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Pod dohľadom klasikov našej literatúry sa uskutočnil turnaj vydavateľov a kníhkupcov SR v stolnom tenise. Miro Demák z vydavateľstva
Esa ešte v tejto chvíli netušil, že vo finále podľahne Jurajovi Štefunovi z tlačiarne Georg, ktorý nenápadne sedí medzi portrétom Tajovského
a Sládkoviča.
Foto Peter Blubla

Voľby sú pred dverami a málokto sa správa štandardne. Voliči sa okúňajú, lebo sa opäť nechcú dať dobehnúť, vyhecovaní volební šéfovia na počkanie premieňajú vodu na víno a víno na krv, volební čakatelia neraz prichytení pri kupčení
v chráme flagrantne dokazujú, že bez nich je vykúpenie nemožné. A slovenskí
biskupi píšu spoluvoličom pastiersky list a vyzývajú voliť rodinu a s ňou spojené hodnoty, aké mohla vymyslieť len strana, ktorú majú na mysli. Pred voľbami
je dobrý akýkoľvek huriavk, ale nie je zlé ani mravčanie a už vôbec neuškodí
šľahanie holým prútom po prúde, čo sa aj tak rinie po svojom. Obdiv si však zaslúži fakt, že ani zlatoústym politikom ani osvieteným biskupom nezostávajú slová na pomenovanie vecí, ktoré sú pred vecami a určujú ich obsah. Reformy,
prosperita, znalostná ekonomika, rodina, práva občana a iné najfrekventovanejšie slová zo slovníka predvolebnej rétoriky predsa dostanú zmysel len vtedy, ak budú smerovať ku kultúre spoločnosti i jednotlivca a nie živoriť v bahne,
na ktoré si naše zmysly privykli. Rovná daň bude rovnejšia, ak si občan bude mať
za čo kúpiť knihu, ktorá ho ubezpečí v pocite, že ide predovšetkým oňho, ak spisovateľ bude mať dôvod napísať takú knihu a neumrieť od hladu bez toho, aby
prosil o almužnu u masových ohlupovačov, ktorým okrem zisku nič nie je sväté. Nuž, keď už voliť, tak takých, čo okrem vidín blahobytu myslia aj na knihu.
Koľko je takých? Nie veľa, ale práve preto sú hodnovernejší.

NAJ

predávanejšie
knihy

Kníhkupectvo Ľubica, Zámocká 1, 901 01 Malacky, tel. 034/772 6734
1. J. Sierra: Tajná večera – Ikar
2. F. Schätzing: Pomsta oceána – Ikar
3. A. Golden: Pamäti gejše – Ikar

Slovenské:
1. P. Nagyová-Džerengová: Za to mi zaplatíš! – Ikar
2. K. Gillerová: Ráno neplačem – Slovenský spisovateľ
3. M. Vášáryová: Buďme poriadni – Kalligram
4. B. Filan: Wewerka – Vydavateľstvo Slovart
Štefan Hamza, Kníhkupectvo Christiania, Nám. sv. Egídia 3004/108, 058 01 Poprad, tel. 052/7722944
1. D. Brown: Da Vinciho kód – Vydavateľstvo Slovart
2. R. Fulghum Třetí přání – Argo
3. F. Schätzing: Pomsta oceánu – Ikar

Slovenské
1. M. E. Matkin: Mexická vlna – Vydavateľstvo Slovart
2. M. Rúfus: Báseň a čas – Slovenský spisovateľ
3. P. Vilikovský: Silberputzen – Albert Marenčin – PT
Elena Barátová, Kníhkupectvo KNIŽNÉ CENTRUM, Rázusova 8, 977 01 Brezno, tel. 048/6112271
1. P. Coelho: Ako rieka, ktorá plynie – Ikar
2. J. Lindseyová: Až naveky – Ikar
3. K. Tepperwein: Omladzujúce odkyslenie – Noxi

Slovenské
1. A. Lato: Poľovnícke príbehy z autorovej kroniky – Abrad
2. M. Repovský: Chlieb a láska – Michal Repovský
3. T. Keleová-Vasilková: Kvety pre Lauru – Ikar
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Anton HABOVŠTIAK

ORAVCI O SVOJEJ MINULOSTI
Reč a slovesnosť oravského ľudu
Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2006
Kniha Antona Habovštiaka Oravci
o svojej minulosti už raz vyšla v martinskom vydavateľstve Osveta roku
1983. Dnes v novom doplnenom, čitateľsky omnoho príťažlivejšom šate,
vychádza znovu. Považujem za veľmi
záslužné, že vydavateľstvo Matice slovenskej v spolupráci s Oravskou
knižnicou Antona Habovštiaka siahlo
po tomto titule a aj vďaka Ministerstvu
kultúry SR a sponzorom sa mohli tieto
autentické a vo viacerých ohľadoch
„čisté“ rozprávania Oravcov zaskvieť
vo svojej rozprávkovej kráse. Sú to
skutočne pozoruhodné rozprávania
svojou formou – oravským „molovým“
dialektom, ale aj svojím obsahom.
Oravci v týchto textoch rozprávajú nielen o svojom živote, o radostiach
i strastiach, ktoré im prináša, o svojich
povestiach, piesňach, zvykoch a detských hrách, ale aj o svojom vnímaní
sveta, o svojich snoch, o zložitom vyrovnávaní sa s neľahkým životom,
možno aj novými časmi. Miestami je to
nanajvýš poetické, ba i dojemné čítanie (napríklad niektoré epištoly). Ako
ukazujú aj tieto texty, majiteľmi nádherných metafor, ktoré v momente zasvietia, nie sú len básnici.
Keď sa začítame do textov, ktoré
zozbieral v oravskom teréne po 2. svetovej vojne Anton Habovštiak, ľahko
uveríme Kataríne Habovštiakovej, jazykovedkyni a jeho celoživotnej družke, že tieto texty z prvého vydania sa
čítali nahlas na oravských pracoviskách počas obedňajších prestávok.
A nielen čítali, ale aj so záujmom sa
počúvali.

Niet pochýb, že dokumentárna
hodnota tejto knihy je čoraz vyššia,
dokonca vyššia než pri prvom vydaní.
Je to úžasné dobové svedectvo. Veď
tí, čo svoje príbehy rozprávali, sa zväčša narodili v 19. storočí. Už zanikli
mnohé činnosti (výrobné či obchodné), o ktorých títo svedkovia rozprávali. Zanikli aj rôzne dobové remeslá,
s ktorými však do značnej miery vymrelo aj zvykoslovie a príslušná folklórna tvorba.
Toto jazykovedné či jazykovo-národopisné dielo Oravci o svojej minulosti predstavuje jednu z najpríťažlivejších a najhodnotnejších zložiek diela tohto autora. Je známe, že Anton
Habovštiak (1924 – 2004) bol nielen
slovenským jazykovedcom výrazného
koloritu, ale aj úspešným spisovateľom pre deti a mládež i pre dospelých.
Keď písal o Orave, ako často hovorieval: tomto krásnom kúte Slovenska, či
už vedecké práce alebo rozprávky,
povesti a romány, bolo počuť jeho srdce.
Práca Oravci o svojej minulosti
veľmi organicky nadväzuje na staršiu
prácu A. Habovštiaka Oravské nárečia (1965) a iné práce spojené s výskumom a spracovaním materiálu
z územia niekdajšej Oravskej stolice.
Hoci sa medzi textami uvádzajú aj rozprávania z oravských miest, A. Habovštiak nebol mestským človekom. Za
skutočné bohatstvo považoval len reč
ľudu v rurálnom prostredí. Nemožno
sa čudovať, že aj rozprávania sa týkajú
skôr prostredia pastierov a plátenníkov, že sa tu uvádza množstvo príslo-

ví a porekadiel z Jasenovej a rodnej
Krivej, ako aj príslovia, porekadlá
a pranostiky motivované hydinou, pastierstvom, koňmi. Jazyk oravských
miest už musí spracovať niekto iný.
Osobitnú príchuť majú rozprávania
o spisovateľoch a básnikoch, ktorí na
Orave žili alebo pôsobili, napr. o Nádašim a Hviezdoslavovi, či o tom, aký
bol Kukučín, „keť prišieu do Jäsenovej“. Pozitívny dojem z knihy umocňuje vyvážená grafická úprava so
striedmymi ilustráciami.
V knihe Oravci o svojej minulosti sa jej autorovi podarilo sústrediť rozprávania stoviek rozprávačov z územia
celej Oravy, ktoré sám zozbieral. Sme
mu za to vďační. Sú to rozprávania udivujúco múdre, umocnené nezvyčajným rozprávačským umením, ktoré
zdobí väčšinu textov.
Slavomír Ondrejovič
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zrkadlíme
„Doteraz spolu 4930 kníh v náklade 47 miliónov výtlačkov – to
je bilancia vydavateľstva Slovenský spisovateľ, najstaršieho slovenského nezávislého vydavateľstva, ktoré slávi 55 rokov.“
SME, 13. 5. 2006

 Kníhkupectvo Svet knihy, Obchod-

Kde bude
 Slovenské národné literárne mú-

zeum SNK v Martine – poetický večer básnika Pavla URBANA a prezentácia jeho novej zbierky Vínny
duet – 16. júna o 18.00
 Dom kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova 3, Bratislava – Petržalské
súzvuky Ferka Urbánka 2006 – 7. júna o 13.00

Kto dostane knižku?
Tipy a triky na lepšie učenie posielame Simone REZNÍČKOVEJ do
Krupiny, Podrobný atlas Bratislava
a okolie Márii HOZOVEJ do Malaciek, Samuel Neufeld a jeho galantská tlačiareň Jane JUREČKOVEJ do Krompách, Tintinove dobrodružstvá. Žezlo kráľa Otakara
Eve DOBOŠOVEJ do Michaloviec,
Ona a traja Anne POLANSKEJ do
Soli.

Lastovička z Hnúšte

V dňoch 21.-25. mája sa v poľskom
meste Rzesow konalo 3. medzinárodné
stretnutie Literatúra krajov Poľska,
Slovenska a Ukrajiny. Akciu zorganizovala Podkarpatská Únia poľských spisovateľov a slovenskú literatúru na podujatí prezentovali Radovan Brenkus
a Dalimír Stano.
-r-

Aj vzhľadom na geografický reliéf
môžeme – bez čo i len ambície zavádzať
– smelo povedať, že na Gemeri sú cesty naozaj kľukaté. Podobne kľukaté sú
i historické cesty literatúry a literátov, hoci práve v čase národného obrodenia nimi kráčali mnohé osobnosti, ktoré
významným spôsobom formovali i najsúčasnejší dnešok práve našej literárnej
kontinuity. Stačí spomenúť mená P. J. Šafárika, Ľ. Kubániho, S. Ormisa, P. Kellnera
(Záboj Hostinský), J. Palkoviča, K. Kuzmányho, Š. M. Daxnera, J. Francisci-Rimavského, P. Dobšinského, D. G. Licharda,
J. Bottu, A. H. Škultétyho, S. Tomášika.
otca a synov Reussovcov, M. Hrebendu;.
z nedávno zosnulých či stále tvoriacich
aspoň V. Clementisa, V. Mináča, J. Kačalu, P. Glocku O, Nagaja či Š. Pasiara...
To všetko sú významní rodáci alebo
v istej časti života a tvorby Gemerom
ovplyvnení ľudia, spojení s literatúrou
a knižnou kultúrou Slovenska. Žijeme
však dnes takú dobu, ktorej strohá finančná „fazóna“ akoby zabraňovala dovidieť
na kultúrne hodnoty, či už minulé alebo
i súčasné, hoci tých druhých je čoraz
menej... Aj preto sú potešiteľné také lastovičky, ktoré síce (kultúrne) leto ešte nerobia, no aspoň svojím letom potešia čakateľov naň. Podobnou bol štvrtok 25.
mája v gemerskom meste Hnúšťa, kde
sa jeho štvordňové dni začali v miestnom
Dome kultúry Janka Francisciho (rodáka
z Hnúšte-Likiera, kde v krásnom parku
stojí jeho pomník a ďalší priamo v centre
Hnúšte) vedeckou konferenciou s názvom Po knižných cestách, venovanou
210. výročiu narodenia Mateja Hrebendu, 20. výročiu úmrtia prof. Štefana Pasiara a 70. výročiu prvej zmienky o knižnici v meste. O Hrebendovi, legendárnom slepom kolportérovi slovenských
kníh (rodákovi z neďalekej Rimavskej Píly,
ktorého najplodnejšie životné chvíle sú
spojené s Hačavou) vo svojich príspevkoch hovorili Mgr. K. Lichnerová z katedry knihovedy FF UK v Bratislave a I. Válek
z MS v Martine, na vynikajúceho pedagóga, osvetového pracovníka, historika
knižníc i zakladateľa inštitucionalizovaného predmetného vzdelávania prof. Pasiara zaspomínal jeho osobný priateľ a pokračovateľ v práci doc. E. Mešša z Bratislavy. Poobede práve on, spolu s primátorom Hnúšte Mgr. Michalom Bagačkom
odhalili pamätnú tabuľu na mestskej knižnici, ktorá bola slávnostným aktom pomenovaná na Mestskú knižnicu prof. Štefana
Pasiara. Prvým darcom knihy do jej fondu
bola symbolicky MS, za ktorú odovzdal
publikácie z Vydavateľstva MS I. Válek.
Ostáva nám vysloviť presvedčenia, že
kým budú u nás mestá, ktorých vedenie
má zmysel, pre podobné podujatia, kultúra na Slovensku nezahynie ani pod tlakom šíriacej sa ignorancie.
Martin Jadranský

Uznesenie Valného
zhromaždenia ZVK SR

Kde bolo
ná 4, Bratislava – krst novej knihy
Petry NAGYOVEJ-DŽERENGOVEJ
Za to mi zaplatíš! – 23. mája
 Hudobný salón Zichyho paláca,
Ventúrska 9, Bratislava – Staromestský salón – Hviezdy ženského
románu T. KELEOVÁ-VASILKOVÁ
a Katarína GILLEROVÁ – 2. mája
 Kníhkupectvo Panta rhei v bratislavskom Auparku – stretnutie s prozaičkou Táňou KELEOVOU-VASILKOVOU – 26. mája
 Kaviareň Štefanka v Bratislave –
predstavenie prvých zväzkov desaťročného edičného projektu Slovenskej akadémie vied, Ministerstva
kultúry SR a Ministerstva školstva SR
Knižnica slovenskej literatúry –
25. mája 2006
 RIO Pub, Žabotova 9, Bratislava –
v programe Poézia a dialekty sa
predstavili Manfred CHOBOT & Marián HATALA – 26. mája
 Kníhkupectvo Panta rhei v bratislavskom Auparku – diskusný večer
a prezentácia knihy Buďme poriadni s diplomatkou Magdou VÁŠÁRYOVOU – 26. mája o 18.00
 Kníhkupectvo Ex libris v Stredoeurópskom dome fotografie na
Prepoštskej 4 v Bratislave – debata o Fiodorovi Michailovičovi Dostojevskom a jeho príťažlivosti pre súčasníka – 31. mája
 Komorná sála Slovenského rozhlasu na Mýtnej 1 v Bratislave –
odovzdávanie cien 10. ročníka literárnej súťaže Poviedka 2006
a krst zborníka ocenených prác – 1.
júna
 Štátna vedecká knižnica v Banskej
Bystrici, Lazovná ulica 9 – priateľské stretnutie v rámci cyklu OSOBNOSTI s Pavlom HRÚZOM, redaktorom a spisovateľom v spoločenskej
sále ŠVK – 5. júna o 16.00
 Kníhkupectvo na Medenej 17 v Bratislave – stretnutie s Maxom KAŠPARŮ nad jeho novou knihou V plášti aj dalmatike – 1. júna o 17.00

Slováci v Rzesowe

Prezentácia knihy Vladimíra Tomčíka Bratislavské dni a noci sa konala v priestoroch
Starej radnice v Bratislave. Medzi čitateľov ju spolu s autorom vyprevadili akademický
sochár Tibor Bartfay a riaditeľka Ikaru Valéria Malíková.
Foto Peter Procházka

Vo Varšave Grass, Mrožek
a iní
Aj keď varšavský Palác kultúry a vedy pôsobí so svojimi kilometrami chodieb ako nebezpečné mramorové bludisko, početní domáci aj zahraniční vydavatelia tu každoročne na niekoľko májových dní nachádzajú svoj bezpečný
„knižný prístav“. Tohtoročný, už 51. ročník Medzinárodného knižného veľtrhu je
najvýrečnejším dôkazom trvalého záujmu Poliakov o nové knihy a ich autorov.
Popri sedemsto vystavovateľoch z 30
krajín sa na veľtrhu predstavili asi dve
stovky autorov na čítačkách a autogramiádach. S hviezdnym hosťom veľtrhu,
nemeckým nositeľom Nobelovej ceny
Günterom Grassom, sa mohli návštevníci stretnúť vo veľkolepo koncipovanej
národnej expozícii Spolkovej republiky
Nemecko, ktorá bola hlavným hosťom
varšavského festivalu. Stretnutia Grassa
s čitateľmi (v poľštine vyšli všetky jeho
diela, vrátane slávneho Plechového bubienka) a početnými obdivovateľmi bolo mimoriadne srdečné a žiadostí o autogram bolo tak veľa, že usporiadatelia
museli okolo neho vytvoriť – zo spojených rúk – malý ochranný kordón. Pohľad na takto obkľúčeného, šťastne sa
usmievajúceho G. Grassa patril k najkrajším okamihom tohto veľtrhu.
Aj súčasná poľská literatúra má svojich skutočných velikánov a návštevníci
to aj potvrdili pri autogramiádach
S. Mrožeka, T. Rozewicza, Hanny Krall,
R. Kapuscinskeho, J. Chmielewskej,
A. Sapkowského, ale aj medzinárodne
menej známych autorov, alebo iba vstupujúcich do literatúry, ako M. Swietlicki
so svojím románovým trilerom Dvanásti.
LIC v Slovenskom inštitúte pripravilo
program k 150. výročiu smrti Ľ. Štúra
a vyhodnotenie 10. ročníka prekladateľskej súťaže študentov slovakistiky
z univerzít v Lodži, Krakove a Varšave.
Jej víťazi sa stretli na besede s prozaikom Petrom Juščákom, ktorého texty
v rámci súťaže prekladali. Náš národný
knižný stánok navštívili aj viacerí prekladatelia slovenskej literatúry do poľštiny.
Jacek Bukowski nás potešil informáciou, že prestížne poľské vydavateľstvo
Czarne vydá jeho preklad Pankovčínovej knihy Marakéš (a na vydanie sú
pripravené i Pankovčínove Tri ženy pod
orechom a výber Ballových poviedok).
Mladá prekladateľka Justina Wodzislawska preložila román D. Kapitáňovej
(Samko Tále) Kniha o cintoríne a ukážka z prekladu vychádza v prestížnom literárnom časopise Tekstualia. A môžem ešte dodať, že s podporou LIC vyjde pod názvom Pisanie (v prekladoch
J. Bukowského a S. Siedleckej) antológia súčasnej slovenskej poézie, ktorú
zostavil P. Milčák, lektor slovenského jazyka a kultúry na Varšavskej univerzite.
Anton Baláž

NEVYUŽITÉ MYŠLIENKY

Hatala v nemčine
Vo viedenskom vydavateľstve Lehner
Verlag vyšiel knižný výber z básnickej
tvorby Mariána Hatalu Zum Greifen
weit (Na dosah ďaleko). Vo štvrtok 1. júna v Dome stretnutí v bavorskom Regensburgu v rámci cyklu Poznáte Slovensko? autor predstavil túto zbierku.
Podujatie pripravili Slovenský inštitút
v Berlíne v spolupráci s Univerzitou
Regensburg a Literárnym informačným
centrom. Ďalšia prezentácia knihy bude
v rakúskom Feldkirche.
-r-

Oškvarky vo fľaši
Profesor Malík zavítal do trnavského
Artfora, aby nám – kníhkupcom a svojim
čitateľom – porozprával niečo o víne.
Hm... Samozrejme, predovšetkým niečo
o svojich knihách. O ich písaní i vydávaní. No keďže ich ústrednou témou je víno vo všetkých podobách, tešili sme sa
aj na rozprávanie o tomto lahodnom
moku! Profesor Malík sa dobre počúva.
Víno je jeho život. Vínu rozumie, o víne
prednáša, o víne učí, no ako sám povedal, najradšej o ňom píše. Doslova básni. V jeho podaní víno ožíva ako kultúrny
fenomén. A čo je najlepšie, ožívajú postavy a príbehy. Aj v našom Artfore (na
Štefánikovej v Trnave) víno prelomilo bariéry, nech už mali byť akékoľvek. Pán
Malík prišiel ako víchor. Na nič nečakal,
ponalieval, porozdával,„poponúkal“…
Víno bolo vynikajúce, biele aj červené,
každému sa dostalo. A nielen vína. Aj
odpovedí na otázky vinárske i iné. Aj na
tú, kedy si príbehy a fejtóny, ktoré nás
tak zaujali, a ktoré sme s takou chuťou
počúvali, budeme môcť prečítať sami,
v knižke. Tá kniha už má dokonca aj názov. Pračudesný: Oškvarky vo fľaši.
Ak chcete vedieť prečo práve oškvarky
a prečo práve vo fľaši, budete si musieť
knihu prečítať. My, ktorí sme boli v Trnave, to už vieme.
Franeková Ivica

Ľudovít Štúr a reč slovenská
Slávnostným otvorením výstavy venovanej Ľudovítovi Štúrovi sa v utorok 13.
júna začne program dvojdňovej jazykovednej konferencie Ľudovít Štúr a reč
slovenská v Univerzitnej knižnici v Bratislave. O 11.00 bude slávnostne odhalená busta Ľ. Štúra na priečelí Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV
(Panská 26). Súčasťou programu je aj
prezentácia akademického vydania diela Nauka reči slovenskej, na konferencii so svojimi príspevkami vystúpia
Ľ. Ďurovič, J. Dolník, T. Pichler, V. Blanár, P. Žigo, M. Považaj, J. Kačala,
Š. Švagrovský, J. Findra, Ľ. Kralčák,
E. Horák, M. Majtán, I. Malec-Bilińska,
R. Kuchar, S. Ondrejovič. Viac informácií na www.litcentrum.sk.

Valné zhromaždenie ZVK SR
1. Berie na vedomie:
a) správu o činnosti Predsedníctva ZVK
SR od minulého VZ ZVK SR;
b) správu revíznej komisie o činnosti
a hospodárení ZVK SR od minulého
ZVK SR.
2. Ukladá Predsedníctvu ZVK SR:
a) zasadzovať sa, aby počet povinných
výtlačkov bol v súlade s inými krajinami EÚ, t. j. maximálne 4;
b) realizovať akcie v Barcelone, Frankfurte, Belehrade a prípadne ďalšie
akcie doma i v zahraničí, ktoré členovia navrhnú do konca júna 2006;
c) po voľbách otvoriť diskusiu s novou
vládou o platení 1 percenta z vydanej
produkcie.
Valné zhromaždenie odsúhlasilo:
a) členský poplatok vo výške 2.500,- Sk.

Knižný veľtrh Frankfurt
Cestovná kancelária Král v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov SR pripravili pracovnú cestu na 57.
Medzinárodný knižný veľtrh vo Frankfurte.
Termín: 3. 10. – 6. 10. 2006
Odchod: Utorok 3. 10. o 5.00 zo Žiliny, o 8.00 z Bratislavy spred budovy
Istropolisu
Služby zahrnuté v cene 9450,-Sk:
 doprava luxusným klimatizovaným
autobusom
 3x ubytovanie v hoteli Paradais
v 2 a 3-posteľových izbách
 3 x polpenzia (raňajky bufet, večera výber zo 4 jedál)
 sprievodca
 komplexné cestovné poistenie
Union
Príplatok: za ubytovanie v jednoposteľovej izbe 1500,- Sk
Cena pre členov ZVK SR, ktorý
uhradili členský príspevok za rok
2005 je 4450,-Sk. Príspevok získajú
maximálne 2 členovia ZVK SR z jednej organizácie.
Viac informácií poskytne Král CK,
Smreková 32, 017 07 Žilina, tel.: 041/
5683978, 0905 606241

Pracovno-študijná cesta
do Barcelony
Termín: 16.—23. septembra
Doprava: letecky Bratislava-Barcelona-Bratislava
Cena pre členov ZVK SR 6000,- Sk.
V cene je zahrnutá letenka a ubytovanie
v Kalei pri mori v trojhviezdičkovom hoteli s polpenziou. Za každú organizáciu sa môže zúčastniť jeden člen.
Členovia, ktorí v roku 2005 nevyužili
možnosť účasti ani na jednom veľtrhu,
môžu dostať príspevok pre dvoch svojich členov.
Záväzné objednávky s uvedením mena, adresy, r. čísla, čísla pasu, prípadnej
požiadavky na jednoposteľovú izbu
a IČA firmy zasielajte do 26. júna na
faxové číslo: 041/7234944, e-mail:
kral-ck@za.psg.sk
Viac informácií poskytne Král CK,
Smreková 32, 017 07 Žilina, tel.: 041/
5683978, 0905 606241

Slečna Marplová je zárukou dobrého relaxu,
napätia a prekvapivého rozuzlenia. Zabudnutú vraždu si bude môcť prečítať jeden
z čitateľov, ktorý pošle kupón vydavateľstva
Slovenský spisovateľ zo strany 11 do 21. júna
keď sa na neho usmeje šťastie pri žrebovaní.

Mýliť sa vo svoj prospech je ľudské.
Jozef Bily: Zábavník, Knižné centrum 2006
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Chlapec, tajomstvo starého otca a... chaos
Luc Besson – Céline Garcia:
Artur a Minimojovia
Bratislava, SPN – Mladé letá 2006
Preklad Zuzana Szabóová
Artur je desaťročný chlapec obdarený veľkou fantáziou. Trávi prázdniny
u starej mamy na vidieku. V dome s tajomnou izbou po starom otcovi, ktorý
jedného dňa ešte tajomnejšie zmizol.
Arturov starý otec bol cestovateľ.
Putoval pláňami Afriky a priniesol si odtiaľ veľké množstvo zaujímavých predmetov, množstvo zážitkov – a tiež i podivné dva milimetre vysoké bytosti,
zvané Minimojovia. Malý národ sídli
v záhrade domu. Vstup do jeho ríše je
možný prostredníctvom rituálu, záhadu
ktorého Arthur odkrýva pomocou šifier
v deň svojich desiatych narodenín.
Akurát a presne na deň včas – pretože na scénu vstupuje bezohľadný
veľkopodnikateľ Davido, ktorý chce
starej mame kvôli neplateniu účtov
zhabať domček. Pomôcť by mohol iba

KNIHA
ROKA 2006
Stav k 1. júnu
KNIHA ROKA
1. P. Guterman – J. Colohnatt: Vražda ako spoločenská udalosť –
K. K. Bagala (LCA Publishers group)
2. T. Keleová-Vasilková: Kvety pre Lauru – Ikar
3. M. Monošová: Anglické prebúdzania – Petrus
4. A. Veteranyi: Polica posledných vydýchnutí – Aspekt
5. R. Dahl: Môj strýko Osvald – Slovenský spisovateľ

naivita detských hrdinov nezodpovedá
situáciám, v akých sa ocitajú, takže
riešenia sú často väčšmi skratovité než
skratkovité. Vážna záležitosť sa odvíja
v štýle hry. Vierohodnosť príbehu je
zrušená, respektíve redukovaná na základný sled akcií, reakcií, základných
podnetov a detsky neohrabaných potknutí. V texte sa Minimojovia a na ich
veľkosť zmenšený Artur vyhýbajú obrovskej dážďovke, radcom kráľa tohto
národa je však učený, pravdepodobne
dvojmilimetrový krt... Isteže, rozprávka
je rozprávka a fantastika je fantastika.
Každý čo len trocha skúsenejší autor
však vie, aká krehká je ilúzia a ako ľahko
ju možno zmeniť na bezduchý chaos.
Písať PRE desaťročné deti, neznamená písať a myslieť AKO desaťročné
deti. Ale ono... tu asi ide o to, že písmenká vôbec nie sú podstatou. Knižka je len predkrmom pred animovaným veľkofilmom svetoznámeho režiséra, navyše Artur už funguje aj ako hrdina počítačovej hry...
Miloš Ferko

1. Na KNIHU ROKA navrhujem:

Počet hlasov
10
6
4
3
2

......................................................................................................................................
(autor, názov, vydavateľstvo)
2. Za DEBUT ROKA navrhujem:
......................................................................................................................................
(autor, názov, vydavateľstvo)
3. Za VYDAVATEĽSTVO ROKA navrhujem:
......................................................................................................................................
Meno a adresa odosielateľa: ...............................................................................................

7
4

......................................................................................................................................
.................................................................................
(podpis)

VYDAVATEĽSTVO ROKA
1. K. K. Bagala (LCA Publishers group)
2. Vydavateľstvo Slovart
3. Slovenský spisovateľ
3. Aspekt
4. Ikar

rubínový poklad, ktorý však starý otec
ukryl nevedno kam.
Aby bolo možné nájsť poklad, je potrebné nájsť starého otca. Aby bolo
možné nájsť starého otca, je nutné vydať sa k Minimojom. Lebo zašifrovaný
odkaz ukazuje práve tam.
Karty sú teda rozdané a cesta sa začína...
Napínavý príbeh vo vcelku zaujímavých kulisách sledom rýchlych dobrodružstiev akiste zaujme množstvo malých čitateľov. Žiadne efekty však nezastrú skutočnosť, že text je z literárneho hľadiska veľmi slabý, ale inak sú
Luc Besson a Céline Garcia akiste
skvelí scenáristi a režiséri. V úpornej
snahe priblížiť sa desaťročnému čitateľovi dokonale splývajú s jeho skúsenostným obzorom. Boje Minimojov
s nepriateľmi vyznievajú ako chaos
detských šarvátok, dcéra kráľa Minimojov, hrdá princezná Selénia, sa
správa ako tínedžerka začiatku 21.
storočia. Zrozumiteľnosť balansuje na
hranici primitívnosti, verne zachytená

ANKETOVÝ LÍSTOK 2006

DEBUT ROKA
1. K. Kállay: Potulky životom – Ikar
2. Knižka pre radosť – SPN – Mladé letá

Radoslav Matejov

7
5
4
4
3

Svoje hlasy do ankety Kniha roka 2006 posielajte len na anketových lístkoch, NIE NA
XEROXOVÝCH KÓPIÁCH. Platné sú anketové lístky obsahujúce aspoň jednu odpoveď na jednu
anketovú otázku, ktoré majú čitateľnú adresu odosielateľa s PSČ a vlastnoručným podpisom. Hlasy
posielajte len knihám, ktoré vyšli v roku 2006.
UZÁVIERKA ANKETY je 28. februára 2007.

Vyplnený objednávkový lístok pošlite na adresu: Knižná revue, Námestie SNP 12, 812 24 Bratislava,
e-mail: krevue@litcentrum.sk

V češtine vydané dielo slovenského
vydavateľstva nám perom/klávesnicou autora vlastne vraví, že to máme
za pár, ak! Výkričník na konci vety je
zdvihnutým ukazovákom, ktorý sa
chystá urobiť: nono, vy, ľudia! Fiala
na jednej strane patrí k tým strašiakom, ktorí sa premnožili po Nostradamovi, ale na druhej strane ponúka
zaujímavú znôšku faktov z oblastí
spoločenských a prírodných vied,
aby poukázal na naše civilizačné chyby vedúce k všeobecnému zániku.
Riešenie vidí vo vnútornom prerode:
v múdrosti a ľudskosti. Nuž, optimizmus mu nakoniec nechýba...
-rm-

by iste poukázal na tri veľké chyby: po
prvé, nemá to obsah, po druhé, patrila by sa edičná, informačná poznámka, a to tretie vyplýva z druhého: malo
by tu niekde stáť, že ide o výber, nie
originálnu Hesseho knihu. Vďaka
ne-obsahu je čitateľ dezorientovaný,
vďaka ne-poznámke, v ktorej by sa
napríklad bližšie charakterizovala poetika a kontext vzniku Hesseho básní,
môže čitateľ z ich inak neodôvodnenej
kvetnatosti asi tak dostať ružienku;
a, nezabudnime, vďaka ne-výberu,
iste každého zaskočia niekoľké pozoruhodné prechody v radení textov –
strana 127: báseň o živote a smrti a za
ňou impresívno-turistická freska o kostoloch južne od Álp. Povedzme to
rovno: knižka je krásna, Hesse je dobrý, edícia, to už je oblačno až zamračené. Upozorňujem, že v konečnom dôsledku si tak či onak čitateľ príde na svoje, no predsa pri reflexii
Hesseho diela (a nielen jeho) u nás
chýba zdravá systematickosť a komplexnosť. Toť hľa za Moravským
chotárom vyšlo desaťzväzkové súborné dielo so všetkými náležitosťami
(1998–2000, Argo) a jaký pak co
pak. Nám takýto pack stále chýba.
Alebo aj nie? Nie.

.................................................................................................................................
Ulica
Miesto
PSČ

Josef Fiala: Máme ještě šanci?
anebo Kam kráčí naše civilizace?
Bratislava, Eko-konzult 2005

Kniha v tradične peknom vydavateľskom spracovaní predstavuje súbor
textov zväčša reflexívneho charakteru.
Ich hlavná idea vlastne vyplýva zo
spôsobu života a tvorby svetoznámeho nemecko-švajčiarskeho spisovateľa (1877-1962), nositeľa Nobelovej
ceny. Vo svojich úvahách, príbehoch
a básňach Hesse objavuje a obhajuje
pre čitateľa ideu jednoty. Táto jednota
má viacero „poschodí“ a každý, kto
ako-tak pozná jeho dielo, vie, že na
tom najvyššom sa nachádza Božská
jednota. Dôležité miesto v Hesseho
rozprávaní má aj jednota náboženstiev,
filozofií Západu a Východu, ľudstva
a ľudského ja. Je to, samozrejme, stáročná myšlienka, no podľa pretrvávajúceho záujmu zrejme nikdy nebola
natoľko stará, aby nebola aktuálna.
Veď aj keď si niekto možno povie, že
Hesse tým svojím sugestívnym, excentrickým štýlom len naservíroval miloduché metafyzické táraniny, musí
priznať, že jednota nepatrí medzi nehnuteľný filozofický majetok mystikov,

najmä po tom, čo sa dávnejšie potvrdila jednota celého vesmíru a menej
dávno aj jednota genetického kódu
človeka. Hesseho viera (a s ním aj
mnohých ďalších) sa teda potvrdzuje
postupne vedou, hoci verím, aj keby
sa nepotvrdzovala, neuberie nič z tejto majstrovskej literátčiny, vnútornej
autenticity, živého hľadačstva, rozhľadenosti, pokory a oddanosti. Zas na
druhej strane: hoci sa jednota tvrdí
a potvrdzuje, predsa len existuje toľko
rozdrobení a tvŕdz, až to vyzerá, že
sme nadobro a nazlo natvrdnutí. O tom
ale Hesse nevraví, aspoň nie priamo,
nepriamo to vyjadril jasne tým, že vôbec napísal texty tejto knihy. Zámienok
mal zaiste tiež habadej, spomeňme
prvú a druhú svetovú vojnu...
Aby sme to zhrnuli: čitateľ v knihe
nájde rad úvah, ktoré spája téma náboženstva, Boha a viery, básne a príbehy písané s Hesseho trvalou láskou
k Indii či k Ázii adresované Európanovi,
aby si uvedomil, že si nevoľká na pupku sveta, že jeho vnútorná dynamika
závisí od spájania – zjednocovania sa
–s iným kultúrami, náboženstvami a civilizáciami. Pripomeňme známy fakt:
všetky svetové náboženstvá vznikli
v Ázii. Teraz treba dodať ešte to, čo
v knižke nie je spomenuté, ale malo to
v nej byť. Každý správny vŕtavý čitateľ

.................................................................................................................................
Meno, priezvisko (organizácia)

Štyri zvieracie leporelá formátované
ako taštička pre malých zveroľubov
patria medzi ďalšie výborné kúsky vydavateľstva Fragment. Ako to už v prípade Fragmentu býva, takmer každá
knižka tvorí akýsi svojský balíček, ktorý okrem textu skrýva aj nejaké prekvapenie. Leporelá s kravičkou,
ovečkou, koníkom a prasiatkom po
stlačení gombíka bučia, mečia,
erdžia a krochkajú. Sú to síce také
cvrlikavé elektronické nápodoby, ale
detská myseľ vybudená obrázkami
a jednoduchým textom, ich s najväčšou pravdepodobnosťou strávi
autenticky. Jediné, čo môže zaskočiť, je, ak dieťa zrazu zatúži mať
vo vašej útulnej domácnosti naozajstného zástupcu z tejto štvorice.

Hermann Hesse: Jednota protikladov.
Náboženstvá a mýty
Bratislava, Petrus 2006
Preklad D. Humajová, E. Diamantová,
J. Kantorová-Báliková

Cena jedného čísla je 10 Sk, dvojčísla 20 Sk. Predplatné 260 Sk.

Kravička Strakaňa.
Ovečka Beluška.
Koník Krištof. Prasiatko Gruľko
Bratislava, Fragment 2006

Hesse v oblačnom vydaní

Slovenský rozhlas všetkým milovníkom literatúry opäť ponúka niekoľko relácií z dielne Redakcie umeleckých programov z Košíc. Tu je pár
aktuálnych tipov z našej ponuky:
Rádio Devín uvedie 8. júna o 9.30
Levy ohňa v Čiernej krajine. Básne
Kennetha Patchena do tohto pásma vybral a preložil Peter Milčák, ktorý o autorovi hovorí: „Kenneth Patchen bol
niekoľkokrát v centre záujmu čitateľov
i literárnej kritiky, ale väčšiu časť života prežil v ich nevšímavosti, ponorený
do písania a bojujúci s ťažkou neliečiteľnou chorobou chrbtice.“
Úradné predpisy nezvyknú prekypovať humorom. Je však jasné, že odkedy
existujú, ich konfrontácia s realitou priniesla nespočetné množstvá úsmevných
situácií. Uvedomovali si to nielen humoristi jednotlivých literárnych období, ale
aj Ctibor Kováč, autor júnových Fresiek,
relácie, ktorú poznáte aj ako výber z domáceho a svetového humoru. Humor
v úradných predpisoch a nariadeniach tak, ako ho postrehli Aziz Nesin,
Jerome Klapka Jerome a Martti Larni
vás z košického štúdia SRo pozveme
počúvať vo štvrtok 8. júna o 22.10 na
Rádiu Devín.
Mnohým z vás sú isto dobre známe
osudy Pána Tragáčika, literárneho hrdinu, ktorý dosiaľ v 66 pokračovaniach
prežíva príhody určené malým i veľkým
čitateľom. Jeho autor Zbigniew Nienacki
(1929-1994), vlastným menom Tomasz
Nowicki, pochádzal z poľskej Łodže
a my vám jeho neuveriteľné životné cesty i čitateľsky obľúbenú tvorbu pre mládež priblížime v cykle Detská abeceda
v pásme Petra Karpinského pod názvom
Tragač pána Tragáčika. Počúvajte ho
v stredu 14. júna o 17.00 na Rádiu
Devín.
Do Svetovej prózy pre mládež na
14. jún o 17.30 na Rádiu Devín sme
tentoraz vybrali Dve poviedky švédskeho spisovateľa Pera Hagmana. Dotýka
sa v nich - ako poznamenáva prekladateľka Katarína Motyková - háklivých
a ťažko pomenovateľných tém.
Dragan Velikić patrí v poslednom desaťročí medzi najznámejších srbských
spisovateľov. V rámci Čítania z pripravovaných kníh uvádzame 16. 6. o 19.30
na Devíne ukážky z jeho románu Severná stena, ktorý ponúka paralelné
rozprávanie o osudoch Jamesa Joycea
počas jeho pobytu v Pule a Terste začiatkom 20. storočia a o osudoch mladej srbskej intelektuálky Olgy a jej
manžela Andreja začiatkom 90. rokov
počas ich rakúskeho exilu z balkánskej
kataklizmy. Všetci hrdinovia tejto knihy
akoby zostali nezakorenení: nie sú síce
bez domoviny, ibaže ona ich poslala do
vyhnanstva; a všetkých premklo akési
transcendentné bezdomovectvo...
Príjemné počúvanie nielen našich
relácií vám želá košická Redakcia
umeleckých programov.

na rok 2006 od čísla .........................................

Z abiturientského stretnutia po
dvadsiatich rokoch nemá známa historička a spisovateľka Jean Sheridanová veľkú radosť, lebo detstvo i štúdium spája so smutnými spomienkami. Okrem toho ju ťaží nedávna smrť
spolužiačky Alison a navyše i zmiznutie priateľky Laury počas slávnosti.
Redaktor školského časopisu Jak
Perkins začal uvažovať nad zmiznutím
Laury a súvislosťami úmrtí spolužiačok, ktoré sedávali v školskej jedálni
za jedným stolom. Prečo postupne
umierajú za rôznych okolností a na
žive je iba Jean? Autorka s pozoruhodnou psychologickou hĺbkou prenikla do mysle páchateľa, ktorý vždy,
keď si našiel obeť, zašepkal: „som
výr a noc mi dáva moc“.
-lč-

Pre veľkých aj malých, vážne i veselo

KNIŽNÁ REVUE

Mary Higgins Clark:
Noc mi dáva moc
Bratislava, Slovenský spisovateľ
2006
Preklad Mária Kočanová

Objednávam si dvojtýždenník
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Pavol Strauss: Sme mocnejší než čas
Kto píše, ešte nie je spisovateľ.
I každý žiak píše, i ten, čo spisuje,
koľko má kto hydiny. Ten si to označenie najviac zasluhuje.
Mnohí píšu, a nemajú čo povedať.
To meno si zasluhujú tí, čo majú nové
myšlienky, nové koncepcie na rôzne
formy života, čo pozerajú novým spôsobom, z nových uhlov nový vid i na
staré štruktúry života.
Rozprávačstvo je len rozprávačstvo, bez ponorenia do podstaty života. Lenže i rozprávačstvo môže byť také zladené a posúvané do takých polôh, že sa stáva živou a žitou myšlienkou. Kým sa tým nestane, je len špinením papiera.
Len kto je k tomu zvnútra poháňaný,
je spisovateľ. Kde sa začína vnútorná
služba a neviditeľný nový rozvrh života? Len kde sa končí reprodukcia, začína sa produkcia.
(30. 5. 1989)
Niečo ma nutká denne niečo napísať. Papier je čiastočne zrkadlisko
vnútorných pohybov i poryvov. I keď
to nie sú svetoborné veci, pre svet
vnútra sú malou reakciou na pohyb
vnútra, smerom na impulz zvonka zo
sveta diania i zo sveta čítania.
Citlivým ľuďom stačí impulz, a ten dá
do pohybu i vnútro iného. Často môžu
byť i z malých impulzov väčšie pohyby
a rozhodnutia. Dnešný človek sa neľahko pustí do 1 600 strán, i keď Marcela
Prousta. Hoci ľahšie stroví Joyceovho
Ulyssa. Hoci to nevzruší a nepohne
vnútro čitateľa. Pre pisateľa je to iste
určitý raison d’ętre. Vnútorné svety často nekolidujú s vonkajšími svetmi.
Pre rodinný život sú to neraz nežiaduce útržky času, i keď nezriedka len
útržky. Takže to sú často ukradnuté
chvíle pre aktivistov takzvaného skutočného života. Z tejto strany života často nie sme schopní uhádnuť, čo tu má
a čo nemá význam.
(31. 5. 1989)

PAVOL STRAUSS (1912–1994 Nitra) – chirurg, spisovateľ a humanista – sa už ako gymnazista horlivo zúčastňoval na podujatiach povestného samovzdelávacieho krúžku M. M. Hodžu.
Do literatúry vstúpil po nemecky napísanými zbierkami veršov: Die Kanone auf dem Ei (1936) a Schwarze
Verse (1937). Eseje Všetko je rovnako blízke i ďaleké (Kaleidoskop z cesty po Švajčiarsku) vyšli roku 1946.
Nasledovala básnická zbierka Mozaika nádeje a zbierka básní v próze Stĺpy (obe 1948). V päťdesiatych rokoch
ho politicky prenasledovali a ako autora umlčiavali. Knihy esejí, meditácií a aforizmov Aforistické diárium (1960),
Krížová cesta pre chorých (1964) a Postila dneška (1965) vyšli v Ríme. Eseje Zápisky diletanta (1968)
a Zákruty bez ciest (1971) vyšli už na Slovensku, no nasledujúca publikácia Roztrhnutá opona (1972) opäť
v Ríme. Ďalšie diela vyšli až po novembri 1989: Rekviem za živých (1991), Nádhera nečakaného, Úsmev
nad úsmevom, Kvety z popola, Mozaika nádeje, Ecce homo, Tesná brána, A slovo rozdúchal duch
(spolu s M. Rúfusom; všetky 1992). Posmrtne vyšli eseje Torzo ticha (1995), Život je len jeden (1996) a autobiografické návraty do minulosti Človek pre nikoho (2000). Vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov
vychádza jeho denník z roku 1989 pod názvom Sme mocnejší než čas (Apokalyptické tiene), z ktorého prinášame ukážku.
A na tom stojíme i pred predvídanou
ultrahominizáciou. Vizionárske výlety
do týchto končín sa začínajú i končia
v nás.
Sú to predposledné stanice našich
duchovných mutačných skokov. Rastieme, pretože tušíme ich rast v sebe,
a tým sa realizuje tá mutácia.
(2. 6. 1989)
O všetkom možno diskutovať. Všetko možno rozanalyzovať a chcieť dôjsť
múdro na jadro veci, na jeho podstatné úzadie. Niekedy sa veci najviac priblížime krátkym, jadrným aforizmom.
Múdrosť nie je taká vážna vec, aby
nás nevedela pohnúť k úsmevu.
A tak by som sa mal rozhodnúť denne niektorý z úkazov života v sebe prekontrolovať, či ide o etický, estetický
alebo spoločenský a politický úkaz.
Je sviatok Božieho srdca.
Má Boh srdce? Môže mať. Možno
však je všetko vo všetkom, v ktorom
nič nemôže nebyť.
On je centrum všetkého. Je zabsolútnením lásky a milosrdenstva, a tak
je srdcom, ktoré určuje tep sveta.
V jeho tôni je možný jediný rast duchovného i materiálneho obsahu sveta. Buď s nami!
(3. 6. 1989)

Niet koncov. Sú len prechody. Vita
mutatur, non tollitur. Keďže vo všetkom je imanencia ducha, je vo všetkom aj imanentný vývoj, kde všetko
tenduje k vyvrcholeniu v duchu.
Je síce svojbytnosť aj hmoty. Ale jej
vnútorná tendencia je realizovať sa
i vo svojej podstate smerom k sublimácii.
Nositeľstvo ducha by sa samo zrádzalo, keby nechcelo participovať i vo
svojich rudimentárnych formách.
Takto stúpa svet po tisícročných
stupajach k svojmu dovŕšeniu v definitívnom určení. To bude to najfenomenálnejšie stretnutie. Nepredstaviteľné
ľudskému duchu, ale úžasný preddavok je, že to pripúšťa.
I čas je na tejto večnostnej stupnici
zarátaný. I v tento najkrajší z mesiacov. Matka ustavičnej večnosti, drž
nás.
jún
(1. 6. 1989)

Čas nepodlieha skaze. Ani náhlenie
ho neovplyvní. Zišlo by sa pre tento
uponáhľaný svet vynájsť akumulátor
na uskladnenie času.
Naša túžba je nádej v skrátenom vydaní. A naša trpezlivosť nie je len pacifikovaná agresivita, ale spoločenský
výraz pokoja v duši.
Všetko si možno požičať, okrem času. A zvláštny je vzťah medzi vnútrom
človeka a medzi časom. Sú tu aj protichodné úkazy.
Meditáciou a modlitbou sa čas nezmenšuje, naopak, po nich akoby bolo viac času, v ktorom sa výkony zlepšia, duchovné výtvory sa skvalitnia.
Tvorba vo všetkých umeleckých
úrovniach je aj časovo determinovaná. Je aj všečasová tvorba. Vždy, aj
hneď, aj čokoľvek. Je aj taká, ktorá na
časovej lýre robí len arpeggiá. Je aj taká, ktorá vytvára konečný akord.
A nakoniec ti zmrzne čas na perách.
(4. 6. 1989)

Niet začiatkov. Len nie sme schopní
vnímať, na ktorom mieste skutočnosti
sa práve nachádzame. Veď všetko je
prítomná skutočnosť.
Roztriedenie skutočnosti a jej úplné
pochopenie je mimo dosahu nášho
pochopenia. Ale všetko je tu, ustavične, i keď sme schopní vidieť, sledovať
a pochopiť len nám dostupný úsek
života i s jeho zákrutami, ktorý sa dá
prijať nielen zmyslami, ale aj cez vnútornú rezonanciu našich duchovných
tykadiel. Veď sme stvorení na obraz
Boží.
A toho sa nám prichodí držať.
Antropogenetické hľadiská nás nemajú mýliť. Stvoriteľské dielo je prvý
stupeň hominizácie.

Nie omylom sme sa zišli na tejto planéte. Nie omylom a len takzvanou
náhodou sme sa postretali s ľuďmi.
Kde sú korene vzťahov? Všetko má
pôvod v niektorej z oblastí bytia, ale tie
sa prelínajú. A nič nemá dôvod v sebe. Treba vyhľadávať súvzťažnosti, pôvodné pohnútky a najmä pramene
a hĺbky, z ktorých sa čo pohlo.
A tu naďabíme vždy aj na impulzy,
i keď sa inkorporujú do determinovaných osôb a okolností a situácií.
Korene sú vždy v hĺbke.
Kým sa niečo stane hmatateľným,
prechádza rôznymi koordinátmi, kým
príde do svojho definitívneho určenia.
I dejiny prechádzajú rôznymi fázami,

z rôznych utajených polôh, kým dôjdu
do zjavných realizácií.
A tak sa schádzame, lebo sme sa
mali zísť. A sme neraz šťastní, že sa to
mohlo stať.
(5. 6. 1989)
Kontakty spriaznených duší sú často cestou poézie. A to je najkrajšia
poézia. Ale poézia je všetko. I výtvarné umenie je poézia. Keď položíme
hocijaký predmet niekde, a ak je v tom
úkone láska, stáva sa umeleckým aktom.
A tak je fakt hľadania poézie naplnený chvíľou poézie. To nemožno analyzovať tak, že sa vyberieme na cestu
hľadania lokality, kde vyviera, alebo
kde sa tvorí. To miesto nie je utajené,
i keď prýšti z oblasti tajomna.
Isté je, že tie zdroje sú vo vnútri človeka. Ale čo už vieme od takého nejednoznačného pojmu. Nevieme žiť
bez priestorovej predstavy pri všetkom. A tak i pri tom našom vnútri.
Ťažko je nám vžiť sa do niečoho prítomného, čo nepodlieha našim priestorovým mieram alebo psychologickým kategóriám.
Freud nás tiež pokazil s poschodiami vedomia a podvedomia. Ale tak,
ako jestvuje svet nevidomých, existuje
i svet nevedomých. A z tejto hĺbky pramení naše poverenie byť médiom.
(6. 6. 1989)
Neľahko vyjde slnko spoza chmáry.
Ťažký je boj človeka s vlastným temnom. A preto si nemožno odsúvať nádej na veľmi ďaleké horizonty.
Toľko vrážd vo svete na dennom poriadku vo všetkých svetadieloch, civilizačné faktory na ústupe. Vo svete, do
ktorého sa zrodila láska, zväčša príznaky opaku.
Z čoho len toľko príznakov vysychania dobra, z čoho len toľko strachov,
úzkostí, frustrácií a odvratu od pokoja
a istoty. Človek si nemôže sám pomôcť, nemôže čakať všetko len od seba.
Mnoho je skryté v človeku, ale nestačí byť kritériom všetkého. Opraty
všetkého sa mu vyšmykli z rúk a nespolieha sa na absolútnu inteligenciu,
ktorá je nad ním, ale i v ňom. A z tej
anarifie, ktorú zo svojho nezvládnuteľného vnútra premieta do sveta, sú
diskrepancie vo všetkých oblastiach
sveta. Veľký hazard samoľúbosti
spaľuje pradivo dobra a krásy.
(7. 6. 1989)
My sme len prizma, v ktorej sa rozkladá lúč života. Ale každý má svoje
miesto, svoje určenie.
Nik sa nevyšmykne z pridelenej úlohy. Ak sa jej nepodvolí, nastane rozvrat vnútorného prostredia. Nepriaznivé iskrenie, až po hranice výbušniny.
A neprimerané emanácie až po deletérne vplyvy.
Šťastný, čo sa nebúri proti svojej
úlohe. Čo nezabrzdí následky vlnenia,
lebo to sú výsledky.
Život je vždy služba a obeta. Kto

chce vládnuť, nie je ovládateľný tlakmi
z vnútorných oblastí.
Ako sa voda búri, keď ju odrážame
z prirodzených prienikov z húšťav
náhod a bez výhod, tak sa vzpína prítok duchovných nevyhnutností, keď
sa im nepoddáme.
Služba hlasu krásy, ktorá nutne,
i keď veľmi lomene ústi v dobro, je
podstatná služba životu. Kedysi som
si myslel, že krása je predposledný
schodík dobra.
(8. 6. 1989)
Všetky úkazy, i v človeku, majú hlbšie korene ako všetky postrehnuteľné impulzy. V rámci tej koncepcie,
že všetko má presah v neviditeľných
vlneniach a impulzoch, treba predpokladať, že vznikajú interferencie medzi
reálnym hmotným svetom a realitou
nami nepostrehnuteľnou.
Čo my vieme, v ktorých poschodiach sveta spoločenského a politického a v ktorých impulzoch v tej istej
dobe vyskočili iskry z neviditeľných
sfér a preskočili do vnútra nielen činiteľov, ale porúcali všetky bariéry ľudskosti, slušnosti a dobroty a etablovali
sa nejakým vojenským konfliktom.
Tento princíp sa môže uplatniť
i v celkom malých a prízemných sporoch, ale na druhej strane môžu sa pritúliť i čistí a vzácni ľudia. Ale to neplatí
len pre priblíženie alebo odpudenie
ľudí, ale môže sa uplatniť i v priereze
všetkých ľudských kontaktov a nekontaktov. Sme stále v siločiarach ducha.
(9. 6. 1989)
Je radosť výraz harmónie duše? Isté
je, že tu môže byť napriek všetkým neporiadkom vonkajšieho života. Takže
tu priamy súvis medzi vonkajšou a vnútornou úrovňou nie je. Radosť je zrkadlisko duševného šťastia.
Tým je daný smer miesta jej genézy.
Hoci sa nedá lokalizovať. Je to stav
sochára, keď začína byť spokojný
s dohotovenou sochou, hudobníka,
keď v sebe počuje skladbu, ktorá je
na papieri. To je stav básnika, ktorý po
výtvore niečoho vie, že žriedlo vnútra
ešte naňho čaká. Ako svätý Tomáš
Akvinský počul po napísaní Summy
hlas, ktorý mu pošepol: „Bene scripsisti.“
Radosť je sviatok duše, vyskakovanie toho najlepšieho v nás bez slov,
bez spevu, alebo i s nimi. Zriedkavo
podarená réžia, čo z nás robí jasavých
a veselých. Smútky v kúte, pri spustených ústnych kútikoch. Predobraz
víťazstva nad sebou.
(10. 6. 1989)
Zošúverili sa dni a zaškrípali v pántoch. Milé duše zavítali a odmotali klbko samoty. Veď nebola zlá, len neduhmi poprerývaná.
Rúfus, Haľamová, Kollárová, Rybák. A skonfrontovali sme si takmer
neschodnú izolovanosť vnútra, utvrdili
sa v istote svojho osudu média. Istota
diktátu vnútra. Veď sme sa dopracovali na jeho okraj.

A tak je všetko dar. Oprávnene sa
prvá knižka Mašenky takto volá. Táto
mimóza z ríše ticha. Z krajiny, kde sa
neviditeľne zrkadlia tisíceré osnovy
myšlienok. Nevyčerpateľný zdroj nových pohľadov. Dlhodobý kňaz harmónie slov a myšlienok tohto národa.
Jeho najväčšie bohatstvo. Odklínač
jeho ostatných mýtických tajov.
(11. 6. 1989)
V živote sa stále stretávame s disonanciami, a nielen v hrobe. Pretože sa
harmonický súlad našich orgánov,
tkanív a telesných štiav predstavuje
ako zdravie, nie sme akosi životom
predestinovaní na súžitie s rozladeným.
A to sa nemusí týkať len našej organickej a funkčnej stránky, ale môže sa
presunúť i do nášho vnútra. A toto
naše vnútro je zvlášť vnímavé pre všetky druhy rozladenia.
Ale i pri veľkej kultúre hudobnej dochádza k stavu akejsi presýtenosti,
a tu je zrod takzvanej modernej hudby, keď sa akceptujú aj disharmónie
a vyhľadávajú sa nielen ako prejav
kompozičnej neschopnosti, ale ako
obraz vnútornej rozháranosti dnešného človeka, aj ako oživenie a dobový výraz podnikavosti nášho cítenia
a vkusu.
To isté sa odohráva vo výtvarnom
umení, ale aj v poézii, i z obavy pred
vyhasnutím ostatnej iskry vnútra, no aj
ako ohlas nekonečnosti vesmíru a nekonečnosti vesmíru duše.
(12. 6. 1989)
Medzi úplnou izolovanosťou a životom na výslní niet vlastne rozdielu.
Život človeka je obrovský svet, hlavne
vnútorných nezbadateľných rozmerov, ktorý sa o nič neodiera, ak si neohraničí vlastný rozlet.
Každý žije v predzvesti smrti.
Všetko, i to najväčšie snaženie, sa končí hrobom.
Len kto si uvedomil ľudské určenie,
závislé od sveta ducha, vie si vnútorné
priestory rozšíriť premýšľaním, meditáciou, modlitbou a spája sa vedome
so spojom medzi vnútrom človeka
a Bohom, unesie ten náhly šok smrti.
Nemal by byť taký poryv, žeby sa nepreniesol do tej duchovnej záhrady
záhad, z oblasti prechodnej do neprechodnej.
Všetci sa obchádzame nevedomí
a v mnohých spoločenstvách sa nepatrí túto problematiku čo i len nadškrtnúť. Treba pestovať neodôvodnený optimizmus bez objektívneho podkladu.
Poéziou vieme zaklopať na dvere
tajomna. Ale nie každému bude otvorené.
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Citujeme... Autentické zápisky
„Po revolúcii literatúra prestala byť bezpečným zdrojom obživy a stala sa
viac-menej súkromným intelektuálnym „hobby“. Spisovatelia, ktorí sa neboja o svoje funkcie a honoráre (pretože s nimi ani nemôžu veľmi rátať), sa
o to slobodnejšie môžu vyslovovať k témam, ktoré im osobne, súkromne,
pripadajú zaujímavé. A o to je väčšia šanca, že tieto výpovede budú zaujímavé aj pre ich dobrovoľných (i keď nie veľmi početných) čitateľov.“
L. Čúzy – P. Darovec – I. Hochel – Z. Kákošová:
Panoráma Slovenskej literatúry III
Bratislava, SPN – Mladé letá 2006

Zvečnené okamihy
Karol Kállay:
Návraty domov (Coming home)
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2006
Predhovor Ladislav Ballek
Preklad do angličtiny Peter Petro
Kniha fotografií Návraty domov
vychádza pri príležitosti významného
životného jubilea Karola Kállaya, jedného z najznámejších a najvýznamnejších slovenských fotografov. Táto
publikácia sa na rozdiel od jeho poslednej monografie Netrpezlivosť,
ktorú možno charakterizovať ako netradičný, prostredníctvom fotografií
vyrozprávaný príbeh histórie našej
planéty, venuje krásam Slovenska,
alebo, povedané slovami Ladislava
Balleka, „zvečneným okamihom zo
slovenského priestoru a času“.
Knihu koncipoval a zostavil fotograf osobne, fotografie zoradil podľa
ročných období, začínajúc témou jari a končiac témou zimy, ale paralelne sa prezentuje aj radenie tematické, ako napríklad téma vody, chalupy, kopcov a pod. Výber fotografií

sprevádzajú myšlienky slovenských
klasikov (vždy aj v anglickej verzii),
ako napríklad Jozefa Cígera Hronského, Margity Figuli, Františka Švantnera, Mila Urbana, Alfonza Bednára,
ale aj Ladislava Balleka, ktoré výstižne a expresívne vybral Ján Kamenistý.
Ten správne precítený nádych domova v nás prebudí predslov Ladislava Balleka – je osobnou a hlbokou výpoveďou lásky k rodnému kraju a krajine. Po takomto začiatku sa
už príjemne naladení môžeme pustiť
aj do „pastvy pre oči“ a nechať sa
uniesť spôsobom videnia rodného
kraja očami Karola Kállaya.
Celá kniha akoby sa so svojou
opantávajúcou atmosférou predslovu, fotografií a citátov niesla v duchu
slov Františka Švantnera, ktoré nájdeme pri jednej z fotografií: „Mohol
som zasa hľadieť na tie miesta, kade voľakedy robili moje bosé nohy
do prachu a do blata smiešne malé stopy a kade sa túlali moje detské sny.“
-mgb-

Na noži
Krátka poznámka o tme
AD -po- Na noži. Výstrel do tmy?
(Knižná revue č. 10, 10. 05. 2006)
Hoci nepísané pravidlo hovorí, že autor by na recenziu svojho diela nemal reagovať, predsa len sú situácie, keď je nevyhnutné zaujať ku kritickému textu stanovisko. Napríklad vtedy, ak sú informácie, ktoré recenzent
o hodnotenom diele podáva dezinformáciami a čitatelia to nijako nemôžu
zistiť, keďže daná kniha sa na území Slovenska nedistribuuje, čo je aj náš
prípad.
Antológiu súčasnej slovenskej poézie (Stredná a mladá generácia po roku 1990; vybral a zostavil Peter Milčák) vydal v slovenčine Inštitút západnej a južnej slavistiky Varšavskej univerzity ako čítanku určenú pre univerzitných študentov slovenského jazyka a literatúry v Poľsku. Nie je teda
určená pre poľskú čitateľskú verejnosť a v tomto zmysle ani nie je distribuovaná do poľských kníhkupectiev. V predslove k danej publikácii sa zreteľne píše, že cieľom antológie je „pomôcť študentom získať čo najlepší
prehľad o básnickej scéne posledných rokov“. Ani to však nezabránilo
recenzentovi, aby vo svojom texte uviedol, že „vzhľadom na prijímacie
prostredie je jazyk antológie skôr výstrelom do tmy ako serióznym vydavateľským počinom“ a nepravdivo tak podsúva, že prioritne ide o publikáciu určenú nie pre študentov, ale pre bežného čitateľa. Na tirážovej
strane antológie sú navyše uvedení aj jej dvaja recenzenti, čo by pre
každého kultivovaného recipienta malo byť signálom, že ide o vysokoškolskú študijnú literatúru.
Vydavateľskú iniciatívu Inštitútu západnej a južnej slavistiky Varšavskej
univerzity je potrebné práve naopak oceniť vysoko pozitívne, lebo v situácii, keď v inštitúte medzi vyučovanými jazykmi dominuje predovšetkým
čeština, chorvátčina a srbčina sa odhodlala k vydaniu vyše 200 stranovej
antológie, ktorá sa stane dôležitou pomôckou pri štúdiu súčasnej slovenskej literatúry, a to nielen na univerzitách v Poľsku, ale aj na ostatných univerzitách vo svete, kde sa vyučuje slovenský jazyk a literatúra.
Ak by si bol dal autor spomínanej nekompetentnej recenzie čo i len minimálnu námahu, určite by zistil, že vydavateľstvo Modrý Peter v spolupráci
s varšavským vydavateľstvom Świat Literacki vydá v tomto roku antológiu
súčasnej slovenskej poézie v poľštine nazvanú Pisanie (preklad Jacek
Bukowski a Sylwia Siedlecka), ktorá je určená bežným čitateľom a bude
distribuovaná do poľských kníhkupectiev.
Peter Milčák, Varšava

Ľuboš Bendzák:
Zápisky z čudného domu
Levoča, Modrý Peter 2005
Meno básnika Ľuboša Bendzáka nie
je príliš frekventované v súčasnom literárnom dianí, tým pádom aj jeho doterajšia tvorba zostávala mimo komplexnejšieho kritického záberu. Debutoval v roku 1995 básnickou zbierkou
Básne pre Soňu Marmeladovovú
a odvtedy publikoval len sporadicky
v časopisoch.
Po desiatich rokoch prichádza s druhou knižkou básní a treba povedať, že
je to knižka okamihov pravdy a úprimnosti vychádzajúca z hĺbky autentického zážitku. Bendzák nemá ambície
prezentovať sa v polohe suverénneho
muža zvládajúceho s prehľadom dramatické životné situácie, je mu bližšia
poloha, v ktorej sa obnažujú ľudské slabosti a poklesky. Z týchto zdrojov vie aj
účinne vyťažiť básnickú esenciu. Rovnako je mu cudzie vyprázdnené experimentovanie, nabubrelá gestikulácia či
bezobsažné žonglovanie so slovami.
Z takmer každej jeho básne vanie až
fyzická hmatateľnosť prítomného zážitku zachyteného v konkrétnom čase
a priestore. Pomer medzi prežitým a napísaným je teda vzácne vyvážený a presvedčivý bez papierového šelestenia.
Zbierka má 39 básní v troch častiach:
Zátišie s károvanou dekou, Podnebie
pre milencov a Len tak si poplakať.

Vnímavého čitateľa môže prekvapiť starostlivá stavba verša, jeho prirodzené
plynutie a nenásilné vyústenie do pointy. Tieto básne sú vlastne miniatúrne
príbehy nasiaknuté ľahkým úžasom
z absurdity bytia, s pamäťou na jeho neúprosne ostré hrany. No aj napriek tomu svoje poznanie nezredukoval do
pocitu trvalej rezignácie, ale predovšetkým do procesu uvedomenia si zachraňujúcej nekonečnosti a kontinuity.
Dosvedčuje to napríklad na strane 52:
„Stať sa užitočným ako lastovička /
čo nemá domov“. Jeho lyrický hrdina
často kráča „mimo ľudských obydlí“,
ale táto cesta a poznanie vyplývajúce
z nej nie je odľudštená a izolovaná.
V rovine medziľudských a partnerských
vzťahov dostáva prekvapujúcu dimenziu. Napokon v produktívnom tichu samoty sa vždy rodili tie najcennejšie
myšlienky, a to platí azda i do dnešných
dní.
Jednotlivé básne sa odvíjajú na pozadí samozrejmých javov, až takých samozrejmých, že väčšine z nás unikajú, ale
Bendzák im navracia ich pôvodný zmysel pod ich prirodzeným svetlom. Preto
nemôže prehliadnuť „krákanie vrany
ako bežný ornament“, jeho prednosťou je jemný cit pre detail, všíma si tiene, uvädnutý kvet, trblietanie jari, stôl či
jablko. Obzvlášť v časoch rozkývaných
hodnotových kritérií je takéto autorské
videnie očisťujúce a aj adresnejšie. Báseň Rimbaudovo detstvo končí veršami: „Rozvalený v štvorlístkoch / túžim

premárniť život / len tak“, no na druhej
strane jeho oslobodzujúca hra so skutočnosťou akcentuje absolútnu oddanosť ku každodennému bytiu. Je tu aj
báseň Tvárou v tvár pripísaná Jánovi
Ondrušovi, ktorá je mimoriadne presná
a oslovujúca. Takisto aj Dom pre Vincenta (celkom určite van Gogha) je pôsobivá a ucelená výpoveď. V záverečnej básni Kút mlčania čítame: „V závetrí slov / je kút mlčania / V ňom kľačíš /
celou svojou bytosťou“.
Áno, Bendzák vie o hodnote slov
a mlčania, aby sústredenou autorskou
optikou zaujal čitateľskú i kritickú pozornosť. Nakoniec mi nedá nespomenúť vizuálne atraktívnu obálku a celkovú
grafickú úpravu: tá básnickej zbierke
prisudzuje atribút ušľachtilého knižného umenia.
Miroslav Brück

Domáce údené
Stanislav Štepka:
Desatoro (a zopár navyše)
Bratislava, Ikar 2006
Ak má k fazuľovici mäsko správne
chutiť, musí byť fajnovo vyúdené. Potom čaká na správnu chvíľu v domácej
špajzke. Aj Štepkove príbehy Desatoro (a zopár navyše) sú zo špajzky,
kam doma napochytro náš hladný človek zaraz po spovedi zabrúsi. Tak mu tu
ostala ležať aj obchytaná a trochu zamastená Kniha kníh, tak mu tu ostali

medzi zaváraninami ležať deje, ktoré
postretal na svojej dennej ceste. Pritom
naozaj je jedno, či protagonisti Stanislava Štepku kráčajú popri garádoch
medzi dedinami alebo mestskými trotoármi.
Ak máme byť spravodliví (a ktože by
ním netúžil byť), najlepšie sa číta práve
úvodné desatoro. Do istej miery aj kvôli
napätiu medzi biblickým slovom na
úvod a praktickým použitím (či až
zneužitím) samotného prikázania. Lebo
takí sme my, aj prikázania si upravíme
na svoju košeľu. Desať a deväť neveľ-

kých poviedočiek, ba občas až čŕt je
z rodu smutno-veselých, úsmev na
perách a v srdci smútok, občas nostalgia. Aj autor sa na nás z obálky usmieva
podopierajúc si zafačovanú ruku a palec. Nikdy nám nie je natoľko dobre,
aby nás niečo nebolelo. Sme hriešni
a občas si to aj priznáme.
Ešte dobre, že domáce údené je mäkulinké, rozplýva sa na jazyku, pojeme
ho vari aj bez zubov, požujeme ďasnami. Stanislav Štepka je Bohom nadaný
rozprávač príbehov z našich komôr.
Ľuboš Svetoň

Diagnózy súčasnosti
Ján Tužinský, Štefan Murín:
Inkvizítor (dnes)
Bratislava, CCW 2006
Rozsahom útlu knižočku tvoria dve
úvahy, ktoré podľa vyjadrenia autorov
spája „fascinácia dielom F. M. Dostojevského“. Obaja autori analyzujú v kontexte Dostojevského Veľkého inkvizítora postavenie človeka v postmodernom
svete.
Ján Tužinský v prvej úvahe s názvom
Legendy – alebo útrapy z rozumu (pokus o interpretáciu) vyjadruje presvedčenie, že Veľký inkvizítor smeruje do
každej ľudskej bytosti, pretože kus
Ivanovej duše je v každom z nás. Z tohto dôvodu, kvôli sebe samým, sa musíme vyrovnať predovšetkým s duchom
textu Veľkého inkvizítora, ktorý je pre
celé generácie trvale inšpiratívny tematikou ľudskej slobody, slobodnej vôle –
problematikou voľby a jej dôsledkov
pre indivíduum i spoločenstvo. Prostredníctvom vyrovnávania sa s odkazom
Dostojevského podáva Tužinský obžalujúcu diagnózu súčasného sveta, po
ktorom blúdi odcudzená osobnosť,
sveta zameraného najmä na produkciu,
v ktorom sa človek ako subjekt úplne
stráca. Človek je súčasťou dnes už celkom neviditeľných výrobných liniek,
kde sa ešte stále od neho vyžaduje fyzická prítomnosť, ale takmer nijaká duchovná aktivita. Autor obžalúva dnešných mocných z vedomej a zámernej

devalvácie človeka, aby bol lepšie manipulovateľný.
Odcudzenie Tužinský kriticky analyzuje v spojitosti s fenoménom mobility
pracovnej sily. Túto formu mobility chápe ako odcudzovanie človeka skutočnej tvorivej činnosti. Mobilita nie je na
obdiv vydávanou flexibilitou úspešného
indivídua, naopak, je to proces vykoreňovania človeka zo sféry jeho súkromia, rodinného zázemia, priestoru, kde
ešte dokáže uplatňovať svoju subjektivitu ako neopakovateľná bytosť, ktorá je
neopakovateľná práve vďaka svojim
vzťahom k iným blízkym ľudským bytostiam. Vnútorne s nimi spoluvytvára
a „vlastní“ priestor spoločnej kultúry
a vedomie tejto kultúry.
Tužinský odhaľuje súčasný liberálny
kapitalizmus ako zameraný proti človeku a jeho individualite. Súčasný obraz
sveta: už nie ľudia, ale objekty blúdiace
(alebo cieľavedome nasmerované) svetom za „chlebmi“, novodobí nomádi
blúdiaci po púšti... Tužinského opis tejto nezávideniahodnej situácie by bol
takmer poetický, ak by nebol taký plný
tragiky: „Vykorenení zo svojich podstát, v stave ustavične obnovovanej
osamelosti... Miesto a cieľ ich cesty
určujú veľké korporácie, výrobné linky a priemyselné parky. Kráčajú ako
námesační za zázrakom väčšieho
množstva chlebov, lebo všetko metafyzické a duchovné v nich vytlačila
cesta. Večná cesta bez skutočného
a podstatného cieľa. Na nej sa prepa-

dajú do samoty, úzkosti, že niekde
nedorazia včas alebo ich predbehne
niekto iný, rýchlejší, osamelejší a teda
bezohľadnejší.“
Tužinského úvaha je fundovanou
a zanietenou výpoveďou o problémoch
súčasného človeka, slobody a súčasnej spoločnosti. Prihovára sa k svedomiu tých, čo ho ešte majú, v čase, ktorý fenoménom ľudského svedomia
a ľudskej pamäti príliš nepraje.
Druhú úvahu Generátor myšlienok
koncipuje Štefan Murín ako list Dostojevskému. Aj on sa vyrovnáva s odkazom Veľkého inkvizítora v kontexte dejín i súčasnosti. Je presvedčený, že genialita Dostojevského diela spočíva
práve v jeho „kontextovom vyžarovaní“.
Dokumentuje to napr. na idei hriechu,
keď ukazuje, že v dnešnom svete sa
mnohým povolilo nielen hrešiť, ale dokonca zabíjať. Opäť sa stavajú koncentračné tábory, s tichým súhlasom „inkvizítorov“ sa mučia a vraždia ľudia.
Z optiky Veľkého inkvizítora uvažuje aj
o metamorfózach moci v židovskom
a kresťanskom kontexte.
Murínova úvaha je predovšetkým výzva proti ľahostajnosti: „Svet nechce poznať pravdu, tá mu je ľahostajná. Odhodlanie na čin je podmienkou víťazstva v každom zápase. Víťazstvo neskáče na chrbát utekajúceho zbabelca.“
Autori apelujú, aby sme si pozornejšie
všímali život naokolo, vážnejšie brali dosiaľ možno len latentné ohrozenia...
Michaela Geisbacherová
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Cena Jána Hollého za preklad 2005
Cena Jána Hollého za preklad
prózy
Otakar KOŘÍNEK za preklad diela: Louis de Bernières
Vtáky bez krídel, Vydavateľstvo Slovart 2005
Rozsiahly, vyše päťstostranový román
priniesol jednému z najplodnejších slovenských prekladateľov z angličtiny
Otakarovi Kořínkovi zložitú úlohu – vyrovnať sa s rozprávačsky zdanlivo jednoduchým, ale svojou historickosťou a prezentovanou vkorenenosťou do viacerých
kultúr až nečakane náročným textom.
Ako konštatuje autor v dedikácii: „Na
nadosobnej úrovni treba túto knihu venovať smutnej
pamiatke miliónov civilných osôb na obidvoch stranách, ktoré sa v období, zobrazenom v tejto knihe, stali obeťami početných pochodov smrti, presunov
utečencov, perzekučných a vyhladzovacích kampaní
a výmen obyvateľstva.“ A presne toto sa autorovi podarilo – v jeho románe nečítame len konkrétne osudy konkrétneho priestoru, ale vnímame tragickosť boja národa
proti národu, nezmyselných vojen, etnických a rasových
čistiek, tragickosť, ktorá vyplýva z faktu, že všetky tieto
udalosti sú často jediným spôsobom života, s ktorým sa
zmieňované (ale i v tomto konkrétnom texte nezmieňované) milióny ľudí počas svojho vymedzeného času na
Zemi stretnú. V tom zrejme spočíva nadčasové posolstvo tejto knihy a skúsený prekladateľ sa jej zmocnil so
všetkou zodpovednosťou a vážnosťou. Podarilo sa mu
tak nielen evokovať geograficky, etnicky, kultúrne pestrý
svet autorovho diela, ale sa aj s nevtieravou presnosťou
ekvivalentne popasovať s rozprávačsky košatým, často
až dokumentárne presným a popisným, na mnohých
miestach však aj lyricky obrazným či dramaticky pointovaným a zároveň prosto pôsobiacim textom. Otakar
Kořínek vrchovato naplnil očakávania, ktoré tento zložitý
text priniesol a pripravil tak slovenskému čitateľovi neobyčajne intelektuálne i emocionálne silný zážitok

Preklad je neoddeliteľnou súčasťou národnej kultúry, kultúry národa. Táto
fráza, klišé, povedali by sme, však platí zvlášť v takých kultúrnych priestoroch, akým je aj slovenský kultúrny priestor, teda priestor „križovatiek kultúr“.
Niet sa teda čo čudovať, že tento priestor už niekoľko desaťročí oceňuje
každoročne najlepšie preklady ako prínos do slovenskej kultúry.
Porota Ceny Jána Hollého pracovala – aspoň v našom vnímaní – v optimálnom zložení (z hľadiska generačnej príslušnosti, jazykových kompetencií,
pohľadu na preklad a prístupu k nemu) a tvorivej a žičlivej atmosfére – uvádzam bez hodností a titulov – Hana Valcerová, Daniela Humajová, Mária
Huttová, Jana Truhlářová, Alojz Keníž a Marián Andričík.

Čerství laureáti Ceny Jána Hollého za rok 2005 Otakar Kořínek a Ján Zambor
Foto Peter Procházka
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Eva PALKOVIČOVÁ za preklad diela:
Gabriel García Márquez: Spomienka
na moje smutné pobehlice, Ikar
2005
Text Spomienka
na moje smutné
pobehlice opätovne
dokazuje rozprávačské kvality i tematickypríbehovú osobitosť
autora, ktorej príslovečným znakom je
zmysel pre špecifický
humor, nevšednú fantáziu a umne rozohranú zápletku. Vždy prítomným motivickým prvkom je uňho vedomie úbytku najzákladnejšieho ľudského citu –
lásky, ktorý rozohráva vo svojom multietnicky modelovanom svete vďaka
schopnosti prenikať pod povrch reality
a prinášať jej zdanlivo skrytý, avšak plnohodnotný a dojímavý obraz, rodiaci
sa často z originálneho prepojenia novinárskych a umeleckých postupov.
Znamená to vzácnu rovnováhu epickej
a lyrickej zložky textu, ktorú prekladateľka dôverne poznajúca Márqueza
z predchádzajúcich prekladov tvorivo
zanietene a obdivuhodne sústredene
na všetky štylistické či kompozičné úskalia autorovho rukopisu transponuje
do bohatej a v jej podaní na všetko „prichystanej“ slovenčiny. Jej schopnosť
teoreticky i prakticky úspešne sa orientovať v štruktúrnych osobitostiach španielčiny a slovenčiny, poznanie „ducha“ oboch jazykov a „tela“ oboch kultúr, umožnili Eve Palkovičovej priniesť
slovenskému čitateľovi nezameniteľný
text v takmer celej škále jeho jazykovej, tematickej, rozprávačskej šírky.
Eva Palkovičová tak sprostredkovala
znovuobjavenie zdanlivo vzdialeného
sveta, ktorého výrazové bohatstvo sa
stáva čitateľovi blízkym.
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Ján ŠTRASSER za preklad diela:
Isaak Babeľ: Ako to chodilo
v Odese, Vydavateľstvo Slovart 2005
Bezpochyby najoriginálnejší z prekladov z ruštiny za minulý rok. Brilantne
preložené poviedky jedného z majstrov
tohto žánru prvej tretiny 20. storočia
približujú svojráznu multikultúrnu Odesu, jej staré domy, uličky, prístav, skryté a skôr nevýstavné zákutia. Predovšetkým však Babeľ zachytáva židovskú societu až perifériu tohto osobitého priestoru v až neuveriteľne šťavnatom a zároveň tragikomickom koktejli
akoby nebadaného rozprávania, anekdot a anekdotických príbehov malebných postáv a postavičiek, ktorým vládne všemocný Beňa Krik a jeho partia.
Text tak prináša babeľovsky presnú
zmes smiešnosti, surovosti, rasovej nenávisti, ale aj súcitu, lásky a erotiky.
Špecifický jazyk textu absorbuje osobitý
židovský čierny humor, obraznosť prirovnaní, ako aj starozákonných podobenstiev a metafor a v poviedkach tematicky z obdobia občianskej vojny je obohatený o neošúchaný spôsob reflexie
súdobého tragického – aj – ruského
údelu. Babeľov umelecký model sveta
porevolučného Ruska evokuje jedno
z najtragickejších a zároveň umelecky
najpresvedčivejších a najautentickejších súdobých literárnych svedectiev.
Štrasserov preklad je mimoriadne
presný a prísne podriadený autorovi,
prekladateľ preukázal prirodzenú
schopnosť čitateľsky živo a zároveň
nevtieravo a v slovenčine úplne organicky rozvinúť potenciu tohto jazyka
najmä v tých jeho rovinách, ktoré sa
zvyknú pohodlne považovať za absentujúce, neprítomné – slang mestskej
periférie, ale aj jazyk, postavený na
slovných hrách a už zmieňovaných
alúziách.

é
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Paulína ŠIŠMIŠOVÁ za preklad diela:
Jorge Luis Borges: Borges ústne,
Kalligram 2005
Vďaka tomuto i chronologicky širokému
výberu z esejistických
prác J. L. Borgesa (od
20. rokov až po autorovu starobu – 1979) slovenský čitateľ dostal
možnosť zoznámiť sa
s neodmysliteľným rozmerom autorovej tvorby, ilustrujúcim jeho vnímanie a videnie
sveta a neodlučiteľným svojou obraznosťou od jeho ďalších diel. V esejach
Borges polemizuje s mnohými ustálenými odpoveďami na základné otázky ľudského bytia a bytia sveta, pričom neustále prejavuje nesmierne široký záber
poznania stavu vecí v zmysle dejín, filozofie, náboženstiev, kultúrnych a literárnych tradícií. To ho privádza k zdanlivo
prekvapivým záverom (o aspektoch času
a priestoru, o hraniciach medzi realitou
a snom), pričom tak robí svojím komplikovaným, niekedy až zašifrovaným spôsobom. Ako prekladateľka konštatovala
v informatívne bohatom doslove – jeho
štýl „sa vyznačuje presnosťou, koncíznosťou a lakonickosťou“ (s. 268),
a práve lapidárnosť a presnosť výrazu sa
pri prenose týchto aspektov do slovenčiny javí ako náročná medzijazyková
a medzikultúrna operácia. Autorka prekladu si ako poučená čitateľka a zároveň literárna vedkyňa a prekladateľka
poradila s týmito úskaliami, jej preklad je
plnokrvný a plynulý, dokonca je zreteľná
a čitateľná kostrbatosť prvých dvoch
Borgesových mladíckych esejí. Vzhľadom na neustále odkazy na myslenie od
staroveku až po súčasnosť, od starej Číny po Západ 20. storočia sa, popri všetkej obraznosti, tento text pohybuje na
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Cena Jána Hollého za preklad
poézie
Ján ZAMBOR za preklad diela: F. García Lorca
Cigánske romance, Slovenský spisovateľ 2005
Prezentovaná kniha patrí k „najsilnejším“
prekladovým básnickým textom v oblasti
viazaného verša na Slovensku ostatných
rokov a tým, pochopiteľne, aj tohtoročného
súbehu. Zamborov preklad Cigánskych romancí ako ich prvý kompletný slovenský
preklad predstavuje jeden z neveľmi početných prekladov poézie písanej viazaným
veršom v súčasnej slovenskej literárnej situácii a v čase istej nivelizácie umeleckých hodnôt udržiava
tradíciu vysokého majstrovstva. Prekladateľ ako literárny vedec uplatnil všetky dostupné poznatky o autorovi a o poetike
jeho tvorby i konkrétneho diela. V tomto zmysle Zambor
programovo vždy konfrontuje optimálne riešenia doterajších
českých a slovenských prekladov, pri preklade poézie považuje poznanie predchádzajúcich prekladov za dôležité.
Ako prekladateľ dodržiava základné signály originálu: slabičný rozsah verša – oktosylab, asonanciu na ploche celej básne, eufóniu a ďalšie prejavy spevného verša, dotvárajúce
špecifickú melódiu romance, kombináciu ľudových a avantgardných prvkov, napájanú zo zdrojov ľudovej cigánskej andalúzskej romance, barokizujúci rozmer záhadnosti a tajomnosti a s tým súvisiacu zložitú metaforiku. Zambor vedome
neuplatňoval násilný experiment – nadmerne nehistorizoval
ani nemodernizoval, jednotlivé zložky vytvárajú novú estetickú jednotu. Harmónia eufonickej, rýmovej, intonačnej, rytmickej, lexikálnej, jazykovej i sémantickej roviny básnického
textu je obdivuhodná. Preklad spolu s autorovým slovom mapujúcim miesto Lorcu v španielskej literatúre, jeho literárnu
tvorbu a bohatým poznámkovým aparátom zhustene fixuje
súčasný stav poznania Lorcových romancí – bez týchto
sprievodných textov by bolo ich čítanie oveľa ochudobnené.
Zambor v nich precízne z hľadiska histórie, filozofie a literárnej vedy novým spôsobom prezentuje vlastnú prekladateľskú
interpretáciu Lorcových veršov a „odhaľuje“ niektoré tajomstvá z prekladateľovej pracovne.

e

pomedzí odborného a umeleckého prekladu, preto je spomínaný doslov a bibliografia Borgesom spomínaných diel
dôležitou súčasťou prekladovej konkretizácie. Slovenský kontext tak Paulína
Šišmišová obohatila o výsostne adekvátnu podobu ďalšej významnej súčasti
literatúry a myslenia 20. storočia.

návratu hlavnej postavy do krajiny detstva pretlmočil adekvátnym spôsobom
a predstavil tak slovenskému čitateľovi
– vďaka schopnosti evokovať atmosféru Anglicka pred 2. svetovou vojnou –
ďalšiu z príťažlivých a nie celkom známych polôh tohto významného autora
prvej polovice 20. storočia.

Ján VILIKOVSKÝ za preklad diela:
George Orwell: Nad vodou a chytiť
dych, Ikar 2005.
Zrejme nie náhodou
aj táto ocenená kniha
obsahuje doslov prekladateľa a zároveň
popredného slovenského anglistu Jána
Vilikovského, ktorý situuje preložený román do kontextu autorových známejších
povojnových diel 40. rokov Zvieracia
farma a 1984, formujúcich duchovnú
atmosféru zideologizovanej Európy
a sveta. Nad vodou a chytiť dych prináša oproti spomínaným silno alegorickým textom naozaj skôr tradičnejší
realizmus, sústredený viac na životnú
krízu hlavnej postavy ako muža stredných rokov, strednej triedy, strednej
citlivosti. Vilikovský v doslove konštatuje, že kniha nie je sociologickou beletrizovanou úvahou à la thése, ale zhovievavo ironickým a zároveň obavy
z povojnového sveta prezentujúcim
živým dielom, v ktorom sú náznaky nielen Orwellovho neskoršieho umelecky
transponovaného kritického vnímania
totality, ale predovšetkým vyzretý, ľudsky múdry a s čitateľom živo komunikujúci text šikovného a skúseného rozprávača. Všetky tieto charakteristiky sa
prekladateľovi podarilo preniesť do slovenského textu, príbeh nenaplneného

Ján ŠVANTNER za preklad diela:
Yves Bonnefoy: Kam preniká vietor,
Literárna nadácie Studňa 2005.
Dôsledný výber z poézie
francúzskeho básnika
predstavuje určite jeden z významných návratov súčasného slovenského čitateľa k podstate poézie v jej najzákladnejších znakoch,
keď sa slovo bezprostredne dotýka sveta, prírody i kultúry
a samozrejme človeka, ktorý je skutočným subjektom takejto básne. Aj v tomto prípade sa miera prekladateľovej
empatie prezentuje i v stručnom, ale
fundovanom doslove nielen o domácich a inonárodných podnetoch básnika, ale aj o tých tradíciách a vývinových
líniách českého a slovenského kultúrneho priestoru, ktoré považuje za autorovi blízke a dôležité pri preklade jeho
textov. V ňom Švantner invenčne narába so skutočne pestrou škálou tradičnejšej slovenskej poézie ako verbálno-kompozičnou zásobárňou riešení,
pričom celistvo vystihuje básnikovu poetiku a zároveň rešpektuje a tvorivo
obohacuje ducha slovenskej poetickej
tradície. V tomto zmysle pôsobí – podobne ako väčšina básnických prekladov Literárnej nadácie Studňa – ako
svieži, potrebný a v dnešnom postmodernom čase možno paradoxne zvlášť
aktuálny počin.
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Slovo na záver

Priveľa falošných verzií histórie
Ro z h ovo r s r u s k ý m a u to ro m l i te r a t ú r y f a k t u Ž o re s o m A . M E DV E D E VO M

V roku 2005 možno z hľadiska do súbehu prihlásených i ocenených vydavateľstiev
sledovať stálu tendenciu istého ústupu bývalých tzv. „kamenných“ vydavateľstiev –
v prospech vydavateľstiev, ktoré vznikli po
roku 1989. Pars pro toto: Slovenský spisovateľ vychádza často z osvedčených opakovaných vydaní renomovaných autorov,
mohli by sme povedať „stredného prúdu“,
nový kvalitný preklad je vždy skôr z oblasti
poézie – tento rok ide o cenou ovenčený
Zamborov preklad Lorcových Cigánskych
romancí.
Aj v rámci dnes už nie „nových“, ale
etablovaných knižných domov dochádza
k istému prevrstveniu – najmä vzhľadom na
fakt, že vydavateľstvo Ikar, ktoré malo vo
svojich počiatkoch takpovediac klasický
komerčný charakter, postavilo súčasnú stratégiu na diferenciácii ponuky (od klasicizujúceho ODEONU k alternatívnemu NEO)
a snahe osloviť aj diskurzívneho čitateľa.
Podobnou, aj keď logicky osobitou cestou
prešlo aj vydávanie prekladových textov vo
Vydavateľstve Slovart. Svoju „cestu“ si udržujú viaceré nekomerčné vydavateľstvá
(stabilne Kalligram), i tie, ktoré sa usilujú
obe stránky – komerčnú i nekomerčnú čo
najoptimálnejšie prepojiť – zasa pars pro
toto – Albert Marenčin PT. Navyše, neustále knihy vydávajú aj malé vydavateľstvá, ktoré väčšinou „stoja“ na pár ľuďoch ako editoroch a vydavateľoch (medzi tohtoročnými
ocenenými napr. vydavateľstvo Literárnej
nadácie Studňa). Opačným prípadom súbehu tohto ročníka boli preklady kníh vydavateľstva Petit Press – považujem za dôležité spomenúť ich aktivity, ktoré naozaj
znamenali a znamenajú oslovenie širšieho
– dnes temer nečítajúceho spektra ľudí.
Zároveň však akcia svojím rozmerom a masovosťou z hľadiska prekladu nepriniesla tú
najvyššiu kvalitu, časový stres sa zreteľne
podpísal pod konečnú podobu textov, čím
trochu akoby pritakal všeobecne nízkej
úrovni vydávania kníh – často bez akéhokoľvek redakčného spracovania. Práve na jeho absenciu alebo nedostatočnosť – obrazne povedané – doplatili viaceré významné
texty tohtoročného súbehu Ceny Jána Hollého – preklady zo škandinávských literatúr,
z maďarsky písanej slovenskej literatúry,
z poľskej, nemecky písanej, talianskej či
francúzskej a portugalskej spisby. Niektoré
texty práve náročnosťou súčasného jazyka
a neortodoxnosťou témy predstavovali zas
zvýšené množstvo úskalí a prekladateľských
problémov (pars pro toto – edícia NEO)
Jedným z dôležitých aspektov aj tohtoročného súbehu Ceny Jána Hollého je pokračovanie v takom vydavateľskom trende,
ktorý zreteľne reaguje na pochopiteľnú
„presilu“ prekladaných textov anglosaskej
proveniencie – a síce vedomá snaha zachovávať a rozširovať škálu „geografického“ záberu prekladaných textov. Je to potešiteľné, aj keď zdanlivo paradoxné, že viaceré
kvalitné preklady sme museli vyradiť vzhľadom na silnú tohtoročnú konkurenciu.
Medzi ocenenými textami sa tak, napriek
zmieňovanému opačnému trendu, objavujú
najmä tzv.“veľké“ jazyky – tentoraz dominuje španielčina, prítomné sú angličtina, francúzština, ruština.
Nuž, a celkom na záver mi dovoľte formulovať konštatovanie – že každoročné
udeľovanie Cien Jána Hollého za preklad,
ale aj cien za preklad vôbec je konkrétnym
potvrdením príslušnosti slovenskej kultúry
do širokej a diferencovanej rodiny jednotlivých svetových kultúr, ako aj potvrdením
slovenského vnímania jej mnohosti a mnohohlasovosti. A práve za ochotu a schopnosti poskytnúť výsledky tohto procesu slovenskému čitateľovi patrí vďaka všetkým
tvorcom, vydavateľom a sponzorom, ktorí
sa na tejto aktivite tvorivo, ale aj materiálne
podieľajú. Rovnaká vďaka – na záver, ale
v neposlednom rade – patrí Literárnemu
fondu, ktorý zas umožňuje tieto edičné počiny oceňovať a reflektovať, a tým ich hádam dôraznejšie presadzovať do kultúrneho vedomia slovenského čitateľa.
Mária Kusá

Dvojčatá Žores a Roj Medvedevovci
(1925) sa pustili do témy legendárneho diktátora Stalina s odhodlaním priniesť originálny pohľad na túto historickú osobnosť, a tak sa zrodila kniha
Neznámy Stalin (Vydavateľstvo Slovart 2006, preklad Marína Zavacká).
Kniha ponúka živý obraz o živote a kariére jednej z najvýznamnejších postáv
dvadsiateho storočia. Žores A. Medvedev, pôvodne biochemik, po emigrácii
na Západ (1976) v krátkom slede napísal na objednávku životopisy Jurija Andropova a Michaila Gorbačova. Spracovanie Stalinovho života však možno
vnímať ako jeho najväčšiu profesionálnu tému.
 Čím aj po rokoch fascinujú diktátori Stalinovho typu?
– V súvislosti so Stalinom je zarážajúce, ako rýchlo zmizli informácie
o ňom. Za života bol stredobodom záujmu, po jeho smrti nastalo veľké ticho,
všetky archívy boli zámerne zničené.
Na ich likvidácii sa podieľali tí, ktorí sa
zúčastňovali na jeho represiách. Keď
zomrel Lenin, všetky archívne materiály zostali zachované – zachránilo sa
všetko: denníky, pracovné zápisky, závažné dokumenty. Po Stalinovej smrti
sa stal presný opak. Stalinovho archívu
niet. Zachránilo sa azda dvadsaťpäť
okrajových dokumentov. Na základe
takých fragmentov je takmer nemožné
písať knihu o Stalinovi. Jedinou možnou cestou bolo pustiť sa do analýzy
udalostí, premýšľať o jeho činoch odznovu. To však neznamená zaznamenávať novú verziu histórie stalinizmu,
dejín Sovietskeho zväzu či židovskej
otázky. Mal som značnú slobodu v interpretácii niektorých epizód zo Stalinovho života. Pomáhali mi novonájdené dokumenty, ale aj nový diskurz
a spôsob nazerania na jeho éru. Kniha
Neznámy Stalin vznikla ako zborník
samostatných článkov, epizód, čŕt,
glos o udalostiach súvisiacich so Stalinom. Nie je to komplexná biografia.
Knihy o Stalinovi sa publikujú stále –
len za posledných päť-šesť rokov bolo
vydaných asi sto titulov, či už po anglicky, francúzsky alebo rusky. Väčšina
z nich sú však výmysly.
 Prekvapili vás niektoré momenty pri skúmaní Stalinovho života?
– Určite. Je neuveriteľné, ako dokonale bol zlikvidovaný jeho osobný archív. Mnohé fakty poukazujú, že si ho
viedol perfekcionisticky a dôsledne.
Chcel, aby dokumenty aj v budúcnosti
potvrdzovali jeho mimoriadny význam,

triedil ich, ukladal vo svojich sejfoch
v kremeľskej pracovni alebo na chate.
Myslel, že aj vďaka nim naveky zostane
vnímaný ako velikán. A potom – taká
skaza! Osobitne ma zaujímal Stalinov
vzťah k biológovi Lysenkovi. S pôžitkom som analyzoval, prečo tak vehementne Stalin podporoval Lysenka
v genetike. Usiloval sa o výskumnícke
prvenstvá Sovietskeho zväzu v oblasti
šľachtenia a rozširovania nových druhov plodín? V súvislosti so Stalinom
jestvuje veľa falošných verzií histórie.
Cítil som potrebu objasniť ich. Aj o Stalinovej smrti kolovalo veľa výmyslov –
hovorilo sa, že ho otrávili. Už Chruščov
v prejave na 20. zjazde rozšíril niekoľko falošných a zavádzajúcich údajov o tom, že Stalin ignoroval rozviedku
a neveril dôkazom o blížiacom sa nebezpečenstve vojny. V skutočnosti to
tak nebolo – Stalin realitu vnímal veľmi
presne. Sledoval hlásenia rozviedky,
vyvodzoval z nich triezve závery. Napadnutie Hitlerom nebolo neočakávané. Sovietsky zväz zaskočila séria vojenských neúspechov v prvých mesiacoch vojny. Nie je pravda ani to, že
Stalin vôbec nerozumel podstate mar-

xistickej teórie a že nebol dosť múdry.
Vystupoval ako veľmi sčítaný a uvážlivý
muž, mal dostatočne široké vedomosti. Dobre sa orientoval v literatúre aj
v niektorých ďalších oblastiach. Nariadenia písal vždy sám. Chruščov či Gorbačov ich len diktovali. Stalin ako silná
osobnosť písal vlastnoručne všetko,
čo sa dostávalo na verejnosť pod jeho
menom. Vytvoriť takú silnú krajinu ako
Sovietsky zväz – to je mimoriadne náročné. Zrúcať a zničiť ju – to je ľahké.
Na druhej strane je pravda, že bol
mimoriadne krutý. Bola to však zámerná krutosť, mäkký, prívetivý človek by
krajinu ako Rusko nedokázal viesť.
Gorbačov bol mäkký a podľa toho to
s krajinou v jeho rukách dopadlo. Jeľcin ničomu nerozumel, v ničom sa nevyznal. Jeho prchkosť a hlúposť podporili akurát deštrukciu. Putin je tvrdý
človek, ktorý síce neorganizuje teror
a nepopravuje, ale vďaka svojej tvrdosti podporuje ekonomický rast a silu
Ruska.
 Chystáte sa opäť venovať historickej téme?
– Vyčerpal som ju v knihe Neznámy
Stalin. Dokonca sa mi všetko do nej

ani nevošlo, a tak som state Stalin
a židovská otázka vydal ako samostatnú publikáciu. V mojom veku už neplánujem veľké historické témy. Začal
som písať o problémoch zdravia, venujem sa gerontológii, biochémii, náuke
o správnej výžive. Moja nasledujúca
kniha je už napoly hotová, zaoberá sa
dlhovekosťou, jej závislosťou od stravy,
ako správna výživa spomaľuje starnutie. Biochémia je predsa moja pôvodná
profesionálna oblasť. Momentálne ma
zaujíma viac než história a spôsobuje
mi väčšie potešenie.
 Čím sa teraz zaoberá váš brat
Roj Medvedev?
– Brat prispel ešte dvoma kapitolami
do zborníka zahraničných spisovateľov, ktorí besedovali o Stalinovi. Zameriava sa najmä na problémy súčasnosti, napísal dve knihy o perestrojke,
o Gorbačovovom období. Hľadal odpovede ako historik, prečo sa rozpadol
Sovietsky zväz. Zaujímalo ho Gorbačovovo pôsobenie v najvyšších štruktúrach štátu, jeho účasť v parlamente.
S Gorbačovom sa osobne pozná, svojho času bol jeho poradcom, nie sú mu
neznáme informácie z „kuchyne“. Ďalšiu knihu brat chystá o histórii Zväzu
nezávislých republík, ktoré sa stali nezávislými od Sovietskeho zväzu – Gruzínsko, Azerbajdžan, Uzbekistan, Ukrajina, Bielorusko – zaujíma ho, ako sa
rozvíjajú za posledných pätnásť rokov.
 Aké knihy čítate?
– Teraz najmä knihy o problémoch
starnutia, výživy, encyklopédie, knihy
o jedle, o diétach a dlhovekosti. Mám
bohatú knižnicu, knihy o histórii si vyberám. Len zriedka nájdem niečo dôveryhodné a zároveň zaujímavé. Osobitne ma fascinujú knihy o histórii vojny.
Nedávno vyšli v Rusku nanovo spracované štvorzväzkové Dejiny Veľkej vlasteneckej vojny, očistené od predošlých nánosov falzifikácie. Vojnové udalosti a bitky – Stalingradská, Kurská
i Moskovská sú opisované inak. Všetko
sa mapuje a interpretuje bližšie k realite.
Predchádzajúce historické knihy som
nečítal, lebo ma urážali svojím charakterom vymyslenej propagandy. Ani
dnes ma však nezaujímajú knihy západnej proveniencie na tému vojny. Aj
ony falzifikujú. Západnému autorovi je
ťažko vyjadrovať sa k histórii Sovietskeho zväzu bez skreslení. Je to takmer nemožné. Z fikcie rád čítam napríklad Grishama. Beriem si ho na cesty,
veľmi sa mi páči.
Zhovárala sa Zuzana Belková

Najkvalitnejší životopis sovietskeho diktátora
Žores A. Medvedev – Roj A. Medvedev
Neznámy Stalin
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2006
Možno o Stalinovi povedať ešte
niečo nové? Dvojica vynikajúcich
ruských historikov (bratov-dvojičiek)
nám s dych vyrážajúcou podrobnosťou ukazuje, že to možné nielen
je, ale že sme o tomto sovietskom
diktátorovi toho prekvapujúco až tak
veľa nevedeli. Kniha, ktorá po famóznom svetovom úspechu konečne vychádza aj v slovenčine, vyvracia
mnohé mýty a nezmysly, ktoré o najobávanejšom boľševickom vodcovi
kolovali v posledných desaťročiach.
Existuje tu dokonca nápadná podobnosť s povrchným zobrazovaním
Hitlera ako uvrieskaného psychopata, ktorého každá myšlienka musela
mať až konšpiračne démonický cha-

rakter (spomeňme si na film Pád
Tretej ríše – koľko absurdných protestov vyvolalo zachytenie ľudských
stránok nacistického führera, ako
hladkanie psa, hra s deťmi či jeho
známa asketická životospráva).
Rovnako bolo populárne a takmer
povinné stvárňovať Stalina ako obmedzeného hlupáka, ktorého vari ani
v spánku neopúšťajú vražedné myšlienky. Bratia Medvedevovci sa podujali s dôsledne vedeckým prístupom zbaviť poznanie života tohto
muža nánosov tendenčných skreslení a znovuetablovať históriu 20. storočia ako riadny akademický odbor
bez spoliehania sa na subjektívne výpovede pamätníkov. Kriticky sa vyrovnávajú najmä s najznámejším Stalinovým životopisom od Dmitrija Volkogonova (Triumf a tragédia), ktorý na viacerých miestach usvedčujú
nielen z omylov, ale aj vyslovených

výmyslov. Napokon, asi nie je bez zaujímavosti, že Volkogonovov dvojzväzkový spis vznikol na priamu objednávku Oddelenia propagandy ÚV
KSSZ roku 1988, keď sa Gorbačovovo vedenie potrebovalo vyrovnať
so stále vysokou popularitou krutého
sovietskeho vojvodcu.
Autori hneď na úvod vyvracajú rozšírenú legendu o Stalinovej vražde,
ktorú mali zosnovať jeho najbližší
spolupracovníci. Pomocou údajov
získaných z archívnych dokumentov
rekonštruujú posledné dni a hodiny
tyrana s fascinujúcou presnosťou,
pričom táto kapitola sa číta ako napínavý román. Dokazujú, že Sovieti vyrobili atómovú bombu v takom rekordne krátkom čase nie vďaka svojim agentom v Spojených štátoch,
ale vďaka špeciálne zriadeným gulagom. A napokon, v pravdepodobne
najobjavnejšej časti, podrobnou ana-

lýzou dní, ktoré predchádzali vojne
s Nemeckom, zisťujú, že Stalin mal
o Hitlerových zámeroch oveľa jasnejšiu predstavu, než sa mu priznáva.
Autori dokazujú, že vzhľadom na rozsah a silu úderu boli Stalinove taktické rozhodnutia v prvých dňoch invázie úplne správne. Rovnako vyvracajú rozšírený mýtus, že sovietsky
vojvodca ignoroval informácie svojich agentov a varovania zo zahraničia.
Šokujúca kniha bratov Medvedevovcov nijako neznižuje rozsah Stalinových zverstiev a nerelativizuje obludnosť jeho teroru. Zasadzuje ju
však do rámca reálnych historických
faktov. Vďaka tomu máme na našom
knižnom trhu dosiaľ najkvalitnejší
životopis najväčšieho boľševického
diktátora.
Eduard Chmelár
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Bádateľ Príďte, poradíme!
s bujnou
fantáziou
Graham Phillips
Templári a archa zmluvy
Bratislava, Remedium 2006
Preklad Milan Thurzo
Hneď na začiatku si kladiem otázku, či by táto kniha vôbec vznikla, keby literárny svet nezachvátila mánia
zvaná Dan Brown. Každý bestseller
totiž so sebou prináša vlnu ďalších titulov, ktoré sa priživujú na jeho úspechu. Kniha Templári a archa zmluvy v čase vysokej atraktívnosti tejto témy so sebou nenesie takmer nijaké riziko neúspechu predaja.
Rovnako ako Erich von Däniken
alebo Johannes von Buttlar aj Graham Phillips sa vydal na neistú a kritikmi často zaznávanú cestu – dokumentárnej fikcie. Do inej kategórie sa
toto dielo jednoducho nedá zaradiť.
Archa zmluvy, do ktorej boli podľa
Starého zákona ukryté dosky s desiatimi Božími prikázaniami, je legenda
zahalená rúškom tajomstva, nikomu
sa ju doteraz nepodarilo vedecky vyvrátiť, ani dokázať. História templárov
je, naopak, dobre známa, ale ich existencia a mýty s ňou spojené nedajú
spávať mnohým historikom a archeológom. Graham Phillips nie je ani historik, ani archeológ a ani to o sebe
netvrdí. Vyššie uvedené témy ho však
zaujali natoľko, že sa pokúsil rozlúštiť
ich tajomstvo.
Čitateľ sa teda spolu s autorom vydáva na cestu historického bádania,
ktorá sa začína pred tri a pol tisíc rokmi, keď po odchode z egyptského zajatia zostrojili starovekí Izraelčania
podľa Božích inštrukcií Archu zmluvy.
Téma je pútavá a popri rozprávaní sa
čitateľ dozvedá mnoho zaujímavých
faktov zo starovekej histórie. Autor
uvádza mnoho naozaj odvážnych, no
celkom zaujímavých hypotéz a pohľadov na starobylú históriu izraelského a egyptského národa. Po niekoľkých stranách sa v slovenskom
preklade Milana Thurza čoraz častejšie stretávame s prekladateľovými
poznámkami, ktorými vlastne upresňuje fakty v texte Grahama Phillipsa,
čím ho usvedčuje z fatálnych omylov
a dezinterpretácií. Rovnako ho prekladateľ neušetrí ani dokázateľnej konfabulácie, predovšetkým pri interpretácii a výklade citátov zo Starého zákona a Nového zákona. Ak by išlo len
o drobné „pošmyknutia“ z oblasti biológie alebo geológie, všetko by bolo
v poriadku. Ak však prekladateľ usvedčí autora z omylov týkajúcich sa prekladov základných termínov (napr.
hebrejského názvu Israel) alebo neschopnosti objasniť na základe podložených faktov, kto vlastne vložil kamenné dosky do Archy zmluvy, zostáva nám už len sledovať jeho bádanie
s trpezlivým nadhľadom, alebo ho odmietnuť nadobro.
O to úsmevnejšie potom pôsobí jeho vedecké bádanie spolu s priateľmi
z USA – manželmi Grahamom a Jodi
Russellovcami. Tí pomáhajú autorovi
najmä v druhej časti knihy, kde sa
spoločne usilujú objasniť úlohu templárov v celej kauze, a najmä pri objavení troch ohnivých kameňov priamo
súvisiacich so samou archou. Okolnosti, za ktorých k tomu došlo, sú
však už skutočne z ríše fantázie. Komickosť a autorovu naivitu tam, kde by
čitateľ očakával triezvy pohľad na fakty, umocňujú aj štylizované fotografie
zanietenej trojice „bádateľov“.
Michaela Geisbacherová

To nie sú prázdne slová, v špecializovanej predajni Informačného centra podnikateľov na Jesenského ul. v Bratislave naozaj vedia kvalifikovane poradiť a usmerniť
zákazníka v spleti zákonov, ich nespočetných novelizácií či právnických a ekonomických príručiek. Nechýba ani citlivý,
profesionálny prístup k návštevníkom. O ďalších službách kníhkupectva hovorí jeho
pracovníčka Gabriela BENEDEKOVÁ.
 Čo ponúkate svojim zákazníkom?
– Zameriavame sa na zbierky zákonov,
právnickú a ekonomickú literatúru, ponúkame najmä monografie, komentáre, príručky aj odborné periodiká zo žilinského
vydavateľstva Poradca podnikateľa. Okrem
tejto produkcie zákazníci u nás nájdu zaujímavé tituly z vydavateľstiev Eurounion,
Elita, Heuréka, Epos, Iura edition. Knižné
tituly dopĺňa aj niekoľko periodík — Daňový
a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP),
Personálny a mzdový poradca podnikateľa (PMPP), Dane a účtovníctvo (rady
a riešenia), mesačník Živnostník, ktorý vychádza namiesto Jednoduchého účtovníctva, a nový časopis Práca, mzdy a odmeňovanie. Najvyhľadávanejším periodikom je ÚZ — úplné znenie rôznych zákonov, obsahuje vždy základný zákon a všetky jeho následné novelizácie s presným
označením doby platnosti. Doplnkovým
sortimentom sú mapy, vzhľadom na umiestnenie kníhkupectva v rušnej zóne centra
mesta.
 Kto tvorí vašu klientelu?
– Navštevuje nás veľa vysokoškolákov
a pedagógov Právnickej fakulty UK, podnikatelia, zástupcovia firiem, inštitúcií a pod.
Zákazníci sa k nám radi vracajú, pretože
okrem predaja poskytujeme aj konzultácie
o novelizáciách zákonov či pripravovaných
zmenách. Vedia, že u nás dostanú najnovšie platné vydanie zákonov, komentárov,
príručiek.

 Ako sa vám darí zabezpečovať aktuálne vydania zákonov?
– Usilujeme sa získať tie najkvalitnejšie
publikácie, zákony s komentármi špičkových odborníkov. Vyhľadávame tituly v špecializovaných vydavateľstvách, udržiavame
si prehľad o novinkách. V súčasnosti nám
chýba Občiansky zákonník, Občiansky súdny poriadok, Obchodný zákon
s kvalitnými komentármi odborníkov. Ponúkame literatúru v slovenčine, no radi by
sme získali aj českú produkciu s podobnou problematikou, zatiaľ o tom rokujeme.
 Ktoré tituly sú u vás najúspešnejšie?
– Niektoré publikácie sú úspešné „nárazovo“, buď dlhšie chýbali na trhu, alebo
sú vyhľadávaným učebným materiálom.
Po veľkej vlne záujmu nastane útlm, tak to
bolo napríklad s Občianskym právom
hmotným 1, 2 (Iura edition). Už dlhšie sú
v popredí záujmu zákazníkov knihy M. Ďuricu Konkurzné právo na Slovensku
a v Európskej únii, Trestný zákon
a Trestný poriadok s komentárom od
J. Čentéša a kol. a Zákon o konkurze
a reštrukturalizácii s komentárom B.
Pospíšila (všetky z vydavateľstva Poradca
podnikateľa). Ďalším úspešným titulom je
Zákon o rodine z Eurounionu a Správny
poriadok od S. Košičiarovej z Heuréky.
 Poskytujete zákazníkom aj čosi,
čo inde nedostanú?
– V predaji máme zviazané ročníky
Zbierok zákonov (chýbajúce ročníky doobjednávame) a Právnickú bibliografiu
za roky 1993 — 2000. Záujemcom sme
k dispozícii od pondelka do piatku od
8.00 – 17.00 na adrese Jesenského ul. č.
5, 811 01 Bratislava, tel. 02/ 5441 2906.
Predajňu navštívila
Zuzana Galovičová

Keď nemé múry prehovoria

Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny
Zostavila Henrieta Moravčíková
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2006
Autorka a zostavovateľka Henrieta Moravčíková ponúka čitateľom ucelený pohľad na architektonické diela na Slovensku
v priereze dvetisícročnej histórie. V autorskom tandeme s Matúšom Dullom už takto
priblížili Architektúru Slovenska v 20.
storočí v reprezentatívnej publikácii, ktorú
takisto vydalo Vydavateľstvo Slovart (2002).
Význam obidvoch publikácii nespočíva len
v odbornom historickom zmapovaní architektonickej tvorby na našom území, ale
predovšetkým v tom, že v širších nadnárodných a historických súvislostiach upozorňujú na umeleckú úroveň jednotlivých
pamiatok, na progresívne tvorivé tendencie ich tvorcov a napokon pre mnohých
z nás objavujú zaujímavé životné osudy
staviteľov či užívateľov jednotlivých stavieb.
Z tohto pohľadu je publikácia určená naozaj
širokému okruhu čitateľov – od bežných
záujemcov o historické pamiatky až po odborníkov na architektúru či dejiny umenia.
Autori (Matúš Dulla, Ján Krcho, Janka Krivošová, Magdaléna Kvasnicová, Henrieta
Moravčíková, Jana Pohaničová, Ján Rajtár, Danica Šoltésová) prispôsobili čitateľskému zázemiu spôsob rozprávania o konkrétnych architektonických dielach, ako aj
syntetizujúci text jednotlivých kapitol načrtávajúci v historických súvislostiach špecifiká štýlov vždy v danom období. Kniha je
takto chronologicky rozčlenená do 18 kapitol – od rímskych fortifikačných stavieb,

sakrálnych a sídelných stavieb starých
Slovanov, cez vzácne románske pamiatky,
stredoveké mestá a hrady, gotické chrámové stavby s európskymi vplyvmi, renesančné kaštiele, opevnenia proti Turkom,
reformačnú architektúru, barokové cirkevné stavby a honosné šľachtické sídla,
ľudové stavby, osvieteneckú a klasicistickú
architektúru, romantizmus a historizmus až
po začiatok 20. storočia, počnúc secesiou a národnou architektúrou reprezentovanou Dušanom Jurkovičom, pokračujúc
modernou s jej najvýznamnejším predstaviteľom Fridrichom Weinwurmom a končiac novou a súčasnou architektúrou.
V snahe čo najpútavejšie priblížiť čitateľovi
vznik či históriu stavieb autori nečerpali len
z odbornej historickej literatúry a dokumentačných prameňov (cenný súpis literatúry uvádzajú podľa jednotlivých kapitol
v závere knihy), ale neraz načreli aj do zaujímavých dobových sprievodcov, cestopisov či denníkových záznamov a citáty
z nich veľmi priliehavo zakomponovali do
svojho rozprávania. Na ukážku aspoň krátke citáty: „«Palác, lebo ináč túto budovu
nemôžeme nazvať, nám pripomína viedenskú Polytechnickú školu – ponúka
všetko, len pohodlie nie.» Tento postreh
si do svojho denníka zapísal gróf Štefan
Sečéni (István Szechényi) po návšteve
kaštieľa v Topoľčiankach (1818 – 1825)
v októbri 1824, keď už bola dostavba
klasicistického krídla pred dokončením.
... gróf (Ján Keglevič) sa prejavil tiež ako
vynikajúci koordinátor stavebných prác.
To, že na stavbe vládol čulý ruch, sa dozvedáme aj z denníka grófovej manželky
Adely Zičiovej, ktorá si v auguste 1824
poznamenala: «Na zámku to vyzerá ako
na stavbe Babylonskej veže.»“ Takýto
spôsob približovania histórie architektúry
a jej pamiatok – rozprávaním príbehov o ľuďoch, ktorí sa zaslúžili o jej vznik a uchovanie (všetci sú zaradení do menného registra) – je zárukou, že osloví súčasníkov
a naučí ich vnímať kultúrne dedičstvo ako
živú prítomnosť, nie ako nemých svedkov
minulosti.
Autori zmapovali celé Slovensko a ak sa
chystáte tráviť dovolenku doma, nahliadnite do tejto poučnej a inšpiratívnej knihy
a zostavte si itinerár svojho putovania za
poznaním podľa jej miestneho registra.
Iste neoľutujete.
–báb–

Vydavateľstvo
Eleonóra Nosterská – N. M. CODE

Adresa: Čmelíkova 9
821 03 Bratislava 2
tel./fax: 02/ 43 42 48 30
e-mail: nmcode@slovanet.sk
Vydavateľstvo NM Code vzniklo roku
1992 ako prirodzený nástroj na vydávanie nekomerčných umeleckých projektov. Spoločným menovateľom väčšiny
vydaných diel je tesné prepojenie so
svetom divadla, pričom divadlo je syntetizujúci prvok, uhol pohľadu.
Edičná činnosť sa pohybuje v piatich
základných rovinách, ktoré sa v jednotlivých projektoch vzájomne prelínajú:
1. Časopis Salto o pohybovom a alternatívnom divadle je jediné periodikum, ktoré sa na Slovensku cielene zaoberá touto oblasťou. Poskytuje výnimočnú platformu pre široké spektrum
tanečných a pohybových aktivít od klasického baletu až po site specific projekty a multimediálne projekty. Časopis
má okrem slovenských autorov aj zahraničných prispievateľov, vydávame
štvrtý ročník, vychádza štyrikrát za rok.
Distribúciu a objednávky časopisu vybavuje distribučná spoločnosť L. K. Permanent.
2. Bibliofílské vydania svetovej literatúry a súčasných autorov predstavujú
pokus o nové definovanie knihy ako výtvarného objektu. Kniha Étaín (keltský
mýtus z Uladského cyklu, preklad J. Draškovič) dostala roku 2000 v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska ocenenia za vydavateľský počin, grafické spracovanie
a polygrafickú realizáciu. Kniha je však
iba časť komplexnejšieho projektu, ktorý pozostával z dvoch výstav, troch koncertov a bol sprevádzaný vydaním CD
Étaín českých hudobníkov M. Kořána
a P. Richtera.
3. Edícia Jahodová kolobežka je zameraná na pôvodnú literatúru pre deti.
Vyšli v nej: prvotina D. Inštitorisovej Dadkino putovanie alebo Dadka v ríši
Kráľovnej rozprávok, čítané uspávanky L. Procházkovej Zatvor oči / Zavři
oči (bilingválne aj s českým originálom). V súčasnosti, keď je povedomie

o česko-slovenskej vzájomnosti vytlačené do podoby nejasnej spomienky, je
publikácia pokusom o aktualizáciu kedysi takých prirodzených kultúrnych
kontaktov.
4. Umenovedné publikácie, monografie a katalógy ku konkrétnym výstavám. Po štyroch rokoch systematickej
práce bude tento rok na trh uvedená
monografia Peter Scherhaufer „Učiteľ šašků“, ktorú s kolektívom autorov
editorsky pripravila D. Inštitorisová. Monografia je tematicky venovaná predovšetkým tvorbe tohto režiséra na Slovensku v profesionálnych aj amatérskych podmienkach, v niektorých témach však presahuje aj do tvorby
v iných krajinách. Obsahuje bohatý dokumentačný materiál (fotografie, výtvarné návrhy, listy, koncepcie a iné autentické materiály), dosiaľ nebol v takejto
kompletnosti publikovaný, podrobne
ilustruje jeho tvorbu a divadelné myslenie.
5. Hudba našla zastúpenie v zrealizovaných CD scénickej hudby (M. Kořán,
P. Richter, B. Rajnošek, O. Smeykal
a ďalší) alebo záznam súčasnej opery M. Karáska Au pair – Ópér.
Vydavateľstvo N. M. CODE má eminentnú snahu posúvať hranice poznaného, experimentovať s formou aj obsahom, preto sú všetky uskutočnené projekty pôvodné, nekomerčné a nie je zámerom vydavateľstva na tomto fakte čokoľvek meniť. Vzhľadom na to nie sú šírené prostredníctvom bežných distribučných spoločností (okrem časopisu),
ale sú dostupné iba vo vybraných kníhkupectvách – Prospero, Exlibris, Modul.
Na tento rok pripravujeme okrem monografie Peter Scherhaufer – „Učiteľ
šašků“ aj výpravnú publikáciu s fotografiami Petra Brenkusa o tanci, publikáciu 30 rokov Tanečného divadla
Bralen a divadelné scenáre Miloša Karáska Caspar Ester. Pripravuje sa ďalšie vydanie česko-slovenskej knihy pre
deti od Edy Kriseovej Prázdniny s Bosonoškou.

Povedačky z Petržalky
Natália Murat-Oravcová
Presýpacie hodiny
Bratislava, M. R. K. agency 2005
Všetkým dobrým ľuďom nielen z Petržalky venovala autorka Natália MuratOravcová svoj výber fejtónových príbehov
pod názvom Presýpacie hodiny. Vychádzali v Petržalských novinách od roku
1997 v rovnomennej rubrike, ktorá vlastne nastavovala zrkadlo sídliskovej realite.
Z pera redaktorky Dáše vychádzali zážitky, príbehy, postrehy, ktoré odľahčenou
formou zoznamovali so životom a dianím
na najväčšom bratislavskom sídlisku, radosťami i strasťami jeho obyvateľov. Z týchto „povedačiek“ autorka pripravila výber
podľa ročných období – od jari do zimy –
bez ohľadu na to, kedy vznikli. Vlastnoručne ich aj ilustrovala, a tým si splnila
svoj detský sen – nakresliť obrázky do
vlastnej knižky. Veď ako sa hovorí, sny sú
na to, aby sa plnili.
Každý príbeh, povedačka začína vetou:
„Tak si tu, v Petržalke, žijeme!. A hneď
nasledujú upresnenia: „plus-mínus, stredne a aj zle.... ako kdekoľvek inde, len

s tým rozdielom, že je nás pohromade
už príliš veľa (a možno je to len komplex
malomesta v porovnaní s inými mestskými gigantmi na svete) ... ako obete,
pozorovatelia, pajáci, rozhodcovia. Ako
vyšťavovači (seba a iných, hlavne iných),
ako buriči, podpichovači, ako baránkovia, ako mlčiaci pobúrení, ustráchaní zazobanci, letargickí ničnerobenci, či ako
permanentní frfloši a krčmoví odborníci
na všetko...“. Ďalej potom autorka už vykresľuje petržalské udalosti, zážitky i nástrahy každodenného života, s ktorými sa
stretla osobne, jej blízki či známi. Poodhaľuje súkromie, názory i dušu Petržalčanov.
Súbor krátkych literárnych útvarov v Presýpacích hodinách „vťahuje“ čitateľa
do úsmevných, neraz i trpkých obrázkov
z Petržalky. Miestami síce vyvolávajú podobné asociácie aj s inými sídliskami, ale
v rozhodujúcej časti knižka zostáva predsa len dokumentom tej nenapodobiteľnej
atmosféry bratislavskej Petržalky. Presýpacie hodiny nie sú iba obrázkami zo
sídliska, ale akási mini sociologická sonda
do života obyvateľov dnešného sídliska.
Katarína Mikluščinová
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KNIHY
V PREDAJI
1 FILOZOFIA
10 Filozofia
Jazyk z pohľadu sémantiky, pragmatiky a filozofie vedy. Zost. M. Zouhar
Bratislava, Filozofický ústav SAV 2006.
1. vyd. 262 s. Brož.
Zborník zo slovensko-českého sympózia
(Stará Lesná 12. – 14. 9. 2005).
ISBN 80-967225-6-5
3 SPOLOČENSKÉ VEDY
30 Sociológia. Súčasná spoločnosť. Demografia
Národná správa o politike mládeže
v Slovenskej republike. Zost. Ľ. Sobihardová
Bratislava, Ministerstvo školstva SR 2005.
1. vyd. 152 s. Brož.
Súhrnná správa.
ISBN nemá
SEJČOVÁ, Ľuboslava
Pohľad na kvalitu života dospievajúcich
Bratislava, ALBUM 2006. 1. vyd. 99 s.
Brož.
Výsledky výskumu.
ISBN 80-968667-4-5
ŠULAVÍKOVÁ, Blanka
Autenticita a dobrý život
Bratislava, ALBUM 2006. 1. vyd. 198 s.
Brož.
Výsledky výskumu.
ISBN 80-968667-5-3
32 Politika
GAŠPAROVIČ, Ivan
Myslím národne, cítim sociálne. Predslov Milan Čič
Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej
2006. 1. vyd. 198 s. Viaz.
Osem spoločensko-politických úvah o Slovensku od súčasného prezidenta SR.
ISBN 80-89208-16-9
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava, Merkury 2006. 1. vyd. 127 s.
Brož.
Komentár k zákonu č. 333/2004 Z. z.
ISBN 80-89143-27-X
33 Ekonomika
Zborník vzorových skúšobných testov
Bratislava, Súvaha 2006. 1. vyd. 54 s.
Brož.
Pomôcka ku skúškam 1. a 2. stupňa certifikácie.
ISBN 80-88727-99-5
34 Právo. Legislatíva
JARINKOVIČOVÁ, Valéria
Príručka pre zdanenie príjmov fyzickej
osoby
Bratislava, Epos 2006. 1. vyd. 543 s.
Viaz.
Súbor predpisov s komentárom.
ISBN 80-8057-664-5
Predpisy o dani z príjmov pre rok 2006
Bratislava, Epos 2006. 1. vyd. 460 s.
Brož.
Súbor platných predpisov
ISBN 80-8057-673-4
VLČEK, Robert – HRUBEŠOVÁ, Zdenka
Sociálnoprávna ochrana maloletých.
Vybrané aspekty
Bratislava, Epos 2006. 1. vyd. 254 s.
Viaz.
Právna úprava vzťahov.
ISBN 80-8057-675-0
Vreckový Občiansky zákonník
Bratislava, Epos 2006. 1. vyd. 175 s.
Brož.

Ustanovenia Občianskeho zákonníka.
ISBN 80-8057-684-X
Vreckový Zákonník práce a súvisiace
zákony
Bratislava, Epos 2006. 1. vyd. 224 s.
Brož.
Prehľad právnych predpisov.
ISBN 80-8057-671-8
Vreckový Živnostenský zákon so súvisiacimi predpismi
Bratislava, Epos 2006. 1. vyd. 223 s.
Brož.
Prehľad platných predpisov.
ISBN 80-8057-680-7
Zoznam advokátov Slovenskej advokátskej komory k 15. 2. 2006
Bratislava, Slovenská advokátska komora
2006. 1. vyd. 270 s. Brož.
Praktická pomôcka.
ISBN nemá
35 Verejná správa
Decentralizácia verejnej správy Slovenskej republiky – otvorené otázky.
Zost. E. Žárska a M. Šebová
Bratislava, Ekonomická univerzita 2005.
1. vyd. 127 s. Brož.
Zborník príspevkov.
ISBN 80-89149-06-5
37 Pedagogika. Školstvo. Veda
KADLEČÍKOVÁ, Melánia
Dejiny ľudového školstva v Nových
Zámkoch
Nové Zámky, Crocus 2005. 1. vyd. 36 s.
Brož.
História ľudového školstva.
ISBN 80-88992-78-3
KOLLÁROVÁ, Emília
Nadstavbové a pomaturitné štúdium,
rekvalifikácia
Bratislava, Infopress, vydavateľské a konzultačné služby 2006. 14. vyd. 152 s.
Brož.
Informačná príručka.
ISBN 80-85402-70-X
MACHÁČEK, Ladislav
Participácia študentov na samospráve
stredných a vysokých škôl Slovenska
Bratislava, IUVENTA 2005. 1. vyd. 58 s.
Brož.
Sociologický výskum – závery.
ISBN 80-8072-045-2
39 Etnológia. Mravy a zvyky. Folklór
A teraz túto... II. séria. Zost. D. Bohuš
Poniky, ČIŽMÁR – PARTNER 2006. 1. vyd.
147 s. Brož.
Siedmy výber najobľúbenejších slovenských ľudových piesní.
ISBN 80-89183-13-1
HABOVŠTIAK, Anton
Oravci o svojej minulosti
Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej
2006. 2. dopl. vyd. 305 s. Viaz.
Dobové svedectvo Oravcov o svojej minulosti, niekdajších výrobných činnostiach,
obchodných aktivitách, zanikajúcich i už
zaniknutých remeslách a vymierajúcom
zvykosloví a folklórnej tvorbe. Úprimné
a autentické rozprávanie jednoduchých
oravských ľudí vychádza v čitateľskej transkripcii nárečových textov.
ISBN 80-89208-18-5
391 Učebnice
Akademická príručka. Zost. D. Meško,
D. Katuščák
Martin, Vydavateľstvo Osveta 2005. 2. dopl.
vyd. 496 s. Brož.
Praktická príručka pre študentov, pedagógov i prax.
ISBN 80-8063-200-6

BALÁŽ, Pavel
Trestné právo hmotné
Bratislava, Veda 2005. 1. vyd. 441 s.
Brož.
Vysokoškolská učebnica.
ISBN 80-224-0876-X
Banky a finančný trh. Zost. J. Vyšňovská
Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška 2005.
1. vyd. 66 s. Brož.
Učebný text.
ISBN 80-7165-524-4
BARANCOVÁ, Helena – SCHRONK, Robert
Pracovné právo
Bratislava, Sprint, vydavateľská, filmová
a reklamná agentúra 2006. 1. vyd. 781 s.
Viaz.
Vysokoškolská učebnica.
ISBN 80-89085-52-0
Daňová sústava. Zost. J. Vyšňovská
Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška 2005.
1. vyd. 62 s. Brož.
Učebný text.
ISBN 80-7165-525-2
HOREHÁJ, Jozef
Svetová ekonomika
Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela
2005. 1. vyd. 116 s. Brož.
Vysokoškolské skriptá.
ISBN 80-8083-118-1
LIPTÁKOVÁ, Ľudmila
Medzinárodné hospodárske vzťahy
Bratislava, Sprint, vydavateľská, filmová
a reklamná agentúra 2006. 1. vyd. 414 s.
Viaz.
Vysokoškolská učebnica.
ISBN 80-89085-55-5
SCHULTZ, Ivan
Právny systém v Slovenskej republike II
Bratislava, Súvaha 2006. 2. preprac. vyd.
163 s. Brož.
Učebnica.
ISBN 80-88727-97-9
ŠKULTÉTY, Peter
Správne právo hmotné. Osobitná časť
Bratislava, Univerzita Komenského, vydavateľstvo 2006. 1. vyd. 246 s. Brož.

Učebnica pre vysokoškolákov.
ISBN 80-7160-206-X
VINCÚR, Pavol
Teória a prax hospodárskej politiky
Bratislava, Sprint, vydavateľská, filmová
a reklamná agentúra 2006. 1. vyd. 432 s.
Viaz.
Vysokoškolská učebnica.
ISBN 80-89085-60-1
4 JAZYK. JAZYKOVEDA
49 Učebnice
CSUKANÉ, Mária
Olvasókönyv az alapiskola 1. osztálya
számára
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2006. 7. vyd. 101 s.
Brož.
Čítanka pre I. ročník ZŠ.
ISBN 80-10-00890-7
CSUKANÉ, Mária
Olvasási munkafüzet
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2006. 7. vyd. 80 s.
Brož.
Pracovný zošit z čítania pre I. ročník ZŠ.
ISBN 80-10-00889-3
DIENEROVÁ, Eva
Začínam písať
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2006. 2. vyd. 40 s.
Brož.
Učebná pomôcka.
ISBN 80-10-00874-5
HLAVATYNÉ, Margit M. – VARSÁNYI,
László
Feladatlapok
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2006. 4. vyd. 76 s.
Brož.
Pracovné listy k čítanke a písaniu pre
3. ročník špeciálnych ZŠ.
ISBN 80-10-01004-9
Precvičme si pravopis 5. ročník ZŠ
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2006. 8. vyd. 71 s.
Brož.

Zbierka pravopisných cvičení.
ISBN 80-10-00877-X
RÝZKOVÁ, Anna – BENKOVÁ, Jozefína
Učíme sa pravopis 4. ročník ZŠ
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2006. 7. vyd. 80 s.
Brož.
Zbierka pravopisných cvičení.
ISBN 80-10-00875-3
Učíme sa pravopis 3. ročník ZŠ
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2006. 7. vyd. 78 s.
Brož.
Zbierka pravopisných cvičení.
ISBN 80-10-00876-1
6 APLIKOVANÉ VEDY
61 Medicína
BUC, Milan
Autoimunita a autoimunitné choroby
Bratislava, Veda 2005. 1. vyd. 489 s. Brož.
Monografia o imunológii.
ISBN 80-224-0867-0
RADOŇAK, Jozef
Ochrana miechy pri operáciách torakoabdominálnej aneuryzmy aorty
Košice, CompuGraph 2006. 1. vyd. 135 s.
Viaz.
Monografia o operačnom postupe.
ISBN 80-969103-3-7
SMETANOVÁ, Viera
Vysoký krvný tlak
Bratislava, Herba 2006. 1. vyd. 236 s.
Brož.
Učebnica pre postgraduálne vzdelávanie.
ISBN 80-89171-33-8
62 Psychológia. Psychiatria. Psychoanalýza. Sexualita
BUSCH, Fredric – RUDDEN, Marie –
SHAPIRO, Theodore
Psychodynamická terapia depresií.
Z angl. orig. prel. B. Moťovský
Trenčín, Vydavateľstvo F 2006. 1. vyd.
203 s. Brož.
Odborná monografia.
ISBN 80-88952-32-8
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GABBARD, Glen O.
Dlhodobá psychodynamická psychoterapia. Základný text. Z angl. orig. prel.
M. Vojtová
Trenčín, Vydavateľstvo F 2005. 1. vyd.
208 s. Brož.
Odborná príručka.
ISBN 80-88952-29-8
Objavte cestu, ako ísť ďalej. Z angl.
orig. prel. J. Maliariková
Trenčín, Vydavateľstvo F 2006. 1. vyd.
96 s. Brož.
Podpora a rady pre tých, čo postihla schizofrénia.
ISBN 80-88952-31-X
WINSTON, Arnold – ROSENTHAL, Richard – PINSKER, Henry
Úvod do podpornej psychoterapie. Z angl.
orig. prel. M. Ramincová
Trenčín, Vydavateľstvo F 2006. 1. vyd.
202 s. Brož.
Odborná príručka.
ISBN 80-88952-34-4
631 Lesníctvo. Poľnohospodárstvo. Poľovníctvo. Rybárstvo. Domáce zvieratá
MATLÁK, Juraj
Atlas chorôb škodcov ovocín a viniča
Bratislava, M-EDIT-OR 2006. 2. vyd. 60 s.
Brož.
Praktická príručka.
ISBN 80-968842-4-7
MATLÁK, Juraj
Celoročná ochrana záhradných plodín
Bratislava, M-EDIT-OR 2006. 6. vyd. 74 s.
Brož.
Praktická príručka.
ISBN 80-968842-3-9
POSPÍŠILOVÁ, Dorota – SEKERA, Daniel
– RUMAN, Tibor
Ampelografia Slovenska
Modra, Výskumná a šľachtiteľská stanica
vinárska a vinohradnícka 2005. 1. vyd.
368 s. Viaz.
Monografia o odrodách viniča.
ISBN 80-969350-9-7
64 Praktický život
JACOBS-STEWARTOVÁ, Thérèse
Cesta k novým pocitom. Zabudnite na
vyjazdené koľaje. Z angl. orig. prel. A. Činčárová
Bratislava, Columbus 2005. 1. vyd. 275 s.
Brož.
Príručka pre tých, čo žijú v strese.
ISBN 80-7136-126-7

Sanita – kúpelňa. Technické zariadenia budov – časť III.
Bratislava, A-Projekt 2006. 1. vyd. 238 s.
Brož.
Stavebné tabuľky a všetko o sanitárnej
technike.
ISBN 80-968247-3-2
7 UMENIE. ŠPORT. VOĽNÝ ČAS
73 Maliarstvo. Grafika
Hold Ester M. – Šimerovej
Bratislava, Galéria mesta Bratislavy 2006.
1. vyd. Nestr. Brož.
Katalóg k výstave.
ISBN 80-88762-80-4
Jarmila Čihánková
Trnava, Galéria mesta Bratislavy 2005.
1. vyd. 24 s. Brož.
Katalóg k výstave.
ISBN 80-85132-47-8
KALNÝ, Igor
Vstup do ticha
Bratislava, Galéria mesta Bratislavy 2005.
1. vyd. Nestr. Brož.
Katalóg k výstave výtvarníka.
ISBN 80-88762-81-2
Klenoty českého a slovenského moderného maliarstva 1907 – 1945
Bratislava, Galéria mesta Bratislavy 2006.
1. vyd. Nestr. Brož.
Katalóg k výstavám v Bratislave a Trenčíne.
ISBN 80-88762-82-0
Stála expozícia Dominika Skuteckého
Banská Bystrica, Štátna galéria 2005.
2. vyd. Nestr. Brož.
Katalóg k expozícii maliara.
ISBN 80-88681-52-9
Výtvarník Oskár Čepan (1925 – 1992)
Trnava, GALÉRIA J. KONIARKA 2005.
1. vyd. 95 s. Brož.
Katalóg k výstave.
ISBN 80-85132-45-1
76 Umelecké remeslá
Ľudové kováčstvo – techniky a funkcie
výzdoby
Bratislava, ÚĽUV (Ústredie ľudovej umeleckej výroby) 2005. 1. vyd. 73 s. Brož.
Zborník zo sympózia remeselníkov.
ISBN 80-88852-34-X
ZAJONC, Juraj
Snovanie a tkanie plátna
Bratislava, ÚĽUV (Ústredie ľudovej umeleckej výroby) 2005. 1. vyd. 47 s. Brož.
Praktická príručka.
ISBN 80-88852-36-6

69 Technológia. Priemysel. Stavebníctvo
CHROMÍK, Róbert – KLEIN, Štefan
Vykurovanie. Technické zariadenia budov – časť II.
Bratislava, A-Projekt 2006. 1. vyd. 295 s.
Brož.
Stavebné tabuľky a všetko o vykurovaní
budov.
ISBN 968247-6-7

77 Fotografia. Kinematografia. Audiovízia
100 najkrajších miest na svete. Z angl.
orig. prel. kol.
Bratislava, Svojtka&Co 2005. 1. vyd. 221 s.
Viaz.
Mestá z rôznych kontinentov vo fotografiách so stručnou charakteristikou.
ISBN 80-969336-9-8

78 Hudba. Tanec. Scénické umenie. Iné
múzické formy
PIRNÍKOVÁ, Tatiana
Sny – projekty – dozrievanie...
Prešov, Súzvuk 2005. 1. vyd. 170 s. Viaz.
Hudobný workshop ako priestor pre integráciu.
ISBN 80-89188-07-9
8 LITERATÚRA. BELETRIA
80 Literárne dejiny. Teória. Kritika. Korešpondencia. Súborné dielo a vybrané
diela. Biografie a monografie o spisovateľoch
JURČO, Milan
Z prelomu storočí, z rozhrania žánrov
Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej
2006. 1. vyd. 298 s. Viaz.
Súbor štúdií, úvah, esejí a svedectiev od
banskobystrického vysokoškolského pedagóga, profesora literatúry (nar. 1931).
ISBN 80-7090-801-7
ŽILKA, Tibor
Vademecum poetiky
Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa
2006. 1. vyd. 437 s. Viaz.
Slovník literárnovedných pojmov zoradených abecedne od profesora a literárneho vedca.
ISBN 80-8050-965-4
81 Poézia
HAJNOVIČOVÁ, Eva – AMZLEROVÁ, Magdaléna
Perom a srdcom
Nové Zámky, Crocus 2005. 1. vyd. Nestr.
Viaz.
Básnická zbierka.
ISBN 80-88992-81-8
HOLBOVÁ, Elena
Viditeľné znamenie
Žilina, Knižné centrum 2006. 1. vyd. 55 s.
Viaz.
Básnická zbierka autorky staršej generácie (nar. 1928).
ISBN 80-8064-253-2
KUCMAR, B.
Glosy
Bratislava, Vl. nákl. 2006. 1. vyd. Nestr.
Brož.
Výber básní.
ISBN nemá
MORAVČÍK, Štefan
Zimkomriavky. Ilust. Ondrej Zimka
Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej
2006. 1. vyd. 82 s. Viaz.
Cyklus originálnych, hravých básnických
výpovedí inšpirovaných obrazmi akademického maliara Ondreja Zimku.
ISBN 80-89208-26-6
82 Divadelné hry. Scenáre. Dramatické
texty
HUDEC, Ivan
Výber – dráma do roku 2000

Bratislava, PRINT SERVIS 2006. 1. vyd.
401 s. Brož.
Texty, scenáre pre divadlá, médiá, skeče
a piesne.
ISBN 80-88755-99-9
83 Román. Novely. Poviedky
BOB, Jozef
Sedem osudových
Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej
2006. 1. vyd. 152 s. Viaz.
Sedem beletrizovaných príbehov života
a osudových momentov najvýznamnejších
slovenských spisovateľov 19. a 20. storočia (J. Hollý, J. Kollár, Ľ. Štúr...).
ISBN 80-89208-20-7
CHRISTIE, Agatha
Zabudnutá vražda. Prípady slečny
Marplovej. Z angl. orig. prel. Otakar Kořínek
Bratislava, Slovenský spisovateľ 2006.
2. vyd. 160 s. Edícia Zelená knižnica.
Viaz.
Detektívny príbeh o objasňovaní dávnejšej
vraždy nevlastnej matky Gwendy Reedovej.
ISBN 80-220-1360-9
84 Eseje. Prednášky. Iné písomné formy
CABADAJ, Peter
Nebo, teplo, apríl, máj
Martin, Vl. nákl. 2006. 1. vyd. 150 s.
Viaz.
Štúdie, texty, drobné literárne útvary, personálna bibliografia k 40. výročiu narodenia autora.
ISBN 80-969483-0-X
KUCHAR, B. – KUCHAROVÁ, Eva
Dlažba zažiarila krvou
Bratislava, Vl. nákl. 2006. 1. vyd. 199 s.
Brož.
Výber z publikovaných materiálov.
ISBN nemá

Orava. Beskid Źywiecki
Harmanec, Vojenský kartografický ústav
2005. 4. vyd. 98 s. Brož.
Mapa v mierke 1 : 50 000 so samostatnou textovou časťou v brožúre.
ISBN 80-8042-434-9
Slovensko – sprístupnené jaskyne
Liptovský Mikuláš, DTP GRAFON (Správa
slovenských jaskýň) 2005. 1. vyd. Nestr.
Skl. list
Súbor fotografií s charakteristikami jednotlivých jaskýň.
ISBN 80-8913039-9
921 Pamäti. Spomienky. Autobiografie
SARMOVSKÝ, Ján
Srdce ma bolí za Čuntavou
Dobšiná, Mesto Dobšiná 2006. 1. vyd.
30 s. Brož.
Úryvky z pamätí horára a rezbára.
ISBN 80-969103-5-3
96 Dejiny Slovenska a Česka
FERKO, Milan
Kráľovská pomsta a iné politické vraždy a záhadné úmrtia v našich dejinách
Bratislava, Ofprint 2005. 1. vyd. 187 s.
Brož.
Prvá časť viaczväzkového diela o tajomných úmrtiach v dejinách Slovenska.
ISBN 80-89037-18-6
97 Dejiny slovenských regiónov a miest
GAŠPAR, Ján – MAČURA, Rastislav – ŽIŠKA, Dušan
Poprad 1256 – 2006
Poprad, Mesto Poprad – Region Poprad
2006. 1. vyd. 245 s. Viaz.
História mesta na starých pohľadniciach.
ISBN 80-969381-8-5

86 Literatúra pre deti a mládež

98 Dejiny Bratislavy

Príbeh o stratenej ovečke
Bratislava, J. Mrocek 2006. 1. vyd. Nestr.
Brož.
Príbeh pre deti na motívy M. Valtorty.
ISBN 80-89237-02-9

TOMČÍK, Vladimír
Bratislavské dni a noci
Bratislava, Ikar 2006. 1. vyd. 123 s. Viaz.
Príbehy z dejín Bratislavy, o vzácnych
osobnostiach, ktoré ju navštívili, o zákutiach, ľuďoch, zábave a jedle s bohatým
fotodokumentačným materiálom.
ISBN 80-551-0953-2

9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. DEJINY
91 Zemepis. Turistika. Cestovanie
Galanta
Senec, Sinex 2005. 1. vyd. 1 s. Skl. list
Mapa mesta.
ISBN 80-88198-08-2
Hlohovec
Senec, Sinex 2005. 1. vyd. 1 s. Skl. list
Mapa mesta.
ISBN 80-89198-15-5
Mapa vinohradníckych oblastí Slovenska
Senec, Sinex 2005. 1. vyd. 1 s. Skl. list
Mapa v mierke 1 : 800 000.
ISBN 80-89198-20-1

991 Archeológia
BUJNA, Jozef
Kruhový šperk z laténskych ženských
hrobov na Slovensku
Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa – Archeologický ústav SAV 2005. 1. vyd. 194 s.
Brož.
Výsledky výskumu 191 hrobových celkov
na keltských nekropolách na Slovensku.
ISBN 80-88709-82-2

Dejiny kráľovského mesta Banská Bystrica
Dejiny kráľovského mesta Banská Bystrica
Na základe poverenia predstaviteľov mesta
napísal v rokoch 1896 – 1922 Emil Jurkovič
Banská Bystrica, Pribicer 2005
Banská Bystrica si sotva mohla lepšie a dôstojnejšie pripomenúť 750. výročie udelenia svojich mestských privilégií než vydaním nevšednej knihy
Dejiny kráľovského mesta Banská
Bystrica z pera menej známeho, ale
celkom výnimočného historika Emila
Jurkoviča. Určite aj iné mestá by boli
rady, keby mali takéhoto Emila Jurkoviča, ale vždy by to bola len nevyhnutná, a nie dostatočná podmienka. Aby
sa mesto dnes mohlo pýšiť takýmto
skvostom (lebo toto vydanie obsahom
i graficky skutočným skvostom je), bo-

lo nevyhnutné, aby sa našiel dostatočný počet konšelov (vtedy pred 100 rokmi i dnes), ktorí pochopili, o čo tu ide
a schválili v rozpočte potrebné (v tomto
prípade určite nemalé) finančné prostriedky.
Impozantná kniha Dejiny kráľovského mesta Banská Bystrica je doteraz najväčšou monografiou, ktorá
plasticky mapuje dejiny Banskej Bystrice od začiatku až po rok 1900. Všetci
tí, čo si ju prečítajú, určite lepšie pochopia Banskobystričanov, prečo sú práve
takí, akí sú. Kniha bola pôvodne napísaná po maďarsky, preto okrem grafických majstrov (o grafickú úpravu, väzbu
a obálku sa postarali Daniel VíglaskýDanielson a Roman Hrádecký) potrebovala aj odborne a jazykovo zdatného
prekladateľa (túto úlohu vynikajúco zvlá-

dol Imrich Nagy) a kompetentného upravovateľa (o to sa postaral Vladimír
Patráš). Zodpovedným redaktorom bol
Dušan Jurina a lektormi Marián Skladaný, ktorý napísal aj zasvätený historický
úvod, Július Alberty a Karol Fremal.
Prekladateľ a upravovateľ stáli pred
neľahkou úlohou, správne sa rozhodnúť, ako interpretovať rôzne vrstvy textu,
akú stratégiu zvoliť pri sprístupňovaní
staršieho textu súčasným čitateľom. Pre
dnešného adresáta je iste dobré, že niektoré formulácie sa v porovnaní s originálom sprehľadnili a že príliš rozmerné
a zložité súvetia sa neraz „prerobili“ na
súbor niekoľkých jednoduchých viet, lebo tak to súčasnej slovenčine lepšie pristane. Za dobré riešenie treba pokladať
aj to, že text sa pomocou viacerých gramatických fines zdynamizoval.

Osobitným problémom textov a prekladov tohto druhu ostáva však písanie
vlastných mien, najmä zapisovania historických osobných mien z uhorského obdobia slovenských dejín. Je známe, že
istým spôsobom sa tento problém rieši
v kodifikačných príručkách, ale známe je
aj to, že niektorí autori odmietajú postupovať v súlade s týmito inštrukciami
a opierajú sa skôr o podoby, ktoré príslušné rody a osobnosti v príslušnom čase používali. V každom prípade prísť na
ideálne riešenie nie je ľahké a aj prekladateľ a upravovateľ tu museli postupovať
tvorivo, nemohli sa vždy opierať o hotové
riešenia, čo sa im aj podarilo.
Kniha je nielen graficky pôsobivá,
ale sa aj dobre číta, na čom má určite
zásluhu najmä autor, no, samozrejme,
aj prekladateľ a upravovateľ. Prácu ce-

lého tohto tímu oceníme najmä vtedy,
ak si uvedomíme, že nejde o prevod
tlačeného textu, ale prekladalo sa zo
„surového“ rukopisu, ktorý pred zadaním do tlače neprezrel ani sám autor.
Vieme, o koľko viac práce potom čaká
prekladateľa a najmä redaktora.
Emil Jurkovič sa prejavil v celom svojom diele ako veľký znalec dejín Banskej Bystrice – napriek tomu, že bol rodákom zo Spiša. Slovenský preklad
Jurkovičovho monumentálneho diela
je bezpochyby, ako hovorí aj Marián
Skladaný v úvode, splatením veľkého
dlhu Banskej Bystrice voči svojmu najväčšiemu historikovi. Toto dielo sa zároveň zaraďuje medzi najkrajšie knihy
roku 2005. Veď iný šat by si ani nezaslúžilo.
Slavomír Ondrejovič
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Pred prijímačkami na vysokú školu
Ladislav Čúzy – Peter Darovec –
Igor Hochel – Zuzana Kákošová

Panoráma slovenskej literatúry III
(Literárne dejiny od roku 1945 po
súčasnosť)
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – ML 2006

Bratislava, Slovenské pedagogické
nakladateľstvo – ML 2006
(3. vydanie)
Prehľadná encyklopedická príručka nemá ambíciu nahradiť stredoškolské učebnice dejepisu venované našim národným
dejinám, ale môže sa stať veľmi dobrou
pomocníčkou pri opakovaní a sumarizovaní niekoľkoročného učiva o nich. Študenti
aj učitelia ju iste radi používajú ako veľmi
efektívny doplnok základnej študijnej literatúry, o čom svedčí už jej tretie vydanie
od roku 1997. Lexikón ponúka základný
prehľad našej histórie v dvoch častiach –
v prvej časti sú chronologicky zoradené
najdôležitejšie udalosti od počiatku až do
roku 1998, druhú časť predstavuje lexikón
historických pojmov. Prelomové historické
obdobia alebo ucelené historické etapy prvej časti sú vždy uvedené výkladovým textom, napr. kapitolu Slovensko v praveku
uvádza text o význame archeológie, ďalší
syntetizujúci text otvára kapitolu Slovania
na našom území a prvé štátne útvary
Slovákov atď. Takéto objasňujúce a z historického hľadiska logické členenie chronologického prehľadu umožní používateľovi okamžitú orientáciu v stručne uvedených udalostiach, ak si ich chce včleniť do
kontextu, nemusí siahať po učebnici, ale
pripomenie si celé obdobie v úvode.
V druhej časti nájdeme medzi tradičnými
historickými pojmami z našich dejín, ako
sú bernolákovci, Betlenovo povstanie,
biedermaier aj samostatné heslo Biela
légia, o ktorej sa žiaci na dejepise do roku
1989 neučili. Prehľad udalostí a heslár dopĺňajú na konci knihy rodokmene dynastií
Arpádovcov, Habsburgovcov, prehľad panovníkov a prezidentov na území Slovenska
a menný register. Tí, ktorí sa chcú histórii
venovať podrobne, prípadne sa práve chystajú na prijímacie pohovory na vysokú školu
z tohto odboru, uvítajú zoznam použitej
a odporúčanej literatúry. Pre objektívny výber začlenených faktov do kalendária, pre
stručnosť a výstižnosť jednotlivých hesiel
môže byť Lexikón slovenských dejín
veľmi praktickým obohatením každej knižnice, nielen študentov či učiteľov dejepisu.

míny sú zvýraznené tučným písmom. Autorky sa usilujú veľmi jasne formulovanými
základnými definíciami uvedených spoločensko-vedných odborov nielen priblížiť
študentom ich zameranie, vývin, metódy
a spoločenský význam či uplatnenie v praxi, ale predovšetkým vzbudiť o ne záujem.
Podľa množstva prihlášok na tieto študijné
odbory, záujem študentov o ne je stále
veľký.
Aktualizácia tohto, už štvrtého vydania
sa dotýka najmä zmien v právnej oblasti,
kde platia nové zákony o rodine a Trestný
zákon.

Príbeh večnej lásky
Na plátna kín prichádza keltský príbeh spaľujúcej vášne, bezhraničnej oddanosti
a krutej zrady Tristan a Isolda. Túto epickú báseň, jeden z najkrajších eposov nemeckého stredoveku, napísal približne v rokoch 1205 až 1210 nemecký básnik
Gottfried von Strassburg. Za predlohu mu slúžil Tristan Thomasa ďAngleterra z roku 1170, ktorý sa zachoval len vo fragmentárnej podobe. Ako ďalší prameň sa uvádza nordický preklad prózy Tristrams Saga ok Isondar. Dielo Gottfrieda von
Strassburga ostalo nedokončené, posledný verš má číslo 19548. Tento slávny príbeh bol prvý raz sfilmovaný v Taliansku už v roku 1911, odvtedy po ňom siahli filmári už viac ako pätnásťkrát. V súčasnosti ho ako výpravný historický film nakrútil
Kevin Reynolds (Robin Hood – Kráľ zbojníkov), a to prevažne v Čechách.

Hrdina v zrkadlovom bludisku
Elena Kováčiková

Ruština pre samoukov
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – ML 2006
Ročníky, ktoré zažili v škole povinný cudzí jazyk ruštinu, až dnes vedia oceniť prínos tejto výučby. Hoci väčšina žiakov sa
učila ruštinu s nevôľou, pretože v rozvrhu
bola na úkor iných jazykov, predsa si mnohí osvojili aspoň základy. Aj pre slovanské
jazyky platí: Koľko rečí vieš, toľkokrát si
človekom. V súčasnosti by sa mnohí chceli naučiť po rusky, buď preto, že tento jazyk potrebujú pri práci, alebo ich zaujíma
najväčšia európska krajina a najlepšie ju
môžu spoznať prostredníctvom jazyka.
Lenže v porovnaní s obdobím pred rokom
1989 sa situácia zmenila o 180 stupňov
nielen s výučbou cudzích jazykov v školách, ale aj vo vydávaní prekladových slovníkov a jazykových príručiek. Preto treba
oceniť aktivitu SPN, ktoré prichádza s touto učebnicou pre samoukov. Metóda určená pre začiatočníkov je rozdelená do
šestnástich kapitol, prvé dve sú najrozsiahlejšie a najnáročnejšie, pretože v nich
sa záujemca naučí čítať a písať azbuku.
Koľko času im bude venovať, to závisí od
každého individuálne. Výhodou samovzdelávania je, že každý si určí vlastné tempo.
V nasledujúcich kapitolách sa adepti ruštiny naučia podľa tém z praktického života
používať tento jazyk v bežných situáciách.
Šestnásta kapitola je určená na opakovanie. Dôležitou súčasťou učebnice je zvuková nahrávka, podľa ktorej si osvoja
správny prízvuk a intonáciu. S chuťou do
učenia!

Náuka o spoločnosti – príprava
na maturity a prijímacie skúšky
na vysoké školy

Jednému z najvýznamnejších súčasných francúzskych autorov Patrickovi Modianovi vyšiel zatiaľ v slovenskom preklade len román Villa Triste (Tatran 1980),
hoci jeho diela si našli čitateľov takmer v celej Európe. Jeho predposledný román
Accident nocturne (Nočná nehoda) vyšiel nedávno v nemčine. Je to príbeh
20-ročného muža, ktorého v noci zrazí neznáma žena a odvezú ho do nemocnice.
Keď sa zobudí, zistí, že leží v inej nemocnici, účet je už zaplatený a neznámy človek mu prinesie v obálke peniaze za mlčanlivosť. Netuší, prečo má mlčať, navyše
po nehode si takmer na nič nepamätá. Autor vystaval dielo ako zrkadlové bludisko
reality a fantázie, v ktorom splývajú minulosť a prítomnosť. Modiano uplatňuje „cyklický“ princíp rozprávania, pre ktorý využil teóriu Friedricha Nietzscheho o „návrate
rovnakého“.
–mgb–

Škandály vo svete športu
Britský investigatívny reportér Andrew Jennings, ktorý už knižne publikoval svoje
odhalenia korupčných škandálov v Medzinárodnom olympijskom výbore, sa tentoraz zameral na svetový futbal. Začiatkom mája vyšla vo Veľkej Británii a súčasne aj
vo Francúzsku jeho publikácia Červená karta! Poburujúce podvody FIFA v náklade takmer 30 tisíc výtlačkov. Zoširoka v nej obžalúva Josepha Blattera, prezidenta FIFA od roku 1998. Keďže Blatter je Švajčiar, FIFA zakázala predávať túto
knihu vo Švajčiarsku, pochopiteľne neprejavili o ňu záujem ani nemeckí vydavatelia, ktorí, naopak, chcú profitovať z publikácií propagujúcich svetový šampionát
v Nemecku. Jenningsova kniha je už preložená do španielčiny, taliančiny, holandčiny, dánčiny a nórčiny.

Samostatné kníhkupectvá na ústupe
Najmenej šesť samostatných kníhkupectiev vo Veľkej Británii nedávno ohlásilo
koniec činnosti. Nie sú schopné konkurovať veľkým obchodným reťazcom, internetovým kníhkupectvám a silným distribučným sieťam. Od začiatku roka takto skončilo už 40 kníhkupectiev, čo podľa Združenia kníhkupcov predstavuje 3 percentá
nezávislých predajcov kníh.
–báb–

Najpredávanejšie knihy vo Švajčiarsku (máj 2006)
Beletria
1. Charles LEWINSKY: Melnitz
2. Truman CAPOTE: Sommerdiebe (Zlodeji
leta)
3. Daniel KEHLMANN: Die Vermessung
der Welt (Premeriavanie sveta)
4. Bernhard SCHLINK: Die Heimkehr (Návrat domov)
5. Per PETTERSON: Pferde stehlen (Kone
kradnú)
6. Ingrid NOLL: Ladylike
7. Dan BROWN: Sakrileg (Da Vinciho kód)
8. Pascal MERCIER: Nachtzug nach
Lissabon (Nočný vlak do Lisabonu)
9. Alice MUNRO: Tricks (Triky)
10. John IRVING: Bis ich dich finde (Kým ťa
nájdem)

Literatúra faktu
1. Harry G. FRANKFURT: Bullshit

SPN –
MLADÉ
LETÁ

KUPÓN

SLOVENSKÝ
SPISOVATEĽ

2. Bastian SICK: Ein Wegweiser durch den
Irrgarten der deutschen Sprache (Sprievodca bludiskom nemeckého jazyka)
3. Jamie OLIVER: Genial italienisch (Geniálne talianske)
4. John DICKIE: Cosa Nostra
5. Hannes MAURER: Zürich zum Nulltarif
(Zürich bezplatne)
6. Bastian SICK: Neues aus dem Irrgarten
der deutschen Sprache (Novinky z bludiska nemeckého jazyka)
7. Peter von MATT: Die Intrige (Intriga)
8. Barbara SHER/ Barbara SMITH: Ich könnte
alles tun, wenn ich nur wüsste, was ich
will (Mohla by som robiť všetko, keby som
len vedela, čo chcem)
9. Frank SCHIRRMACHER: Minimum
10. Norbert HERSCHKOWITZ/ Elinore
CHAPMAN HERSCHKOWITZ: Lebensklug und kreativ (Skúsený a kreatívny)
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Ani starším žiakom nezaškodí precvičiť si
pravopis pomocou diktátu. SPN – ML venovalo do našej čitateľskej súťaže zbierku diktátov a gramatických cvičení od A. Rýzkovej, J. Benkovej a A. Matúškovej Precvičme si pravopis v 5. ročníku základných škôl. Ak sa chcete zdokonaliť v slovenskom pravopise, stačí poslať kupón
SPN – ML do našej redakcie do 21. júna.

KUPÓN

Bratislava, Slovenské pedagogické
nakladateľstvo – ML 2006
(4. aktualizované vydanie)
Publikácia obsahuje základné priblíženie až siedmich spoločensko-vedných odborov: psychológie, etiky, práva, politológie, sociológie, ekonómie a filozofie, v posledných dvoch kapitolách načrtáva štruktúry Európskej únie a poskytuje informácie o jej činnosti, ako aj prehľad o medzinárodných organizáciách. To je zároveň
obsah stredoškolského učiva, ktoré by
mal ovládať maturant, keď si zvolil ako maturitný predmet náuku o spoločnosti. Možno sa na prvý pohľad zdá, že je to obrovské kvantum informácií, ale tým sa nedajte
odradiť. Autorky sú skúsené pedagogičky
a vychádzajú z praxe, takže ich texty nie
sú zaťažené nijakými zbytočnými teóriami
a podrobnosťami, ktorým sa maturanti
môžu venovať neskôr – počas niekoľkoročného štúdia na vysokej škole, ak ich niektorý z odborov zaujme a vyberú si ho ako
svoju budúcu profesiu. Navyše jednotlivé
kapitoly sú veľmi jasne členené, najdôležitejšie problémy vedných disciplín sú často
zoradené v bodoch, základné pojmy a ter-

ZO SVETA KNÍH
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Tretia časť vedeckého a vydavateľského projektu Panoráma slovenskej literatúry v obraze dejín našej literatúry chronologicky nadväzuje na dve predchádzajúce
časti a svojím zameraním predstavuje predovšetkým kvalitný, praktický a dostupný
študijný materiál pre vysokoškolákov; samozrejme aj pre tých, ktorí nechcú vedomosti o slovenskej literatúre operliť konštatovaniami typu: Hviezdoslav, to je ten
štúrovec, čo? Jednoducho možno povedať, že autorom – pedagógom z FiF Univerzity Komenského (Katedra slovenskej
literatúry a literárnej vedy) – sa znovu podarilo naplniť odborné a obsahové kritériá
zodpovedajúce vhodnej rukoväti. Tak treba vnímať ich sústredenie na najdôležitejšie vývinové, kontextuálne prvky i na
výber autorov a aj na z toho vyplývajúce
„vynechávky“. To určite ovplyvnilo aj kompozíciu knihy: diela sú rozdelené podľa základného druhového kľúča. V danom, pomerne aktuálnom a literárne živom období, by sme možno privítali aj veľkorysejšiu,
žánrovo pestrejšiu koncepciu s pohľadmi
na esejistiku, publicistiku a povedzme aj
samu literárnu vedu... No dôležité a systematické pozitívum spočíva vo vytláčaní
známeho čertíka našej literárnovednej reflexie prítomného v jednostrannej ideológii. Všetky Panorámy sú v tomto zmysle
očistené a v zameraní na svoj predmet
koncentrujú informácie o literárnych obdobiach vo všeobecnejších, úvodných štúdiách. V tretej časti sú to: Slovenská literatúra v súradniciach historického, politického, spoločenského a kultúrneho vývinu v rokoch 1945–1989; Slovenská poézia v rokoch 1945–1989; Slovenská próza v rokoch 1945–1989; Slovenská dráma 1945–1989 a štúdia Literatúra ako
osobná vec, ktorá uvádza samostatnú kapitolu o literatúre po roku 1989 (do roku
2000). Okrem štúdií ďalší text už akosi klasicky, s dôrazom na prehľadnosť, štruktúrujú malé monografické portréty jednotlivých
spisovateľov – zakaždým sa do nich vmestí
životopisné okienko, typologizácia diel so
stručnými poetologickými charakteristikami. Napríklad kapitolka o Rudolfovi Slobodovi je členená: Narcis, Britva, Hudba,
Druhý človek, Rozum, Stratený raj, Porevolučné prózy.
Publikácia Panoráma slovenskej literatúry III si určite zaslúži vnímavých a najmä diskurzívnych čitateľov.
–rm–
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Cez humor hľadím na svet a komentujem ho
R o z h o v o r s p r o z a i k o m a d i v a d e l n í k o m K a r o l o m D . H O R VÁT H O M
 Na fotografiách sa väčšinou
objavujete s Tesco taškou. Príručky pre cudzincov vravia, že ak
chcete v Bratislave splynúť s davom a vyhnúť sa neželanej pozornosti, treba použiť Tesco tašku.
Chcete aj vy splynúť s davom, alebo máte k tomuto obchodnému
reťazcu nejaký špeciálny vzťah?
– Je to oveľa jednoduchšie. Okolo
mňa je množstvo ľudí, ktorí by sa
s plastovou taškou na ulici, nieto ešte
na fotografii, neobjavili ani omylom.
Tak ja sa s nimi pretŕčam, kde len
môžem. Vnímam to ako moju formu
snobizmu. A okrem toho „igelitka“,
v ktorej sú knižky, dosť presne vyjadruje môj vzťah k literatúre – snívam
o tom, že čítanie kníh sa stane pre
väčšinu ľudí rovnako bežnou súčasťou
života, ako je nakupovanie a konzumovanie predmetov dennej spotreby.
 Po Bratislave sa pohybujú stovky Horváthov. Jedným z nich je aj
spisovateľ Tomáš Horváth. Je vlastne niekoľko Tomášov Horváthov.
A všetci píšu 9 miliárd príbehov,
ktoré už boli napísané, alebo sa
napísali samy a Tomáš Horváth
pod tlakom inštitúcií, ktoré vytvárajú subjekt, len berie honoráre.
Máte s pojmami, ako autor, dielo
alebo honorár podobné opletačky
aj vy?
– Dlhý čas som bol presvedčený,
že všetky príbehy už boli vymyslené
a spisovatelia ich vždy len nanovo prerozprávajú, pretože neustále dorastajú nové generácie čitateľov vnímavých na nové formy starých príbehov.
Potom som začal písať a s úžasom
som zistil, že zopár nových príbehov
predsa len ešte jestvuje. Okrem toho
verím, že sa spolu všetci usilujeme napísať všetky mená Boha. Občas so
strachom hľadím na oblohu, či už niekto nezačal zhasínať hviezdy. Skutočné opletačky mám s menom, pretože
moje priezvisko je husto rozšírené.
Preto mám v strede D., čo je prvé písmeno mojej prezývky z detstva. Jeden
Karol Horváth už totiž písal pred rokmi
do novín. Myslím si, že ani jeden z nás
by nebol rád, keby si nás čitatelia navzájom plietli.
 Typ postáv, ktoré sa vyskytujú
vo vašich prózach, sa v slovenskej
literatúre udomácnili až v 90. rokoch 20. storočia. Dovtedy v nej
dominovali dedinskí blázni a malomestskí intelektuáli, zväčša ťažkí
alkoholici. Myslíte si, že tento typ
síce humánne mysliaceho, ale nepraktického hrdinu (tí vaši sú oveľa
praktickejší a akčnejší) spolu s oslavou alkoholizmu definitívne mizne
zo slovenskej literatúry, alebo ide
iba o dočasný jav?
– Do slovenského života, a teda aj
literatúry, našťastie vstúpili aj iné drogy okrem alkoholu, kávy, nikotínu, nepochopiteľného pocitu ukrivdenej výnimočnosti a rôznych mutácií Jánošíka. Slovenská literatúra okamžite začala riešiť SVET a UMENIE, namiesto
toho, aby si najskôr k sebe jednoduchšími a nižšími formami pritiahla

Karol D. Horváth sa narodil 15. februára 1961 v Bratislave. Po štúdiu na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove
pracoval ako pastier oviec, pomocný stavebný robotník, učiteľ ZŠ a ZUŠ, tajomník MNV, šéfredaktor súkromného rádia, produkčný bábkového divadla, redaktor Slovenského rozhlasu v Bratislave, copywriter reklamnej agentúry, stály aj hosťujúci dramaturg viacerých divadiel. Roku 2004 získal 2. miesto v literárnej
súťaži Poviedka s prózou Absolútny sluch. V roku 2005 mu vyšli vo vydavateľstve K. K. Bagala L. C. A. dve
zbierky groteskných poviedok Karol D. Horváth a Karol D2 Horváth. Je členom literárnej skupiny Živý dôkaz.
a pripútala čitateľov. Aj tí najväčší
z najväčších sa museli voľakedy naučiť prvé slová a vetné konštrukcie.
Fakt, že vnímame svoje životy ako lineárne sa vyvíjajúce v čase, platí bezo
zvyšku aj na ľudské činnosti. A teda aj
na literatúru. Roky som sa pokúšal písať UMENIE a nevedel som pochopiť,
prečo sa mi to nepáči. Až mi na prvom
stretnutí Kali Bagala povedal, že si
mám zadefinovať, pre akého čitateľa
chcem písať. Vtedy mi konečne došlo, že chcem písať pre takého čitateľa,
ako som ja. Odvtedy sa snažím písať
tak, aby som si to rád kúpil a prečítal,
aj keby som to nenapísal ja.
 Podieľali ste sa na výrobe nemenovanej reality show. Aký je rozdiel medzi písaním a vymýšľaním
konceptov pre šoubiznis?
– Na túto otázku, našťastie, nemusím odpovedať, pretože do reality
show som vstúpil ako režisér, takže
som nijaké koncepcie nemusel vymýšľať.
 Ako (často) píšete? Odkiaľ beriete námety na poviedky? Fabulujete alebo len dotvárate reálne postavy, príbehy a situácie?
– Nad príbehmi premýšľam neprestajne. Je to jedna z mojich najobľúbenejších zábav. Ešte radšej ich rozprávam a overujem si, či účinkujú. Píšem však len na objednávku. Pokiaľ
nemám aspoň čiastočnú istotu, že sa
moje písanie dostane k čitateľom, nepúšťam sa do toho. Pravdaže rád fabulujem. Je to jedna z najpodstatnejších zložiek dobrého rozprávania. Pri
dobrom rozprávaní je totiž najdôležitejšie samotné rozprávanie, až potom
všetko ostatné. Veľký dôraz kladiem
na uveriteľnosť niektorej zo zložiek.
Teda aby ju čitateľ vnímal ako dôveryhodnú a reálnu nielen v kontexte literatúry, ale aj mimo nej. Napríklad pri
písaní Nemezis som si vyhľadal a čo
najpodrobnejšie naštudoval materiály
týkajúce sa darkerov. Veľmi dôležitá je
pre mňa „topografia“ prostredia v mojich poviedkach. Občas si doslovne
prepočítavam vzdialenosti, časy a veľkosti. Ak totiž chcem, aby čitatelia prijali absurdné situácie a motívy konania
postáv v mojich poviedkach, nesmiem
si dovoliť zneisťovať ich zle opísaným
prostredím. Veľmi dlho som sa trápil
s opísaním havárie policajta, ktorý sa
ženie k miestu nehody mimozemskej
vesmírnej lode. Donekonečna som si
predstavoval, ako sa auto dostáva do
šmyku a otáča sa tak, aby spadlo do
fontánky. Mimochodom, prostredie je
v tejto poviedke reálnym opisom dedinského pseudonámestíčka a úradu
v konkrétnej hornooravskej obci. Pomáha mi aj to, že som ešte nadšenejším poslucháčom ako rozprávačom.
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Najradšej počúvam ľudí, ktorí hovoria
čo najkonkrétnejšie o svojej práci. Zakomponovanie zdochnutého vtáka do
televízora je napríklad inšpirované historkou z poprednej českej psychiatrickej liečebne. Pomáha mi aj záľuba
v používaní mierne modifikovaných
mien (najčastejšie mením krstné mená) reálnych ľudí, ktoré dávam svojim
postavám. Všetko to súvisí s tým, že
som presvedčený, že literatúra by mala vytvárať nový do seba uzatvorený
a zo seba vychádzajúci svet, ktorý
v okamihu percepcie vníma čitateľ
ako reálny a jeho podvedomie ho tak
v emočnej rovine interpretuje. Je to
však ako krajina za zrkadlom. Ak
chcem byť presvedčivý v mapovaní
odvrátenej strany reality, bez zrkadla
a interakcie medzi dvomi „svetmi“ sa
nezaobídem.

 Knižne ste debutovali ako štyridsaťštyriročný. Váš vstup do literárneho priestoru narušil predstavu o spisovateľoch ako zázračných deťoch a na Slovensku zaužívaných predstavách o debute.
Veríte na wunderkindov?
– Desaťročia vytrvalého čítania a život ma naučili, že nemám veriť básnikom a rockerom nad tridsať a prozaikom pod tridsať. V próze teda na wunderkindov neverím. Próza potrebuje
mať okrem talentu aj nažité.
 Ako divadelný režisér ste sa
určite stretli s rôznymi manierami.
S kým sa vám pracuje lepšie –
s ochotníkmi, alebo s profesionálmi?
– Myslím si, že divadlu a jeho tvorcom sa momentálne umelo prisudzuje
väčší význam, než im patrí. Ako forma
umeleckej komunikácie, schopnej vy-

 Mohli by ste čitateľom (a najmä literárnym vedcom) prezradiť,
akých autorov máte najradšej, aby
nemuseli zdĺhavo pátrať?
– Ako čitateľ ich mám rád veľa
a vážim si ich ešte viacej. Asi to čudne
vyzerá, ale napríklad Dostojevského
považujem za génia, ale čítam ho zriedka. Radšej uvediem niekoľko mien, tak
ako mi prídu na um: Roald Dahl, Ray
Bradbury, bratia Strugackí, Stephen
King, Raymond Chandler, Stanislaw
Lem, Jaroslav Hašek, Mark Twain, Robert Bloch, Arthur C. Clarke, Henry
Kuttner, Jerome Klapka Jerome, Miguel Cervantes, J. R. R. Tolkien...
 Pracovali ste ako robotník,
barman, tajomník MNV, učiteľ, dramaturg, copywriter, novinár, režisér
atď. Každá z týchto prác si vyžaduje istú dávku kreativity. Ktorá práca
sa vám pozdávala najviac?
– Najviac sa mi pozdávali všetky.
Keď ma práca prestane baviť alebo
vylezie na mňa pocit, že sa už nemám
čo naučiť, odchádzam. Prácu považujem za jednu z najdôležitejších vecí
v mojom živote. Je to môj koníček a jeden zo zmyslov života odrazu. V takejto konštelácii sa mi naozaj museli pozdávať všetky.

povedať o svete v sebe a mimo seba
dnes divadlo, podľa mňa, ťahá za
oveľa kratší koniec, ako si je schopné
uznať a priznať. Aj preto robím oveľa
radšej, a vlastne dnes už výhradne,
len s amatérmi. Sú totiž na javisku aj
v mysliach divákov oveľa viacej prítomní za seba ako za postavy, ktoré
stvárňujú. Ich nespochybniteľná autenticita je pre mňa zdrojom toho typu
komunikatívnosti, ktorá sa z profesionálneho divadla vytratila nekonečným
a trápnym adorovaním hercov ako odborníkov na všetko, vždy a všade.
 Spolu so S. Lavríkom a K. K. Bagalom, L. Keratom a V. Jančekom
pôsobíte v textovo-vizuálno-hudobnom projekte Živý dôkaz. Aký je
ohlas na vašu hudbu? Chystáte sa
aj na nejakú letnú festivalovú šnúru? Kedy vydáte cd alebo koncertné dvd?
– Živý dôkaz je jedna z najväčších
radostí, ktorá ma v poslednom čase
postretla. Je to pre nás nielen nehorázna a spontánna zábava, o to
väčšia, že rovnako dobre sa bavia aj
naši diváci, ale aj svojský spôsob, ako
prezentovať naše knihy a vôbec vydavateľstvo L. C. A. A pod tým všetkým
je, a to je pre mňa najdôležitejšie, sil-

ný spodný prúd, z ktorého všetko vychádza – náš názor na literatúru ako
takú. Teší ma, ak je náš program vnímaný z veľkej časti ako hudobný koncert. Aj keď píšem, vnímam to ako
hudbu. Keby neboli termíny, vracal by
som sa do nemoty k napísanému textu a opravoval ho, aby temporytmus
zložito tvorený výberom slov, slovosledom, striedaním celkov, polocelkov
a detailov, radením situácií a budovaním konfliktov, v konečnom dôsledku
splynul s hudbou, ktorú počujem
v hlave. Živý dôkaz je pre mňa živý
a úžasný v tom, že hudobné aspekty
literatúry sú v jeho produkcii akcentované a že je vždy live. Cítiť a vnímať
online divákov, to je ťažko návyková
droga a stimul odrazu. Možno aj preto
stále zvažujeme, či sa pustiť do cd
a dvd. Pri zázname vystúpenia by natvrdo vyšli na povrch chyby, ktoré sme
urobili, ale ktoré nevyhnutne patria do
inventára live produkcie, ktoré ju
poľudšťujú a spoluvytvárajú zázrak, čo
sa volá dobrý koncert. S nosičmi rátame, chystáme sa na ne, ale začneme
na nich pracovať až keď vyriešime najpodstatnejší problém – štúdio, alebo
live?
 Dôležitou súčasťou vašich poviedok je humor a groteska. Využívate podobné postupy ako v literatúre aj ako divadelný režisér?
– Pravdaže! A ako rád! Doteraz som
zrežíroval asi tridsať divadelných inscenácií. Väčšinu z nich som aj napísal alebo upravoval. A takmer v každej
bol humor. Niekedy čierny, niekedy
ešte černejší. Jednou z najväčších
pochvál, akej sa mi kedy dostalo, bolo, keď za mnou prišla po predstavení
tehotná žena a povedala mi, že sa tak
smiala, až si myslela, že porodí. Pritom humor pre mňa nikdy nestojí v prvom pláne. Ak si dobre spomínam,
urobil som jediné predstavenie (Drakuľa), pri ktorom som si povedal, že
jeho hlavnou úlohou bude rozosmiať
divákov. Humor je pre mňa uhol, v ktorom hľadím na svet a komentujem ho.
Dôležitý je pohľad a svet, humor je pre
mňa prostriedok, nie cieľ. Inscenoval
som napríklad parafrázu na Hamleta
(Bedeker), kde sa postavy stretli na
dovolenke na pláži. V popredí ticho
hnila mŕtvola utopenej Ofélie a dve deti sa s ňou hrali a nosili časti tela policajtovi... Alebo úprava Kuba (From
Kubo Till Dawn), kde hneď v úvode
Lovecký zabije Kuba, lebo nevie
správne vysloviť kultovú vetu o nožíku.
V skutočnosti mu ide o makové a konopné lány. Do toho však prichádza
Kubovo jednovaječné dvojča, drogový dealer na úteku – Kubo. Je permanentne zhulený a stále si pýta makovú
buchtu, lebo má chuť na sladké. Nikto
nechápe, ako mohol Kubo ožiť a on
zase nechápe, do akej rezervácie
a medzi akých neopísateľných hlupákov sa dostal... Obidva príklady boli
východiskové pozície na kopec humorných situácií. No keby som mal ísť
len po nich, šiel by som proti sebe.
Humor, najmä jeho čierne, cynické
a absurdné formy, je pre mňa v prvom
rade spôsob, ako tvoriť kontrapunkt,
a tým umocňovať to, čo považujem za
nosné a dôležité. V Kubovi je to napríklad fakt, že v Hollého hre a ešte viac
v Ťapákovej televíznej verzii sa banda
dedinských ťulpasov trápne a detinsky zabáva na človeku, ktorý sa nevie
brániť. Hlupáčik Kubo je postihnutý
prírodou, osudom a ešte ho aj každý
zneužíva, vrátane autora, hercov, režiséra a väčšiny divákov.
Rozprával sa Patrik Oriešek
Foto Peter Procházka

