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V poslednom čase sa akosi prestalo hovoriť o distribúcii a predávaní kníh. Akoby
bolo všetko v najlepšom poriadku, alebo akoby sme sa už nasýtili rečami o stabilizovanom knižnom trhu, ktorý je pestrý, bohatý a konečne sa na ňom našlo miesto
i pre slovenské bestsellery a iné národné fajnovosti. Fakt, knižný trh funguje lepšie
ako pred pätnástimi rokmi: nájdete to i to, môžete si vyberať z každého rožka
troška, ba aj z rohu hojnosti. Knižný trh posmelil vydavateľov i autorov, aby boli
smelší a osmelili sa vydávať a písať veci korenné, korenisté, ba i prekorenené.
Iste, knihy sa predávajú aj kupujú, začína sa dariť dokonca aj slovenským. Keď je
niečo lepšie, nemusí to však znamenať, že je to dobré. Ak nemôžeme nekonštatovať všeobecný úpadok kultúry a kultúrnosti, podpísal sa pod to aj knižný trh. Preto,
že sa vyvíja väčšmi samospádom ako zmysluplnou orientáciou na hodnoty. Preto,
že knižné senzácie sú mu stále milšie ako trpezlivé budovanie kultúrneho povedomia, ktoré má za cieľ kvalitu života. Preto, že väčšmi kalkuluje so ziskami na drevo
ako so ziskami založenými na skvalitňovaní vzdelanosti a kultúrnosti. Veru, keby sa
dal vyrátať koeficient účasti knižného trhu na výrobe nekultúrnosti, iste by bol vyšší
než jeho vklady do trvalejších istín, hoci len duchovných. Ale to isté možno vyčítať
médiám, tlači, reklame či politike. Ak by to malo byť dobré v knižnom obchode,
a teda i v kultúre, jedno bez druhého sa nezaobíde. Treba potiahnuť za jeden
povraz a rovnakým smerom. A bez strachu, že z toho nebude úžitok.

NAJ

predávanejšie
knihy v máji

Štefan Hamza, Kníhkupectvo Christiania, Nám. sv. Egídia 3004/108, 058 01 Poprad, tel. 052/7722944
1. J. Irving: Dokud tě nenajdu – Odeon
2. P. Coelho: Záhir – Argo
3. T. Capote: Povídky – Argo

Slovenské
1. T. Keleová-Vasilková: Kvety pre Lauru – Ikar
2. B. Filan: Wewerka – Vydavateľstvo Slovart
3. D. Dušek: Náprstok – Vydavateľstvo Slovart
Alena Vnuková, Predajňa kníh Soňa, Námestie slobody 39, 024 01 Kysucké Nové Mesto, tel.041/421 2181
1. T. Medeirosová: Hľadá sa Darling
2. J. Deverauxová: Ľadová dáma – Ikar
3. D. Brown: Anjeli a démoni – Vydavateľstvo Slovart

Slovenské
1. P. Nagyová-Džerengová: Za to mi zaplatíš! – Ikar
2. 2. T. Keleová-Vasilková: Kvety pre Lauru – Ikar
3. 3. M. Hamzová: Vôňa karameliek – Motýľ
Katarína Hajduová, Kníhkupectvo AMICUS, Jesenského 2, 929 01 Dunajská Streda, tel. 031/5523100
1. P. Coelho: Alchymista – Sofa
2. D. Brown: Da Vinciho kód – Vydavateľstvo Slovart
3. E. Kostovová: Historička – Ikar

Slovenské
1. M. Hvorecký: Plyš – Albert Marenčin PT
2. B. Filan: Wewerka – Vydavateľstvo Slovart
3. P. Nagyová-Džerengová: Za to mi zaplatíš! – Ikar
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VESMÍR
Bratislava, Ikar 2006
Preklad Š. Gajdoš, J. Kubica, A. Lackovičová, K. Maštenová, H. Ploczek
Do edičného radu farebných veľkoformátových encyklopédií z Ikaru
pribudol piaty pozoruhodný diel. Tak
trochu z neho vyčnieva tým, že opúšťa predchádzajúci tematický kontext
„prízemných“ objektov a javov: po
Zemi, človeku, zvierati a rastline si
svoje miesto pod knižným nebom našiel aj Vesmír. Na druhej strane však
svojim edičným kolegom neuletel
úplne, veď bratsky kompletizuje poznatky o živej a neživej prírode v bežne najširšom chápaní. K čitateľom je
textovo a obrazovo nemenej štedrý
ako predchodcovia, aj on má svoje
charakteristické absolutórium – kým,
povedzme, pri Rastline to bola pestrosť, tu to je rozmernosť. Encyklopédia totiž zachytáva najväčší možný
priestor (pozorovateľný vesmír má
rozmer cca 15-20 miliárd svetelných
rokov, jeden svetelný rok = 9460 miliárd kilometrov), najväčšie hmotnosti
(hmotnosť pozorovateľného vesmíru
je asi 3 x 1052kg), najväčšie časové
úseky (trvanie vesmíru od big bangu
je 13,7 miliardy rokov) a najväčšie
možné formácie hmoty (superkopy
galaxií – v pozorovateľnom vesmíre
je vyše sto miliárd galaxií), aké sme
schopní si predstaviť, či lepšie povedané, siaha až tam, kde naše schopnosti predstavovať si zlyhávajú, kde
zdravý rozum stojí a jazyk drevenie.
Nejeden filozof sa nadchol dokonalosťou vesmíru, aby nakoniec skonštatoval, že Zem je len kvapkou blata
letiacou do neznáma, a nejeden básnik otupil svoje pero vo veršoch, kde
ospieval veľkosť hviezd, aby tak súčasne oplakal malosť človeka. Azda
nás na vesmíre najviac fascinuje táto
ambivalencia blízkosti a odcudzenia,
azda nás pri pohľade na hviezdy najviac zaráža autenticita prežívania existenčného paradoxu ľudstva, keď si

uvedomujeme, že hoci sme vesmírom vytvorení (chemické prvky nášho tela vznikali vo hviezdach), vôbec
mu prirodzene nerozumieme, nedokážeme ho uchopiť ani obsiahnuť –
ako aj, keď napríklad hmota, ktorú
vieme identifikovať (hviezdy, planéty
atď.) tvorí z vesmíru úbohé 4percentá a o väčšom zostatku, tmavej hmote a tmavej energii, toho vieme pramálo. Našťastie kolektív autorov encyklopédie z Ikaru neustúpil podobnému skepticizmu a prostredníctvom
astronómie, fyziky, matematiky a ďalších vied a príbuzných disciplín sa
predsa len pokúsil vesmír obsiahnuť,
ponúknuť aktuálne a reprezentatívne
výsledky jeho bádania. Klasické encyklopedické dvojstrany s prepracovanou textovo-kompozičnou štruktúrou a odkazmi, spolu s nádhernými,
kvalitnými a mnohokrát doteraz ani
nikde nepublikovanými fotografiami
vesmír sprístupňujú v plnej škále
jeho nevyčerpateľnosti. Kniha je unikátna nielen podľa svojho podtitulu,
ale okrem iného aj koncepciou záverečnej kapitoly. Po predchádzajúcich
teoretických exkurzoch o zákonitostiach, fungovaní a podstate vesmíru, o histórii jeho výskumu, o slnečnej sústave, hviezdach, o našej Galaxii a iných galaxiách v nej neobvykle
na tento žáner a tento formát nachádzame praktický materiál na vlastné
amatérske pozorovanie nočnej oblohy: katalóg súhvezdí, a tiež názorné
hviezdne mapy určené na každý
mesiac s odlíšením magnitúdy (jasnosti) hviezd a s niektorými objektmi
hlbinného vesmíru, ako sú galaxie,
hviezdokopy a hmloviny.
Podľa niektorých odhadov spojených s rovnicou F. Draka by mohlo
byť len v našej Galaxii, teda v Mliečnej ceste (priemer približne 100 000

svetelných rokov, 200 miliárd hviezd)
až 900 mimozemských civilizácií,
s ktorými by sme mohli komunikovať.
Pred niekoľkými mesiacmi kozmonautika oslavovala, lebo sonda Voyager 1 po 30 rokoch prekročila vzdialenosť 100 AU (AU – astronomická
jednotka, stredná vzdialenosť Slnka
a Zeme, má hodnotu 149 597 892 km;
jeden svetelný rok = 63241 AU), čím
prekročila hranice našej slnečnej
sústavy vytýčené Oortovým oblakom
a mieri do medzihviezdneho priestoru. Je to najvzdialenejší stroj vytvorený človekom vo vesmíre. Pre lepšiu orientáciu: najbližšia hviezda po
Slnku, Proxima Centauri, je od nás
vzdialená 4,22 svetelného roka, ak
by Voyager 1 mieril k nej, trvalo by
mu ďalších vyše 80000 rokov, kým
k nej dorazí. Čo potom tých 900 určite vzdialenejších cieľov...? Treba
priznať, že encyklopédia Vesmír
nemá na našom knižnom trhu obdobu, a to po všetkých stránkach.
-r-
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Modré dni v Levoči
zrkadlíme
„Nie som literárny kritik. Ak ma kniha
nezaujme, prestávam sa ňou väčšinou
zaoberať. Svoj čas radšej investujem
do niečoho, čo sa mi naozaj páči. Ak
však pripravujem s autorom rozhovor
alebo nejaký program, musím sa prinútiť dočítať ju až do konca. Potom si
okraje stránok dočmáram rôznymi ironickými poznámkami, aby som vyventiloval čitateľskú frustráciu. Najmä pri autoroch, ktorých mám rád, mám potrebu
naznačiť, že povedzme ich nová kniha
nie je práve cesta, ktorú považujem za
dobrú.“
Dado Nagy, Sme Víkend 16. 9. 2006

Kde bolo
 České centrum, Rázusova 13, Košice
– prezentácia knihy Tibora Ferka Lásky
hra osudná– 5. septembra
 Nádvorie Mestskej knižnice, Klariská
16 v Bratislave – Literárne revy Dada
Nagya, ktorý čítal úryvky zo svojich obľúbených kníh – 8. septembra
 Kníhkupectvo Artforum v Bratislave –
večer vydavateľstva Petrus – 12. septembra
 Kaviareň Divadla Andreja Bagara v Nitre – autorský večer so spisovateľom Michalom HVORECKÝM – 12. septembra
 Mestská knižnica na Kapucínskej 3
v Bratislave – prezentácia knihy Anity
TEŠOVIČOVEJ Bola Mica u holiča? –
19. septembra
 Klub slovenských spisovateľov v Bratislave – slávnostné stretnutie pri príležitosti 160. výročia založenia časopisu Slovenské pohľady – 19. septembra
 Štúdio 12 na Jakubovom námestí
v Bratislave – prezentácia knihy Peter
Scherhaufer – Učiteľ „šašků“ kolektívu autorov vedeného Dagmar INŠTITORISOVOU – 19. septembra
 Univerzitná knižnica v Bratislave – prezentácia slovenského prekladu nórskej
knihy Ťavie oblaky za prítomnosti autora Thorvalda STEENA – 25. septembra
 Univerzitná knižnica v Bratislave –
prezentácia zvláštneho vydania Revue
svetovej literatúry s výberom nórskej literatúry od Ibsena po súčasnosť – 25.
septembra

Kde bude
 Dom kultúry Ružinov v Bratislave – stretnutie so spisovateľom Adolfom LACHKOVIČOM – 28. septembra o 15.00
 Klub slovenských spisovateľov v Bratislave – Karin LÁSZLOVÁ číta z kníh: Aj
duša volá SOS a Krutosť má nežnú
tvár; Anita TEŠOVIČOVÁ bude čítať
z knižky Matky odchádzajú tíško – 3.
októbra o 15.00
 Filozofická fakulta UK na Gondovej 2
v Bratislave – beseda s fínskošvédskymi spisovateľmi – 5. októbra o 12.30
 Klub Trezor divadla Astorka na Nám.
SNP v Bratislave – cyklus štvrtkových
stretnutí s autormi LCA: Poviedka 2006
– dramatizované čítanie, beseda s predsedom poroty Pavlom RANKOVOM, vyhlasovateľom literárnej súťaže KK BAGALOM a finalistami 10. ročníka. Štvrtkové kníhkupectvo LCA pre návštevníkov
– 6. októbra o 19.19
 Bratislava – medzinárodný festival poézie Ars poetica – 12. – 18. októbra
 Kostol Sedembolestnej Panny Márie
v Žiline-Vlčinciach – stretnutie s Józefom AUGUSTYNOM, poľským autorom
kníh o duchovnom živote a vzťahoch –
13. októbra
 Ústav svetovej literatúry SAV, Konventná 13, Bratislava – medzinárodný
vedecký seminár Kontinuita a diskontinuita vývinového procesu poézie, prózy a drámy – 18. októbra

Kto dostane knižku?
Počítajme hravo 2 posielame Anne
BELLAYOVEJ do Podhája, Počítame
hravo 4 Zuzke ZELENKOVEJ do Dubnice
nad Váhom, Sedem osudových Marte
MURÁROVEJ do Piešťan a Na obojku
Martine KASANIČOVEJ do Humenného.

Zdena STUDENKOVÁ napísala Nové recepty so štipkou hereckého korenia. Ponúka
v nej svoje ďalšie overené recepty, dokonca aj na domáci kečup, zaváraniny a najobľúbenejšie koláče. Medzi ingrediencie patria aj pikantérie zo zákulisia divadla. Prvá kniha Zdeny
STUDENKOVEJ Recepty so štipkou hereckého korenia (Ikar, 2004) získala za vysoký
predaj ocenenie Zlatá kniha. Medzi množstvom hostí a gratulantov na prezentácii v reštaurácii Pohoda bol aj Janko Kroner, ktorý knihu uviedol medzi čitateľov.
Foto Peter Procházka

Nebeský rybník pre autora Artforum až do ôsmej
V stredu 6. septembra v kníhkupectve Panta Rhei v bratislavskom Auparku
vodou z nebeského rybníka pokrstil Ľubo Gregor novú rozprávkovú knižku Jaroslava Citu Ako Maťo s Klinčekom
hľadali rybník. Ľubo Gregor prepožičal svoj hlas rozprávkovým hrdinom v televíznych večerníčkoch. Nová knižka sa
mu veľmi páčila a počas krstu prečítal
úryvok o hľadaní nebeského rybníka
a poprial knižke veľa detských čitateľov
a úspechov. Pán Jaroslav Cita sa na prezentácii nemohol zúčastniť osobne, a tak
sa s ním vydavateľstvo spojilo prostredníctvom telemosta. Nielen Maťo a Klinček, ale všetci prítomní tak mohli počuť
želanie autora, ktorý malým hrdinom odkázal: „Vo vašich hrudiach bijú rovnaké
srdiečka, ako je to moje, a preto vám želám, aby ste zostali stále rovnakí: čestní
a kamarátski.“ V detskom kútiku kníhkupectva deti súťažili o knižné ceny z vydavateľstva Fragment a vyrobili aj nádherný
darček pre autora knižky – nebeský ryb-rník, ako si ho predstavujú oni.

Slová bez hraníc
Od utorka 10. do soboty 14. októbra
bude trvať 1. ročník medzinárodného
básnického festivalu Slova bez hranic.
Pokračuje v línii festivalu Poezie bez
hranic, ktorý organizoval M. Pluháček.
Na festivale v Olomouci vystúpia aj slovenskí básnici Mária FERENČUHOVÁ,
Jana PÁCALOVÁ, Michal HABAJ a Marián HATALA. Viac informácií o festivale
nájdete na internetových stránkach
www.slovabezhranic.net.

Jankovič členom
korešpondentom
Chorvátska akadémia vied a umení na
svojom májovom zasadnutí zvolila nových
členov, za člena korešpondenta bol zvolený aj PhDr. Ján Jankovič, CSc. z Ústavu svetovej literatúry SAV, prekladateľ
a vydavateľ. Menovanie PhDr. Jána Jankoviča, CSc., za člena korešpondenta Chorvátskej akadémie vied a umení je ocenením jeho vedeckých aktivít zameraných
na dejiny slovensko-chorvátskych literárnych vzťahov, ktorým sa venoval v mnohých štúdiách a niekoľkých monografiách (Chorvátska literatúra v slovenskej kultúre I, II, Stanislav Mečiar –
chorvatofil, Slovník prekladateľov).
Slovensko-chorvátske vzťahy obohatil nielen ako vedec, ale aj ako plodný prekladateľ a publicista. Jeho vedecké, prekladateľské aj širšie kulturologické aktivity,
ktorými výraznou mierou prispel k poznaniu a prehlbovaniu slovensko-chorvátskych vzťahov, už aj v minulosti ocenili
obidve strany. Ján Jankovič je jediným
kroatistom na svete, ktorému udelili všetky najvýznamnejšie chorvátske ocenenia
v oblasti literatúry.
-eb-

NEVYUŽITÉ MYŠLIENKY

Kníhkupectvo Artforum na Kozej ulici
20 v Bratislave je od septembra každý
pracovný deň otvorené od 10.00 až do
20.00. V sobotu môžete nakupovať knihy ako doteraz od 9.00 do 13.00.
-r-

Marenčin v bulharčine
V Bulharskom kultúrnom a informačnom stredisku v Bratislave slávnostne
predstavili preklad básní Alberta Marenčina do bulharčiny Poézia. V bulharskom výbere v redakcii Kirila Kagajského
a v preklade Asena Milčeva, sú básne
z rozličných období, publikované v samizdatoch i v rôznych domácich a zahraničných časopisoch a knihách. Sú to napospol básne pozbierané na „veľkom
smetisku súčasnosti“, ako hovorí autor,
ale dozaista básne inšpirujúce a provokujúce. Verím, že rovnako ako doma, budú inšpirovať a provokovať aj bulharského čitateľa. Treba poďakovať vydavateľstvu IK Nov Zlatorog, že medzi mnohými
slovenskými básnikmi dokázalo objaviť
básnickú osobnosť, akou je Albert Marenčin, ktorá sa pripomína len svojím písaním, len básničkami, ktoré sú samé ra-rdosťou a prinášajú radosť.

Z tieňa histórie
na literárne výslnie
Až na slávnostnom uvedení novej knižky Rút LICHNEROVEJ Anna Regina
medzi čitateľov v bratislavskom Klube spisovateľov (5. septembra) si účastníci podujatia uvedomili milú zhodu náhod – v ten
deň oslavovali meniny Reginy. Z mysterióznosti náhod na jednej strane a z nezvratnosti historických faktov na druhej
strane vychádza aj autorka tejto prózy. Jej
postava má svoj historický pendant –
manželku významného vzdelanca, kartografa, polytechnika prvej polovice 18. storočia Samuela Mikovíniho, Annu Reginu,
rodenú Gilligovú. Vďaka literárnemu stvárneniu Rút Lichnerovej však Annu Reginu
spoznávame akoby bola našou súčasníčkou. Aj preto Kveta DAŠKOVÁ, majiteľka
Vydavateľstva Q 111, zaradila toto dielo do
edície Ženský prstoklad, ktorá prináša čitateľom pozoruhodné tituly svetových
a domácich autoriek. O vzniku knihy porozprávala komornému publiku sama autorka a jej význam a literárne hodnoty vyzdvihol vo svojom príspevku Alexander
–báb–
HALVONÍK.
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Každé jubileum zvyčajne zvádza
k tendenčnému hodnoteniu a k idylickým pohľadom. Určite to však neplatí
v prípade levočského vydavateľstva
Modrý Peter, ktoré sa na svoje 15. výročie uviedlo veľkolepým, ale najmä
pracovným festivalom poézie Stretnutia
2006.
Bez vzletného zveličovania, Levoča
sa v dňoch 8. – 10. septembra 2006
stala dominantným centrom poézie na
Slovensku.
Básnici si rozložili svoj hlavný stan
priamo na námestí Majstra Pavla v hoteli U Leva.
V jeho dennom salóniku sa konali aj
viaceré sprievodné podujatia. Peter
Milčák predstavil antológiu slovenskej
poézie v poľštine Písanie, ktorú v týchto dňoch vydáva jeho vydavateľstvo
Modrý Peter v spolupráci s prestížnym
vydavateľstvom Świat Literacki.
Výber obsahuje texty štrnástich básnikov, doplnený o doslov Jána Gavuru.
Vskutku krásna knižka s magickými
ilustráciami Mareka Ormandíka by mala zaplniť informačnú trhlinu o našej
básnickej tvorbe na poľskom knižnom
trhu. Väčšinu básní preložil agilný a neúnavný propagátor slovenskej literatúry
Jacek Bukowski, zvyšné básne preložila Sylwia Siedlecka.
Bukowského úprimný a otvorený záujem o progresívne tvorivé počiny slovenských autorov je obdivuhodný, a tak
trochu aj vzácny. Uskutočnila sa tu
aj prezentácia stredoeurópskych literárnych časopisov, tento geografický
priestor vytvára produktívnu platformu
na výmenu tvorivých výsledkov, ktoré
sa vzájomne inšpirujú a prelínajú. Preto aj projekt Časopis v časopise, ktorý
zastrešuje mesačník Romboid, treba
vnímať ako originálny a živý proces
v širokospektrálnych súvislostiach.
V príjemnej atmosfére Peter Milčák vypravil na cestu k čitateľom aj nové
básnické zbierky Petra Repku a Jána
Gavuru.
Vyvrcholením Stretnutia 2006 bola
večerná prezentácia básnikov a ich
textov na pódiu Mestského divadla
v Levoči. Peter Milčák na úvod rozvinul svoju belasú vydavateľskú vlajku
s bielym štvorcom uprostred, aby básnické obrazy a skryté posolstvá mohli
voľne plynúť medzi divákov. Postupne
čítali svoje básne, prípadne odpovedali na Milčákove otázky Miroslav
Brück, Ľuboš Bendzák, Oleg Pastier,
Ján Gavura, Stanislava ChrobákováRepar, Marián Andričík, Karol Chmel,
Pavol Hudák, Valerij Kupka, Ján Buzássy, Ján Litvák, Peter a Angela Repkovci, írsky básnik Robert Welch, kanadská poetka Andréa Jarmai, ostravský básnik Petr Hruška a pražský Marek Toman. Jacek Bukowski uvádzal
svoje preklady slovenských básnikov
spolu so zamyslením nad potrebnosťou prekladu a sústavného zbližovania. Z úst Petra Milčáka odznela spomienka na Pavla Suržina a v absolútnom tichu predniesol jednu jeho báseň z pozostalosti. Čítanie zakončil
Ján Milčák príznačnou rozprávkou pre
dospelé deti a zacenganím zvončeka,
ale na rozdiel od skutočných rozprávok pre deti, vnímavé publikum nezaspalo, lebo poetická noc pokračovala
koncertom Karla Plíhala Nebe počká.
Jeho piesne, najmä texty Josefa Kainara, ale i jeho ironicky presné aforizmy zasiahli vari každého vďačného diváka.
Kultúrna verejnosť Levoče nežila
len poéziou, ale napríklad aj predstavením hry Karola Horáka La musica
v podaní hereckého súboru Divadla
Alexandra Duchnoviča v Prešove. Táto fascinujúca hra s hlbokým ľudským
vyznením skvele zapadla do dramaturgického programu Stretnutia 2006.
V Spišskom múzeu sa uskutočnila
vernisáž výstavy Mareka Ormandíka.
Jeho maľby a grafiky prilákali desiatky

dychtivých návštevníkov. V miestnom
gymnáziu Janka Francisciho sa konali
autorské čítania a beseda s Petrom
Milčákom, Miroslavom Brückom,
André Jarmai a s Marekom Ormandíkom. Ten priamo pred očami študentov viacerých stredných levočských
škôl vytváral uhrančivé kresby uhlíkom. Podujatie bolo sprevádzané
výbornou hrou na gitare a spevom
Jakuba Milčáka. Na okná auly začal
padať dážď, ale mám pocit, že z prítomných ho nikto nevnímal, lebo básnické slovo, hudba a výtvarný prejav
boli silnejšie ako rozmar počasia.
Levoča, Modrý Peter a poézia už
patria neodmysliteľne k sebe, s pripomienkou slovenského a už aj medzinárodného vnímania týchto atribútov. Pokiaľ sa básnici stretávajú a zbližujú za
takýchto povznášajúcich okolností, potom budúcnosť slovenskej poézie bude jasná a priezračná.
Miroslav Brück

Darrieussecq
v Bratislave
Francúzska spisovateľka Marie DARRIEUSSECQ navštívila Bratislavu. Autorka, ktorej v slovenčine vyšli knihy
Svinské pravdy, Spodné prúdy, Bábätko, sa osobne zúčastnila na prezentácii najnovšej knižky – dvojjazyčného vydania Claire v lese/Claire
dans la fore^ t , ktorá vyšla vo vydavateľstve Sofa v preklade Gabriely Uhlárovej.
-r-

Domáci miláčikovia vraj predlžujú život svojmu pánovi. Nie je to však vedecky dokázané. Isté však je, že svojmu pánovi venujú nezištnú lásku. Milujú bezvýhradne a nepoznajú vypočítavosť, aj
keď sú prešibaní. Milé darčekové knižky
zo Slovartu ponúkajú v malom formáte
veľké pravdy o mačkách a psíkoch
s krásnymi obrázkami.

Pre jedného z našich čitateľov, máme
knižku O láske k mačkám pripravenú
v redakcii. Treba k nám však poslať kupón Vydavateľstva Slovart zo strany 11
a nezmeškať termín 10. október.

Mlčanie môže byť východiskom zo samoty.
Katarína Kucbelová: Šport, Ars Poetica 2006
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Maya Rothenbühler-Korcová:
Július Satinský – Fantasia con
amore
Bratislava, Kalligram 2006

Laslo Blašković: Madonin šperk
Bratislava, Kalligram 2006
Preklad Karol Chmel
Román z nedávnej histórie Vojvodiny z pera novosadského šéfredaktora literárneho časopisu
Polja, prináša monológy, spomienky štyroch hlavných postáv
z krčmy Forma, v ktorej končili
mnohí spisovatelia. Dej zachytáva
obdobie od smrti J. Brosa Tita
cez pád berlínskeho múru až po
bombardovanie Juhoslávie roku
1999. Z textu knihy cítiť melanchóliu, cynizmus, ducha histórie a času, mýty, povery i predsudky.
-lč-

KNIHA
ROKA 2006
Stav k 21. septembru
KNIHA ROKA
1. P. Guterman – J. Colohnatt: Vražda ako spoločenská udalosť
– K. K. Bagala (LCA Publishers group)
1. D. Dragulová-Faktorová: Maxík a kamaráti – Daxe
2. T. Keleová-Vasilková: Kvety pre Lauru – Ikar
2. M. Monošová: Anglické prebúdzania – Petrus
3. V. Šalamov: Kolymské poviedky – Ikar

1. Na KNIHU ROKA navrhujem:

Počet hlasov
14
14
9
9
8

.....................................................................................................................................
(autor, názov, vydavateľstvo)
2. Za DEBUT ROKA navrhujem:
.....................................................................................................................................
(autor, názov, vydavateľstvo)
3. Za VYDAVATEĽSTVO ROKA navrhujem:
.....................................................................................................................................

13
9
7
3

Meno a adresa odosielateľa: ..............................................................................................
.....................................................................................................................................
.................................................................................
(podpis)

VYDAVATEĽSTVO ROKA
1. Ikar
2. Aspekt
2. Knižné centrum
3. K. K. Bagala (LCA Publishers group)
3. Vydavateľstvo M. Vaška

cháva sa unášať jeho nežnosťou a iróniou, nezmyselnými rečami a nekonečnou fantáziou. V dobrom i zlom
vďačne hrá jeho Nathalie, Antigonu,
Eurydiku, Luciu či Sympatiu, bez otázok a výčitiek ho nasleduje z jedného
plesu na druhý a neúnavne vstrebáva
nekonečne absurdné monológy.
Hlboký platonický vzťah dvoch prepletených duší prežíva aj emigráciu
mladej Nathalie do Švajčiarska a neskôr do USA, a ožíva pri každom jej
návrate do vlasti. Dokonca i po majstrovej smrti plní múza svoje slovo
a spomína naňho vo svojej knižke „nie
ako na komedianta, ale ako na Jula
Satka, človeka, ktorý mal rád život,
bál sa smrti a dobre to kamufloval“.
Na 128 stranách čitateľ spoznáva Júliusa Satinského na základe bezchybných monológov, ktoré akoby pochádzali z jeho vlastného pera, medzi
riadkami sa ukrýva životná filozofia
a duch vtedajšej doby. I keď nejde
o žiadnu umeleckú biografiu, táto
knižka určite nesmie chýbať v knižnici
žiadneho správneho fanúšika Júliusa
Satinského, jeho humoru a platonickej romantiky.
Vladimír Hübner

ANKETOVÝ LÍSTOK 2006

DEBUT ROKA
1. J. Cíger: Výbuch – Knižné centrum
2. K. Kállay: Potulky životom – Ikar
3. Knižka pre radosť – SPN – Mladé letá
4. J. Repovská: Do roka a do dňa – Ikar

Každý z nás pozná ten pocit, keď
odrazu celý svet sčernie a stratí všetky farby. Vtedy sa utiekame k niekomu
veselému, kto žiari ako slnko a hreje
ako dobre rozpálené kachle – a potom o ňom skladáme piesne, rozprávame legendy a píšeme knižky. Medzi
ne patrí aj najnovšia nostalgicko-humorne ladená spomienka na jedného
z posledných pravých „svetlonosov –
Luciferov“ našej doby, Jula Satinského.
On bol krásny, štíhly, dvorný a úspešný mladý herec a ona zostúpila
z tatranského raja, aby v Bratislave
študovala divadelnú vedu. Stretli sa na
jednom z mnohých divadelných plesov začiatkom 60. rokov a už sa nikdy
skutočne neodlúčili. Kniha Fantasia
con amore veľmi osobne a precítene
spomína na autorkino detstvo v horách, objavovanie nového šíreho sveta a titanské vzbury mladej inteligencie proti všadeprítomnému socializmu. Mladý, charizmatický spasiteľ Július vedie romantický, zato sebazničujúci život a na svoju stranu strháva
každého, kto s ním chce snívať a žiť.
Svoju mladosť a slobodu v jeho spoločnosti naplno prežíva aj autorka, ne-

18
13
13
8
8

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.

Vyplnen˘ objednávkov˘ lístok po‰lite na adresu: KniÏná revue, Námestie SNP 12, 812 24 Bratislava,
e-mail: krevue@litcentrum.sk

Ako sa nosí svetlo

.........................................................................................................................................................
Ulica
Miesto
PSâ

Spojenie Divadelného ústavu a Ikaru prinieslo na slovenský trh pozoruhodnú publikáciu, ktorá, hoci z pera
slovenskej autorky a navyše o slovenskom hercovi, vyšla už pred dvomi
rokmi v Čechách a v češtine. Pravda,
tam v rozšírenej textovej podobe a zase so zmenšeným rozsahom fotodokumentácie. Napriek tomu, že autorka viacerých diel o divadle Ľ. Krénová

mi. V tomto kontexte dielo adekvátne
dopĺňa zoznam citácií a anglické resumé. Ľudský prístup dokumentuje zase
úvodný Príhovor „Hráča“.
Po kapitolách o detstve a dospievaní sa autorka venuje Kňažkovmu umeleckému rastu, pričom sa nevyhýba
ani životným peripetiám. Do hercovho
života výrazne zasiahol najmä august
1968, po ktorom emigrovali jeho dvaja bratia a aj on sám sa pohrával
s myšlienkou emigrácie. Hoci sa snažil uzatvárať kompromisy s vlastným
svedomím, komunistický tlak ustavične silnel, až do chvíle, keď si Kňažko
uvedomil, že už niet kam ustupovať.
Onedlho však prišli novembrové dni
roku 1989 a s nimi jeho vnútorné
oslobodenie. Autorka sa zľahka venuje aj jeho politickej kariére – oblúk
umelcovho života sa nakoniec opäť
prehol bližšie k tvorbe a herectvu.
O všeobecne známych skutočnostiach sa na tomto mieste netreba podrobnejšie rozpisovať. Z hľadiska čítavosti aj informačnej bohatosti a serióznosti ide jednoznačne o kvalitné dielo. Osobnosť Milana Kňažka, aj keď
po jeho aktívnom politickom pôsobení
môže byť v časti verejnosti vnímaná
rozporuplnejšie než dovtedy, je stále
zárukou záujmu o knihu.
Ľuboš Svetoň

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

Pichľavo oranžová zbierka stručných humoristických výrokov, štuchancov, zaúch a hojivých ofúknutí, v ktorých je všetko inak, ako
to je a je to tam presne tak, ako
vo svete, kde je veselšie i múdrejšie, ako tu u nás, teda tam, kde
ústa nemelú na prázdno, ale veci
sa povedia na plnú hubu až na zabolenie presne. Dobré šplechy,
kvapky smiechu, zábavné vlnky
a strely jazerné dupľuje šťavnato
veselá grafika – veru, čudujeme
sa, že to táto statočná knižka udrží všetko v suchu.
-rm-

Ľubica Krénová: Milan Kňažko. Hráč
Bratislava, Divadelný ústav – Ikar
2006

pôsobila v rokoch 2001 až 2005 ako
kultúrna atašé v Českej republike a riaditeľka Slovenského inštitútu v Prahe,
vydanie monografie o slovenskom
hercovi treba v ČR do istej chvíle považovať za risk; do chvíle, kým sa nevyjasní, že oným hercom je Milan
Kňažko. Herec, ktorý je doma nielen
na Slovensku, ale aj v Čechách, ba
doma sa cíti sčasti aj vo Francúzsku,
kde niekoľko rokov žil, študoval a kde
si v neposlednom rade našiel aj svoju
prvú manželku.
Vydanie monografie o Kňažkovi ani
na Slovensku neprerobí. Kniha je napísaná pôsobivo. K slovu sa dostávajú
nielen odborníci, ale aj sám pán herec, jeho bratia, rodičia. Napriek istej
subjektívnosti týchto vyjadrení, emocionálnejšie vyznenie hodnotení jednotlivých úsekov Kňažkovho života
a diela rozmer knihy príjemne prehĺbilo. Teatrologické analýzy v knihe nie
sú tou podstatnou rovinou, základom
Krénovej pohľadu je jej prístup ku
Kňažkovi ako k človeku, silnej individualite, osobnosti. Aj tak sa však autorka
primerane a dôstojne zhostila hodnotenia podstatných divadelných, televíznych a filmových úloh M. Kňažka –
hráča, ktorý sa nevzdáva a prekonáva
rôzne ťažkosti a nástrahy ako výzvy do
ďalších hier možno aj s vyššími stávka-

Cena jedného ãísla je 10 Sk, dvojãísla 20 Sk. Predplatné 260 Sk.

Jozef Bily: Inobranie. Aforizmy
na iný spôsob
Žilina, Knižné centrum 2006

Ľudsky a odborne

na rok 2006 od ãísla ..............................................

Máloktorá kniha sa tejto vyrovná
krásou. Ide o tretie vydanie tragického príbehu lásky Šalamúna
a Sulamit. Kuprin prerozprával jedinú knihu Biblie s erotickými prvkami, známu pod názvom Pieseň
piesní. Čaro jej vznešenej lyriky
voľne spojil s vlastnou predstavou
diania, situácií a doplnil o rôzne
epizódy, napr. o Šalamúnovom
múdrom sudcovstve, o chlpatých
nohách kráľovnej zo Sáby. Kráľ,
akému sa nikto nikdy nevyrovná
a jednoduchá, krásna trinásťročná dievčina z viníc, Šalamún a Sulamit, osudové spojenie, nadčasová zápletka, archetyp. Čítate to
ako skutočnosť, ako mýtus, ako
podobenstvo, ako symbol, ako
kúsky, ktoré sa skladajú do nejakého známeho, no pritom vzdialeného obrazu kdesi hlboko v srdci
každého z nás. Ach.

28. septembra o 9.30 na Rádiu Devín vás pozveme do Užhorodských kaviarní Petra Miďanku. „Ďaleko od Kyjeva, ďaleko od Ľvova, zo Zakarpatského
Širokého Luhu, ozýva sa v súčasnej
ukrajinskej poézii neprepočuteľný hlas
Petra Miďanku;“ čítame v úvode knihy
Užhorodské kaviarne. „Jedni ho oslavujú, druhí zatracujú. On zatiaľ žije
v Karpatoch, v jednoduchej drevenici,
obklopený knihami a surovou realitou
Ukrajiny dnešných dní. Ďaleko od intelektuálnych kaviarní a redakcií, a napriek tomu v centre: pozornosti a záujmu.“ Peter Miďanka zaujal aj Janu
Bodnárovú, ktorá o ňom napísala pásmo – použijúc pri tom nové preklady Juraja Andričíka.
V ten istý deň po 20.00 bude Rádio
Devín vysielať Principiálny román írskeho prozaika a básnika Roberta Welcha, ktorý pred niekoľkými rokmi s nadšením privítala medzinárodná literárna
scéna. Je to preto, že Welch je skvelý
rozprávač a jeho osudy niekoľkých generácií viacerých rodín sa čítajú dychtivo. Preložili Miroslava a Ján Gavurovci.
22.10 – 23.05: Rádio Devín patrí
Freskám, výberu zo svetového a domáceho literárneho humoru. Tentoraz sa
Ondrej Bosík ujal prózy Michaila Zoščenka, aby sme sa dozvedeli O čom
spieval slávik, spoznali príbeh lásky Vasilija Vasiljeviča Bylinkina a Lízočky Rundukovovej.
Koľko jahôd rastie na mori – to
môžete zistiť 4. októbra o 17.00, keď si
naladíte Rádio Devín. V cykle Detská
abeceda sa budete môcť započúvať do
verejnej nahrávky čítania poézie pre deti.
A hoci by sa mohlo zdať, že ide o malé
nezmysly, ak máte v sebe aspoň trochu
zmyslu pre humor, potom sa dokážete
pousmiať aj nad slovnými hračkami, hádankami, vtipmi a básničkami, ktoré vznikali pre radosť malých i veľkých čitateľov.
Z knihy Koľko jahôd rastie na mori?
ich vybral Egon Tomajko. V preklade
Ľubomíra Feldeka pôjde o texty britských autorov: Edwarda Leara a Lewisa Carrolla.
Do nasledujúcej Svetovej prózy pre
mládež sme tentoraz vybrali dve poviedky maďarského spisovateľa Miklósa Vámosa Škoda a Bárka, v ktorých ho život
„donútil“ vrátiť sa k školským časom. Zistíte, napríklad, aké nebezpečné je aj po
mnohých rokoch od povinnej školskej
dochádzky parodovať svojho učiteľa. Poviedky do slovenčiny preložila Denisa
Kečkéšová.
A napokon Svet Carol Ann Duffyovej. Rozhlasové pásmo o tvorbe britskej
poetky napísal Ján Gavura. Jej poéziu
označil za poéziu tisíc a jedného hlasu.
Básne Duffyovej sú ľahké ako vánok
a zároveň silné, emotívne, schopné dotknúť sa nášho vnútra. S jej veršami si
azda naozaj každý z nás môže prejsť celý svoj život. Vyskúšajte – pri počúvaní –
7. októbra o 12.05 na Rádiu Devín.
Pekné chvíle s literatúrou zo Slovenského rozhlasu.
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Alexander I. Kuprin: Sulamit
Bratislava, Q 111 2006
Preklad Viera
Mikulášová-Škridlová

Herci na stránkach,
ktoré znamenajú svet
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Ján Čomaj: Fenomén Zamarovský
Vojtech Zamarovský sa narodil 5. októbra 1919 v Trenčíne. Roku 1943 absolvoval štúdium práva na Slovenskej univerzite v Bratislave. Pracoval v rôznych hospodárskych a štátnych orgánoch v Bratislave a v Prahe, vypracoval
sa na odborníka na finančnú a menovú politiku, prednášal na viacerých vysokých školách, ale na začiatku päťdesiatych rokov ho vylúčili z komunistickej strany a musel si hľadať novú existenciu. V rokoch 1953 – 1956 bol vydavateľským pracovníkom Státního nakladatelství krásné literatury v Prahe.
Od roku 1956 žil v slobodnom povolaní a venoval sa literárnej tvorbe. Po počiatočnej prekladateľskej činnosti sa sústredil na vlastnú literárnu tvorbu.
Jeho knihy vyšli v miliónoch výtlačkov a boli preložené do 14 jazykov.
Zamarovský posledné obdobie svojho života žil v Souticiach pri Prahe.
Zomrel 26. júla 2006 v Prahe vo veku 86 rokov. Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič Vojtechovi Zamarovskému ku Dňu ústavy 1. 9. 2006
udelil najvyššie štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy in memoriam.
Knihy Jána Čomaja Fenomén Zamarovský s podtitulom Mozaika vzrušujúceho života, ktorá o pár dní vyjde vo vydavateľstve Perfekt, sa už nedočkal.
Prinášame ukážky z knihy.

V nedeľu 5. októbra 1919 prišlo na
svet prvorodené dieťa mladých manželov Margity a Štefana – syn Vojtech.
Rodný dom Vojtecha Zamarovského stojí dodnes na Matúšovej ulici číslo 3 pri drevených farských schodoch
nad staromestským námestím a tesne
pod mohutným Trenčianskym hradom. Domček už dávno obýva keramikár Pavol Vozárik a od roku 2005
je v ňom aj Pamätná izba Vojtecha
Zamarovského. Vďaka nadšencom Zamarovského diela, miestnym vzdelaným a aktívnym lokálpatriotom i vďaka
vedeniu mesta je to sympatické a obohacujúce zákutie.
Belo ako gymnazista sa musel vyučiť za kominára. Otec sa tak rozhodol nie preto, že remeslo má zlaté
dno, a jeho chlapec môže mať v dospelosti lepší príjem ako keby bol nejakým úradníčkom. Neviedli ho k tomu
ani obavy, že Belo ako študent hádam
zlyhá, nech má teda aj nejaké zázemie, niečo v hrsti pre najhorší prípad,
nie. Otec len chcel, aby syn poznal
hodnotu remeselnej práce, manuálnu
robotu, aby zblízka spoznal obyčajných ľudí, aby im rozumel, i oni jemu,
a aby si to všetko aj dokázal vážiť.
Bol v septime, keď otca pozvali na
celoslovenskú schôdzku kominárov
do Martina. Vzal Belina so sebou. Na
chvíľu aj do sály, len aby otec zistil,
aký bude asi časový rozvrh rokovania
a mohol sa so synom dohodnúť, kedy
sa stretnú. Na rozvrhu sa kominári ľahko dohodli, nemal však kto písať zápisnicu. Tak sa otec spýtavo pozrel na
syna, a ten voľky-nevoľky prikývol. Zápisnica z kominárskej schôdzky na jar
roku 1937 bola prvým literárnym dielom Vojtecha Zamarovského.
Na jeseň roku 1939 sa Vojtech zapísal na Právnickú fakultu Slovenskej
univerzity v Bratislave, dnešnú Univerzitu Komenského. Neviedla ho ta túžba byť sudcom či advokátom, o ich
práci nemal veľmi ani predstavu. Skôr
ho lákali témy – Rím, Rímska ríša
a rímske právo, cirkevné právo a jeho
neprávosti, stredoveké právo a filozofia... Netušil, na čo to bude potrebovať, len ho to vábilo, ako vedia vábiť
veci, o ktorých človek veľa konkrétneho nevie, ale o to intenzívnejšie čosi
tuší. Ako vie muža lákať krása za závojom. Ako človeka priťahujú krajiny,
ktoré nikdy nevidel, ale z čohosi, nevedno z čoho, z počutia, obrázkov, filmu, možno len z melódií si vytvára
o nich predstavu. V tom ho štúdium
práva nesklamalo. Zžil sa s ním.
Tušil, že literatúra, to je tá cesta, ktorá ho oddávna čaká. Možno ju ani nemal odkladať do štyridsiatky! Ale aj koňak je lepší, keď má svoje roky. Aj víno!
Akéže roky, nakoniec? Veď u starých
Slovanov sa stal muž dospelým až
v štyridsiatke! Vtedy dosiahol „mieru“ –
od toho je naše staroslovenské „me-

ru“, povedzme – meruôsmy rok. Vtedy
sa stal „sročným“ – od toho je ruské
„sorok“. Až vtedy, keď chlap dosiahol
„mieru“, či „meru“, „srok“, či „sorok“,
mohol si prisadnúť k ohňu a rozhodovať
o osudoch svojho rodu, kmeňa, občiny.
Mohol voliť a byť voleným.
– Takže, o čom je tu reč? Akurát sa
onedlho stanem dospelým! – povedal
si Zamarovský a hneď sa cítil lepšie.
Napokon, roky sa časom zlievajú.
Zamarovský v tej chvíli nemal vlastne
ani štyridsať. Mal, ak sa nemýlim, tridsaťosem.
Onedlho si vymyslel aj tému svojej
prvej knihy. A približne do roka dokončil rukopis. Kniha sa volala Za
siedmimi divmi sveta.
Vyšla v Mladých letách roku 1960.
Ilustroval ju František Škoda, grafickú
úpravu navrhol Antonín Jukl a rukopis
redigovala Marta Príbusová. Mal vyše
štyristo strán, v knihe to urobilo 309
strán a ešte sedem strán farebných
príloh. Formát bol veľký, 25 krát 18
centimetrov. Tlačili ju v Martine a náklad bol 8 260 výtlačkov. Publikácia
mala poradové číslo 1062. O prvej
knihe sa patrí všetko zaznamenať. Od
tých čias vyšlo len na Slovensku ďalších šesť vydaní tohto diela. Šesť vydaní vyšlo v Česku. A desať vydaní vo svete. Málokto z nás si môže spomenúť na
prvotinu, ktorá by mala toľko vydaní!
Dve vydania vyšli v Kyjeve, jedno
v Moskve, dve v Katoviciach, jedno
v Sofii, jedno v Tatrane po maďarsky,
ďalšie dve vyšli vo vtedy ešte rozdelenom Nemecku – v Mníchove a Lipsku.
Posledne jeho prvá kniha vyšla v roku
2003 vo vydavateľstve Perfekt ako
súčasť Zamarovského súborného
diela.
Autor bol však usilovný. Vedel, že
jedno podmieňuje druhé. Ak si uvedomíme, že všetky ďalšie knihy písal pre
slovenské vydavateľstvá po slovensky
a pre české v češtine, napísal do roku
1985 každý rok jednu knihu. Vlastnoručne. Dôkazom sú jeho hrboľaté
prsty na pravej ruke. Málokedy človek
vidí také mozole. To je priam neuveriteľné. Zlý pohľad. Ako rutinovaný

úradník, prirodzene, vedel písať na písacom stroji. Aj dnes je na jeho pracovnom stole moderný elektronický
písací stroj. Všeličo písal na stroji,
bežnú agendu s vydavateľmi, úradné
listy, poznámky, odkazy..., ale literatúru vedel písať iba rukou.
Niekde vtedy, na začiatku tvorby, sa
vybudovala pevná prenosová sústava
medzi mozgovým centrom, v ktorom
sa ukladajú naštudované vedomosti
z kníh, prevažne cudzojazyčných
a vlastné zážitky z ciest po historických miestach prastarých dejov, centrom, v ktorom sa indukuje prúd logickej fantázie a z ktorého vyviera rozprávačské umenie autora – a tromi prstami na pravej ruke. Bez tohto spojenia
to nefungovalo.
Keď som sa pozeral na tie kľavé
prsty, samý mozoľ, predstavil som si aj
začiatok tohto veľkolepého spojenia,
na tie spomínané centrá – aj tam vznikajú podobné mozole?
Vojtech Zamarovský napísal štrnásť
či pätnásť pôvodných diel, podľa toho, aké kritérium si zvolíme. Vyšli dosiaľ v asi stoštyridsiatich vydaniach
a ich súhrnný náklad možno odhadnúť
na vyše milióna. Dvadsaťdva kníh preložil do češtiny alebo slovenčiny, bol
medzi nimi Schiller, Goethe, Rousseau,
aj staré eposy. Prekladal z francúzštiny, nemčiny, angličtiny a latinčiny. Je
autorom päťdesiatich dvoch rozhlasových pásiem, ktoré mali vyše sto repríz. Podľa jeho scenárov nakrútili približne štyridsať umeleckodokumentárnych filmov. Z jeho diel vyšlo dvadsaťšesť zväzkov v slepeckej tlači a takmer štyritisíc minút audiokaziet pre
nevidiacich a slabozrakých.
Rozprávanie o Vojtechovi Zamarovskom som dopísal v polovici júla.
O pár dní neskôr, 26. júla 2006, prišla
smutná správa, odišiel navždy. Verejnosť sa s ním rozlúčila na Olšanskom
cintoríne v Prahe, rodina a blízki v Souticiach. Tam sa s ním rozlúčil aj jeho
rodák, Trenčan a priateľ Ivo Veliký. Na
truhle bola červená ruža. Taká, akú
rád nosieval na saku Vojtech Zamarovský.

Riaditeľ vydavateľstva Perfekt v zaujatom rozhovore s Vojtechom Zamarovským v čase vydávania súborného diela.

Pred pár rokmi som bol na Rodose. Keď som sa podvečer zastavil
v hotelovej recepcii po kľúče, recepčná na mňa upozornila prešedivelého muža s ostro rezanými črtami, ktorý sa opieral o pult. Narovnal
sa roztiahol ruky do širokého priateľského gesta a oslovil ma nadšeným
zvolaním Haloo Sir, kalispoera, vivat
Zamarovsky, vivat Slovakia. Prekvapila ma spontánnosť, s akou nadviazal kontakt, aj to, že spomenul
nášho slávneho rodáka a že si
osud vybral práve mňa na toto
stretnutie. V hoteli bolo totiž viac Slovákov.
Vojtech Zamarovský žil v Prahe, na
Slovensku ho nebolo často vídať.
Hoci mal v Bratislave brata a navyše
veľa priateľov najmä v Trenčíne, ale
aj v Batizovciach a inde, verejnosť
ho veľmi nepoznala. Správy o ňom
sa objavovali pomerne zriedkavo
a našli sa aj takí, čo takmer pochybovali o jeho existencii. Otázkou by
však bolo, kto potom vytvoril to úctyhodné dielo, ktoré napokon prerástlo domáce hranice, až došlo k známej kuriozite – jedna z kníh Slováka
Vojtecha Zamarovského sa stala odporúčanou literatúrou v gréckych
školách! Máme ju vo vydavateľstve
a tešíme sa z nej. Možno nejestvuje
väčší argument na potvrdenie veľkosti nášho autora, ako je práve tento fakt. A zrejme to bol aj dôvod, pre
ktorý sa spomínaný Grék chcel stretnúť s niekým z tej neznámej, ale rozhodne nie bezvýznamnej krajiny,
ktorá dala svetu takého dokonalého
znalca gréckej histórie. Ukázalo sa,
že ten kultivovaný muž, ktorý chcel
pozdraviť niekoho zo Slovenska,
prednáša geografiu v Aténach, a keď
sa dozvedel, že sa s pánom Zamarovským poznám, bol by ma od radosti nad šťastným stretnutím možno aj adoptoval.
V tých chvíľach som bol veľmi pyšný na nášho rodáka. Táto historka, aj
keď vyzerá lacno, nie je vymyslená.
Keď som sa vrátil do Bratislavy, opísal som ju Vojtechovi Zamarovskému. Veľký spisovateľ reagoval listom, ktorý svedčí o jeho skromnosti
a dvornosti.
Keď v roku 1990 vzniklo naše vydavateľstvo Perfekt orientované na
literatúru faktu, neraz sme koketovali s myšlienkou mať v edičnom pláne
aspoň niektorú z kníh presláveného
autora literatúry faktu. Priznám sa,
netrúfali sme si majstra osloviť.
Pozvali sme majstra do Bratislavy,
dohodli sme sa na spolupráci a naša
viera v úspech slávneho spisovateľa
bola taká veľká, že sme sa dokonca
dohodli na vydaní celého jeho súborného diela. Všetkých jeho štrnástich kníh. Napokon ich bolo iba trinásť, pretože štrnástu autor napísal
nie z vlastnej potreby, ale na objednávku pôvodného vydavateľstva. Tú
sme z kolekcie vyňali, a pochopiteľne, nie je tam ani grécky titul.
Vydať v dnešných časoch a v takej
malej čitateľskej komunite, ako je tá
naša slovenská, súborné dielo, ktoré
tvorilo trinásť kníh, a to ešte za štyri
roky, chce veľmi silné presvedčenie,
že knihy budú úspešné. Nová generácia čitateľov si zaslúži nové, opravené a v modernej slovenčine vytlačené knihy, lebo to kážu dobré vydavateľské mravy. My sme toto presvedčenie mali. A vyšlo to, lebo
opak by priniesol zánik vydavateľstva.
Cítili sme, že kvalita sa musí presadiť a že pomôžu rodičia, ktorí pred

Zamarovského Encyklopédia mytológie, z ktorej sa grécke deti učia
svoje dejiny.

rokmi hltali rozprávanie niekdajšieho trenčianskeho kominára, ktorý
nielenže ovládal tri či štyri jazyky, ale
sa dopracoval až na najvyššie spisovateľské pozície. Jednoducho sme
to VEDELI.
Rukopis bol na stole, bol aj zredigovaný (logicky sme prizvali kolegyňu, ktorá redigovala jeho prvé vydania) text vynovený, pôvodné aj nové obrázky boli pripravené do tlače.
Lenže majster mal pripomienky.
Nesúhlasil s transkripciou niektorých názvov (Téby – Théby, Atény –
Athény...) a dalo nám všetkým – vydavateľským pracovníkom, egyptológom SAV či odborníkom z Jazykovedného ústavu – veľkú námahu
presvedčiť renomovaného autora,
že ak chceme vydať dielo na úrovni
doby, treba rešpektovať všetky platné princípy a aj súčasné Pravidlá slovenského pravopisu. Ba museli sme
mu do Prahy poslať nové Pravidlá
slovenského pravopisu. Napokon
sme sa dohodli. Naša mladučká,
sotva školu dokončiaca výtvarníčka
navrhla dizajn prvej knihy, a tým
vlastne aj celej edície. Knihy začali
vychádzať. Neskôr sme založili Spolok priaznivcov a čitateľov diel Vojtecha Zamarovského, ktorý mal takmer 2000 (!) členov.
Keď sa majster Zamarovský presťahoval z milovaných Soutíc do
predsa len pohodlnejšieho bytu v Prahe, našiel tu svojho anjela strážneho
– pani Vlasákovú, o ktorej je v knihe
tiež reč. Táto milá dáma mu robila
spoločnosť a pomáhala mu prekonávať úskalia choroby. Veľmi rýchlo
sme si ju obľúbili. Nie iba preto, že
sa starala o nášho autora a zabezpečovala nám lepší kontakt s ním,
ale aj preto, lebo kultivovala chlapskú domácnosť – a stala sa mu viac
než partnerkou. Aj preto ju požiadal,
aby s ním išla do Atén, keď sa dozvedel, že mu v marci 2006 aténsky
komtúr odovzdá vyznamenanie, ktoré dostávajú významné osobnosti.
Pôvodne som sa na túto parádu
chystal i ja, nevyšlo to a je mi to
veľmi ľúto. Pani Vlasáková nám porozprávala, s akou úctou a obdivom
privítali budúceho čestného nositeľa
titulu Veľvyslanec helenizmu za rok
2006. A keď sa majster Zamarovský
objavil na pódiu, prítomní povstali
a nadšeným potleskom privítali veľkého Slováka. Potlesk dlho neutíchal a dámy otvárali kabelky, aby sa
dostali k vreckovkám. Objavili sa slzy dojatia, nadšenia a obdivu.
Úryvky z textu riaditeľa
vydavateľstva Perfekt
Eduarda Drobného
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Citujeme... Naozajstná výnimka
„Keď si v najväčšom internetovom kníhkupectve zadáte heslo ,creative writing‘, zjaví sa vám (2. mája 2006) 5.411 položiek. To znamená, že momentálne je iba v angličtine k dispozícii vyše päťtisíc kníh, ktoré sa venujú tvorivému
písaniu od tvorby sonetov až po napísanie diplomovej práce. Tento americký
pragmatizmus vyjadruje dve skutočnosti: vieru v to, že aj písaniu sa dá naučiť
alebo ho aspoň trénovať, a presvedčenie, že človek disponujúci touto zručnosťou je v živote úspešný.“
Daniel Hevier in: Zborník zo Sympózia o tvorivom písaní
Bratislava, Metodicko-pedagogické centrum 2006

Dobrá správa od lingvistov
Martin Ološtiak – Magdaléna Bilá –
Renáta Timková:
Slovník anglických vlastných mien
v slovenčine
Bratislava, Kniha-spoločník 2005
Mladí lingvisti Martin Ološtiak, Magdaléna Bilá a Renáta Timková pripravili kompendium o výslovnosti a používaní anglických mien v slovenčine,
kompendium, ktoré si zaslúži atribút
pionierske. Nie že by v slovenčine doteraz nevyšli nijaké príručky, z ktorých
by sme mohli získať informácie o výslovnosti a používaní cudzích vlastných mien, ale doterajšie pokusy boli
zväčša iba selektívne (profesionálne
slovníky a encyklopédie) alebo amatérske (neprofesionálne príručky).
U nás doteraz vyšla z tejto oblasti jediná samostatná publikácia na dobrej lexikografickej a lingvistickej úrovni – je
to publikácia Tomáša Sekventa o výslovnosti mien francúzskeho pôvodu
vo francúzštine. Tento fakt sa zrejme
odráža aj v občasnej neistote pri čítaní
uvedených mien v médiách, lebo
spíkri si nemajú kde vo väčšom rozsahu a bez prácneho vyhľadávania overiť ich výslovnosť či odvodzovanie.
Aký to rozdiel so situáciou v susednej
Českej republike, kde sa opakovane
vydávajú publikácie typu Čteme je
správně? a kde na trhu jestvuje celá
séria publikácií tohto zamerania. Recenzovaný Slovník anglických vlastných mien v slovenčine spracúva
„len“ anglické vlastné mená, ale je to
mimoriadne dôležitý krok súčasnej
slovenskej lexikológie a lexikografie.
Veď práve anglicizmy a anglické mená sa stávajú prvkami, ktoré nás v slovenčine z cudzích vplyvov zaujímajú
a možno aj trápia najviac.

Publikácia má dve časti. Pre bežných používateľov má praktický úžitok
najmä druhá časť, ktorá uvádza výslovnosť osobných mien a priezvisk
známych osobností, hudobných skupín a takisto najfrekventovanejších zemepisných názvov, k čomu sa pridáva
aj informácia o tom, ako sa od príslušných mien odvodzujú adjektíva a v prípade zemepisných názvov aj obyvateľské mená. Prvá časť je teoretickejšia
a je určená pre náročnejších používateľov a špecialistov. Každému sa však
vyplatí zahĺbiť aj do nej, lebo dostane
návod, ako postupovať pri výslovnosti
a tvorení prídavných či obyvateľských
mien aj od anglických mien a názvov,
ktoré v slovníku nenájde. Autori nás tu
zároveň poučene vovádzajú do problematiky angličtiny ako medzinárodného
jazyka, ale najpozoruhodnejší je rozsiahly výklad o cudzích vlastných menách videný cez filter jazykového systému slovenčiny. Takisto výklad o odvodzovaní, o prechyľovaní ženských
priezvisk, o tvorení privlastňovacích
a vzťahových adjektív, obyvateľských
mien, o ustálenosti a variantnosti,
o rôznych druhoch interferencií a pod.
je jedinečný. V rozumnej miere sa zachytáva aj znelostná neutralizácia.
Zbytočne sa nič nekomplikuje, ale, čo
je dôležité, nič sa ani nezjednodušuje.
Je skutočne dobrou správou, že sa
na našom knižnom trhu objavila publikácia Slovník anglických vlastných
mien v slovenčine, ktorú akútne potrebujú rozhlasové a televízne štúdiá,
divadlá, školy, ale aj my všetci, čo sa
chceme poučiť o náležitej výslovnosti
anglojazyčných mien. Vydavateľstvu
Kniha-spoločník patrí vďaka za to, že ju
vydalo a ponúklo slovenskej verejnosti
titul vysokej dôležitosti a osožnosti.
Slavomír Ondrejovič

Na noži
Kristina Vulgan: Kniha strácania
Bratislava, Sofa 2006
Ilustrácie Lucia Pelikantová
O rozsahom neveľkej próze Kristiny Vulgan ťažko povedať, či ide o báseň
v próze alebo o lyrický príbeh. Autorka do značnej miery všeobecné výrazy
využíva ako symboly. Lenže: nezriedka ich významu neporozumie ani ostrieľaný symbolista. Jej príbeh jednoduchosťou pripomína Hemingwayovho Starca a more. Šíre more, pustý ostrov, rozprávač (vlk), osamelé zviera (jaguár),
neskôr tiež figúry starca, José Antonia, Antonie (z ktorých sa vykľuje jedna
skĺbená postava, hermafrodit, a možno nie, možno ide len o spriaznenie duší
a tiel) a tak ďalej. V príbehu sú dôležité sny a poučenia. Autorka vyslovovaním
všeobecných právd koketuje s textami rôznych Slepačích polievok pre dušu. Pozvoľným tempom so zjednodušovaním cesty ku svetlu, poznaniu pripomína zase Paula Coelha. Na jeho rozsiahlejšie fresky sa však K. V. nezmohla.
Zostáva komornejšia. Necháva zaznievať tóny smútku, opustenosti a lásky.
Vytvára náladu tmavej daždivej, i keď pomerne teplej septembrovej noci,
v ktorej sa trochu poblúznené mladé dievča samo vyberie kúpať do fontány
uprostred rozsiahleho zámockého parku. Aj keď, pochopiteľne, takáto scéna
sa v príbehu nenachádza.
Z Knihy strácania cítiť snahu vyjadriť sa o našom svete čo najpresnejšie.
Múdrosti by však dosiahli zmysluplnejšiu podobu ich prežitím, nie zväčša odpozorovaním. Autorská i životná skúsenosť je nenahraditeľná.
Bohato členený text a časté celostránkové predely text kúskujú a miniaturizujú. Celkovo aj formátom je to knižočka do vrecka, možno ju preto niekto naozaj podľa titulu aj stratí. Veľmi veľkú škodu tým neutrpí. Lebo kto ešte nenašiel, naozaj stratiť nemôže. Aj strácaniu sa človek musí naučiť.
-msch-

Peter Moskaľ: Cestopis
Bratislava, Slovenský spisovateľ 2006
Nebude náhoda, že názov debutu
Petra Moskaľa okrem iného pripomína
aj kultový kúsok Jacka Kerouaca.
Spontánnosť rozprávačstva, hľadanie
samého seba v krížení optiky nadhľadu nad všetkým zabehnutým, prešliapaným a zároveň drobnohľadu smerom k svojim pocitom autora typovo ku
Kerouacovi viaže, ale určite sa tým nevyčerpáva charakteristika jeho knižky.
Cestopis totiž tvorí zbierka úvah
s prvkami reportáže a esejistiky, s atmosférou filozofického aforizmu: nenájdeme tu veľký dôraz na príbeh či
fabulu, iba črty, záblesky a výstrižky
vonkajšieho sveta, ktoré slúžia ako námetové fragmenty na myšlienkovo
a ideovo celistvé, hoci rozsahom neveľké kompozície. Autor sa teda žánrovo vymyká z bežného rámca tvorby
súčasnej mladej poviedkovej generácie, zásadná otázka znie, či si túto výnimočnosť dokáže tvorivo obhájiť.
Peter Moskaľ stavil pri rozvíjaní rozprávania na svoju skúsenosť, na dynamickú zážitkovosť, na subjektívnosť
svojich postrehov a pozorovaní, lyric-

kosť a emocionalitu ich stvárnenia
prostredníctvom bohatého využitia básnických prostriedkov a všetkých možných druhov metafory a metonymie,
a tiež mysliteľskú výstižnosť, prekvapivosť i dramatickosť. Vyskladal mozaiku
zámerne vnútorného cestopisu, akoby
jasne chcel naznačiť, že cieľ jeho cesty neleží na týchto smrteľne reálnych
cestách, nie je v aute, vo vlaku, ani
v meste, dedine, v krčme, kde ľudia
otvoria svoje sladko-horké vnútra, vo
svojej izbe či na horách. Spája sa s vnútornou slobodou každú chvíľu prežívať
čerstvo, ako nový, živý človek – záverečné riadky knihy sú v tomto zmysle
úplne presné: „Zaspáva na chrbte
a predstavuje si, aké budú nové cesty.
Nezáleží na tom, kam povedú a ako dlho budú trvať. Všetky sú jeho. Práve leží na mieste, kde sa začínajú.“
Tridsaťročný debutant rozpráva o svojich i generačných peripetiách naozaj
kultivovane a zrelo, občas si vykračuje
bez problémov, občas musí tvrdo
presekávať svoj chodníček v ľudskej
džungli. Vyslovil svoj problém a svoj názor, a tým aj svoju, de facto pozitívnu,
životnú filozofiu, čo mnohí spisovatelia
robia v takejto žánrovej podobe až na
dôchodku, prípadne cez druhých zo

záhrobia. Moskaľovi rozhodne nechýba odvaha, občas síce zavanie jeho
text stredoškolskou úvahovou naivitou,
občas syntakticky preexponuje vyjadrenie, sem-tam to preženie s melanchóliou, no zväčša si svoju výnimočnú
pozíciu v skladbe mladej generácie,
i ostatnej prozaickej spisby pozoruhodne obhájil. Ďalší krok na jeho spisovateľskej ceste, a nech to nevyznie ako
klišé, určite nebudem s dávkou netrpezlivosti očakávať sám.
Radoslav Matejov

Tóny kávičkovej pohody
Dana Hlavatá: Vieš, čo sa mi stalo?
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku
slovenských spisovateľov 2006
O knihách slovenských autoriek sa píše s rôznymi prívlastkami, málokedy však
ako o humoristických, vtipných, či dokonca uťahujúcich si z vlastného ja alebo
zo ženských charakteristík. Dane Hlavatej sa to v knihe Vieš, čo sa mi stalo?
naozaj podarilo. Jej humor je však láskavý a tolerantný, ba dalo by sa povedať, že
až svojsky nežný.
Knihu tvorí tridsaťjeden krátkych próz,
ktoré môžu byť vlastne ľubovoľne radené. Spája ich línia rozprávačky a jej rôznorodých trampôt a trpko-smiešnych
príhod. Nie náhodou sú radené a číslované ako kapitoly. Príhody sú to často
svojou zápletkou triviálne, akoby bežia-

ce popri autobuse z práce, z kuchyne,
z posedenia s priateľkami, jednoducho
zo života, ktorý väčšina smrteľníkov
a smrteľníčok žije denne ako na večnom
kolotoči. Pri pohľade zvrchu, z odstupu
sa vlastne nestalo nič zvláštne, mimoriadne, ale autorka vie šikovne aj z minima vyčarovať príjemné rozprávanie ku
kávičke a zákusku. Hlavatej prózy sú ako
stvorené na plážové kúpalisko alebo len
tak do kresla: vyludzujú tóny pohody.
Hlavatej svet v tomto diele tvoria predovšetkým ženy. Rozprávačka rozumie
ženským potrebám lásky, blízkosti, porozumenia, ale aj vyplakania sa, pocitom
spolupatričnosti, ale aj rivality, ak ide čo
i len o jedného žiadaného muža. Mužský
svet je oblasťou, do ktorého Hlavatej ženy
narážajú ako do nafúknutého balóna
a len zriedka sa im podarí preniknúť doň.
Ako najmä v závere autorka priznáva, bez

tohto sveta by ženám čosi veľmi podstatné chýbalo.
Vieš, čo sa mi stalo? neašpiruje na
intelektuálne alebo vysoké umelecké méty, je dielkom zemitejším, možno trochu
nadzemitejším, najlepšie by sa azda hodil
výraz kvetinkovským, pričom za kvetinu by
sme mali považovať popri gladiolách, margarétkach a inom aj bodliaky a kaktusy.
Azda jediným nedostatkom knihy je jeho obálka, ktorá v spojitosti s mäkkou
väzbou veľmi pripomína rôzne náučné
brožúrky (o sexe, o dôvere...) pre mladistvých, ktoré v podobných formách
(a s podobnými názvami) vychádzali v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch
minulého storočia. Obal v tomto prípade
ešte aj v súvislosti s príhodným názvom
parádne mätie. Kniha je o niečom úplne,
úplne inom... Alebo že by išlo o zámer?
-msch-

Básnik aj v pozdnom veku mladý
Ivan Krasko: Básnické dielo
Bratislava, Kalligram 2005
Výber zostavila Dana Kršáková
Najnovší výber z tvorby vedúceho
predstaviteľa slovenskej moderny Básnické dielo pôsobí komplexne a prakticky. Koncepčne vychádza najmä z poslednej edície dvojzväzkového Súborného diela Ivana Kraska (pripravil M. Gáfrik 1966, 1993), ale opiera sa aj o starší
reprezentatívny výber (1980) zostavený
S. Šmatlákom a autorizované knižné vydania Kraskovho diela z päťdesiatych rokov
(1954, 1956). Zostavovateľka predstavuje Kraska ako vyzretú, umelecky celistvú
osobnosť, ktorú vytvára spojenie rozorvaného básnika, skúmavého rozprávača
a moderného človeka plného protirečení.
Výber zachytáva obdobie Kraskovho
básnického dozrievania, keď prijímal
poetické impulzy štúrovskej a hviezdoslavovsko-vajanskovskej generácie.
S folklórnymi prvkami štúrovskej poézie
sa pokúšal vyrovnávať civilnejšou básnickou výpoveďou. S konkretizovaným
a objektívnym spracovaním národnej
a spoločenskej problematiky v Hviezdoslavovej lyrike sa Krasko vyrovnáva
posunom do subjektívnej roviny. V tomto problematickom období básnikovho

zretia sa v rozpore medzi ideálmi aj túžbami jednotlivca a mizernými možnosťami ich realizácie v spoločnosti rodí Kraskov záujem o fundamentálne črty ľudskosti, pominuteľnosť, srdcové a duševné záležitosti. Naliehavé básnické
otázky majú v tomto prípade odpoveď
v životnom pocite vnútornej izolácie
a dezilúzie, samoty a osamelosti, o čom
svedčí jeho básnická prvotina Nox et
solitudo (1909). Na vyjadrenie svojich
pocitov samoty autor využíva najmä prírodnú symboliku, individuálny variant ľudovej balady aj náboženské inšpirácie.
V druhej a poslednej zbierke Verše
(1911) sa mení vzťah lyrického subjektu
ku skutočnosti a objavuje sa výrazná snaha prekročiť hranicu samoty jednotlivca
smerom k inému človeku. Subjekt odmieta rezignovať na obyčajné ľudské šťastie
a kladie si kardinálnu otázku, čo spôsobuje bolesť, samotu a nenaplnenie. Výsledok je kontradiktorický: buď umŕtviť žiadostivé túžby a ľutovať počas dní nenaplneného života, alebo neodolať telesnej
príťažlivosti, zhrešiť a trpieť pocitmi frustrácie. Riešenie však predsa len jestvuje.
Básnik naprieč duchovným a fyzickým
svetom nachádza súzvuk a priazeň, subjekt sa vymotáva z labyrintu vlastného sveta a začína viac riešiť nadosobné problémy.

Výber takisto obsahuje básne, ktoré
neboli zaradené do spomenutých zbierok a prozaickú tvorbu. V poviedkach
publikovaných pod pseudonymom
Bohdana J. Potokinová ide o opis charakterov a duševných poryvov ich protagonistov. Zápletku vytvára ľudská nerozhodnosť, jej následkom je osobné
zlyhanie alebo strata potenciálneho
partnera. Z próz sa typologicky vymyká poviedka List mŕtvemu, v ktorej sa
autor zamýšľa nad tajomstvami posmrtnej existencie. Básnické dielo
napokon dopĺňa výber z Kraskovej korešpondencie, z dobových kritických
ohlasov aj z neskoršej literárnovednej
reflexie a bohatý fotodokumentárny
materiál.
Znovu sa potvrdzuje, že Kraskova
básnická stopa je paradoxne vďaka
krehkosti vyjadreného sentimentu, bytostnej nestabilite lyrického hrdinu
a subjektívnej plachosti zreteľne identifikovateľná vo formálnom aj sémantickom ustrojení medzivojnovej i súčasnej
poézie. Autenticita a variabilita výpovede a otvorenosť pocitovo–zážitkového
sveta lyrického hrdinu fascinuje aj dnešných básnikov a čitateľov poézie, preto
Krasko zostáva aj v tomto „pozdnom
čase mladý“ a inšpiratívny.
Jaroslav Vlnka
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Ingrid Lukáčová: Milovanie s ozvenou Opojené láskou
Ingrid Lukáčová (nar. 1969) je stredoškolská profesorka slovenského jazyka a filozofie na Gymnáziu v Sečovciach.
Vydala zbierky básní: Slnko šetrí zápalkami (1996), Písmovízia (2002), Láskolam (2004). Prinášame ukážku
zo zbierky Milovanie s ozvenou, ktorá vyjde vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov.

OzVENA pije z obviazaného prameňa
výčitky pýrov
prirastám uchom k zemi
ústia tu ústa
čo nás chcú meniť
meniť

rosa robí saltá po lúke
v srdci
na dvore
tak zimomriavky smrti vyháňa
Čas napol tetivu ženských vlasov
ako šíp schytil cestu do raja
nápev rastúcej miechy
nabáda ženské uši
samohlasný hlas
zdá sa akože je
v zmysloch odraz-neobraz

SI za oknom
som za oknom
celá JA
dve pohľadnice z božej fotoslužby
vypadli sme z neba

v nadvedomom poli
umiernene
slová sa pasú ako koníky

vírim sa
rozopínam účes
vnášam do prírody
zbieram svoje a tvoje noty

Krehké ako chryzantémy
Bratislava, Petrus 2006
(z čínskych originálov zostavil
a preložil Marián Gálik,
prebásnila Viera Prokešová)

dievčinke v duši rastie
ľudský výskok
chlápätku riečka detstva vteká do uší
ožíva v nás potok

Pokiaľ ide o preklady starej čínskej poézie do slovenčiny, v porovnaní s českým literárnym prostredím je naša bilancia oveľa skromnejšia. Je však o to potešiteľnejšie,
že na Slovensku sa podarilo vytvoriť dielo svojím obsahom jedinečné: výber čínskej ženskej poézie
siahajúcej od 2. storočia pred Kristom až po 19. storočie, a to výsostne s ľúbostnou tematikou. Konkrétne 80 básní od vyše tridsiatich
poetiek.
Krehké ako chryzantémy mali svoju premiéru na Slovensku už
v roku 1992, keď vydavateľstvo
Slovenský spisovateľ vydalo rovnomennú zbierku v rámci Kruhu
milovníkov poézie. Bol to však prémiový, nepredajný titul, svojím dosahom ostal značne obmedzený.
Vydavateľstvo Petrus tento rok vydalo knižku v novom šate, s pôsobivými čínskymi dobovými maľbami, v miniatúrnej, elegantnej väzbe, ktorá lepšie korešponduje so
subtílnosťou poézie.
Poetky dávnej Číny žili v rámci
feudálno-konfuciánskej spoločnosti vo veľmi nerovnoprávnom postavení voči mužom. I napriek tomu
sú však mnohé motívy ich poézie
nadčasové a rovnako platné
i dnes. Veď utíchla azda v ženskom
srdci niekedy túžba po veľkej, romantickej láske, láske až za hrob,
či obava z mužovej citovej nestálosti, z nevery? Typickým pre Chryzantémy je samota,clivota, obrazy
chradnúcej postavy, tvár a oči bez
lesku, opadané kvety v záhrade...
Z básní sa rinie poväčšine bolesť,
obava a neistota. Áno, určite to súviselo s neblahým postavením žien
v kultúre mužského šovinizmu. Ale
len čiastočne, keďže partnerská,
rozprávkovo-krásna láska a z nej
prameniaca hlboká, úprimná radosť boli vzácnosťou vždy a vo
všetkých kútoch zeme.
Veľmi ojedinelou v kontexte
knižky je preto báseň Manželská
láska, ktorá ospevuje partnerské
šťastie a začína sa takto: Ja a ty.
Len ty a ja sme. / Radosť sladko
prúdi do srdca. / Ako oheň sa
vždy zažne / naša láska – prudká, horúca... (str. 90)
Nejedného čitateľa možno prekvapí značná otvorenosť v eroticky

erdží vo mne tajomstvo
telesné skalné zhluky
fúkajú fúgou do dôb

lúskame lásku s dôverou
v jadierku liesky nevrie stridžia moc

volám
krúžim priestorom
nevýrazné echo ušlo do exilu
našlo si drobné nezábudky

vychádzame zo samoty
OZVENA
večne vstávaš dýchaním
dýchaním zo mňa do teba
okúzlená
máš pred hlasom samé predzvuky

z hmly krušných nálad tarasím si cestu
v nedohľadne
zdá sa
sviští hviezdne blúznenie
porovnávam
moja sloboda je vrtká
ohybnou ľudskou zásluhou
telesá tancujú prísnym priestorom
hľadám prírodnú pieseň
pre stvorenú dušu

ako nebo bežíš zo svahov
v rukách srdce tvaruje tri pohyby
rozlúskne orech
a koniec sotva niekto spochybní
živým snom sa vlní
nával mininôt
v čase okolo belasej v očiach
telom sa zrní jedno
jedno zároveň isté
drobné

Oslava majestátnosti
Filip Kulisev: Úžasná planéta
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2006
Krásu nášho sveta dokazuje aj nová
kniha mladého slovenského fotografa
a cestovateľa Filipa Kuliseva (1973)
Úžasná planéta. Spojenie Amazing
Planet (Úžasná planéta) poznáme už
od roku 2001. Vtedy Kulisev prvýkrát
vystavoval veľkoformátové fotografie
zo svojich ciest. Na Slovensku mal úspech s výstavami Amazing USA a Amazing Hawai.
Kulisevovu tvorbu charakterizujú zábery prírody najkrajších miest našej
planéty, poväčšine jej najexotickejších
kútov. Predstavuje miesta mimo ruš-

nej civilizácie, vyhľadáva lokality s extrémnymi podmienkami, ktoré doteraz
formuje viac príroda ako ľudia. Prostredníctvom fotografií sa usiluje seba aj
svojich priaznivcov odpútať od civilizačného ošiaľu a nájsť krásu na ťažko
dostupných miestach, ako sú púšte,
ľadovce, či vodopády. Unikátne fotografie, ktoré sú zároveň aj svedectvom
o kráse našej zemegule, ukazujú, že
svet je stále v pohybe a človek je len
jeho menej dôležitou súčasťou. Zároveň sú oslavou majestátnosti a nepokoriteľnosti prírody. Nenájdeme na
nich zničené, človekom „doráňané“
miesta, ale tie najkrajšie nedotknuté
prírodné poklady. Človeka na jeho
snímkach ani nevidieť.

Kulisevovým fotografiám dominujú
jarné a letné zábery z mimoeurópskych krajín, kde je príroda najfarebnejšia. Vovedie diváka do Namíbie,
USA, Mexika, Kanady, Antarktídy,
Austrálie, Nového Zélandu, na Cookove ostrovy, Havajské ostrovy, Fidži,
Aljašku a nakoniec aj na naše rodné
Slovensko. Jeho najobľúbenejšími miestami zostávajú Austrália, Juhoafrická
republika a odľahlé ostrovy, kde sa rád
potápa.
Naša planéta ostáva pre nás stále
zázrakom. Je pozoruhodná, nevyspytateľná a magická, o čom svedčia aj fotografie Filipa Kuliseva. Kniha vychádza súčasne aj v anglickom jazyku.
-mgb-

ladených veršoch, ktoré by sme
asi nespájali so starodávnou čínskou kultúrou rezervovanosti a náznakovosti: napríklad v básni Zamatové prsia autorka opisuje intímnu časť svojho tela takto: Ako
vŕšky obložené rubínmi, zamat
pokropený vôňou rosnou. / Po
kúpeli milý vždy sa s nimi hrá, /
chladné sú a sladké ako hrozno.
(str. 44 ). Alebo: Milý mi hladká
plecia, / hrdlo a rovná vlasy strapaté, / rozopína ma spitý vôňou /
a hľadá moje objatie. (str. 93) ...
na bielom tele svetlom veselým, /
spočinie lampa tvojich dlaní, /
neodíď iba na svitaní: / „Dnes večer za flórovým závesom, / rohožka, vankúš i ja tvoja som...
(str. 79) a mnohé iné.
Na druhej strane však erotika
v básňach je pochopiteľná, ak
vezmeme do úvahy, že mnohé čínske poetky boli kurtizány. Žili atypicky, „bohémsky“, v špeciálnych
ženských domoch, kde sa oddávali svojim záľubám a milencom,
chránené od jarma bežného, praktického života matky-gazdinky.
(Dobrým sprievodcom básní je zasvätený komentár doktora M. Gálika, ako aj jeho stručný náčrt života
jednotlivých žien.)
Prebásnenia sa výborne zhostila
Viera Prokešová, ktorej vlastná
poézia sa vyznačuje črtami typickými pre poetky čínske: prevažne
jemné, jazykovo úsporné záznamy pocitov a nálad, v ktorých poetka reflektuje krehké, prchavé
momenty života. Aj jej poézia plynie zväčša „uzatvorená“ do intímneho priestoru bytu-izby, prípadne
záhrady. Dôležitými súčasťami jej
interiéru sú zrkadlá, vázy, podušky, závesy. Vonku, v záhrade za
oknom zase stromy, vietor, dážď...
Aj nad jej básňami sa vznáša jemný opar MELANCHÓLIE a NOSTALGIE, ktoré tak veľmi vystihujú
celkovú atmosféru Chryzantém.
O nemožnosti adekvátneho prekladu starej čínskej poézie do európskych jazykov sa napísalo už
veľa. A faktom ostáva, že panujú
rôzne názory na to, ako sa má
básnik vyrovnať s originálom, ktorý
je písaný v špecifických veršových
schémach, v jazyku veľmi úspornom, vágnom a gramaticky oveľa
menej určenom ako napríklad slovenčina.
Spornou ostáva najmä otázka,
do akej miery stručnému čínskemu textu ponechať jeho „strohosť“
a úsečnosť, resp. do akej miery
ho „doplniť“ a rozvinúť podľa vlastnej poetickej vízie. V zásade sú
dve možné cesty a Viera Prokešová si vybrala práve tú, ktorá vyplynula z jej vlastného básnického
naturelu. Napokon, určite nie náhodou si zvolila za motto svojej
4. básnickej zbierky (Pleť, 1998)
jeden z vlastných prekladov staročínskej lyriky. Keďže ide podľa
môjho názoru o jednu z najkrajších básní Chryzantém, navyše
veľmi reprezentatívnu, rada by
som práve ňou zakončila našu
spoločnú úvahu: Noc čo noc
bdiem, nemôžem spať, / pijem
tmu dúšok po dúšku. / Ak neveríš, podíď bližšie, / ešte mám vlhkú podušku.
Elena Hidvéghyová
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V‰etci moji cudzí
Patrick Modiano: Rodokmeň
Bratislava, Agora 2006
Preklad Beáta Panáková
Otázka rodiny v súčasnosti presahuje do ďalších rovín, než sa ju usilujú zakonzervovať strážcovia tradičných hodnôt. Je to predovšetkým problematika
sociálnej interakcie a citových pút. Patrick Modiano nastoľuje tému rodiny
z pohľadu nemilovaného dieťaťa. Jeho
text je provokatívny, ba je až literárnou,
nepochybne autoterapeutickou, obžalobou rodičov. Rodokmeň je próza písaná v prvej osobe s chladným, i keď
nepochybne bolestným odstupom.
„Narodil som sa 30. júla 1945 v Boulogne-Billancourt na adrese Maugeuerite číslo 11, Židovi a Flámke, ktorí sa
zoznámili počas okupácie v Paríži“
(s. 7). Pokračuje výpočet stretnutí dieťaťa a jeho rodičov, pri ktorých defilujú
desiatky postavičiek známych a priateľov. Už rok narodenia protagonistu
1945 naznačuje život generácie vojnových a povojnových rokov, neskôr spoločenské krízy, rozporuplné 60. roky.
Sledujeme epizódy malých ľudkov a ich
veľkú snahu prežiť a dostať sa na spoločenské výslnie.
Rodokmeň je výlučne príbehom nemilovaného chlapca, ktorý stratil brata.
Príbehom samoty, kde prekvapujúco
a často celkom nelogicky nájdeme epizódy duševného zblíženia s rodičmi. Na
jednej strane je to ich nemilosrdná obžaloba, na druhej strane hľadá objektívne vysvetlenie správania týchto „cudzích ľudí“. Hľadá ho však pomerne neochotne dnes už starý muž, známy francúzsky spisovateľ Patrick Modiano, nechce vidieť tento príbeh očami neúspešnej herečky a pochybného kšeftára. Určitú katarziu naznačuje až celkom
na konci. Modiano tu mení tón, otec
prestáva byť permanentnou a nepochopiteľnou hrozbou. „Keby ma poznal

o desať rokov neskôr... Nemali by
sme medzi sebou žiadne nezhody.
Nadchýnal by sa mojím rozprávaním
o literatúre a ja by som sa ho vypytoval na jeho podnikateľské zámery vo
vysokých financiách a na jeho tajomnú minulosť“ (s. 73).
Protagonista – rozprávač – spisovateľ – dieťa Rodokmeňom neponúka
zmierenie. Citové vyprahnutie, odvrhnutie a hlad v internátnej škole zostávajú faktami. Nechce poznať pohnútky
dospelých, ich osobnostné zlyhania,
ich vlastné sklamania a pocity, ktoré
boli nepochybne príčinou jeho detstva.
Opisuje veci výlučne svojou optikou.
Každou stránkou textu žiada osud o typickú meštiacku predstavu milujúcej
matky a starostlivého otca, ktorí sa obetavo, podľa zaužívaných rituálov venujú
svojmu potomstvu. Napriek autorovmu
vrúcnemu prianiu takéto rodiny nedostávali deti do kolísky ani roku 1945
a nedostávajú ani ich dnes. Kto však
môže precítiť bolesť toho druhého? Na
sklonku života Modiano kladie Rodokmeňom aj túto otázku. Ako môžeme
posudzovať mieru zraniteľnosti?
Tragédia dieťaťa nespočíva v tom, že
rodičia sa nestali prototypom meštiackej rodiny, ale skôr ju treba vidieť v tom,
že nenašlo priaznivé sociálne väzby, dosť
lásky. Nech by už prišla od hocikoho.
Prekladateľka Beáta Panáková zvládla niekoľko rovín originálneho francúzskeho textu a zaujímavo podala celkovú
atmosféru rozprávania-spovede. Próza
je zároveň informáciou o osobnostnom
základe uznávaného spisovateľa. Podrobný prekladateľkin doslov konfrontuje toto dielo s doterajším písaním
a odhaľuje autobiografické motívy. Kniha je teda nielen aktuálnym dodatkom
k Modianovmu dielu, ale aj správou
o kvalitách súčasnej francúzskej literatúry.
Ivica Ruttkayová

Ku koreÀom sporov
Milan Ivanka
Slováci a Maďari. Čo nám Maďari ukradli
Karel Kálal
Maďarizácia. Obraz slovenského utrpenia
Eko-konzult 2006
Takmer pred sto rokmi, v roku 1910
napísal advokát a politik Dr. Milan Ivanka „politicko-historickú“ úvahu Slováci
a Maďari. A ešte o dva roky skôr, roku 1908 vznikla práca českého učiteľa a propagátora kultúrneho zblíženia
Čechov a Slovákov Karola Kálala Maďarizácia. Po viacerých predvojnových a povojnových časopiseckých
a knižných vydaniach vychádzajú obe
tieto rozsahom útle dielka opäť knižne
vo vydavateľstve Eko-konzult (Bratislava 2006). Na slovenský knižný trh prichádzajú práve v čase, keď sa téma
slovensko-maďarských vzťahov a vzájomného neporozumenia stáva nanovo aktuálnou.
Práve o historických zdrojoch tohto
neporozumenia nájde čitateľ v oboch
prácach množstvo faktov – najmä z obdobia zostrenej maďarizácie po rakúsko-uhorskom vyrovnaní roku 1867,
ktoré možno v súlade s podtitulom Kálalovej knihy naozaj vnímať ako „obraz
slovenského utrpenia“, počas ktorého
násilné presadzovanie maďarskej štátnej idey malo zničujúci dopad najmä
na národné školstvo. „V šestnástich
slovenských stoliciach je asi 33 gymnázií, 6 reálok, 16 učiteľských ústavov, 4 právnické akadémie, 14 teologických ústavov, 143 odborných škôl
– všetko úplne maďarské,“ píše Kálal
v kapitole Školy a uvádza, že „žiaci sú
pre slovenské slovo, aj keď vyslovené v súkromí, trestaní a za najmen-

šie národné prejavy aj vylučovaní“.
Podobný obraz poskytovali aj iné oblasti verejného života na Slovensku.
V záverečnej kapitole Čo robiť? Kálal
dospieva k presvedčeniu, že po vytriezvení z maďarizačného ošiaľu Maďari pochopia, že „národy majú inú
úlohu, než je násilie“.
Ivankova práca sa viac ako súdobými krivdami zaoberá históriu spolužitia
oboch etník v Uhorsku od čias príchodu starých Maďarov do podunajského
priestoru a na porovnávaní slov z oblasti agrárnej kultúry, ale i oblasti hospodárstva ukazuje silný a trvalý prienik
slovenských výrazov a pomenovaní do
maďarského jazyka. Zaujímavá, i keď
s odstupom času už sporne vnímaná je
kapitola o slovenskom pôvode L. Kossutha, S. Petöfiho, I. Madácha a ďalších početných maďarských osobností. Autor to chápe ako istú formu
„krádeže“ a jeho cieľom (v čase vzniku
opodstatneným) je ukázať, že Slováci
boli a sú v Uhorsku rovnocenným, historicky, kultúrne i duchovne rovnako
vyspelým národom ako Maďari.
V dvadsiatom storočí sa vo vzájomných vzťahoch navrstvili nové historické „krivdy“ (Trianon, Viedenská arbitráž a okupácia južného Slovenska,
Benešove dekréty a odsun maďarského obyvateľstva „za Dunaj“) a dodnes
sťažujú proces vzájomného historického vyrovnania. O hlbokých koreňoch toho, čo nás zatiaľ skôr rozdeľuje, hovoria aj tieto dve knihy. Vznikli
ešte na začiatku minulého storočia,
ale aj dnes môžu slúžiť ako zdroj poznania a poučenia – pravda, len pre
tých, ktorí sú schopní z histórie sa poučiť.
Anton Baláž

StruÏské veãery poézie 2006

Macedónski básnici Mateja Matevski, Vlada Urošević (zľava) s Jánom Zamborom a španielskym básnikom Josém Luisom Reinom Palazónom na Stružských večeroch poézie

V macedónskom mestečku Struga na
brehoch Ochridského jazera sa uskutočnil (24. – 29. augusta) medzinárodný
básnický festival Stružské večery poézie. Jeden z najvýznamnejších básnických festivalov na svete sa usporadúva
už 45 rokov, Zlatý veniec sa udeľuje od
roku 1966. Medzi ocenenými básnikmi
sú Wystan Hugh Auden, Pablo Neruda,
Eugenio Montale, Léopold Sédar Senghor, Eugène Guillevic, Arthur Lundkvist,
Rafael Alberti, Hans Magnus Enzensberger, Nichita Sta-nescu, Andrej Voznesenskij, Janis Ritsos, Alen Ginsberg,
Tadeusz Różewicz, Josif Brodskij, Ives
Bonnefoy, Edoardo Sangvinetti, Seamus Heaney, Gennadij Ajgi, Ted Hughes... Súčasťou ocenenia je vydanie
rozsiahleho výberu básní laureáta v origináli a v preklade do macedónčiny.
V stružskom Parku poézie básnik zasadí
strom, pri ktorom sa inštaluje tabuľka
s jeho menom, s rokom udelenia ceny
a s názvom jeho rodnej krajiny. Festival
sa organizuje v spolupráci s macedónskou vládou, s UNESCO a s ďalšími macedónskymi mestami. Laureátkou tohto
ročníka sa stala čierna poetka z Latinskej Ameriky, Kubánka Nancy Morejónová. Osobitné ocenenie Stružské
mosty sa udeľuje mladým básnikom,
tento rok si ho odniesla 26-ročná ruská
poetka Marianna Geideová. Cenu za
najlepšiu macedónsku básnickú knihu
vydanú v čase medzi festivalmi dostal
Bratislav Taškovski.
Na podujatí sa zúčastnilo 25 zahraničných básnikov (od Japonska po USA

a Grenadu) a rad domácich autorov. Ťažiskovou témou bol vzťah poézie a výtvarného umenia, bolo jej venované
medzinárodné sympózium, prezentácia
knižného tematického výberu poézie
macedónskych autorov v preklade do
angličtiny i výstava súčasných macedónskych maliarov. Blok korešpondujúci s tvorbou laureátky Nancy Morejónovej tvorila karibská poézia a hudba.
V samostatnom večernom programe sa
prezentovala macedónska prekladová
antológia súčasnej karibskej poézie
a predstavila sa štvorica kubánskych
speváčok. Účastníci si pripomenuli dve
výročia laureátov tohto festivalu: storočnicu senegalského básnika Léopolda
Sédara Senghora a 85. nedožité jubileum macedónskeho básnika Blaže Koneského. Čítanie poézie zúčastnených
autorov sa stretalo s nezvyčajným záujmom verejnosti. Na úvodnom čítaní
v stružskom Dome poézie sa zúčastnilo
okolo 800 divákov (autori čítali v origináli, preklad do macedónčiny sa premietal
na monitore). Veľa záujemcov sa zhromaždilo aj na brehoch rieky Drim na záverečnom stružskom čítaní na jej moste. Čítalo sa na javisku na brehu jazera,
pri chráme sv. Juraja v Struge, pod platanom na nádvorí kláštora sv. Bohorodičky v Kališti, v katedrále sv. Sofie
v Ochride (večer venovaný laureátke),
v priestoroch stružského hotela Drim
(nočný program pre mladých básnikov
a hudobníkov Noc bez interpunkcie)
a inde. Súčasťou programu bola prehliadka historických pamätihodností,

najmä sakrálnych objektov, osobitne
tých, ktoré sa viažu na misiu sv. Klimenta a sv. Nauma. Staré kresťanské stavby
Macedónci obnovujú v rýchlom tempe.
Konkurujú im islamské mešity (štvrtinu
obyvateľstva tvoria Albánci). Medzi účastníkmi festivalu boli aj albánski básnici
(v Kičeve sa program uvádzal po macedónsky, po albánsky a po anglicky).
V programe Poézia na ceste sa básnici zo Strugy rozišli do miest Bitola, Strumica, Kičevo, Kumanovo, Tetovo a znova
sa stretli neďaleko hlavného mesta Skopje v očarujúcom kaňone Matka s kláštorom sv. Andreja, kde opäť čítali svoje básne. Záverečné čítanie sa odohralo v multimediálnom centre Mala stanica v Skopje.
Na Stružských večeroch poézie sa
sporadicky zúčastňujú aj slovenskí autori. Najpočetnejšia delegácia tam bola roku 1982 (Vojtech Mihálik, Ján Buzássy,
Štefan Strážay, František Lipka, Ján
Zambor), keď organizátori usporiadali
samostatný večer českej a slovenskej
poézie. O rok nato vyšla v rámci festivalu
prekladová antológia súčasnej českej
a slovenskej poézie. Na macedónsku
iniciatívu sme na Slovensku odpovedali
pozoruhodnou prekladovou antológiou
súčasnej macedónskej poézie Nepokoj
v krajine (1990, vybral F. Lipka, preložili F. Lipka a Štefan Moravčík v spolupráci s Emilom Horákom). Dobrým zdrojom
poznania modernej macedónskej poézie je pre nás aj česká prekladová antológia Modré nebe nad Ochridem
(1995, vybral a preložil Ivan Dorovský).
Na tomto ročníku Stružských večerov poézie sa zúčastnil autor týchto
riadkov na pozvanie organizátorov s pomocou Ministerstva kultúry SR a Klubu
nezávislých spisovateľov. Vo večerných
programoch päťkrát čítal svoje básne
a na sympóziu Báseň / obraz vystúpil
s príspevkom venovaným tvorbe Laca
Novomeského a Gennadija Ajgiho. Dojmy a pocity odchádzajúcich účastníkov
festivalu výstižne vyjadruje báseň macedónskeho básnika a spoluorganizátora
festivalu Vlada Uroševića Koniec leta:
„Zavri toto leto do škatule zo slamy /
do veže z piesku do náručia vetra / do
čiašky z makovice Zavri ho ľahko /
zavri ho tak aby sa mohlo znova objaviť / niekedy keď si sám niekedy v zime / Aby sa objavilo ako vôňa ako zabudnuté meno / ako liečivé znamenie.“
Ján Zambor

Pod prísnym matkiným dohľadom
Friedrich Weissensteiner
Synovia Márie Terézie
Bratislava, Ikar 2006
Preklad Mária Vilikovská
Po Dcérach Márie Terézie, Habsburských ženách na cudzích trónoch a Veľkých panovníkoch habsburského rodu nás „dvorný životopisec Habsburgovcov“ tentoraz zoznamuje s osudmi synov Márie Terézie.
Mária Terézia bola starostlivá matka,
ale veľmi prísna. Záležalo jej na tom,
aby jej synovia a dcéry pôsobili na európskych kniežacích dvoroch dobrým
dojmom a nerobili hanbu habsburskolotrinskej dynastii. Určovala životné dráhy svojich detí podľa vlastných dynastických predstáv, podriadila im aj výber ich
manželských partnerov. Pri synoch dbala na veľmi dobré vzdelanie a dôkladnú
výchovu ešte viac ako pri dcérach, pretože všetci boli predurčení stať sa regentmi. Životné osudy piatich synov Márie Terézie, ktorí sa dožili dospelosti,
rámcujú tie isté okolnosti: vojna o rakúske dedičstvo, sedemročná vojna, vplyv
osvietenstva, permanentná smrteľná
hrozba kiahní (na ne zomrel syn Karol
Jozef, aj obe manželky Jozefa II.). Cez
jednotlivé portréty nám autor sprostredkúva mocensko-politické aktivity panovníckej dynastie, ale aj rodinný život, vzájomné vzťahy súrodencov, ich vzťah
k rodičom, najmä k dominantnej matke;

poznávame ich vlastnosti, záľuby, sme
svedkami ich úspechov či nezdarov.
V publikácii dominuje životopis najstaršieho syna, Jozefa II. Následníctvo
predurčilo jeho detstvo i ďalší život.
Smrť prvej manželky, ani nie dvadsaťdvaročnej Izabely Parmskej, ktorú obdivoval a zbožňoval, výrazne zasiahla do
jeho ďalšieho života. Nikdy sa s jej stratou nevyrovnal a svoju pozornosť potom
zameral už len na spravovanie monarchie. Od svojej matky, umiernenej reformátorky, sa líšil nielen chápaním politiky, názormi na štýl vládnutia, postojmi
k náboženstvu, spoločnosti, ale aj povahou. Po jej smrti zostal síce osamotený,
na druhej strane však už nemusel počúvať žiadne námietky. V rokoch 1780 až
1790 sa na habsburskú ríšu valil príval
cisárskych nariadení a dekrétov. Reformátorský cisár všetko prevrátil, uskutočnil rozsiahle zmeny v sociálnej oblasti,
zdravotníctve, školstve, justícii a v cirkevno-politickej sfére.
Opačný typ panovníka predstavuje
Jozefov brat Leopold, rozvážny reformátor a „múdre knieža mieru“. Za dvadsaťpäťročného panovania v Toskánsku vybudoval vzorovú krajinu európskeho
osvietenstva. Celú krajinu precestoval,
informoval sa o pomeroch poddaných,
radil sa s ministrami a radcami. Najodvážnejší plán, ktorý mal byť dovŕšením
reforiem, bol projekt ústavy ako reakcia
na despotický štýl vládnutia Jozefa II.
Rozmýšľal konštitučne a chcel sa dob-

rovoľne vzdať časti svojho dedičného
práva, čo bolo nepochopiteľné aj pre
toskánskych osvietencov. Obdobie vlády Leopolda po smrti Jozefa II. sa vyznačovalo zmierňovaním následkov jeho radikálnych reforiem. V roku 1790
bol korunovaný za rímsko-nemeckého
cisára. Zomrel vo veku nedožitých štyridsiatich piatich rokov a na trón zasadol
jeho najstarší syn František II.
Ferdinanda Karola pokladala Mária
Terézia za problémové dieťa a obávala
sa o jeho budúcnosť, jej obavy sa však
nenaplnili. Miestodržiteľstvo v Lombardii
využil ako post zaručujúci mu bezstarostný život. Jeho najmladšia dcéra Mária Ludovica, o ktorej rojčil Goethe, sa
vydajom za Františka II. (najstaršieho
syna Leopolda) stala rakúskou cisárovnou.
Najmladšieho syna Maximiliána Františka urobila jeho matka najskôr uhorským miestodržiteľom, potom mu naplánovala vojenskú kariéru a nakoniec duchovnú dráhu. Stal sa veľmajstrom Nemeckého rádu, kolínskym kurfirstom
a münsterským kniežacím biskupom.
Ako osvietenecký panovník uplatnil
úsporné opatrenia najskôr na vlastnom
dvore. Zreformoval vzdelávanie na ľudových školách, podporoval zriaďovanie
manufaktúr a zlepšil obchodné cesty.
Dvory synov Márie Terézie navštevovali
súdobí hudobníci Wolfgang Amadeus
Mozart a Ludwig van Beethoven.
Michaela Geisbacherová
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Knižnica, o ktorej sa málo hovorí Vydavateľstvo AMETYST
Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši

Táto verejná knižnica v sídle okresu
vznikla roku 1968 z knižničného fondu
bývalej mestskej knižnice v Modrom
Kameni. Za uplynulé tri desaťročia prešla viacerými organizačnými, priestorovými aj personálnymi zmenami. V súčasnosti jedenásť pracovníkov knižnice s kumulovanými funkciami zabezpečuje knižnično-informačné služby
pre obyvateľov mesta a regiónu, koordinuje činnosť a metodicky usmerňuje
jednu Mestskú knižnicu v Modrom
Kameni a 68 obecných knižníc okresu.
O činnosti a službách knižnice hovorí metodička Danka ŠAGIOVÁ.
 V porovnaní s inými okresnými
knižnicami na Slovensku ste „mladou“ knižnicou, ale máte s nimi rovnaké problémy s priestormi. Ako
hodnotíte svoju situáciu?
— Začnem niekoľkými štatistickými
údajmi: vlani mala knižnica 1900 registrovaných čitateľov, každý z nich ju navštívil priemerne 100-krát, z vyše 48-tisícového fondu (už automatizovane
spracovaného) si požičali 155 tisíc dokumentov. Knižnica poskytuje služby
v časti kultúrneho domu a už je nám tu
tesno. Pracuje tu oddelenie beletrie
pre dospelých, deti a mládež (knihy
v slovenčine a maďarčine, odborná literatúra pre deti), regionálna literatúra
je vyčlenená osobitne. V oddelení
náučnej literatúry nájdu čitatelia spoločenskovednú, technickú a prírodovednú literatúru, majú k dispozícii medziknižničnú výpožičnú službu, bibliograficko-informačné a konzultačné služby. Čitáreň je najnavštevovanejším oddelením knižnice, k dispozícii tu máme
45 titulov periodík, slovníky, encyklopédie, príručky, lexikóny, kroniky, atlasy, zbierky zákonov, tri počítače s prístupom na internet, reprografické služby a konajú sa tu kultúrno-vzdelávacie
podujatia. Pracovne a dva sklady duplikátov máme v neďalekej budove.
 Aké podujatia pripravujete
v knižnici?
— Tradičné besedy so spisovateľmi,

rozprávkové popoludnia, informatickú
prípravu pre žiakov základných a stredných škôl, tvorivé dielne krúžku mladých novinárov, podujatia pre deti z letných táborov (Prázdniny s knižnicou),
prechádzky po regióne (náučné chodníky). Knižnica je hlavným organizátorom Škultétyho rečňovaniek — celoštátnej súťaže v literárnej tvorbe žiakov
základných a stredných škôl. Už v októbri sa uskutoční jubilejný 15. ročník.
K viacerým podujatiam pripravujeme aj
propagačné materiály, bibliografické
letáky, výberové bibliografie a zborníky.
 Ako sa vám darí získavať nových čitateľov a návštevníkov knižnice?
— Vzhľadom na nepriaznivú situáciu
v zamestnanosti v okrese sme ponúkli
našim nezamestnaným čitateľom prístup na internet zadarmo (každý pondelok od 9. — 12. hod.). Chceme tým
rozšíriť ich možnosti pri hľadaní vhodného zamestnania, aby sa ľahšie orientovali na pracovnom trhu. V spolupráci
so základnými školami pripravujeme
pravidelné hodiny dejepisu a literatúry
v knižnici, o ktoré je čoraz väčší záujem
tak u pedagógov, ako aj u žiakov. Na
jeseň plánujeme rozšírenie knižničných služieb o poskytovanie zvukových
dokumentov slabozrakým a nevidiacim
používateľom. Pokiaľ ide o priestorové
zmeny, tak chceme vytvoriť centrálny
výpožičný pult pre všetky oddelenia
a zabezpečiť účinný ochranný systém
knižničného fondu. V rámci projektu
Informatizácia knižníc — verejný internet v knižniciach SR koncom roka pribudne v našej čitárni 8 nových bezplatných verejných prístupových bodov
k internetu. Veríme, že aj tieto úpravy
prispejú ku skvalitneniu poskytovaných
knižnično-informačných služieb a zvýšia návštevnosť knižnice.
 Keď porovnáte pôsobenie
vašej knižnice s ostatnými knižnicami v kraji, v čom je špecifická, ktorou z činností sa odlišuje?
— Veľkokrtíšska knižnica bola po
krajskej knižnici jednou z prvých, ktorá

mala svoj knižničný fond úplne automatizovane spracovaný v systéme LIBRIS. Vybudovala online katalóg a sprístupnila ho na svojej internetovej stránke www.hnk-vk.sk. Svojou hlavnou činnosťou sa však od ostatných verejných
knižníc nelíši. Špecifikum vidíme v získavaní čitateľov, keďže študenti stredných a vysokých škôl, študujúci mimo
sídla okresu, využívajú služby iných
knižníc.
 Aká je situácia obecných knižníc vo vašom okrese?
— V okrese máme jednu mestskú
knižnicu a 68 obecných knižníc,
z troch v nich je profesionálny pracovník. Vlani päť knižníc stagnovalo. Celkový knižničný fond obecných knižníc
tvorí 183 tisíc knižničných jednotiek
(prírastok v roku 2005 predstavoval
3 531 knižničných jednotiek, väčšinu
nadobudli knižnice darom) a využívalo
ho vyše tritisíc čitateľov (výpožičky dosiahli 64 tisíc). Na základe dohôd naša
knižnica zabezpečovala nákup, spracovanie a distribúciu pre deväť obecných knižníc. Len dve obecné knižnice
majú počítače: jeden vo Vinici využívajú
na spracovanie fondu a dva v Hornej
Strehovej na poskytnutie internetových
služieb. Na skvalitnenie práce a lepšiu
informovanosť obecných knihovníkov
vydávame časopis Regionálny knihovník .
 Čo vás osobne najviac trápi
ako metodičku a čo perspektívne
pripravujete pre knižnice v okrese?
— Privítala by som väčší záujem starostov obcí o fungovanie obecných
knižníc, vytváranie vhodných priestorových aj personálnych podmienok a vyčleňovanie vyšších finančných prostriedkov na nákup knižničných fondov. Chceli by sme zaviesť automatizáciu knižnično-informačných služieb vo
väčších obecných knižniciach a vytvoriť podmienky na odborný rast obecných knihovníkov, a tak zvýšiť v regióne
počet knižníc s profesionálnymi zamestnancami.
Rozprávala sa L. Čelková

Adresa: 020 51 Dohňany-Zbora 84
tel./fax: 042/ 4692 177
Majiteľ: Milan Húževka
Vznik: 1995
Zameranie, profilové edície: pôvodná slovenská literatúra (próza i poézia)
s regionálnou poľovníckou tematikou,
faktografická literatúra (monografie
o obciach, mestách, osobnostiach), literatúra pre deti
Distribučné spoločnosti, ktoré rozširujú tituly vydavateľstva: Knižné
centrum Žilina a Marčan Bratislava
 Koľko titulov ste doteraz vydali
a koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?
– Už pri vzniku vydavateľstva som sa
rozhodol, že zostanem na domácej pôde, budem objavovať nových autorov
a pomáhať im v ich prvých krokoch.
Tento zámer sa mi doteraz podarilo splniť. Vydal som už desiatky titulov, spomeniem však len niektoré. Okrem knižných titulov venovaných poľovníctvu,
ako Poľovnícke združenie Borokové-Vápeč, Príbehy fotografa vtákov,
Poľovníctvo v okrese Považská
Bystrica som vydal 12 ročníkov magazínu Lovec a príroda. Pripravil som
viacero monografií o mestách a mestečkách nášho regiónu, ale aj o inštitúciách – Dohňany, Čavoj, Borčice,
Horná Poruba, Hatné, Lednica, Záriečie, Mestečko, Lednické Rovne
a možno k nim pričleniť aj jubilejnú publikáciu vydanú pri príležitosti polstoročnice známej strednej školy v regióne –
Poľnohospodárska škola v Pruskom.
Z básnických zbierok si zaslúžia pozornosť Cez oči k tebe vchádzam
Kataríny Mikolášovej, Verše Václava
Pálu, Vysypané z kapsy J. Zboranovej. Najväčšie zastúpenie majú knihy
poviedok, preto uvediem len tú najnovšiu – Na výslnie Zuzany Kuchárikovej.
Pre mládež som pripravil niekoľko originálnych knižiek – cigánske rozprávky
Čarokrásna Ruca a Púchovské povesti. Okrem spomenutých titulov som
vydal aj faktografické tituly, zaujímavý
a mimoriadne cenný biografický lexikón Z palety rodákov a dejateľov
stredného Považia Gejzu Sádeckého (autor už pripravuje druhé vydanie)
a najnovšiu publikáciu toho istého autora Osem storočí rodu Sádecký.
 S akými edičnými zámermi ste
vstúpili do roku 2006?
– Predovšetkým chcem siahnuť po
rukopisoch ďalších autorov, najmä po
prvotinách, metodicky a vydavateľsky
im pomáhať. Rád by som objavil nový
talent v našom regióne.

 Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší či najužitočnejší?
— Vždy je to subjektívny pohľad.
Mám radosť z každého titulu, ale ako to
už býva, najviac sa teším vždy z toho
najnovšieho vydania. Tento rok to bola
kniha Osem storočí rodu Sádecký,
ktorú pokladám za vzorovú. Vnímam ju
ako prototyp na zostavovanie aj vydávanie rodových kroník a rodostromov.
 A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský
omyl?
– Každú knižku z nášho vydavateľstva pokladám za užitočnú, najmä tie,
ktoré sú bezprostredne späté s regiónom. Veď „objavovanie“ dávnej či zabudnutej histórie stredného Považia
môže byť prínosom pre každého, nielen pre jeho obyvateľov. Preto môžem
s čistým svedomím povedať, že „vydavateľský omyl“ v Ametyste sme nezaznamenali.
 Čo vás najviac trápi na knižnom
trhu?
– Predovšetkým distribúcia, s päťdesiatpercentným rabatom je doslova likvidujúca. Vysoké sú aj výrobné náklady
kníh a nehorázna DPH!
 Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?
– Vydať knihu reminiscencií, zatiaľ
s pracovným názvom Starcova pieseň.
 Aký máte názor na rebríčky
bestsellerov?
– Všetky rebríčky popularity, kvality,
časovosti či angažovanosti sú len prostriedkom zavádzania a obchodnej
špekulácie.
 Akú knižku práve čítate?
– Mám rozčítanú knihu Josefa Klímu
Lidé Mezopotámie.
S majiteľom vydavateľstva
sa rozprávala Lýdia Čelková

Vydavatelia trochu inak
Správne odpovede na literárne hádanky z KR č. 18 mali znieť: I. John
Steinbeck Na východ od raja a II. František Švantner Nevesta hôľ. Ak ste
k hádankovým kupónom, ktoré sme od vás dostali, dopísali aj tieto odpovede, zaradili sme vás do žrebovania. Francúzštinu pre samoukov zo Slovenského pedagogického nakladateľstva – ML posielame Anne Šlavkovej do Liptovského Mikuláša a román D. Steelovej Nemožné z vydavateľstva Ikar si prečíta Karol Badlík
z Bratislavy.
Igor HOCHEL pre vás vymyslel ďalšie dva rébusy. V rýmovanom štvorverší prvej
literárnej hádanky sa ukrýva svetoznáma kniha slávneho žijúceho talianskeho autora. Podľa tohto románu bol nakrútený rovnomenný film v hlavnej úlohe so
Seanom Connerym.
V nerýmovanom dvojverší druhej hádanky sa ukrýva názov diela s autobiografickými prvkami s témou SNP od nášho významného spisovateľa, ktorý žil v rokoch
1919 – 1994, časť života prežil v emigrácii v Izraeli.
Vašou úlohou je uhádnuť meno autora (krstné meno i priezvisko) a názov diela. Na vaše odpovede s priloženými kupónmi vydavateľstiev Ikar a Vydavateľstva
Spolku slovenských spisovateľov čakáme do 11. októbra.
I.
Za múrmi kláštora dejú sa čudné veci,
symboly, záhadné úmrtia hlavu pletú.
Aj medzi knihami človek je ako v klepci.
Ten román tajomný volá sa: Názov kvetu.
II.
je poslom smrti
hoc nosí meno anjela

Úspešným riešiteľom literárnych hádaniek venuje tentoraz vydavateľstvo
Ikar zo svojej edície Knižnica svetových bestsellerov román Stephena
Kinga Podpaľačka a Vydavateľstvo
Spolku slovenských spisovateľov Ekvádorský zápasník (z roku 1913) Milana
Rastislava Štefánika.

Ivona Kollárová
Vydavatelia v 18. storočí
Bratislava, Veda 2006
Publikácia je výsledkom niekoľkoročného autorkinho výskumu prameňov
zachovaných na Slovensku a v Maďarsku, do ktorého sa pustila z individuálneho záujmu. Vypracovala štúdie o vydavateľských projektoch Mateja Bela
a bratislavského tlačiara Jána Michala
Landerera a doplnila ich zaujímavým
náčrtom konkurenčných vzťahov medzi
vydavateľmi v tomto období. Hlbší záujem o vydavateľské zámery polyhistora
Mateja Bela u autorky vzbudila jeho korešpondencia. Analýza materiálu jej
umožnila odkryť problémy vtedajšej
distribúcie, subskripcie, recepcie, nazrieť do vzťahov a spolupráce medzi
tlačiarmi, kolportérmi, kníhkupcami.
Zaujímavé informácie prináša o dostupnosti vydaní, o financovaní či sponzorovaní vydavateľskej činnosti, o prekladoch, vydávaní biblických textov a náboženských kníh, o príprave a vydávaní
uhorskej historiografie a vlastivedy
(Prodomus, Adparatus, Notitia), učeb-

níc, slovníkov, ľudovej zdravovedy, ako
aj prvého uhorského periodika Nova
Posoniensia. Napriek mimoriadnemu
úsiliu M. Bela sa veľká časť jeho nápadov neuskutočnila, lebo presiahla možnosti vtedajšieho vydavateľského priestoru. Negatívnu úlohu zohrala aj jeho
neochota rešpektovať obchodno-existenčné záujmy kníhkupcov.
Druhá štúdia je sondou do vydavateľského procesu úspešnej landererovskej tlačiarne, oboznamuje nás s prostredím, cenzúrou, formovaním vydavateľského a autorského práva a pod.
Okrem ťažiskového vydavateľského
programu uvádza aj príležitostné vydania, ktorými sa Landerer zaradil medzi
uhorských vydavateľských magnátov.
Zaujímavou kapitolou knihy je pohľad na
konkurenčné vzťahy vydavateľov 18. storočia dokumentované príkladom Landerer – Packo. Po vzniku novej tlačiarne
sa stupňuje napätia medzi vydavateľmi
a zákazníkmi, boj o trh s učebnicami,
kalendármi, narastá vplyv cenzúry na
rozvoj vydavateľskej činnosti, a tým aj
nechuť pracovať s novými autormi.
Zuzana Galovičová
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KNIHY
V PREDAJI
1 FILOZOFIA
13 Okultné vedy. Parapsychológia. Tajné spoločnosti

TELESCOVÁ, Patricia
Objavme čaro sviečok. Z angl. orig. prel. Zora Ličková
Bratislava, Ikar 2006. 1. vyd. 200 s. Viaz.
Kniha odkrýva tajomstvo sviečok v súvislosti
s astrológiou, mágiou, ale aj s riešením osobných problémov.
ISBN 80-551-1276-2
2 NÁBOŽENSTVO. DUCHOVNOSŤ
20 Kresťanské náboženstvá

Benedikt XVI.
Božia revolúcia. Z tal. orig. prel. M. Gavenda
Trnava, Spolok sv. Vojtecha 2005. 1. vyd. 117 s.
Viaz.
Z vystúpenia pápeža na 20. svetových dňoch
mládeže.
ISBN 80-7162-582-5
BOFF, Leonardo
Orol a kura. Z nem. orig. prel. J. K. Balász
Bratislava, Serafín 2006. 1. vyd. 115 s. Brož.
Archetypy a cesta k vnútornej integrite.
ISBN 80-8081-048-6
Bratský život v spoločenstve. Inštrukcia
o kritériách rozlišovania povolania, pokiaľ ide
o osoby s homosexuálnymi sklonmi, vzhľadom na ich prijatie do seminára a na pripustenie do posvätného stavu. Z tal. orig.
prel. M. Spišiaková
Trnava, Spolok sv. Vojtecha 2006. 1. vyd. 110 s.
Brož.
Dokumenty k súčasným otázkam cirkvi.
ISBN 80-7162-585-X
Buďte pevní vo viere
Trnava, Spolok sv. Vojtecha 2006. 1. vyd. 71 s.
Brož.
Homílie, pozdravy, príhovory pápeža počas jeho cesty do Poľska.
ISBN 80-7162-617-1
FERRINI, Giuliano – RAMÍREZ, José Guillermo
Františkánski svätí na každý deň. Zo špan.
orig. prel. V. Duferová
Bratislava, Serafín 2006. 1. vyd. 426 s. Brož.
Portréty františkánov, ich charakteristiky a modlitby.
ISBN 80-8081-44-3
História v skratke a sv. Konštantín. Zost.
L. Štefko
Pichne, Pravoslávna cirkevná obec 2006. 1. vyd.
124 s. Brož.
Prierez cirkevnými dejinami.
ISBN 80-969515-6-4
CHALUPECKÝ, Ivan
Mariánska hora v Levoči
Trnava, Spolok sv. Vojtecha 2006. 1. vyd. 45 s.
Brož.
Levočské púte a ich história.
ISBN 80-7162-614-7
Kompendium katechizmu katolíckej cirkvi.
Z tal. orig. prel. R. Blatnický, J. Zlatňanský
Trnava, Spolok sv. Vojtecha 2006. 1. vyd. 243 s.
Brož.
Knižka obsahuje všetky základné články viery.
ISBN 80-7162-593-0
Modlime sa za kňazov. Zost. V. Judák
Trnava, Spolok sv. Vojtecha 2006. 2. uprav.
vyd. 187 s. Brož.
Modlitby za duchovenstvo.
ISBN 80-7162-598-1
OSUNA, Francisco de
Rukoväť kontemplatívnej modlitby. Z nem.
orig. prel. K. Klieštencová, J. K. Balász
Bratislava, Serafín 2006. 1. vyd. 146 s. Brož.
Kniha o modlitbe mlčiacej lásky a o rozvíjaní
osobnej modlitby.
ISBN 80-8081-052-4
Poďte ku mne všetci
Trnava, Spolok sv. Vojtecha 2006. 3. vyd. 46 s.
Viaz.
Pamätná kniha na prvé sväté prijímanie.
ISBN 80-7162-589-2
Posolstvo Sv. otca Benedikta XVI. na pôstne obdobie. Z tal. orig. prel. M. Spišiaková
Trnava, Spolok sv. Vojtecha 2006. 1. vyd. 15 s.
Brož.

Zamyslenia a modlitby na obdobie pôstu.
ISBN 80-7162-595-7
RATZINGER, Joseph
Odpustky z Assisi. Z tal. orig. prel. M. Baroková
Bratislava, Serafín 2006. 1. vyd. 42 s. Viaz.
Rozprávanie o sviatostiach a kresťanstve.
ISBN 80-8081-045-1
RATZINGER, Joseph
Služobníci vašej radosti. Z nem. orig. prel.
J. Sarňáková
Trnava, Spolok sv. Vojtecha 2006. 1. vyd. 99 s.
Viaz.
Meditácie o kňazskej spiritualite.
ISBN 80-7162-602-3
Ročenka 2005. Zost. P. Humeník
Humenné, Pravoslávna cirkevná obec 2005.
1. vyd. 31 s. Brož.
Prehľad činnosti za rok 2005.
ISBN 80-969466-3-8
SAVČAK, Peter – SOKORA, Peter
Srbský zápisník
Svidník, Pravoslávna Makovica 2006. 1. vyd.
67 s. Brož.
Spomienky na pobyt v kláštore v Srbsku.
ISBN 80-969506-4-9
Starý zákon, Nový zákon
Trnava, Spolok sv. Vojtecha 2006. Bez vyd.
251 s. Brož.
Biblické knihy: Genezis, Exodus, List Rimanom.
ISBN 80-7162-600-7
TOMKO, Jozef
Zatiahni na hlbinu
Trnava, Spolok sv. Vojtecha 2006. 1. vyd. 103 s.
Brož.
Exercície pre kňazov a seminaristov.
ISBN 80-7162-602-3
Výber z Piesní sionských. Zost. I. Valenta
Bratislava, Slovenské evanjelizačné stredisko
pre masmédiá pri Evanjelickej a. v. cirkvi 2006.
Dotlač k 1. vyd. 45 s. Brož.
Spevník.
ISBN 80-88863-38-4
Žalmy
Trnava, Spolok sv. Vojtecha 2006. 3. vyd. 335 s.
Brož.
Kniha žalmov.
ISBN 80-7162-597-3
3 SPOLOČENSKÉ VEDY
34 Právo. Legislatíva

INGR, Jozef – MAJOROŠ, Jozef
Príprava žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu na skúšku odbornej spôsobilosti
Bratislava, Epos 2006. 1. vyd. 347 s. Viaz.
Súbor platných predpisov.
ISBN 80-8057-686-6
Rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava, Kancelária NR SR 2006. 1. vyd.
178 s. Brož.
Legislatívne pravidlá, rokovací poriadok, stanoviská Ústavnoprávneho výboru NR SR.
ISBN 80-89052-27-4
Ústava Slovenskej republiky
Bratislava, Kancelária NR SR 2006. 1. vyd. 84 s.
Brož.
Text ústavy s doplnkami.
ISBN 80-89052-26-6
Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Bratislava, Kancelária NR SR 2006. 1. vyd. 23 s.
Brož.
Prehľad platných predpisov.
ISBN 80-89052-29-0
Vzory právnych podaní a zmlúv s komentárom I.
Bratislava, SEPI (systém ekonomických a právnych informácií) 2006. 1. vyd. 382 s. Viaz.
Vzory pre oblasť obchodného, exekučného
a pracovného práva.
ISBN 80-88961-32-7
391 Učebnice

ČIERNA, Helena
Ekonomika slobody
Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela 2006.
1. vyd. 80 s. Brož.

ISBN 80-8083-186-6
HARTMANNOVÁ, Eva – JAKUBEKOVÁ, Miroslava
Ekonomika pre učebné odbory výrobného
a nevýrobného zamerania
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2006. 2. vyd. 157 s. Brož.
Učebnica.
ISBN 80-10-00900-8
HARTMANNOVÁ, Eva – JAKUBEKOVÁ, Miroslava
Zbierka úloh z ekonomiky pre učebné odbory výrobného a nevýrobného zamerania
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2006. 1. vyd. 80 s. Brož.
Učebnica.
ISBN 80-10-00366-6
HRONEC, Štefan – MERIČKOVÁ, Beáta – VLČEK, Peter
Teória a prax kontroly vo verejnom sektore
Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela 2006.
1. vyd. 123 s. Brož.
Učebný text.
ISBN 80-8083-187-4
JAKUBEKOVÁ, Miroslava – KÚRŇAVOVÁ, Soňa – HARTMANNOVÁ, Eva
Ekonomika pre študijné odbory výrobného
a nevýrobného zamerania
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2006. 2. vyd. 170 s. Brož.
Učebnica.
ISBN 80-10-00899-0
KUČEROVÁ, Jana – STRAŠÍK, Anton – ŠEBOVÁ, Ľubica
Ekonomika podniku cestovného ruchu
Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela 2006.
1. vyd. 107 s. Brož.
Vysokoškolské skriptá.
ISBN 80-8083-215-3
KUDLÁČ, Václav
Ekonomika poľnohospodárstva 1
Bratislava, Príroda 2006. 4. uprav. vyd. 151 s.
Brož.
Učebnica.
ISBN 80-07-01513-2
PRIKRYL, Ondrej
Mladiství v trestnom práve
Bratislava, Univerzita Komenského, vydavateľstvo 2006. 1. vyd. 167 s. Brož.
Učebné texty.
ISBN 80-7160-207-8
SVÁK, Ján – CIBUĽKA, Ľubor
Ústavné právo Slovenskej republiky (Vybrané otázky teórie, výučby a praxe)
Žilina, Poradca podnikateľa 2006. 1. vyd. 648 s.
Viaz.
Učebný text.
ISBN 80-88931-46-0
4 JAZYK. JAZYKOVEDA
42 Slovníky

DOPJEROVÁ-DANTHINE, Mária

je mediálnym partnerom

BIBLIOTÉKA - PEDAGOGIKA
2006
www.incheba.sk

Francúzske idiómy pod lupou
Bratislava, Remedium – Akadémia vzdelávania
2006. 1. vyd. 331 s. Viaz.
Slovník francúzskych idiómov v porovnaní
s bežnými frazeologickými slovníkmi uvádza aj
príklady so správnym použitím idiomatických
slovných spojení a možnosťami ich slovenského prekladu.
ISBN 80-89230-10-5
49 Učebnice

BRESTENSKÁ, Eva – DROBEKOVÁ, Mária
Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 5.
ročník špeciálnych ZŠ
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2006. 5. vyd. 128 s. Brož.
Pracovný zošit k učebnici slovenského jazyka.
ISBN 80-10-00936-9
MAŇKOVÁ, Veronika
Pracovné listy k Čítanke pre 5. ročník špeciálnych ZŠ
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2006. 2. vyd. 90 s. Brož.
Pracovné listy.
ISBN 80-10-00937-7
MÉSZÁROSOVÁ, Mária
Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre
5. ročník špeciálnych ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2006. 5. vyd. 40 s. Brož.
Pracovný zošit.
ISBN 80-10-01073-1
NAGY, Adorján
Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre
7. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2006. 3. vyd. 47 s. Brož.
Pracovný zošit.
ISBN 80-10-01099-5
NAGY, Adorján
Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre
8. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2006. 2. vyd. 40 s. Brož.

9. - 12.11. 2006
Pracovný zošit.
ISBN 80-10-010098-7
PATÁKOVÁ, Marta
Cvičenia zo slovenského jazyka pre gymnáziá s osemročným štúdiom 2. Skladba (syntax)
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2006. 2. vyd. 75 s. Brož.
Cvičenia.
ISBN 80-10-01083-9
RÝZKOVÁ, Anna – BENKOVÁ, Jozefína
Cvičenia zo slovenského jazyka pre gymnáziá s osemročným štúdiom 1
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2006. 2. vyd. 53 s. Brož.
Odporúčaná učebnica.
ISBN 80-10-01082-0
5 EXAKTNÉ VEDY
59 Učebnice

HORÁKOVÁ, Galina – STAREČKOVÁ, Anna
Matematika 1
Bratislava, EKONÓM 2005. 3. uprav. vyd. 232 s.
Brož.
Zbierka úloh.
ISBN 80-225-2044-6
KOPÁČOVÁ, Jana – KUBOVIČOVÁ, Mária
Prírodoveda 3
Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana 2006.
3. vyd. 64 s. Brož.
Pracovný zošit.
ISBN 80-7158-674-9
KOPÁČOVÁ, Jana – KUBOVIČOVÁ, Mária –
KOZINKA, Vladimír
Prírodoveda 3. 1. časť
Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana 2006. Bez
vyd. 64 s. Brož.
Učebnica.
ISBN 80-7158-700-1
Matematika (krok za krokom)
Bratislava, EKONÓM 2006. 1. vyd. 336 s. Brož.
Praktická príručka.
ISBN 80-225-2148-5
Matematika pre 6. ročník ZŠ. 1. časť
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2006. 4. vyd. 143 s. Brož.
Učebnica.
ISBN 80-10-00981-4
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STANKO, Ján – STANKOVÁ, Anna
Prírodoveda 4
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2006. 8. vyd. 59 s. Brož.
Pracovný zošit.
ISBN 80-10-00916-4
6 APLIKOVANÉ VEDY
611 Populárna medicína

KAGGENHOFF, Franz
Prvá pomoc. Z nem. orig. prel. Iveta Ráchelová
Bratislava, Ikar 2006. 1. vyd. 207 s. Viaz.
Praktická príručka pre poskytovanie prvej pomoci pre každú domácnosť s nákresmi a fotografiami.
ISBN 80-551-1307-6
ZITTLAU, Jörg – KRIEGISCH, Norbert – HEINKEOVÁ, Dagmar P.
Najlepšie recepty ľudovej medicíny. Z angl.
orig. prel. Judita Melcerová
Bratislava, Ikar 2006. 1. vyd. 416 s. Viaz.
Publikácia dvoch lekárov a ľudovej liečiteľky poskytuje návody na alternatívne liečenie (čaje,
homeopatia, kúpele, akupresúra atď.) celého
komplexu chorôb.
ISBN 80-551-1306-8
62 Psychológia. Psychiatria. Psychoanalýza.
Sexualita

HOOPEROVÁ, Anne
Kámasútra. Z angl. orig. prel. Róbert Hrebíček
Bratislava, Ikar 2006. 1. vyd. 117/116 s. Viaz.
Obojstranná kniha s podtitulmi: Sexuálne polohy preňho a pre ňu, Sexuálne polohy pre ňu
a preňho s komentármi jednotlivých polôh a fotografiami milencov.
ISBN 80-551-1063-8
631 Lesníctvo. Poľnohospodárstvo. Poľovníctvo.
Rybárstvo. Domáce zvieratá

Kura domáca. Plemená a chov. Z nem. orig.
prel. Květoslav Spiller
Bratislava, Ikar 2006. 1. vyd. 288 s. Viaz.
Publikácia s farebným vyobrazením plemien
kúr, s informáciami o ich charakteristických
znakoch, o chove a ošetrovaní kúr.
ISBN 80-551-1277-0
65 Kuchyňa. Potravinárstvo

Chuťovky. Moderná kuchárka. Z angl. orig.
prel. Miriam Ghaniová
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2006. 1. vyd.
304 s. Viaz.
Kniha receptov rozdelená podľa regiónov a kultúr, so špecialitami a informáciami o rôznych
prísadách, spolu s fotografiami.
ISBN 80-8085-188-3
Pečivo na slávnostné príležitosti. Z nem.
orig. prel. Ľudmila Strukelyová
Bratislava, Ikar 2006. 2. vyd., v Ikare 1. vyd.
141 s. Viaz.
Kniha zostavená z najlepších receptov uverejňovaných v časopise Burda pre všetky slávnostné príležitosti a aj pre diabetikov.
ISBN 80-551-1272-X
7 UMENIE. ŠPORT. VOĽNÝ ČAS
70 Teória a dejiny umenia. Všeobecnosti

LITTLE, Stephen
...izmy. Ako rozumieť umeniu. Z angl. orig.
prel. Viera Prokešová
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2006. 1. vyd.
159 s. Brož.
Sprievodca umeleckými smermi a štýlmi od renesancie po senzacionizmus s reprodukciami
významných diel.
ISBN 80-8085-065-8
73 Maliarstvo. Grafika

KETTENMANNOVÁ, Andrea
Kahlo. Z angl. orig. do češ. prel. Jitka Kňourková
Bratislava, Nakladatelství Slovart 2006. 1. vyd.
96 s. Brož.
Monografia o mexickej výtvarníčke a revolucionárke Fride Kahlo (1907-1954) s reprodukciami jej diel, so štúdiami o jej umení a s údajmi
o životopise.
ISBN 80-7209-763-6
KOLOSSAOVÁ, Alexandra
Haring. Z angl. orig. do češ. prel. Jana Novotná
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2006. 1. vyd.
96 s. Brož.
Monografia o experimentálnom výtvarníkovi
(1958-1990) s reprodukciami jeho diel, so štúdiami a životopisnými údajmi.
ISBN 80-7209-762-8

8 LITERATÚRA. BELETRIA
80 Literárne dejiny. Teória. Kritika. Korešpondencia. Súborné dielo a vybrané diela. Biografie
a monografie o spisovateľoch

DUNTON-DOWNEROVÁ, Leslie – RIDING, Alan
Shakespeare. Základná príručka. Z angl.
orig. prel. Jana Bžochová-Wild
Bratislava, Ikar 2006. 1. vyd. 480 s. Viaz.
Podrobne a encyklopedicky spracovaný životopis slávneho dramatika s interpretáciou jeho divadelných hier a s množstvom farebného fotografického a grafického materiálu.
ISBN 80-551-1291-6
83 Román. Novely. Poviedky

ANDREJEV, Leonid
Balada o siedmich obesených. Z rus. orig.
prel. Viera Mikulášová-Škridlová. Doslov Viera
Mikulášová-Škridlová
Bratislava, Ikar 2006. 1. vyd. 301 s. Edícia
ODEON. Viaz.
Prierez poviedkovou tvorbou jedného z najvýraznejších zjavov ruskej literatúry začiatku
20. storočia (1871-1919).
ISBN 80-551-1147-2
CONNELLY, Michael
Advokát zo zadného sedadla. Z angl. orig.
prel. Patrick Frank
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2006. 1. vyd.
376 s. Edícia MW. Viaz.
Detektívny román o advokátovi Hallerovi, ktorý
objasňuje napadnutie ženy bohatým mužom
v Beverly Hills.
ISBN 80-8085-137-9
ELSAESSER-VALARINOVÁ, Evelyn
Krajina anjelov. Z nem. orig. prel. Štefan Kočiš
Bratislava, Ikar 2006. 1. vyd. 173 s. Viaz.
Dojímavý príbeh dievčatka chorého na leukémiu o otázkach života a smrti.
ISBN 80-551-1241-X
FIELDINGOVÁ, Jane
Uteč, Jane! Z angl. orig. prel. Marta Kastlová
Bratislava, Ikar 2006. 2. vyd. 352 s. Edícia
Knižnica bestsellerov Nového času. Viaz.
Reedícia svetoznámeho románu o Jane, ktorá
stratí pamäť a postupne odhaľuje tajomstvo minulosti.
ISBN 80-551-1302-5
GEMMELL, David
Trója. Pán strieborného luku. Z angl. orig.
prel. Oto Havrila
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2006. 1. vyd.
413 s. Viaz.
Prvá časť historickej románovej trilógie inšpirovanej mýtami.
ISBN 80-8085-145-X
KING, Stephen
Podpaľačka. Z angl. orig. prel. Veronika Redererová
Bratislava, Ikar 2006. 3. vyd., v Ikare 2. vyd.
399 s. Edícia Knižnica bestsellerov Nového času. Viaz.
Mysteriózny thriller o dievčatku Charlie, ktorá
má schopnosť pyrokinézy.
ISBN 80-551-1297-5
LÖHR, Robert
Šachový automat. Z nem. orig. prel. Dana Kurčáková
Bratislava, Ikar 2006. 1. vyd. 327 s. Viaz.
Historický román s detektívnou zápletkou od
mladého nemeckého spisovateľa.
ISBN 80-551-1238-X
MAURIEROVÁ, Daphne du
Hostinec Jamajka. Z angl. orig. prel. Viera Fabianová
Bratislava, Ikar 2006. 2. vyd. 254 s. Edícia
Knižnica bestsellerov Nového času. Viaz.
Román z 19. storočia o láske a zločine.
ISBN 80-551-1299-1
MONK-KIDDOVÁ, Sue
Trón morskej panny. Z angl. orig. prel. Otakar
Kořínek
Bratislava, Ikar 2006. 1. vyd. 271 s. Viaz.
Ľúbostný román o Jessie, ktorá sa rozhoduje
medzi vernosťou manželovi a vášnivým citom
k mladému mníchovi.
ISBN 80-551-1161-8
PATTERSON, James
A pavúk prichádza. Z angl. orig. prel. Veronika Redererová
Bratislava, Ikar 2006. 2. vyd. 326 s. Edícia
Knižnica bestsellerov Nového času. Viaz.
Detektívny román o pátraní po dvoch unesených deťoch.
ISBN 80-551-1303-3

PHILLIPSOVÁ, Susan Elizabeth
Divoška z Mississippi. Z angl. orig. prel. Mária
Klenková
Bratislava, Ikar 2006. 1. vyd. 350 s. Viaz.
Román zo súčasnosti o divokej aj krehkej žene,
ktorá návratom do rodného mesta hľadá odpustenie aj nový zmysel života.
ISBN 80-551-1151-0
SAGANOVÁ, Francoise
Trochu slnka v studenej vode. Zázračné oblaky. Z franc. orig. prel. Mária Kutláková, Jozef
Brandobur; verše prebásnila Margita Šuleková
Bratislava, Ikar 2006. 2. vyd. 232 s. Edícia
Knižnica bestsellerov Nového času. Viaz.
Dva romány slávnej francúzskej spisovateľky
(1935-2004).
ISBN 80-551-1298-3
STEEL, Danielle
Nebezpeční starí mládenci. Z angl. orig. prel.
Tamara Chovanová
Bratislava, Ikar 2006. 1. vyd. 287 s. Viaz.
Románový príbeh o troch starých mládencoch,
ktorí po dobrodružnom živote nájdu svoje pravé
lásky.
ISBN 80-551-1205-3
84 Eseje. Prednášky. Iné písomné formy

O láske k mačkám. Z angl. orig. prel. Daniela
Marsinová ml.
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2006. 1. vyd.
Nestr. Viaz.
Darčeková knižka, ktorá obsahuje citáty o láske
k mačkám.
ISBN 80-8085-110-7
O láske k psom. Z angl. orig. prel. Daniela
Marsinová ml.
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2006. 1. vyd.
Nestr. Viaz.
Darčeková knižka, ktorá obsahuje citáty o láske
k psom.
ISBN 80-8085-109-3
841 Literatúra faktu

JURIK, Rudolf
Rozprávanie o dejinách mestečka Nováky.
Zost. Tomislav Jurik
Prievidza, Tlačiareň Patria 2006. 1. vyd. 223 s.
Viaz.
Historické rozprávanie o Novákoch s množstvom
kronikárskych faktov.
ISBN 80-85674-18-1
86 Literatúra pre deti a mládež

Ako vyzerá stavba. Z tal. orig. prel. Mária Štefánková
Bratislava, Belimex 2006. 1. vyd. Nestr. Viaz.
Kniha pre najmenších, ktorej formát sa prispôsobil námetu a farebné strany sú orezané podľa
tvarov budov – kniha predstavuje na jednotlivých stranách postupnosť stavebných prác.
ISBN 80-89083-84-6
BIRDSALLOVÁ, Jeanne
Penderwickovci: nebojácny Jeffrey, štyri
sestry, vynaliezavý pes a ich neuveriteľné
dobrodružstvá. Z angl. orig. prel. Dominika
Petričková
Bratislava, Ikar 2006. 1. vyd. 222 s. Viaz.
Dobrodružný príbeh o Jeffreym, ktorý sa vzoprie svojej snobskej matke.
ISBN 80-551-1239-8
BLAIZOT, Dominique
Kohút a páv alebo Ako (ne)byť najkrajší na
svete. Z franc. orig. prel. Zuzana Kenížová.
Ilust. Pascal Biet
Bratislava, Belimex 2006. 1. vyd. Nestr. Viaz.
Rozprávka o kohútovi a pávovi a o sile priateľstva.
ISBN 80-89083-88-9
BUTTERFIELD, Moira
Moje najtajnejšie tajomstvá. Z angl. orig.
prel. Andrea Žačoková. Ilust. K. Saunders
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2006. 1. vyd.
Nestr. Viaz.
Denník pre dievčatá s farebnými obrázkami, so
stranami na vlastné zápisky a s rôznymi radami,
so zámkom a kľúčikom.
ISBN 80-8085-091-7
Hľadaj autíčko. Z tal. orig. prel. Andrea Dvorská
Bratislava, Belimex 2006. 1. vyd. Nestr. Viaz.
Farebná publikácia pre najmenšie deti, v ktorej majú priloženú šnúrku prevliekať cez pripravené dierky a vytvárať obrázok dopravných
prostriedkov – ku každému sa viaže krátky
text.
ISBN 8089083-87-0

Hľadaj zvieratko. Z tal. orig. prel. Andrea
Dvorská
Bratislava, Belimex 2006. 1. vyd. Nestr. Viaz.
Farebná publikácia pre najmenšie deti, v ktorej
majú priloženú šnúrku prevliekať cez pripravené
dierky a vytvárať obrázok zvierat – ku každému
sa viaže krátky text.
ISBN 80-89083-86-2
MOLITOR, Muška & Igor
Dievčatko z Krajiny Drakov. Kniha tretia:
Chrám duchov
Bratislava, Ikar 2006. 1. vyd. 237 s. Viaz.
Tretie pokračovanie fantasy príbehu o Dievčatku v krajine Mezzarthys, ktoré tentoraz pomáha
čarodejníkovi Merlinovi, aby sa za jej pomoc odmenil oživením jej babičky.
ISBN 80-551-1286-X
Mysli si číslo. Z angl. orig. prel. Veronika Budjačová
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2006. 1. vyd.
96 s. Viaz.
Zábavno-vzdelávacia publikácia pre mládež
s množstvom ilustrácií, fotografií a nákresov,
s rôznymi zaujímavosťami z matematiky a s úlohami.
ISBN 80-8085-160-3
ROBERTS, David
Neposlušný Dominik. Z franc. orig. prel. Andrea Dvorská. Ilust. David Roberts
Bratislava, Belimex 2006. 1. vyd. Nestr. Viaz.
Kniha o tom, ako sa Dominik pokúša zbaviť svojich zlozvykov.
ISBN 80-89083-94-3
88 Cudzojazyčná literatúra. Viacjazyčné vydania

BAUDE, Jeanine
Manhattan / Chant de Manhattan. Z franc.
orig. prel. Jozef Mihalkovič, Stanislav Vallo.
Zost. Miroslava Vallová. Predslov Alexander
Halvoník
Bratislava, Literárne informačné centrum 2006.
1. vyd. 39 s. Edícia Viachlasne. Brož.
Výberová publikácia obsahuje úryvky zo zatiaľ
poslednej básnickej skladby francúzskej spisovateľky v slovenčine a francúzštine – bola vydaná pri príležitosti konania 4. ročníka festivalu
Capalest.
ISBN 80-89222-18-8
BRAZIUNAS, Vladas
Veľké sú noci / Grandes sont les nuits / Na.
.
ktys yra dideles. Z litov. orig. prel. Genovaite
.
Dručkute, Jasmine Jacq, Albert Marenčin, Jo.
.
zef Mihalkovič, Asta Uosyte-Bu-čiene, Stanislav
Vallo. Zost. Miroslava Vallová. Predslov Alexander Halvoník
Bratislava, Literárne informačné centrum
2006. 1. vyd. 41 s. Edícia Viachlasne. Brož.
Trojjazyčná výberová publikácia (slovenčina,
francúzština, litovčina) zostavená z poézie súčasného litovského básnika vydaná pri príležitosti 4. ročníka festivalu Capalest.
ISBN 80-89222-12-9
LAVERGNE, Dostena
Odchádzajú, akoby prichádzali / Ils s´en
vont comme s´ils revenaient / Tp ,
   p . Z bulhar. orig. prel. Viera
Prokešová, Dostena Lavergne. Zost. Miroslava
Vallová. Predslov Alexander Halvoník
Bratislava, Literárne informačné centrum
2006. 1. vyd. 43 s. Edícia Viachlasne. Brož.
Výberová publikácia v troch jazykoch (slovenčina, bulharčina, francúzština) zostavená z básní
mladej bulharskej spisovateľky a vydaná pri príležitosti 4. ročníka festivalu Capalest.
ISBN 80-89222-17-X
MATEI, Alexandre
Chcel by som byť básnikom / J´aimerais
être poète / Aş vrea să fiu poet. Z rum. orig.
prel. Hildegard Bunčáková, Albert Marenčin.
Zost. Miroslava Vallová. Predslov Alexander
Halvoník
Bratislava, Literárne informačné centrum
2006. 1. vyd. 39 s. Edícia Viachlasne. Brož.
Trojjazyčná výberová publikácia (slovenčina,
francúzština, rumunčina) zostavená z diela rumunského básnika a vydaná pri príležitosti konania 4. ročníka festivalu Capalest.
ISBN 80-89222-19-6
MIHAILOVA, Aksinia
Krotenie /O  / Domptage. Z bulhar. orig. prel. Viera Prokešová, Dostena Lavergne. Zost. Miroslava Vallová. Predslov Alexander Halvoník
Bratislava, Literárne informačné centrum
2006. 1. vyd. 43 s. Edícia Viachlasne. Brož.
Trojjazyčná výberová publikácia (slovenčina,
francúzština, bulharčina) zostavená z básní bul-

harskej poetky a vydaná pri príležitosti 4. ročníka festivalu Capalest.
ISBN 80-89222-16-1
MIHALKOVIČ, Jozef
Z nových básní / Vers nouveaux. Zo slov.
orig. prel. Anouk Jeannon, Boris Mihalkovič.
Zost. Miroslava Vallová. Predslov Alexander Halvoník
Bratislava, Literárne informačné centrum
2006. 1. vyd. 43 s. Edícia Viachlasne. Brož.
Výberová publikácia básní Jozefa Mihalkoviča
v slovenčine a francúzštine vydaná pri príležitosti konania 4. ročníka festivalu Capalest.
ISBN 80-89222-15-3
RODOWSKA, Krystyna
Výzva k činu / Appel à l´action / Wezwanie
do czynu. Z poľ. orig. prel. Vlastimil Kovalčík,
Bernard Noël, Krystyna Rodowska. Zost. Miroslava Vallová. Predslov Alexander Halvoník
Bratislava, Literárne informačné centrum
2006. 1. vyd. 41 s. Edícia Viachlasne. Brož.
Trojjazyčná výberová publikácia (slovenčina,
poľština, francúzština) zostavená z básní súčasnej poľskej poetky a vydaná pri príležitosti konania 4. ročníka festivalu Capalest.
ISBN 80-89222-14-5
ŠVANTNER, Ján
Strom a iné spomienky / Arbre et les autres
souvenirs. Zo slov. orig. prel. Ján Švantner.
Zost. Miroslava Vallová. Predslov Alexander Halvoník
Bratislava, Literárne informačné centrum 2006.
1. vyd. 41 s. Edícia Viachlasne. Brož.
Výberová publikácia z pôvodnej a prekladovej
tvorby J. Švantnera (v slovenčine, francúzštine)
vydaná pri príležitosti konania 4. ročníka festivalu Capalest.
ISBN 80-89222-13-7
TÓTH, Krisztina
Iný a rovnaký / L´autre et le même / Küld
egy mosolyt. Z maď. orig. prel. Peter Macsovszký, Erika Horváth, Mila Haugová, Lionel
Ray, David Hill. Zost. Miroslava Vallová. Predslov Alexander Halvoník
Bratislava, Literárne informačné centrum 2006.
1. vyd. 43 s. Edícia Viachlasne. Brož.
Výberová publikácia z básnickej tvorby maďarskej spisovateľky (v slovenčine, francúzštine
a maďarčine) vydaná pri príležitosti konania
4. ročníka festivalu Capalest.
ISBN 80-89222-20-X

9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. DEJINY
91 Zemepis. Turistika. Cestovanie

Obrázkový atlas. Z angl. orig. prel. Dagmar
Šajtyová
Bratislava, Ikar 2006. 1. vyd. 128 s. Viaz.
Atlas s kreslenými mapami, fotografiami a obrázkami spolu so stručnými informatívnymi textami o charakteristických znakoch krajín a kontinentov vhodný pre deti od 7 rokov.
ISBN 80-551-1170-7

96 Dejiny Slovenska a Česka

ŽÁČEK, Pavel
V čele ŠtB
Bratislava, Ústav pamäti národa 2006. 1. vyd.
260 s. Viaz.
Pád komunistického režimu v záznamoch dôstojníka tajnej polície.
ISBN 80-969296-3-1

992 Historické dokumenty. Archívy. Múzeá

SOPOLIGA, Miroslav
Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry vo
Svidníku
Svidník, SNM – Múzeum ukrajinsko-rusínskej
kultúry 2006. 1. vyd. 100 s. Viaz.
Sprievodca po múzeu.
ISBN 80-968832-8-3
994 Zbrane a vojenské telesá (útvary)

Ročenka Ministerstva obrany SR 2005.
Zost. J. Dolinay
Bratislava, Ministerstvo obrany SR 2006. 1. vyd.
220 s. Brož.
Prehľad činnosti za rok 2005.
ISBN 80-88842-95-6
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Príťažlivé pravdivé svedectvá

Bush číta Camusa
Americký prezident si počas prázdnin, ktoré trávil na svojom texaskom ranči, čítal Camusov román Cudzinec. Citoval Camusa už v prejave prednesenom vlani
vo februári v Bruseli, keď hovoril o „novej transatlantickej ére Európy“, apeloval
na upevnenie slobody vo svete a mier na Blízkom východe: „Vieme, že existuje
veľa prekážok a že cesta k slobode je dlhá. Albert Camus povedal: ,sloboda
je základné smerovanie´. My tento smer trvalo udržiavame.“ Americké médiá
s dávkou sarkazmu vysvetľujú obdiv Georgea Busha voči francúzskemu prozaikovi, napriek tomu, že tento pokrokový intelektuál sa otvorene hlásil k ateizmu
a mal blízko k anarchistickému hnutiu. Podozrievajú prezidenta, že sa zrejme stotožnil s jeho hrdinom Meursaultom, ktorý sa dostal do konfliktu s Arabom.

Turkmenistanská duchovná ústava
Autoritatívny turkménsky prezident Saparmurat Nijazov poslal vyše 2000 výtlačkov svojej knihy Rukhnama (Duchovný odkaz) do veľkých svetových knižníc.
Ako informoval minister kultúry Turkmenistanu, toto dielo preložené do 32 jazykov by malo dostať 1222 knižníc v 160 krajinách sveta. Vo vyhlásení sa hovorí, že
„dielo má oboznámiť svetové spoločenstvo s duchovnou klenotnicou turkménskeho ľudu“. Nijazov všetkých ubezpečuje, že keď si jeho knihu trikrát prečítajú „prídu rovno do raja“. Prezident napísal Rukhnama roku 2001, kniha vyšla vo vyše miliónovom náklade a doma ju pokladajú za „duchovnú ústavu“, vyučuje sa o nej na školách a štátni úradníci z nej musia robiť testy.

Ideálna knižnica
Poprední francúzski spisovatelia Philippe Sollers, Marc Lévy, Amélie Nothomb,
Erik Orsenna, ich americký kolega Edmund White a ďalší zavítali 26. septembra
do Štrasburgu na konferenciu s témou „ideálna knižnica“. V rámci programu prestížneho salónu l’Aubette bude takmer štyridsať pozvaných autorov besedovať
(do 30. septembra) s čitateľmi o svojich dielach, svojich súkromných knižniciach
a o veľkých osobnostiach literatúry, ktoré ich ovplyvnili.

Najpredávanejšie knihy vo Švajčiarsku (september 2006)
Beletria

utsche Rechtschreibung Band 1 (Duden – Nemecký pravopis 1. diel), Bibliographisches Institut
2. Hape KERKELING: Ich bin dann mal
weg (Potom som zase preč), Malik
3. Frank McCOURT: Tag und Nacht und
auch im Sommer (Deň a noc a tiež v lete), Luchterhand Literaturverlag
4. Alfons SCHUHBECK: Schuhbecks Kochschule (Schuhbecksova kuchárska škola), Zabert Sandmann
5. Katharina MÜNK: Und morgen bringe
ich ihn um! (A ráno ich zabijem!), Eichborn
6. Redakcia SportBild (Hrsg.): Fußball-WM
2006 (MS vo futbale 2006), Weltbild
7. Golo MANN: Wallenstein. Band 3 (Valdštejn 3. diel), Spiegel-Verlag
8. Eva-Maria ZURHORST: Liebe dich selbst
(Maj rád sám seba), Goldmann
9. Sylke TEMPEL: Die Tagesschau erklärt
die Welt (Každodenný pohľad objasní
svet), Rowohlt
10. Florian ILLIES: Ortsgespräch (Miestny
Literatúra faktu
telefónny hovor), Blessing
1. Dudenredaktion (Hg.): Duden — Die de-

IKAR
(literárna hádanka 1)

VYDAVATEĽSTVO
SSS
(literárna hádanka 2)
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Ak si chcete svoju knižnicu obohatiť
o historické rozprávanie Zuzany Kuglerovej Rytier a zbrojnoši, pošlite nám
do redakcie do 11. októbra kupón Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov, ktoré výhercovi žrebovania túto
knihu venuje.

VYDAVATEĽSTVO
SLOVART

VYDAVATEĽSTVO
SSS
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1. Günter GRASS: Beim Häuten der Zwiebel (Pri šúpaní cibule), Steidl,
2. Ildikó von KÜRTHY: Höhenrausch (Vrcholný šum), Wunderlich,
3. Philip ROTH: Jedermann (Každý), Hanser
4. Daniel KEHLMANN: Die Vermessung
der Welt (Premeriavanie sveta), Rowohlt
5. Tommy JAUD: Resturlaub (Oddychová
dovolenka), Scherz
6. Elizabeth GEORGE: Wo kein Zeuge ist
(Bez svedkov), Blanvalet Verlag
7. Terry PRATCHETT: Klonk! Manhattan
8. Iny LORENTZ: Das Vermächtnis der
Wanderhure (Posledná vôľa putovnej
prostitútky), Droemer Knaur
9. Tess GERRITSEN: Scheintot (Zdanlivo
mŕtvy), Limes
10. Kathleen McGOWAN: Das Magdalena-Evangelium (Evanjelium podľa Magdalény) Lübbe

KUPÓN

Bratislava, Ikar 2006
Preklad Tibor Hrozáni
J. V. Stalin dostal 29. decembra
1949 záverečnú správu o Hitlerovom
živote z rokov 1933 až 1945 s titulom
Kniha Hitler. Tento exemplár sa zacho-

Storočnica Bondovho stvoriteľa
Nesmrteľný superagent James Bond znovu ožije. Tentoraz prostredníctvom
vraj renomovaného spisovateľa, ktorého identita ostane až do vydania románu
utajená. Ako možní adepti prichádzajú do úvahy Frederick Forsyth, John le Carré
a Anthony Horowitz. Román by mal vyjsť 28. mája 2008, v deň, keď si pripomenieme storočnicu „otca“ Jamesa Bonda Iana Fleminga (1908 – 1964).
–mgb–

KUPÓN

Kniha Hitler

Bratislava, Kalligram 2005
Jozef Špetko bol v rokoch 1968 – 1995
pracovníkom rozhlasovej stanice Slobodná Európa v Mníchove. V prvej časti
spomienkovej knihy sa venuje všeobecným kultúrno-spoločensko-politickým
problémom, jej druhá a podstatnejšia
časť je už analýzou fungovania stanice.
Autor sa zameriava najmä na málo spracovaný slovenský podiel vo vysielaní.
V rámci zahraničného vysielania je pre
Špetku dôležité najmä vysielanie pre
poslucháčov na Slovensku, ktorí boli
železnou oponou odrezaní od dôveryhodného zdroja informácií. Táto časť
knihy je podrobne okomentovaná poznámkami, ktoré dopĺňajú základný text
citáciami zo zdrojov. Venuje sa aj technike RFE, pravidlám práce, štruktúre organizácie, jej vedeniu a financovaniu.
Slobodná Európa je charakterizovaná
ako nezávislé médium, ktoré nie je hlásnou trúbou nijakého vládneho programu, ale objektívnym spravodajcom. Nepredstavuje ju ako mocného kolektívneho hrdinu v plnom nasadení boja proti
zlému nepriateľovi, práve naopak, veľký
priestor venuje jej vnútorným problémom, protekciám, intrigám, bojom medzi zamestnancami, očierňovaniu, nekalej činnosti. Autor je kritický aj keď
hovorí o slovenskom podiele vo vysielaní. Otázka česko-slovenských vzťahov
patrí v knihe medzi najzávažnejšie témy.
Autor nezastáva nijaké extrémne stanovisko, rovnakou mierou spomína české
previnenia aj slovenské omyly. V kapitole zameranej na obdobie po páde socializmu sa dotýka existenčných otázok
RFE, keď sa začalo uvažovať o opodstatnenosti jej vysielania na Slovensku.
Práve obdobie 1990-1995 považuje autor za vrcholné obdobie vysielania RFE.
Kniha nie je poznačená ideológiami,
autorovi ide v prvom rade o objektivitu.
Seba spomína len veľmi málo. Pôsobí
ako vonkajší pozorovateľ so skúsenosťami dlhoročného pracovníka.
Zuzana Hašková
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Henrik Eberle, Matthias Uhl

Človek v sieťach
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Editor RNDr. Tomislav Jurik
Prievidza, Tlačiareň Patria I. 2006
Málokedy sa u nás stáva, aby syn zavŕšil dielo svojho otca knižne. V prípade
otca a syna Jurikovcov je výsledkom
kontinuity ich diela práve táto publikácia. V predslove sa čitateľ zoznámi s autorom, ktorý sa narodil roku 1923 v Novákoch, maturoval na Štátnom reálnom
gymnáziu v Prievidzi a na Slovenskej
univerzite v Bratislave študoval históriu
a nemecký jazyk. Už ako študent sa aktívne zapájal do spoločenského života
v mládežníckych katolíckych organizáciách. Po skončení štúdia nastúpil roku
1947 v Levoči za stredoškolského profesora. Tam ho zastihla tzv. levočská
vzbura, občania bránili svojho kňaza
pred štátnou bezpečnosťou. Rudolfa
Jurika za účasť na nej odsúdili na dva
roky väzenia, ktoré strávil v Leopoldove
a Jáchymove. Samozrejme, aj po odpykaní trestu bol perzekvovaný, a nielen
on, ale aj jeho deti. Až po roku 1989
sa autor mohol vrátiť plnohodnotne
do spoločenského života. Ešte niekoľko rokov učil na gymnáziu v Novákoch.
Tento krátky exkurz do života je dôležitý aj preto, lebo ako povestná červená niť sa celou knihou tiahne jeho jasný
postoj k historickým udalostiam vyplývajúci z jeho životných skúseností.
Autor zozberal nielen historické fakty,
ale zaujímajú ho aj ľudské slabosti, ktoré ani po storočiach nezostali premlčané: „Bezpečne vieme, pri fare bola
škola. Nevieme síce, kedy a kto ju založil, ale ďakujeme biednej morálke jej
učiteľa, že už v roku 1633 v Novákoch
naozaj bola. V tomto roku totiž podarený učiteľ Rajcsenyi odcudzil z fary koberec...“ Vtipných poznámok je v knihe
viac, aj keď nie vždy sa píše o veselých
veciach. Publikácia obsahuje množstvo
faktov o obciach v nováckej farnosti,
kňazoch, kostoloch (nielen katolíckych), školách, ale aj fajčení, požívaní
alkoholu, divadelných predstaveniach,
chorobách, vysťahovalectve, nárečových zvláštnostiach, autor k nim pridáva
aj osobné spomienky. Významnú časť
knihy zapĺňa obdobie prvej Československej republiky. Osobitné kapitoly venoval druhej svetovej vojne, nevyhýba
sa ani boľavej histórii riešenia židovskej
otázky v tomto čase na Slovensku, SNP
a oslobodeniu v roku 1945. Obdobie
po 2. svetovej vojne otvára kapitola Roky
skúšok a vzdoru. Zaujímavé čítanie nielen pre tých, čo Nováky a okolie dôverne poznajú, ale aj pre tých, ktorých zaujíma história. Autor sa vydania svojej knihy nedožil. Zomrel v roku 2001. Zásluhou svojho syna má však postavený
pekný literárny pamätník.
Ján Valjan

ZO SVETA KNÍH

Jozef Špetko

KUPÓN

Rozprávanie o dejinách mestečka
Nováky

val dodnes v osobnom archíve ruského
prezidenta, ktorý však nie je prístupný
zahraničným užívateľom. Slovenskému
čitateľovi Knihu Hitler aj s komentármi
editorov, zasväteným predslovom, vhodne zvoleným doslovom a fotodokumentáciou sprostredkúvajú nemeckí historici
súčasných dejín Henrik Eberle a Matthias Uhl. Tento neobyčajný historický
prameň vznikol vďaka Stalinovmu mimoriadnemu záujmu o Hitlera, jeho spôsob
vládnutia a jeho zvyklosti, ale aj ako dôsledok jeho neistoty, či úhlavný protivník
je naozaj mŕtvy. Najdôležitejším podkladom pre rukopis boli výpovede a záznamy Heinza Lingeho a Otta Günscheho,
ktorí roky žili v Hitlerovej blízkosti. Linge
patril od roku 1935 k Hitlerovej sprievodnej jednotke, potom sa stal jeho komorníkom, neskôr šéfom osobnej služby. Günsche prišiel do sprievodnej jednotky roku 1936 a roku 1943 ho Hitler
vymenoval za osobného pobočníka.
V noci z 2. na 3. mája 1945 padli obaja
do sovietskeho zajatia.
Koncom roka 1945 Stalin poveril
Ľudový komisariát vnútorných záležitostí
(NKVD), aby rekonštruoval posledné dni
v bunkri a definitívne dokázal Hitlerovu
smrť. Dôstojníci oddelenia pre vojnových zajatcov pátrali v trestaneckých
a zajateckých táboroch po jeho ďalších
spolupracovníkoch. Linge a Günsche
počas výsluchov od roku 1946 do roku
1949 poskytovali informácie o Hitlerovi
a jeho blízkom okolí. Vyšetrovatelia porovnávali ich výpovede s výpoveďami
iných zajatcov (Hansa Baura, Hitlerovho
hlavného pilota, Rochusa Mischa, telefonistu z ríšskeho kancelárstva), pričom
sovietska tajná služba sa musela vyrovnať s mnohými protirečeniami.
Na vzniku Knihy Hitler sa zúčastnili
viacerí sovietski dôstojníci, tlmočníci
a prekladateľky. Už pri preklade do ruštiny museli spracovatelia zohľadňovať
dve základné požiadavky: text mal pôsobiť autenticky, čo najpresnejšie reprodukovať Lingeho a Günscheho výpovede, a súčasne spĺňať predpokladané
očakávania Stalina. Pasáže, ktoré by jeho predstavám nevyhovovali, vyčiarkli.
Aj z tohto dôvodu sa v konečnom texte
vyskytujú len dve skryté narážky na pakt
Ribentropp – Molotov z roku 1939. Fakty
a dáta sú podľa editorov zaznamenané
presne, scény opísané korektne a dokumenty reprodukované čo najpresnejšie. Dozvedáme sa aj o bitke pri Stalingrade (1942/1943), Kursku (1943)
či na Odre (1945). Hitlerove rozhovory
medzi štyrmi očami sú jedinečným prameňom. Informujú o poradách, na ktorých sa prerokúvala situácia na frontoch, z nich neexistujú žiadne iné záznamy. Dokumentujú, že po porážke pri
Stalingrade stratil vodca Tretej ríše triezvy pohľad na vývoj situácie na sovietskom území.
Ako skončili korunní svedkovia prípadu Hitler? Vojenský tribunál ich v roku
1950 odsúdil za účasť na vojnových zločinoch na 25 rokov nútených prác
a obaja sa nakoniec ocitli v trestaneckom tábore pri Sverdlovsku. V októbri
1955 Lingeho odovzdali do vtedajšej
SRN, v decembri Günscheho do NDR.
Linge zomrel roku 1980 v Brémach,
Günsche roku 2003 v Lohmar pri
Bonne.
Michaela Geisbacherová

KUPÓN

Rudolf Jurik
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Hľadanie príbehu v spleti maličkostí
Rozhovor s prozaičkou Svetlanou ŽUCHOVOU
 Patríš k mladým autorkám, ktoré sa úspešne etablovali na našej literárnej scéne. Tvoja tvorba sa
stretáva s priaznivým ohlasom u čitateľov. Čo ťa pritiahlo k literatúre,
odkedy sa venuješ písaniu?
– Môj život sa, aspoň zatiaľ, odohráva v istých zlomoch. Málo vecí prežívam kontinuálne, skôr náhle nachádzam, ale aj náhle strácam. Ani nemám pocit, že čítam „odjakživa“.
„Odjakživa“ ma priťahovalo umelecké
prostredie, chodila som napríklad ako
malá do divadelného súboru. Na herectvo ale nemám vlohy, v súbore sa
mi ktovieako nedarilo, a trápilo ma to,
veľmi som chcela byť súčasťou toho
všetkého. Po revolúcii 1989 som sa
dostala k mnohým knihám, ktoré som
dovtedy nemala odkiaľ poznať. To bol
akýsi zlom, jeden zo zlomov v mojom
živote, keď som zistila, že to je moja
cesta. Vtedy ma to uhranulo. Odvtedy
som sa s písaním začala „pohrávať“,
ale predsa mám pocit, že túto záľubu
som našla opäť „skokom“: Pamätám si
dosť presne, ako som napísala prvú
poviedku mojej knižky. Bolo to ráno
krátko pred skúškou z biochémie, muselo to byť v roku 2000. Aj vtedy sa vo
mne čosi „zlomilo“. Bol to „aha zážitok“.
 Ako si s odstupom času, aj keď
to zase nie je tak dávno, spomínaš
na svoje literárne začiatky?
– Veľmi dúfam, že toto všetko je ešte
len začiatok! Ale máš pravdu, od „začiatku“ sa už možno niečo zmenilo. Na
„začiatky“ si spomínam ako na obdobie istého opojenia, poblúznenia.
Literatúra sa mi spájala s mimoriadnym
spôsobom prežívania. V čase, keď
vznikla moja knižka, to bol pre mňa nový svet, ale aj nový druh vnímania.
Knižku som napísala veľmi ľahko. Dokázala som si sadnúť a písať, akoby
som rozprávala perom na papier, poviedku na jedno posedenie. Zároveň
som bola presvedčená o tom, že ináč
sa to nedá, že písať sa dá len takto.
Bolo to pekné. Neskôr som trochu
„vytriezvela“. Hoci si stále myslím, že
podmienkou písania je prinajmenšom
istá nálada, akési ponorenie sa do istého sveta, málokedy zažívam to pôvodné opojenie. Písanie sa stalo oveľa
viac činnosťou ako mnohé iné, do ktorej sa treba občas aj disciplinovane
pustiť, hoci sa človeku práve nechce.
Zároveň som stratila pôvodnú ľahkosť,
viac premýšľam, viac opravujem. Takmer som si, napríklad, prestala písať
denníky.
 V tvojej poviedke Dvadsaťštyrihodinovosť dňa naozaj nahlas šumí život, na čitateľa sa valí spenená
každodennosť, v nevšednom podaní. Navrstvovanie a prelínanie vnemov a dojmov – je ti takýto spôsob
písania bližší než klasické rozprávanie?
– Takýto spôsob je najmä bližší
„skutočnému“ vnímaniu. V reálnom
živote sa na nás valia vnemy, niektorým nevenujeme pozornosť, inými sa
zaoberáme celé roky. A na záver
možno zistíme, že podstatnejšie boli
tie, ktoré sme si ani nevšimli. Teda ne-

Svetlana Žuchová (nar. 24. 12. 1976) vyštudovala psychológiu na Univerzite vo Viedni a medicínu na LF UK v Bratislave. Poviedky publikovala v časopisoch Dotyky, Rak, Romboid, Vlna, OS a v týždenníku Slovo. V dvoch ročníkoch
súťaže Poviedka (2001, 2005), ktorú vyhlasuje vydavateľstvo LCA, získala prémiu a jej texty boli uverejnené v zborníkoch
z tejto súťaže. Z angličtiny preložila divadelné hry Sarah Kane Hry (2002) a Marka Ravenhilla Kabela / Niekoľko obscénnych momentiek (2003), vyšli vo vydavateľstve Drewo a srd. V tom istom vydavateľstve vyšiel aj jej preklad románu
Michela Fabera Pod kožou (2003). Z nemčiny preložila štvrtý diel knihy Leonharda Schlegela Základy hlbinnej psychológie, ktorý onedlho vyjde v trenčianskom Vydavateľstve F špecializovanom na publikácie z oblasti psychiatrie a psychoterapie. Roku 2003 jej vo vydavateľstve Drewo a srd vyšla zbierka poviedok Dulce de leche, za ktorú získala prémiu
Ceny Ivana Kraska. Jedna z poviedok zbierky bola preložená do maďarčiny. Pravidelne prispieva do časopisu Vlna.
V súčasnosti pracuje na psychiatrickom oddelení trenčianskej nemocnice, vo Viedni pokračuje v postgraduálnom štúdiu psychológie. Pripravuje ďalšiu prozaickú knihu.
vnímame „príbehy“. Ráno sa nezobudíme a nevnímame len tie udalosti,
ktoré do seba zapadajú a spolu utvoria
príbeh s úvodom, jadrom a záverom.
Myslím, že príbeh síce existuje, ale
pomedzi tú sieť každodenností ho vidno až z odstupu. Hľadanie príbehu
v spleti maličkostí ma zaujímalo, a to
som sa snažila v poviedkach sprostredkovať. Neskôr som si
však uvedomila, že
práve rozpletanie je namáhavé. Keď sa usilujem zachovať množstvo vnemov tak, ako
je to „prirodzené“ nášmu vnímaniu, vzniká
neprehľadná sieť, v ktorej pátrať po príbehu
je únavné. Myslím, že
preto teraz píšem
prehľadnejšie.
 Viaceré tvoje
texty zaujmú čitateľa okrem iného
práve pre prirodzený, živý jazyk. Pôsobia ležérne, otvorene a uvoľnene, aj
vážne veci načrtávaš s pozoruhodnou
ľahkosťou... Patrí to k tvojej náture?
– Možno, že niekedy vážne veci
načrtávam aj vnímam s ľahkosťou, ale
na druhej strane dokážem bezcenné
maličkosti vnímať osudovo. To azda
naozaj patrí k mojej náture. Ak sa však
zdá, že aj o veľmi vážnych veciach
píšem s ľahkosťou, môže to mať aj iný
dôvod. Nie, že by som ich nebrala
vážne. Ak by som sa už mala niekam
zaradiť, tak skôr k tým, čo berú život
vážne. Zdá sa mi, že „písaním s ľahkosťou“ máš na mysli, že skôr konštatujem, opisujem fakty ako emočné reakcie. „Vážna vec“ sa potom mení na
reťaz maličkostí, z ktorých pozostáva.
Aj to je blízke mojej náture. Pri náročných situáciách si sama často hovorím, že stačí neprerušiť tok úkonov, že
stačí klásť nohu pred nohu, a všetko
prejde. Tak nejako sa pokúšam viesť aj
svoje postavy. Alebo ma to učia oni.
Okrem toho neviem odpútať svoj záujem o podrobnosti. Chcem preskúmať, z čoho sa „vážne veci“ skladajú.
 Presadila si sa ako autorka, aj
ako lekárka, psychiatrička. Dá sa
to všetko dlhodobo zvládnuť? Žiješ
naplno dva profesionálne životy?
– Otázkou udieraš klinec po hlavičke: Nežijem naplno dva profesionálne
životy. Možno to trochu súvisí s tým,
čo som už povedala pri inej otázke.
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Kedysi bolo písanie istý druh ošiaľu,
niečo, čo sa dialo samo od seba.
Neskôr som si uvedomila, že písanie,
ak ho človek chce brať vážne, si vyžaduje čas. Dokonca to má dva aspekty: Istý „ošiaľ“ je skutočne nevyhnutný,
ale aj na „ošiaľ“ musí mať človek podmienky, čas, musí si dovoliť poblúznenie. Zo samého poblúznenia ešte text

nevznikne, text treba v konečnom dôsledku napísať, a to si opäť vyžaduje
čas. Doteraz som sa usilovala spájať
mnohé činnosti, ale som veľmi blízko
k poznaniu, že sa to nedá. Tvoju otázku trošku opravím: Nepresadila som
sa ako lekárka či ako psychiatrička.
Po skončení školy som pracovala na
psychiatrii, ale presadiť sa v tejto oblasti by si vyžadovalo oveľa väčšie úsilie i vynaloženú námahu.
 Psychiatria je špeciálne povolanie a poslanie a knihy z lekárskeho prostredia patria k tým najobľúbenejším. V poviedke Celkom obyčajný prípad, ocenenej v súťaži Poviedka 2005, zachytávaš aj zložitú
problematiku vzťahu lekár – pacient. Nakoľko je pre teba inšpiratívny úzky kontakt s pacientmi? Sú
zážitky a skúsenosti z lekárskej
praxe témou, ktorej by si sa chcela
v budúcnosti venovať?
– Nejde mi veľmi o konkrétne zážitky
z lekárskej praxe. Zaujímajú ma ľudia.
A na medicíne sa mi páčilo, že sa akosi
dotýka toho úplne najskutočnejšieho.
Telesná medicína možno niekedy ešte
viac ako psychiatria. Zaujíma ma to najzákladnejšie na živote, strach zo smrti,
smútok zo samoty. Lekár má jedinečnú
možnosť vidieť v ľuďoch takéto veci na
vlastné oči. Teda neláka ma písať knihy
„z lekárskeho prostredia“ v zmysle napínavých príbehov o zachraňovaní života na operačnej sále. Zaujímajú ma
bazálne ľudské príbehy: či už sú to
pacienti alebo nie. Aj poviedka, ktorú
spomínaš, bola pokusom o opis takéhoto „úplne obyčajného“, smutného
ľudského života.
 Z niektorých tvojich próz cítiť
živý kontakt s ľuďmi, aj s existenčne ohrozenými, nestabilizovanými,
s utečencami. Čo ťa na týchto osudoch priťahuje?

– Na túto otázku som čiastočne už
odpovedala. Priťahuje ma akoby to
najzákladnejšie. Často ma v literatúre
napríklad ruší, koľko literárnych postáv
je umelcov, spisovateľov, dramaturgov, režisérov. Štatisticky je takýchto
povolaní oveľa viac medzi literárnymi
postavami ako medzi bežnými ľuďmi.
Iste je to jednak preto, že autori do
svojich kníh premietajú
svet, v akom sa sami
pohybujú, jednak preto, že takýto svet je
príťažlivý. Mňa zaujíma, čo ostane, keď sa
to všetko odfiltruje.
Potom ostane len úplný základ a ten by som
chcela opísať. Zaujíma
ma aj veľmi tenká hranica, ktorá delí „usporiadaných“ ľudí od tých
ostatných, nestabilizovaných, existenčne ohrozených, ako ich nazývaš. Keď sa človek
– hoci aj dobrovoľne –
vymaní z istých štruktúr, veľmi ľahko môže
skĺznuť. Mám skúsenosti s Viedňou, kde
žije veľa pôvodne celkom „usporiadaných“ ľudí, ktorí sa kdesi vyšmykli a už
nemajú možnosť vrátiť sa späť.
 Aký máš vzťah k Viedni a k Viedenčanom? Sú priateľskí, nechýba
im tolerancia voči cudzincom?
– Na jednej strane mám dobré skúsenosti. Mnohí Bratislavčania sú voči
Viedni nedôverčiví, často počujem, že
Viedeň je nezaujímavá, drahá, nudná,
snobská. Mne sa zdá, že práve Viedeň
je medzinárodné, tolerantné mesto.
Neviem, ako sa žije na rakúskom vidieku, ale Viedenčanov nepokladám za
menej tolerantných ako Bratislavčanov. Veď keby Viedenčan povedal
o Bratislave, že je nudná a nezaujímavá, hneď by sme to chápali ako nepriateľstvo voči cudzincom. Na druhej
strane si ale myslím, že táto špecifická
geografická situácia, táto blízkosť
dvoch hlavných miest, kde sa stretáva
„Ostblok“ s „Westblokom“, naozaj tvorí priestor aj na konflikty, napätia, predsudky, obavy. Obojstranne. Vnímam to
ako istý inkubátor, kde vznikajú mnohé
fenomény, ktoré by ináč nemohli
vzniknúť. Tento stret či prienik je niečo, čo ma veľmi zaujíma. Aj preto mám
Viedeň rada.
 Ako mladí ľudia v Rakúsku vnímajú a prijímajú súčasnú kultúru,
a konkrétne literatúru? Môžeš to
porovnať so Slovenskom?
– Necítim sa kompetentná veľmi porovnávať. Môj všeobecný dojem je, nezávisle od krajiny, že prinajmenšom
súčasná literatúra nehrá v životoch ľudí
ktovieakú úlohu. Ani pri prvej otázke,
kde hovoríš o priaznivom ohlase čitateľov, som si nebola celkom istá.
Myslím, že väčšina „čitateľov“ mojej
knihy boli či už priamo moji známi alebo ľudia, čo majú s literatúrou čosi dočinenia. Keď som nastúpila do práce,
presne tri roky potom, ako knižka vy-

šla, väčšina mojich kolegov vôbec netušila, že píšem. Zdá sa mi, že to, čo
my prežívame ako „literatúru“, vnímajú
ľudia zvonku ako napríklad včelársky
klub, teda istú uzavretú komunitu, ktorá sa zaoberá niečím špecifickým, čo
sa ich netýka. Samozrejme, sú mená,
ktoré sú známejšie ako iné a niektoré
knihy sa čítajú viac ako iné. Všeobecne mám však pocit, že súčasná literatúra je len okrajová záležitosť.
 Zúčastňuješ sa na literárnych
podujatiach doma aj v zahraničí.
Čo pre teba znamená prezentácia
vlastnej tvorby na autorských čítaniach?
– Na čítačkách sa cítim ambivalentne. Na jednej strane mávam pocit, že
by som mala viac písať, ako sa producírovať pred publikom. Pred každou
čítačkou sa mi zdá, že som už veľmi dlho nič nové nenapísala, že čítam staré
texty a najradšej by som ešte večer
predtým začala niečo tvoriť, aby to bolo celkom aktuálne. Na druhej strane
písanie je veľmi introvertná záležitosť.
Človek píše sám, schovaný doma, nemusel by si, obrazne povedané, ani
umývať zuby ani prezliekať pyžamo. Je
zahĺbený do svojho sveta. Aspoň mne
to ináč nejde. Lákalo by ma písať
niečo s niekým, ale nikdy som nebola
súčasťou nejakej autorskej dvojice či
nejakého zoskupenia. A potom, zmyslom textu je jeho čítanie. Tento aspekt
je pre mňa dôležitý. Veľa píšem, aspoň
imaginatívne, pre druhých ľudí, a ak
stojím na jednej strane textu ja, na druhej strane musí stáť niekto, kto ho prijíma. V tomto zmysle mám čítačky rada.
Jednak je to možnosť vystúpiť z introvertného sveta písania kamsi „medzi
ľudí“, jednak kompletizovať text čitateľom. Všeobecne rada komusi čosi
rozprávam. Akoby sa veci skutočne
stali až vtedy, keď ich niekomu rozpoviem. Čítačky sú možnosťou niekomu
niečo rozpovedať.
 Čo je na dnešnej slovenskej literatúre také osobité, že by to mohlo pritiahnuť záujem zahraničných
vydavateľov?
– To, čo poviem, bude samozrejme
subjektívne. Nikto so mnou nemusí
súhlasiť. Myslím však, že naša generácia teraz prechádza neopakovateľnou
skúsenosťou. Už som povedala, že toto bratislavsko-viedenské prostredie
považujem za geograficky špecifické,
že nám dáva možnosť pozorovať špecifické javy. Dá sa to rozšíriť na celé
Slovensko. Okrem tejto „priestorovej“
špecifickosti máme k dispozícii aj špecifickosť časovú, toto prelínanie sa
medzi starým a novým, niekdajším, čo
už nie je, a novým, čo ešte nie je.
Práve tí ľudia, ktorí sa ešte stále prezentujú ako „mladí spisovatelia“, patria
ku generácii, ktorá je jednou nohou
ešte v pionierskom tábore, druhou už
na výmenných pobytoch po celej Európe. Okrem toho, čo tiež považujem
za špecifické, sme národ „vysťahovalcov“, kedysi sa odchádzalo do Ameriky, potom sa emigrovalo, teraz máme
au-pair dievčatá, ktoré sa vydávajú do
Nemecka, lekárov, ktorí chodia za lepšími platmi už aj do Čiech. My musíme
viac ako iní rozmýšľať nad tým, ako to
je byť doma a kde sme vlastne doma.
Aby som sa vrátila k porovnaniu s Viedňou, tak väčšina Rakúšanov je doma
v Rakúsku a nikam sa odtiaľ nechystá
odísť. Myslím, že táto špecifická skúsenosť, ktorá je navyše veľmi pominuteľná, stojí za úvahu, za zobrazenie. Je
to čosi jednak mimoriadne cenné, jednak niečo, čo naozaj môžeme ponúknuť tým, čo to nemajú.
Pripravila Daniela Humajová

