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1,50 €

AKTUALITY
Rozhovor 
s prekladateľkou 
Júliou Sherwoodovou 
nielen o novembri 1989

TÉMA
Hrdinky a čitateľky
Lenka Macsaliová 
o novom Galbraithovi
Anketa

ESEJ
Dušan Taragel 
o Minecrafte v literatúre
Nora Nagyová 
o monografii 
o Jozefovi Cillerovi

RECENZIE
Martina Buzinkaiová 
o Kšefte 
Víťa Staviarskeho

PRÍBEH
Biela kocka umelca 
Józefa Czapského 
v Krakove

Júlia Sherwood 
Foto Marzena Pogorzaly
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Laureáta ceny 
Anasoft litera 2019 

poznáme, ako aj víťaza 
Ceny čitateľov.

Ktorá kniha sa však 
najviac páči študentom a 

študentkám?
Odovzdávanie ceny 

René – Anasoft litera gymnazistov 
30. 11. 2019 na podujatí 

Autoriáda: Dni slovenskej literatúry 
v Novej Cvernovke 

ORGANIZÁTORI

projekty z verejných 
zdrojov podporil

GENERÁLNY PARTNER PARTNERI MEDIÁLNI PARTNERI
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Zahraničným diskutujúcim hosťom bola Agnieszka Słowikowska.  
Foto Soňa Uriková

Viliam Nádaskay odpovedal na otázky z publika o socialistickom realizme.  
Foto Pavol Fabry

Matej Masaryk hovoril aj o svojich skúsenostiach s lektorátom v Užhorode.  
Foto Lenka Macsaliová

Od socialistického 
realizmu k periférii
Diskusný cyklus Poznámky pod čiarou pokračoval 
v októbri v kníhkupectve Knihy LIC a priniesol zaujímavé 
témy: od nových pohľadov na socialistický realizmus 
cez obraz druhej svetovej vojny v českej a slovenskej próze 
až po výskum periférnej literatúry.

D ebaty s mladými profesionálmi, venované literárnej kritike, teórii, 
histórii či iným aspektom literárneho života, organizuje Literárne 

informačné centrum a Ústav slovenskej literatúry SAV. Prvým hosťom 
bol literárny kritik, publicista a interný doktorand Ústavu slovenskej 
literatúry SAV Viliam Nádaskay. Venuje sa téme socialistického realizmu 
(na to, čo mal predstavovať a čím nebol a ako ho môže literárna veda 
reflektovať v súčasnosti) a v diskusii zdôraznil, že vo svojom chronolo-
gickom výskume sa dostal zatiaľ najmä po 50. roky 20. storočia a skúma 
posuny v prístupoch jednotlivých vybraných autorov či znaky, ktoré 
majú jednotlivé obdobia spoločné. Taktiež odpovedal na otázky z pub-
lika, napríklad na to, či a ako sa v tomto období pracovalo s humorom.
 Druhé stretnutie s názvom Jakie społeczeństwo taka literatura (Aká 
spoločnosť, taká literatúra) bolo venované téme druhej svetovej voj-
ny a vyrovnávania sa s ňou v slovenskej, českej a poľskej literatúre. 
Agnieszka Słowikowska (kritička a publicistka), ktorá študovala 
na Varšavskej univerzite históriu a slavistiku, predstavila svoj výskum, 
v ktorom sa venovala súčasnej próze a tretej generácii povojnových 
autorov (Paziński, Twardoch, Dehnel, Tučková, Denemarková, Katalpa, 
Krištúfek, Rankov, Lavrík). Bližšie objasnila problematiku obete, viny, 
traumy a pamäti pri obraze sudetských Nemcov alebo holokaustu. 
Účastníkom stretnutia priblížila, v čom sa môže pohľad na udalosti 
druhej svetovej vojny líšiť a v čom môžeme hľadať podobnosti v litera-
túre Slovenska, Česka a Poľska. V diskusii sa dotkla nielen aktuálnych 
trendov v poľskej literatúre (detektívka, reportáže, historická próza), ale 
aj v poľskom literárnovednom výskume (geopoetika, priestor, trauma, 
vina, totožnosť, kultúrne pohraničie).
 Posledným hosťom druhej série bol Matej Masaryk, publicista, 
literárny kritik a odborný asistent na FiF UK, ktorý dva roky pôsobil 
na lektoráte slovenčiny v ukrajinskom Užhorode. V debate pod názvom 
Na hraniciach a za hranicami sa ho moderátorka Soňa Uriková pýtala 
na oblasť výskumu periférnej literatúry, čo ho na nej zaujalo, ako sa dá 
definovať periféria, prečo môže byť na okraji výskumného záujmu, ale 
aj na to, či sa vôbec dá hovoriť o existencii „súčasnej periférie“. Okrem 
Masarykovho aktuálneho výskumu sa dotkli aj problematiky literárnej 
kritiky (spôsoby písania od reflexívneho po literárnohistorické), lekto-
rátu v zahraničí, literatúry a filológie či letnej školy slovenského jazyka 
a kultúry SAS a možností štúdia (aké podmienky má slovenský študent 
v zahraničí a naopak, ako vyzerá finančná stránka vysokoškolského 
štúdia v cudzine).
 Pokračovanie tohto popularizačného podujatia ukázalo, že literár-
na veda nie je uzatvorená disciplína, ale čoraz viac sa otvára širokej 
verejnosti, ktorá má o nové výskumné témy záujem.

red.
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Ivana Dobrakovová: Bellevue
Londýn: Jantar Publishing, 2019 
(Spojené kráľovstvo, angličtina)
Preklad: Júlia a Peter Sherwoodovci
ISBN 978-0-9934467-7-1

Balla: Big Love (Veľká láska)
Londýn: Jantar Publishing, 2019 
(Spojené kráľovstvo, angličtina)
Preklad: Júlia a Peter Sherwoodovci
ISBN 978-0-9934467-8-8

Slovenská literatúra 
v nových prekladoch
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Ivan Štrpka, Peter Repka a Ivan Laučík – to je básnická skupina Osa-
melí bežci, ktorá vznikla v roku 1963, nikdy sa nerozpadla a v podstate 
funguje dodnes, hoci už bez jedného člena. Syn Petra Repku, režisér 
Martin Repka, si uvedomil, ako rýchlo plynie čas, zohnal producenta 
a natočil film, ktorý je dokumentom a zároveň poetickým road-movie 
o poézii, šesťdesiatych rokoch a mužskom priateľstve, ktoré pretrvalo 
celé roky. 
 Je naozaj výborné, že vo filme priamo vystupujú a rozprávajú nielen 
Ivan Štrpka a Peter Repka, ale aj ich generační kolegovia a priatelia z li-
terárneho časopisu Mladá tvorba. Ján Buzzásy, Dušan Dušek, Ján Štrasser, 
Peter Zajac, Vladimír Popovič či Eugen Gindl spomínajú na šesťdesiate 
roky a fungovanie Mladej tvorby, dopĺňa ich Oleg Pastier, ktorý síce nebol 
ich generačným druhom, ale o fungovaní literatúry počas komunistickej 
totality vedel svoje. „Veľmi mi tu chýba Dušan Mitana,“ povedal Peter Zajac 
počas krátkej besedy s tvorcami po premiére filmu a režisér Martin Repka 
vysvetľoval: „Veľmi sme ho chceli, patril k nim, ale jeho zdravotný stav bol 
už taký, že to skrátka nešlo. Olega Pastiera sme tiež zachytili na poslednú 
chvíľu.“
 Film nemá štruktúru dokumentu, v ktorom sa striedajú hovoriace hlavy 
sediace v štúdiu. Osamelí bežci boli vždy v pohybe a hýbu sa aj tu: Peter 
Repka vyráža z Offenbachu v Nemecku, v Bratislave sa stretne s Ivanom 
Štrpkom a spolu vyrazia za kamarátom Ivanom Laučíkom. Cez Brno a Pra-
hu do Liptovského Mikuláša. Tam ich privítajú chlebíčkami ich manželky 
a bývalé manželky, zároveň dorazí aj gigantický obraz Vladimíra Popoviča 

nazvaný Osamelí bežci, ktorý zaprace celú panelákovú obývačku, len Ivan 
Laučík doma nie je a ani nebude. Celú milú poetickú mystifikáciu o ceste 
za kamarátom Ivanom zruší prerieknutie Ivana Štrpku, že Laučík je už 
dávno mŕtvy. 
 Film oživujú archívne zábery a dokrútky. Najmä originálne a možno 
aj prvýkrát zverejnené zábery z návštevy beatnického básnika Allena 
Ginsberga v Bratislave (privítanie na letisku a vyhliadka z bratislav-
ského hradu), natočené amatérskou kamerou, sú jedinečné a zrejme len 
málokto tušil, že takýto záznam existuje. Je veľmi sympatické, že film je 
bez sentimentu a pátosu, že je plný humoru a obaja hlavní protagonisti 
pôsobia ako veľmi dynamické zohraté duo, chrliace vtipné bonmoty a ko-
mentáre. Divák čakajúci aj poriadnu dávku poézie, najmä tej recitovanej, 
bude možno sklamaný, žiadna vo filme nie je. Režisér Martin Repka to 
vysvetlil v inom rozhovore: „Poézia nás inšpirovala k tomu, ako sme ten 
film tvorili. Tým pádom je tam neustále prítomná cez nich, cez postavy, 
cez situácie, momenty. Ale vyhýbali sme sa recitovaniu a vysvetľovaniu 
konkrétnych vecí.“
 Na vysvetľovanie konkrétnych vecí sa možno podujme iný dokumenta-
rista. Normalizácia vygumovala Osamelých bežcov zo slovenskej poézie 
na poriadne dlho, bola to takpovediac „generačná“ nenávisť konkrétnych 
„básnikov“, ktorí sa postarali o zákaz Mladej tvorby a o to, že Štrpka, Laučík 
a Repka nemohli dlhé roky publikovať. Film Osamelí bežci: ideme ďalej je 
záznamom toho, z čoho ich poézia vznikala a ako ich spájala a v tom je 
jeho posolstvo a odkaz.

Osamelí bežci idú ďalej
Dušan Taragel

Po premiére v Košiciach prišlo aj na Bratislavu. Asociácia slovenských filmových klubov uviedla 7. novembra 
v natrieskanom kine Lumiére road-movie snímku režiséra Martina Repku Osamelí bežci: ideme ďalej.

Po premiére v kine Lumiére: zľava producent Maroš Šlapeta, Peter Repka, Vladimír Popovič, Ivan Štrpka a režisér Martin Repka. Foto ASFK - Ctibor Bachratý
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Balla: In Namen des Vaters 
(V mene otca)
Klagenfurt: Wieser Verlag, 2019 
(Rakúsko, nemčina)
Preklad: Marie-Theres Cermann
ISBN 978-3-99029-367-6 

Jana Bodnárová: Ogrlica/ Ovratnica 
(Náhrdelník/ Obojok)
Ľubľana: KUD Sodobnost International, 
2019 (Slovinsko, slovinčina)
Preklad: Andrej Pleterski
ISBN 978-961-7047-37-0

Slová pulzujúce obrazmi: 
Ars Poetica 2019
Linda Nagyová

D ruhý novembrový víkend patril v Bratislave 17. ročníku Medziná-
rodného festivalu poézie Ars Poetica. V kaviarni Café Berlinka 

v Slovenskej národnej galérii sa počas troch večerov publiku predstavilo 
viac ako dvadsaťpäť poetiek a poetov. 
 Väčšinou prezentovali aktuálnu tvorbu, no niektorí zalovili aj v mi-
nulosti, ako napríklad holandský performer Jaap Blonk – autor vyše 
štyridsiatich titulov, cédečiek, platní, kníh či kaziet. Na začiatku kariéry 
zvukového básnika mu učaroval dadaizmus a v tomto duchu uviedol 
svoje básne aj na bratislavskom vystúpení. Jaap Blonk začal skladať 
hudbu už v druhej polovici sedemdesiatych rokov. Pre Knižnú revue 
prezradil, že napríklad zvukovú báseň Minister, v ktorej opakuje verš 
„minister nepovažuje takéto výroky za najšťastnejšie“,  predvádza viac 
ako tridsať rokov: „V každej krajine, na každom kontinente ju hovo-
rím v originálnom jazyku. Už som ju odohral vo viac ako dvadsiatich 
jazykoch. Myslím, že hlavné posolstvo je každému jasné,“ vysvetľuje 
extravagantný umelec. 
 Riaditeľ festivalu, básnik a prekladateľ Martin Solotruk dal tomuto 
ročníku názov Slová pulzujúce obrazmi. Naznačil tak smer, ktorým sa 
aktuálny ročník uberal, teda bližšie k zvukovej poézii. Okrem zvukových 
poetiek a poetov však nechýbali ani tí „tradičnejší“, pochádzali zo Slovenska, 
Francúzska, Holandska, Talianska, Ruska, Ukrajiny, Česka, Palestíny, Bul-
harska, Juhoafrickej republiky, Nemecka, Veľkej Británie, Fínska, Nórska, 
Belgicka, Kanady, Spojených štátov amerických. Ako to býva zvykom, aj 
tentoraz predviedli svoje texty najskôr v originálnom jazyku, potom ich 
dvojica slovenských hercov Lucia Hurajová a Ivan Šándor predniesla aj 
v slovenčine. 
 Preklad do slovenčiny nepotrebovala spisovateľka a poetka Marie 
Iljašenko, ktorá sa síce narodila v Kyjeve, ale od detstva žije v Prahe. De-

butovala v roku 2015 zbierkou Osip míří na jih, za ktorú získala nomináciu 
na cenu Magnesia litera. V tomto roku jej vyšla zbierka básní Sv. Outdoor. 
Diela z tejto knihy dominovali aj jej vystúpeniu. 
 ,,Na festival sme vybrali niekoľko básní venovaných postave Sv. Out-
doora. Keď sa poslucháč zamyslí, uvidí, že to nie je svätec v pravom slova 
zmysle, ale že je to skôr nejaký patrón odchádzania. Niektoré básne sa 
vzťahujú k dobe môjho detstva, takže nejakým spôsobom tematizujú aj 
to odchádzanie z domova,“ vysvetľuje poetka. Marie Iljašenko v diele pri-
rovnáva Sv. Outdoora k postave Odysea z Homérovho eposu. „V knihe je 
motto z Odysea. Teraz môžeš vstať a ísť, kam ťa vedie tvoje srdce a tvoja 
duša. Je to vlastne parafráza k Odysei a je to aj hlavné motto knihy, ktorá 
vyzýva k pohybu, k akcii, k odchádzaniu z tých miest a situácií, kde to 
pre nás skončilo,“ uzatvára pôvodom ukrajinská autorka. 
 S tridsiatym výročím 17. novembra ́ 89 tematicky súvisela prezentovaná 
tvorba Eleny Fanailovej z Ruska. Napísala osem zbierok. Jej diela boli 
preložené do desiatich jazykov. „Píšem o hlavných problémoch, ktoré nás 
spájajú. Tým prvým je Európa po páde Berlínskeho múru a ako sa vidíme 
a cítime v tejto situácii,“ hovorí Elena Fanailova. 
 Súčasťou tohto festivalu sú aj tanečné, kreatívne a tvorivé workshopy. 
Filmová projekcia v kine Lumiére bola opäť pod taktovkou dramaturga 
Martina Palúcha. Podujatie sa symbolicky skončí 17. novembra, v deň 
výročia Nežnej revolúcie. 

Cena Bibliotéky 2019 
pre Toňu Revajovú
Cena Bibliotéky sa udeľuje od roku 2007 za najlepšie slovenské knižné dielo 
ženskej autorky vydané v predošlom roku. Tento rok ju na medzinárodnom 
knižnom veľtrhu Bibliotéka v Bratislave získala Toňa Revajová za knihu 
Rok Sivka ohniváka (TRIO Publishing, 2018). 

Toňa Revajová. Foto LIC

Marie Iljašenko (vľavo) na festivale Ars Poetica. Foto Linda Nagyová
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Júlia Sherwood. Foto Marzena Pogorzaly

Kedy ste uverili, že zmena bude naozaj ra-
dikálna a všetko sa neskončí ako v roku 
1968?
Tým, že šlo o obrovský pohyb, tektonický zlom, 
ktorý postihol celý región, mi vlastne ani na se-
kundu nenapadlo, že by sa mala zopakovať trau-
ma roku 1968. Sovietsky režim už v tom čase 
stál na veľmi vratkých nohách a zmeny sa ako 
domino postupne šírili z jednej krajiny do druhej.

Čelom k svojej minulosti 
Dlhé roky ste pracovali v ľudskoprávnych 
organizáciách. Akú úlohu v tom zohrala 
vaša skúsenosť s totalitným režimom?
K svojej minulosti som sa nedokázala obrátiť 
chrbtom, chcela som robiť niečo zmysluplné, 
pomáhať ľuďom, ktorí na rozdiel odo mňa naďa-
lej žili v neslobode a napriek tomu mali odvahu 
nenásilnými prostriedkami bojovať za zmenu. 
Preto som začala pracovať v medzinárodnej 
centrále Amnesty International, navyše to bola 
šanca splatiť dlh organizácii, ktorá sa angažovala 

v prípade mojich rodičov a adoptovala ich ako väz-
ňov svedomia, keď ich v Československu väznili 
z politických príčin. V tíme, ktorý mal na starosti 
Sovietsky zväz, som potom za Gorbačova mohla 
zblízka sledovať prepúšťanie politických väzňov. 
Neskôr, po páde režimu, som presedlala na orga-
nizačnú prácu a pomáhala som rozbiehať činnosť 
Amnesty v celej strednej a východnej Európe. 
Vznik prvej skupiny na Slovensku bol pre mňa 
ohromným zadosťučinením.

V úlohe nielen prekladateľky a popularizá-
torky slovenskej literatúry v anglofónnom 
prostredí ste sa ocitli aj „vďaka“ osudu emig-
rantky. Za tieto aktivity ste získali Cenu  
P. O. Hviezdoslava za rok 2018 určenú 
prekladateľom zo slovenčiny do cudzích 
jazykov. Máte v tejto oblasti ďalšie plány 
či, nebodaj, nesplnený sen?
Mojím snom je dokázať anglofónnej verejnosti, 
že slovenská literatúra je prinajmenšom rovnako 
zaujímavá ako literatúry iných malých krajín 

Z Československa ste emigrovali s rodič-
mi v roku 1978 ako dospelá mladá žena 
s vlastnými skúsenosťami s komunistic-
kým režimom. Ako ste prežívali november 
1989 a obdobie krátko po ňom? 
Celých jedenásť rokov od emigrácie som bola 
presvedčená, že režim potrvá večne a nikdy  sa 
už  nebudem môcť vrátiť do vlasti. Prvá nádej 
svitla so zmenami, ktoré začali Gorbačovovou 
glasnosťou a perestrojkou, potom prišli prvé 
takmer slobodné voľby v Poľsku v júni 1989. 
Len v Československu sa nič nehýbalo, dokonca 
ani po tom, ako v Maďarsku otvorili hranice. No 
po páde berlínskeho múru bola už len otázka 
času, kým sa to prelomí aj u nás. November som 
prežila prilepená na televízor – dovtedy som vô-
bec netušila, že vysielajú toľko spravodajských 
relácií. Keď vypukla Nežná revolúcia, mala som 
neopísateľnú radosť nielen z prebiehajúcich 
zmien, ale aj z toho, že som počas bratislav-
ských demonštrácií na pódiách videla kopu 
svojich kamarátov.  

Dostať 
slovenskú 
literatúru 
spoza 
opony
rozhovor s prekladateľkou 
Júliou Sherwoodovou

Radoslav Passia

Pri príležitosti 30. výročia pádu komunistických režimov v strednej a východnej Európe prebieha v Spojenom krá-
ľovstve od 22. októbra do 27. novembra cyklus podujatí s názvom Raising the Velvet Curtain (Za zamatovou oponou), 
v ktorom sa britskej verejnosti predstavuje nová generácia slovenských autorov, umelcov a interpretov. Program zahŕňa 
prezentácie a diskusie s renomovanými spisovateľmi a filmármi, jednodňovú konferenciu, ako aj divadelné a tanečné 
predstavenia. Pri tejto príležitosti sme pripravili rozhovor s prekladateľkou a propagátorkou slovenskej literatúry na brit-
ských ostrovoch Júliou Sherwoodovou, ktorá je organizátorkou týchto podujatí. Navyše, jej rodinný príbeh je úzko 
spojený s politickou situáciou v Československu pred rokom 1989 aj po ňom. 
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Dostať 
slovenskú 
literatúru 
spoza 
opony
rozhovor s prekladateľkou 
Júliou Sherwoodovou

Radoslav Passia

 ››

Stretla som sa s obavami, že to veľmi sťaží posta-
venie prekladovej literatúry vo Veľkej Británii. 
Bola by to veru riadna katastrofa, keďže aj v nor-
málnych časoch v anglicky hovoriacich krajinách 
preklady tvoria len zlomok (3 až 5 percent) celko-
vého knižného trhu. Ako nepolepšiteľná optimist-
ka však dúfam, že rozhľadenejší ľudia so záujmom 
o svet a literatúru – tí asi nikde na svete nebudú 
vo väčšine – začnú vyhľadávať literatúru menej 
známych krajín, lebo nebudú chcieť pripustiť, 
aby sa Británia uzavrela do ostrovnej izolácie. 
Myslím, že práve to je dôvod znásobiť úsilie a sna-
žiť sa verejnosti sprostredkovať kontakt s inými 
kultúrami. Pokiaľ tu budú nezávislí vydavatelia 
ochotní riskovať, je tu šanca, že budú mať záujem 
aj o diela slovenských autorov. 

Hľadanie nového publika pre slovenskú 
literatúru
Celé podujatie má pestrý, nielen literárny 
program. Ako vznikala dramaturgia a do 
akej miery výsledná realita zodpovedá va-
šim pôvodným plánom?
V prvom rade som chcela anglickému publiku 
predstaviť novú generáciu slovenských umel-
cov. Popri literatúre voľba padla na múzické 
umenia, ktoré najviac sledujem: film, divadlo, 
tanec a hudbu. Vychádzala som z toho, čo som 
o súčasnom kultúrnom dianí zachytila počas po-
bytov na Slovensku, radila som sa s odborníkmi 
a riadila vlastným vkusom. Tiež som musela brať 
ohľad na jazykovú prístupnosť a univerzálne po-
solstvo. Tieto kritériá spĺňala Sláva Daubnerová 
a jej monodráma Solo Lamentoso, ktorá sa konala 
v kultúrnom centre Rich Mix, kde prebehlo aj 

v Európe, či dokonca prispieť k tomu, aby sa ko-
nečne prestalo hovoriť o „malých literatúrach“. 
Presvedčiť širší okruh britských a časom aj ame-
rických vydavateľov, že stojí za to vydávať diela 
zatiaľ neznámych slovenských autorov. Nie som 
taká megalomanka,  aby som si nahovárala, že 
čosi také dokážem sama – dá sa to dosiahnuť 
len v spolupráci s ďalšími prekladateľmi a nad-
šencami. A nezaobíde sa to bez inštitucionálnej 
podpory, akú poskytuje napríklad Literárne in-
formačné centrum.

Bude Brexit kultúrnou katastrofou?
Spomienka na zdvíhanie jednej opony sa 
koná v čase búrlivého brexitového protipo-
hybu: Spojené kráľovstvo vystupuje z Európ-
skej únie. Čo to znamená z vášho pohľadu 
prekladateľky a dlhoročnej propagátorky 
slovenskej, stredoeurópskej kultúry na brit-
ských ostrovoch? 
Hoci nemožno povedať, že rozhodnutie vystúpiť 
z Európskej únie odráža názory drvivej väčši-
ny Britov, referendum ukázalo, že značná časť 
obyvateľov tejto krajiny, ktorú som považovala 
za tolerantnú a otvorenú, je naladená šovinistic-
ky, xenofóbne až rasisticky. Doteraz tieto nála-
dy tleli pod povrchom, no v posledných rokoch 
vypukli otvorene a otrávili celkovú atmosféru. 
A to neveští nič dobré pre slovenskú a stredo-
európsku kultúru. 

Dá sa v tejto chvíli predvídať, aké dopady 
bude mať Brexit na oblasť prekladovej li-
teratúry a propagácie slovenskej kultúry 
vo všeobecnosti? 

tanečné predstavenie Sone Ferienčíkovej Eve-
rywhen a diskusia Dash Café. Na jej dramaturgii 
a výbere účastníkov sa podieľala hostiteľská 
organizácia Dash Arts a České centrum v Londý-
ne. Z Česka sa jej zúčastnila aktivistka Monika 
MacMonagh Pajerová a scenárista a spisovateľ 
Ondřej Štindl, zo Slovenska autorka Zuzana 
Kepplová a filmárka Tereza Nvotová. Jediný 
element pôvodných plánov, ktorý nevyšiel, bol 
koncert. Vyvinula sa z neho spoločná akcia Vy-
šehradskej štvorky zameraná na elektronickú 
hudbu, čo nie je celkom moja parketa. Do prí-
prav koncertu som sa teda nezapojila, ale som 
rada, že sa nakoniec podarilo nájsť slovenského 
účastníka, bude ním Stroon.
 
S ktorými slovenskými a britskými inšti-
túciami ste spolupracovali?
V prvom rade to je Literárne informačné cen-
trum, ktoré spoluorganizovalo a financovalo 
októbrové turné troch slovenských autorov – 
Ivany Dobrakovovej, Ballu a Uršule Kovalyk 
po Anglicku. Ústav slovenskej literatúry SAV 
sa aktívne zapojil do prípravy jednodňovej kon-
ferencie o súčasnej slovenskej literatúre, ktorá 
sa konala v Londýne 5. novembra. S riaditeľkou 
ústavu Ivanou Taranenkovou sme spoločne 
pripravili program a so svojimi príspevkami 
vystúpili slovenskí literárni vedci z akadémie, 
ako aj univerzít v Bratislave a Prešove. 
 Všetky tieto inštitúcie prispeli k tomu, že sa 
po tridsiatich rokoch mohla konať prvá konfe-
rencia venovaná slovenskej literatúre v anglo-
fónnom svete. Z britských inštitúcií musím 
spomenúť hostiteľov konferencie, School of 

I. Dobrakovová, U. Kovalyk a Balla po prezentácii 
v Londýne. Foto Miriam Sherwood 

Prezentácia v Cambridgei. Vpravo moderátorka Diána Vonnák. Foto Yingfen
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očakávať, že sa zvýši záujem o nové členské 
krajiny. Čeština a slovenčina, ale aj poľština 
či maďarčina sa odvtedy v Londýne dajú štu-
dovať len ako vedľajší predmet v rámci štúdia 
ekonómie, sociológie či politológie. Po odchode 
Roberta Pynsenta do dôchodku sa slovakistike 
venoval Tim Beasley-Murray, no postupne sa 
preorientoval na všeobecnejšiu kulturológiu. 
Záujem o slovenskú literatúru ho, našťastie, 
celkom neopustil a nechal sa presvedčiť, aby 
na konferencii predniesol príspevok. Aj jeho 
nástupca Peter Zusi sa snaží venovať sloven-
skej literatúre, aj keď skôr okrajovo. 
 Takže jediný, kto v súčasnosti v Británii slo-
vakistiku serióznejšie pestuje, je Dr. Rajendra 
Chitnis. Donedávna viedol katedru bohemis-
tiky na univerzite v Bristole, kde študentom 
literatúry ponúkal prehľad súčasnej sloven-
skej literatúry. Od septembra zastáva pozíciu 
Associate Professor na univerzite v Oxforde 
a je šanca, že na tejto významnej inštitúcii 
prebudí záujem o slovenskú literatúru. Začal 
na tom pracovať už počas turné troch autorov: 
moderoval prezentáciu v Oxforde a priviedol 
aj niekoľko študentov.

Súčasťou tohto projektu je aj nová webo-
vá stránka Slovak literature in English 
Translation (http://www.slovakliteratu-
re.com), čo bude jej náplňou?
Stránka je pokračovaním facebookovej skupi-
ny s tým istým názvom, ktorú administrujem 
s prekladateľkou Magdalénou Mullekovou. 
Zverejňujeme na nej informácie o prekladoch 
diel slovenských autorov v angličtine, recen-

zie a novinky zo slovenského literárneho dia-
nia.  S Magdalénou som spolupracovala aj 
na antológii súčasnej slovenskej prózy Into the 
Spotlight (2017) a portál je náš ďalší spoločný 
projekt. Vznikol v rámci programu Raising the 
Velvet Curtain, je však koncipovaný dlhodobo 
ako výkladná skriňa, kde si každý, kto má  
záujem o slovenskú literatúru v angličtine, 
bude môcť vyhľadať dostupné informácie 
o autoroch a prekladoch ich kníh. Začali 
sme profilmi autorov, ktorí sa zúčastnili ok-
tóbrového turné po Anglicku, a recenziami 
ich kníh. Postupne budeme pridávať ďalšie 
profily a diela a časom pribudnú aj ukážky 
z prekladov, ktoré si zatiaľ vydavateľa nenašli. 
 Náš portál chceme prepojiť aj so stránka-
mi LIC, keď bude spustená anglická verzia 
vášho nového webu – mali by sa navzájom 
dopĺňať.

Júlia Sherwood (rod. Kalinová) sa narodila  
r. 1954 v Bratislave. Po emigrácii v r. 1978 vyštu-
dovala anglistiku a slavistiku na univerzitách 
v Kolíne a Mníchove. Od r. 1983 žije v Londý-
ne. Vyše dvadsať rokov pracovala na medzi-
národnom sekretariáte Amnesty Internatio-
nal. V rokoch 2007 až 2014 žila v USA, kde sa 
začala venovať prekladom z rôznych jazykov 
do slovenčiny a spoločne s manželom Petrom 
Sherwoodom do angličtiny. Za svoje preklady 
získala Cenu P. O. Hviezdoslava za rok 2018, 
ktorú udeľuje Asociácia organizácií spisova-
teľov Slovenska. 

Slavonic and East European Studies na lon-
dýnskej University College, kultúrne centrum 
Rich Mix a sympatickú malú organizáciu Dash 
Arts. Ďalším partnerom je European Literatu-
re Network a vydavateľstvá, v ktorých vyšli 
najnovšie preklady diel slovenských autorov: 
Jantar Publishing a Parthian Books.

Odborná reflexia 
Ako je na tom britská slovakistika, exis-
tuje vôbec?
Humanitné vedy a odbory, zamerané na cu-
dzie jazyky či literatúry, to v posledných ro-
koch nemajú na britských univerzitách ľahké. 
Situácii nepomáha ani úpadok vyučovania 
cudzích jazykov na základných a stredných 
školách. Postihuje to nielen slovenský jazyk 
a literatúru, v rovnakej situácii sú aj študijné 
odbory zamerané na baltské krajiny či bývalú 
Juhosláviu. Slovakistika ako taká v Británii 
vlastne nikdy ako samostatný obor neexisto-
vala, zopár ľudí sa jej systematicky venovalo 
v rámci bohemistiky. Londýnska Škola slo-
vanských a východoeurópskych štúdií bola 
poslednou baštou, kde sa bohemistika/slova-
kistika dala študovať ako samostatný predmet. 
Zaslúžil sa o to profesor Robert Pynsent, ktorý 
v roku 1988 zorganizoval prvú medzinárodnú 
konferenciu venovanú modernej slovenskej 
literatúre vo svete vôbec. 
 V deväťdesiatych rokoch však nastala éra 
znižovania rozpočtov na univerzitách. Do-
platili na to mnohé katedry slavistiky v celej 
Británii. Paradoxne sa to stalo práve v čase 
rozširovania Európskej únie, keď sa dalo 

Pred akciou v Oxforde. Zľava Dr. Rajendra Chitnis, Uršula Kovalyk, Júlia Sherwood, Ivana 
Dobrakovová a Balla. Foto Ania Ready

Budova School of Slavonic and East European Studies UC v Londýne, kde sa  
5. novembra konala konferencia o slovenskej literatúre. Foto redakcia KR

 ››
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O silných ženách 
nielen pre dievčatá
Andrea Kellö Žačoková: SuperŽENY. Bratislava: Slovart, 2019

Lucia Panáčková

P ríbehy výnimočných žien na našom území 
ovplyvnili rôzne faktory: sociálne posta-

venie, politika, životné okolnosti či národnosť. 
Obsahom tejto knihy je päťdesiat osudov búra-
júcich konvencie a ukazujúcich cestu k súčasnej 
žene. „Napriek všetkým polenám, ktoré by nám 
život mohol prikotúľať pod nohy, nedajme sa 
prevalcovať a odvážne kráčajme ďalej svojou 
vlastnou cestou.“ Táto trochu sentimentálna 
motivačná výzva spája minulosť a súčasnosť už 
na začiatku publikácie a funguje aj v ostatných 
častiach. Hoci „v knihe nájdete len ženy, ktorých 
príbeh je už uzavretý. (…) Aj niektoré súčasníčky 
sú výnimočné, no ony svoj príbeh ešte len píšu.“ 
A tak sa budujú SuperŽENY. Ženy z minulosti 
s dopadom na prítomnosť aj budúcnosť.  

Od 13. do 21. storočia
Andrea Kellö Žačoková sa sústreďuje na tie 

ženy, ktoré v histórii získali určité prvenstvo. 
V knihe nájdeme vedkyne, političky, umelkyne, 
športovkyne alebo povolania predtým prisudzo-
vané mužom, ako napr. pilotku alebo farárku. 
Zo skladby povolaní možno vybadať, že cieľom 
nie je len predstaviť výnimočné ženy, ale aj po-
ukázať na ich pôsobenie a profesionálne zame-
ranie. Kniha v tomto zmysle búra stereotypy, 
naznačuje, že žena svoje túžby po sebarealizácii 
nemusí redukovať na „primerané“ povolania.
 Zohľadňuje sa aj historické hľadisko. Prierez 
predstavených osobností sa začína 13. storo-
čím a svätou Alžbetou a končí až v 21. storo-
čí úmrtím političky Boženy Fukovej, ktorá sa 
v československom parlamente postavila proti 
sovietskej okupácii v roku 1968. Autorka formuje 
kontinuitu ženských prvenstiev a ukazuje, ako 
sa postupne uvoľňovali spoločenské a rodové 
konvencie, ako sa v historickej perspektíve 

Autorka Andrea Kellö Žačoková a ilustrátorka Zuzana Bartová upozorňujú, 
že úspešné ženy na Slovensku nie sú len fenoménom 21. storočia, ale nájdeme 
ich aj v histórii. V knihe SuperŽENY spoznávame ich osudy a môžeme ich po-
rovnať s vlastnými životnými plánmi a perspektívami.

V súčasnej populárnej kultúre 
zažíva postava ženskej silnej 
hrdinky menšiu renesanciu. 
Už v deväťdesiatych rokoch 
sme sa síce mohli stretávať 
napríklad s dobrodružkami, 
princeznami bojovníčkami či 
premožiteľkami upírov, dnes 
tento trend nezaostáva (hlavne 
keď sa pozrieme na aktuálnu 
filmovú a seriálovú podobu 
superhrdiniek spoločností 
Marvel a DC). V novembrovej 
téme sme dali priestor 
knihám, ktoré sa istým 
spôsobom držia na tejto vlne 
a prezentujú mladšiemu 
čitateľskému publiku 
ženy – rebelky (vedkyne, 
vynálezkyne, političky, 
športovkyne a i.), ktoré sa 
svojou činnosťou zapísali 
do domácej aj svetovej 
histórie. Okrem pohľadu 
na osobnosti sme sa pozreli aj 
na postavu ženskej hrdinky 
v populárnej detektívnej sérii. 
Tému sme doplnili o čitateľskú 
anketu.

TÉMA – HRDINKY A ČITATEĽKY

 ››

Foto Lenka Macsaliová 
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menila spoločnosť aj rola jej jednotlivých ak-
térov. Aj vďaka tomuto aspektu kniha získava 
na kompaktnosti a relevancii. 

Multi-kulti v širších súvislostiach
Autorka si zvolila i také ženy, ktoré ťažko pova-
žovať za Slovenky, ale v rozličnom zmysle slova 
sa im v dejinách podarilo ovplyvniť aj našu kra-
jinu. Napríklad uhorskú a českú kráľovnú alebo 
rakúsku arcivojvodkyňu. Multikultúrny prístup 
sa však netýka len minulosti, prezentuje sa tu 
napríklad aj rómska huslistka, zakladateľka 
prvého rómskeho divadelného súboru a autorka 
prvej rómskej divadelnej hry.  
 Publikácia nezostáva iba v rovine poznania 
ženských prvenstiev a ich osudov. Tak je to 
napríklad v príbehu Sone Kovačevičovej, vý-
znamnej slovenskej etnografky, ktorá „svojou 
prácou (…) ukázala, že naše babičky nemali 
doma len sväté obrázky, ale aj maličké grafiky 
zo Škarnicľovej tlačiarne inšpirované zahra-
ničím. A práve toto umenie zo starých povál 
ovplyvnilo neskôr našich mladých avantgardis-
tov.“ Autorka v knihe vytvára substrát pre rôz-
norodé spojitosti. Poznanie taktiež rozširuje 
cez poznámky umiestnené na záver niektorých 
medailónov. Fungujú ako transfer do bežného 
života, napr. v prípade pestovateľky ruží M. H. 
Chotekovej. V iných poznámkach nachádzame 
odkaz na výsledky prác, a to v rôznych podobách 
(zdigitalizované diela T. Vansovej v Zlatom fonde 
v SME alebo architektonické diela V. Meckovej).

Prístupnosť aj nekritický 
prístup k prameňom
Prístupný, odbornými výrazmi príliš nezaťažený 
text prispieva k plynulému čítaniu a je prispôso-
bený vekovej kategórii detí nad dvanásť rokov. 
Úroveň ilustrovanej publikácie však znižujú časté 
štylistické či gramatické nedostatky. Problémom 
je aj to, že autorka niekedy tému štylisticky a ob-
sahovo celkom nezvládne a jednotlivé medailóny 
potom pôsobia skôr ako sumár faktov. Napriek 
mnohým pozitívam sa kniha stáva diskutabilnou 
a fragmentárnou, keď sa pozrieme na použité 
zdroje. Súčasťou SuperŽIEN je totiž aj zoznam 
literatúry zoradený podľa osobností. Zásadným 
problémom je tu nekritický prístup. Pri tom-
to type publikácie by bol žiaduci široký záber 
zdrojov, na základe ktorých sa utvára objektívne 
stanovisko. Autorka však pri niektorých osob-
nostiach siahla iba po jedinom titule (napr. Gizi 
Fleischmannová, Mária Henrieta Choteková, Ele-
na Lacková, Anna Jurkovičová, Marína Paulíny, 
Lucia Popp), čo určite nie je dostatočné.

Kniha Vynálezkyne a ich vynálezy špa-
nielskej autorky Aitziber Lopezovej sa 

snaží trochu poopraviť náš pohľad na oblasť 
vedy. Ona sama študovala chémiu a venuje sa 
výskumu biomateriálov. Jej publikácia predsta-
vuje pätnásť šikovných žien, ktorých vynálezy 
používame dodnes. 

Veľké a malé objavy
Umývačka riadu v súčasnosti funguje takmer 
rovnako, ako ju pred 150 rokmi vymyslela 
Josephine Garis Cochrane. Jednorazové plien-
ky Marion O’Brien Donovanovej šetria čas 
rodičom už osemdesiat rokov. Môžu si tak 
namiesto prania trebárs zahrať s deťmi popu-
lárnu spoločenskú hru Monopoly. Tú tiež vy-
myslela žena: Elizabeth Magie Phillips. Vďaka 
modernej injekčnej striekačke Letitie Mum-
ford Geerovej nie je odber krvi žiadna dráma. 
Ťažko si predstaviť, že pred jej vynálezom sa 
používala striekačka, ktorá potrebovala obe 
ruky lekára, prípadne aj asistenta. Záchranný 
čln, mechanická kniha (prababička elektro-
nickej čítačky), antireflexné sklo, podmorský 

Anketa 
Ktoré knihy boli vaše najmilšie/
najobľúbenejšie počas detstva 
a dospievania?

Jaroslava Šaková, recenzentka KR
Ako dieťa som mala najradšej rozprávky 
od Márie Ďuríčkovej, tie sme doma čítali 
dokola, Guľko Bombuľko či Majka Tárajka mi 
dodnes utkveli v pamäti. V dospievaní bola 
mojou najobľúbenejšou séria kníh o Anne 
zo Zeleného domu, mám ich prečítané všetky 
a stále ich milujem. No nehanbím sa priznať 
ani k Denníku princeznej, aj tie knihy ma 
veľmi bavili. 

Mirka Ábelová, poetka
Počas detstva: Žabiatko, Rozprávkové vare-
chy, Štoplík, Môj macík, Danka a Janka, Dob-
šinský, Z rozprávky do rozprávky. Dospieva-
nie: Gróf Monte Christo, Anna zo Zeleného 
domu, Anna primabalerína, Slávna päťka, 
Traja pátrači, Odviate vetrom. Potom v de-
väťdesiatych rokoch bola taká hajpovaná 
(dosť braková) edícia, na ktorej sme všetky 
fičali, volalo sa to Medzi nami dievčatami.

Soňa Uriková, 
prozaička a kultúrna manažérka
Dve knihy, ktoré vo mne asi najviac rezo-
novali, boli Chrobáčiky od Jana Karafiáta 
a Dva roky prázdnin od Julesa Verna. Chro-
báčiky ma vždy rozplakali, no zároveň to bol 
veľmi ľudský príbeh (hoci o svätojánskych 
muškách) o tom, aké veci v živote bývajú. 
A Dva roky prázdnin bola moja srdcovka, 
pretože som rada čítala dobrodružnú lite-
ratúru a chcela som všetkých tých strosko-
taných chlapcov za frajerov. Samozrejme, 
že postupne.

Ľubica Schmarcová, 
literárna vedkyňa, spisovateľka
Jedna z najdôležitejších kníh môjho det-
stva bolo určite Dievčatko Maxi od Gerti 
Tetznerovej, kde hlavná hrdinka začne žiť 
„úžasný život“ svojej spolužiačky. Dobro-
družné nápady s naťahovaním motúziko-
vého telefónu som mala z Alfonza Vrtinôžku 
od Gerharda Holz-Baumerta a lístky „tajnej 
pošty“, ktoré som moju kamarátku nútila 

Svet vedy a techniky ešte stále 
vnímame viac ako mužský. V sú-
časnosti veľmi populárne knihy 
s príbehmi skutočných žien deťom 
ukazujú, že ženy boli vždy bojovníč-
ky za slobodu, kreatívne umelkyne, 
inovátorky či líderky. Akosi sa však 
zabúda, že dokážu byť aj vynalieza-
vé techničky. 

Foto Alžbeta Uríková 
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sažierov. Trochu ma mrzí, že ilustrátor niekedy 
volí pomerne karikatúrne zobrazenie žien. Sa-
motná kniha je oslavou vynaliezavosti a má búrať 
stereotypy o úlohe žien v spoločnosti. Možno by 
bolo prínosnejšie, ak by telesné proporcie ostali 
aspoň trochu realistické. Martha Coston (vynález 
signálnej svetlice) určite nemala pás rovnako 
úzky ako krk a Hedy Lamarr (objavila bezdrôtový 
komunikačný systém, základ dnešnej WiFi a GPS) 
rozhodne nevyzerala ako špageta.   

Kreativita, všímavosť a vytrvalosť
Všetky príbehy sú dôkazom, že ženy sa vedeli 
presadiť aj v náročnom prostredí. I keď občas 
museli predstierať, že sú muži alebo dlho bojovali 
o právo na patenty. Niekedy aj malá, nenápad-
ná zmena k lepšiemu má veľký dosah. Tak, ako 
sa v knihe píše o Letitii Mumford Geerovej: „Je 
teda inšpiráciou pre nás všetkých. Premýšľala, 
čo by mohla vo svojom okolí zlepšiť, použila svoju 
predstavivosť a vynašla čosi, čo uľahčilo prácu 
mnohým ľuďom a iným dopomohlo k lepšiemu 
zdraviu.“ Nezabúda sa však ani na vytrvalosť. 
V príbehu chemičky Stephanie Kwolekovej si 
prečítate: „Napriek počiatočnej chybe sa odvážna 
vedkyňa nevzdala a výsledok svojej práce ne-
zničila. (…) Pokračovala ďalej, až kým zo vznik-
nutej látky nevytvorila superodolné, pružné 
a ľahké vlákno so stovkami možností využitia.“  
Kniha sa síce vezie na vlne podobných publikácií 
o „rebelkách“, ale to neznamená, že nie je potreb-
ná. Ponúka inšpiráciu skutočnými udalosťami 
aj praktické príklady. Dokáže zaujať malých či-
tateľov a sprostredkovať im nielen pár faktov 
a životopisných údajov, ale aj pozitívny a aktívny 
prístup k životu. 

periskop či obyčajné stierače áut. Všetky tieto 
veľké aj malé veci vymysleli ženy.

Aj doma máme byť na koho hrdí
Na záver vydavateľstvo Perfekt pripojilo aj pár 
slovenských vedkýň. Ilustrátor Luciano Lo-
zano dokonca nakreslil portrét Izabely Tex-
torisovej špeciálne pre toto vydanie. Ako prvá 
slovenská botanička objavila a klasifikovala 
množstvo vzácnych druhov rastlín. Bonusom 
v knihe sú krátke medailóniky Márie Bello-
vej, Ľudmily Pajdušákovej, Mileny Sedliakovej 
a Emílie Juhásovej. Škoda, že sa od pôvodného 
textu výrazne líšia. Aitziber Lopez totiž pria-
mo oslovuje malých čitateľov. Stačí jej pár viet, 
aby predstavila vynálezy aj ich autorky. Často 
používa otázky alebo zvolania. Text tak pôsobí 
živo a ľahko zaujme deti mladšieho školského 
veku. Milý a hravý tón sa však vydavateľstvu 
v prídavku slovenskej edície nepodarilo zacho-
vať. Ich pridané životopisy vyznievajú stroho 
ako z učebnice.

Vtipné ilustrácie
Skromný text sprevádzajú bohaté ilustrácie. Vy-
brané ženy žili väčšinou na prelome 19. a 20. sto-
ročia, môžete si tak na obrázkoch užiť dobové 
stroje či oblečenie. Ilustrácie sú vtipné a takmer 
vždy ukazujú nejakú humornú situáciu spoje-
nú s konkrétnym vynálezom. Nahnevaný vodič 
električky metlou čistí predné sklá od dažďa, 
zatiaľ čo prizerajúcej Mary Andersonovej v hla-
ve vzniká nápad na gumové stierače. Zmrznutú 
Margaret A. Wilcoxovú môžete vidieť na sedadle 
historického automobilu. Zrejme tesne predtým, 
ako vymyslela mechanizmus na ohrievanie pa-

Na vlne kníh
o „rebelkách“
Aitziber Lopez: Vynálezkyne a ich vynálezy. 
Preložila Dominika Šušolová. 
Bratislava: Perfekt, 2019

Alžbeta Uríková

nosiť pod kameň na našom sídlisku, som 
odkukala z najčítanejšej knihy mojich diev-
čenských rokov, z Majky Tárajky od Márie 
Ďuríčkovej. 

Katarína Kucbelová,
spisovateľka a kultúrna manažérka
Traja pátrači, Anna zo Zeleného domu, kni-
hy Astrid Lindgrenovej. V dospelosti, keď 
čítam mojej dcére, sa mojou najobľúbe-
nejšou detskou knihou stal Medvedík Pú, 
ukázalo sa, že uvažuje o poézii podobne 
ako ja.

Jana Bodnárová, 
spisovateľka a performerka 
Z čias detstva mi utkvela ako prvá mimo-
riadne obľúbená kniha Gulliver v Lilipute, 
síce veľmi zjednodušená v príbehu, ale 
fascinujúca „pohyblivými“ ilustráciami 
(3D), čo bolo vtedy úplné ilustračné nóvum. 
Kniha tak bola zároveň miniatúrnym diva-
dielkom. Emocionálne najvzrušujúcejšie 
boli Andersenove rozprávky, najmä Diev-
čatko so zápalkami. V čase dospievania 
som vôbec nesiahala po detskej literatúre, 
lebo vďaka otcovi, hltačovi kníh, sme mali 
doma veľa modernej literatúry z klubu 
SPKK. Takže si živo pamätám napríklad 
obľúbenú Rimanku od Alberta Moraviu, 
ktorú som s úžasom čítala, keď som mala 
11 – 12 rokov.

Etela Farkašová,
spisovateľka a filozofka
Ako celkom malá som mala nesmierne rada 
Podjavorinskej knižku o vrabčiakovi Čimo-
vi a jeho rodine, vedela som ju naspamäť 
odpredu i odzadu, dokonca niektoré úslovia 
z nej sa u nás doma  nadlho zaužívali ako 
humorné komentáre istých situácií. Neskôr 
som si už sama čítala rozprávky, slovenské 
i české, ruské byliny, ale spomínam si aj 
na indické rozprávky, ktoré ma prenášali 
do celkom inej atmosféry. Rada som mala 
Kästnerove knižky, verneovky. Okolo tri-
nástky som si obľúbila naše ženské troj-
hviezdie: krátke prózy Vansovej, Timravy 
a Šoltésovej Moje deti, k tejto autorke mala 
moja mama z viacerých dôvodov obzvlášť 
silný vzťah, a tak mi ju ponúkla z rodinnej 
knižnice možno aj trochu priskoro, čo však 
neprekážalo tomu, aby sa jej vzťah k Šolté-
sovej preniesol aj na mňa.
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na konci knihy aj stručne vysvetlené. Autorky 
citlivo narábajú s ťažšími a náročnejšími té-
mami v texte (holokaust, samovražda) citlivo, 
ale bez zbytočného zľahčovania. 
 
Tvrdohlavosť a sen o lepšom svete
Rôznorodosť aktérok ukazuje, že hrdinstvo 
má mnoho podôb. Či už sú to odvážne činy ži-
dovskej partizánky, ktorá bojovala proti nacis-
tom, tichá a metodická húževnatosť slovenskej 
výšivkárky, mierumilovný, ale účinný protest 
moslimskej študentky, jedno majú spoločné 
– tvrdohlavosť a sen o lepšom, slobodnejšom 
a spravodlivejšom svete. Hrdinstvo môže byť 
výbušné ako partizánsky granát, prudké, im-
pulzívne, ale aj vytrvalé, tiché a neústupčivé. 
Na konci je vždy premena, drobenie starých 
skál a vznik koryta, cez ktoré môže neskôr 
pretekať búrlivá rieka. 
 Zostavovateľky priznávajú, že zaujímavých 
príbehov by sa určite našlo viac a sú si vedomé, 
že mnoho pozoruhodných žien sa do užšieho 
výberu nedostalo. Ale predsa len – kde je Mi-
lada Horáková? Jej neprítomnosť vo výbere 
bije do očí.  
  Autorky sa snažili spojiť do jedného celku 
čo možno najpestrejší výber príbehov – sú tu 
zastúpené priekopníčky emancipácie z pre-
lomu 19. a 20. storočia, ale i mileniálky, ži-

dovky, moslimky, kresťanky, feministky, ženy 
zo skromných sociálnych pomerov, ale aj boha-
té aristokratické dcéry, vedkyne, športovkyne, 
umelkyne, úspešné Rómky, ženy známe, ale aj 
doteraz takmer nepovšimnuté.  
 
Dva štarty
V úvode autorky reflektujú fakt, že štartovacie 
čiary mužov a žien nie sú a ani neboli rovnaké, 
čo je však rovnako dôležité a myslíme si, že 
v príbehoch zámerne zdôraznené, je fakt, že 
ani jednotlivé ženy nemali rovnakú štartova-
niu pozíciu. Pri inom nastavení sveta a spoloč-
nosti by možno tieto životné osudy nevyzneli 
až tak výnimočne, často sú tiež príbehmi ne-
úspechu a márneho boja. Predovšetkým sú 
však o vzopretí sa starým štruktúram a vybo-
čením z predpísanej cesty aj za cenu vylúčenia, 
odmietnutia, posmechu alebo trestu. 
 Knihy pre deti a mládež, predovšetkým 
pre dievčatá, plné silných inšpiratívnych 
charakterov, sú nesmierne potrebné a aj keď 
ich počet narastá, stále má tento stav ďaleko 
od ideálneho. V dobe, keď narastajú snahy 
oklieštiť práva, za ktoré ženy bojovali často-
krát aj s nasadením vlastného života, je dobré 
pripomínať si ich odvahu – nevieme, kedy ju 
budeme ešte potrebovať.

Publikácia Kvapky na kameni ponúka 
50 unikátnych príbehov českých a slo-

venských rebeliek – výnimočných žien, ktoré 
vybočili z vyšliapaných chodníkov, aby klies-
nili cestu neznámym terénom aj pre nás; žien, 
vďaka ktorým môžeme písať a ilustrovať publi-
kácie alebo sa aj vyjadriť k tomu, ako iné ženy 
píšu a ilustrujú knihy. 

Slovenské a české rebelky
Na knižke z vydavateľstva Albatros spolupra-
covalo takmer 50 autoriek z Česka a Sloven-
ska. Inšpirovali sa populárnou detskou knihou 
Eleny Favilli a Francescy Cavallo Good Night 
Stories for Rebel Girls, ktorá vyšla v slovenskom 
preklade pod názvom Príbehy na dobrú noc 
pre rebelky. Koncept knihy je podobný – pú-
tavo spracované krátke príbehy, na ktorých 
spolupracovali viaceré spisovateľky, bohato 
ilustrované (takmer) vždy inou ilustrátor-
kou. Ak na nás aj slovenský preklad Príbehov 
na dobrú noc pre rebelky mohol pôsobiť značne 
nedotiahnuto, Kvapky na kameni sú – po for-
málnej aj obsahovej stránke dobre premyslené 
a čitateľnejšie. Každý príbeh v rozsahu dve až 
tri strany je spracovaný pre detských čitate-
ľov pútavým rozprávačským štýlom. Výrazy, 
ktorým by deti mohli nerozumieť, sú grafic-
ky zvýraznené a v krátkom slovníčku pojmov 

Foto Lenka Macsaliová 

Keď netečie, 
aspoň kvapká 
 
Monika Kompaníková (ed.): Kvapky na kameni: 
50 príbehov českých a slovenských rebeliek. 
Bratislava: Albatros, 2019 

Eva Gatialová

V krajine, kde ženy stále zarábajú menej peňazí 
ako muži a kde sa niektorí politici a kňazi snažia 
obmedzovať naše ľudské práva a telesnú integritu, 
sme sa konečne dočkali knižky, ktorá vyzdvihuje 
ženskú silu a hrdinstvo. 
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Medzi detektívkou 
a romantikou
Robert Galbraith: Smrtiaca biela. 
Bratislava: Lindeni v Albatros Media, 2019

Lenka Macsaliová

prehry, víťazstvá a láska. V ňom mužskí protago-
nisti do všetkého hneď skočia a ženské hrdinky 
(cudné, lojálne) majú často tajomstvo, ktoré niko-
mu nechcú prezradiť. Autor práve z tohto vzorca 
ťaží každou časťou stále viac. Príkladom môže byť 
úvodná scéna knihy: „V tom bláznivom okamihu 
jej Strike túžil povedať: ‚Poď so mnou.’̒ (…) Sledo-
vala ako sa vzďaľuje, a prudko si utierala z tváre 
horúce slzy. Keby jej povedal ‚poď so mnou’̒, odišla 
by, ale potom čo?“ Na viac ako šesťsto stranách 
prvý čitateľský tábor (zaujímajúci sa o vzťahovú 
líniu) sleduje to, akým spôsobom si protagonisti 
hľadajú k sebe cestu. Robin je nešťastná v man-
želstve a musí čeliť partnerovej nevere. Strike 
má priateľku (tá mu je ľahostajná) a zároveň je 
konfrontovaný s (tehotnou) ex-priateľkou, ktorá 
ho chce získať naspäť. 
 A tak sa čitateľ dostáva do vzťahovej takmer 
telenovelovej motanice, sleduje „prekážky“, 
ktorými hrdinovia musia preplávať, aby prišli 
k zrejmému záveru. Druhý čitateľský tábor, 
preferujúci detektívnu líniu, naopak dostáva 
smršť akcie. Od klasického sledovania v te-
réne, infiltráciu do parlamentu (nastraženie 
odpočúvacieho zariadenia) a do skupiny pro-
testujúcich spojenej s prestrojením (hľadanie 
dôkazov na párty u podozrivej), cez bitku počas 
demonštrácie až po vyhrabávanie potenciálnej 
detskej mŕtvoly v nočnom lese či únos prota-
gonistu páchateľom. Problém je však v tom, 
že zatiaľ čo v predchádzajúcich častiach bola 
bombastickosť na minime (vzťahovala sa iba 
k smrti obetí), tu z prózy preteká. Áno, riešenie 
záhady čitateľa ženie dopredu, chce sa dostať 
čo najskôr k vyriešeniu prípadu, no autor to 
pri tejto sérii nepotrebuje.

Problém „woke dilema“
Lindsay Ellis (tvoriaca videoeseje nielen k ak-
tuálnej kinematografii) vo videu Woke Disney 
problematizuje to, akým spôsobom sa spoločnosť 
Disney vyrovnáva pomocou hraných rebootov 
rozprávok so spoločenskou nekorektnosťou, 
ktorá je prítomná v jej pôvodných kreslených 
filmoch. Príkladom je vypustenie rasistických 
vrán v Dumbovi, emancipačná pieseň princeznej 
Jasmíny či to, že z postavy LeFoua (Kráska a zvie-
ra) urobili geja. 
 Podobne sa autor snaží vyrovnať s Robin 
ako so ženou-obeťou. Tú robí rovnocennou 
a niekedy dokonca chytrejšou partnerkou Stri-
kea pri vyšetrovaní, avšak táto snaha padá 
v závere knihy. Je skvelé, že Robin prešla vý-
cvikom, dokáže pracovať s psychikou vraha 
a aj napriek traume pokračuje ďalej v práci, no 
stále je obeťou. Ona je tá, ktorú unesie páchateľ 
a je v pozícii bezbrannej partnerky. Robin sa 
síce snaží „vykecať z hroziaceho usmrtenia“, no 
na pomoc jej prichádza zase len muž a policaj-
ná eskorta (Strikeove rázne vykopnutie dverí 
úkrytu, kde ju držal páchateľ, tomu dodáva 
len korunku a vývoj jej charakteru vyšumí 
do prázdna).

Na záver
Treba však dodať, že to, akým spôsobom v Smrtia-
cej bielej autor pracuje so žánrami, plánom postáv, 
témami či príbehom je objektívne rozpačité, chao-
tické a „preplácané“. V podstate ide o zábavnú 
čitateľskú jednorazovú jazdu, pri ktorej sa per-
manentne niečo deje a my spolu s rozprávačom 
musíme (preskakujúc celé odseky) šprintovať 
dopredu s túžbou vedieť, čo bude ďalej.

Pokiaľ sa poohliadneme za predchádzajúcimi 
časťami detektívok Roberta Galbraitha 

(pseudonym J. K. Rowlingovej), v ktorých vystupu-
je bývalý vojak v úlohe súkromného vyšetrovate-
ľa, príznačná je pre ne dialogickosť, hromadenie 
(zväčša) nepodstatných detailov, sústredenie 
deja prevažne do jedného mesta a pomalé tem-
po príbehu. Autor si dáva jednoducho načas. 
Prípad, ktorý by mohol byť vyriešený na dvesto 
stranách, sa tu neúmerne predlžuje. Čitateľ mu 
to však žerie. Rád sprevádza detektíva a jeho 
spoločníčku po uliciach Londýna. Zúčastňuje sa 
pokojných rozhovorov s podozrivými a popritom 
je mu umožnené nahliadnuť do súkromia Strikea 
a Robin, kde sa objavujú osobné traumy (vyrov-
návanie sa s vojnovým zranením, znásilnenie) 
alebo neúspech vo vzťahoch. Zatiaľ čo v pred-
chádzajúcich dvoch knihách (Volanie Kukučky, 
Hodvábnik) a sčasti aj pri tretej (V službách zla) sa 
čitateľ mohol v tomto univerze pokojne pohybovať 
a mal dostatok času spracovávať príbeh, v naj-
novšej je zahlcovaný zmenou lokalít, akčnejšími 
pasážami, ktoré sú poprepletané vzťahovými 
(hroziaci rozvod u Robin, rozchod Strikea s pria-
teľkou), psychickými (panické záchvaty Robin) 
a fyzickými komplikáciami (Strikeov poranený 
kýpeť). Čitateľ je popri sledovaní línie tajomstva 
o zabitom dieťati v bohatej rodine a líniu vraž-
dy známeho politika zasypávaný napínavými 
udalosťami. V Smrtiacej bielej nás autor stále 
drží v strehu, no akosi nám neposkytuje priestor 
zastaviť sa.

Medzi dvoma čitateľskými tábormi 
Román pre slúžky popísal Karel Čapek ako prózu, 
v ktorej je témou boj na život a na smrť, úklady, 

Po vyšetrovaní vraždy slávnej modelky, populárneho spisovateľa a sérii vrážd mladých žien detektív Cormoran Strike 
a spoločníčka vo firme Robin Ellacottová riešia údajné usmrtenie dieťaťa, ktoré nahlási psychicky narušený mladý muž. 
Z priestorovo či akčne komornej a rozvláčnej detektívky, ktorú predstavovala prvá kniha série C. B. Strike, sa stáva príliš 
rozpínavé, roztržito napínavé dobrodružstvo.

Foto Lenka Macsaliová 
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ka vlastnej usilovnosti a kreativite. Úspech 
Minecraftu je obrovský: od roku 2011 sa ho 
predalo 176 miliónov kópií a každý mesiac ho 
hrá 112 miliónov aktívnych hráčov, čo sú čísla, 
ktoré ho zaraďujú medzi najúspešnejšie hry na 
svete.

Napíšte príbeh
Jediné negatívne, čo môžeme o Minecrafte po-
vedať, je to, že dieťa kvôli tejto hre zanedbáva 
iné aktivity. Napríklad šport alebo čítanie. A to 
sú silné výhrady, pretože nemotorné dieťa, 
ktoré ledva preslabikuje čítanku, netúži mať 
doma nikto. Tieto výhrady akoby si vypoču-
li v spoločnosti Mojang, ktorá je vlastníkom 
Minecraftu: okrem množstva hráčskych prí-
ručiek (doteraz ich vydali 31), založili v roku 
2017 edíciu nazvanú An Official Minecraft Novel 
a vydali v nej niekoľko kníh. Zadanie autorom 
bolo: napíšte príbeh, ktorý sa odohráva vo sve-
te Minecraftu. Pre autorov to nebolo jedno-
duché, pretože samotný Minecraft nemá cieľ 
ani príbeh, toto si do hry projektujú samotní 
hráči, teda zväčša deti vo veku od 8 do 14 ro-
kov. Akým príbehom ich teda osloviť, aby ich 
zaujal a zároveň mohli pri čítaní uplatniť to, 
čo o Minecrafte vedia?

Ostrov
Prvou knihou edície sa stal román Minecraft: 
Ostrov, ktorý napísal Max Brooks. Tento 
autor vytvoril  legendárnu knihu o pandémii 

zombíkov Svetová vojna Z, momentálne učí na 
vojenskej akadémii vo West Pointe. Odrazilo 
sa to aj na knihe o Minecrafte. Jeho bezmenný 
hrdina sa z ničoho nič nájde priamo v tejto 
hre, ocitne sa v prostredí, v ktorom panujú 
iné pravidlá a fyzikálne zákony. Nevie, ako 
sa tam dostal a jeho jedinou úlohou je prežiť. 
Telo má ako postavička z tejto hry a keďže nič 
o nej nevie, všetko sa musí učiť metódou pokus 
– omyl. Je ako Robinson na opustenom ostrove 
a v podstate každá kapitola knihy je malou 
lekciou umenia prežiť v neznámom prostredí: 
1. Pokračuj, nikdy sa nevzdávaj. 2. Panika utá-
pa myseľ. 3. Nič nepredpokladaj. 4. Predtým, 
ako konáš, mysli, atď. Dospelý čitateľ ocení 
práve toto zameranie, snahu autora naučiť deti 
základné pravidlá správania sa v krízových 
situáciách. Detskí čitatelia oceňujú, že čítajú 
príbeh, ale zároveň hrajú hru, poznajú pravidlá 
Minecraftu a vďaka tomu môžu intenzívnej-
šie vnímať snahu hrdinu prežiť v hranatom 
prostredí.

Havária
Brooksov Ostrov mal veľký čitateľský úspech, 
preto v roku 2018 vyšla ďalšia kniha zo sve-
ta Minecraftu. Volá sa Minecraft: Havária 
a napísala ju Tracey Baptiste. Jej príbeh je 
úplne odlišný: hrdinkou je trinásťročná Bian-
ca, hráčka Minecraftu, ktorá sa ťažko zraní pri 
autohavárii. Ocitne sa v nemocnici pre dlhodo-
bo choré deti a tam jej jeden z malých spolu-

To, že počítačové hry odtiahli deti od číta-
nia kníh, je dávno známy fakt a zároveň 

výčitka, adresovaná výrobcom hier. Niektorí 
teda ponúkli aj knihy, no pri ich zbežnom pre-
listovaní rýchlo zistíte, že ide o manuály k tým-
to hrám, prípadne sú to marketingové knižné 
produkty, určené ako darček pre náruživých 
hráčov. Len jedna hra sa pokúsila o prienik do 
literatúry a zdá sa, že experiment sa podaril.

Kocky ako princíp
Minecraft. Rodičia školopovinných detí ho 
poznajú veľmi dobre, pretože v istom veku 
ich ratolesť začne túto hru vyžadovať. Hrajú 
ju všetci spolužiaci na mobiloch, tabletoch či 
stolových počítačoch, chce ju hrať tiež. Pre 
tých, čo nie sú zorientovaní, krátke vysvet-
lenie: Minecraft je počítačová hra pre deti, 
ktorú odporúčajú dokonca aj učitelia, pretože 
podporuje rozvoj kreativity. Jej poznávacím 
znamením sú kocky (bloky). Nenájdete v nej nič 
okrúhle, dokonca aj slnko a oblaky sú hranaté. 
 Čo je podstatou tejto hry? Ako naznačuje 
názov, zložený zo slov mine a craft, ide o čosi 
spojené s ťažbou, s banskou činnosťou. Hráč 
pomocou nástrojov ťaží rôzne nerasty a komo-
dity a buduje z nich vlastný svet. Hra má dva 
základné módy: kreatívny, v ktorom si môžete 
postaviť, čo len chcete, a mód prežitia (survi-
val), v ktorom sa ocitnete v prázdnej krajine, 
pričom vás ohrozuje nedostatok zdrojov (hlad) 
a v noci rôzne potvory. Prežiť môžete len vďa-

ESEJ

Z Minecraftu 
do literatúry
Max Brooks: Minecraft: Ostrov. 
Bratislava: Fragment, 2017
Tracey Baptiste: Minecraft: Havária. 
Bratislava: Fragment, 2018
Petr Heteša: Zajatci Minecraftu. 
Bratislava: Cpress v Albatros Media, 2015
Petr Heteša: Votrelci z Minecraftu. 
Bratislava: Cpress v Albatros Media, 2015

Dušan Taragel

Ako vyzerá literatúra pre deti inšpirovaná 
počítačovými hrami? Dá sa čítať aj bez znalosti hry, 
alebo je to len ďalší marketingový produkt, ktorý 
má podporiť predaj hry?

Foto Lenka Macsaliová 
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pacientov ponúkne možnosť vstúpiť cez špeciálne okuliare 
do virtuálnej reality, tvorenej prostredím hry Minecraft. 
Bianca to využije, pretože dúfa, že v hre stretne Lonnieho, 
svojho kamaráta, ktorý riadil auto, v ktorom havarovali 
a ktorý by mal byť v inom oddelení nemocnice. Bianca sa 
vyberie na cestu plnú nástrah a ťažkých rozhodnutí. Jej 
príbeh je príbehom sebapoznania, aby na konci, keď hra 
skončí a Bianca sa vráti do reality, bola schopná prijať, že 
jej kamarát pri havárii zahynul. Niektorí dospelí čitatelia 
vytkli autorke, že dej je smutný, iní zas vyzvihujú, že vďaka 
šikovnému spojeniu s hrou Minecraft sa deti môžu vcítiť do 
príbehu, ktorý nie je prvoplánovo optimistický, ale učí ich, 
že v živote sa treba vyrovnať aj so stratou.
 Ďalšou knihou z tejto edície je Minecraft: Stratené den-
níky. Napísal ju oceňovaný autor sci-fi Mur Lafferty. Kniha 
v slovenčine vychádza tento mesiac a je príbehom dvoch detí, 
ktoré sa vďaka nájdenému denníku dostanú cez portál do 
podsvetia Minecraftu a musia sa veľmi snažiť, aby vyviazli so 
zdravou kožou. Zatiaľ poslednou v edícii An Official Minecraft 
Novel je kniha Catherynne M. Valente Minecraft: The End, 
jej vydanie v angličtine je pripravené na december.

České prvenstvo
Je zaujímavé, že nápad použiť herný svet Minecraftu v lite-
ratúre pôvodne vznikol v českom vydavateľstve Albatros. 
Už v roku 2014 oslovili známeho autora sci-fi Petra Hete-
ša, či by niečo na túto tému nevymyslel. Autor, ktorého 
„dospelácke“ knihy sú plné sexu, vulgarizmov a násilia, na 
výzvu prikývol – hoci o Minecrafte nič nevedel a text mal 
byť určený pre deti od desať rokov. Jeho Zajatci Minecraftu 
boli ranou do čierneho. Príbeh je z kategórie sci-fi – počas 
búrky udrie blesk do domu, v ktorom dvaja chlapci hrajú 
Minecraft a oni sa aj so svojou spolužiačkou a mačkou ocitnú 
priamo v počítači, v hre. Nasleduje zistenie, že v Minecrafte 
vystrája počítačový vírus a všetky neškodné potvory sa 
premenili na krvilačné. Spolužiaci v normálnom svete zač-
nú organizovať záchrannú misiu, pričom každú chvíľu sa 
niečo pokazí. Heteša má strhujúci akčný štýl, píše výborné 
dialógy plné humoru a prekvapuje až do poslednej chvíle. 
Rovnaké parametre má aj jeho druhá kniha Votrelci z Mi-
necraftu, ktorá sa odohráva v škole, do ktorej opäť vďaka 
počítačovému vírusu preniknú endermani z Minecraftu.
 Je pochopiteľné, že príbehom inšpirovaným Minecraftom 
porozumejú skôr deti a hráči tejto hry. Je to ich svet, dospelý 
čitateľ sa v ňom môže cítiť, akoby pozeral film v čínštine 
bez titulkov, zväčša ničomu nerozumie. Lenže ak hľadáte 
knihy, ktoré vaše deti začnú čítať aj bez nútenia, tieto „mi-
necraftovky“ túto úlohu spoľahlivo splnia.

ESEJ

LitRPG: literatúra 
a hra na hrdinov
Písať literárne diela inšpirované počítačovými hrami nie je až taký 
nový vynález a Minecraft určite nie je prvý, kto s tým prišiel.

Dušan Taragel

Snástupom počítačových hier vznikol úplne 
nový svet fantázie a prežívania a ten, kto si naň 

zvykol už v skorej mladosti, ho tak ľahko neopustí. 
Zvláštnym fenoménom sú hry zaradené do kategórie 
RPG – čo je skratka pre „role playing game“, použí-
va sa aj termín „hra na hrdinov“. Hráč v nich ako 
„hrdina“ prekonáva prekážky, plní úlohy, získava 
body a skúsenosti a vďaka tomu sa dostáva do ďal-
ších levelov. Sú to desiatky hier a patria medzi ne 
napríklad World of Warcraft, Ultima Online, Fal-
lout či česká Kingdom Come. Ich obrovská obľuba 
spôsobila, že vznikol literárny subžáner nazvaný 
litRPG – čiže literatúra RPG. Niektorí autori pre-
sadzovali aj názov GameLit a zvady o tom, ako by 
sa mala zmiešanina sci-fi, fantasy a herného sveta 
volať (ako priestoru, kde sa to všetko odohráva), 
trvajú dodnes.
 Podľa rôznych zdrojov sú tri základné knihy, ktoré 
subžáner litRPG ovplyvnili: Leopoldo Gout a jeho 
kniha Génius: Hra – plno mladých géniov sa pustí do 
hrania počítačovej hry, v ktorej ide o veľa. Druhou je 
Rakúšanka Ursula Poznanski a jej Erebos, príbeh 
o nebezpečnej hre, ktorá ovládne hráčov, a napokon 
nedávno sfilmovaná kniha Ready Player One od Er-
nesta Clinea.

Autorské zázemie litRPG sa však nečakane presu-
nulo do Ruska a tam panujú dvaja autori, známi aj 
u nás: Vasilij Mahanenko so svojou sériou Cesta 
šamana, ktorá vyšla v roku 2013 a dnes už má osem 
pokračovaní. Hlavný hrdina Mahan je hacker, ktorý 
sa za trest ocitne v celosvetovo rozšírenej zosieťo-
vanej hre Barliona a tam má ako šaman plniť rôzne 
úlohy. Mahanenka inšpirovala hra World of Warcraft 
a jeho knihy si získali plno fanúšikov – samozrejme, 
že zväčša aktívnych hráčov.
 Druhým úspešným autorom je Dimitrij Rus a jeho séria Hrám, aby som žil 
(2013). Sú tridsiate roky 21. storočia a vo svete sa šíri fenomén tzv. vtiahnutia 
– veľa hráčom online hier sa oddelí vedomie od tela a ocitnú sa priamo v hre, 
ktorú hrajú, bez možnosti vrátiť sa späť. Hráč Gleb je však smrteľne chorý 
a dať sa vtiahnúť je jeho jediná šanca na prežitie.
 Je ešte skoro hovoriť, či subžáner litRPG niekedy vstúpi do hlavného prúdu 
sci-fi literatúry alebo zostane len kuriozitou, ktorú čoskoro nahradí niečo iné. 
Táto nenáročná, plochá a dejovo veľmi stereotypná literatúra je na úrovni 
doplnkového čítania pre hráčov World of Warcraft, ktorí, keď vypadne elek-
trický prúd alebo sieť, odrazu zistia, že existujú aj papierové knihy.

Dospelý čitateľ ocení snahu autora 
naučiť deti základné pravidlá správania 
v krízových situáciách.
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 Zlom prišiel až neskôr. Jurkovič píše: „Vo veku 
pätnástich rokov a hormonálnych tornád ma 
zasiahol swingový jazz a dychové nástroje, flau-
ta, klarinet a saxofón… Prvýkrát som pocítil, 
že hudba je niečo, čo ma napĺňa celého, a preto 
moja voľba po maturite bola: konzervatórium.“ 
Rodina však bola proti, pretože dôležitejšie 
bolo „remeslo“. Hudba, ako zábavka, sa dala 
robiť popri ňom. Takže nasledovala Chemic-
ká fakulta SVŠT a až po ďalších peripetiách 
sa budúci medzinárodne uznávaný interpret 
a hudobný pedagóg dostal na konzervatórium 
a potom na Hudobnú fakultu VŠMU, ktorú skon-
čil vo veku 26 rokov.

Jazz a sväzáci
Lenže pred týmto všetkým bol jazz. Hrať jazz 
v druhej polovici päťdesiatych rokov nebola žiad-
na výhra: komunisti túto hudbu rozhodne ne-
podporovali, pre nich boli ideálom tzv. častušky. 
Hrať moderný jazz bolo takmer nemožné, pre-
tože neboli nahrávky, z ktorých sa dalo učiť, 
noty ani spoluhráči. Mladý talentovaný flautista, 
klarinetista a saxofonista Miloš Jurkovič si však 
získaval meno a skúsenosti hraním v tanečných 
orchestroch a tam postupne vznikal aj okruh 
hudobníkov, ktorí dokázali zvládnuť aj náročný 
moderný jazz: Laco Déczi, Braňo Hronec, Gábor 
Koval, Viktor Hidvéghy a iní mali vtedy devät-

násť-dvadsať rokov, ale ich jazzové combá West 
Coast a East Coast začali budiť pozornosť nielen 
poslucháčov, ale aj odborníkov.
 Dôležitú úlohu v tomto období zohrali aj 
tzv. „Sväzácke predpoludnia“. Tieto legendár-
ne podujatia, ktoré mali len krátke trvanie  
(od apríla 1959 do októbra 1960), poskytli 
priestor mladej, ale talentovanej generácii hu-
dobníkov, hercov a autorov. Miloš Jurkovič im 
venuje samostatnú kapitolu a zasvätene pribli-
žuje fungovanie a celé pozadie Sväzáckych pred-
poludní a najmä to, aký vplyv mali na slovenskú 
kultúru – teda presnejšie na ľudí, ktorí ju neskôr 
výrazne formovali.

VŠMU a iné
Jazzové obdobie skončilo pre Miloša Jurkoviča 
v roku 1962, keď sa začal venovať len vážnej 
hudbe. „Bol som už ženáčom, otcom a prvým 
flautistom Symfonického orchestra Slovenského 
rozhlasu, okrem rodiny, štúdia a zamestnania 
som naplno hral jazz, po sobotách na plesoch 
a zábavách… Bolo toho veľa a cítil som, že musím 
niečo vypustiť“ (s. 26). 
 Tu sa začína ďalšia životná kapitola, ktorú 
Miloš Jurkovič nazval VŠMU – Vysoká škola 
múzických umení. Na túto školu nastúpil v roku 
1959 ako študent Hudobnej fakulty a zostal na nej 
až do roku 1994, keď ju opustil ako rektor. Me-

Dnes už 82-ročný Miloš Jurkovič (1937) 
je kultúrnou verejnosťou vnímaný najmä 

ako flautista a interpret vážnej hudby, ktorý 
má za sebou stovky vystúpení po celom svete. 
Menej známa je skutočnosť, že stál pri zrode 
moderného slovenského jazzu, má za sebou dlhú 
pedagogickú kariéru a veľa rokov bol rektorom 
VŠMU. Vo svojom živote sa stretol a spolupra-
coval s mnohými osobnosťami, preto môžeme 
len privítať, že si sadol za stôl a napísal svoje 
spomienky. Hneď v ich úvode vysvetľuje, prečo 
sa volajú Kruhy: „Môj zdanlivo hudobne mono-
tematický život je portfóliom diferencovaných 
svetov, ktoré sa ako kruhy prelínajú, majú svoje 
špecifiká, ale istou časťou sa dotýkajú.“ Takže 
študent hudby, jazzový hráč, koncertný sólista, 
hudobný pedagóg, akademický funkcionár či šéf 
orchestra, každá táto oblasť je samostatným 
kruhom, pričom každému je venovaná jedna 
či viac kapitol. 

Cesta k hudbe
Chlapec z významnej evanjelickej „národo-
veckej“ rodiny, medzi ktorého predkov patrili 
architekt Dušan Jurkovič či spoluzakladateľ 
Matice slovenskej Samuel Jurkovič, vyrastal 
v žičlivom a kultúrnom prostredí. Problémom 
však bolo, že všetky udalosti, ktoré významne 
zasiahli Slovensko, sa okolo neho (a cez neho) 
valili práve počas detstva: nielen druhá sve-
tová vojna, ale aj komunistický prevrat v roku 
1948. Budúci hudobník mal vtedy jedenásť rokov 
a určite netušil, že v totalitnom režime bude 
musieť žiť ďalších štyridsať rokov. Hoci hudba 
patrila medzi jeho koníčky a chodil na hodiny 
klavíra, učiteľky o ňom svorne tvrdili: „Nadaný, 
ale lenivý“ (s. 15). 
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Budem aj vážny, 
ale nie stále
Miloš Jurkovič: Kruhy. Bratislava: Hudobné centrum, 2019

Dušan Taragel
     

Keď sa profesor flautista pustí do písania spomienok, čitateľ môže 
skôr čakať úctivú nudu, než čosi živé a zábavné. Profesor Miloš 
Jurkovič je však bývalý jazzman a možno aj preto je vo svojich 
pamätiach vtipný, priamočiary a nebojí sa otvorene spomenúť aj 
životné okolnosti, o ktorých by iní zaryto mlčali. 

Prof. Miloš Jurkovič (1937)
Koncertný sólista (flauta), pedagóg a akademický funkcionár na VŠMU (rektor 1985 – 
1994), neskôr riaditeľ SOSR a hudobného vydavateľstva Opus. Nahral jedenásť albumov 
vážnej hudby, participoval na desiatkach ďalších, absolvoval stovky vystúpení doma 
i v zahraničí, spoluzakladal moderný jazz na Slovensku. 

Foto Lenka Macsaliová



vrstvy obyvateľstva a ešte k tomu mať v naj-
bližšej rodine troch kňazov… Museli sme si 
uvedomiť, kto v tomto štáte vládne a že sme 
občania druhej kategórie. Navyše sme v celom 
príbuzenstve nemali ani jedného komunistu, 
čo bolo síce pekné, ale nepraktické“ (s. 23). 
Na ďalšej strane dodáva: „Všetko toto formo-
valo môj názor na to, čo sa nazývalo ,ľudová 
demokracia’̒: bola to v skutočnosti neúprosná 
diktatúra. Pretože žiť bolo treba, tento názor 
som si nechal pre seba a žil som – tak ako 
všetci tí, ktorí tiež nemali dôvod veriť oficiál-
nej propagande – v permanentnej pretvárke“ 
(s. 24). Toto priznanie môže byť pre ľudí, ktorí 
nezažili totalitu, šokujúce, lenže je pravdivé. 
V pretvárke nežili len tí, čo si nevážili svoj 
život, zdravie, rodinu, prípadne im nepreká-
žalo, keď im policajné obušky mastili chrbát.

Otvorene o sebe
S rovnakou otvorenosťou, s akou Jurkovič 
píše o iných ľuďoch, píše aj o sebe. Nevyhol 
sa ani téme svojho vstupu do Komunistickej 
strany v roku 1979: „V socialistickom zriadení 
bolo stanovené, že vedúci pracovník MUSÍ byť 
členom Komunistickej strany. Jeho zástup-
ca, napríklad na vysokej škole prodekan, už 
mohol byť nestraník. Takým som bol koncom 
sedemdesiatych rokov aj ja a o ničom inom som 
neuvažoval…“ Nič sa však nepodarí podľa plá-
nu a Jurkovičovi kariéru „nestraníka“ pokazil 
„Dr. Zdenko Nováček, riaditeľ Konzervatória, 
ortodoxný komunista, kazisvet a štréber…“ 
(s. 159). O tom, ako to celé prebehlo, si už pre-
čítajte v knihe sami.
 Miloš Jurkovič napokon do komunistic-
kej strany vstúpil, stal sa dekanom a v roku 
1985 rektorom VŠMU.  O tom, že bol „komunis-
tom“ len na papieri, hovorí aj to, že v novembri 
1989, bol jediným rektorom, ktorý od samé-
ho začiatku poskytol plnú podporu a všetky 
prostriedky, ktoré mal, študentskému hnutiu 
a neskôr bol aj jediným rektorom vysokej ško-
ly, ktorého po revolúcii z funkcie neodvolali, 
ale práve naopak, potvrdili, a zostal v nej až 
do roku 1994.
 Výborný štýl, ktorým sú spomienky napí-
sané, všadeprítomný humor a zároveň zasvä-
tená znalosť jednotlivých hudobných oblastí 
robia z knihy hodnotné čítanie. Pred očami 
sa nám vynára nielen pestrý a činorodý život 
jedného človeka, mozaika osudov ďalších ľudí 
a osobností, ale zároveň aj fungovanie hudob-
nej kultúry na Slovensku v rozsahu takmer 
päťdesiat rokov. 

dzitým (či popritom) vystupoval ako sólista, bol 
členom orchestra, od roku 1965 učil budúcich 
flautistov a priberal rôzne funkcie, ktoré ho po-
súvali na akademickom rebríčku vyššie a vyšie. 

 Ani tu profesor Jurkovič svoje rozprávanie 
nespomaľuje a čitateľovi sa pred očami vynára 
pestrý obraz života tejto inštitúcie v časoch „so-
cializmu“, umne doplnený postrehmi o známych 
či menej známych umeleckých osobnostiach, 
aby vzápätí preskočil na ďalšie kapitoly a po-
núkol zážitky z ciest, koncertov a nahrávaní. 
Záverečná kapitola knihy je súborom portrétov 
osobností, ktoré autor poznal dôverne (Alexan-
der Moyzes, Rudolf Macudzinski, Laco Déczi, 
Juraj Berczeller, Zuzka Lonská, Pavol Polanský, 
a iní) a okrem niekoľkých pohrebných prejavov 
aj tu je plno humoru, občas mierne uštipačného, 
ale vždy láskavého. Mimochodom, ľudí, ktorí 
figurujú v tejto knihe, je toľko, že na jej konci 
je pre istotu pripojený obsiahly menný register.

Život v totalite
Pri spomínaní na život na Slovensku sa nedá 
vyhnúť téme, ktorá je zásadná: komunistická 
totalita. Najmä ak pamätník robil v tom čase 
kariéru alebo bol aktívnym umelcom. Miloš 
Jurkovič to mal jasné už odmalička a nikde 
v jeho knihe nenájdete ani len najmenšiu po-
zitívnu zmienku o tzv. socializme. „Písal sa 
rok 1954 a ja som dostával pocítiť, čo znamená 
byť príslušníkom inej ako robotnícko-roľníckej 
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Miloš Jurkovič v Redute v roku 1959. Foto archív MJ

. Foto xxxxxxx

K prameňom 
slovenskej 
hudby
Hudobné centrum 
v Bratislave je in-
štitúcia zriadená 
na  podpor u slo -
venskej hudobnej 
kultúry. V rámci 
tohto posvätného 
poslania má v ná-
plni práce aj vyda-
vateľskú činnosť 
a  v ydáva n ielen 
mesačník Hudob-
ný život, ale aj hu-
dobné nosiče, noty 
a knihy. Za pozoru-
hodný počin môže-
me označiť edíciu 
Pramene, v ktorej 
vychádzajú teore-
tické práce a autor-
ské texty a profily 
významných slovenských skladateľov a in-
terpretov. Jednotná grafická úprava, ktorú 
navrhlo štúdio Pergamen, výrazne odlišuje 
túto edíciu od iných kníh a tlačovín, ktoré 
v HC vychádzajú. 
 Prvou knihou, ktorá v tejto edícii vyšla, 
boli Fragmenty a úvahy, zostavené z rôznych 
publikovaných a nepublikovaných textov 
skladateľa Ivana Paríka. V roku 2018 vyšla 
zásadná publikácia tejto edície: dvojdielne 
Rozhovory a texty skladateľa Ilju Zeljenku, 
ktoré editorsky pripravil Vladimír Godár. 
Ďalšou spomienkovou knihou sú Cesty za ľu-
dovou piesňou Dariny Laščiakovej.
 Charakter hudobno-teoretických prác 
majú dve knihy: Hudobnoteoretické dielo Eu-
gena Suchoňa (2018) a Úvod do štúdia teórie 
harmónie Ivana Hrušovského (2019). Ide 
o texty určené pre hudobné školy, takže sú 
prístupné aj poučenejším záujemcom o hud-
bu. V súčasnosti Hudobné centrum pripravu-
je dve publikácie: pedagogické texty huslistu 
Mikuláša Jelinka O hudobnej pedagogike 
a populárno-náučnú Ako spievať prvú ligu 
významnej postavy slovenského vokálneho 
umenia Petra Mikuláša.

dt

„Nebyť jazzu, bol by zo mňa 
chemický inžinier.“
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Jozef Ciller patrí k popredným a osobitným 
tvorcom slovenskej divadelnej scénografie. 

Jeho výtvarná poetika sa vyznačuje konceptu-
álnym videním dramatickej skutočnosti a obja-
vovaním nových scénografických možností. Od-
mieta pojem „divadelná dekorácia“ a za základný 
a najdynamickejší výtvarný prvok scény považu-
je herca schopného priestor členiť, podľa potreby 
meniť, a tým mu dávať nové významy. S hercom 
počíta ako s dôležitým výtvarným komponentom 
a už vo svojich profesijných začiatkoch vyvinul 
úsilie, aby sa základom jeho spolupráce s reži-
sérom stalo hľadanie režijno-dramaturgickej 
koncepcie, pretože, ako sám tvrdí, scénografia 
má inšpirovať herca, provokovať režiséra a v ne-
poslednom rade prekvapovať diváka. Odborníci 
Jozefa Cillera považujú za priekopníka špeci-
fickej akčnej scénografie. Vyznačovala sa alter-
natívnym prístupom k divadelnému priestoru, 
začala programovo opúšťať klasický „kukátkový 
priestor“ a hľadala nové možnosti inscenovania, 
často aj v nedivadelných priestoroch, poskytu-
júcich väčší kontakt s divákom.

Východiská
Monografia vznikla ako súčasť projektu Čítanie 
v mysli divadelného tvorcu, v ktorom sa Dagmar 
Inštitorisová zaoberá poetikou a estetikou tvor-
by významných osobností slovenskej divadelnej 
scény z aspektu základných divadelných profe-
sií. Doposiaľ sme ju poznali najmä ako autorku 
dvoch publikácií: V prvej sa venuje umeleckej 
tvorbe dramatika Karola Horáka (Čítanie 
v mysli dramatika, 2006), druhá dielu bábkara 
a básnika Jozefa Mokoša (Čítanie v mysli báb-
kara a básnika, 2016). 
 Monografiu Jozef Ciller. Čítanie v mysli scé-
nografa autorka rozdelila na dve časti. Prvú, ob-
razovú časť tvorí množstvo výtvarných návrhov 
a fotografií scénických realizácií predstavujúcich 
výtvarníkovu najvýznamnejšiu domácu i zahra-
ničnú tvorbu. Textová časť je výsledkom Inšti-
torisovej výskumnej činnosti, v ktorej orientuje 
pozornosť na minucióznu analýzu Cillerových 
výtvarných koncepcií. Klasické teatrologické 
metódy jej pomáhajú v nazeraní na výtvarníkovu 
tvorbu z poetologického a textologického hľa-

diska, zatiaľ čo semiotické, sémantické a inter-
pretačné interpretácie umožňujú kontextuálne 
dekódovanie.
 Úvodná kapitola s názvom Scénografia ako 
metafora v akcii poodhaľuje čitateľovi Cillerovo 
teoretické myslenie o scénografii a divadelnom 
umení. On sám nie je autorom ucelenej publi-
kácie o teórii scénografie, autorka východiská 
nachádza najmä v jeho osobných vyjadreniach 
zastúpených prostredníctvom publikovaných 
prác (inauguračné a habilitačné prednášky) 
a rozhovorov. Inštitorisová sa v texte vracia aj 
k osobnosti Ladislava Vychodila, popredné-
ho scénického výtvarníka, zakladateľa Katedry 
scénografie na Vysokej škole múzických umení 
v Bratislave a Cillerovho pedagóga.  Poukazuje 
na Vychodilov výrazný vplyv na výtvarníkovo 
presvedčenie, že zo scénického návrhu je potreb-
né cítiť, že tam chýba herec, uvedomuje si však 
Cillerovo odlišné rozvíjanie tejto myšlienky, aj 
ďalšie iné vplyvy a inšpirácie. Úvodnú kapitolu  
môžeme chápať ako platformu pre nasledujúce 
časti.

Slovo má tvorca
V ďalšej z kapitol Scénografia ako akcia, event 
a fantázia autorka ozrejmuje súvislosti týkajúce 
sa výtvarníkovej intenzívnej spolupráce s re-
žisérom Petrom Scherhauferom v kultovom 
Divadle Husa na provázku (DHNP) v Brne. V tex-
te sa čitateľ stretáva s pojmom „nepravidelná 
dramaturgia“, ku ktorej sa toto divadlo hlásilo 
od svojich začiatkov. Inštitorisová konštatuje, 
že Ciller v každej scénickej výprave pre DHNP 
vychádzal z koncepcie nepravidelnej dramatur-
gie, vzťahujúcej sa na všetky ostatné inscenačné 
zložky, rovnako aj z koncepcie nepravidelného 
tvarovania obdĺžnikového priestoru Procházko-
vej siene, ktorá bola 25 rokov domovskou scé-
nou tohto brnianskeho súboru. Autorka svoje 
tvrdenia demonštruje príslušnými inscenácia-
mi z tohto obdobia, napr. známou inscenáciou 
hry Leonida Andrejeva Červený smiech (1975), 
v ktorej diváci sedeli v ovále okolo stien Pro-
cházkovej siene. 
 Ďalšou osobitnou kapitolou v živote Jozefa  
Cillera je Slovenské komorné divadlo (SKD) 
v Martine a s ňou spojené režijné spolupráce 
s Ľubomírom Vajdičkom, Romanom Polá-
kom a Ivanom Petrovickým. Práve v SKD Mar-
tin vznikli scénické výpravy, za ktoré Jozef Ciller 
získal domáce a zahraničné ocenenia. Mnohé 
z nich, ako napríklad výprava k inscenácii hry 
Ivana Stodolu Čaj u pána senátora (1974), vznikli 
v spolupráci s režisérom Ľubomírom Vajdičkom, 
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Talent a intelekt 
Jozefa Cillera
Dagmar Inštitorisová: Jozef Ciller. Čítanie v mysli scénografa. 
Bratislava: Culture Positive, 2019

Nora Nagyová
S odbornou reflexiou tvorby scénografa Jozefa Cillera sme sa dosiaľ stretávali len prostredníc-
tvom čiastkových štúdií, článkov a recenzií. Monografia Dagmar Inštitorisovej s názvom 
Jozef Ciller. Čítanie v mysli scénografa prináša komplexný pohľad na jeho doterajšiu tvorbu.

 Foto Lenka Macsaliová
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 Pri molièrovských inscenáciách autorka upria-
muje pozornosť na rozmanitosť Cillerových prí-
stupov k vizuálnym riešeniam, ktoré podľa jej 
tvrdenia „oscilujú medzi dobovým a súčasným 
jazykom, umožňujú dynamické stieranie hranice 
medzi interiérom a exteriérom, prechod z jednej 
hereckej či scénickej akcie do druhej, zmenu vý-
znamu a zároveň majú presne definovaný výraz 
i v statickej, t. j. v neakčnej podobe“ (s. 253).
 V kapitole Shakespeare ako prítomnosť (aj) 
renesancia sa zameriava na znaky renesanč-
nej exteriérovej a interiérovej architektúry. 
V centre pozornosti stojí Hamlet (1994) uvedený 
v Chorvátskom národnom divadle v Záhrebe 
v réžii Joška Juvančića. Zaujímavosťou bolo, 

že Cillerovo výtvarné riešenie bolo navrhnuté 
pre interiérový divadelný priestor, no pri prí-
ležitosti letného divadelného festivalu v Dub-
rovníku tvorcovia hru inscenovali vo vojenskej 
pevnosti Lovrijenac. Treba zdôrazniť skutoč-
nosť, že Chorvátsko sa v tom čase nachádzalo 
vo vojne so Srbskom. 

Čítanie v mysli scénografa
Inštitorisovej výskumná činnosť sa zaoberá nie-
len Cillerovou tvorbou, ale aj jeho osobnosťou. 
Sprostredkovane, cez výtvarníkovu umeleckú 
produkciu, sa obracia k jeho individualite a ponú-
ka aj nazeranie z pohľadu jeho humanistického 
občianskeho postoja k spoločensko-politickému 
dianiu v bývalej ČSSR. Ozrejmuje však aj výtvar-
níkovo pedagogické pôsobenie na Katedre scé-
nografie Vysokej školy múzických umení v Bra-
tislave. Súčasťou textovej časti je tiež posudok 
inauguračnej práce Jozefa Cillera od teoretičky 
umenia Věry Ptáčkove či výtvarníkov text roz-
lúčky s Ladislavom Vychodilom, ktorý predniesol 
na pietnom akte v roku 2005. 
 Dagmar Inštitorisová veľmi konzekventne 
číta v mysli scénografa, analyzuje a pomenúva 
jeho dielo, no zároveň prenecháva čitateľovi 
priestor pre uchopenie výtvarníkovej tvorby 
i osobnosti. Je zjavné, že Cillerov talent a intelekt 
je presiaknutý stranami jej knihy, ktorá, dovo-
lím si povedať, v mnohých ohľadoch „povznáša 
duševné priestory a ladí nás do vyšších oktáv 
poznania“ (s. 281). Presne ako divadlo. 

Nora Nagyová (1987) vyštudovala dejiny a teó-
riu divadelného umenia na Divadelnej fakulte 
VŠMU v Bratislave. Pôsobí ako odborná asistent-
ka na Katedre divadelných štúdií a Katedre scé-
nografie DF VŠMU v Bratislave. Vo výskumnej 
činnosti orientuje svoju pozornosť na oblasť di-
vadelnej scénografie a kostýmu v kontextoch 
divadelnej réžie a teórie a na súčasné divadlo 
a drámu.

jeho dlhoročným spolupracovníkom. Pri analýze 
tejto inscenácie si môžeme všimnúť autorkinu 
snahu o prezentáciu Cillerových myšlienok 
prostredníctvom jeho osobných vyjadrení k in-
scenácii, avšak takýchto (vzácnych) momentov 
nachádzame v monografii viac. Inštitorisovej 
nápad nechať prehovoriť samotného tvorcu pri-
spieva k zhmotneniu jeho autorských zámerov, 
ako aj jeho osobnosti. V najrozsiahlejšej kapitole 
okrem iného nahliada i na výtvarníkovu činoro-
dosť v bábkovom a ochotníckom divadle, televízii 
a filme, opere a pod. 

Čechov, Molière, Shakespeare
S divadelnými hrami Čechova, Molièra a Shake-
speara sa Ciller počas svojho umeleckého pôso-
benia stretol niekoľkokrát. Inštitorisová detailne 
analyzuje a dekóduje mnohé výtvarné koncepcie, 
ktoré výtvarník navrhol. V súvislosti s Čecho-
vom autorka venuje výraznú pozornosť dvom 
inscenáciám Višňového sadu z roku 1979 v réžii 
Miloša Hynšta a Ľubomíra Vajdičku, pričom opäť 
prenecháva slovo aj samotnému scénografovi, 
ktorý svoj ucelený koncept zaznamenal v texte 
inauguračnej prednášky. Možno povedať, že 
v oboch prípadoch sa stretávame s jasne vyar-
gumentovanými invenčnými prístupmi, vzbu-
dzujúcimi pozornosť aj s odstupom času. 
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Prof. Jozef Ciller (1942) je scénický a kostýmový výtvarník, filmový a televízny scénograf, 
architekt a vysokoškolský pedagóg. Absolvoval štúdium architektúry na Vysokej škole tech-
nickej (1962 – 1964) v Bratislave a štúdium scénografie u prof. Ladislava Vychodila na VŠMU 
v Bratislave (1964 – 1968), kde v rokoch 1990 – 2008 pôsobil ako vedúci na katedre scénografie. 
Je tiež interným výtvarníkom a šéfom výpravy v SKD v Martine a spoluzakladateľom legen-
dárneho Divadla na provázku v Brne, s ktorým spolupracoval desať rokov. Svoje výtvarné 
koncepcie rozvíja s radom popredných režisérov doma i v zahraničí. Je laureátom mnohých 
významných ocenení. 
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(niektoré vrstvy naneseného pastelu rozotie-
ra a opätovne ich prekrýva ďalšou vrstvou). 
Obrázok získava efekt mäkkosti maľby, hoci 
niektoré línie si ponechávajú svoju razantnosť. 
Rukopis autorky trochu pripomína práce ma-
liarky Jarmily Sabovej Džuppovej (jej maľby 
na sololite) a maľby Egona Schieleho. Noviny 
ako podklad pre maľbu používal tiež napr. Teo-
dor Tekel (v šesťdesiatych rokoch 20. storočia 
prekrýval texty denníka Pravda náboženskými 
výjavmi). 
 Príbeh o myške Miške a Ele je krátky. Dej sa 
odohráva počas jedného dňa a je lokálne rám-
covaný Elinou izbou. Myška, ktorá býva s prváč-
kou Elou, sa každé ráno vydáva na nebezpečnú 
cestu mestom, aby sa s Elou na chvíľu stretli 
počas obeda. Myška prekonáva schodisko, pre-
chod pre chodcov, bludisko ulíc a „zase mešká“. 
Ela na myšku vždy čaká, bojí sa o ňu a necháva 
jej syr s dierkami. Po spoločnom obede sa rozídu 
(myška sa vráti domov, Ela späť do školy), ale 
popoludní sa opäť zvítajú a sú spolu až do ve-
čera. Myška Miška je Elina najlepšia priateľka. 
Ich príbeh je rozprávaný a často aj ilustrovaný 
z myšacej perspektívy.

Myška (ne)obyčajná
Miška nie je bežná myš domová. Je celá biela, iba 
uši, ňufáčik a chvost má ružový (oči má čierne, 

Autorkou publikácie Myška Miška a Ela je štu-
dentka Vysokej školy výtvarných umení v Bra-
tislave Klaudia Zorgovská. Ide o jej knižný 
debut, autorskú obrazovú knihu určenú deťom 
od troch rokov. Ako predznačuje žáner aj cieľo-
vá skupina čitateľov, výpoveď sa tu artikuluje 
predovšetkým obrazom.

Obrazová kniha
Knižka je útla, má malý formát, tvrdú väzbu. 
Ilustrácie sú väčšinou celostranové alebo za-
berajú plochu viac ako dve tretiny dvojstrany. 
Do tlmeného zimného koloritu obrázkov vstu-
puje podkladová smotanová farba papiera, čo 
knižke dodáva príjemný ráz. Papier je príjemný 
aj hmatovo – má vyššiu gramáž a jemnú mat-
nú povrchovú úpravu. Výber papiera tu koreš-
ponduje s mäkkou kresbou ilustrácií. Je trochu 
škoda, že papier s podobnými kvalitami nebol 
použitý aj na knižnej obálke.
 Málokedy dnes v knižkách pre deti objavíme 
ilustrácie, ktoré vznikli tradičnými postupmi, 
teda ako maľby či kresby na papieri. Obrázky 
Klaudie Zorgovskej pôsobia ako kombinácia 
suchého pastelu a ceruzky na novinovom pod-
klade, ktorý je miestami prekrytý vrstvou farby 
a miestami tlač presvitá. Technika suchého 
pastelu umožnila autorke hru s jednotlivými 
vrstvami a prácu s líniou a škvrnou súbežne 

z laboratória neušla). Na niektorých ilustrá ciách 
je Miška oproti Ele dosť veľká, inokedy sa jej 
schová do dlane. Nemá žiadne nadprirodzené 
schopnosti, nevie dokonca ani rozprávať, a ako 
sama hodnotí, vie sa na Elu iba usmiať. Klaudia 
Zorgovská myš zobrazila v pohybe, ale aj staticky 
ako pasívnu figúrku, ktorá pozoruje Elu pri písaní 
domácej úlohy. Miška má svoje meno, ale nie je 
to typ antropomorfnej myši, ktorá by bola schop-
ná napr. navariť ratatouille. Je obyčajná myška 
– napríklad z plyšu – s ktorou sa môže kamarátiť 
(a oživovať ju v predstavách) každé dieťa.

Nepochopiteľní dospelí
Deti to medzi dospelými ľahké nemajú. Obzvlášť 
vtedy, ak medzi nimi žijú samé, bez súrodencov 
a generačných rovesníkov podobne ako Ela. 
Ako presvitá dospelácky svet v knižke Klaudie 
Zorgovskej?  
 Miška sa v príbehu viackrát čuduje nad ne-
všímavosťou dospelých. Matka Ely si doteraz 
nevšimla, že u nich žije, hoci na stene nad scho-
diskom visia jej portréty, ktoré Ela nakreslila. 
V meste zasa ktosi stúpil Miške na chvostík, 
keď prechádzala prechodom pre chodcov.  Ne-
pochopiteľní „roztržití obrovskí ľudia“, „neviem, 
kam hľadia…“, zhodnotila myška. 
 Svet dospelých je často preplnený slovami. 
Novinky, noviny, texty, slová. Ela s Miškou ko-
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O myšiach 
(a ľuďoch)
Klaudia Zorgovská: Myška Miška a Ela. 
Ilustrovala Klaudia Zorgovská. 
Bratislava: Ikar – Stonožka, 2019

Petra Baďová 
Len málo zástupcov živočíšnej ríše je tak 
výrazne zastúpených v literárnych a ume-
leckých dielach pre deti ako myši. K my-
šacím hrdinom by sme mohli pričleniť aj 
ich obdoby – škrečky, potkany, netopiere 
či lasice. Jeden z týchto obľúbených aj 
obávaných tvorov sa prehrýzol do knižky 
Myška Miška a Ela, ktorá nedávno vyšla 
vo vydavateľstve Stonožka.

 Foto Petra Baďová
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je útla izbička, v nej veľká Ela a malá Miška, 
ktorá sa však pri Ele cíti byť veľkou. Mesto je tu 
zobrazené dvakrát, raz s použitím vtáčej a raz 
žabej perspektívy, čo zvýrazňuje jeho veľkosť. 
Pričinením novinového podkladu obrázkov 
priestor šedivie, zdôrazňuje sa jeho cudzota, 
anonymita, zameranosť na informačný tok.

Myška prehliadaná
Myši dokážu vytrvalo unikať ľudskej pozor-
nosti. Sú tiché, rýchle a obratné, stačí im malá 
škára a dostanú sa všade, kam chcú. Občas sa 
zabývajú v pivniciach či komorách, odkiaľ nás 
nenápadne pozorujú. Keď sa ukážu, vedia nás 
poriadne vydesiť. V prírode bývajú obeťou, ko-
risťou, nie útočníkom. 
 Drobné dievčatko Ela má útlu telesnú kon-
štrukciu, jemné črty tváre. Pôsobí krehko, 
bezbranne a nenápadne, podobne ako myška. 
Ela žije s matkou, otec v domácnosti absentuje. 
Domáce úlohy si robí sama, dohliada na ňu iba 
Miška. S ňou sa tiež spolu hrajú, kým je Elina 
mamka v práci. Unavená matka (zdravotná ses-
tra) po neskorom návrate domov pošle dcéru 
už iba spať. 

Knižka o myške inšpiruje
Čo môžeme robiť s deťmi po prečítaní knižky 
Klaudie Zorgovskej? Ak si ju s deťmi nečítame 

tesne pred spaním, knižka nás môže inšpirovať 
k rôznym aktivitám. Môžeme:
 Zmapovať výskyt myší v domácej alebo 
mestskej knižnici – poprezerať všetky knižky 
a pohľadať v nich myšacích hrdinov. Zoznam 
môžeme spísať na baliaci papier, hrdinov naň 
prípadne aj nakresliť. Na papier môžeme pripí-
sať aj myšacie postavy z klasických rozprávok 
a disneyoviek.
 Urobiť myške domček – prečítať si opäť, 
ako vyzerá izbička myšky Mišky v Elinej izbe 
a ako sa v nej myška cíti. Následne urobiť svojej 
myške (plyšovej) domček zo škatule a starých 
novín, rozjasniť ho farbami alebo kolážami. 
Môžeme myške vytvoriť aj nábytok a veci, ktoré 
potrebuje, s použitím papiera, prírodnín, tex-
tílií.
 Zobrať myšku (plyšovú) na výlet a ukázať jej, 
ako sa má prechádzať cez priechod pre chodcov, 
kde sú kanálové poklopy a na čo všetko si treba 
dať na ulici pozor.

Petra Baďová (1985) pracuje v Ústave literár-
nej a umeleckej komunikácie FF UKF v Nitre. 
Okrem iných publikácií jej vyšla aj Existen ciálna 
estetika vecí (2016).

munikujú bez slov (v tichosti si zakývajú, zjedia 
desiatu), dorozumievajú sa rečou tela (Mišku trá-
pi, že nedokáže Ele povedať, ako ju má rada, ale 
vie, že Ela to odčíta z jej úsmevu). Útržky textov 
z novín, ktoré sú súčasťou ilustrácií, občas čita-
teľa vyrušujú (má tendenciu začítavať sa do nich, 
hľadať súvislosť medzi nimi, obrazom a textom). 
Písmená môžu na prvý pohľad pôsobiť ako špina 
na obrázku. Časti viet, slová, ktoré s obrázkom 
nesúvisia, hoci sú jeho súčasťou, však výborne 
ilustrujú situáciu, v ktorej sa Ela denne ocitá. 
Väčšina slov, spravodajské noviny, útržky dospe-
láckych rozhovorov, ktoré k dieťaťu doliehajú, 
sú preň nezrozumiteľné. Dieťa mnohým slovám 
jednoducho ešte nedokáže priradiť významy.
 Svet dospelých sa riadi podľa hodiniek. Ela 
sa podobne ako iné deti po nástupe do školy 
časovému rytmu musí prispôsobiť. Myška ho-
dinky nemá, čas je pre ňu abstraktný pojem. 
S hodinkami sa v knižke stretávame päťkrát. 
Visia na stene pri schodisku medzi zarámo-
vanými fotografiami, na veži kostola v meste, 
na Elinom zápästí, na stene v jej izbe a ako budík 
aj na nočnom stolíku pri posteli. Na tikot hodín 
je naviazaný rytmus dňa, ale aj rytmus mesta. 

Veľké verzus malé
Stret medzi malým a veľkým sa v knižke odohrá-
va na viacerých úrovniach. V rozpínavom meste 
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Foto Lenka Macsaliová

Jarmočná roadmovie

Víťo Staviarsky: Kšeft. Prešov: Staviarsky 
production s.r.o., 2019

Jarmoky, slávnosti a festivaly nie sú len o dob-
rom jedle, zábave a ľahko zarobených peniazoch. 
O tom, že kočovný život jarmočného predavača 
so sebou prináša i nemalé strasti a stretnutia 
s bizarnými postavičkami, píše Víťo Staviarsky 
v najnovšej knihe Kšeft. 

Kniha má tri časti – prvá (Kšeft) predstavuje 
útržkovité autobiografické zápisky zo života jar-
močného obchodníka (podobne ako v Záchytke 
z roku 2009 zápisky ošetrovateľa), zvyšné dve 
(Markova dcéra a Loli paradička) sú romantickými 
príbehmi nezvyčajných dvojíc. Staviarsky i v tejto 
knihe tematizuje trhy, aby farbisto zobrazil život 
ľudí zo špecifickej subkultúry jarmočníkov, kto-
rých poháňa vidina dobrého kšeftu. Hybnou silou 
ich konania sa stáva úsilie zarobiť, či už ide o se-
demdesiatročného žobráka s mladou frajerkou, 
žiarlivých balónkarov alebo jednonohého predaj-
cu medovníkov: „Nejde o to, či sa ti nejaký tovar 
páči. Keď sa dobre predáva, hneď si ho obľúbiš“ 
(s. 8). Hoci je narátor s autobiografickými črtami 

cigán“ (s. 45); „Oproti nám sedeli na kufroch dve 
tučné černošky“ (s. 46). Dôsledkom monotónneho 
opisu a absencie rozlišujúcich detailov sú uni-
formné epizódne postavy, na ktoré veľmi rýchlo 
zabudneme. V textoch však nájdeme aj postavy, 
ktoré svojou väčšou či menšou bizarnosťou upú-
tajú pozornosť na dlhšiu dobu, napr. svojrázny 
pomocník Purdeš sa dostáva do komických situá-
cií pomerne často a všadeprítomní balónkari svo-
jimi konštantnými vlastnosťami fungujú v texte 
ako vydarené humorné charaktery: „Sťažoval sa 
nám na balónkarov. Stále ho udávajú. Balónkari 
sú asi všade rovnakí. Na Slovensku, v Poľsku, 
v Rwande, na Kube, aj v Indonézii. Pravidlo je 
jasné: Vyhýbaj sa im z diaľky!“ (s. 26). Staviar-
skeho komika je vo všetkých knihách založená 
najmä na svojskom jazyku (východoslovenské 
nárečie, poľština, hovorová lexika a pod.) alebo 
konkrétnej situácii. V predošlých Staviarskeho 
knihách komika predstavovala funkčný a origi-
nálny prostriedok na stvárnenie neradostných 
osudov postáv, v Kšefte však svoj potenciál naplno 
nevyužíva. Zvlášť v poslednej časti knihy je ko-
mika často prvoplánová a povrchná: „Sledovali 
Veronku, ako zápasí s dverami na toalete. Z celej 
sily ich ťahala, avšak nedali sa otvoriť. (…) Ve-

jednou z postáv (v prvej časti píše o vlastnom 
obchodovaní), situuje sa do pozície nestranného 
pozorovateľa a svedka rôznych životných peri-
petií, ktoré zachytáva s odstupom dokumenta-
ristu. Napriek tomu sa nevyhne šablónovitému 
zobrazeniu niektorých minorít, zvlášť v próze Loli 
paradička je komika budovaná na identifikácii 
a konfrontácii vžitých stereotypov. Napríklad 
v scéne, keď medovnikár Milan (tentoraz) ne-
právom obviní mladú Rómku Veronku z kráde-
že, na čo ona zareaguje tým, že schválne svoju 
rolu prijme: „Veronka vstala, prešmykla sa okolo 
neho a zamierila k dverám. ‚Prestaň, kam ideš?’̒  
vykročil za ňou. ‚Na jarmok, kradnuc!̒’ odsekla 
mu. (…) Znovu vykročila k dverám, zasa ju čosi 
napadlo, vrátila sa, zdrapla televízor a začala ho 
ťahať zo stolíka. ‚Co kukaš? Teraz volaj policiju!̒’ 
osopila sa na Milana“ (s. 136).

Aj v tejto Staviarskeho knihe prevažujú jedno-
duché vety súvisiace s typom postáv, strohé opisy 
a minimalizmus, ktorými sa dosahuje svižné roz-
právanie. Občasným problémom je opakujúci sa 
slovník, napr. nadmerné používanie rovnakých 
prívlastkov pri opise postáv: „Doviedla nás k svo-
jim dvom kolegyniam, takým starým tučným 
ropuchám“ (s. 39); „Po chodníku prechádzal tučný 
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ronka zmenila taktiku. Prudko zatlačila, dvere 
sa otvorili a ona vpadla dovnútra ako neriadená 
strela. Obaja sa na tom zasmiali“ (s. 160). Vzhľa-
dom na to, že novela Loli paradička je prepisom 
filmového scenára, prítomnosť situačnej komiky 
(často využívanej vo filmoch) nie je prekvapujúca, 
avšak to, čo funguje na plátne, nie je vždy rovnako 
presvedčivé v prozaickom texte. 

Zo žánrového hľadiska majú prózy Markova 
dcéra a Loli paradička svojím sentimentálnym 
ladením blízko k romanci, čo u Staviarskeho 
nie je nezvyčajné. Autor aj vo svojich predchá-
dzajúcich textoch čerpal z postupov populárnej 
literatúry bez toho, aby upadol do sentimentu či 
gýča. V Markovej dcére tak pracuje s romantickým 
trojuholníkom (Jany – jarmočný predajca, Milena 
– dcéra Janyho dlžníka, Ďusi – Milenin žiarlivý 
priateľ), ktorý má rozličné peripetie (v závere 
nechýba mafiánske riešenie účtov či harmonické, 
až rozprávkové vyústenie vzťahu starého Janyho 
a mladej Mileny). V banálnom príbehu o láske 
netypického „princa“ Janyho sa však ukrýva aj 
vážnejší podtón – problémy s exekútormi, pe-
niazmi, spoločnosťou, nostalgia za minulosťou, 
samota, túžba po niekom, komu na nás záleží. 
Vážnosť je nenásilne zjemnená humornosťou, 
napr. prekvapivým priateľstvom s exekútorom: 
„Koncom týždňa za ním prišiel chlapík z exekuč-
nej kancelárie. Jany mu uvaril kávu, ukazoval 
mu nové návrhy popolníkov, púšťal mu platne, 
bavili sa aj o muzike a chlapík sa, na počudo-
vanie, vyznal. (…) Kým mu vypisoval zloženku, 
priznal sa, že mu je ľúto, že uňho končí. Ale už 
sa teší na ďalšiu spoluprácu. Nie je to nič nemož-
né, však?“ (s. 104 a 109). Na druhej strane v Loli 
paradičke absentuje prepracovanejší druhý plán, 
intenzita jednoduchého humoru pohltí akékoľvek 
náznaky niečoho komplexnejšieho a problémovej-
šieho (koniec svojou násilnou tragikou nedokáže 
modalitu príbehu dostatočne ovplyvniť). 

V popredí každého z príbehov je dej. Rýchly 
sled udalostí a filmové strihy podporujú údernosť 
a dynamiku rozprávania, čo platí predovšetkým 
pre autobiografické zápisky z ciest po jarmokoch. 
Udalosti sú nazerané z perspektívy autora/roz-
právača, ktorý sa neprezentuje ako mravný ideál, 
ale javí sa skôr ako človek so skeptickým vzťahom 
k životu: „Aj ma to pokúšalo dať si s ním, aby som 
mal odvahu rozprávať, o predaji, o všetkých tých 
mojich debilných cestách. Človek už ani nevie, 
načo vôbec chodí a prečo predáva“ (s. 81). Suje-
tový princíp cesty a kaleidoskopický sled rôzno-
rodých motívov ukazuje svet ako niečo rýchle, 
premenlivé a náhodné, prinášajúce viac dezilúzií 
než nádejí. Opakovanie scén pitia v krčmách, 

Daniela Majlinga a jeho komiks Rudo.
V roku 2015 sa české vydavateľstvo Labyrint 

chopilo príležitosti a vydalo slovenský komiks 
Rudo. Dôvod, prečo nebol publikovaný v slo-
venčine, je jednoduchý: Na Slovensku nebol 
o vydávanie komiksov záujem. Veď komiksy sú 
predsa záležitosť pre deti, však? Opak potvrdili 
veľmi pozitívne recenzie čitateľov a z Ruda sa 
stal fenomén. Zlom nastal minulý rok, keď nový 
Majlingov komiks Zóna vydalo OZ Brak. A tomu 
istému vydavateľstvu vďačíme aj za tohtoročné 
vydanie slovenskej verzie staršieho komiksu. 
Pýši sa podtitulom „prvé slovenské a prvé kom-
pletné vydanie Ruda“. A je to pravda. Nielen-
že má komiks na rozdiel od českého vydania 
pevnú väzbu, ale je dvojnásobne hrubší. Plus 
mnoho replík z komiksu vyznie oveľa krajšie 
a vtipnejšie v rodnej slovenčine. A o čom teda 
tento komiks je? Skôr by sme sa mali spýtať, 
o čom nie je. 

Nie je to záležitosť pre deti s hrdinami z Ká-
čerova, ani sa tu nepreháňa vo svojom aute 
superhrdina prezlečený za netopiera, ktorého 
nepriateľom je psychicky narušený klaun. Toto je 
komiks o živote. O tom, ako nefunguje, aké úska-
lia treba prekonať a aké bremená vám neustále 
hádže pod nohy. To je Rudov život, s ktorým sa 
pokúša po svojom vyrovnať. 

Rudo je asociálny vyvrheľ, vzťahový extermi-
nátor, cynizmom prežraný intelektuál a skeptik. 
To všetko sa ukrýva pod vizážou okuliarnatého 
mužíka, ktorý sa až náramne podobá na svojho 
stvoriteľa Daniela Majlinga. No Rudo je hlavne 
úprimný človek, ktorý je odsúdený žiť na planéte 
plnej debilov a idiotov. Našťastie pre neho má ka-
mošov, ktorí mu pomáhajú vyrovnať sa s ťažkým, 
doslova celoživotným údelom.

Najlepší kamoš Lamma je luteránsky farár, 
ktorý má vždy poruke dobrú radu alebo ironickú 
poznámku. Rudov kamarát z detstva Soetkin 
je tak trochu psychopat a riadny hypochonder, 
ktorý sa bojí nemocníc, vredov a celkovo smrti. 
A krásna Nela, bývalá a súčasne platonická Ru-
dova láska, sa vďaka manželstvu s najhlúpejším 
mužom na svete stará o inšpiráciu v podobe vti-
pov o „dementovi z fitka“.

Uzavreté poviedky sú z veľkej časti posta-
vené na vtipnej interakcii medzi spomenutou 
štvoricou. Ostrý čierny humor, irónia a jemné 
absurdum, to všetko sú ingrediencie, ktoré 
z Ruda robia veľmi zábavný komiks. Sem tam 
sa do diania zapojí postava narušeného psycho-
lóga, na neplánovanú návštevu zavíta britský 
spisovateľ Salman Rushdie, zistíme, že John 
Lennon je v podstate zlomyseľný človek, vypo-

ciest autom, zmarenia obchodu počasím evokuje 
beznádejnú cyklickosť, ktorú nie je ľahké narušiť. 
Po konfrontácii svojho údelu so životom jedného 
známeho dospieva protagonista zápiskov k po-
znaniu, že navzdory ťažkostiam je jeho život pred-
sa len hodnotný: „Nasadol som do auta a šiel som 
domov. K žene. Nezabezpečený. Triezvy“ (s. 85).

Nová kniha Víťa Staviarskeho ponúka texty 
podobné tematizovanému jarmočnému životu. 
Zatiaľ čo na jednom rohu trhu sa môžeme smiať 
na balónkaroch a nezvyčajných predajcoch sve-
tielkujúcich tykadiel, na druhom nás pohltí ťaži-
vosť našich problémov. Podobne ako vystavovaný 
tovar, aj jednotlivé texty majú rôznorodú kvalitu 
– niektoré sú prepracované, vyvážené, autentické 
i tragikomické, so zručnou jazykovo-štylistickou 
stránkou a presným odpozorovaním skutočnosti. 
Iné, žiaľ, ponúkajú lacnú zábavu, ktorá vyhovie 
menej náročným zákazníkom. Jarmočná road-
movie plynie svižným tempom, uvidíme, kam 
nás zavedie nabudúce.

     
Martina Buzinkaiová

Cesta do hlbín 
mizogýnovej duše

Daniel Majling: Rudo. 
Bratislava: OZ Brak, 2019

S vydávaním slovenských komiksov na Slovensku 
je to zvláštne. Napríklad taký Ladislav Csurma 
pred pár rokmi vydal (zošitovo) dotlače svojich 
dvoch komiksov zo série Tajomstvo strašidelné-

ho domu s prísľubom, že sa dočkáme aj tretieho 
dielu. Nestalo sa. Nakoniec sa jeho komiksov 
chopilo české vydavateľstvo Albatros a vydalo 
ich v českom preklade. Podobný osud „postihol“ 
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 ›› čujeme si Rudove hovoriace bradavky rozjíma-
júce o zmysle svojej existencie a možno príde 
aj Ježiš Kristus.

Okrem toho tu máme aj príjemné popkultúrne 
odkazy. Charles Manson škrtiaci Justina Biebera, 
Muhammad Attá zodpovedný za septembrové 
útoky alebo legendárna skupina Bee Gees, to 
a oveľa viac vás čaká v prvých deviatich povied-
kach, ktoré nájdete aj v českom vydaní. Lenže, 
ako hlása obálka komiksu, toto je „prvé slovenské 
a prvé kompletné vydanie Ruda“. Vďaka tomu 
tu máme celkovo pätnásť kapitol z jeho života. 
A je vidieť, že humor Daniela Majlinga sa ešte 
zlepšil. Sledovať psychopatického Soetkina ako 
vedúceho v detskom tábore alebo snívanie jed-
nej z vedľajších postáv o Talianoch z rozprávky 
Fantaghiro či to, ako sa zrazu v komikse objaví 
fotoromán so samotným autorom ako z časopisu 
Bravo, je krásne. 

Kresba vznikla podobne ako pri Majlingovom 
ďalšom komikse Zóna na počítači v programe 
maľovanie. Svojím minimalizmom neohúri bež-
ných čitateľov superhrdinských komiksov, ale je 
dostatočným vystihnutím Rudových príbehov. 
Svoj účel plní na jednotku. Nenápadné grimasy, 
pozdvihnuté obočie, prevracanie očí, pohyb pier 
alebo detailný záber stačia na znásobenie dialó-
gom vyšperkovaného vtipu.

Ak by som mal tento komiks k niečomu prirov-
nať, tak by to bola určite stripová séria Red Meat 
od Maxa Cannona, ktorá má rovnako minimalis-
tický štýl, prípadne ku komiksom Wilson a Prí-
zračný svet od Daniela Clowesa. Rudo je v podstate 
vyvážená situačná komédia, ktorá spája South 
Park s humorom filmov mladého Woodyho Allena. 

Rudo pôvodne vychádzal na Facebooku ako 
album obrázkov, no jediná zhoda s komiksom je 
v menách hlavných a vedľajších postáv. Vtedajšie 
príbehy boli surreálne, zvláštne a mali oveľa sta-
tickejší príbeh. Prvá časť bola napríklad o tom, 
čo robia hlavné postavy popoludní. Rudo sedel 
v izbe a pozeral na hodiny. A tak mu prešlo celé 
popoludnie, Soetkin si čítal a pozoroval jedličku.  

Rudo dostal meno po Rudovi Slobodovi. V čase 
jeho vzniku ním bol Daniel Majling s partiou ka-
marátov úplne nadšený. Ostatné mená si požičal 
z knihy Legenda o Ulenspieglovi, ktorú vtedy čítal, 
akurát, že Soetkin bola pôvodne žena a nie muž. 
Majling sa priznáva, že príbehy Ruda sú sčasti 
skutočné. Ako vraví, každá dobrá kniha má zá-
klad v realite.

A čo môžeme čakať od Daniela Majlinga v blíz-
kom čase? V šuplíku má scenár ku komiksu Pri-
takať životu!!! na motívy Dostojevského a príbeh 
o ľuďoch na Gemeri, ktorý by mal nakresliť Shoo-

toviny zase zohriala a všetko som zožrala. Hm, 
nebude ti zle? Z čoho? Z teba?“ (s. 31).

Vzťah Vila a Viery má blízko k vzájomnej igno-
rácii. Zo strany Viery ide o opakované „znevidi-
teľnenie“ počas rozhovorov s manželom. U Vila 
sa ignorovanie manželky prejavuje milostným 
románikom s mladou kolegyňou Simonou.  

Čitateľ sa hneď na začiatku deja oboznamuje 
s absurdnými praktikami firmy, ako je organi-
zovanie početných bezvýznamných vedeckých 
konferencií s absurdnými príspevkami („Člo-
vek človekom je, lebo o sebe vie, a to funguje aj 
vo chvíľach, keď o sebe nevie. Z čoho vychádza 
táto vaša myšlienka? Z toho, že keď kameň vy-
hodíte z okna, dopadne rovno na čistú zem. Aké 
jednoduché! Výborne!“ – s. 6).

 V knihe sa stretávame s iróniou; tú môžeme 
napríklad pozorovať v situácii, keď Vilo dostane 
„zvláštny dar“ – supermoderný prístroj  („Čudný 
prístroj nemá tvar, nemá telo, rohy, akoby ani 
nemal koniec či začiatok. Je to len akási kôpka 
čohosi.“ – s. 19). Autor sa vysmieva aj z hlavného 
hrdinu, z jeho naivnosti a nevedomosti, že celé 
jeho vymenovanie za riaditeľa je len divadlo re-
žírované z najvyšších radov firmy. 

V knihe sa opakovane vyskytuje motív muchy. 
Tú môžeme chápať ako personifikáciu pozorova-
teľa, špióna („Každá z múch je individualita, kto-
rá si absolútne všetko zaznamenáva po svojom. 
Od Vila získanú informáciu niekam isto uložia.“ 
– s. 33) a zároveň pohodlného človeka („A tie mu-
chy tam len sedia. Lebo muchy poväčšine len tak 
sedia a nič nerobia.“ – s. 34). A v niektorých situ-
áciách ju možno považovať za lietajúci minidron 
(„A čo mi máš urobiť? Mám ťa doštípať na smrť. 
Som ti už hovorila, som predsa vyrobená, vymys-
lená, skonštruovaná na vojenské účely.“ – s. 108).

V diele nájdeme aj momenty živých predstáv, 
ich nositeľom je Vilo ako človek vnímavý. Tie má 
nielen o milenke Simone, ale aj o sebe. V kapito-
le o „neskutočnej skutočnosti“ sa hrdina mení 
na motýľa poletujúceho po záhrade a sadajúceho 
si na telo svojej ženy Viery. V priebehu deja do-
chádza k postupnému vytváraniu chaosu („Vilo 
už dávnejšie vedel, že nie je všetko v poriadku, 
aj každodenné bežné situácie sa už nejaký čas 
tak zvláštne zamotávajú.“ – s. 127). Dej sa stup-
ňuje čoraz absurdnejšími scénami. Za kľúčovú 
môžeme označiť priznanie milenky Simony, že 
je obyčajný stroj, ktorý bol na Vila nasadený, 
aby ho sledoval. Vyvrcholením absurdnosti je 
moment zistenia, že rozpadnutú Simonu-stroj 
mušky-drony poskladali dokopy a Simona mu 
posiela dieťa-stroj, absurdná je aj Vilova reak-
cia („Vierka, konečne máme dieťa. Nemaj obavy, 

ty. Uvidíme, ktorý príbeh sa stane realitou a či 
najprv vyjde v češtine, alebo bude mať prednosť 
slovenské vydanie.

Marek Baranyi

Človek budúcnosti?

Laco Kerata: Suché roky. 
Levice: KK Bagala, 2019

Laco Kerata je známy predovšetkým ako au-
tor súčasných divadelných a rozhlasových hier. 
Okrem toho sa venuje písaniu poézie a prózy 
(román Zlý herec sa dostal v roku 2010 do finále 
ceny Anasoft litera).

Keratova najnovšia kniha Suché roky pri-
chádza s témou budúcnosti. Autor sa vo svojom 
grotesknom románe pokúša zobraziť človeka 
v 23. storočí. Píše sa rok 2222. Keratov človek 
si uvedomuje svoju minulosť a pôvod, zároveň 
čitateľovi odhaľuje svoje myšlienkové pochody 
a uvažuje o budúcnosti. Hlavným hrdinom sa 
stáva nový riaditeľ jednej obrovskej firmy Vilo. 
Vilova obava z funkcie sa počas deja stupňuje 
a hlavný hrdina opakovane vypovedá o svojej 
neistote a nedôvere voči novovzniknutej situácii 
(„Som tu niekoľko týždňov, ale ja ani neviem, čo 
tí ľudia, moji podriadení, v podstate konkrétne 
robia.“, s. 24). Vilo si uvedomuje svoju celkovú 
nepotrebnosť a postupne odhaľuje pravdu, že 
je len bábkou a predmetom ostrého sledovania. 

Autor priraďuje postave Vila viacero vlastnos-
tí novodobého človeka. Ukazuje sa ako človek, 
ktorý má podobne chladný a povrchný vzťah 
so svojou ženou Vierou, než mali jeho rodičia. 
Mechanický vzťah bez emócií podčiarkuje autor 
aj v absurdnom dialógu manželov: „Máme nejakú 
večeru? Nemáme. Všetko som zjedla. Dvanásť 
minút po polnoci som tie farebné plechové ces-
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určite bude na neho nejaký návod, ako sa kŕmi, 
opravuje a najmä, ako sa vychováva.“ –  s. 130).

Keratove Suché roky sú príbehom o budúc-
nosti ľudstva, o strate emócií, zraniteľnosti a fa-
rebnosti života, v ktorom sa túžba po návrate 
k tradíciám dostáva do konfliktu s povrchnosťou 
a byrokraciou.

Terézia Struhárová

S hlavou v oblakoch

Márius Kopcsay: Stena. 
Bratislava: Marenčin PT, 2018

Čitatelia poznajú Máriusa Kopcsaya nielen 
ako novinára, ale aj ako plodného prozaika. Je 
autorom viacerých románov a zbierok poviedok 
(Kritický deň, Domov, Veselé príhody z prázdnin, 
Mystifikátor a ďalšie). Jeho literárnu tvorbu ne-
možno vnímať ako druhoradú či vedľajšiu, o čom 
svedčí aj nejedno literárne ocenenie a prekla-
dy jeho diel do viacerých jazykov, okrem iných 
do nemčiny, poľštiny a arabčiny.

Román Stena začal M. Kopcsay písať koncom 
osemdesiatych rokov, ešte v období komunistic-
kého režimu. Text dozrieval pomaly, obohatil sa 
o skúsenosť s hrozbou nacionalizmu v deväťde-
siatych rokoch 20. storočia a do svojej finálnej 
podoby sa vykryštalizoval až po dvadsiatich 
piatich rokoch. Je v ňom teda metaforicky zaši-
frovaná mozaika slovenských dejín takmer troch 
ostatných desaťročí a vzhľadom na geopolitickú 
situáciu musíme konštatovať, že je až hrozivo 
aktuálny.

Hlavná postava románu Mehony, skľúčený 
akútnym nedostatkom iných možností, čaká 

na zmenu, hľadá odpovede na otázky o vlastnom 
šťastí a naplnenosti a dokonca na okamih uverí, 
že by mohol byť súčasťou tvorby dejín. Ostrov 
C, kde Mehony žije, je roky rozdelený vysokým 
múrom a jeho severnú časť ovláda ľudový režim. 
Krajina má typické črty totalitného režimu od fa-
šizmu, komunizmu až po skorumpovanú kvázi-
demokraciu. S mottom „zlo sa dá šíriť zadarmo, 
ale na vojnu treba prachy“ požiera ľudový režim 
vlastných ľudí a sníva o zrodení kompletného 
človeka. Mehony však do tejto mašinérie akosi 
nepasuje a vzdorovito si hľadá inú cestu ako služ-
bu ľudu, ktorá ohrozuje jeho subjektívnu identitu.

M. Kopcsay vystaval svoj ostatný román meta-
foricky a pre jeho konkrétnu interpretáciu ostá-
va čitateľovi pomerne široký priestor. Odkrýva 
schopnosť totalitných režimov reinkarnovať sa 
a nečakane sa znovu objaviť v ešte obludnejšej 
podobe.

Stena je príbehom na hranici sci-fi, v ktorom 
Mehony naráža na kolektívnu absurditu a snaží 
sa nájsť si miesto pre vlastnú existenciu v čase, 
keď všetci na ostrove „chcú byť kompletní, ba 
nadkompletní, aby mohli viac a lepšie pracovať 
a bojovať“. Osciluje medzi armádou, továrňou 
Technokrach a blázincom. Desí ho sedemmetrový 
múr ľudovej armády, dvadsaťpäťmetrový múr 
ľudového blázinca, dokonca aj všadeprítomný 
múr vlastného strachu, ktorý sa nedá ani preliezť, 
ani podliezť, ani obísť. Práve ten delí Mehonyho 
od toho, aby konečne našiel „svet, v ktorom by 
chcel naozaj žiť“. V príbehu rezonuje pocit vy-
korenenia, ale napriek tomu ani zďaleka nepô-
sobí skľúčene, práve naopak, je prešpikovaný 
autorovým decentným humorom a komickými 
postavičkami, zdôrazňujúcimi absurditu deja.

Lucia Mattová

O čase pred záverom

Diana Athill: Niekde ku koncu. Preložila 
Jana Juráňová. Bratislava: ASPEKT, 2019

„Knihu o starobe netreba nutne končiť narieka-
ním, ale nemožno ju ukončiť salvami,“ píše v zá-
verečnej kapitole autobiografickej knihy Niekde 
ku koncu anglická, u nás zatiaľ neznáma spi-
sovateľka Diana Athill (1917 –  2019). Uvedený 
citát veľmi presne vystihuje vecný, lakonický, 
nesentimentálny a otvorený spôsob, akým au-
torka písala svoje úvahy o (najmä vlastnej) sta-
robe. Téma starnutia či samotnej staroby, navyše 
uchopená spomínaným spôsobom, nie je častá 

v našej, ani svetovej literatúre, o to cennejšie 
je, že knižná edícia ASPEKTU siahla po titule, 
ktorý sa stal hneď po vydaní bestsellerom, získal 
prestížne ocenenia a doposiaľ vyšiel v dvanástich 
krajinách.

Diana Athillová, ktorá má na konte viacero 
autobiografických kníh, román i poviedky, zú-
ročila v tvorbe dlhoročné skúsenosti editorky 
a lektorky vydavateľstva André Deutsch. Fakt, že 
spolupráca so spisovateľskými osobnosťami ako 
John Updike, Simone de Beauvoire, Jean Rhysová, 

Elias Canetti, Margaret Atwoodová a ďalší akiste 
zanechala stopy na Athillovej písaní, nezmenšuje 
originalitu jej kníh. Autorka v nich vychádza pre-
dovšetkým z vlastnej životnej empírie, respektíve 
z citlivého pozorovania skúseností iných ľudí. 

Príklon k autobiografickému žánru, ktorému 
sa Athillová najviac venovala, súvisí s jej presved-
čením, že každý individuálny život je dostatočne 
zaujímavý na to, aby bol hodný pozornosti a skú-
mania. „Môj vlastný život je jediný, ktorý naozaj 
poznám,“ píše celkom v montaigneovskom duchu 
a „ak má byť preskúmaný, treba ho preskúmať tak 
poctivo, ako je len možné…“. Memoárová kniha 
Niekde ku koncu svedčí o práve takejto maximál-
nej poctivosti zaznamenávania a reflektovania 
nielen záverečných, ale aj predchádzajúcich fáz 
autorkinho života. Athillová nás stručne prevedie 
svojím detstvom, mladosťou, pričom nezabudne 
kriticky komentovať niektoré aspekty výchovy 
v anglickej spoločnosti (pripomenie to podobne 
kritické výhrady Virginie Woolfovej), napríklad 
pretrvávajúcu „rodovú samoľúbosť“ vyplývajúcu 
z tradične pestovanej mentality národa, ktorému 
kedysi patrila značná časť sveta.

Autorka sa retrospektívne vracia k prežitým 
ľúbostným vzťahom, od romantických, presiak-
nutých mladistvým idealizmom po krátke, menej 
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 ›› významné aférky až napokon k obdobiu, v ktorom 
sex a vzťahy na ňom založené prestali byť pre ňu 
dôležitými a partnerstvo nadobudlo iné, trvalej-
šie podoby. Mužsko-ženské a vôbec medziľudské 
vzťahy patria ku kľúčovým témam tejto memoá-
rovej knihy. Autorka na ne nazerá z jasne vyme-
dzenej ženskej perspektívy, skúmajúc napríklad 
to, ako sa zmenili podoby týchto vzťahov, ale aj 
spôsob starnutia žien (a jeho akceptácie) v prie-
behu jej života, ako sa posunuli časové hranice 
staroby, ale prezentuje tu aj meniace sa pohľady 
na rodinu, miesto ženy v nej.

So sympatiou som sledovala, ako spisovateľka 
v knihe rozvíja myšlienku o kontinuite ľudského 
života, zdôrazňujúc celostný pohľad na každý 
individuálny príbeh, pretože, ako dôvodí, „to, čo 
sa stalo dnes, je, samozrejme, úzko popretkávané 
s tým, čo sa stalo včera… jednoducho ide o pokra-
čovanie toho istého procesu…“.  Azda by sa to dalo 
vyjadriť aj tak, že v starobe sa človek neocitne 
v koži cudzieho, neznámeho človeka, ale je tým, 
kým sa stával po celý život, osobou či osobnosťou, 
ktorú sám utváral, formoval v predchádzajúcich 
obdobiach, v tomto zmysle, ako vraví autorka, 
„v starobe žne, čo predtým zasial“. A je podľa 
mňa dôležité nazerať na starobu práve takto, 
ako na prirodzenú súčasť života ako celku, je to 
otázka, ktorej sa dnes venuje i filozofia a ktorá 
je aktuálna z hľadiska spoločenských postojov 
k starobe a starým ľuďom. Athillová ju nastoľuje 
bez zbytočných špekulácií, mierne odľahčene, 
niekedy až humorne, no nie zľahčujúc jej význam. 

Popri vzťahoch autorka pripisuje v súvislosti 
so starnutím a starobou nesmierny význam ak-
tivitám, ktoré človek v tomto životnom období 
vyvíja a ktoré, ako hovorí z vlastnej skúsenosti, 
sa mu môžu stať osožným únikom. Pre ňu sa-
motnú sa takými únikmi stali viaceré činnosti, 
ktorým sa predtým vôbec nevenovala a v ktorých 
potom objavila krásu, čaro a zdroj vitality. Boli 
to na prvý pohľad odlišné, no ako sa vyznáva, 
príjemnému starnutiu napomáhajúce činnosti: 
kreslenie, krajčírstvo, hrnčiarstvo, záhradní-
čenie, vďaka ktorému, ako píše, sa cítila taká 
šťastná ako nikdy predtým. A samozrejme, knihy 
– ich čítanie, recenzovanie a aj písanie, autorka sa 
priznáva až k závislosti od kníh, treba povedať, že 
sa predstavuje ako nesmierne erudovaná čitateľ-
ka i kritička s originálnym pohľadom na literárne 
diela. Zaujalo ma, ako opisuje aj svoj spôsob tvor-
by, v ktorom dominuje spontánnosť, uvoľnenosť, 
možno aj hravosť, no hoci v ňom absentuje nejaká 
presnejšie vymedzená metóda, napokon sa vždy 
ukáže, že próza má dobre premyslenú štruktúru. 

V memoárovej knihe autorka venuje pozornosť 

Práve ten jej bol často námetom na tvorbu, keďže 
vo svojich textoch neraz reflektovala to, s čím v ži-
vote zápolila (napr. alkoholizmus, tri stroskotané 
manželstvá atď.). Jedného dňa sa i ona rozhodla 
spísať memoáre, no nie hocijaké, ale o miestach, 
na ktorých žila, keďže ich bolo skutočne mnoho 
a všetky pre ňu mali akýsi význam. Kniha Vi-
taj doma prináša originálnu „sériu spomienok 
na miesta, ktoré nazývala domovom“ (s. 10).

„Žila som na toľkých miestach, až je to trápne… 
keďže som sa toľko sťahovala, miesto, kde žijem, 
má pre mňa veľký význam. Stále hľadám… stále 
hľadám domov“ (s. 9). Spolu s autorkou sa vracia-
me až do jej raného detstva. Už to bolo poznačené 
častým sťahovaním sa, zdá sa, akoby to bol Luciin 
osud – neustále meniť bydlisko. Otec pracujúci 
v baniach, matka psychicky raz hore a raz dolu, 
Luciin život jeden deň na Aljaške, druhý s odľu-
dom Johnsonom v Montane, následne v Texase 
so starými rodičmi a potom zrazu v očarujúcom 
Čile. Aj tak by sa dalo popísať spisovateľkino det-
stvo a dospievanie. Autorka sa však neľutuje, 
svoje spomienky nám predostiera s istou ľahkos-
ťou, humorom jej vlastným, zaujímavým, veľmi 
chytľavým štýlom rozprávania, ktorý je miestami 
opisno-obrazný, najmä keď čitateľovi vyjavuje 
ďalšie z mnohých miest, kde sa na čas usadila. 

Kniha Vitaj doma však nie je len o bytoch či 
domoch, je najmä o živote na týchto miestach, 
ktoré boli často spojené s umením. Lucia sa po-
čas svojho života stretla a neraz aj spriatelila 
s mnohými umelcami, spisovateľmi, hudobník-
mi. Kým ona opisuje dané vzrušujúce časy v jej 
živote, čitateľ je fascinovaný a v duchu zvažuje, 
čo by robil on, keby bol na jej mieste. Aké by 
bolo stretnúť všetky tie osobnosti vrátane nej? 
Vďaka tomuto textu môžeme aspoň sčasti na-
hliadnuť za pomyselnú oponu, spoznať rozdiel 
medzi bežným životom matky v lofte v New Yor-
ku a životom odohrávajúcim sa na večierkoch 
plných zaujímavých osobností: „Celé hodiny sme 
sa rozprávali a smiali pri pohári kalifornského 
vína Gallo. V Albuquerque sa zvykli zastaviť aj 
iní spisovatelia a hudobníci. Allen Ginsberg, Jack 
Kerouac, Gerry Mulligan, Dick Twardzik, Percy 
Heath. Prišiel aj sochár John Chamberlain, ako aj 
filmár Stan Brakhage. Všetci sme mali pocit, že 
žijeme vzrušujúce časy, dôležité obdobie pre po-
éziu, výtvarné umenie a jazz“ (s. 53).

Z jej rozprávania cítiť, ako vždy žila prítomnos-
ťou. Čitateľ možno nebude súhlasiť s mnohými 
rozhodnutiami, ktoré Lucia Berlin v živote uro-
bila a o ktorých píše otvorene, nedbajúc na názor 
iných. Možno ju dokonca aj odsúdi, ale na druhej 
strane určite ocení úprimnosť, s akou sa mu pri-

otázke utvárania identity v rôznych životných 
fázach, vyrovnáva sa so svojou bezdetnosťou, 
spomína svoje prehry i úspechy, neopomenie 
ani názory na smrteľnosť, konečnosť individu-
álneho života, vyznáva sa zo svojho chápania ná-
boženskej viery, morálky, celého života a smrti. 
O starobe píše „bez útechy náboženstva“, no síce 
„ľahostajná k religióznemu písaniu“, zamýšľa sa 
nad vplyvom náboženstiev na ľudskú spoločnosť, 
oceňuje kultúrny význam Biblie.

Cez ženskú perspektívu, z akej autorka hľadí 
na starnutie a starobu, sa jej darí uchopiť niektoré 
rodové špecifiká oboch fenoménov, čo nezmen-
šuje, naopak, myslím si, že zvyšuje príťažlivosť 
a prínos knihy aj pre mužských čitateľov, mnohé 
Athillovej zistenia o čase života „niekde ku kon-
cu“ možno pokladať za univerzálne a hodno sa 
nad nimi zamýšľať. 

     
Etela Farkašová

O búrlivom živote 
spisovateľky

Lucia Berlin: Vitaj doma. Preložila Aňa 
Ostrihoňová. Bratislava: Inaque 2019

Memoáre k spisovateľom už akosi patria. Aj knihy 
o tom, ako písať. Nejeden z velikánov literatúry 
na sklonku života bilancuje a spisuje svoje zá-
žitky, spomienky a vôbec všetko, čo čitateľovi 

prinesie ďalší pohľad na človeka, ktorý napísal 
tie skvelé knihy. Americká spisovateľka Lucia 
Berlin, autorka mnohých vynikajúcich poviedok 
oceňovaných i v súčasnosti, mala pestrý život. 
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hovára. Umenie, úžasné opisy nádherných pláží 
a života v Mexiku, rodinný život, vzťahy s mužmi 
a neposlednom rade starosti a radosti písania 
– to všetko možno nájsť v prvej polovici knihy – 
v tomto pomerne krátkom texte, ktorý autorka 
nestihla dokončiť. 

Druhú polovicu knihy tvorí korešpondencia. 
Lucia Berlin, ako sa dozvedáme už v úvode na-
písanom jej synom, bola vášnivou pisateľkou 
listov. Vďaka týmto listom adresovaným pria-
teľom máme možnosť dotvoriť si jej životný 
príbeh a spoznať ju, keďže sa v korešpondencii 
blízkym otvára ešte viac ako v štylizovanom 
texte nedokončeného rukopisu. Listy sú, po-
chopiteľne, veľmi svojrázne, charakterizuje ich 
hovorovosť, spontánnosť, nepripravenosť, často 
nepolapiteľný myšlienkový prúd, ktorý si treba 
prečítať aj viackrát, no aj tak sa občas môže 
stať, že nebudete tušiť, čo tým vlastne chcela 
vyjadriť. Čitateľovi teda neraz chýba kontext, 
nedozvie sa všetko, čo by chcel vedieť, a mnohé 
z prečítaného mu nemusí dávať zmysel. Listy sú 
navyše miestami naozaj expresívne, a tak nema-
jú len informačnú hodnotu, ale ich prečítanie 
vyvoláva rad emócií. Autorka nás v nich zavedie 
až do samotného jadra jej pocitov a myslenia. 
Ani neviete ako, zrazu sa ocitnete v romanci, 
kým pred chvíľou ste objavovali krásy Južnej 
Ameriky. Dramatické a smutné okamihy strie-
dajú vtipné, často až bizarné historky. Humorný 
je tiež akýsi zoznam problémov v domoch, kde 
Lucia žila. Neraz sa možno pozastavíte nad tým, 
koľkokrát bola vysťahovaná (čo by nemuselo byť 
až také zvláštne) a koľkokrát sa prepadla stre-
cha daného obydlia (to už je trochu zvláštne). 
„White House, Corrales, Nové Mexiko – pokaze-
ná pumpa, studňa vyschla, elektrina zoskrato-
vala, sliepky a králiky podochli, termity, koza si 
zlomila nohu. Zastrelili sme ju. Dažde, vytopená 
pivnica, zábradlie spadlo, prepadla sa strecha. 
Zdochli aj nové sliepky. Princeton Street, Al-
buquerque, Nové Mexiko – prepadla sa strecha. 
Vysťahovali nás. Griegos Road, Albuquerque, 
Nové Mexiko – podpálila som ho“ (s. 87).

Knižka je doplnená fotografiami Lucie od det-
stva cez dospievanie až po dospelosť, materstvo 
či život ako vystrihnutý z filmu Modrá lagúna. 
Sledujúc autorkin život a jej myšlienkové pochody 
môže mať recipient pocit, akoby čítal veľmi in-
tímny denník, ktorý mu dovolí spoznať ju, a hoci 
kniha zachytáva len prvé tri desaťročia jej búrli-
vého života, prináša najmä poznanie začiatkov 
jej umeleckej tvorby, ako aj toho, ako sa v tom 
čase v USA vydávali knihy. Aj keď ste sa ešte 
s tvorbou tejto autorky nestretli, pokojne môžete 

naopak, podľa neho má priestor manifestovať 
budúcnosť, jasnosť a otvorenosť. 

Zvolená architektonická úspornosť prekra-
čuje svoje hranice a v plnej miere vstupuje  
do manželského vzťahu protagonistov. Vo vý-
sledku odráža najmä formálnu nutnosť, stro-
hú sentimentálnosť a odcudzenosť. Reflektu-
jeme dokonalo (až naivne) vyvíjajúci sa vzťah 
bez „ozdôb“, identický s ich moderným domom. 
Výnimku tvoria vzťahy, ktoré sa rozvíjajú mimo 
manželstva a prinášajú aspoň nejaký potrebný 
príznak napätia počas rozprávania. 

Hoci máme k dispozícii široké spektrum tém 
od rôznych podôb lásky, nekontrolovateľnej ne-
very, neakceptovania menšín a iných rás, poli-
tického systému, autor v celom priestore románu 
ponúka ich spracovanie na dosť povrchnej úrovni 
bez hlbšej intenzity. 

Kompozične je román usporiadaný do krát-
kych kapitol s minimalistickými názvami, v kto-
rých sa na dejovú líniu navrstvujú rôzne intímne 
(občas provokatívne) príbehy jednotlivých postáv. 
Nedokážeme sa však vyhnúť napr. množstvu ne-
pravdepodobných idylických stretnutí protago-
nistov po dlhom časovom období. Intenzívne sa 
však pracuje s preplnenou romantickou stránkou 
a miernym prechodom do erotických scén. 

Napriek tejto snahe sa ukazuje ďalší deficit 
autorskej techniky, a to pri manipulácii s posta-
vami a tvarovaní ich charakterov. Ide skôr o plo-
ché statické figúry bez charakterového vývoja 
a s predpovedateľným správaním. Pozornosť si 
však získava postava Lieselinej priateľky Hany 
Hanákovej, pretože na rozdiel od ostatných de-
monštruje originálnosť, nezáväznosť a svojím 
správaním smeruje k neustálemu prekračovaniu 
spoločenských noriem. Snáď jediná protagonist-
ka, u ktorej sa funkčne prejavil dynamický prí-
znak a vyvíjajúci charakter.

Vcelku konvenčný štýl rozprávania ostáva ne-
porušený, jednoduchý s ambíciou zachytiť pocity 
protagonistov počas vojny alebo pri spätnom po-
hybe do minulosti. Pri zvolenom postupe vzniká 
dojem monotónneho rozprávania s absenciou 
akejkoľvek dynamiky. Rozprávanie je plné ne-
meckých, anglických či iných fráz, pretože mnohé 
z nich majú potenciál rozšíriť či doplniť význam, 
ako je to aj v prípade nemeckého termínu der 
Glasraum.

V celom priestore románu sa radikálne mani-
puluje s jedným (všadeprítomným) priestorom, 
a tým je sklenená miestnosť, od ktorej sa príbeh 
začína, pokračuje a aj sa v nej uzatvára. Zároveň 
si počas čítania uvedomujeme, že nepredstavuje 
iba časť architektúry, ale je dôležitým činiteľom, 

začať knihou Vitaj doma. Dosiaľ vyšla v slovenčine 
jedna zbierka poviedok Manuál pre upratovačky 
(Inaque, 2016), avšak na vydanie sa pripravuje 
ďalší titul, konkrétne kniha Večer v raji. Je len 
na vás, ako začnete, Luciu Berlin si však určite 
prečítajte.

Jana Šulková

Pasívny svedok

Simon Mawer: Sklenená izba. Preložil Pat-
rik Roľko. Bratislava: Slovart, 2019

Britský autor Simon Mawer v románe Sklenená 
izba vychádza z konkrétneho miesta, ktorým je 
známa brnianska Vila Tugendhat. Od začiatku 
priznáva, že román nemožno klasifikovať ako 
historický. Samotný príbeh rodiny Landauerov-
cov je fiktívny, no rešpektuje historický kontext 
od druhej svetovej vojny. Čitateľovi tak ponúka 
konkrétnu informáciu, ktorá poukazuje na to, 
čo z príbehu ešte môže zaradiť ku skutočnosti 
a čo už naopak nie.

Zracionalizovaná štruktúra modernej Vily 
Landauer odkazuje na koncept funkcionalizmu, 
čo neustále potvrdzuje preferovanie geometric-
kej presnosti, kombinácie čistého svetla a tmy 
s absenciou akýchkoľvek ornamentov. Sklenená 
izba s veľkými priestrannými oknami, ónyxovou 
stenou a chrómovými stĺpmi predstavuje najdo-
minantnejšiu miestnosť vo vile pre novoman-
želov Viktora a Liesel, ktorú navrhol rakúsky 
architekt Reiner von Abt. Jeho zámerom nebolo 
skonštruovať obyčajnú stavbu, ale „celý životný 
štýl“ (s. 36). Návrh korešpondoval s predstavou 
samotného Viktora, ktorý odmieta všednosť, 
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nového obdobia.

 Z funkčného hľadiska reprezentuje sklenená 
izba nemenného, pasívneho svedka správania 
postáv, jednoducho ponúka možnosť odhalenia 
ich intímneho priestoru. 

V závere je možné položiť si otázku, či 
je architektúra iba prostriedkom na de - 
monštrovanie toho, ako dokážu štruktúra, línie 
a dokonalá symetria ovplyvniť ľudí, ich vnímanie 
a vzťahy. Autor napr. tvrdí, že „dom bez ľudí nemá 
žiadne proporcie. Len existuje“ (s. 314), a teda 
predstavuje obyčajný, uzatvorený priestor. Ale-
bo ide o samotný účinok deštruktívnych proce-
sov vojny, emigrácie, ktorý intenzívne zasiahol 
a zmenil spôsob života mnohým ľuďom? Aj takéto 
úvahy nám tento román ponúka.

Dominika Rešetárová

Napoleon, kartárka 
a beznádejný vojak

Jeanette Wintersonová: Vášeň. Preložila 
Tamara Chovanová. Bratislava: Lindeni 
v Albatros Media, 2019

Anglická autorka, žurnalistka a profesorka 
Jeanette Wintersonová sa svojím romá-
nom Frankissstein (2019) dostala do longlistu  
Bookerovej ceny. U nás si však môžu čitatelia 

aktuálne prečítať nový slovenský preklad jej 
knihy Vášeň (prvýkrát publikovanej na konci 
osemdesiatych rokov), ktorá v sebe kombinuje 
prvky zázračna a ozdobnosti s témou malých 
a veľkých dejín, prostredníctvom ktorých ro-

je univerzum autorka zobrazuje. Je určite dobré 
a vhodné, pokiaľ do naratívu vkladá istú dávku 
poetickosti, čím môže nadobúdať čitateľ istý do-
jem čarovnosti. Ten sa však postupne pri čítaní 
stráca a ku koncu bohatá obraznosť skôr zunuje. 
Kumulácia metafor, takmer až programovo po-
eticky nasvietené obrazy či kvázi hlboké tézy 
v monológu postavy skôr otravujú než podne-
cujú k imerzii. Príkladom môže byť aj pasáž: 
„Hráš, vyhráš, hráš, prehráš. Hráš. Každá hra 
sa končí sklamaním. Necítiš to, čo si si myslel, 
že budeš cítiť, to, čo si považoval za dôležité, už 
nie je dôležité. To hra je vzrušujúca. A ak vyhráš? 
Neexistuje absolútne víťazstvo. Musíš chrániť, 
čo si vyhral. Musíš to brať vážne“ (s. 131). Nie je 
ojedinelá, podobných nájdete v próze viac.

Vášeň je čítaním na pomedzí interpretačnej 
výzvy a ľahkej literárnej zábavy. Prózou, ktorá 
sa pokúša mať druhý plán, byť bludiskom, v kto-
rom sa čitateľ môže stratiť, no práve svojou jed-
noznačnou obraznosťou a ľahko dešifrovateľnou 
poetickosťou skôr pôsobí ako náhrada niečoho 
väčšieho. Iste, autorke sa nedá uprieť atraktív-
nosť témy, hlavných postáv, lokalizácia príbehov 
či práca s aspektom veľkých a malých dejín, no 
celé to pôsobí ako hra na efekt, ktorá je však 
myšlienkovo prázdna.

Lenka Macsaliová

Široké podoby 
zúfalstva

Søren Kierkegaard: Choroba na smrť. Prelo-
žil Peter Šajda. Bratislava: Premedia, 2018

Pre dánskeho filozofa, spisovateľa a teológa 
Sørena Kierkegaarda (1813 – 1855) predstavuje 
„choroba na smrť“ zúfalstvo, ktoré má však v jeho 
interpretácií niekoľko rovín. V úvode svojej knihy 
vychádza z Biblie, konkrétne z obrazu Lazárovej 
smrti: „Z ľudského hľadiska je totiž smrť koncom 
všetkého a z ľudského hľadiska jestvuje nádej 
len dovtedy, kým sme nažive. No v kresťanskom 
chápaní smrť vôbec nie je koncom všetkého, je len 
drobnou udalosťou v rámci toho, čo je všetkým: 
v rámci večného života, a v kresťanskom chápaní 
má v sebe smrť nekonečne viac nádeje“ (s. 13 –  14). 

V prvej časti knihy Chorobou na smrť je zúfalstvo 
analyzuje Kierkegaard tento fenomén –  zúfalstvo 
považuje za chorobu ducha a zamýšľa sa nad mož-
nosťami tohto pojmu a faktickou skutočnosťou 
javu. Možnosť zúfalstva považuje za prednosť, 
ktorá nie je pevne ohraničená, ale nekonečná. 

zohráva problematiku vášne a s tým spojený 
aspekt homosexuality.

Wintersonová na pomerne malom priestore 
rozpína v knihe dve hlavné príbehové línie. V tej 
prvej figuruje vojak Henri, ktorý opojený víziami 
krajších zajtrajškov bezhlavo a naivne sprevádza 
Napoleona Bonaparteho počas jeho vojnových 
konfliktov. Robí mu osobného kuchára a denno-
denne mu pripravuje pečenú hydinu. V druhej 
línii sa zoznamujeme s benátskou kartárkou 
Villanelle, dcérou gondoliéra, ktorá po ňom „zde-
dila“ chodidlá s plávacími blanami. Zatiaľ čo si 
Henri robí zápisky z vojnového frontu a prichádza 
o blízkych priateľov, Villanelle stihne popri hraní 
hier a karnevalových eskapádach prežiť krátky 
románik s mladšou dámou z vyššej spoločnosti. 
U oboch protagonistov však po prežití vášne (či 
už k prvej láske alebo k idolu) dochádza k de-
zilúzii. Práve v tom momente sa obaja stretávajú 
na ruskom fronte (Villanelle ako manželka voja-
ka a Henri už ako nepotrebný kuchár) a rozhodnú 
sa, že spoločne dezertujú do Talianska. Henri 
sa do kartárky zamiluje, ona si k nemu vytvorí 
sesterské puto. A tak tu J. Wintersonová opätovne 
rozohráva tragickú ľúbostnú líniu, ktorá vyúsťuje 
do postupného zmierenia sa hlavných hrdinov 
s vlastnou identitou práve v momente odlúčenia.

Potenciálneho čitateľa pri románe môže ťahať 
práve spomínaný príbeh a to, ako autorka pre-
miešava magické prvky (viazané na Benátky) 
s historickými reáliami, ktoré však neprerážajú 
hlavný dej, stále ostávajú v pozícii kulisy. Väčšie, 
detailnejšie výjavy z bojiska tu nenachádzame, 
interakcia hrdinu so samotným Napoleonom je 
obmedzená na pár scén. Charakterový vývin 
hlavných postáv síce je determinovaný prítom-
nosťou vojny, no tá „hrmí“ kdesi v úzadí. Dôle-
žitejším sa zo strany autorky stáva ani tak nie 
perspektíva malých dejín, teda vplyv veľkých 
dejinných udalostí na každodenné prežívanie 
človeka, ale samotné tematizovanie homosexu-
ality. To je tu pomerne produktívne zasadené 
do motivickej línie vášne. J. Wintersonová svojej 
hrdinke umožňuje prežiť ľúbostný vzťah so ženou 
a tým ju konfrontovať s vlastnou sexualitou. Je ví-
tané, že to robí pomerne nenútene, bezprostredne 
a zároveň táto skúsenosť postavu Villanelle úplne 
nedefinuje. Homosexualita tu nie je dominantnou 
charakterovou vlastnosťou. Tá je naopak v pozícii 
kľúčovej zápletky ženskej dejovej línie (Villanelle 
doslova podaruje srdce svojej milenke a neskôr 
sa poň vracia s Henrim, ktorý jej ho ukradne).

Zatiaľ čo príbeh, charaktery, témy, motivická 
línia sa zdajú byť atraktívne a pomerne dobre 
zvládnuté, problém nastáva v spôsobe, akým svo-
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Zamýšľa sa nad tým, odkiaľ zúfalstvo pochádza, 
upriamuje tiež pozornosť na skutočnosť, že „kaž-
dý skutočný okamih zúfalstva treba vztiahnuť 
k možnosti, v každom okamihu, v ktorom je 
človek zúfalý“ (s. 23). Autor sa vo svojom diele 
odvoláva aj na Sokrata, podľa neho dokázal tento 

významný starogrécky filozof ,,nesmrteľnosť 
duše tým, že choroba smrti (hriech) nestravuje 
dušu tak, ako choroba stravuje telo“ (s. 27). Uva-
žuje tiež nad zúfalstvom z hľadiska konečnosti/
nekonečnosti, pričom prichádza k poznaniu, že 
„stať sa konkrétnym neznamená ani stať sa ko-
nečným, ani stať sa nekonečným, lebo konkrét-
nou sa má stať syntéza“ (s. 37). 

Druhá časť nesie názov Zúfalstvo je hriech. Kier-
kegaard na začiatku kritizuje existenciu básnic-
tva, „z kresťanského hľadiska je (napriek všetkej 
estetike) každá básnická existencia hriechom: 
hriechom je, že človek básni namiesto toho, aby 
bol, vzťahuje sa k dobru a pravde prostredníc-
tvom fantázie namiesto toho, aby nimi bol, čiže 
aby sa nimi existenciálne usiloval byť“ (s. 89). 
Zaoberá sa tu aj protikladom medzi vierou a hrie-
chom – zdôrazňuje, že človek ako výtvor Boha 
existuje priamo pred jeho očami, z čoho vyplýva, 
že Boh sa zaoberá jeho hriechmi. Kierkegaard 
kritizuje pohoršenie ľudí nad kresťanstvom – 
podľa neho sa to deje kvôli tomu, lebo je „príliš 
vysoké, lebo jeho cieľ nie je ľudský cieľ, lebo chce 
človeka urobiť niečím takým mimoriadnym, až 
to človek nedokáže pochopiť“ (s. 96).

Dôležitú súčasť publikácie tvorí doslov prekla-
dateľa Petra Šajdu, v ktorom čitateľa oboznamuje 
s históriou prekladov Kierkegaardových diel nie-
len na území strednej a východnej Európy, ale aj 
na Ďalekom východe (japončina je jazyk, v ktorom 
vyšlo najviac prekladov Choroby na smrť). Čo sa 
týka prekladateľskej tradície Kierkegaardových 

Sprvu neuveriteľný a nereálny dej románu 
Pacient sa postupne stane pre čitateľa dôve-
ryhodnejším. Nie nadarmo sú práve psycho-
logické trilery Sebastiana Fitzeka považo-
vané za jedny z najlepších. Časom spoznáte 
motívy ostatných postáv, ale všetko z pohľadu 
Maxovho otca a jeho videnia. Till Bekhoff má 
slabé nervy a ľahko vybuchne, čo sa ukáže 
najmä v úvode knihy, keď mu prasknú nervy 
pri šoférovaní záchranky. Medzitým nás kni-
ha zoznamuje aj s pohľadmi iných dôležitých 
postáv. Všetky dávajú zmysel predovšetkým 
v samotnom závere, keď všetko zapadne 
na svoje miesto.

Prevažná časť románu sa odohráva na psy-
chiatrickom oddelení a pri pokusoch dostať sa 
k vrahovi Tramnizovi. Prepracovať sa k nemu 
je ťažkým orieškom, a to z pochopiteľných 
dôvodov. Popri tom sa vyjavujú aj záporné 
stránky ošetrujúceho lekára, sexuálne zneu-
žívanie pacientok a zakázaný obchod. Autor 
tak poukazuje na motívy zla aj v skutočnom 
zdravotníctve, alebo zobrazuje ľudí takých, 
akí skutočne môžu byť.

Titul Pacient rozhodne najviac prekvapí či-
tateľa, ktorý od autora iné diela nečítal. Určite 
poteší aj tých, ktorí majú jeho predošlé knihy 
načítané. Svojou neobvyklou hrou so slovami 
určite zaujme hlavne čitateľov, ktorí majú radi 
napätie a prekvapivý záver. Zároveň ponúka 
zaujímavý pohľad na lekárske prostredie, kto-
ré je stále pre mnohých lákadlom.

O kvalitný preklad knihy sa postarala Mária 
Mlynarčíková. Titul je písaný lákavo a doslova 
sa dá zhltnúť ako jednohubka za dva dlhšie 
večery. Zážitok si však v hlave budete niesť 
o to dlhšie. Možno aj v snoch. Ako tvrdil Ed-
gar Allan Poe: „Kedysi som bol šťastný, aj keď 
iba vo sne. Ale bol som šťastný.“ Tento úryvok 
použil aj Sebastian Fitzek v úvode knihy, ktorá 
zostáva v záplave ostatných trilerov na sloven-
skom trhu trochu ukrytá.

Jakub Pokorný

Lov príšer 
po druhýkrát

Marián Kubicsko: Potvorobijci 2. 
Bratislava: Vydavateľstvo Hydra, 2019

Prázdniny skončili a je čas na školu. Nie kaž-
dý sa však teší. Buco je v novej elitnej škole, 
kde nie je práve vítaný. Tak nejako sa začína 

diel na území Slovenska, tak okrem tohto titulu 
existujú ešte dva, Bázeň a chvenie (2005) a Buď – 
alebo (2007), ktoré vyšli v preklade germanistu 
a nordistu Milana Žitného. Aj z tohto hľadiska 
môžeme pokladať ďalší preklad za dôležitý prí-
spevok nielen pre poznanie dejín filozofie, ale 
aj psychológie, keďže prináša originálnu inter-
pretáciu fenoménu zúfalstva. Na čitateľa kladie 
Choroba na smrť veľké nároky. Máte chuť na hl-
boké premýšľanie? Zaujímajú vás široké podoby 
zúfalstva? A prečo je dôležité si ho priznať? Ak 
ste si odpovedali áno, smelo sa dotknite dvier, 
do ktorých vás pozýva Søren Kierkegaard. Bude 
to intelektuálne dobrodružstvo.

Miroslava Košťálová

Pre syna všetko

Sebastian Fitzek: Pacient. Preložila Mária 
Mlynarčíková. Bratislava: Vydavateľstvo 
Tatran, 2019

Únosca zatvára deti do zastaraného typu inku-
bátora a tam sa o ne stará spôsobom, ktorým 
skôr či neskôr spôsobí tragédiu. Jedného dňa 

zmizne aj Max Berkhoff, malý chlapec, ktorý 
príliš dôveroval náhodnému kuriérovi balíkov. 
Medzitým šialeného vraha chytí polícia, ale 
súd ho uzná za psychicky chorého a nezavrú 
ho do väzenia. Hospitalizujú ho na uzavre-
tom psychiatrickom oddelení so zvýšenou 
ochranou. Vrah neprezradí, kde sa nachádza 
malý Max a či o ňom vôbec niečo vie. Aj to je 
jeden z dôvodov, prečo sa zúfalý Maxov otec 
sám rozhodne stať pacientom a zistiť pravdu 
na vlastnú päsť.  
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 ›› druhý diel Potvorobijcov. Prvý bol vydare-
ným príbehom, letným dobrodružstvom sku-
piny detí, ktoré sa postavili démonovi, šikane 
a zároveň riešili problémy dospievania. Druhý 
diel je však iný. Stále je to o bande vyvrheľov, 
ktorí sa postavia potvorám (tentoraz zombie), 
riešia problémy dospievania a vyrovnávajú 
sa so šikanou. Marián Kubicsko však zvolil 
pre svoje pokračovanie iný tón. 

Druhý diel chce byť dospelejší, temnejší 
a hovorovejší. Kubicsko spravil autorský ex-
periment a vložil do tínedžerského dobrod-
ružného príbehu dospelejšie témy a psycho-
logizáciu, viac akcie a menej humoru. Erotika 
prvého dielu (nesmelá a tínedžerská) sa síce 
nevytratila a je mierne odvážnejšia, ale to nie 
je to, čo priťahuje pozornosť. Kniha je presý-
tená násilím. Nie akciou, ale brutálnym na-
turálnym násilím. Nie je to problém, možno 
práve naopak, tínedžerov to iste bude baviť. 
Väčšina tohto násilia však pôsobí ako výplň. 
Bez napätia. Môže za to postava dospeláka 
Gurua, ktorý je jednoducho taký perfektný, 
že kazí dojem z každej scény. Kde sa objaví, 
nehrozí hrdinom žiadne nebezpečenstvo a jeho 
použitie vo finále knihy bola zlá voľba.

Potvorobijci 2 obsahujú takýchto zlých volieb 
viac. Napríklad, v knihe sa mieša tínedžerská 
dráma, horor a historické dobrodružstvo. Nie 
však prirodzene, ale ako keby tieto časti boli 
oddelené. Neprechádzajú prirodzene medzi 
sebou. Nálada textu sa mení prudko, od tej 
vážnej až k atmosfére béčkových hororov. 
Všetko chce silou mocou pôsobiť veľkolepo 
a epicky. Kniha má dokonca dve záporné po-
stavy, no ani jedna nie je poriadne rozvinutá 
a väčšinu knihy nič nerobia. Postavy skáču 
zo scény do scény, dokonca sú často pasívne. 

rozkazy vojakov. Dokonca už ako malé deti. 
Patria k najspodnejšej vrstve obyvateľstva, 
ktorá nemá takmer žiadnu hodnotu. Jedného 
dňa sa však sedemnásťročnej Zélii dostane 
do ruky artefakt, ktorý by mohol opäť priniesť 
mágiu do sveta a pomôcť jej ľudu vymaniť sa 
z marazmu.

Deti krvi a kostí je prvou knihou z plánova-
nej trilógie o svete, kde výnimočnosť nie je 
výsadou, ale naopak najhorším previnením. 
Hlavnej hrdinke Zélii to pripomínajú každo-
denné situácie plné násilia a neprávosti. Kru-
tosť vojakov zastupujúcich mocenský aparát, 
pohľady plné zloby zo strany obyčajných ľudí 
spolu so spomienkou na najhorší deň života, 
keď Zéliinu mamu uniesli a obesili počas Ná-
jazdu, vyvolávajú v dospievajúcej dievčine 
pocity krivdy, strachu a nenávisti k svojmu 
pôvodu. Každá zo štvorice ústredných postáv 
sa dostáva do tejto pozície. Zéliin brat Tzain, 
ktorý matke sľúbil, že sa o sestru postará, ne-
vládze niesť túto ťarchu na svojich pleciach. 
Kráľova dcéra Amari, zrádzajúca svoje posta-
venie a rodinu, sa snaží pomôcť utláčaným 
povstať. A napokon aj kráľov syn Inan, ktorý 
chce naplniť otcove predstavy o mocnom ná-
stupníkovi, sa v momente, keď v sebe objaví 
skrytý prameň magickej sily, zmieta v exis-

tenčných problémoch a bojí sa svojho „coming 
outu“. Aby sa čitateľ dokázal s postavami čo 
najviac stotožniť, využíva autorka rozprávanie 
v prvej osobe. Kapitoly sú preto pomenova-
né podľa osoby, do ktorej hlavy momentálne 
čitateľ nazerá. Vďaka tomu sa Zélie, Amari 
a Inan stávajú autentickejšími a ich myšlienky 
a rozhodnutia uchopiteľnejšími.

Dvojka Potvorobijcov trpí typickým syndró-
mom pokračovaní – chce byť väčšia ako jej 
predchodca a miesto toho pôsobí prepchato 
a chaoticky. No aby to nebolo len o negatívach. 
Kubicsko je zručný remeselník. Jeho postavy 
pôsobia realisticky, zápletky má zvyčajne vy-
budované dobre. Okrem toho sa číta ľahko, 
štylistická stránka textu je solídna. Oceňu-
jem aj jeho autorský zámer experimentovať 
s nastavenými pravidlami príbehu.

Noví Potvorobijci sú teda dospelejší, temnejší, 
ale chaotickejší. Oba diely pôsobia ako rozdiel-
ne knihy spojené nasilu do jednej. Na druhej 
strane to môže byť dobré. Stále sa v nich nie-
čo deje, nedávajú čitateľovi šancu vydýchnuť. 
To tínedžeri určite ocenia, lebo pri knihe sa 
nebudú nudiť. Len sa nenechajte oklamať jej 
predchodcom – Potvorobijci 2 už nie sú určení 
dvanásťročným, ale stredoškolákom. Dáva 
to zmysel, keďže jednotka vyšla pred dvoma 
rokmi a jej publikum dospieva.

Juraj Búry

Nenávisť alebo strach

Tomi Adeyemiová: Deti krvi a kostí. Pre-
ložila Linda Magáthová. Bratislava. Tat-
ran, 2019  

Keď sa koncom mája udeľovali v Los Angeles 
prestížne ceny Nebula za najlepšie diela uply-
nulého roka v žánri fantasy, jedno z ocenení 
si odniesla aj kniha Tomi Adeyemi s názvom 
Deti krvi a kostí. Získala cenu Andrého 
Nortona za najlepšiu young adult sci-fi alebo 
fantasy knihu. Debutový román mladej, len 
dvadsaťpäťročnej americkej autorky tento rok 
na slovenský knižný trh prinieslo vydavateľ-
stvo Tatran.

Pred jedenástimi rokmi v Orïshi zomrela 
mágia. Madžiovia z desiatich kást vyvolených 
bohmi stratili svoje čarodejné schopnosti, čo 
využil kráľ Saran na ich masové vyvraždenie. 
Počas Nájazdu o svoju mamu prišla aj mladá 
divínka Zélie. Keďže mala vtedy len šesť rokov 
a mágia sa u divínov obvykle začína prejavo-
vať až o niekoľko rokov neskôr, bola ušetre-
ná. Odvtedy ona i jej rodina žije v neustálom 
strachu o vlastný život. Rovnako ako každý 
divín, ktorý Nájazd prežil. Musia platiť neho-
rázne vysoké dane do kráľovskej kasy. Ak na to 
nemajú, odvádzajú ich do pracovných tábo-
rov, kde v nehostinných podmienkach plnia 
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Adeyemi priznáva, že pri tvorbe svojho prí-
behu našla mnoho impulzov v knihách o čaro-
dejníkovi Harrym Potterovi. Stvorila mladých 
hrdinov, ktorí ako jediní môžu zachrániť roz-
padajúci sa svet okolo seba. Zo všetkých síl 
bojujú proti útlaku, aj keď sa ich cieľ zdá byť 
nedosiahnuteľný. Rozdelila spoločnosť na ča-
rodejníkov a nečarodejníkov a vytvorila medzi 
nimi dusivé napätie, čomu nasvedčujú aj na-
dávky, akými sa podradná vrstva častuje. Kým 
v Rowlingovej ságe sa objavil výraz humusák, 
humusáčka, Adeyemi používa slovo larva. Jeho 
výber súvisí s ďalším prameňom autorkinej 
inšpirácie. Tá vychádza z africkej kultúry. Cí-
tiť to na naturálnom prostredí, v ktorom sa 
hrdinovia pohybujú, taktiež na posvätných 
rituáloch či jazyku, ktorý používajú. Možno 
práve preto som si pozadie príbehu spájala 
s genocídou v Rwande a bojmi medzi kmeňmi 
v Afrike. No mýlila som sa, Adeyemin motív 
k napísaniu knihy treba hľadať v niečom, čo sa 
jej dotýka bližšie, čo denne vidí na ulici alebo 
vo večerných správach.

Ako mladá absolventka Harvardskej uni-
verzity v autorskej poznámke priznáva, že Deti 
krvi a kostí sú inšpirované policajnou bruta-
litou namierenou voči černošskému obyva-
teľstvu v USA. Po pochopení tejto analógie 
získava príbeh utláčaných divínov snažiacich 
sa o prežitie nový rozmer. Zároveň sa začínajú 
vynárať ďalšie pálčivé otázky. Čo vedie ľudí 
s mocou ku krutosti? Je to len obyčajná nená-
visť voči tým, ktorí sú v ich očiach iní? Alebo 
sa za tým skrýva strach z niečoho, čo nedokážu 
pochopiť a ovládať? Skúste sa nad tým zamys-
lieť, keď si knihu otvoríte a začítate sa do nej. 
Nezabudnite, že budete v rukách držať jednu 
z najlepších young adult fantasy za minulý rok.

Alexandra Harvanová

Drogová odysea

Edward St. Aubyn: Patrick Melrose: Zlá 
správa. Preložil Milan Kopecký. Žilina: 
Absynt, 2019

Román Zlá správa je druhým dielom série 
„poloautobiografických“ kníh o Patrickovi Mel-
roseovi od britského spisovateľa Edwarda St. 
Aubyna. Opätovne sa stretávame s Patrickom, 
tentoraz ako dvadsaťdvaročným a závislým 
od drog, ktorý odlieta do New Yorku, aby si 
vyzdvihol otcov popol. 

a nariekania. Kniha tak dostáva akýsi tragi-
komický nádych. 

Veľkou témou románu je drogová závislosť, 
ktorá je tu popísaná so všetkými nepríjemný-
mi detailmi. Autor si sám prešiel závislosťou 
od drog a z tejto svojej skúsenosti aj výrazne 
ťaží. Podrobne popisuje branie heroínu či to, 
ako sa prejavujú jeho účinky v ľudskom tele. 
Keďže väčšinu knihy strávime Patrickovi 
v hlave, môžeme krásne pozorovať, ako taký 
závislý človek rozmýšľa a čo sa deje v mysli 
po zobratí dávky. 

Zhruba v polovici knihy sa Patrick vydáva 
na drogový trip. Tento viac než dvadsať strano-
vý dejový úsek je jedným z dvoch vrcholových 
momentov románu, bohužiaľ, tým slabším. Scé-
na je príliš dlhá a nenápaditá. Napriek tomu, že 
autor najskôr opisuje svoju vlastnú skúsenosť, 
mohol sa s touto časťou omnoho viac umelecky 
vyhrať. Takto to pôsobí, akoby Aubyn postavil 
čitateľa do rohu miestnosti a nechal ho pozerať 
sa, ako po nej Patrick zmätene pobehuje. 

Čo sa týka celkového dojmu z diela, pri nie-
ktorých epizódnych scénach čitateľ nadobúda 
pocit, že sú zbytočné, dej nikam neposúvajú 
a slúžia skôr na autorskú ventiláciu. Ďalším 
problémom je presýtenosť postavami. Je ich 
zbytočne veľa a mnohé z nich sa objavia iba 
raz bez toho, aby nám podali nejakú zásadnú 
informáciu. 

Román Zlá správa sa výrazne líši od prvého 
dielu. Nesleduje nejaký konkrétny cieľ, skôr pô-
sobí ako záznam prúdu vedomia. Silné dejové 
zvraty tu na čitateľov rozhodne nečakajú, ale 
ani nie sú autorovým zámerom. Kniha je skôr 
portrétom človeka, ktorý sa snaží vyrovnať 
s traumou z detstva a ukázať, ako ovplyvnila 
jeho život. 

Veronika Košičiarová

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

Dej románu je veľmi jednoduchý a priamo-
čiary. Počas dvoch dní, ktoré čitateľ s Pat-
rickom strávi, sa toho až tak veľa dôležitého 
neudeje. Patrick priletí do New Yorku, v kre-
matóriu si vyzdvihne urnu, opäť to preženie 
s drogami a na druhý deň odchádza domov. 
Čitateľa nečaká nijaký zvrat. Koniec románu 
vyznieva akosi dostratena, čo nemusí každému 
sadnúť. To však nie je zlé. Pointa románu ne-
spočíva v tom, čo sa deje, ale prečo sa to deje. 
Hlavný zvrat z predchádzajúcej knihy – sexu-
álne zneužívanie zo strany otca – sa spomína 
hneď niekoľkokrát. Funguje ako vysvetlenie 
Patrickovho správania a do určitej miery ako 
hnací motor deja.  

Druhý diel sa oproti prvému sústreďuje vý-
hradne na Patricka. Všetky ostatné postavy 
slúžia iba na to, aby boli akýmsi zrkadlom 
hlavnému hrdinovi. Autor opisuje Patric-
ka nepriamo cez jeho jednanie a interakcie 
s ostatnými. To Aubynovi pomáha vytvoriť 
z Patricka komplexný charakter. Tento postup 
autora tiež zbavuje povinnosti určité udalosti 
otrocky dopodrobna vysvetľovať, čo by dej iba 
zbytočne brzdilo. Cez rozhovory medzi posta-
vami a vnútorné monológy dáva čitateľovi mož-
nosť si rôzne súvislosti domyslieť bez širšieho 
vysvetľovania („Hoci z neho vyrástol jedovatý 
a zlomyseľný adolescent a dnes mal dvadsaťdva 
a drogový návyk, ešte vždy si ho pamätala, ako 
sedí päťročný v Lacoste na schodoch.“ – s. 37). 

Napriek tomu, že kniha zobrazuje témy ako 
drogová závislosť, smrť a zneužívanie v rodine, 
román prekypuje humorom. Suchý situačný 
alebo čierny humor je prítomný od začiatku 
až do konca. Vďaka tomu je dej značne odľah-
čený, hlavná postava neskĺzla do sebaľútosti 
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Myšlienka vybudovať tento pavilón je 
spojená s poslednou vôľou Józefa Czap-

ského. V závete daroval svoj bohatý archív Ná-
rodnému múzeu v Krakove – vrátane cenných 
denníkov, osobných predmetov a zbierok kníh, 
ako aj dokumentov svojej sestry, literárnej his-
toričky Márie Czapskej a ďalších členov tejto 
významnej rodiny, ktorá pred vznikom samo-
statného poľského štátu v roku 1918 sídlila 
na území dnešného Bieloruska.

Vlastenec a kozmopolita
Józef Czapski žil od roku 1946 v Paríži, kde 
sa podieľal na založení poľského emigrantské-
ho časopisu Kultura (1947 – 2000), do ktorého 
pravidelne prispieval. Ako výtvarník sa usiloval 
o to, aby časopis nebol len spisovateľskou tribú-
nou exilových autorov, ale aj fórom moderného 
umenia. Cieľom redakcie bolo centralizovať naj-
významnejšie mená poľskej literatúry rozptý-
lenej po vojne po celom svete. No do Kultury 
prispievali aj svetovo uznávaní autori, ako napr. 

Človek osobného svedectva
Najslávnejšia Czapského kniha sa volá Na ne-
ľudskej zemi (1949). Túto reportážnu prózu hneď 
po poľskom vydaní preložili do francúzštiny 
(1949) a čoskoro aj do angličtiny (1951). Kniha 
totiž mala nielen literárny, ale aj veľký dokumen-
tárny a politický význam. Z prvej ruky približuje 
katynský masaker zo začiatku roka 1940, kto-
rému vtedy umelec ako jeden z mála poľských 
dôstojníkov unikol. 
 V roku 1941 sa Nemecko obrátilo proti ZSSR 
a zo sovietskych zajateckých táborov boli pre-
pustené tisícky Poliakov. Umožnili im pripojiť 
sa k poľskej armáde, ktorá sa formovala na juhu 
Ruska. Jedným z nich bol Józef Czapski. Kniha 
obsahuje aj opis rokov nasledujúcich po jeho pre-
pustení z tábora, predstavuje formovanie poľskej 
armády a jej náročnú cestu cez Strednú Áziu 
a Blízky východ na taliansky front. No prináša 
aj početné záznamy o stretnutiach s literárnymi 
osobnosťami (vrátane Anny Achmatovovej) a fi-
lozofické myšlienky o vzťahoch medzi národmi.

Albert Camus, Thomas S. Eliot, Emil Cioran 
alebo André Malraux.
 Redakcia časopisu sídlila v meste Mai-
sons-Laffitte pri Paríži, kde viacerí príslušní-
ci poľskej emigrácie, vrátane Czapského, žili 
a pracovali. Aj to je jeden z príbehov, o ktorých 
sa dozviete v bielej kocke ukrytej v záhrade 
muzeálneho areálu v centre Krakova.
 Významný básnik a esejista Adam Zaga-
jewski napísal: „S Jozefom Czapským máme 
ťažkosti – náš svet je plný špecialistov, svet, 
kde prídavné meno „interdisciplinárny“ (hoci 
je to pekné slovo) môže znieť už iba ironicky 
alebo utopicky, si len ťažko poradí s osobnosťou 
výborného umelca, maliara a znalca umenia, 
ktorý bol aj účastníkom a svedkom tragických 
udalostí, vojakom, kronikárom, redaktorom, 
nedobrovoľným cestovateľom, vlastencom 
i kozmopolitom súčasne. Bol aj výnimočným 
spisovateľom, autorom prózy, ktorá si nezadá 
s najlepšími stránkami Białoszewského alebo 
Iwaszkiewicza.“

Dejiny v bielej kocke 
Józefa Czapského
Radoslav Passia

Pavilón Józefa Czapského, najnovšia a zároveň najmenšia budova komplexu Emeryk Hutten-Czapski, je súčasťou 
Národného múzea v Krakove. V hlavnej budove areálu sa môžete zoznámiť so skutočnými drahocennosťami, pretože 
je tu vystavená najcennejšia numizmatická zbierka v Poľsku. Jej zakladateľom a pôvodným majiteľom bol v 19. storočí 
zámožný šľachtic, zberateľ a numizmatik Emeryk Hutten-Czapski. Nová expozícia v budove v tvare veľkej bielej kocky 
si nevyžaduje toľko stráženia a bezpečnostných opatrení, skrýva totiž hodnoty iného druhu. Venuje sa životu a dielu 
Emerykovho vnuka, vynikajúceho poľského intelektuála, spisovateľa, maliara a kritika Józefa Czapského. A zároveň je 
aj pre nás skvelým príkladom, ako v múzeu atraktívne predstaviť biografiu umelca.

Celkový pohľad 
na Pavilón Józefa 

Czapského v Krakove. Pohľad do expozície.
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 Zaujímavosťou múzea je aj to, že návštevníci 
môžu nahliadnuť do presnej kópie Czapského izby 
z Maisons-Laffitte reprodukovanej v pomere 1 : 1, 
v ktorej prežil viac ako štyridsať rokov. „Presťa-
hovala sa“ z Francúzska so všetkým pôvodným 
vybavením: nábytkom, suvenírmi, zbierkou kníh 
a dokonca aj s dverami a oknami. 
 Múzeum ponúka všetky vymoženosti svojej 
doby, okrem tradičného muzeálneho materiálu 
aj množstvo audiovizuálnych záznamov a inter-
aktívnych tabúľ, ktoré návštevníkovi umožnia 
prehĺbiť si vedomosti o povojnovej Európe a čin-
nosti stredoeurópskej emigrácie na Západe.

V povojnovom období J. Czapski ako jeden 
z očitých svedkov situácie poľských väzňov 
v sovietskom zajatí na túto tému často verejne 
vystupoval a svedčil o tom aj pred kongresom 
Spojených štátov.

Biela kocka
Koncepciu stálej expozície Pavilónu Józefa 
Czapského vytvorila scénografka, režisérka 
a herečka Krystyna Zachwatowiczová spolu 
so svojím manželom, slávnym režisérom An-
drzejom Wajdom. Jej jadro je na druhom podla-
ží, ale najprv prejdeme kaviarňou na prízemí, 
ktorá svojím francúzskym štýlom odkazuje 
na desaťročia umelcovej emigrácie. Výsta-
va je obsahovo aj vizuálne koncipovaná ako 
prechádzka časovou osou dlhého, plodného 
a pestrého života tohto spisovateľa a výtvarní-
ka. Zoznamujeme sa s jeho osobnou púťou, no 
zároveň zisťujeme, že kráčame po chodníku 
historických prízrakov, zlých snov 20. storo-
čia, a to nielen pokiaľ ide o poľské dejiny, ale 
aj dejiny strednej Európy. 
 Práve možnosť uvedomiť si hmatateľne, 
na neobyčajnom životnom príbehu jedného 
človeka, širšie súvislosti prvej a druhej sveto-
vej vojny a povojnového vývoja v Európe, robí 
z tohto malého múzea zaujímavú zastávku 
pri objavovaní Krakova aj pre slovenského 
návštevníka. V elektronickej verzii sa tu 
napríklad dajú študovať cenné Czapského 
denníky, doteraz neznáme fotografie a do-
kumenty z obdobia okupácie a neslobody 
v Poľsku. Samotné rukopisy denníkov sú 
príťažlivé artefakty. Autor ich v priebehu 
desaťročí písal rôznymi atramentmi, farba-
mi, fixkami, ceruzkami či pastelkami. Vy-
užíval papiere rôznej kvality a štruktúry. 
Do denníkov vkladal množstvo vedľajších 
poznámok, fotografií, výstrižkov z tlače, 
kresieb a náčrtkov. 

Dejiny v bielej kocke 
Józefa Czapského
Radoslav Passia

Józef Czapski (Praha, 1896 – Mai-
sons-Laffitte, 1993) bol poľský umelec, 
spisovateľ a kritik. Narodil sa do vý-
znamnej šľachtickej rodiny, študoval 
právo a umenie na univerzitách v Pet-
rohrade a Varšave. Ako maliar bol prí-
slušníkom skupiny tzv. kapistov, resp. 
koloristov, ktorá sa sformovala v medzi-
vojnovom období a čerpala inšpirácie 
z francúzskeho moderného umenia. 
Po vojne emigroval do Francúzska, kde 
bol spoluzakladateľom časopisu Kultura, 
legendárneho časopisu poľskej kultúrnej 
a politickej emigrácie.  

Pavilón Józef Czapski

Národné múzeum v Krakove, dvor 
expozície Emeryk Hutten-Czapski
Piłsudskiego 12, Krakov, Poľsko

Otvorené v utorok až nedeľu 
od 9:00 do 16:00 hod., 
v sobotu od 10:00 do 18:00 hod., 
v nedeľu od 10:00 do 16:00 hod.

Informácie: www.mnk.pl, 
tel. +48 12 433 58 40
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Józef Czapski: Hroby alebo poklady
(úryvok z eseje)

Aká je úloha nás, tej veľkej a stále rastúcej 
emigrantskej masy v krajine, ktorá už pred 
vojnou mala asi pol milióna našich emigran-
tov a je toľké storočia spätá s nami tisícmi 
kultúrnych pút, v krajine, ktorá prechádza 
ťažkým, pochmúrnym obdobím? Nepomer 
obetí Francúzska a Poľska v poslednej vojne, 
nedostatok nadšenia a vôle pri obnove svojej 
krajiny, všetko to, čo tak pohoršuje a dráždi 
prichádzajúcich z Poľska, nesmie v nás vyma-
zať vedomie, že Francúzsko sa nezačalo roku 

1939, že staré krajiny prechádzajú opätovný-
mi cyklami pádov a obrody, že Francúzsko 
je jedným z najdôležitejších členov Európy, 
do ktorej patríme. Nesmieme k Francúzsku 
pristupovať ako germánski barbari pristupo-
vali k Rimanom, ale ako obrancovia našich 
spoločných civilizačných výdobytkov, a ne-
tváriť sa, že by sme sa za jednu generáciu 
mohli odnárodniť; musíme podľa svojich síl 
spolupracovať na obrode tejto krajiny.

 Pôvodne uverejnené v časopise Kultura  
č. 5/1948.
 In: Piesok v presýpacích hodinách. Antológia 
poľskej literárnej eseje 20. storočia. Bratislava: 
Kalligram, 2015.

Rekonštrukcia Czapského 
izby v meste Mai sons-Laffitte 
Foto Radoslav Passia
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Ivan Štrpka: Medzihry. Bábky kratšie o hlavu
Levoča: Modrý Peter, 2019

Zbierka poézie legendárneho básnika Ivana Štrpku. Pôvodne vyšla v roku 

1997 v českom vydavateľstve Torst (jej rukopis je však z roku 1995) a má v istom 

zmysle zvláštne postavenie v kontexte autorovho lyrického diela i slovenskej 

poézie vôbec. Znamená určitý vývinový a tematicko-koncepčný zlom, začiatok 

ponovembrovej etapy v tvorbe Ivana Štrpku, možno azda povedať, nový mystic-

ko-poetický rozmer jeho lyriky. Kniha obsahuje výrazné ilustrácie výtvarníka 

Martina Gerboca.

Etela Farkašová: Hodiny lietania
Bratislava: Vydavateľstvo Spolku sloven-
ských spisovateľov, 2019
Príbeh extrémne senzitívnej výtvarníčky Mi-
riam, ktorá sa po desaťročiach prežitých v zámorí 
vracia do rodnej Bratislavy. Súčasťou dejových lí-
nií sú filozofické reflexie existenciálnych otázok. 

Daniel Hevier: Tak takéto básne 
pre deti píše Hevier
Bratislava: Trio Publishing, 2019
Daniel Hevier má za sebou štyridsaťročnú spi-
sovateľskú kariéru s vyše sto knižkami pre deti 
aj dospelých. Jeho najnovšia kniha je výberom 
toho najlepšieho z básní pre deti, teda „the best 
of Hevier“. Výber pripravil autor. 

Marián Hatala: Neni dňa, aby sis 
ani neťukel
Bratislava: Petrus, 2019
Kniha napísaná v dialekte mesta Holíč, z ktoré-
ho Marián Hatala pochádza, predstavuje prierez 
jeho básnickou a aforistickou tvorbou. Knihu do-
pĺňajú obrázky Jara Jeleneka, vtipný záver napí-
sal Dušan Dušek.

Jakub Drábik: Fašizmus
Bratislava: Premedia, 2019
Čo fašizmus v skutočnosti je, ako ho definovať, 
koho možno za fašistu označiť?  Prvá veľká kniha 
svojho druhu v slovenskom jazyku vysvetľuje 
dôležité pojmy aj konkrétne prejavy fašizmu. 

Amnestie. Sloboda ako hrubá čiara 
za minulosťou
Bratislava: Slovart, 2019
Súčasťou knihy je literárna adaptácia scenára 
filmu s ilustráciami Jozefa G. Danglára, eseje Fe-
dora Blaščáka, Lenky Marečkovej a spomienky 
účastníkov vzbury v Leopoldove.

Lucia Pastierová Čarná: 
Hladko obratko
Bratislava: Ikar, 2019
Stručné zamyslenia, nostalgické spomínanie či 
glosovanie spoločenského diania. Vybrané tex-
ty vychádzali v priebehu piatich rokov na webe 
Ženy v meste.

Lovci šarlatánov. Príručka 
zdravého rozumu
Žilina: Artis Omnis, 2019
Podtitul knihy je „Ako nepodľahnúť medicín-
skym nezmyslom a hoaxom“. Autorský tím vede-
ný MUDr. Rolandom Oravským reaguje na me-
dicínske nezmysly, ktoré sa šíria na internete 
a sociálnych sieťach.  

Jevgenij Vodolazkin: Laurus
Bratislava: Petrus, 2019
Historický román o ceste hlavného hrdinu k svä-
tosti – od liečiteľa k svätému starcovi Laurovi. 
Autora prirovnávajú k U. Ecovi či G. G. Márque-
zovi, preklad knihy Valerij Kupka.
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Martin Zaiček, Andrea Kalinová, 
Petra Hlaváčková: Architektúra starostlivosti

Bratislava: Archimera, 2019

Vizuálne príťažlivo spracovaná kniha s podtitulom „Slovenské kúpele v druhej 

polovici 20. storočia“ odkazuje k fenoménu kúpeľníctva na území Slovenska 

v období po druhej svetovej vojne. Ako súvisí starostlivosť a architektúra? Čo 

je to starostlivá architektúra? A staráme sa my o ňu dostatočne? Slovensko má 

bohaté zdroje minerálnych vôd, ktoré premenili množstvo miest na kúpeľné 

zóny a umožnili vzniknúť veľkému počtu kúpeľných stavieb. Aký je však obraz 

slovenských kúpeľov dnes?

 ››

Michel Houellebecq: 
Rozšírenie bojového poľa
B. Bystrica: OZ Laputa/Literárna bašta, 2019
Kultový francúzsky román z 90. rokov, ktorý 
publikum rozdelil na bezvýhradných fanúšikov 
a zúrivých odporcov Michela Houellebecqa. 
Prvé slovenské vydanie, preklad Mária Feren-
čuhová.

Iloncsi. Z vojnového denníka 
grófky Ilony Andrássyovej
Hudcovce: Klub vojen. histórie Beskydy, 2019 
Denník Ilony Andrássyovej obsahoval listy, 
poznámky a fotografie. Je unikátnym pohľa-
dom aristokratky, zdravotnej sestry, no naj-
mä citlivej a vzdelanej ženy na udalosti prvej 
svetovej vojny.

John Fante: Opýtaj sa prachu
Bratislava: OZ BRAK, 2019
Tragikomický príbeh lásky a nenávisti odohrá-
vajúci sa v Los Angeles. Fante svojím prostým, 
poetickým štýlom inšpiroval Kerouaca aj Bu-
kowského. Slovenský preklad Tomáš Hučko.

Elfriede Jelinek: Pianistka
Bratislava: Ikar - Odeon, 2019
Spoločenský román z viedenského prostredia 
o profesorke klavíra Erike Kohutovej. Hrdinka 
má dvojaký život: ako učiteľka a ako žena s búr-
livým ľúbostným životom. Preložila Svetlana 
Žuchová.

Valentina Gianella: 
Volám sa Greta
Bratislava: Ikar, 2019
Kniha sa snaží zrozumiteľne odpovedať na otáz-
ky zmien klímy a ich dôsledkov na náš život. Ob-
sahuje kapitoly, v ktorých sú vedecky podložené 
informácie k téme životného prostredia.

Jared Diamond: Otrasy. 
Ako národy riešia svoje krízy
Bratislava: Premedia, 2019
Jared Diamond, autor bestsellerov Osudy ľud-
ských spoločností a Kolaps, zakončuje svoju triló-
giu dielom Otrasy, vysvetľujúcim akým spôsobom 
sa niektoré národy vyrovnali s krízami a prečo 
dokázali prijať selektívne zmeny.

Macuo Bašó: Haiku
Kordíky: Skalná ruža, občianske združe-
nie, 2019
Výber z tvorby japonského básnika, ktorý etab-
loval básnickú formu haiku. Básne preložil Ján 
Zambor v spolupráci s Františkom Paulovičom.

Sarah J. Maas: 
Trón zo skla
Bratislava: Slovart, 2019
Fantasy pre dospievajúcu mládež. V krajine, kde 
vládne krutý kráľ, je na kráľovský dvor povolaná 
najnebezpečnejšia nájomná vrahyňa. Jej meno je 
Celaena Sardothien. Ak v turnaji porazí dvadsať-
tri súperov, získa späť svoju slobodu.
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 ›› Georges Polti: Tridsaťšesť 
dramatických situácií
Bratislava: VŠMU, 2019
Najcitovanejší a najrozšírenejší model rozdele-
nia dramatických situácií. Georges Polti vytvoril 
tridsaťšesť kategórií aplikovateľných na všetky ob-
lasti, v ktorých zohráva príbeh (a jeho prezentácia) 
významnú úlohu.

Ivan Hrušovský: Úvod do štúdia 
teórie harmónie 
Bratislava: Hudobné centrum, 2019
Revidované vydanie jednej z ťažiskových prác 
slovenskej muzikológie. Publikácia je vhodná 
pre hudobné školy i pre záujemcov o vývojové 
peripetie európskej hudby.

Katarína Nádaská: Afrodiziaká 
v slovenskej kuchyni
Bratislava: Fortuna Libri, 2019
Známa etnologička Katarína Nádaská ponúka nie-
koľko desiatok jednoduchých, chutných a na lásku 
účinných receptov. Ich neodmysliteľnou súčasťou 
sú afrodiziaká, ktoré majú podporiť milostnú túžbu 
zaľúbencov.

S. Martin, C. Gifford, M. Taylorová, 
A. Pinder: Svet v číslach
Bratislava: GRADA Publishing, 2019
Dobrodružná čitateľská výprava do histórie, ríše 
zvierat či vesmíru. Kniha zaujímavých faktov, 
každá stránka je plná informácií a zaujímavostí 
podložených číslami.

Edward St. Aubyn: 
Patrick Melrose - Štipka nádeje
Žilina: Absynt, 2019
Štipka nádeje je tretia časť obľúbenej románovej 
série o Patrickovi Melrosovi, ktorá sa stala pred-
lohou úspešného televízneho seriálu s hviezdnym 
Benedictom Cumberbatchom v hlavnej úlohe. 

M. Jesenský, J. Lacika, M. Karlík: 
Najväčšie záhady a mystériá Slovenska II
Bratislava: Ikar - Príroda, 2019 
Populárno-náučná kniha zameraná na tajom-
né postavy našej histórie a nevysvetlené úkazy 
v slovenských dejinách.

Pierce Brown: 
Červený úsvit
Bratislava: Aktuell, 2019
Sci-fi odohrávajúce sa na Marse. Darrow je Červe-
ný; člen najnižšej kasty, žijúcej v podzemí Marsu. 
Netuší, že ľudstvo už na povrchu Marsu žije celé 
generácie.

Benji Davies: Búrka 
a veľryba
Bratislava: Albatros, 2019
Rozprávková kniha pre čitateľov od 3 rokov 
o tom, ako osamelý chlapec Noi jedného dňa 
objaví na brehu mora veľrybie mláďa. Príbeh 
spracováva tému samoty, priateľstva a rodi-
čovstva.

Denisa Fulmeková: Ňuňo
Bratislava: Slovart, 2019
Rozprávková kniha o psíkovi Ňuňovi, ktorý žije 
v rodine Milých. Manželia sa musia vysporiadať 
s neposedným a dobrodružným miláčkom a stá-
vajú sa pre neho rodičmi.

Tomasz Samojlik: Malý vlk 
s veľkým srdcom
Bratislava: Stonožka, 2019
Ilustrovaná rozprávková kniha pre čitateľov 
od 6 rokov, ktorá na príbehu najslabšieho vĺča-
ťa vo svorke predstavuje čitateľom svet vlkov.

Frances Hodgson Burnett: 
Tajná záhrada
Bratislava: Ikar, 2019
Klasické dielo anglickej literatúry. Tajná záhrada 
bola prvýkrát publikovaná v roku 1911 a rozpráva 
príbeh o odvahe a sile dvoch nešťastných detí, 
ktoré svoje útočisko nachádzajú v tajomnej zá-
hrade.

Pia Stromstad: 10 odvážnych 
expedícií 
Bratislava: Fragment, 2019
Ilustrovaná kniha pre čitateľov od 10 rokov o de-
siatych expedíciách dobrodruhov modernej doby 
od Neila Armstronga cez Ellen MacArthurovú až 
po Alana Eustacea.
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TIRÁŽ

Z ponuky košického rozhlasového štúdia RTVS v Rádiu Devín
17. 11. o 12:00 hod. Priveľa nehy škodí. Rozhlasový fíčer o disidentskom prostredí Košíc pred rokom 1989. 24. 11. o 15:00 hod. Asébia. 
Čítanie z prózy Jána Mička. 24. 11. o 15:30 hod. Pánu Bohu za chrbtom. Čítanie z prózy Zsigmonda Móricza. 26. 11. o 20:00 hod. Stratená. 
Premiéra pôvodnej rozhlasovej hry Miroslavy Košickej. 26. 11. o 21:00 hod. Ryba nášho mlčania. Rozhlasová adaptácia hry Silvestra Lavríka. 
28. 11. o 17:00 hod. Ars litera s Ivanou Jachymovou na tému Stefan Zweig. 2. až 6. 12. o 22:30 hod. Jedenie. Čítanie na pokračovanie z rovnomennej 
knihy víťaza Anasoft litery 2019 Ivana Medešiho. 5. 12. o 20:00 hod. Trpká zrelosť. Pásmo Matúša Bartka o poézii Jamesa Sutherlanda Smitha. 
7. 12. o 15:00 hod. Medzi snom a skutočnosťou. Čítanie z knihy Martina Vašša o umeleckej bohéme 1938 – 1945. 14. 12. o 13:30 hod. Žofrej. 
Premiéra pôvodnej rodinnej rozhlasovej hry Petra Karpinského o chlapcovi, ktorý hľadá únik z reality vo svete komiksov. 

Knižná revue č. 12/2019 vyjde 12. decembra.
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martinus
kníhkupectvá

navštívte

Pozývame vás na besedu a autogramiádu 
so Stefanom Ahnhemom, ktorý príde 
predstaviť knihu Motív X, voľné pokračo-
vanie bestsellerov Obeť bez tváre, 
Deviaty hrob a 18 pod nulou.

Martinus, Obchodná 26, Bratislava

Beseda a autogramiáda

Stefan Ahnhem

Máme novinku! V našej ponuke nájdete 
nové puzzle inšpirované čítaním a láskou
ku knihám. Táto edícia špeciálnych kniho-
moľských skladačiek vznikla v spolupráci 
Pucle a kníhkupectva Martinus.

Vyberať si môžete zo štyroch motívov, 
za ktorými stoja talentovaní slovenskí 
a českí ilustrátori.

Viac info nájdete na: www.martinus.sk/pucle

7. november o 18:00

Príbehy na poskladanie

Knihomoľské puzzle 
pre milovníkov čítania
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AKTUALITY

03 Od socialistického realizmu k periférii (druhá séria diskusného cyklu Po-
známky pod čiarou) // 04 Osamelí bežci idú ďalej (Dušan Taragel) // 05 Slová 
pulzujúce obrazmi: Ars Poetica 2019 (Linda Nagyová) // 06 Dostať slovenskú 
literatúru spoza opony. Rozhovor s prekladateľkou Júliou Sherwoodovou 
(Radoslav Passia)

TÉMA – HRDINKY A ČITATEĽKY

09 O silných ženách nielen pre dievčatá / Andrea K. Žačoková: SuperŽENY (Lucia 
Panáčková) // 10 Anketa – Najmilšie knihy detstva a dospievania // 11 Na vlne kníh 
o „rebelkách“ / Aitziber Lopez: Vynálezkyne a ich vynálezy (Alžbeta Uríková) //  
12 Keď netečie, aspoň kvapká / Monika Kompaníková (ed.): Kvapky na kameni 
(Eva Gatialová) // 13 Medzi detektívkou a romantikou / Robert Galbraith: Smrtiaca 
biela (Lenka Macsaliová) 

ESEJ

14 Z Minecraftu do literatúry (Dušan Taragel) // 15 LitRPG: literatúra a hra na hr-
dinov (Dušan Taragel) // 16  Budem aj vážny, ale nie stále / Miloš Jurkovič: 
Kruhy (Dušan Taragel) // 18 Talent a intelekt Jozefa Cillera / Dagmar Inštitorisová: 
Jozef Ciller. Čítanie v mysli scénografa (Nora Nagyová)

ILUSTROVANÁ KNIHA

20 O myšiach (a ľuďoch) / Klaudia Zorgovská: Myška Miška a Ela (Petra Baďová) 

RECENZIE 

22 Víťo Staviarsky: Kšeft (Martina Buzinkaiová), Daniel Majling: Rudo (Marek 
Baranyi), Laco Kerata: Suché roky (Terézia Struhárová), Márius Kopcsay: Stena 
(Lucia Mattová), Diana Athill: Niekde ku koncu (Etela Farkašová), Lucia Berlin: 
Vitaj doma (Jana Šulková), Simon Mawer: Sklenená izba (Dominika Rešetárová), 
Jeanette Wintersonová: Vášeň (Lenka Macsaliová), Søren Kierkegaard: Choroba 
na smrť (Miroslava Košťálová), Sebastian Fitzek: Pacient (Jakub Pokorný), Ma-
rián Kubicsko: Potvorobijci 2 (Juraj Búry), Tomi Adeyemiová: Deti krvi a kostí 
(Alexandra Harvanová), Edward St. Aubyn : Patrick Melrose: Zlá správa (Veronika 
Košičiarová)

PRÍBEH 

32 Dejiny v bielej kocke Józefa Czapského (Radoslav Passia)

Z NOVÝCH KNÍH 

34 – 36 anotácie

Obsah

Editoriál
Tridsiate výročie Nežnej revolúcie sa celou sériou spo-
mienkových podujatí prejavilo aj v literárnom živote. 
Napríklad, v Prahe sa na konci októbra konala vedecká 
konferencia Listopadové proměny, ktorá sa na rok 1989 po-
zrela v kontexte českej a slovenskej literatúry. Známe 
tváre bratislavského novembra sa stretli na pôde SAV 
na diskusnom fóre Akadémia a Nežná revolúcia a zhodli 
sa na tom, že demokracia, ktorej základy sa položili pred 
tridsiatimi rokmi, je proces a aktívna obrana demokra-
tických hodnôt je nevyhnutná aj v súčasnosti. A konali 
sa aj viaceré ďalšie akcie, kde sa novembrové udalosti 
skloňovali v súvislosti s literatúrou a kultúrou. Poteší, že 
si novembrové udalosti nepripomíname len doma. Cyklus 
literárnych a umeleckých podujatí v Spojenom kráľovstve 
pod názvom Za zamatovou oponou prebiehal v októbri 
a novembri a my sme sa v tomto čísle porozprávali s jeho 
hlavnou organizátorkou Júliou Sherwoodovou. Témou 
rozhovoru je nielen november 1989, ale hlavne pomyselné 
zdvíhanie opony, za ktorou by sa pre britského čitateľa 
mohlo objaviť viac zo slovenskej literatúry.
 Hlavnou témou čísla sú knižné hrdinky a čitateľky. 
Silné ženy, odvážne rebelky, úspešné ženy každého druhu 
v čoraz väčšej miere prenikajú do lektúry mladšej gene-
rácie čitateliek. V ankete, v ktorej sa pýtame na obľúbené 
knihy detstva a mladosti, svojimi odpoveďami na tému 
voľne nadväzujú spisovateľky a kritičky viacerých gene-
rácií. Do kníh rovnako vehementne vstupujú aj hrdinovia 
z počítačových hier – túto tému spracoval Dušan Taragel.
 Rovnaký autor napísal článok o spomienkovej knihe 
jazzmana a bývalého rektora VŠMU Miloša Jurkoviča. 
Venujeme sa aj tvorbe iného výrazného slovenského 
umelca staršej generácie: Nora Nagyová predstavuje 
knihu Dagmar Inštitorisovej o tvorbe scénografa Jozefa 
Cillera.
 Nechýba rubrika Ilustrovaná kniha, v ktorej Petra 
Baďová mapuje zaujímavé tituly z literatúry pre deti 
a mládež, a bohatý recenzný blok, kde sa na prvom 
mieste venujeme novej prozaickej knihe etablovaného 
spisovateľa a filmára Víťa Staviarskeho Kšeft. 
 Meno poľského výtvarníka, spisovateľa a významného 
predstaviteľa exilu Józefa Czapského nie je na Slovensku 
príliš známe. Napriek tomu stojí návšteva jeho múzea 
v Krakove za to. Hoci aj preto, aby sme zistili, ako atrak-
tívne môžu vyzerať aj biograficky orientované muzeálne 
expozície. Viac v rubrike Príbeh.

Želám vám príjemné chvíle v spoločnosti novembrového 
čísla Knižnej revue.

Radoslav Passia
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