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VYCHÁDZA NOVÁ KNIHA MONIKY
KOMPANÍKOVEJ
Spisovateľka a výtvarníčka Monika
Kompaníková po úspešnom debute
Miesto pre samotu (2002) napísala
novelu Biele miesta o ľuďoch
žijúcich v osobitom svete a ponúka
obraz ich duší a snov.
Úryvky z novely, ktorá vychádza
v L.C.A., čítajte na str. 4
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NAJPREDÁVANEJŠIE KNIHY

SLOVAK GOLD PRE
www.martinus.sk
Internetové kníhkupectvo www.martinus.sk je prvým
slovenským kníhkupectvom s Certiﬁkátom Slovak Gold.
Získalo ho koncom minulého roka a odbornú komisiu
zaujalo, že www. martinus.sk poskytuje dve úrovne služieb.
Okrem nákupu s možnosťou platby šiestimi spôsobmi
ponúka aj priestor na diskusiu, recenzie a ukážky z kníh.
Samozrejmosťou sú obálky knižných titulov. Ako v prvom
kníhkupectve na Slovensku si možno objednať knižky aj
mobilným telefónom. V hodnotení komisie sa okrem iného
uvádza: „Sortiment kníhkupectva obsahuje knižné publikácie
všetkých žánrov a zo všetkých oblastí – celková ponuka
presahuje 25 tisíc titulov z viac ako tisíc vydavateľstiev celého
sveta. Službe poskytuje dobré zázemie existujúce „kamenné“
kníhkupectvo. Táto synergia je veľkou konkurenčnou výhodou.
Vlastný informačný systém umožňuje efektívne a rýchlo
reagovať na rôzne požiadavky zákazníkov. Prepracovaná
spolupráca s externými subjektmi umožňuje vybaviť aj takú
objednávku klienta, ktorá nie je v základnej ponuke. Ako
nadštandard možno hodnotiť informovanie (telefón, sms,
e-mail) o postupe vybavovania objednávky, čo mimoriadne
zvyšuje zákaznícku istotu. Hoci služba je geograﬁcky
orientovaná najmä na Slovensko, vzhľadom na charakter
internetu ﬁrma obsluhuje aj zahraničných klientov a doručuje
knihy do celého sveta.“ Každá ocenená služba získava právo
používať značku Slovak Gold 18 mesiacov s podmienkou
dodržania stálej úrovne kvality. Veríme, že kvalita tohto
kníhkupectva sa nielen udrží, ale prekvapí nás ďalšími
vylepšeniami. Vidno, že v martinuse.sk sa stretáva srdce
kníhkupca a intelekt informatika.

MARTA ŠÁTEKOVÁ,
KNÍHKUPECTVO EXLIBRIS,
PREPOŠTSKÁ 4, 811 01 BRATISLAVA
Slovenské:
1. P. Vilikovský: Silberputzen – Albert Marenčin PT
2. D. Dušek: Zima na ruky – Vydavateľstvo Slovart
3. J. Juráňová: Orodovnice – Aspekt
Zahraničné:
1. B. Schlink: Predčítač – Vydavateľstvo Slovart
2. Ľ. Ulická: Veselý pohreb – Vydavateľstvo Slovart
3. A. Amarčenko: Humor pre hlupákov – Albert Marenčin PT

ARTFORUM,
DOLNÁ 8, 875 90 BANSKÁ BYSTRICA,
TEL./FAX: 048/415 1335
Slovenské:
1. I. Bukovský: Návod na prežitie pre muža – AKV
2. E. J. Groch: Em – OZ Slniečkovo
3. D. Mitana: Zjavenie – L.C.A.
Zahraničné:
1. M. Kundera: Nesnesitelná lehkost bytí – Atlantis
2. P. Süskind: Parfum. Príbeh vraha – Columbus
3. R. K. Massie: Petr Veliký. Život a svět – Beta-Dobrovský

Paleta Edity Ambrušovej
Anna Fischerová

MIROSLAV SANTUS, KNÍHKUPECTVO MARTINUS,
M. R. ŠTEFÁNIKA 58 (BÝVALÁ OSLOBODITEĽOV – PEŠIA
ZÓNA), 036 01 MARTIN, TEL. 043/413 1991
Slovenské:
1. A. Banášová – M. Sajfa Cifra: Veci, o ktorých viete pomerne
málo – Kelion
2. I. Bukovský: Návod na prežitie pre muža – AKV
3. T. Keleová-Vasilková: Modrý dom – Ikar
Zahraničné:
1. Ch. Paolini: Eldest – Fragment
2. J. Klapka Jerome: Traja muži v člne – Motýľ
3. A. Golden: Pamäti gejše – Ikar

NAJKRAJŠIE KNIHY
SLOVENSKA 2006
Hlavným usporiadateľom a vyhlasovateľom súťaže Najkrajšie
knihy Slovenska je BIBIANA a spoluusporiadateľmi súťaže sú
Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva SR, Slovenská
národná knižnica a Zväz polygraﬁe na Slovensku. V súťaži sa
hodnotí výtvarná a graﬁcká stránka kníh, ako aj úroveň ich
polygraﬁckého spracovania. Knihy z produkcie roku 2006
(rozhodujúci je údaj v tiráži) môžete prihlásiť do súťaže, ak
pošlete do 31. januára 2007 bezchybný výtlačok knihy spolu
s kompletne vyplnenou prihláškou s označením súťaže NKS
2006 na adresu:
BIBIANA
Panská 41
815 39 Bratislava
Prihlášku a štatút nájdete na internetovej stránke BIBIANY
(www.bibiana.sk) alebo vám ju Sekretariát NKS pošle na
požiadanie. Kontakt: E. Cíferská, tel.: 54 41 84 88, fax: 54 43
53 66, e-mail: ciferska@bibiana.sk
Po termíne uzávierky súťaže sekretariát knihy neprijíma
(rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky).
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Bratislava, Perfekt 2006
Len málokedy sa v memoárovej literatúre stretávame
s takým osobným zaujatím, samozrejme, pokiaľ autor
nevychádza z autopsie, aké vyžaruje z monograﬁe Anny
Fischerovej venovanej našej súčasnej maliarke Edite Ambrušovej (1920). Autorka tejto „memoárovej eseje“, ako ju
sama označila, naplno priznáva priateľský vzťah k maliarke
a nadšenie jej dielom. Tento prístup k jeho hodnoteniu vôbec neuberá z objektívneho posudzovania ani z odborných
atribútov, naopak, podnieti u čitateľa záujem oň a najmä
o tú časť diela, ktorá zostala dosiaľ nedocenená, pretože
bola pre verejnosť neodhalená. Autorka monograﬁe sa spolu s maliarkou pokúša o sumarizáciu celého diela, hoci nie
vždy je to možné, pretože mnohé obrazy poslúžili ako pláca buď za jedlo či remeselnícke práce. Chronologické usporiadanie diela umožňuje sledovať celý jeho vývin začlenený
do kontextu nielen umeleckej, ale aj celospoločenskej situácie v období, kedy vznikalo. Pritom esejisticky paralelne
približuje autorkin umelecký a osobnostný rast často v neľahkých životných peripetiách.
Edita Ambrušová dostala s výtvarným talentom do vienka aj veľmi priaznivé podmienky na jeho rozvoj. V kreslení
ju podporoval najmä otec. Maliarstvo začala študovať po
maturite roku 1939 na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave – krajinomaľbu u Martina Benku, portrétnu a ﬁgurálnu tvorbu u Maxa Schurmanna, ornamentálnu
tvorbu u Vladimíra Droppu, zátišie a akvarel u Alojza Struhára, maľbu u Gustáva Malého, modelovanie u Jána Koniarka. Okrem profesorov – vynikajúcich umelcov – mala
šťastie aj na spolužiakov, ktorí neskôr významne prispeli
k rozvoju nášho moderného výtvarného umenia, napr. Fero
Kráľ, Viera Kraicová, Sibyla Greinerová, Zlatica Klincová
a Martin Kellenberger. Spolu s manželom, literárnym historikom Jozefom Ambrušom, boli vždy uprostred spoločenského a kultúrneho diania. Priatelili sa s jazykovedcom
Henrichom Bartkom, s básnikmi katolíckej moderny – Jankom Silanom, Andrejom Žarnovom (vl. m. Františkom Šu-

bíkom), s Valentínom Beniakom, ako aj s ďalšími literátmi,
napr. Jozefom Kútnikom, ktorý ich aj sobášil, so Stanislavom Mečiarom či Štefanom Letzom. Po krátkom študijnom
pobyte vo Viedni nedostal jej manžel sľúbenú prácu v Matici slovenskej, ale na generálnom konzuláte vo Viedni, kam
ho aj s malou dcérkou roku 1943 nasledovala. Tam veľmi
úspešne pokračovala na akadémii v štúdiu maliarstva. Neprestáva maľovať ani v ťažkej vojnovej situácii, keď ich pred
príchodom frontu evakuovali z Viedne do Windischgarstenu, okrem portrétov maľuje okolitú krajinu. Napriek prehováraniu priateľov na emigráciu sa v októbri 1947 vracajú
domov. V neistej politickej situácii im pomôže zabezpečiť
ubytovanie i prácu pre manžela správca Spolku svätého
Vojtecha v Trnave. Keďže výtvarníčka nemá podmienky na
maľovanie, začína sa venovať graﬁke a ilustráciám najmä
pre tituly spolkového vydavateľstva. Kvôli zabezpečeniu
rodiny učí na výtvarnom odbore ĽŠU a súčasne organizuje
výtvarný život Trnavy, na viacerých výstavách prezentuje
aj svoju tvorbu viažucu sa k tomuto mestu. Táto vlastnosť
– venovať sa každej práci naplno, ba vydávať zo seba aj čosi
navyše – sa prejavuje tak pri návrhoch na monumentálne
gobelíny pre Maticu slovenskú či sakrálnu monumentálnu
tvorbu, ako aj v komorných obrazoch bratislavských zákutí a zátiší. Jej ikonické obrazy vierozvestov a ich žiakov
inšpirovali aj maliarkinu najmladšiu dcéru Johanu, ktorá sa
takisto venovala profesionálne výtvarnej tvorbe, k prepisu
Proglasu do hlaholiky. Žiaľ, kontinuitu diela matky a dcéry
pretrhla predčasná dcérina smrť roku 2002. Ich spoločné
dielo zavŕšilo knižné vydanie Proglasu, ktoré vyšlo v reprezentatívnom vydaní (Perfekt 2004) v preklade E. Paulinyho
zo staroslovienčiny, v prebásnení V. Turčányho, v preklade
do angličtiny, v prepise Johany Ambrušovej do hlaholiky
s jej letristickými ilustráciami a ikonickými obrazmi jej
matky.
Marta Bábiková
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Aktuálne

KDE BOLO
• Nostický palác v Prahe
– vyhlásenie víťazov druhého
ročníka literárnej súťaže Jána
Kollára, prozaickej súťaže pre
mladých Slovákov žijúcich
v Čechách a pre Čechov, ktorí
píšu texty so slovenskou
tematikou – 16. decembra
• Kníhkupectvo Svet knihy na
Obchodnej ulici v Bratislave
– autogramiáda českého prezidenta Václava Klausa –
11. januára
• Klub slovenských spisovateľov
v Bratislave – čítanie z knihy
Júliusa BALCA Diablova trofej
– 16. januára

KDE BUDE
• Kaviareň Divadla Andreja
Bagara v Nitre – autorský večer
s Jozefom MIKLOŠKOM a jeho
knihami Ako sme boli Taliani
a Ktorého si, Mária, vzala do
neba – 17. januára o 16.00
• Klub 22 Vavilova ul. 22
v Bratislave – stretnutie
literárneho klubu Generácia
– 18. januára o 17.00
• Mestská knižnica v Piešťanoch
– literárna hodina spojená
s 3. ročníkom celoslovenskej
čitateľskej súťaže Čítame s Osmijankom – 18. a 24. januára o 10.00
• Krajské osvetové stredisko,
Hviezdoslavova 7, Košice
– prednáška Život dánskeho
rozprávkara. Skrytý význam
rozprávok pre dospelých –
19. januára o 18.30
• Štúdio 12 na Jakubovom
námestí v Bratislave – Básnici
cestujúci autostopom. Na ceste
s Beat Generation v sprievode
Listování.cz – výlet s výberom
z diela A. GINSBERGA, L. FERLINGHETTIHO, G. CORSA, J.
KEROUACA, Ch. BUKOWSKÉHO
a G. SNYDERA – 25. januára
o 20.00
• Šarišská galéria na Hlavnej
ulici 51 v Prešove – literárnovýtvarné podujatie pre deti na
výstave maliara Ondreja Zimku
– 21. januára o 14.30
• Hotel Bôrik v Bratislave
– prezentácia 1. zväzku Slovníka
súčasného slovenského jazyka
(a–g) – 22. januára o 14.00
• Mozartova sieň Rakúskeho
veľvyslanectva na Ventúrskej
ulici 10 v Bratislave – literárny
večer o preklade knihy R. M.
RILKEHO Sonety Orfeovi – 24.
januára o 18.00
• Mestská knižnica v Sabinove
– beseda so spisovateľom
Petrom KARPINSKÝM o jeho
knižnej a rozhlasovej tvorbe
– 25. januára o 10.45

číslo 2

Literárna súťaž DRÁMA 2006

ZRKADLÍME
„Bez podpory kultúry doma
nemôžeme chcieť, aby nás
naše umenie reprezentovalo
v zahraničí. Nebudeme nakrúcať
oscarové ﬁlmy, knihy našich
spisovateľov nebudú poznať
ani v Čechách, naši špičkoví
herci budú odkázaní na vratký
tanečný parket či šikmý ľad. Iba
s dávkou trpkosti sa budeme
hlásiť k osobnostiam, ktoré, aby
sa presadili, odídu na vandrovku
do sveta.
Žiaľ, zatiaľ ani jedna z vlád
nepochopila, že Slovensko
sa vo svete môže prezentovať aj
umením. Že ho máme,
je európske, občas svetové.
Len o ňom nik nevie.“
Pavol Weiss,
Pravda 30. decembra 2006

KNIŽNÁ REVUE

Foto Peter Procházka

Dvořákova Prvá kniha o Bratislave
V slávnostnej atmosfére v reprezentačných priestoroch Reduta Casinos
Slovakia v Bratislave sa 19. decembra 2006 konala prezentácia novej
knižky Pavla Dvořáka zo série Stopy dávnej minulosti. Je to Prvá kniha
o Bratislave a autor v nej nadviazal na svoje staršie, veľmi úspešné vydanie
Zlatej knihy Bratislavy. A keďže materiálu a nových poznatkov k dejinám
mesta medzitým pribudlo, staršie texty doplnil, prepracoval, napísal nové...
A nového materiálu je toľko, že takýchto knižiek o Bratislave sa chystá
vydať niekoľko. Prvá kniha vyšla pri príležitosti 1100. výročia prvej písomnej
zmienky o Bratislave.
Spolu s Prvou knihou o Bratislave sa tu uvádzala aj knižka Pictoria, ktorá
vznikla v spolupráci so synom Jakubom Dvořákom a zameraná je viac na
krásne fotograﬁcké zábery archeologických skvostov. Obide knižky privítala
do života sudička Emília Vášáryová, citujúc okrem iného slová Václava Havla:
„Dejiny sú pamäťou národa.“ Pavel Dvořák je jedným z autorov, ktorí už celé
roky túto pamäť národa pomáhajú vytvárať a udržiavať.
-abl-

Divadelný ústav Bratislava a SND
vyhlasujú siedmy ročník súťaže
pôvodných dramatických textov
– divadelných hier v slovenskom
jazyku DRÁMA 2006. Súťaž
je anonymná, text zaslaný do
súťaže DRÁMA 2006 nemôže byť
do vyhlásenia výsledkov nikde
publikovaný, inscenovaný a ani inak
prezentovaný.
Uzávierka súťaže je 28. februára
2007.
Dramatické texty posielajte v troch
exemplároch na adresu:
Divadelný ústav, Jakubovo nám.
12, 813 57 Bratislava, heslo
DRÁMA 2006.
Do obálky s textami vložte
zalepenú obálku s menom,
priezviskom, dátumom
narodenia, adresou, telefonickým
a e-mailovým kontaktom. Texty
prijaté do súťaže sa nevracajú.

Vyhlásenie výsledkov súťaže
sa uskutoční na záverečnom
ceremoniáli divadelného festivalu
NOVÁ DRÁMA / NEW DRAMA
v máji 2007.
Pre ﬁnalistov súťaže sa pripravujú
rôzne pracovné workshopy pod
názvom New Writing, počas
ktorých budú mať možnosť
pracovať na svojich textoch pod
vedením popredných slovenských
a zahraničných lektorov.
Finalisti súťaže budú môcť
spolupracovať aj s režisérmi
scénických čítaní svojich hier
a pripraviť ich tak na scénické
čítanie Trojboj.
Viac informácií o podmienkach
súťaže nájdete
na www.theatre.sk
Kontakt: Zuzana Kyseľová,
e-mail: kyselova@theatre.sk,
02/5930 4731

Časopis Let na novej adrese
Posledné číslo časopisu Let v roku
2006 s poradovým číslom 21
prinieslo viacero podstatných
zmien. Vydavateľom časopisu Let
sa od tohto čísla stáva Občianske
združenie Let a časopis bude
vychádzať na novej webovej adrese:
www.casopislet.sk. S novým

umiestnením sa mení aj dizajn
internetovej stránky mesačníka.
Niektoré dôležité informácie
nájdete v úvodníku čísla 21,
všetko ostatné na novom
portáli. Rovnako sa mení aj
e-mailová adresa, tá nová je
redakcia@casopislet.sk.

Knižné trhy v Užhorode
Keď povieme Užhorod, niekto si len povzdychne: „Provincia!“. Musíme do
tohto pojmu vniesť isté korekcie. Žiť v provincii ešte neznamená, že človeku
chýba širší rozhľad. Lebo provincia – to je rozmer zemepisný, nie duchovný.
V Užhorode, administratívnom, ekonomickom a kultúrnom sídle
Zakarpatskej oblasti Ukrajiny, ktoré má vyše 126 tisíc obyvateľov, sa 14. a 15.
decembra 2006 konal už 5. ročník knižných trhov pod názvom Užhorodský
knižný Mikuláš 2006 (pravoslávni veriaci, ale aj gréckokatolíci na Ukrajine
slávia sv. Mikuláša 19. decembra).
Knižný trh na Ukrajine mnohí považujú za jeden z najtajomnejších, a to
preto, že sa tam úvahy o normálnom fungovaní rozchádzajú s bežnou
praxou. Pripomeniem, že v mnohých krajinách sveta je knižný trh ziskovou
záležitosťou. Je to tak tam, kde má obyvateľstvo stabilné príjmy a kde
funguje štandardný marketingový systém. Na Ukrajine ešte stále zohrávajú
oveľa väčšiu úlohu pri vydávaní knižného titulu granty a štátne dotácie než
požiadavky trhu. O čom to vlastne rozprávam. Veď na Slovensku to funguje
obdobne a pritom Slovensko je súčasťou EÚ a obyvateľstvo má stabilné
príjmy... Takže ani my nie sme až takí svetoví...
Užhorodský knižný trh bol dobrou správou pre tých, ktorí ešte stále radi
siahnu po dobrej knihe, ale zároveň aj pre tých, ktorí sa literatúrou zaoberajú
profesionálne. Jeho súčasťou boli prezentácie vydaní, konkurzy, diskusie,
ale aj stretnutia so spisovateľmi a vydavateľmi v školách a knižniciach
mesta. Knižnú produkciu tu predstavili nielen miestni vydavatelia, ale aj
hostia z Ľvova, Kyjeva, Lucka, Ivano-Frankivska. Na podujatie prišli aj hostia
z Kyjeva – šéfredaktor časopisu Knyžnyk-review a popredný odborník
vydavateľskej činnosti na Ukrajine Kostiantyn RODYK a spisovatelia Dmytro
STUS, Vitlana POVALIAJEVA a Pavlo VOĽVAČ.
Publicista, literárny vedec Dmytro STUS prezentoval v Užhorode nový
literárny časopis Kyjivska Rus. V súvislosti s vydavateľskou činnosťou na
Ukrajine povedal, že za posledných päť rokov nie vďaka, ale skôr napriek
štátnej politike, ukrajinská kniha žije, je čoraz kvalitnejšia a zaujímavejšia.
Užhorodské vydavateľstvo Zakarpattia prezentovalo knihu Krvavé tiene
Kremľa. Vo vydaní je obsiahnutá literárna tvorba zakarpatských autorov,
ktorí boli podrobení represáliám minulého komunistického režimu. Sú
medzi nimi mená ľudí, ktorých životné osudy neskôr zaviali do Prešova alebo
s ním predtým boli späté, spisovatelia Fedor IVANČOV, ZORESLAV (S. Sabol),
Jurko BOROLYČ, literárny vedec a pedagóg Ilja VOLOŠČUK.
Novinár a spisovateľ Oleksandr HAVROŠ tu uviedol svoju novú knihu
– Zakarpatské storočie: dvadsať rozhovorov (vyšla v užhorodskom
vydavateľstve Mystecka Linia). Medzi nimi je aj rozhovor s Helenou
Rudlovčákovou, významnou predstaviteľkou karpatistiky na Slovensku, ktorá
žije v Prešove. Básnik Vasyľ KUZAN sa predstavil s knihou esejí a rozhovorov
Viagra pre básnika. Prozaik Mychajlo ROŠKO uviedol antológiu mladých
autorov s priliehavým názvom Džínsové pokolenie. Hosťami Užhorodského
knižného Mikuláša boli aj predstavitelia ukrajinskej literatúry na Slovensku
– básnici Jozef ZBIHLEJ, Milan BOBÁK a autor týchto riadkov.
Knižný trh v Užhorode nechce, ba ani nemôže konkurovať napríklad Knižnej
záhrade v Kyjeve, alebo Fóru vydavateľov vo Ľvove, ale zaradil sa k tým,
ktoré sa napríklad konajú v oblastných sídlach Ukrajiny. V tejto súvislosti
mi napadlo, čo sa v tejto veci robí na Slovensku. Áno, máme bratislavskú
Bibliotéku, ale porozmýšľajme, či nie sme dlžníkmi regiónov. Mám na mysli
krajské a okresné sídla.
Ivan Jackanin

Slovenská literatúra v Berlíne
V Berlíne sa na literárnom podujatí
V súzvuku so všetkým, ktoré
pripravilo Literárne informačné
centrum v spolupráci so
Slovenským inštitútom v Berlíne,
predstavili slovenskí spisovatelia
Svetlana ŽUCHOVÁ a Peter
KRIŠTÚFEK.
Literárny večer bol venovaný
súčasnej slovenskej literatúre.
Diváci veľmi pozorne vnímali
ukážky z tvorby našich mladých

autorov. Svetlana ŽUCHOVÁ
(1976) čítala z nového, ešte len
pripravovaného románu Zlodeji
a svedkovia, Peter KRIŠTÚFEK
(1973) ponúkol poviedku Na dosah.
V programe bola predstavená aj
poetka Viera PROKEŠOVÁ, ktorá,
žiaľ, do Berlína nemohla cestovať.
Naši autori zaujali aj v následnej
diskusii.
-r-

Uzávierky ocenení Literárneho fondu SR
Pripomíname vydavateľom, že
uzávierky ocenení Literárneho
fondu za rok 2006 sa blížia. Knihy
navrhované na
Cenu Mateja Bela za vedecký
a odborný preklad treba poslať
do 31. januára 2007, na Cenu
LF za pôvodnú slovenskú literárnu
tvorbu, Cenu Ivana Kraska, Cenu

Imre Madácha a Cenu Ivana
Franka do 15. februára 2007.
Viac informácií
na www.litfond.sk
PhDr. Anna Bédiová:
tel. 02/5296 8833,
e-mail: bediova@litfond.sk
Anna Chovanová: tel. 02/5296
3529

1000 mláďat za vysvedčenie
Cicavce, obojživelníky, vtáky, plazy,
hmyz. Tisíc živočíšnych druhov
z Európy, Afriky, Severnej Ameriky,
Južnej Ameriky, Ázie, Austrálie,
oceánov. A všetky majú mláďatá,
ktoré pod starostlivým dohľadom
svojich rodičov raz iste dorastú.
V knihe 1000 mláďat z Ikaru však
ešte nedorástli a predstavujú sa
nám vo svojej ťarbavej nádhere
v prostredí, v ktorom raz budú
veľké. Pravdaže, naše deti budú
azda najviac zaujímať psíčkovia
a mačičky, ktorých paleta je
doslovne pestrá a podmanivo
farebná. Ale vidieť takého malého
juhoamerického sviňúrka pekari,
mileného mongolského pieskomila
či opičku s menom saimiri

vevericový na dokonalej farebnej
fotograﬁi, alebo preskúmať
zblízka tmavomodré očká ladiace
s tmavomodrým nosíkom uškatca
austrálskeho, to tiež stojí zato.
A nehovoriac o tom, že obzrieť
si v akrobatickej akcii ázijského
leopardíka škvrnitého či nachytať
pri vášnivej poľovačke na ľadovú
zmrzlinu arktického medvedíka
bieleho, je pôžitok, aký vám môže
dať iba dokonalá fotograﬁa. A tých,
väčších i menších, je popri krátkych
komentujúcich a vysvetľujúcich
textoch vlastne plná kniha. Kto
chce svoje mláďatá zaujať, pobaviť
a potešiť, nebude mať problémy,
ak im za vysvedčenie daruje práve
túto knihu.
-ah-

Nevyužité myšlienky
Kvalita toho, čo napíšem, závisí od mojich vlastných kvalít.
Peter Jaroš: Kárový dolník alias Modrý jazdec, Agentúra Signum 2006

www.litcentrum.sk
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Anton Pavlovič Čechov: Dáma so psíkom a iné poviedky
Bratislava, Ikar 2006
Tridsiaty zväzok edície Odeon
prináša výber z poviedok
A. P Čechova. Necelá tridsiatka
poviedok od pätnástich
prekladateľov dokumentuje
bohatstvo prekladateľskej
tradície Čechova u nás. Zámer
zostavovateľky Nataše Ďurinovej
ukázať túto kontinuitu v doslove
reﬂektuje rusistka Maša Kusá.
Výber bez jedinej tlačovej chyby
redigovala Dana Lehutová.
V súvislosti s bohatstvom
tejto prekladovej tradície je
paradoxné, že slovenčina nemá
adekvátne žánrové označenie
pre tento typ krátkych próz.
Termín rozprávanie je odsunutý
do historickej poetiky a umelý
termín poviedka nevystihuje
prirodzenosť ruského termínu
rasskaz. Literárna veda v tejto veci
spí, a keď chce Dominik Tatarka
zdôrazniť zvukový, rozprávačský
rozmer textu, musí si vypomôcť

novotvarom navrávačky.
Pri preklade Šalamova mi bola
malebnosť slova poviedka
obzvlášť protivná. Aká poviedka,
keď Šalamov sa neuspokojuje
ani s termínom rasskaz v úsilí
o novú prózu, ktorá by nebola
„literatúrou“, vyhlasuje sa za
letopisca vlastnej duše a tvrdí:
„Dôležitejší ako Goethe je pre mňa
neandertálec, totiž mágia slov
v plameni hasnúcej pahreby, keď
sadá tma.“
Pre 19. storočie je Čechov tým,
čo Šalamov pre 20. storočie.
Preto je zaujímavé vypočuť
názor Varlama Šalamova na
Čechova: „Čechov sa zvykol
po dokončení poviedky pustiť
hneď do ďalšej. V hlave nosil
vždy len jednu tému, jeden
príbeh. Taká práca sa nehodí
pre románopisca“. V eseji
O chybe umeleckej literatúry,
kde básnik Kolymy vyčíta

literátom romantizáciu
podsvetia, hovorí, že Čechov
síce kriminálnikov neidealizoval,
ale svoju sachalinskú skúsenosť
nespracoval, „odvrátil sa od témy“.
Otázka, kde je hranica, za ktorou
človek prestáva byť človekom,
nebola pre Čechova ústredná, a na
tejto skutočnosti sám Šalamov
neraz zdôrazňuje odlišnosti medzi
19. a 20. storočím.
Lekár Čechov diagnostikuje
provinčnosť a hnilý hierarchický
systém (Chameleón), paroduje
exaltovanosť (Nevšedná nátura),
odkrýva stratu sebaúcty
(Úradníkova smrť) a banalitu
životných cieľov (Egreše). Ukazuje,
ako sa v ruskom kontexte a pod
vplyvom alkoholu rozkladá logický
a racionálny prístup k skutočnosti
a mimoriadne schopnosti sa
v ňom jednoducho nemôžu
uplatniť. Jeden z jeho príbehov
je akousi paródiou detektívneho

žánru (Švédska zápalka).
Čechovovi nechýba ani zmysel pre
humor (Rybia láska).
V Dáme so psíkom však rozpráva
príbeh o ľudskej láske, ktorá je
spásnym prielomom do banality.
Váha plynutia času, hlboké puto
generácie je dôvodom odpustenia
vzájomných krívd a dáva príbehu
Staroba za-sujetový existenciálny
charakter.
Prekrásna próza Študent je
vhodne zaradená na záver výberu.
Majstrovsky – na ploche štyroch
strán – ukazuje zmenu pohľadu
na svet, zdanlivú nehybnosť
dejín, do ktorých vstupuje príbeh
kresťanskej spásy (pre Čechova
príznačne prizmou Petrovej zrady).
Študent vyjadruje vieru autora
v očistnú silu mladosti a jej ideálov,
a zároveň je príbehom o sile
rasskazu, ktorý dojíma poslucháčov
a prebúdza v nich to lepšie.
Anna A. Hlaváčová

Leonid Andrejev: Balada o siedmich obesených
Bratislava, Ikar 2006, Preklad Viera Mikulášová – Škridlová
Leonid N. Andrejev (1871–1919)
býva často charakterizovaný
ako jeden z najpesimistickejších
spisovateľov literatúry začiatku
20. storočia. Vo svojej tvorbe
zobrazuje katastroﬁcké vedomie
človeka o nehostinnosti sveta.
Reaguje ňou na „smutné obdobie“,
„hrozné roky“ Ruska, ktoré
rezonujú v celom jeho diele. Cítiac
nevyhnutnosť porážky starého
sveta nedokáže uveriť vo veľkolepé
znovuzrodenie toho nového. Jeho
umelecký svet je plný mračien
a neriešiteľných protirečení.
V reálnom svete nenachádza
východisko, nevidí v ňom dobro,
ani svetlo. A preto nie je náhoda,
že hrdinom jeho literárnych diel
je človek, ktorý čelí absurdite
života a osudu, trápi ho samota,
opustenosť, cíti sa bezduchou
ﬁgúrkou v rukách osudu.
Úvodná poviedka výberu
z Andrejevovej tvorby v edícii
Odeon Balada o siedmich
obesených sa stala predlohou
aj pre ﬁlmové spracovanie
slovenského režiséra Martina
Hollého, ktoré získalo Veľkú cenu
na Medzinárodnom televíznom
festivale v Monte Carlo v roku
1969. Leonid Andrejev napísal
túto poviedku na motívy
skutočných udalostí ako protest
voči tyranii a desivej anonymite
moci. Ochrancov spravodlivosti

a tajomných vykonávateľov moci
vykresľuje ako nesvojprávne bábky,
rovnako vyzerajúce, rovnako
konajúce, rovnako anonymné.
Okrem tohto motívu je v poviedke
brilantne zobrazený osud piatich
mladých ľudí odsúdených na
trest smrti za pokus o atentát
na vysokopostaveného politika
(odsúdení sú ešte dvaja zločinci).
Ocitnú sa vo väzení, z ktorého
jestvuje jediné vyslobodenie
– smrť. V ich hlavách sa krúti
kolotoč hrôzostrašných myšlienok,
úzkosti a strachu. V desivej samote
cely si kladú neutíchajúce pálčivé
otázky.

STAV SÚŤAŽE O KNIHU ROKA 2006
k 11. 01. 2007

Počet hlasov

1. Na knihu roka navrhujem:

2. Za debut roka navrhujem:
(autor, názov, vydavateľstvo)
3. Za vydavateľstvo roka navrhujem:

72
54
27
18
10

VYDAVATEĽSTVO ROKA
1. Slovenský spisovateľ
2. Vydavateľstvo Slovart
3. Ikar
4. Knižné centrum
5. Aspekt

KNIŽNÁ REVUE

(autor, názov, vydavateľstvo)
37
32
21
20
18

DEBUT ROKA
1. Moskaľ: Cestopis – Slovenský spisovateľ
2. J. Cíger: Výbuch – Knižné centrum
3. E. Hidvéghyová-Yung: Prasestre – VSSS
4. Knižka pre radosť – SPN – Mladé letá
5. K. Kállay: Potulky životom – Ikar

každom vzdychu vypľúvala zo
svojich útrob ostrý, rozžeravený
piesok, ktorý bolestivo pálil naše
rany.“
V poviedke Život Vasilija
Fivejského je asi najpresnejšie
sformulovaný priam hrozivý
spôsob rozpitvávania ľudskej
psychiky, ktorý autor aplikuje
na svoje postavy: „...kládol otázky
skúmavo, nástojčivo, siahal
až do tých najtajnejších kútikov
duše, do ktorých sám človek
nazerá len zriedkavo a s obavami.
...prevracal všetko, na čom lipla
a čím žila duša. Jeho otázky boli
nemilosrdné a bezočivé, a jeho
rodiaca sa myšlienka nepoznala
strach.“
Absurdita, nezmyselnosť, strata
zmyslu života, odcudzenie,
opustenosť, nihilizmus, svet
bez mravných hodnôt a bez
Boha vykresľuje Andrejev oveľa
realistickejšie a expresívnejšie,
než sa to podarilo Nietzschemu.
Celé bytie, nielen ľudské, ho
presviedča, že všetko je jeden
veľký chaos. Ale aj keď je boj
bezperspektívny a daromný,
Andrejevov človek sa nesmie
vzdať a pokorne zmieriť s tým,
že je bábkou v rukách osudu.
Žeby predsa len slabo blikotajúca
iskierka nádeje? A večný ľudský
údel – ísť ďalej?
Michaela Geisbacherová

ANKETOVÝ LÍSTOK - KNIHA ROKA 2006

KNIHA ROKA
1. J. Balco: Diablova trofej – Regent
2. D. Dušek: Zima na ruky – Vydavateľstvo Slovart
3. R. Lichnerová: Anna Regina – Q 111
4. D. Dragulová-Faktorová: Maxík a kamaráti – Daxe
5. M. Monošová: Anglické prebúdzania – Petrus

Leonid Andrejev nebol
spisovateľom, ktorého si tí,
čo sú pri moci, želajú. Ktorý
pesimistický vizionár je pre
vládnuci režim vítaný? Práve kvôli
nástojčivosti a sile, s akou opisoval
hlboké a temné stavy ľudského
myslenia, kvôli schopnosti objaviť
hrôzu vo vnútri samotného
človeka. Inšpiráciu na takúto krutú
analýzu čerpal aj z Dostojevského.
Prázdnota, úzkosť, strach,
smrť, zúfalstvo, beznádej,
pominuteľnosť, hrôza nekonečna
a ničoty, to neustále pociťujú
Andrejevovi bezmocní „hrdinovia“.
Hlavná postava rovnomennej
poviedky Lazár, ktorý vstal
z mŕtvych a videl to hrozivé,
nevyspytateľné TAM, rozsieval
okolo seba nekonečný smútok,
mlčiacu Ničotu, bezhraničnú
temnotu, samo Nekonečno, samu
hrôzu a smrť...
Prostredie, ktoré si volí na
zobrazenie týchto stavov mysle,
ešte zvýrazňuje a dokresľuje
celkový obraz jeho poviedok.
Väzenie, liečebňa, tmavý les,
páchnuce uličky a v nich vrahovia,
blázni, pomätenci, malomocní,
šialenci, násilníci a pobehlice.
Citát z poviedky Múr je dokonalou
ilustráciu navodenia desivej
atmosféry: „Gniavená zemou
a nebom, zadúšala sa čierna
noc, dunivo a ťažko stonala a pri

Meno a adresa odosielateľa:

(podpis)
66
47
39
38
24

Svoje hlasy do ankety KNIHA ROKA 2006 posielajte 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.

BIBLOGLOSÁR
Nancy Geary
DOM NAD OCEÁNOM
Bratislava, Slovenský
spisovateľ 2006, Preklad
Alexandra Ruppeldtová
Román talentovanej americkej
autorky je príbehom o láske,
neistote a rozhodovaní.
Zoznamuje s osudom Grace
Alcottovej, aristokratky
s prísnou anglikánskou
výchovou, ktorá sa pohybovala
medzi správnymi ľuďmi,
študovala na správnej škole
a vydala sa za správneho
muža – ambiciózneho Baina.
Napriek spoločenskému
úspechu ich poznačila tragická
nehoda a smrť prvorodenej
Sáry, neskôr odcudzenosť
a bezohľadnosť synov. Roky
úspechov vystriedala Bainova
smola a predčasný odchod do
dôchodku. K tomu sa pridružili
ﬁnančné problémy a navyše
choroba Gracy. Vnútorný zápas
s ťažkými rozhodnutiami,
nežičlivým osudom a snaha
zachrániť rodinu – to sú hlavné
témy tohto „trpkosladkého“
príbehu.

Gwyneth Reesová
O ČOM SNÍVAJÚ VÍLY
Bratislava, SPN – Mladé
letá 2006, Preklad Jana
Kantorová-Báliková
Pôvabný príbeh malej Terezky
a dvoch víl z krajiny Sníčkovo.
Terezka verila, že víly existujú,
ale nijakú zatiaľ nevidela.
No v dome u starej mamy,
ktorá bola práve v nemocnici,
sa v našom príbehu zoznámi
s vílami Hviezdičkou
a Ligôtkou. Víly sa s Terezkou
spriatelili aj vďaka maškrtám,
najmä čokoláde a ﬁalkovému
krému. Preto jej pomohli
navštíviť víliu kráľovnú
Celestu. U nej hľadala Terezka
pomoc pre svoju chorú
starkú. Najskôr však musela
splniť ťažkú úlohu. Hoci
sa starkú nepodarilo vílam
zachrániť, tento dojímavý
príbeh je zaujímavým
obrázkom vrúcneho rodinného
vzťahu.
-lč-

Margaret Evansová
Porterová
SLADKÁ LEVANDUĽA
Bratislava, Ikar 2006,
Preklad Lucia NižníkováKollárová
Spisovateľka využíva motív
dvoch sestier a dvoch
snúbencov, dvoch sľubov.
Videné z nadhľadu: v románe
rieši problém, či v mene lásky
možno sľuby porušiť. Zvíťazí
v lady Beryl Kinnardovej zmysel
pre zodpovednosť nad láskou,
ktorá sa v nej rodí? V riešení je
zrejme smerovník odkazujúci
na pokračovanie cesty buď
k „mužským“, alebo k „ženským“
románom. Na dôvažok sa milé
čitateľky dozvedia i to, či má
levanduľová vôňa na mužov
naozaj neuveriteľne príťažlivý
účinok. Taktiež možno vytušia,
o kom napísal brat lady Beryl
román, ktorý sa stal populárnym
v celom Londýne. Žeby náznak
postmoderny?
-msch-
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Monika Kompaníková: Biele miesta
Monika Kompaníková (1979) vyštudovala graﬁku a maľbu
na VŠVU v Bratislave. Okrem úspešných výstav
je dvojnásobnou ﬁnalistkou literárnej súťaže Poviedka.
Debutovala zbierkou poviedok Miesto pre samotu roku 2002,
ktorú sama ilustrovala. Za svoju prvotinu získala
Cenu Ivana Kraska a v čitateľskej ankete Knižnej revue
získala 3. miesto v kategórii Debut roka 2002. Slovenskú

Po nejakej chvíli sa odhrnie deka a z domu
opatrne vyjde statná, skoro nahá žena
s rozpletenými vlasmi a vedrom v rukách,
ktoré vyzerajú ako jaternice – veľké
mohutné ramená a predlaktia zakončené
drobunkými, akoby nevyvinutými prstíkmi.
Žena položí na zem vedro a napraví deku
zavesenú na dvoch klincoch pritlčených
do zárubne.
„A ty si gdo?“ spýta sa nedôverčivo a vidieť
na nej, že aj ona hľadá v pamäti nejaké
miesto, kde by mohla dvoch návštevníkov
zaradiť.
„My sme tu doma,“ povie Tereza. Akokoľvek
čudne jej tá veta znie, musí pripustiť, že je
pravdivá.
„Ha, no to istotne. Takých už bolo,“ povie
žena a zakričí: „Štefan, vylez, máme
návščevu.“
Dávid sa naťahuje k sestrinmu studenému
uchu a trasie jej rukou.
„Ona má maminu košeľu. Má na sebe
maminu košeľu.“ vraví. „Ja viem, že je to
jej košeľa. Poznáš ju, Terka?!“ pýta sa
a na lícach sa mu naťahuje pokožka
od toho, ako zatína zuby.
Kým žena zájde za dom, prekliesni si cestu
pomedzi žihľavu a vyleje obsah vedra
k stromu, spoza deky vyjde chudý
šľachovitý muž a zároveň s ním nejaká
ruka odsunie dvere opreté o kôlňu.
Z kôlne sa s krikom vyvalí niekoľko detí,
mladá zamračená žena a chlapec v červenom
mikulášskom kabáte.
„No čo je?“ spýta sa muž a zaženie sa na deti,
ktoré okolo neho kmitajú ako chrobáky.
„Prišli sme pozrieť náš dom. Prišli sme
poriadiť, odniesť nejaké veci. Máme
tu veľa vecí,“ povie Tereza opatrne a zdá
sa jej, že počuje svoju matku kvíliť smútkom
nad predmetmi, ktoré dlhé roky zbierala
a odkladala a teraz sú poškodené alebo
sa stratili.
„Dom? Tento tu?“ spýta sa, ale nie je v tom
ani počudovanie ani záujem. „Tak sa kukajce,“
povie a nadvihne deku, aby mohli vojsť aj
oni, aj vracajúca sa žena.
„No čo! Kukajce. Pomály tu zarastáme. Jako
za trest,“ povie žena a oberie si z košele
lístky žihľavy.
Tereza s bratom vojdú do kuchyne,
presiaknutej spomienkami a o niečo menej
príjemným smradom čerstvo obarenej
a ošklbanej sliepky. Cigánka si sadne za stôl,
jej muž si ľahne do postele Terezinej mamy
tak, aby videl na prišelcov. Hlavu si opiera
o stenu, fajčí a popol mu padá na perinu.
Cigánka má na sebe len nočnú košeľu,
košeľu, v ktorej spávala matka. Je zošitá
z viacerých kusov starých prepraných
nočných úborov. V dome je teplo, len cez
deku trochu prefukuje. Na oknách sú
záclony, ktoré tam boli vždy, aj nábytok
je na svojom mieste, chýbajú len koberce
a vyšívaná utierka, čo visela nad sporákom.
Cez prasknuté okno dnu pozerá vypchatá

kuna, ktorú si Tereza pamätá
z prírodovedného kabinetu základnej
školy.
Muž na nich civie akosi mrzuto a bez
záujmu. Návšteva ich vyrušila, práve sa
chystali štvrtiť sliepku, ktorú dostal muž za
čistenie náhrobných kameňov. Sliepka leží
na stole, hlava jej visí cez hranu stola dolu
a deti sediace pod stolom do nej ďobkajú
špinavými prstami. Žena sa zľakla, že sú
z úradu, a je nepokojná, stále chodí po izbe,
prekladá hrnce z miesta na miesto a okrikuje
deti, ktoré zrazu všade zavadzajú, je ich plná
izba. Čaká, čo povie muž. On hovorí vždy
prvý.
„Môžem?“ spýta sa Tereza a posunie sa
o dva kroky k otvoreným dverám vedúcim
do spálne. Muž kývne hlavou a sleduje
Terezine nohy. Spálňa je v podstate taká
istá, ako pred rokom, nič sa v nej nezmenilo.
Len okno je zvonku zatlčené doskami
a na skrini chýbajú dvere. Zo skrine ako
vnútornosti z otvoreného tela vyliezajú kusy
oblečenia, niektoré sú na zemi a je ich toľko,
že sa izba zdá preplnená a bez vzduchu.
Muž vidí, že sa dievča zaujíma o okno,
a povie: „Vzadu sú mladí. Aby sme im nevideli
do cimry.“
Vzadu je kôlňa, v ktorej voľakedy býval lavór,
zrkadlo, vedro s vodou, uteráky zavesené
na klinci a prasknutý tanierik s mydlom.
Bola to ich kúpeľňa. Mama ju zriadila hneď,
ako sa do domu nasťahovala. Mala sľúbený
byt, bola v poradovníku a dom brala ako
dočasné bývanie. Zostala v ňom viac ako
dvadsať rokov bez toho, aby sa v dome niečo
zmenilo.
Tereza vyjde von a teraz už bez opýtania
odsunie dvere a vojde do tmavého priestoru
kôlne, kde každé ráno a večer bojovali
o trochu súkromia a čistoty. Zase sa jej zdá,
že v šere počuje mamino kvílenie, tichý plač
za premárnenými snami, ktoré ťažili jej hlavu
ako nákova, ale v skutočnosti to nie je plač,
len hvízdanie vetra medzi doskami.
V kôlni teraz býva mladé dievča s chlapcom
a troma deťmi. Chlapec v mikulášskom
kabáte môže mať tak dvadsať, dievča o niečo
viac, možno toľko čo Tereza.
*
Teta Franka dala začiatkom leta spraviť na
svojom dome fasádu a nad vchodové dvere
nápis Agropenzión. Pred bránkou má ceduľu
s nápisom Cimmer Frei/Accomodation
a podobnú zavesila aj na zastávku autobusu
naproti Kiosku. S čašníčkou z Kiosku má
dohodu – za každého nocľažníka, ktorého
k nej čašníčka nasmeruje, dostane desať
percent – bez ohľadu na to, v akom stave
k nej dôjde. Funguje im to aj naopak,
lebo teta Franka recipročne zaradila toto
občerstvovacie zariadenie do svojho malého
sprievodcu po okolí pod názvom Kiosk
– posledná bašta socializmu.
Do poriadku si dala aj útroby velikánskeho
domu, aj záhradku. Prestala sadiť zemiaky
a šalát a na mieste, kde roky trónila deravá
cisterna na vodu, si dala postaviť kozub
s grilom a pekný drevený altánok pre
dvadsať osôb. Zatiaľ sa turisti nehrnú,
zato sa u nej v záhrade konali svadby, kar
a oslava starostovej päťdesiatky. Jej syn
do Medovariek častejšie vodí deti a písalo
sa o nej aj v novinách. Susedia jej závidia,
a keď potrebuje na dome niečo spraviť, nie
je v dedine duše, čo by jej pomohla, všetci
majú robotu na vlastnom. Tak si volá
remeselníkov z Oravy.
Teta Franka položí na stôl igelitku a povyberá
z nej veci, čo zobrala z domu potom, čo ho
obsadila rodina Červenkovcov. Tete Franke
sa ligocú oči, keď rozpráva, ako Štefan, ktorý

literatúru reprezentovala na Európskom festivale debutantov
v Budapešti.
V novele Biele miesta sa pozerá na svet ľudí žijúcich na okraji
spoločnosti a ponúka obraz ich duší a snov. Súrodenci Tereza
a Dávid prichádzajú po roku do svojho rodného domu.
Ich mama zmizla nevedno kedy a kam. Dom má však nových
samozvaných obyvateľov.

čistí náhrobné kamene, vyťahoval z koša na
uhlie Terezine papiere a knižky a Dávidove
komiksy, ukazuje, ako zachraňovala, čo sa
ešte dalo, ako z nich ofukovala sadze
a vyrovnávala pokrkvané stránky.
„Oblečenie som nebrala,“ vraví „už bolo
nosené. Našla som ich tam až po týždni
a ani neviem, odkiaľ sú. Keby to boli aspoň
naši, z osady. Ale celkom cudzí?“
„A kto je pre vás cudzí? Aj mama bola
cudzia?“ spýta sa Tereza, Cigánov je jej
trochu ľúto a obraňuje ich. Mama sa
v Medovarkách nenarodila, ani jej rodina
odtiaľ nepochádzala. Predtým ako prišla
a usadila sa natrvalo, nebola v Medovarkách
ani raz.
„Ale to je iné,“ povie Franka.
„To je to isté. Prišla, a vôbec ste nevedeli
odkiaľ.“
„To je pravda, ale ona tu zostala. Natrvalo.
Zvykli sme si... a ona už prišla s kľúčmi.“
„Nemala tu nikoho. Nikto sa o ňu nestaral.“
„Sama si to vybrala, Terezka. Nikto jej nič
zlé nespravil, nikto na ňu zlé slovo nahlas
nepovedal. Snažili sme sa, ale ona bola taká...
iná.“
„Bola tu cudzia. Celých dvadsať rokov. Ani ste
si nevšimli, kedy zmizla,“ preruší ju Tereza
a teta na chvíľu zmĺkne, aby sa upokojila.
„Ani ty si o tom nevedela,“ pomyslí si, ale
nepovie to nahlas. Poprehadzuje papiere
v škatuli a vytiahne z nej zelený linajkový
zošit zaﬁxovaný gumičkou. „Toto si prečítaj,
našla som to v kachliach. Možno to poznáš,“
povie a podá zošit Tereze, „nečítala som ho,
je to akýsi denník.“
„Denník? Nikdy som ju nevidela písať.“
„Vyzerá to tak. Len som ho prebehla,
nechcela som...“ povie Franka a hlas sa jej
trochu zachveje; nečítala ho, len niekoľko
náhodne otvorených stránok.
„To je jej zošit na účty. Lepila si tam účty od
elektriny, nejaké poukážky, ale nikdy doň nič
dlhšie nepísala.“
„Neboli ste doma stále.“
„Nikdy by som si nemyslela, že ona...
a denník. Veď skoro ani nerozprávala,“
Frankinu poznámku prejde bez komentára.
„Nepočúvali ste ju.“
„Nehovorila nič dôležité. Nepýtala sa!
Rozprávala len o slivkách a kukurici, stále
dookola o tom istom,“ bráni sa Tereza,
a Franka jej pritlačí ruku na stôl, akoby
chcela dlaňou stíšiť hlasné slová. „A o čom
mala rozprávať?“ spýta sa.
„O hocičom dôležitom. O tom, čo sa deje...“
„Kde?“
„... vo svete, v dedine, v minulosti.“
„O čom chceš, aby sa s tebou bavila, keď ani
noviny nečítala? Terezka, veď ona posledných
dvadsať rokov nevytiahla z Medovariek päty.“
„Veď to je to! Zahrabala sa tu, pochovala
zaživa v tom plesnivom dome. Nepripustila,
že by mohlo byť niečo aj inak, nepohla sa
odtiaľ ani na krok a my s ňou!“
„Ja som ju veľmi nepoznala, neviem, čo robila
predtým, ako sem prišla, a neviem, kde je
teraz. Ale človek sa len tak nesťahuje tam,
kde nikoho nemá, Terezka,“ povie Franka
príkro a je rada, že vidí cez okno prichádzať
Dávida.
*
Zelený zošit otvorili ešte v autobuse, cestou
z Medovariek. Sadli si na zadné sedadlo,
aby im doň nikto nepozeral, položili ho na
tašku s jablkami a prevracali stránky pomaly
a opatrne, ako keď miništranti pred omšou
otvárajú prastarú Bibliu. Zo zošita vypadával
popol, omrvinky a vlasy, zachytávali sa na
Dávidových nohaviciach a on ich zo seba
striasal štítivo, ako zlé predtuchy.
„Je strašne špinavý, ten zošit,“ povedal, a aby
sa ho nemusel dotýkať, strčil si ruky pod

stehná. „Neviem, načo ho Franka schovávala.“
„Možno si tam mama niečo dôležité
zapísala.“
„Mala ho spáliť. Ja by som ho bol spálil.“
„To mohla potom podpáliť aj dom, nie?“
„Mohla. Neznášam, keď niekto cudzí spí
v mojej posteli. Už si do nej nikdy neľahnem.“
„Tak tomu ver. Tých už odtiaľ nedostaneme.
Tých by odtiaľ dostala len mama,“ povie
Tereza a predstaví si matku, ako sedí na
podválke, pozerá na dvere očami zakalenými
tichým, ale hlboko zahniezdeným hnevom
a trpezlivo čaká, kedy cigáni odídu. Nepovie
ani slovo, len pozerá, pozerá tak dlho, až sa
zdá, že sa dvere pod jej pohľadom vydúvajú
a pritláčajú všetkých, čo sú dnu, ku stene.
V ruke možno drží pátričky a preberá ich
v prstoch ledva badateľným pohybom, ani
jeden kamienok neminie. Ľudia v dome majú
pocit, že sa z kopca na dom valia kamene, ale
to len mama preberá pátričky.
„Ja sa tam už aj tak nevrátim, mne je to
už jedno,“ povie, zavrie oči a začne hlasno
vydychovať, aby dal sestre najavo, že chce
spať.
*
Dávid zošit vytrvalo ignoruje. Keď ho
nájde na stole, s nechuťou ho odsunie na kraj
a prikryje novinami, alebo ho hodí Tereze
do tašky. Nechce s ním mať nič spoločné,
lebo tuší, že môže byť plný všetkých tých
zlých vecí, ktorými matke znepríjemňoval
život, všetkého, na čo by najradšej zabudol.
Hnevá sa na matku, že mu nikdy nepovedala,
že si píše nejaký denník, a že mu tým nedala
možnosť zabrániť jej v tom. No nemá odvahu
zahodiť ho, a tak sa tvári, že neexistuje. Bojí
sa matky, ktorá je možno mŕtva a možno
stojí niekde pri ňom a stráži ho takisto
bedlivo, ako ho strážila v Medovarkách.
Tereza sa ho pýta čudné otázky: „Dado,
spomenieš si, či je vedľa domu nejaká kopa
hliny? Alebo niečo, čo tam predtým nebolo,
a teraz je?“
„Pred čím?“ spýta sa, ale nesnaží sa nájsť
v pamäti nejaký ucelený obraz domu.
Nezaujíma ho to.
„Neviem, asi predtým, ako sa tam nasťahovali
cigáni.“
„Nespomeniem.“
„Rozmýšľaj, čo je napravo?“
„Neviem. Asi nejaká jabloň. Nechoď na mňa
s takými blbosťami.“
„Jablone sú za domom. Čo je napravo?“
nedá sa Tereza a prinúti Dávida, aby otvoril
oči a pozrel sa na kus papiera s niekoľkými
kostrbatými obdĺžnikmi.
„Tu je dom, tu je sad, tu je bránka, a plot,
no ten tam už nie je, len bránka zostala.
A čo je tu?“
„Tu je kôlňa.“
„Čo je za ňou?“
„Smetisko.“
„A čo je naľavo?
„A načo ti to je? Možno tam už nie je ani tá
bránka, možno to tam už celé spadlo. Čo sa
v tom toľko vŕtaš?“
„Niečo tam je zakopané, Dávid.“
„Čo by tam bolo zakopané? Nechaj to tak
a ten zošit vyhoď. Smrdí.“
„To je jediné, čo nás s ňou ešte spája. Prečítaj
si aspoň stránku.“
„Ja som tam s ňou všetky tie dni trčal,
Tereza. Mne sa tam už nechce vracať,“ povie
Dávid a vstane. Zapne televízor a otvorí
si pivo. „Mne sa tam už nechce vracať ani
vo sne, veríš mi?“ povie a podá Tereze
plechovku,“ dáš si?“
„Ak je pravda, čo píše v zošite, je tam niekde
zakopaný človek.“
Úryvky z novely Biele miesta, ktorá práve
vychádza vo vydavateľstve L.C.A.
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Rozprávania o tvorivosti
Dušan Mikolaj: Medová baba, Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2006
Z najnovšej zbierky Dušana Mikolaja
má azda najzovretejší tvar, dalo by
sa povedať poviedkový, príbeh Pod
kopulou o demolačnej (pôvodne
stavbárskej) partii a kostole,
ktorý v sebe uchováva množstvo
pamätihodností. Na druhej strane
práve touto svojou charakteristikou
i vážnosťou spracovania témy sa
spomedzi ostatných textov vymyká.
Aj úvodná próza Medová baba má
trochu moróznejší nádych: o tvorivom
sochárskom trápení. Záverečný
text Kto udal Rableho je modernou
konštrukciou o starosvetských
veciach. Starať sa o babrákov,
Patrnčiakovej biela trojka a Ako
mechúrik slávne doputoval možno
charakterizovať ako humorne ladené
rozprávania poskladané z vlastných
zážitkov a počutého, domysleného, dofabulovaného.
Starať sa o babrákov je rozprávaním, z ktorého je
zrejmé, že sa odohráva v autorovom rodisku a hlavným
protagonistom je neďaleký sused, známa a svojrázna
postava Martina Kolembusa. Patrnčiakovej biela
trojka vypovedá o peripetiách jedného pochodu s najvýchodnejším slovenským spisovateľom. Napokon Ako
mechúrik doputoval je trpko-smiešnou výpoveďou
o zdravotných a iných ťažkostiach, predovšetkým
s opraveným starorodičovským domom, nepochybne
z autorovej vlastnej skúsenosti. Na tomto mieste je azda
vhodné pripomenúť, že Mikolaj píše prózy ukotvené
v našej realite, a je teda úplne namieste, keď v nich
čitateľ, okrem iných hodnôt, hľadá aj konkrétnejšie
miesta ukotvenia. Pochopiteľne, nejde o autobiograﬁckú
či inak dokumentárnu spisbu, ale v dobrom rozprávaní

je vždy aspoň náznaková lokalizácia,
aby bolo možné príbehu veriť.
A Dušan Mikolaj inklinuje práve
k rozprávaniu, typu prózy, ktorý
u nás nie je všedný, v každom jednom
rozprávaní by sa dalo pokračovať,
do jeho stredu všeličo popridávať,
ale majstrovstvo autora je práve
v tom jeho dávkovaní. Štýlom najmä
v humornejšie ladených prózach
pripomína Ema Bohúňa, Zuzku
Zgurišku a keby si zakladal väčšmi
na dynamike deja a satirickosti voči
okoliu, mal by nádych Haška.
V Medovej babe sa stretajú dva
typy rozprávaní: vážne a smiešne.
Navyše v prózach rezonujú regióny
Kysúc, Polonín a v úzadí Bratislava.
Záverečná próza Kto udal Rableho
však všetko fašiangovo zjednocuje.
Trpké i sladké, veselé i smutné. Životné múdrosti sa
v nej spájajú s ľahkovážnosťami, bláznovstvá s pocitom
opustenosti. Karneval na slovenský spôsob. Taký je na
Slovensku nielen život, ale aj tvorivé trampoty, ba aj
osudy vytvorených hodnôt. Také bývajú tvorivé súženia,
občas bolestivé, občas, najmä navonok, komické,
burleskné.
(Na margo diela: je ilustrované invenčnými medovými
maľbami Andreja Smoláka. V poznámkach na záver
autor prezrádza viac o svojich tvorivých výtvarných
inšpiráciách konkrétne pre túto knihu – netradične
– ale ako, to už nechávam ako bonbónik pre zvedavého
čitateľa.)
Opäť sa blížia fašiangy. Čas tvorivých masiek. Nuž hor
sa vo vlastnej maske trochu si zavyvádzať!
Ľuboš Svetoň

Trpkosť dokumentov
Otakar Kořínek: Pozývací list 1968, Bratislava, Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT 2006
Slovenská literatúra si málo pripomína udalosti,
ktoré výrazným spôsobom zasiahli aj do jej vlastných
osudov, nehovoriac o tom, že práve tieto na dve
desaťročia zmenili život (nepriamo možno dodnes)
státisícov Slovákov a Čechov. Rok 1968, ktorý trval
v podstate necelých osem mesiacov, no jeho dosah
bol ďalekosiahly, však v slovenskej literatúre (ale
v slovenskom umení vôbec) nezarezonoval v nejakom
zásadnom umeleckom diele. Ba aj literatúra faktu
neoplýva záujmom o túto tému. Iste je to aj preto, že
postokupačný vývoj prenasledoval akékoľvek aktivity,
ktoré by sa boli konfrontovali s tzv. pražskou jarou.
Útla knižočka Otakara Kořínka Pozývací list 1968
sa orientuje len na jeden výsek z roka česko-slovenskej protikomunistickej revolty: na zradcovské
a protinárodné konanie dogmatika Vasiľa Biľaka,
konkrétne na okolnosti písania a odovzdávania
listov sovietskemu vedeniu so žiadosťou o pomoc
akéhokoľvek rozsahu, vrátane vojenského zásahu.
Je pravda, od odtajnenia archívnych dokumentov
sa o mnohých okolnostiach písalo, avšak tento
neuralgický bod, teda akt zrady – pozvanie armád
piatich krajín – sa opisuje pomerne povrchne.
Autor vo svojej knižočke vnáša nové pohľady a nové
poznatky. Treba tu spomenúť najmä denníky
ukrajinského straníckeho vodcu z tohto obdobia Piotra
Šelesta, ktorého podiel na kontaktoch Biľaka a jeho

spoluvinníkov s ruským politbyrom bol rozhodujúci,
pretože práve Šelestove blízke až priateľské vzťahy
s Biľakom poskytli možnosť doručiť pozývací list
(je ich však v archívoch niekoľko) do Moskvy.
Šelest v denníkoch detailne zaznamenáva stretnutia
s Biľakom, obsah utajených nahrávok a hodnotí ich,
prípadne dopisuje vlastné odporúčania pre postup
proti „kontrarevolúcii“ v Česko-Slovensku.
Kořínek však vychádzal nielen z ruských archívnych
materiálov, pátral aj v americkom prostredí, pretože
postoj USA v tejto kauze bol sklamaním pre český
a slovenský národ, i pre okolitý svet dúfajúci v demokratizáciu Európy. Počas svojho amerického pobytu sa
autor dostal k materiálom o okupácii ČSSR a stretol sa
aj s konkrétnymi ľuďmi, ktorí v tom období pôsobili
v americkej politike a boli aj bezprostredne spätí s rokom 1968 u nás. Rozhovory s Waltom Rostowom, poradcom Lyndona B. Johnsona pre národnú bezpečnosť,
s politológom M. Kramerom jednoznačne ukázali, že
postoj USA k vývinu v našej krajine bol založený na báze
vzájomnej výhodnosti vo vzťahu k ZSSR a že očakávanie
podpory zo strany USA bolo naivné a zbytočné.
Knižka Otakara Kořínka si nerobí nároky na deﬁnitívnu
výpoveď o problematike. Zaujímavo však rozširuje rady
odpovedí, ale aj otázok, ktoré si v budúcnosti vyžiadajú
nové odpovede. A nové výskumy.
-mr-

Lekcia ľudskosti
Pavol Dobšinský: Tri holúbky. Pre deti rozpráva Mária Ďuríčková, Ilustrovala Maja Dusíková,
Bratislava, Buvik 2006
Výber z Dobšinského rozprávok tvorí päť krásnych
príbehov: Tri holúbky, Stratený chlapec, Plavčík a Vratko,
čo osúšajú slzy sveta, Zlatí bratkovia a Ženský vtip.
Netreba opakovať, že predkladané rozprávky patria
do zlatého fondu slovenskej ľudovej slovesnosti. Mnohé
z nich majú aj svoju ﬁlmovú či rozhlasovú podobu, niektoré
dokonca viacnásobnú. Filmovú verziu Troch holúbkov
Popolušku považujeme za neoddeliteľnú súčasť Vianoc,
a aj zvyšné rozprávky si stále s radosťou pozrú, alebo
prečítajú všetky vekové kategórie. Je chvályhodné,
že sa pri pretlaku rôznych mediálnych informácií
dokážeme spomaliť a ponúknuť malým i starším

takúto lekciu rozprávkovej ľudskosti, múdrosti,
spravodlivosti. Napriek tomu, že Dobšinského rozprávkový
svet zdieľa pramálo s tým súčasným, odrástlo na ňom už
niekoľko generácií.
Výber Vydavateľstva Buvik je tenučký, čo však umožní aj
tomu najmenšiemu čitateľovi obratne s knihou narábať,
preniesť si ju, kam treba a v pokoji prelistovať.
Napokon, celistvé vydanie rozprávok je, našťastie,
stále naporúdzi. Dúfajme len, že takúto formu
dostanú a svetlo sveta uzrú aj menej známe rozprávky
z Dobšinského zbierok.
Eva Ťapajnová

CITUJEME ...
„Helena Holzerová v koži televíznej rosničky excelovala.
Kade chodila, tade rozmýšľala nad inováciou ošúchaných
hlásení. Tvorivá vášeň ju opantala ako had svoju korisť,
obrástla ju ako brečtan svoj strom. Unavená, ale
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šťastná na konci dňa líhala do postele. Konečne trpela
nespavosťou, ktorá prenasleduje Veľkých.“
Daša Čejková: Insektárium, Levice, K. K. Bagala
(L.C.A.) 2006

O veľkosti trpaslíkov
Marián Hatala: Prečo trpaslíci tak rýchlo rastú?
Bratislava, Foart 2006
Marián Hatala ﬁguruje
v čitateľskom povedomí ako
básnik a prekladateľ z nemeckej
a rakúskej poézie. Je autorom
šiestich básnických zbierok
a prekladateľom výberov z tvorby
Brinkmanna, Chobota, Frieda
a Kunzeho. Už v jeho debute
Moje udalosti sa dali vystopovať
viac či menej prítomné prvky
irónie a sebairónie, preto jeho
zbierka aforizmov sa z tohto
pohľadu nedá hodnotiť ako
prekvapenie.
Knižka je rozdelená do piatich
tematických oddielov – sú tu
aforizmy o slovách a myslení,
o relativite úspechu, o milostných
nástrahách, o hĺbke priateľstva,
o zradnosti davu či o naliehavosti
vzájomnej komunikácie.
Z denných, navonok neutrálnych
situácií dokáže Hatala vykresať
preskakujúcu iskru našej
malosti a prízemnosti. Nastavuje
nám spomalený záber nášho
správania v zrýchlenej súčasnosti.
Spoznávame sa v ňom, či chceme
alebo nie. Najväčšiu účinnosť
dosahuje na miestach, v ktorých
zasvieti pichľavý okamih pravdy
vychádzajúci z paradoxného
javu: „Vraj špinavé peniaze! / Ale
najčastejšie / ale najčistejšie práve
nimi / ruka ruku myje!“ Hatala je
vnímavý a hravý pozorovateľ, jeho
periskopickému videniu neunikne
ani najmalichernejší prejav nášho
zlyhávania, aj keď často skrytého
a skrývaného za maskou dobrých
úmyslov.
Jeho aforistické cítenie a myslenie
je civilné a univerzálne s jemnými
odtlačkami našich čias. Napokon
povahové črty a vlastnosti človeka
sa veľmi nemenia... Hatalove texty
sú ako precitnutia z ružových
predstáv, sú presné a zasahujúce:

„Tak rád by som bol / napríklad
optimistom! / Ale kde na to vziať
odvahu.“
A treba priznať, že sú to aj
precitnutia pravdivé, pričom
Hatala nezjednodušuje ani
neprikrášľuje, len na malom
textovom priestore zrkadlí
slzičku smiechu našich životných
príbehov. Jeho vtipné postrehy
si udržiavajú žiadaný odstup
od témy, blysnú sa aj ľahkosťou
nadhľadu a tolerancie. Jeho
satirická muška nie je vychýlená
či prázdna, ale mieri
na autentické výjavy z električky,
námestia alebo mileneckého
objatia. V niektorých jeho
aforizmoch výrazne rezonujú
konkrétne motívy nedávnej
minulosti v milom kontraste so
súčasnosťou: „Ani tie rady nie sú,
čo bývali: / už nie človek v nich stojí
tesne vedľa človeka, / ale diskrétny
odstup vedľa diskrétneho odstupu.“
Dá sa povedať, že jeho myšlienky
sa môžu aplikovať do každého
času a zriadenia, len škoda, že
miestami skĺzne do banálnej a nič
nehovoriacej polohy: „Nekričte,
nie ste tu sami! / okríkol starší pán
skupinu / maturantov v električke.
/ Ale keby sme tu boli sami, /
nekričali by sme. Načo?!, / odvetil
jeden zo študentov.“ Pre objektivitu
však treba priznať, že takýchto
hluchých miest nie je v knižke veľa.
Hatalova zbierka vyznieva ako
sympatické a ústretové gesto
v širšom kontexte súčasnej
slovenskej poézie. Takéto
posolstvá, aj keď s trpkou
príchuťou, sú vždy vítanou dávkou
v spektre vážnej lyriky. Texty
ozvláštňujú kultivované karikatúry
Kaza Kanalu a poetický doslov
Dušana Dušeka.
Miroslav Brück

NA NOŽI
Zadychčané ambície
Pavel Urban: Vínny duet
Žilina, Artis Omnis 2006
Keď Pavel Urban vstupoval do literatúry knihou Obrázky z raja,
na jej prebale mal napísané slová Vojtecha Kondróta, že debut
býva výberom z toho najlepšieho, čo má autor v zásobe. A ak sa
aj v knihe vyskytnú nejaké chyby, možno ich odpustiť... Pre druhú
knihu je ale načrtnutá určitá hranica, pod ktorú by nemal ísť.
A takisto táto pomyselná čiara v určitom zmysle zužuje vnímanie
jeho tvorby a vytvára mu (chtiac-nechtiac) akúsi šablónu. Vínny
duet vychádza približne rok po debute tohto Žilinčana. Svoju
latku nepodliezol, no spomínaným šablónam vytvoril pevné
mantinely. Kniha sa začína časťou Dedičstvá, ktorá má pre mňa
najväčšiu hodnotu. Básnik sa tu vracia do detstva, výpovede situuje
do dedinského prostredia. Podarilo sa mu vytvoriť básne, ktoré
akoby namaľoval na plátno, veci sú v nich konkrétne, nepodliehajú
sentimentalite, ani sa nehrajú na všeplatné ﬁlozofovanie.
Sú obrázkami, ktoré hovoria úprimným a svojským jazykom.
Za touto časťou nasleduje sedem básní z cyklu Týždeň milencov.
A tu sa aj začínajú upevňovať šablónovité princípy. Cyklus je totiž
poetickým smerovaním úplne inde ako Dedičstvá. V druhom rade
je tu problém kompozície a pointovania textu – Urban používa ten
najjednoduchší spôsob: obraz a jeho posunutie do druhého plánu,
prípadne jeho popretie: „pastieročka / koketných svetiel / zo semaforov
// spokojná zaspíš // keď môžeš pustiť / básnického gaunera / na
zelenú“.
Toto sa v nasledujúcich troch častiach (Orbis pictus, Tichonočné
blues, Medzi riadkami) opakuje viac alebo menej viditeľne
a šablóna, ktorú básnik nevie rozbiť, ho čoraz viac obmotáva
a nechce pustiť.
Pavel Urban sa s druhou knižkou priveľmi poponáhľal. Jeho poézia
má hodnotu, no stereotypnosť a rozbitá kompozícia sa už nedajú
prehliadnuť. Napriek všetkému, nemal by sa z neho stať regionálny
autor s ambíciou písať iba pre okruh ľudí, ktorí ho s uznaním poklepú
po pleci za hocijaké „veršovanie“.
Radoslav Tomáš
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Anotácie

Knihy v predaji
0 VŠEOBECNOSTI

29 Učebnice

371 Výchova. Povolania. Odborný život

05 Časopisy. Periodické ročenky

ADAMUS, Ján
Kancelaristika
Bratislava, Univerzita Komenského, vydavateľstvo 2006. 1. vyd. 83 s. Brož.
Vysokoškolské skriptá pre bohoslovcov.
ISBN 80-88696-43-7

LITVÍKOVÁ, Jana
Chráňme múdro, smelo svoj rozum
a telo. Ilust. Jozef Cesnak
Zálesie, DAXE 2006. 1. vyd. 54 s. Viaz.
Výchovná publikácia o zdraví a prevencii
pre deti a mládež.
ISBN 80-968723-5-4

Historické rozhľady III. Zost. M. Lacko,
M. Duchoň a I. Varšo
Trnava, Univerzita sv. Cyrila a Metoda
2006. 1. vyd. 389 s. Brož.
Ročenka.
ISBN 80-89220-30-4
1 FILOZOFIA

3 SPOLOČENSKÉ VEDY
30 Sociológia. Súčasná spoločnosť.
Demografia

10 Filozofia
Mytológia. Z angl. orig. prel. kolektív
Bratislava, Perfekt 2006. 1. vyd. 688 s.
Viaz.
Ilustrovaný sprievodca svetovými mýtmi
a legendami. Monumentálna publikácia
s bohatými ilustráciami a fotografiami,
ktorá oboznamuje s mýtmi sveta ako so
základmi náboženstiev a filozofie.
ISBN 80-8046-332-8
13 Okultné vedy. Parapsychológia.
Tajné spoločnosti
OMARR, Sydney
Horoskopy 2007
Bratislava, AKTUELL 2006. 1. vyd. 343 s.
Viaz.
Astrologický sprievodca.
ISBN 80-89153-29-1
PHILLIPS, Graham
Panna Mária a bariéra mlčania. Z angl.
orig. prel. Milan Thurzo
Bratislava, Remedium 2006. 1. vyd. 352 s.
Viaz.
Odhaľovanie tajomstiev okolo života
a smrti Panny Márie.
ISBN 80-89230-16-4
SORA, Steven
Stratený poklad templárov. Z angl.
orig. prel. Milan Thurzo
Bratislava, Remedium 2006. 1. vyd. 333 s.
Viaz.
Esejistické rozprávanie o záhadách templárskeho pokladu a ostrova Oak Island,
kde by sa mal nachádzať.
ISBN 80-89230-13-X
Spoločníčka smrť. Z nem. orig. prekl.
neuved.
Bratislava, Univerzálny život 2006. 1. vyd.
128 s. Brož.
Kniha informuje o neznámych súvislostiach života a smrti, cítení duše v rôznych situáciách zomierania, ako aj o tom,
čo čaká dušu človeka na onom svete.
ISBN 80-967984-3-X
2 NÁBOŽENSTVO. DUCHOVNOSŤ
20 Kresťanské náboženstvá
BRAT ANDREJ
Božie volanie. Z angl. orig. prel. V. Fronková a G. Borošová
Bratislava, Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá pri Evanjelickej a. v.
cirkvi 2006. 1. vyd. 229 s. Brož.
Kniha obsahuje príbehy viery a odvahy,
vzťahy brata Andreja s prenasledovanými kresťanmi v Číne, na Kube, v Afrike,
Blízkom východe i krajinách východnej
Európy.
ISBN 80-88863-39-2
ČIŽMÁR, Marián
Krása karmelu v Gaboltove
Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška
2006. 2. vyd. 44 s. Brož.
Z dejín náboženského života v Gaboltove.
ISBN 80-7165-557-0
MATUŠKA, Peter J.
Spoveď. Jasno vo svedomí a pokoj v duši
Bratislava, Oto Németh 2006. 2. vyd.
190 s. Brož.
Príručka.
ISBN 80-88949-92-0
Vo svetle večnosti. Príprava na smrť.
Z tal. orig. prel. J. Mastiliak a J. Sarňáková
Michalovce, Misionár 2006. 2. vyd. 335 s.
Brož.
Myšlienky sv. Alfonza o smrti a večnosti.
ISBN 80-88724-25-2

KNIŽNÁ REVUE

Matky na trhu (práce a života). Zost.
L. Marošiová a S. Šumšalová
Bratislava, Inštitút pre verejné otázky
2006. 1. vyd. 66 s. Brož.
Výskumná štúdia.
ISBN 80-88935-89-X
31 Životné prostredie. Ekológia
Veda, krajina a životné prostredie. Zost.
Z. Izakovičová
Bratislava, Ústav krajinnej ekológie SAV
2006. 1. vyd. 38 s. Brož.
Prezentácia vedeckých projektov ústavu.
ISBN 80-969272-7-2
32 Politika
Rada Európy. 800 miliónov Európanov.
Z angl. orig. prekl. neuved.
Bratislava, Informačná kancelária Rady
Európy 2006. 1. vyd. 101 s. Brož.
Úlohy a činnosť orgánov Rady Európy.
ISBN 80-89141-08-0
35 Verejná správa
Voľby starostov obcí a poslancov obecných zastupiteľstiev
Bratislava, Merkury 2006. 1. vyd. 144 s.
Brož.
Prehľad platných predpisov.
ISBN 80-89143-31-8
37 Pedagogika. Školstvo. Veda
Čitateľská gramotnosť slovenských žiakov v štúdii PISA 2003
Bratislava, Štátny pedagogický ústav
2006. 1. vyd. 85 s. Brož.
Výstup z výskumnej úlohy.
ISBN 80-85756-96-X
Definícia a voľba kľúčových kompetencií. Z angl. orig. prel. Š. Franko
Bratislava, Štátny pedagogický ústav
2006. 1. vyd. 28 s. Brož.
Program pre hodnotenie zahraničných
študentov (PISA) – zhrnutie.
ISBN 80-89225-004
KOLLÁROVÁ, Emília
Pred štartom na strednú školu. 1. diel
Bratislava, Infopress, vydavateľské a konzultačné služby 2006. 15. vyd. 128 s.
Brož.
Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky a Nitriansky kraj – prehľad škôl.
ISBN 80-85402-76-9
KOLLÁROVÁ, Emília
Pred štartom na strednú školu. 2. diel
Bratislava, Infopress, vydavateľské a konzultačné služby 2006. 15. vyd. 136 s. Brož.
Banskobystrický, Žilinský, Košický a Prešovský kraj – prehľad škôl.
ISBN 80-85402-77-7
KOLLÁROVÁ, Emília
Pred štartom na vysokú školu. Akademický rok 2007/2008
Bratislava, Infopress, vydavateľské a konzultačné služby 2006. 16. vyd. 224 s.
Brož.
Zoznam a charakteristika škôl.
ISBN 80-85402-75-0
Sebahodnotenie v európskych školách.
Príbeh zmeny. Z angl. orig. prel. I. Srnková. Zost. M. Novák
Banská Bystrica, Metodicko-pedagogické centrum 2006. 1. vyd. 183 s. Brož.
Zahraničné skúsenosti a sebahodnotenie v podmienkach slovenských škôl.
ISBN 80-8091-494-7
Úvod do vysokoškolského štúdia. Zost.
E. Rohaľová
Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita 2006. 4. preprac. vyd. 180 s. Brož.
Príručka pre budúcich vysokoškolákov.
ISBN 80-8069-729-9

39 Etnológia. Mravy a zvyky. Folklór
LAMANEC, Anton
Folklór ako predpoklad ďalšej spolupráce
Raslavice, Obecný úrad (Raslavice) 2006.
1. vyd. 48 s. Brož.
Cezhraničná spolupráca obce Raslavice
a Dydnia.
ISBN 80-969592-0-4

Pracovný zošit.
ISBN 80-7158-726-5
ZAHRADNÍK, Pavol – LISÁ, Viera
Organická chémia I.
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2006. 1. vyd.
111 s. Brož.
Učebnica pre gymnáziá.
ISBN 80-10-00708-0
ŽIGOVÁ, Lucia – JANČICHOVÁ, Adriana
– DOUŠKOVÁ, Alena
Prvouka
Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana
2006. 1. vyd. 56 s. Brož.
Pracovný zošit.
ISBN 80-7158-724-9
6 APLIKOVANÉ VEDY
61 Medicína

4 JAZYK. JAZYKOVEDA

Detská audiológia: 0 – 4 roky
Bratislava, Slovak Academic Press 2006.
1. vyd. 196 s. Viaz.
Súborná práca o nových diagnostických
a terapeutických postupoch.
ISBN 80-89104-99-1

41 Cudzie jazyky

611 Populárna medicína

LENGHARDTOVÁ, Jana
Španielčina 1, 2
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2006. 5. vyd.
224/224 s. Brož.
Dve časti obojstrannej učebnice španielčiny.
ISBN 80-10-01129-0

MURGOVÁ, Ružena
Predchádzajme civilizačným chorobám
Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška
2006. 1. vyd. 103 s. Brož.
Praktická príručka.
ISBN 80-7165-561-9

49 Učebnice

KROEGEROVÁ, Ines
Strihanie vlasov. Z nem. orig. prel. Dana
Čikelová
Bratislava, Príroda 2006. 1. vyd. 95 s.
Brož.
Príručka perfektných strihov a účesov
pre dievčatá i chlapcov.
ISBN 80-07-01503-5

Das Deutschmobil. Pracovný zošit 1
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2006. 7. vyd.
119 s. Brož.
Učebnica pre rozvíjanie znalostí z nemčiny pre 8 až 14-ročných žiakov.
ISBN 80-10-01131-2
Das Deutschmobil. Pracovný zošit 2
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2006. 6. vyd.
143 s. Brož.
Učebnica pre rozvíjanie znalostí z nemčiny pre 8 až 14-ročných žiakov.
ISBN 80-10-01132-0
Das Deutschmobil. Pracovný zošit 3
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2006. 6. vyd.
134 s. Brož.
Učebnica pre rozvíjanie znalostí z nemčiny pre 8 až 14-ročných žiakov.
ISBN 80-10-01133-9
5 EXAKTNÉ VEDY
59 Učebnice
BERO, Peter – BEROVÁ, Zuzana
Matematika 4
Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana
2006. Bez vyd. 63 s. Brož.
Pracovný zošit – 1. časť.
ISBN 80-7158-681-1
BERO, Peter – ŠTEVÍKOVÁ, Mária
Násobilka na každú lavicu
Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana
2006. Bez vyd. 63 s. Brož.
Pracovný zošit.
ISBN 80-7158-735-4
BEROVÁ, Zuzana – BERO, Peter
Pomocník matematiky pre 6. ročník
ZŠ
Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana
2006. Bez vyd. 78 s. Brož.
Pracovný zošit 1.
ISBN 80-7158-540-8
BEROVÁ, Zuzana – BERO, Peter
Pomocník matematiky pre 6. ročník
ZŠ
Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana
2006. 8. vyd. 77 s. Brož.
Pracovný zošit 2.
ISBN 80-7158-541-6
ČERNEK, Pavol – REPÁŠ, Vladimír
Matematika 2
Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana
2006. Uprav. vyd. 69 s. Brož.
Pracovný zošit – 1. časť.
ISBN 80-7158-731-1
ČERNEK, Pavol – REPÁŠ, Vladimír – ČERNEKOVÁ, Anna
Matematika pre každého druháka
Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana
2006. Bez vyd. 64 s. Brož.

64 Praktický život

Tipy a triky starej mamy. Z nem. orig.
prel. Jana Šimulčíková
Senica, Vydavateľstvo Arkus 2006. 1. vyd.
136 s. Viaz.
Zoznam desiatok praktických rád pre
domácnosť a pre zdravie.
ISBN 80-88822-80-7
65 Kuchyňa. Potravinárstvo
Malá veľká kniha o varení. Z angl. orig.
prel. Anna Lackovičová
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2006. 1. vyd.
976 s. Brož.
Zbierka 600 receptov od predjedál až po
zákusky a omáčky.
ISBN 80-10-00940-7
66 Dekorácia. Záhradníctvo.
Majstrovanie. Hobby
AUGUSTYNOVÁ, Malgorzata
Veľká kniha izbových rastlín. Z poľ.
orig. prel. D. Illovská
Bratislava, Príroda 2006. 1. vyd. 191 s.
Viaz.
Príručka pre milovníkov izbovej flóry.
ISBN 80-07-01430-6
691 Učebnice
BELAYOVÁ, Jana
Konštrukcia nábytku
Bratislava, Vydavateľstvo PROXIMA PRESS
2006. 2. vyd. 223 s. Brož.
Učebnica.
ISBN 80-85454-90-4
BUC, Milan – BUCOVÁ, Mária
Základná a klinická imunológia
Bratislava, Univerzita Komenského, vydavateľstvo 2006. 1. vyd. 334 s. Brož.
Učebnica pre ošetrovateľstvo a iné nelekárske odbory.
ISBN 80-223-2151-6
MIROSSAY, Ladislav – MOJŽIŠ, Ján
Základná farmakológia a farmakoterapia
Košice, EQUILIBRIA 2006. 1. vyd. 535 s.
Viaz.
Vysokoškolská monografia.
ISBN 80-969224-7-5
7 UMENIE. ŠPORT. VOĽNÝ ČAS
73 Maliarstvo. Grafika
Anna Hausová 50
Prešov, Šarišská galéria 2006. 1. vyd.
Nestr. Skl. list
Katalóg k výstave.
ISBN 80-85133-26-1

číslo 2

Umelecká rodina Čepkovcov
Košice, Východoslovenská galéria 2006.
1. vyd. Nestr. Skl. list
Katalóg k výstave.
ISBN 80-85745-48-8
74 Sochárstvo. Figuratívne umenie
Julo Machaj
Prešov, Šarišská galéria 2006. 1. vyd.
36 s. Brož.
Katalóg k výstave.
ISBN 80-85133-27-X
77 Fotografia. Kinematografia.
Audiovízia
GAVALIER, Peter
Spletité cesty Wima Wendersa
Bratislava, Slovenský filmový ústav 2006.
1. vyd. 313 s. Brož.
Monografická štúdia diela súčasnej osobnosti filmu – režiséra W. Wendersa.
ISBN 80-85187-47-7
78 Hudba. Tanec. Scénické umenie. Iné
múzické formy
BLAHYNKA, Miloslav
Janáčkove opery na Slovensku
Bratislava, Veda 2006. 1. vyd. 183 s.
Brož.
Recepcia Janáčkových opier na slovenských scénach od r. 1920 (uvedenie
prvej Janáčkovej opery) až po súčasnosť.
ISBN 80-224-0873-5
Hudba v súčasnej liturgii. Zost. R. Podpera
Bratislava, Ústav hudobnej vedy SAV
2006. 1. vyd. 252 s. Brož.
Zborník štúdií a úvah.
ISBN 80-89135-07-2
Hudba 2007. Zost. D. Drličková
Bratislava, Univerzitná knižnica 2006.
1. vyd. 88 s. Brož.
Kalendár výročí.
ISBN 80-85170-96-5
79 Šport. Voľný čas
Kniha hádaniek a hlavolamov pre prvákov. Z nem. orig. prel. Lýdia Jasenovcová
Senica, Vydavateľstvo Arkus 2006. 1. vyd.
159 s. Viaz.
Súbor vtipných ilustrovaných hádaniek
a hlavolamov, ktoré rozvíjajú sústredenie.
ISBN 80-88822-84-X
PAVLOVIČ, Jozef
Plece, na ňom hádaniek vrece
Senica, Vydavateľstvo Arkus 2006. 1. vyd.
77 s. Viaz.
Zbierka hádaniek.
ISBN 80-88822-82-3
8 LITERATÚRA. BELETRIA
81 Poézia
FARKAŠOVÁ, Etela
Na rube času. Doslov Antónia Furjelová.
Ilust. Kveta Fulierová
Bratislava, IRIS 2006. 1. vyd. 87 s.
Brož.
Básnická zbierka významnej slovenskej
prozaičky, filozofky a esejistky (nar.
1943).
ISBN 80-89256-01-5
KITTA, Richard
Vynález dúhy
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2006. 1. vyd. 59 s.
Edícia Dielňa Autorov Literatúry. Viaz.
Druhá básnická zbierka košického básnika (nar. 1979).
ISBN 80-8061-247-1
LUKÁČOVÁ, Ingrid
Duo s ozvenou
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2006. 1. vyd. 66 s.
Edícia Dielňa Autorov Literatúry. Viaz.
Štvrtá básnická zbierka reflexívnych veršov od poetky strednej generácie (nar.
1969).
ISBN 80-8061-248-X
SALAY, Samuel
Malé divadelné portréty
Bratislava, Bez vydavateľstva 2006. 1. vyd.
111 s. Brož.
Zbierka básní inšpirovaných stretnutiami so súčasnými slovenskými hercami
a divadelníkmi.
ISBN 80-8061-242-0

www.litcentrum.sk
83 Román. Novely. Poviedky
BENZONI, Juliette
Mečom a jedom. Z franc. orig. prel. Vladimír Roškovský
Bratislava, Remedium 2006. 1. vyd.
366 s. Viaz.
Beletrizované príbehy o ženách z histórie, ktoré vraždili z lásky, strachu a túžby po moci.
ISBN 80-89230-08-3
BENZONI, Juliette
Veľké dámy, malé cnosti. Z franc. orig.
prel. Elena Fabiánová
Bratislava, Remedium 2006. 1. vyd.
270 s. Viaz.
Beletrizované príbehy z histórie o deviatich významných ženách Francúzska.
ISBN 80-89230-15-6
BROWN, Sandra
Stretnúť šťastie. Z angl. orig. prel. Elena
Fabiánová
Bratislava, Remedium 2006. 1. vyd.
256 s. Viaz.
Prvý diel románovej trilógie o rodine
Tylerovcov – búrlivák Lucky Tyler sa
za ľúbi do Devon, ktorá jedného dňa
zmizne.
ISBN 80-89230-14-8
ČEJKOVÁ, Daša
Insektárium
Levice, Koloman Kertész Bagala (L. C. A.
Publishers group) 2006. 1. vyd. 75 s.
Brož.
Zbierka poviedok prozaičky a novinárky
strednej generácie (nar. 1966) o vzťahoch mužov a žien.
ISBN 80-89129-87-0
FERMINE, Maxence
Ópium. Z franc. orig. prel. Mária Ferenčuhová
Bratislava, Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT 2006. 1. vyd. 95 s. Edícia Jedným
dychom. Brož.
Dobrodružno-erotická novela o ceste
Charlesa do Číny a jeho závislosti na
ópiu i na láske.
ISBN 80-89218-24-5
LOWELL, Elizabeth
Pamätné leto. Z angl. orig. prel. Marta
Kastlová
Bratislava, Remedium 2006. 1. vyd. 303 s.
Viaz.
Román zo súčasnosti: tajný agent Cord
sa zaľúbi do Raine, ktorú ohrozujú teroristi.
ISBN 80-89230-07-5
MONSIGNY, Jacqueline
Rebelka Bianka. Z franc. orig. prel. Jela
Mlčochová
Senica, Vydavateľstvo Arkus 2006. 1. vyd.
212 s. Viaz.
Romanticko-dobrodružný príbeh z obdobia talianskej renesancie o cieľavedomej Bianke, ktorá postupne svojou láskou i vypočítavosťou získava najvyššie
posty.
ISBN 80-88822-83-1
ŠPAČEK, Jozef
Niečo o abecede
Skalica, ART PLUS 2006. 1. vyd. 76 s.
Brož.
Zbierka desiatich próz zo súčasnosti od
autora strednej generácie (nar. 1950).
ISBN 80-968580-7-6
VELIČKOVIĆ, Nenad
Sahib. Zo srb. orig. prel. Tomáš Čelovský
Bratislava, Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT 2006. 1. vyd. 144 s. Brož.
Román sarajevského prozaika a scenáristu (nar. 1962) o mladom Angličanovi Sahibovi, ktorý prichádza do Sarajeva, kde
konfrontuje vlastný život s bosnianskou
realitou. Próza patrí medzi najúspešnejšie v krajinách bývalej Juhoslávie.
ISBN 80-89218-23-7
ŽUCHOVÁ, Svetlana
Yesim. Ilust. Monika Mikyšková
Levice, Koloman Kertész Bagala (L. C. A.
Publishers group) 2006. 1. vyd. 95 s.
Brož.
Novela prozaičky (nar. 1976), finalistky
súťaže Poviedka.
ISBN 80-89129-86-2
86 Literatúra pre deti a mládež
BLYTON, Enid
Loď Vikingov alebo Tajomstvo loďky
vo fľaši. Z angl. orig. prel. Tamara Chovanová
Bratislava, Slovenské pedagogické nakla-
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Anotácie
dateľstvo – Mladé letá 2006. 1. vyd. 199 s.
Edícia Veľké dobrodružstvá. Viaz.
Dobrodružný román pre mládež o štvorici priateľov s hovoriacim papagájom,
ktorá objaví mapu k pokladu.
ISBN 80-10-01116-9
BREZINA, Thomas
Kto prenasleduje psa NULA NULA HAV?
Z nem. orig. prel. Jana Šimulčíková
Senica, Vydavateľstvo Arkus 2006. 1. vyd.
107 s. Edícia Tajný pes Bello Bond.
Viaz.
Prvý detektívny príbeh troch priateľov
a psa – ohrozuje ich bezohľadný výskumník, ktorý robí pokusy na zvieratách.
ISBN 80-88822-85-8
Buď opatrný, drobček! Z rus. orig. prel.
Zuzana Viechová
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2006. 1. vyd.
Nestr. Edícia Otvor okienko!. Viaz.
Farebne ilustrovaná kniha pre najmenších o pravidlách cestnej premávky.
Kniha má mäkký obal a hrubé strany,
v ktorých sú vsadené okienka – ich
otvorením dieťa objaví ďalší obrázok,
ktorý slúži na spoznávanie alebo na
zábavu.
ISBN 80-10-01028-6
COPE, Andrew
Psí špión. Z angl. orig. prel. Richard Mečíř
Senica, Vydavateľstvo Arkus 2006. 1. vyd.
118 s. Viaz.
Napínavé príbehy pre deti o agentovi-psovi.
ISBN 80-88822-81-5
CREECHOVÁ, Sharon
Musíme sa stretnúť. Z angl. orig. prel.
Jana Kantorová-Báliková
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2006. 1. vyd. 188 s.
Edícia Čajka. Viaz.
Novela pre dospievajúce dievčatá o krehkom vzťahu trinásťročnej Dinnie a výnimočného chlapca na internátnej škole.
ISBN 80-10-01021-9
DALE, Jenny
Dvaja priatelia. Z angl. orig. prel. Katarína Szabová
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2006. 1. vyd. 63 s.
Edícia Veľké priateľstvá. Brož.
Dvojjazyčné príbehy o psíkoch Drobčekovi a Kopčekovi (v angličtine a slovenčine).
ISBN 80-10-01088-X

Hurá, ideme von! Z rus. orig. prel. Zuzana Viechová
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2006. 1. vyd.
Nestr. Edícia Otvor okienko! Viaz.
Farebne ilustrovaná kniha pre najmenších o prírode. Kniha má mäkký
obal a hrubé strany, v ktorých sú vsadené okienka – ich otvorením dieťa objaví
ďalší obrázok, ktorý slúži na spoznávanie alebo na zábavu.
ISBN 80-10-01029-4
PAVLOVIČ, Jozef
Prózy kozy Rózy aj riadky zo záhradky.
Ilust. Peter Cpin
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2006. 1. vyd. 92 s.
Viaz.
Vtipné rozprávky o zvieratkách pre najmenšie deti.
ISBN 80-10-01117-7
REESOVÁ, Gwyneth
Perfektná mama. Z angl. orig. prel. Jana
Kantorová-Báliková
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2006. 1. vyd. 192 s.
Brož.
Úsmevná novela o jedenásťročnej Esmie,
ktorá hľadá novú mamu pre svojho otca
a brata.
ISBN 80-10-01111-8
SEDGWICK, Marcus
Kniha mŕtvych dní. Z angl. orig. prel.
Tomáš Mečíř
Senica, Vydavateľstvo Arkus 2006. 1. vyd.
220 s. Viaz.
Hororová fantasy pre mládež o mágovi Valeriánovi, ktorý uzavrel zmluvu so
zlom.
ISBN 80-88822-79-3
Záhada močiarneho postrachu. Z nem.
orig. prel. Magda Takáčová
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2006. 1. vyd. 107 s.
Edícia Traja pátrači. Viaz.
Detektívny príbeh pre mládež o troch
pátračoch. Riešia prípad mŕtvoly z doby
železnej, ktorá ožije v múzeu.
ISBN 80-10-01078
87 Humor. Satira. Kreslený humor
AVERČENKO, Arkadij
Humor pre hlupákov. Z rus. orig. prel.
a zostavil Ján Štrasser. Ilust. Fero Lipták
Bratislava, Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT 2006. 1. vyd. 141 s. Viaz.
Výber 24 krátkych, groteskných a absurdných satirických poviedok od populárneho ruského humoristu (18811925).
ISBN 80-89218-28-8

HOHLBEIN, Wolfgang
V údolí obrov. Z nem. orig. prel. Daniela
Humajová
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2006. 1. vyd. 175 s.
Edícia Operácia Nautilus. Viaz.
Ďalší dobrodružný príbeh zo série Operácia Nautilus o záhadnom území plnom
dinosaurov.
ISBN 80-10-00941-5
HOROWITZ, Anthony
Stormbreaker. Z angl. orig. prel. Alojz
Keníž
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2006. 1. vyd. 204 s.
Brož.
Napínavý príbeh štrnásťročného agenta
Alexa, ktorý súperí s vražedným počítačom v rukách zločinca.
ISBN 80-10-01079-0
HOROWITZ, Anthony
Point Blanc. Z angl. orig. prel. Alojz Keníž
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2006. 1. vyd. 247 s.
Brož.
Napínavý príbeh štrnásťročného agenta
Alexa, ktorý v súkromnej akadémii pre
boháčov odhaľuje tajomstvá ohrozujúce
svet.
ISBN 80-10-01118-5

96 Dejiny Slovenska a Česka
Slovensko
Bratislava, Perfekt – Literárne informačné centrum 2006. 1. vyd. 383 s. Viaz.
Encyklopédia dejín a súčasnosti Slovenska od širokého kolektívu odborníkov humanitných vied. Kniha obsahuje tieto tematické okruhy: dejiny,
divadlo, hudba, jazyk, literatúra, ľudová kultúra, výtvarné umenie, Slováci
v zahraničí.
ISBN 80-8046-349-2

97 Dejiny slovenských regiónov
a miest
Kežmarok. Zost. J. Šleboda a D. Jurdík
Kežmarok, JADRO 2006. 1. vyd. 127 s.
Viaz.
Reprezentačná publikácia s farebnými
fotografiami o Kežmarku.
ISBN 80-969581-1-9
Liptovský Mikuláš. Zost. F. Uličný
Liptovský Mikuláš, CREDO 2006. 1. vyd.
283 s. Viaz.
Historický vývoj a súčasnosť mesta.
ISBN 80-969503-8-X
PRESINSZKY, Ľudovít
Súčasníkom o minulosti. Kapitoly z dejín Kvetoslavova
Šamorín, WANTED design 2006. 1. vyd.
202 s. Brož.
Dejiny obce do r. 1950 v slovensko-maďarskej verzii.
ISBN 80-969351-7-8
VÍTEK, Peter – CHURÝ, Slavko – ŠUBA,
Andrej
Z minulosti Liptovského Hrádku
Liptovský Mikuláš, TRANOSCIUS 2006.
1. vyd. 191 s. Viaz.
Dejiny mesta a významných rodov, osobností.
ISBN 80-7140-271-0

98 Dejiny Bratislavy
9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. DEJINY

DRAGULOVÁ-FAKTOROVÁ, Danuša
Maxík a jeho psík. Ilust. Štefan Šilhan
Zálesie, DAXE 2006. 1. vyd. Nestr.
Brož.
Maľovanka s básničkami.
ISBN 80-968723-6-2

MIKLOŠKO, Jozef
Prísne tajné! Ako sme boli Taliani
Bratislava, DACO 2006. 1. vyd. 400 s.
Brož.
Kniha spomienok a reportáží bývalého
veľvyslanca v Taliansku o tejto krajine,
o jej ľuďoch a kultúre – rozprávanie je
doplnené fotografiami autora. Kniha
je súčasťou spomienkových, rodinných
rozprávaní: Ako sme boli malí, Ako sme
boli slobodní a Lúčenie.
ISBN 80-967298-6-1

91 Zemepis. Turistika. Cestovanie
O značkových turistických chodníkoch. Pre mladých aj starších turistov
a priateľov prírody. Zost. A. Guldan
Bratislava, Klub slovenských turistov
2006. 1. vyd. 10 s. Brož.
Príručka o turistických značkách.
ISBN 80-969498-1-0
921 Pamäti. Spomienky.
Autobiografie
BEŇOVSKÝ, Móric August
Pamäti a cesty I. Z franc. orig. prel.
Andrea Černáková. Doslov Ľubomír Bosák
Bratislava, Lúč 2006. 1. vyd. 320 s. Viaz.
Prvý zväzok pamätí slávneho Slováka
(1746-1786), ktoré pôvodne vyšli už
v 18. storočí.
ISBN 80-7114-585-8

HRADSKÁ, Katarína
Život v Bratislave 1939-1945. Doslov
Milan Zemko
Bratislava, Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT 2006. 1. vyd. 174 s. Edícia Bratislava-Pressburg. Viaz.
Kniha o živote v Bratislave vo vojnových rokoch – autorka zachytáva
jeho atmosféru prostredníctvom výpiskov z dobovej tlače a fotodokumentáciou.
ISBN 80-89218-30-X

993 Rozličné fakty. Aktuality
Katalóg veľtrhov a výstav v Slovenskej
republike. Zost. G. Pinter
Bratislava, Slovenská obchodná a priemyselná komora 2006. 1. vyd. 95 s.
Brož.
Katalóg výstav.
ISBN 80-89105-27-0

ČERŇANSKÁ, Monika – MIKLOŠKO, Daniel – MIKLOŠKO, Jozef
Ktorého si, Mária, do neba vzala
Bratislava, DACO 2006. 1. vyd. 77 s.
Brož.
Kniha spomienok na tragické rodinné chvíle spojených s úvahami o Bohu
a viere.
ISBN 80-967298-7-X

ROTHMAYEROVÁ, Gabriela
Naše reality šou
Bratislava, CCW 2006. 1. vyd. 119 s.
Viaz.
Súbor zamyslení o súčasných problémoch z posledných rokov publikovaných
v médiách od političky a spisovateľky.
ISBN 80-89166-15-6

LUBY, Štefan
Moji intelektuáli III.
Bratislava, Veda 2006. 1. vyd. 163 s.
Viaz.
22 spomienkových čŕt na zahraničné
i domáce osobnosti a pohľad na jeden
deň Predsedníctva SAV.
ISBN 80-224-0931-6

VALJAN, Ján
Ján Valjan IV.
Bojnice, Unipharma Prievidza 2006.
1. vyd. 121 s. Viaz.
Súbor žurnalistických článkov z oblasti
farmácie, zdravotníctva a verejného života.
ISBN 80-969573-8-4
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CCW, Trenčianska 47, 821 09
Bratislava, tel. 07/ 5542 1779, e-mail:
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CREDO, Štúrova 4330/29, 031 01
Liptovský Mikuláš, tel. 044/5623 510
DACO, Romanova 22, 851 02
Bratislava, tel. 02/6382 7763, e-mail:
solidari@intermet.sk
DAXE, Terchovská 8, 900 28 Zálesie,
tel. 02/4594 6264
Infopress, Malá 5, 811 02 Bratislava,
tel. 02/5441 5439
JADRO, Severná 2, 060 01
Kežmarok, tel. 0915 80 50 20, e-mail:
dtpjadro@dtpjadro.sk
Klub slovenských turistov, Bazová 2,
821 08 Bratislava, tel. 02/5556 2632
K. K. Bagala (L. C. A.), P. O. Box 99,
810 00 Bratislava, tel. 02/5441 5366,
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Literárne informačné centrum,
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Lúč, Kozičova 2, 841 10 Bratislava
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T. Ševčenka 11, 080 40 Prešov, tel.
051/7723 451
Orbis Pictus Istropolitana, Račianska
71, 832 59 Bratislava, tel. 02/4924
6869, fax 02/4425 0069, e-mail:
odbyt@orbispictus.sk
Perfekt, Karpatská 7, 811 05
Bratislava, tel. 02/5249 9783-5, fax
02/52499 788, e-mail: knihy@perfekt.
sk, sekretariat@perfekt.sk
Príroda, Koceľova 17, 821 08
Bratislava 2, tel. 02/5556 6176, 0908
757 160, fax 02/5542 5160, e-mail:
priroda@priroda.sk
Remedium, Segnáre 62, 841 03 Bratislava, tel. 02/6428 7364, fax 02/6436
6734, e-mail: remedium@netax.sk
Slovak Academic Press, Nám.
Slobody 6, P. O. Box 57, 810 05
Bratislava, tel. 02/5542 1729, fax
02/5542 1729
Slovenské evanj. stredisko pre
masmédiá pri Ev. a. v. cirkvi, P.O. Box
104, 814 99 Bratislava, tel. 02/5332
861, fax 02/5332 861
SPN - ML, Sasinkova 5, 815 19
Bratislava, tel. 02/5556 4293, e-mail:
market@mlade-leta.sk
SFÚ, Grösslingova 32, 811 09
Bratislava 1, tel. 02/5710 1501, fax
02/5296 3461, e-mail: edicne@sfu.sk
Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8,
830 00 Bratislava, tel. 02/4425 5853
TRANOSCIUS, Tranovského, 031 80
Liptovský Mikuláš, tel. 044/5523 070,
e-mail: mail@tranoscius.sk
Unipharma Prievidza, Opatovská
cesta 4, 972 01 Bojnice, tel. 046/5154
100
Univerzálny život, M. R. Štefánika
33/33, 965 01 Žiar nad Hronom,
tel. 045/6734 391
Univerzita sv. Cyrila a Metoda,
Námestie J. Herdu 2, 917 00 Trnava,
tel. 033/5565 123
Univerzitná knižnica, Michalská 1,
814 17 Bratislava, tel. 02/5443 1151-4
Ústav krajinnej ekológie SAV,
Štefánikova 3, P.O.Box 254, 814 99
Bratislava, tel. 02/ 5249 3882,
fax 02/ 5249 4508
Veda, Bradáčova 7, 852 86 Bratislava,
tel. 02/5477 4253, 02/5245 0153
(redakcia), e-mail: veda@centrum.sk
Vyd. Arkus, L. Svobodu 1359/10
905 01 Senica, tel. 034/6574 868,
6574 613, 0903 477 502, e-mail:
vydarkus@se.psg.sk
Vyd. M. Vaška, Nám. Kráľovnej
pokoja 3, 080 01 Prešov, tel. 051/
7711407, e-mail: vmv@vmv.sk
Vyd. Spolku slov. spis., Laurinská 2,
814 99 Bratislava, tel. 02/5443
2671, fax 02/5443 2671, e-mail:
vsss@stonline.sk
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Lynn Sholesová
& Joe Moore
SPRISAHANIE
GRÁLU
Bratislava, Ikar 2006
Preklad Patrick Frank
Už názov prezrádza ústredný
motív románu. Zasvätenejším
neujde vyobrazenie dvoch
jazdcov v sedle jedného
koňa na obálke – symbol
templárskych rytierov. Práve
oni sa podľa historikov snažili
okrem ochrany pútnikov na
ich ceste do Jeruzalema aj
nájsť Svätý grál, najtajomnejšiu
a najuctievanejšiu relikviu
z obdobia Nového zákona. Jeho
hľadaním sú doteraz posadnutí
nielen archeológovia, ale aj
dobrodruhovia usilujúci sa získať
nesmrteľnú slávu. Táto nádoba
spájaná s Poslednou večerou
a ukrižovaním Ježiša Krista je
námetom veľkého množstva
literárnych a ﬁlmových
spracovaní.
Hrdinka knihy Sprisahanie
grálu Cotten Stonová je
reportérkou americkej
televíznej stanice. Zaoberá sa
dosahom medzinárodných
sankcií na civilné obyvateľstvo
Iraku. Situácia v regióne je
mimoriadne napätá, schyľuje
sa k invázii spojeneckých
vojsk. Počas prípravy reportáže
sa Cotten nechtiac ocitne
v púšti na severe krajiny a za
dramatických okolností sa k nej
z rúk zomierajúceho archeológa
dostáva tajomný predmet
obrovskej historickej hodnoty
– Svätý grál. Cotten je najviac
prekvapená tým, že vedcove
posledné slová sú v tajnom
jazyku, ktorý pozná len ona.
V detstve sa ním rozprávala
so svojím mŕtvym dvojčaťom,
sestrou Motnees. Po návrate
do New Yorku sa z nej stáva
mediálna hviezda a cenný kalich
putuje do Vatikánu.
O vzácnu relikviu má však
záujem aj neznáma organizácia
zložená z popredných osobností
svetového obchodu a politiky.
Vedú ju vedec Charles Siclair,
zaoberá sa problémami
klonovania, a tajomný starec
so záhadnými schopnosťami
a ešte záhadnejším vekom.
Keď Vatikán potvrdí pravosť
Svätého grálu, v ktorom sú
zvyšky Kristovej krvi, a tým aj
jeho DNA, motív tajomného
združenia začína byť viac ako
jasný. Cotten sa ocitá uprostred
nebezpečného sprisahania,
pričom jej jediným spojencom je
katolícky kňaz a archeológ John
Tyler. Cotten zisťuje, že v celom
prípade má oveľa významnejšiu
úlohu, ako si pôvodne myslela.
Pri čítaní sa viacerých čitateľov
pravdepodobne zmocní silný
pocit déja vu. Sympatická
dvojica amatérskych pátračov,
medzi ktorými to od začiatku
iskrí. Tajomná organizácia,
ktorá sa nezastaví pred ničím.
Skorumpovaný a zvrhlý
prezidentský kandidát. Mýtmi
a legendami opradená relikvia
skrývajúca tajomstvo z dávnej
histórie.
Autormi sú Lynn Sholesová,
školiteľka učiteľov kreatívneho
písania, a Joe Moore, dlhoročný
marketingový pracovník.
Spoločne sa im podarilo
namiešať komerčne dokonalý
literárny koktejl, avšak bez
akýchkoľvek originálnych
ingrediencií.
-vra-
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Valerio Massimo Manfredi: Posledná légia
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2006, Preklad Mária Štefánková
Valerio Massimo Manfredi je
u nás známy vďaka úspešnej
trilógii Alexander Veľký.
Vydavateľstvo Slovart nadviazalo
na jej čitateľský úspech vydaním
ďalšieho historického románu
– Posledná légia. Opäť sme
pozvaní do histórie, tentoraz do
obdobia okolo roku 470 nášho
letopočtu. Éra rímskeho impéria
sa chýli k neodvratnému koncu,
vnútorná rozdrobenosť a nájazdy
barbarských kmeňov neustále
podkopávajú jeho základy. Stávame
sa svedkami deﬁnitívneho zániku
najsilnejšej ríše, aká kedy existovala
na území Európy.
Rozprávačom príbehu je
keltský druid Myrdin Emreis,
Rimanmi nazývaný Meridus
Ambrosinus. Vďaka náhode sa
stal vychovávateľom posledného

cisára veľkej rímskej ríše – Romula
Augusta. Po tragickej smrti
oboch Romulových rodičov – boli
zavraždení barbarmi vedenými
mocibažným Odoakerom – sú
obaja vydaní napospas osudu. Ich
jedinou nádejou sa stáva torzo
elitnej rímskej légie Nova Invicta.
Pod vedením legionára Aurelia,
ktorý prisľúbil zomierajúcemu
otcovi 13-ročného následníka
trónu, že jeho syna ochráni,
podnikajú utečenci strastiplnú
cestu z Itálie do Británie. Vypĺňa
sa tak proroctvo odovzdané
keltskému vychovávateľovi
a predpovedajúce triumfálny
príchod záchrancu Británie trpiacej
pod jarmom tyrana Wortigerna.
Práve tam ich čaká posledná,
rozhodujúca bitka. V hre je ich
česť, sloboda a budúcnosť Británie.

Aurelius je posledný hrdina svojej
doby, dedič odkazu slávnych
a hrdých rímskych légií. Jeho
najvyššími hodnotami sú česť
a oddanosť svojej krajine. Niekde
v jeho pamäti je ukryté desivé
tajomstvo súvisiace so smrťou
jeho rodičov. Vnútornú bolesť
mu pomáha prekonávať odvážna
Livia, ktorá verí, že sú si navzájom
predurčení.
Mladučký Romulus túži po
normálnom detstve, aké
prežívajú všetci jeho rovesníci.
Na jeho pleciach však leží
ťarcha zodpovednosti všetkých
panovníkov a on ju prijíma ako svoj
neodvratný osud. Oboch hrdinov
spája nielen priateľstvo, ale aj úcta
k dedičstvu hrdej rímskej ríše.
V bitke proti Sasom pri Mount
Badon, ktorá sa skutočne odohrala,

sa príbeh hrdinov knihy uzatvára.
No nekončí celkom, práve naopak.
Je totiž základom na vznik ďalšej
legendy – legendy o kráľovi
Artušovi, čarodejníkovi Merlinovi
a legendárnom meči Excalibur.
Autor pretkáva napínavé
rozprávanie faktami zo života
obyvateľov vtedajšej Európy.
Porovnáva vyspelosť rímskej
civilizácie s primitívnosťou
barbarských dobyvateľov, ktorí
prispeli k jej deﬁnitívnemu zániku.
Je veľká škoda, že pre množstvo
naturalistických scén násilia nie
je možné knižku odporučiť aj pre
mládež do 18 rokov. Bez nich by
sa nepochybne – vďaka pútavému
príbehu a atmosfére – pre ňu
mohla stať lákavým sprievodcom
poslednými rokmi rímskej ríše.
Vladimír Radosa

Susan Vreeland: Artemisia
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2006, Preklad Katarína Varsiková
Artemisia Gentileschiová
(1593–1653), skutočná
aj románová, je nezávislá
a cieľavedomá žena snažiaca
sa oslobodiť od konvencií
a skostnatenosti talianskej
umeleckej spoločnosti konca
17. storočia. Pre talentovanú
maliarku sa príbeh obrazu
stal existenciálnou podstatou.
Spisovateľku Susan Vreelandovú
zaujala maliarska duša a vášeň
skutočnej Artemisie. Vhodne
a pútavo „zmiešala“ dejinnú realitu
so správnou mierou ﬁkcie, aby
vytvorila „vierohodnú drámu“
a čitateľom ponúkla Artemisiu,
ktorá sa nám prihovára o tri a pol
storočia neskôr.
Román Artemisia (ocenený
eodore Geisel Award) nie
je prvým Vreelandovej dielom
o maliaroch a maľovaní. V knihe
Girl in Hyacinth Blue píše
o stratenom obraze holandského
maliara Johannesa Vermeera;
hrdinkou románu e Forest Lover
je maliarka, ktorá sa sama vybrala
maľovať do kanadskej divočiny, a aj
„príbehy o umení“ Live Studies
o živote impresionistov sú späté
s tematikou maliarstva.
Artemisia Gentileschiová ako jedna
z mála žien svojej doby dosiahla
uznanie a úspech už počas svojho
života a ako prvá žena mala tú česť
byť členkou ﬂorentskej umeleckej
Akadémie. Maľovala ženy, rozumela

im, nazerala do ich života
a poznávala tak tajomstvá ukryté
pred mužmi – maliarmi. Tí sa
sústredili najmä na mužov, zrejme
si nedokázali predstaviť, že by sa
v žene niečo odohrávalo, ako sa
vyjadrila Artemisia pri pohľade na
Caravaggiovu Juditu. Ona maľovala
vnútorné rozpoloženie ženy,
sústredila sa na jej pocity v danom
momente, na jej odhodlanosť,
strach, smútok či vieru. Zároveň
obrazmi vyjadrovala aj svoje pocity.
Chcela namaľovať svoju bolesť,
aby sa jej zbavila. Postaviť sa proti

výsmechu a pohŕdaniu spoločnosti,
ktorá z nej, obete, chcela urobiť
hriešnicu. Proti spoločnosti, ktorá
ju chcela zraziť na zem, aby „uschla
a zomrela“, pretože sa bála jej
talentu. Artemisia maľovala veľké
témy ľudských dejín (Juditu, Máriu
Magdalénu, Batšebu, Lukréciu)
a originálne ich interpretovala.
Jej tvorivý a neľahký život bol
naplnený umením a láskou k nemu.
Artemisia žila v čase, keď bolo
maliarok veľmi málo a ak mali ženy
niečo spoločné s týmto umením,
tak stáli pred plátnom, a nie za
maliarskym stojanom.
S nezávideniahodným postavením
žien sa stretávame hneď v úvode
diela pri opise procesu s maliarom
Agostinom Tassim, ktorý
Artemisiu znásilnil. Ponižujúce
zaobchádzanie, ignorovanie jej
pravdy, pretože sa predpokladalo,
že pravdu má len muž, sú
výstižným obrazom doby. Žena
– manželka bola v podobnej
situácii: „Vyhladla som, ale bála
som sa ozvať. Nechcela som už po
niekoľkých hodinách manželstva
vznášať požiadavky. S ťaživým
zúfalstvom som si uvedomila, ako
je žena vydaná na milosť mužovi
– dokonca aj v takej maličkosti, ako
je kúsok chleba.“
Celému Artemisiinmu životu vládne
láska. Láska k umeniu, ktorá je
mnohokrát egoistická a zraňujúca,
nenaplnená láska k mužom, ako

aj platonická maliarska láska
k ľuďom ako možným objektom
spodobenia na plátne. Rovnako
ako jej otec obetovala svojho
najbližšieho človeka umeniu. Obaja
boli manželmi umenia, svojou
sebeckou impulzívnosťou nechcene
ubližovali, pretože nevyhnutnosť
rozhodnutia uštedruje rany láske.
„Milovať znamená dobrovoľne sa
vystaviť slučke irónie, obdivovať
niekoho a čakať na uškrtenie,“ ako
to vyjadrila Artemisia, ale zároveň
aj neopätovaná, prchavá láska je
lepšia než žiadna.
Ak chce umelec maľovať ľudí,
nesmú mu byť ľahostajní. Podľa
Artemisie „ľudia sú ľudia bez ohľadu
na to, či stoja živí pred tebou, alebo
žili pred mnohými rokmi. Musí
ti záležať na každej osobe, ktorú
maľuješ, akoby bola živá, akoby
výraz presne toho obrazu bol v tej
chvíli tou najdôležitejšou vecou na
svete. Keď človeku na niekom záleží,
je to istá forma lásky, a tá je aj
jadrom cítenia umelca, ktoré je zase
žeravým centrom obrazu.“
Život Artemisie Gentileschiovej
v podaní Susan Vreelandovej je
fascinujúci príbeh talentu, hľadania
pravdy cestou utrpenia, chápania,
odpustenia a lásky. Je príbehom
o veľkom umení, ktorého úlohou je
„aby nám pomohlo žiť v povznesení
a zomrieť v pokoji“.
Michaela Geisbacherová

Javier Sierra: Templárske brány
Bratislava, Ikar 2006, Preklad Marianna Petrincová
Priznám sa, že som bol kedysi
fascinovaný prvými knižnými
prekladmi Ericha von Dänikena
a Johannesa von Buttlara.
Ohurovali ma neuveriteľné
konštrukcie vytvorené na
základe dômyselnej manipulácie
s faktami. Odvtedy už uplynulo
niekoľko rokov a mňa už dvaja
vyššie spomenutí páni nechávajú
chladným. Spomenul som si na
nich až nedávno, keď sa mi do rúk
dostala knižka španielskeho autora
Javiera Sierru (1971) Templárske
brány.
Michel Témoin pracuje na projekte
Európskej vesmírnej agentúry pre
prominentného zákazníka a jeho
úlohou je prostredníctvom satelitu

zmonitorovať územie Francúzska.
Dovtedy dokonale fungujúci
a mimoriadne presný systém
však nečakane zlyháva a kariéra
mladého vedca je v ohrození.
Keď si začne dávať dohromady
súvislosti, príde
na to, že vôbec nejde o zlyhanie
techniky, práve naopak. Zisťuje,
že gotické katedrály a chrámy vo
Francúzsku boli postavené podľa
zvláštneho „hviezdneho“ vzorca
a s dokonalosťou a prostriedkami
len ťažko zodpovedajúcimi
vtedajším podmienkam. Dajú sa
nazvať architektonickými zázrakmi
a pravdepodobne v sebe skrývajú
tajomstvo staré niekoľko tisíc
rokov. Navyše, z nevysvetliteľných

dôvodov začínajú vyžarovať
neznámu energiu, a tá
pravdepodobne spôsobila problémy
pri monitorovaní. Témoin sa stáva
detektívom-amatérom a hľadá kľúč
ku skutočnému poslaniu gotických
katedrál, pozorne sledovaný
tajomnou organizáciou.
Čitateľ sa popri ňom zoznamuje
aj s reálnymi historickými
postavami. Jednou z tých
najznámejších je Bernard
z Clairvaux a spolu s ním
aj deväť odvážnych rytierov,
ktorí spoločne stáli pri zrode
presláveného templárskeho rádu.
Je škoda,
že miestami striedanie časových
línii uberá na prehľadnosti,

autor sa zjavne viac sústredil
na prácu s faktami ako precízne
budovanie deja a stavbu príbehu.
Templárske brány sú ďalšou
knihou s tematikou hľadania Archy
zmluvy a Svätého grálu a boja
Svetla a Temnoty, boja starého
ako ľudstvo samo. Sierra trochu
„kacírsky“ konštruuje odvážne
hypotézy spájajúce odkazy Biblie
s posolstvom staroegyptských
božstiev. Zdá sa však, akoby
miestami stratil súdnosť, nechal
sa uniesť, a nechtiac sa tak pridal
k majstrom „konštruktérom“
spomenutým v úvode. Potom už
naozaj záleží na čitateľovi, do akej
miery mu to dovolí.
Vladimír Radosa
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Polovičné životné príbehy

ZO SVETA KNÍH

Rozhovor s britskou autorkou indického pôvodu Kiran DESAIOVOU
Laureátka prestížnej Man Booker Prize za rok 2006 Kiran
DESAIOVÁ získala toto ocenenie za svoju druhú knihu
e Inheritance of Loss (Údel straty). Autorkina matka Anita
Desaiová bola počas svojej tridsaťročnej spisovateľskej kariéry
nominovaná na cenu trikrát. Získala ju až jej dcéra vo veku
35 rokov a stala sa jej najmladšou nositeľkou. Kritika označila
tento román ako medzikontinentálnu ságu, pretože jej dej
sa odohráva od Himalájí po New York. Rozpráva príbeh
zatrpknutého sudcu, ktorý po odchode na penziu chce nájsť pokoj
vo svojom rozpadajúcom sa dome v Himalájach. Jeho život však
obráti naruby príchod osirelej tínedžerskej vnučky.
Kiran Desaiová pracovala na knihe sedem rokov. Rozvinula v nej
tému malých zlyhaní prenášajúcich sa z generácie na generáciu.
Strata v názve znamená hlavne stratu viery v Indiu. Pociťujú ju
tí, ktorí sa po vypršaní turistického víza stávajú v USA ilegálnymi
imigrantmi. Kniha dáva do protikladu život zatrpknutého sudcu,
ktorý prežil britskú koloniálnu nadvládu, so životmi
jeho oddaného kuchára a jeho syna, jedného z imigrantov.
Aj v súčasnosti ťažko robia za minimálnu mzdu v New Yorku.
Reprezentujú osud mnohých imigrantov, pre ktorých príchod
do krajiny slobody nemusí znamenať obrat k lepšiemu.
• Prekvapil vás úspech vašej
knihy?
– Teší ma, že sa ľuďom páči. Je
v nej aj humor, ale je to aj temný
román. Bola som prekvapená, že aj
podľa mnohých Indov v zahraničí
je kniha pôsobivá a že ich
prinútila rozmýšľať o neprávosti
a nespravodlivosti v krajine. Teší
ma to, pretože často stretávam
ľudí, ktorí si myslia, že veci sa
nemenia k lepšiemu a všetko na
svete je skazené.
• Narodili ste sa v Indii
a vzdelanie ste získali v Anglicku
a USA. Keď zoberieme do úvahy
fakt, že roky, ktoré vás formovali,
ste strávili v zahraničí, je tu
nejaký osobitý dôvod, prečo sa
dej oboch vašich kníh odohráva
v Indii?
– Z Indie som odišla, keď som
mala 15 rokov, mám priamu
rodinu v Dillí a každý rok sa tam
vraciam, takže kontakty sa nikdy
nepretrhli. Moja prvá kniha bola
naplnená tým, čo mám na Indii
najradšej a o čom som vedela,
že strácam. Prvú knihu som
napísala z radosti, keď som si
uvedomila, ako veľmi rada píšem.
Druhá kniha nie je situovaná len
do Indie, ale usiluje sa zachytiť
pocit, čo znamená žiť medzi
Východom a Západom a čo
znamená byť prisťahovalcom.
Na nižšej úrovni skúma, čo sa

stane, keď do orientálnej krajiny
zavedú západný element. To sa
dialo v koloniálnom období v Indii
a znova sa deje s novým vzťahom
medzi Indiou a USA. Tiež som

chcela napísať, čo sa stane, keď
zoberiete človeka z chudobnej
krajiny a premiestnite ho
do bohatého štátu. Ako zmení
nerovnováha medzi týmito
dvoma svetmi jeho myslenie
a cítenie. Ako sa tieto zmeny
časom prejavia na ľuďoch
a v politickej sfére.
Toto sú staré témy, ktoré ostávajú
relevantné aj v súčasnom svete,

keď minulosť poúča o súčasnosti
a súčasnosť odhaľuje minulosť.
• Vaše opisy Kalimponga alebo
Darjeelingu pôsobia veľmi
autenticky. Navštívili ste tieto
miesta?
– Keď som vyrastala, mali sme
dom v Kalimpongu a krátko som
tam chodila do školy. V tomto
meste žijú tibetskí utečenci, ale
väčšinu tvoria Nepálčania, ktorých
sem priviedli pred mnohými
generáciami, aby tu pracovali
na britských čajových plantážach.
Je to nádherné miesto, ale napätie
medzi obyvateľmi tu bolo vždy
bežné. Odišli sme odtiaľ, keď sa
začínali problémy. Cítila som to
napätie, ale vtedy som mala len
13 rokov a nemohla som pochopiť
dôvody týchto problémov, triedne
a národnostné konﬂikty, ktorými
sa zaoberám v tejto knihe.
Nemohla by som o tom písať,
keby som nevyrástla v Indii, ale
ani keby som z Indie neodišla.
Čerpala som aj zo spomienok
predchádzajúcej generácie, ktorá
odišla do Anglicka. Spolu s nimi
som hľadala odpoveď na otázku,
čo znamená byť imigrant. Čo
znamená žiť medzi dvoma svetmi?
Medzi príbehmi nepálskych
imigrantov v Indii a indických
imigrantov v USA je istá paralela,
všetci skúsili na vlastnej koži, aké
to je byť lacnou pracovnou silou,
bytostne sa ich dotýkali otázky
ľudských práv a identity.
• Keď opisujete zúfalstvo,
ktoré prežíva jeden z vašich
protagonistov, Biju, spolu
s tisícami ďalších prisťahovalcov
čakajúcich v rade na americké
víza, je cítiť vašu účasť. Poznáte
osobne ľudí ako Biju v USA?
– Sama som mnohokrát stála
v rade na americkej ambasáde
a bola som svedkom takejto scény.
Chudoba je tak blízko nás, že
prakticky sa s ňou najčastejšie
stretávame, hoci ju niekedy
odmietame vidieť. Imigrácia
navyše znamená aj stratu časti
identity. Je to ako keby už človek
nikdy nebol schopný vyrozprávať
celý príbeh odznova. Vždy tu bude
aspekt prežitia len polovice života.
Pripravila Jana Liptáková

Anglický humor v kulisách sci-ﬁ
Terry Pratchett: Čaroborci. Úžasná Plochozem
Bratislava, Talpress 2006, Preklad Vladislav Gális
Aj piaty diel príbehov planéty nesenej korytnačkou
A´ Tuin ponúka sled nanajvýš bizarných
dobrodružstiev. Ich hýbateľom sa stáva čaroborca
Groš, ôsmy syn ôsmeho syna čarodejníka, ten, čo čary
stavia i borí, chodiaca pohroma a atómová bomba
v jednom. Grošova palica v sebe skrýva neuveriteľné
množstvo magickej moci schopnej zvrátiť rovnováhu
sveta. Po príchode na Neviditeľnú univerzitu magického
umenia Groš dodáva tomuto centru intelektuálov
zahrabaných v knihách reálnu silu. To, čo sa dá zneužiť,
bude zneužité. Zneužívať budú predovšetkým tí, čo
pred zneužívaním vystríhajú. Čarodejníci ovládnu
svet a v boji oň rozpútajú ničivé vojny medzi sebou.
Pretože každý z nich môže teraz vlastniť vežu, z ktorej
by mohol ovládnuť svet sám. Pratchett ako realista sa
na vládu intelektuálov díva skepticky. Našťastie pre
osud Plochozeme sa kdesi v kúte krčmy mimo bojov
o moc vyskytne podivuhodne netalentované takmer
čarodejnícke indivíduum, nám už známy Vetroplaš.
Ochudobnený o magické schopnosti a obdarený
jediným talentom – schopnosťou prežiť – stretáva
dcéru Barbara Cohena, krásnu Coninu, rodenú
bojovníčku, v hĺbke srdca túžiacu presláviť sa v jemnom
umení kaderníckom. Po viacerých krkolomných
dobrodružstvách sa stretávajú so začínajúcim hrdinom
Nikim ničiteľom, ktorý sa chce stať barbarom podľa

príručky a lúpežné prepadnutia zásadne začína
výzvou: Prosím vás, nemohli by ste... Táto trojica
má zachrániť svet pred sebou samým.
Či sa jej to podarí, to si už prečítajte sami, príbeh sám
osebe stojí za to. Humor je vybudovaný na osvedčenom
princípe zámeny úloh a rozpore medzi túžbou byť
kýmsi iným ako som. Rozpor medzi zámerom a jeho
uskutočnením vytvára nesúlad, ktorý, popri vcelku
jednoduchom príbehu zameranom na záchranu sveta,
udržiava v knižke napätie. Jednoducho, no podmanivo
načrtnutý svet vľúdne podivných postavičiek
vychádza z najlepších tradícií anglického realistického
humoristického románu. Cítime tu klub Pickwickovcov,
nájdeme ackerayove karikatúrne stvárnené typy
i duchaplné charakteristiky v štýle Jeroma Klapku
Jeroma. Fantasy je pre Pratchetta v podstate dobovým
kostýmom, väčšina jeho postáv si vystačí s prirodzenou
motiváciou. Bystrejší čitatelia si z tohto humoru
navyše môžu odhryznúť pridanú hodnotu v podobe
pratchettovskej jednoduchej ﬁlozoﬁe rovnováhy
a dôvery v zdravý rozum priemerného človeka
a v demokraciu. Pratchettov láskavý humor
nenápadnou silou dôveryhodnej iluziotvornosti pôsobí
ako balzam a mnohodielna séria si na Slovensku
i v Čechách získala a získava množstvo priaznivcov.
Miloš Ferko

Boom kníh pre deti
V decembri sa v mexickej Guadalajare uskutočnil už 20. ročník
medzinárodného knižného veľtrhu,
ktorý sa vyvinul na najdôležitejšiu
platformu stretnutí vydavateľov
v španielsky hovoriacom svete.
Od roku 2001 existuje v Mexiku
podporný program, pomocou ktorého sa do školských knižníc ročne
umiestni asi 800 kníh. Nechýbajú
ani španielske preklady svetovej
tvorby. Veľa medzinárodných

vydavateľstiev sa preto zaujíma
o najnovšie trendy práve na tomto
veľtrhu. Téma kníh pre deti a mládež sa stala taká populárna, že aj
nemeckí vydavatelia sa rozhodli
podporiť ju a prezentovať na tomto ročníku v Guadalajare. V rámci
veľtrhu predstavil autor kníh pre
deti Mladen Jandrlić ako príklad
nemeckej kampane na podporu čítania leták iniciatívy „s obrázkovými
knižkami sa ľahšie vyrastá“.
–lk–

Faulkner a vampíri
Dcéra Williama Faulknera
Jill našla medzi poznámkami
a rozpracovanými návrhmi, ktoré
tu spisovateľ po smrti zanechal,
scenár k ﬁlmu o vampíroch
z 30. rokov. Nositeľ Nobelovej
ceny za literatúru ho písal pre
hollywoodskeho producenta

Howarda Hawksa. Dej ﬁlmu je
situovaný do strednej Európy.
Text je už v rukách producenta
Lee Caplina, z ktorého dielne
pochádza napríklad ﬁlm Ali z roku
2000 o svetoznámom boxerovi
Muhammadovi Alim.

Kto zavraždí Harryho Pottera?
J. K. Rowlingová už oznámila, že
v záverečnej 7. časti jej úspešného
románového seriálu zomrú dvaja
hrdinovia. Ale ktorí? Vydavateľstvo
Williama Hilla už vyhlásilo stávky,
kto bude vrahom čarodejníckeho
učňa. Ak Harry prežije, všetky stávky zrušia a sumy vrátia. Tri mesiace
od vyhlásenia stávok vydavateľstvo
zverejnilo, že favoritom je Voldemort, ktorý zavraždil aj Harryho
rodičov, vedie v pomere 5 : 4, za

ním nasledujú Severus Rogue
(5 : 2), Drago Malefoy (6 : 1) a najlepší Harryho priateľ Ron Weasley
(6 : 1). Podľa iných hypotéz Harry
zahynie vlastnou rukou, alebo zomrie Voldemort a prevtelí sa do
Harryho. Napriek všetkým dohadom zostáva isté, že J. K. Rowlingová je s 300 miliónmi predaných
výtlačkov a prekladom tohto diela
do 63 jazykov najúspešnejšou súčasnou autorkou.

Smrť ako experiment
Autorovi bestselleru Purpurové
rieky, ktorý sa preslávil aj ﬁlmovým
spracovaním, Jean-Christophovi
Grangému vyjde v marci
v parížskom vydavateľstve Albin
Michel triler s názvom Le Serment

des limbes (Prísaha predpeklia).
Zaoberá sa v ňom javom NDE
(near-death experiences), stavom
veľmi blízkym smrti, aký zažili
mnohí ľudia, keď po ťažkej havárii
upadli do kómy.
–báb–

Čapkova korešpondencia
Na sklonku roka vyšla v českom
nakladateľstve Arsci pod titulom
Vám oddaný publikácia obsahujúca dosiaľ nepublikovanú korešpondenciu spisovateľa a novinára
Karla Čapka. Listy približujú
Čapkovo pôsobenie vo verejnom
záujme, jeho demokratické zmýšľanie a vzťahy k českým a svetovým
osobnostiam. Medzi 48 listami sú
listy adresované československým
prezidentom T. G. Masarykovi
a E. Benešovi, premiérovi Milanovi
Hodžovi, spisovateľom a novinárom

predvojnového Československa
Františkovi Peroutkovi či Josefovi
Horovi, ako aj zahraničným
autorom Johnovi Galsworthymu
a Julesovi Romainsovi alebo
americkému zberateľovi kníh
Montgomerymu Evansovi, je
tu aj autorov predposledný list,
ktorý napísal 17. decembra 1938,
osem dní pred svojou smrťou.
Korešpondenciu dopĺňajú
medailóniky Čapkových priateľov,
s ktorými si písal, ako aj dobové
fotograﬁe či dokumenty.

NAJPREDÁVANEJŠIE KNIHY
V Spojených štátoch amerických
Beletria

Literatúra faktu

1. Mitch ALBOM: For One More
Day (Ešte jeden deň)
2. James PATTERSON: Cross
3. Michael CRICHTON: Next
(Nabudúce)
4. Nicholas SPARKS: Dear John
(Drahý John)
5. omas HARRIS: Hannibal
Rising (Hannibalova mladosť)
6. Clive CUSSLER: Treasure of
Khan (Khanov poklad)
7. Dean KOONTZ: Brother Odd
(Brat Odd)
8. Stephen KING: Lisey’s Story
(Príbeh vdovy Lisey)
9. Nelson DEMILLE: Wild Fire
(Divý oheň)
10. Philippa GREGORYOVÁ:
e Boleyn Inheritance
(Boleynovej dedičstvo)

1. Barack OBAMA: e Audacity
of Hope (Trúfalosť nádeje)
2. John GRISHAM: e Innocent
Man (Nevinný muž)
3. John GROGAN: Marley and Me
(Marley a ja)
4. Bill O’REILLY: Culture Warrior
(Kultúrny bojovník)
5. Jimmy CARTER: Palestine:
Peace not Apartheid
(Palestína: Mier, nie Apartheid)
6. Nora EPHRONOVÁ: I Feel
Bad About My Neck (Nemám
dobrý pocit z môjho krku)
7. Amy SEDARISOVÁ: I Like You
(Mám vás rada)
8. Steven D. LEVITT a Stephen J.
DUBNER: Freakonomics
9. Richard DAWKINS: e God
Delusion (Boží klam)
10. omas L. FRIEDMAN: e
World Is Flat (Svet je placka)
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Nadväzovanie pretrhnutého sveta
Od roku 1996 realizuje Vydavateľstvo Matice slovenskej rozsiahly edičný projekt Slovenský
svet, doteraz vyšlo 21 diel. Jeho cieľom je sprístupniť slovenskému čitateľovi tvorbu exilových
autorov na Slovensku nedostupnú do roku 1989 a vtedajšou literárnou históriou zamlčiavanú.
Predovšetkým ide o básnikov A. Žarnova, G. Zvonického, M. Šprinca, Jána L. Doránskeho
a autorov esejistických či spomienkových diel približujúcich osudy slovenskej emigrácie po
roku 1945 a 1948 Jána Okáľa (Výpredaj ľudskosti) a Jozefa A. Mikuša (Slovensko v dráme
Európy). Nemohli vyjsť ani Hronského exilové diela, knihy Pavla Hrtusa Jurinu a ďalších
autorov, ktorí začali literárne tvoriť ešte v medzivojnovom období a ich literárna tvorba sa rozvinula naplno
až v exile, ako to bolo u Agneše Gundovej-Jergovej – známej Maríny Havranovej z Hlasu Ameriky. Jej kniha
Putovanie za dotykom a skvelým literárnym portrétom Kolomana Sokola. Edícia Slovenský svet ukazuje aj
prerušenú tvorivú kontinuitu jednotlivých autorov: Dilonga, Žarnova, Doranského, Hrtusa Jurinu a predovšetkým
J. C. Hronského. Editorom Slovenského sveta je matičný literárny historik Peter Cabadaj, ktorý dielo každého
autora približuje autorským medailónom a kalendáriom jeho života.
Okrem spomenutých autorov vyšli v uplynulých rokoch i diela menej známych – Petra V. Rovnianka Zápisky
zaživa pochovaného, autentické svedectvo bankára slovenských vysťahovalcov, ktorého pád pripravil o životné
úspory tisíce jeho krajanov; rozsiahly román Petra Klasa Satan proti Bohu, prinášajúci odlišný pohľad na SNP;
exilová básnická a epigramatická tvorba Jána L. Doránskeho Pri chladnom kozube prináša aj obohacujúci pohľad
na exilové reálie. Z kníh, ktoré vyšli v edícii Slovenský svet vlani, si zaslúžia pozornosť najmä nasledujúce tri
diela:
Pavol Hrtus Jurina
Daň z krvi
Lyrický talent a očarenie rodnou
kysuckou prírodou pretavil vtedajší
poslucháč Filozoﬁckej fakulty
Slovenskej univerzity do prózy
Preťaté putá, ktorá vyšla v roku
1943, v období vrcholiaceho
lyrizovaného prúdu v slovenskej
literatúre a pôsobila výrazovo
i kompozične objavne.
Jej pokračovaním je román
Kameň na kameni, ktorý vyšiel
v roku 1947 a keby nebol autor
o rok neskôr emigroval, jeho
dielo by sa
zaradilo svojím
novátorským
majstrovstvom
a osobitným
lyrizmom vedľa
diel Chrobáka
či Švantnera.
Po dlhom
exilovom odmlčaní, keď bojoval
o svoju existenciu ako robotník
Juhoaustrálskych železníc
a úradník strojárskych ﬁriem,
vracia sa profesor latinčiny
v Melbourne k literatúre v roku
1964 knihou o prvých Slovákoch
v Austrálii Z reči do reči. V roku
1972 publikuje Daň z krvi,
prozaickú knihu zloženú z textov,
ktoré opakujú autorovu lyrickosť
predchádzajúcich próz a je
rovnako situovaná do kysuckého
prostredia. Táto próza tvorí aj
prvú časť matičného výberu
a ukazuje, ako hlboko sa slovenský
svet vpísal do autorovej tvorivej
pamäti. Druhú časť výberu tvorí
desať krátkych próz, ktoré vydal
autor v roku 1979 pod názvom
Jazva. Tematicky sú prózy spojené
postavou Chorvátky Danice Dubič,
ktorú Nemci odvliekli zo Subotice
do Nemecka a jej príbeh v úvodnej
poviedke Deﬁlé zrúcanín sa začína
na dlažbe povojnového Hamburgu.
Cez postavu Poliaka Jureka, ktorý
sa neskôr stane jej mužom, sa
prenesie do prostredia emigrantov
v Austrálii. Autor buduje príbeh
na princípe, že „pravda je
fantastickejšia ako celá naša
fantázia“ a sugestívne sa pohráva
s príbehovými rovinami, ktoré
predstavujú reálno-fantastické
podoby rôznych, často krutých
podôb emigrantských osudov.
Čas tejto próze spred takmer
tridsiatich rokov nič neubral
na rozprávačskej sugescii
a príbehovej atraktívnosti.
Gorazd Zvonický
Keď mlčať nie je zlato
Básnik, prekladateľ a esejista
Gorazd Zvonický (vlastným
menom Andrej Šándor) na seba
upozornil už počas pôsobenia na
Slovensku zbierkami básní Sejba
perál a Mýtnik pred Madonou
a zaradil sa nimi do vtedy stále
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živého zoskupenia básnikov
katolíckej moderny. Saleziánsky
kňaz po zrušení mužských reholí
a internovaní ušiel do zahraničia,
pôsobil ako duchovný najskôr
v Argentíne a od roku 1963 až
do smrti v Slovenskom ústave sv.
Cyrila a Metoda v Ríme. V exile
vydal početné básnické zbierky,
prekladal Petrarcu a bol činný aj
ako publicista a esejista. Texty tejto
knihy boli pôvodne publikované
v časopise Slovenské hlasy z Ríma
a knižne vyšli v roku 1988. Kým
Zvonického poetické knihy si stále
uchovávajú estetickú účinnosť,
o jeho krátkych esejach, glosách
a fejtónoch, ktorými autor reagoval
na dobové politické či spoločenské
udalosti, možno povedať, že čas
dosť ubral z ich výpovednej sily.
Aktuálny dobový podnet – zväčša
nejaký čin či výčin komunistickej
moci u nás či v Sovietskom zväze –
je pre autora podnetom na úvahu,
apel, mravné
posúdenie,
ktoré má zväčša
i svoj teologický
rozmer opretý
o evanjeliové
citácie, cirkevné
učenie a pod.
Orientáciu
v textoch sťažuje i fakt, že nie
je uvedený čas ich vzniku, a tak
niekedy len hádame, čo bolo
podnetom zrodu uvedeného
textu. Napriek tomu považujem
za opodstatnené predstaviť G.
Zvonického aj ako kultivovaného
publicistu, ktorého krátke fejtóny
a glosy nám otvárajú zaujímavý
pohľad na obdobie, keď domáca
publicistika nemohla reagovať
na falošnosť a ideologickú tuposť
prednovembrového
režimu.

Metod M. Balco
Život na dvoch kontinentoch
Pamäti Metoda M. Balca, syna
slovenských vysťahovalcov, ktorý
prežil detstvo a mladosť na Liptove
a po skončení druhej svetovej vojny

Rozsiahla monograﬁa
Nerastné suroviny Slovenska,
ktorú vydal Štátny geologický
ústav Dionýza Štúra roku
2005, približuje naše nerastné
bohatstvo. Je východiskovým
materiálom pri aplikovaní
celoštátnej surovinovej politiky
a pri koncipovaní regionálnej
surovinovej politiky.
Ústav venoval túto publikáciu
do našej čitateľskej súťaže.
Ak sa zaujímate o túto
problematiku, čakáme na
váš lístok s kupónom ŠGÚDŠ
do 31. januára, aby sme vás
zaradili do žrebovania.

sa ako americký občan rozhodol
vrátiť do svojho rodiska v USA, sú
živým a veľmi pútavým svedectvom
o tejto významnej osobnosti
slovenského života v zahraničí.
Svoje americké občianstvo využil
na účinnú pomoc slovenským,
najmä politickým emigrantom,
ktorí sa ocitli v rakúskych
a nemeckých utečeneckých
táboroch v bezprávnom postavení
a s biľagom prisluhovačov
fašistickému režimu, dostal ich do
táborov UNRRA
a pomáhal
im odísť do
juhoamerického
či kanadského
exilu. Keď sa
roku 1947 usadil
v USA a postupne
tu získal
primerané ekonomické
a spoločenské postavenie,
pracoval v rôznych krajanských
spolkoch, v Svetovom kongrese
Slovákov a významné postavenie
získal ako predseda slovenského
oddelenia Republikánskej strany.
V kapitole Spomienky na vedúce
osobnosti Republikánskej strany
Balco píše, že počas 38-ročnej
spolupráce s vedením tejto
strany mal možnosť zoznámiť
sa s desiatkami popredných
amerických osobností, vrátane
piatich prezidentov: Eisenhowera,
Nixona, Forda, Busha st.
a Regana. Využil svoje postavenie
na sprostredkovanie stretnutí
významných predstaviteľov
americko-slovenského verejného
života s politikmi v Bielom
dome a sám má nepopierateľnú
zásluhu na neskreslenom
informovaní o postavení Slovákov
v medzivojnovej i povojnovej
Československej republike. Balcove
pamäti sú doplnené početnými,
často unikátnymi fotograﬁami,
prinášajú bohatstvo informácií,
ktoré nám približujú nielen osud
Metoda M. Balca, ale celej jednej
generácie Slovákov, „hnanej žitia
nevôľou“ na rôzne kontinenty
sveta.
Anton Baláž
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• Ako sa začala vydávať geologická
literatúra?
– Prvým krokom po vzniku Štátneho geologického ústavu (1940)
bolo založenie edície Práce Štátneho
geologického ústavu – Zošit (prvé
číslo vyšlo v roku 1941). Po desiatich
rokoch (1951) túto edíciu (od č. 28)
upravili na Geologické práce – Zošit.
Zásadná premena vo vydavateľskej
činnosti nastala v roku 1964, keď
v rámci celoštátnej (československej)
edície Sborník geologických vied
(SGV) pre oblasť Západných Karpát
začala vychádzať séria Rad ZK
– Západné Karpaty (1964 – 1973;
č. 1 – 18), ktorá bola polytematická.
Okrem toho vznikol aj edičný rad
pre SGV, rad ZK – Západné Karpaty
a Geologické práce – Správy.
Prudký rozvoj geológie na Slovensku
a moderné trendy tohto vedného
odboru vo svete si vyžiadavali
náležitý priestor na prezentáciu
slovenskej geológie nielen v rámci
bývalej Československej republiky,
ale aj v zahraničí. Z pôvodného
radu ZK – Západné Karpaty
sa roku 1974 vyčlenili štyri
špecializované série: Geológia (1974
– 1995, č. 1 – 18), Paleontológia
(č. 1 – 17), Mineralógia (č. 1 – 16),
Hydrogeológia, inžinierska geológia
(č. 1 – 12). Ich úlohou bolo čo
najpružnejšie informovať širokú
odbornú verejnosť o najnovších
poznatkoch z výskumov geológie.
Edícia Geologické práce – Správy
predstavuje jedinú kontinuitnú
sériu, ktorá vychádza dodnes.
• Ako edície reagujú na potreby
odbornej verejnosti v súčasnosti?
– Najnovšie poznatky prinášajú
periodiká: Mineralia Slovaca
– vychádza štyrikrát do roka
v slovenskom jazyku s anglickým
resumé. Zameriava sa na
regionálnu a environmentálnu
geológiu, zároveň prezentuje
aktivity Slovenskej geologickej
spoločnosti aj geologických
asociácií. Niektoré čísla sú zamerané
monotematicky. V roku 2006 vyšiel
už 38. ročník. Slovak Geological
Magazine – v rokoch 1995 – 2005
vychádzal štyrikrát do roka, od
roku 2006 vychádza dvakrát
ročne výlučne v anglickom jazyku,
prezentuje príspevky domácich
i zahraničných autorov. Orientuje
sa na zverejňovanie výsledkov
vedy a výskumu geologických
vied, pričom niektoré čísla sú
monotematické.
Ďalej pripravujeme neperiodické
časopisy: Geologické práce – Správy
– od roku 1954 až do roku 2006
vyšli čísla 1 – 113 v slovenskom
jazyku s anglickým abstraktom,
resp. s cudzojazyčným resumé.
Časopis informuje širokú odbornú

verejnosť o najnovších poznatkoch
z výskumov zo všetkých vedných
disciplín geológie. Niektoré čísla
časopisu sú monotematické.
Regionálna geológia Západných
Karpát – vychádza od roku 1973
v slovenskom jazyku s anglickým
resumé. Zverejňuje výsledky
z hlbokých štruktúrnych vrtov
a informácie regionálneho
charakteru.
Konferencie, sympóziá, semináre
– tento neperiodický časopis
v slovenskom jazyku s anglickým abstraktom vychádza od
roku 1978. Uverejňuje materiály
z príležitostných vedeckých
podujatí.
Knižné publikácie s tematickým
zameraním vychádzajú v slovenskom jazyku s rozsiahlym
anglickým resumé, prípadne
dvojjazyčne. Prvá monograﬁcká
práca vyšla už v roku 1958,
kým ďalšie až po roku 1963.
Vydavateľstvo GÚDŠ do roku 2006
vydalo 38 monograﬁí. Okrem
toho ústav vydáva príležitostné
publikácie – atlasy, bibliograﬁe,
terminologické slovníky, ročenky,
bulletiny, sprievodcov, metodické
príručky.
Dôležitú súčasť nášho
vydavateľského programu tvoria
geologické mapy. Neoddeliteľnou
súčasťou máp sú Vysvetlivky
ku geologickým mapám, ktoré
vychádzajú ako samostatné tituly.
• Ktoré z vašich publikácií upútali
odbornú verejnosť?
– Monograﬁa M. Slavkaya Ložiská
nerastných surovín Slovenského
Rudohoria, 2. zv., Nerastné suroviny
SR autorov J. Zuberca, M. Trégera,
J. Lexu a P. Baláža, História geológie
na Slovensku, 1. diel (2. diel je v tlači)
alebo Slovenské názvy minerálov.
Veľmi cenné sú slovníky: Geologický
slovník – Zoopaleontológia od
O. Samuela a Anglicko-slovenský
geologický slovník B. Moláka,
P. Liščáka a kol:, ktorý získal Čestné
uznanie Literárneho fondu za rok
2003. Z máp sú to Historické mapy –
DVD, Tektonická mapa SR v mierke
1 : 500 000, Metalogenetická mapa
SR v mierke 1 : 500 000, Nerastné
suroviny Slovenska – súbor máp
v mierke 1 : 500 000, Geologická
mapa Slovenska v mierke
1: 500 000, Geologická mapa Gemer
– Bükk v mierke 1 : 100 000. Za
prínos pri zostavovaní a publikovaní
štátnych mapových diel a atlasov,
regionálnych geologických,
ložiskových a účelových máp,
ako základnej poznatkovej bázy
na tvorbu a ochranu životného
prostredia získal ústav v roku 2003
Cenu ministra školstva SR.
Za rozhovor ďakuje Lýdia Čelková
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PORTRÉTY
OSOBNOSTÍ

Ľudia a knihy
V DIVADLE a. ha. s Kornelom Földvárim

Štefan Luby
Moji intelektuáli III
Bratislava, Veda 2006

Tučný a slepý v akcii

Štefan Luby prináša v treťom zväzku
svoje postrehy, črty, poznámky, úvahy,
spomienky na ľudí, ktorých zväčša osobne
poznal, a udalosti, ktorých bol svedkom.
Neštylizované portréty osobností sú
výsledkom citlivého spracovania autorovej
bohatej dokumentácie v poznámkových
zošitoch. Najnovší zväzok obsahuje črty
siedmich zahraničných a šestnástich
domácich osobností. Hneď na prvom
mieste je črta o Albertovi Einsteinovi,
autor vyzdvihuje predovšetkým čaro jeho
osobnosti. Ďalej priblížil čitateľom Václava
Pačesa, predsedu Akadémie vied ČR;
prezidenta Poľskej akadémie vied Andrzeja
B. Legockého; rektora Karlovej univerzity
Ivana Wilhelma; vysokoškolského pedagóga
Tadeusza Zasępu, ktorý o. i. pôsobí aj na
univerzitách na Slovensku (Prešov, Trnava,
Ružomberok); a dvoch „vierozvestov
z Bruselu“ Marka Eyskensa a Niceasa
Schampa.
Z domácich osobností sa v knihe stretávame
opäť s Oldrichom Bendom, ale tentoraz
ako funkcionárom SAV a riaditeľom Centra
elektrotechnického výskumu; právnikom
Petrom Blahom, rektorom Trnavskej
univerzity; Jozefom Černáčkom, otcom
slovenskej neurológie; sudcom, ktorý
nikdy nikoho neodsúdil, Milanom Čičom;
jazykovedcom Jánom Doruľom; historikom
Ľubomírom Liptákom; archeológom
Karolom Pietom; dekanom Lekárskej
fakulty UK Pavlom Traubnerom; bývalým
prezidentom SR Rudolfom Schusterom;
biskupom Františkom Rábekom; uznávaným
sinológom Mariánom Gálikom; literárnym
vedcom Rudolfom Chmelom; lekárkou Evou
Kellerovou; rektorom Univerzity Konštantína
Filozofa Danielom Kluvancom; akademickým
maliarom Ľudovítom Hološkom a politikom
Františkom Mikloškom, priaznivcom vedy,
kultúry a umenia.
V knihe upúta autorov zaujímavý pohľad na
jeden deň Predsedníctva SAV. Je to vlastne
akýsi virtuálny deň, načrtnutý z bežných
udalostí s vhodne zakomponovanými
úsmevnými výrokmi, ktoré zaznamenal člen
Predsedníctva SAV Marián Reiﬀers v rokoch
2001 – 2005.
Biograﬁcké fakty, známe i menej známe
skutky, neopakovateľné situácie, niektoré
– neraz i skryté povahové a charakterové
– vlastnosti, vzájomné vzťahy, názory,
postoje osobností autor Mojich intelektuálov
III pozorne sledoval a zaznamenával.
Nespracoval ich však pre seba či úzku
skupinu odborníkov, ale usiloval sa osloviť
širokú verejnosť, súčasníkov a zanechať
dokument aj pre ďalšie generácie tak, aby
vzbudil záujem o tieto osobnosti. A práve „to
ľudské priblíženie“ nebýva jednoduché.
Lýdia Čelková
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Čertov kvietok mystiﬁkácie tuším
začína zapúšťať korene aj do sterilnej
slovenskej pôdy. Oslobodzujúci smiech
a iskrenie dôvtipu sa vynárajú tam,
kde sa donedávna darilo predovšetkým
výstražne zdvihnutým ukazovákom. Po
dnes už legendárnom Rogerovi Krowiakovi
a Taragelovom ,,preklade“ Gutermanovej
a Colohnattovej aktuálnej príručky Vražda
ako spoločenská udalosť sa na trhu zjavila
netrpezlivo očakávaná Rota pomalého
nasadenia dvojice Peter KRIŠTÚFEK
a Dado NAGY (L.C.A. 2006). Lákavé sústo
pre labužníkov: vystrihnuté a nepoužité
scény zo šestice dokonale neznámych, no
mimoriadne nekvalitných ﬁlmových trilerov

imaginárneho režiséra Rona Escherwooda,
korunované bravúrnou vedeckou analýzou
renomovaného teoretika Igora Ciela.
Hrdinovia publikácie, nekonečne pomaly
mysliaci a reagujúci (ach, aká úľava
v dnešnom svete!) detektívi Tučný a Slepý
tvorili koncom novembra aj uvítací výbor
v Divadle a. ha. Podľa výsledku Cielových
výskumov rodní vnuci geniálneho agenta
Krowiaka chvíľami dokonca boli aj osobne
prítomní – fyzickú podobu im v ukážkach
z dialógov prepožičali sami autori. Ako
rodení šoumeni urobili z večera príjemne
improvizované predstavenie (v prípade
Krištúových kníh sa to už stáva tradíciou),
pri ktorom im zdatne sekundoval vydavateľ
Koloman Kertész Bagala, krstní rodičia Adela
Banášová, Daniela Kapitáňová i autor týchto
riadkov a v neposlednom rade plnokrvná
hudba Oskara Rózsu a Ľubora Prieložníka.
Stali sme sa tak účastníkmi malého zázraku,
ako medzi inšpiráciou a chápavým publikom
preskočila iskra a roznietila – tak, ako to
literatúra vie – plamienok porozumenia
a vzájomnej komunikácie.

LITERÁRNE HÁDANKY

od 17. januára do 31. januára
•

•

Z prvej hádanky uverejnenej v poslednom vlaňajšom čísle KR všetci čitatelia správne
vylúštili Dominika Tatarku a jeho Pannu zázračnicu. Viacznačnejšie pochopili indície druhej
hádanky. Ak správne určili autora – Fiodora Michajloviča Dostojevského – nie vždy vytipovali
správne dielo ukryté v hádanke – Zločin a trest. Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali
Kristínu OKŠOVÚ z Topoľčian a posielame jej historický román A. Hykischa Trinásta hodina
z vydavateľstva Slovenský spisovateľ, drámu W. Shakespeara Hamlet v prebásnení Ľ. Feldeka
z vydavateľstva Ikar posielame Lucii HUČKOVEJ do Myjavy.
V oboch dnešných literárnych hádankách sú zašifrované názvy kníh prináležiacich k tzv.
kráľovskému žánru – románu. Prvá ukrýva dielo, ktorého autora dodnes pokladáme za
jedného z najvýznamnejších spisovateľov sveta, pretože jeho tvorba pôsobila vývinovo
podnetne. Stala sa aj predmetom nespočetných odborných analýz.
Dielo slovenského prozaika z druhej hádanky sa zasa radí k najvýznamnejším slovenským
románom druhej polovice 20. storočia a v čase svojho vzniku vyvolalo veľký ohlas kritiky
i čitateľov.
I.
Jozef neznal vlastnej viny,
súdili ho bez príčiny.
Napokon ho popravili
dvaja páni vcelku milí.

JUBILANTI

II.
Jedno slovo tvorí názov diela,
v ktorom sa veľa osudov tají.
Stromy plné kvetov – farba biela,
omamná vôňa šíri sa v kraji.

Ako zvyčajne, aj tentoraz vám pri lúštení hádaniek pomôžeme doplňujúcimi údajmi. Autor
románu z prvej hádanky sa narodil v Prahe a patril k okruhu pražských spisovateľov píšucich
po nemecky. S jeho tvorbou sa spájajú označenia ako absurdita, odcudzenie, existencializmus
a vizionárstvo. Pre zaujímavosť ešte uvedieme, že bol chorý na tuberkulózu a liečil sa aj na
Slovensku v Tatranských Matliaroch.
Dielo utajené v druhej hádanke je rozsiahlou románovou freskou, situovanou do prostredia
južného Slovenska. Rozpráva o živote ľudí v malom meste a jeho blízkom okolí. Vzniklo
v čase normalizácie, keď sa mnohí slovenskí prozaici uchýlili do tzv. exilu témy – teda
venovali sa historickej próze, resp. návratom do obdobia svojho detstva či mladosti. Aj náš
autor sa vo viacerých svojich knihách – vrátane tejto – vrátil do svojich detských čias, teda do
rokov bezprostredne po druhej svetovej vojne.
Na riešenia hádaniek, čiže mená autorov (krstné mená a priezviská) a názvy diel čakáme do
31. januára. Nezabudnite k správnym odpovediam priložiť kupóny. Vydavateľstvo Columbus
venovalo do súťaže román Parfum Patricka Süskinda. V slovenských kinách sa začal
premietať 11. januára rovnomenný ﬁlm nakrútený podľa tohto príbehu vraha Grenouilla.
Vydavateľstvo Ikar venuje výhercovi romantický príbeh Letný ostrov od Kristin Hannahovej.
Vymýšľa Igor Hochel

•
•
•
•
•

•

22. januára 1940 – sa narodil prozaik
Peter JAROŠ. Vďaka Agentúre Signum
môžete oslavy narodenín prežiť
v spoločnosti autora, keďže autorovi
vydala k jeho životnému jubileu

knižku Kárový horník alias Modrý
jazdec obsahujúcu zápisky, rozhovory,
spomienky, ankety, úvahy, reportáže
a poznámky. S jeho vlastnoručným
podpisom ju venuje jednému nášmu
čitateľovi. Stačí, ak ku kupónu Agentúry
Signum pripojíte nejaký postreh, čo
vás najviac zaujalo v jeho románovej,
poviedkovej či ﬁlmovej tvorbe.
19. januára 1919 – sa narodil básnik
a prekladateľ Vladimír REISEL
19. januára 1955 – sa narodil prozaik,
dramatik a publicista Andrej FERKO
20. januára 1940 – sa narodil prozaik
a literárny vedec Stanislav RAKÚS
22. januára 1965 – sa narodil básnik,
prozaik a publicista Ivan KOLENIČ
24. januára 1964 – sa narodil divadelník
a spisovateľ Silvester LAVRÍK
29. januára 1959 – sa narodil básnik,
prozaik, publicista a kazateľ Daniel
PASTIRČÁK
30. januára 1930 – sa narodil básnik
a prekladateľ Jozef MIHALKOVIČ

Kto dostane knižku?
Cibriť dôvtip na Hádankách Ondreja Nagaja
z Knižného centra Žilina si bude Lucka
HOZOVÁ z Malaciek.
Rozpomínať na zašlé časy starej
Bratislavy s Ľubošom Juríkom bude vďaka
Vydavateľstvu Štúdio humoru a satiry
Veronika GAŽÍKOVÁ z Bratislavy.
OBJEDNÁVKA
Objednávam si dvojtýždenník KNIŽNÁ REVUE na
rok 2007 od čísla ...... Cena jedného čísla je 10 Sk,
dvojčísla 20 Sk. Predplatné 260 Sk.
Meno:

Priezvisko (organizácia):

Ulica :

Mesto :

PSČ :

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

KUPÓN KUPÓN KUPÓN KUPÓN
Štátny geologický ústav
Dionýza Štúra
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Slovenský spisovateľ

IKAR

Agentúra Signum
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KNIŽNÁ REVUE

Rozhovor

číslo 2

Nastal čas na súčasnosť
Ocenení autori v súbehu Román 2006 Slovak Telekom
Michaela ROSOVÁ a Daniel ŠTEFANEC
K najvýznamnejším literárnym udalostiam vlaňajšieho roka patrilo vyhlásenie
literárneho súbehu Román 2006 Slovak Telekom, ktorý inicioval, pripravil a vyhlásil
pred tromi rokmi vydavateľ Koloman Kertész Bagala. Stručne zrekapitulujeme, že
do súbehu prišlo 97 románov, podmienky súťaže splnilo 89 z nich a každý prečítali
traja porotcovia. Predsedom poroty bol literárny vedec Valér Mikula. Do druhého kola
postúpilo štrnásť románov, z nich päť postúpilo do ﬁnále. V záverečnom kole čítalo
týchto päť románov šestnásť domácich a deväť zahraničných porotcov. Vyhlásenie
výsledkov tejto anonymnej súťaže odvysielal Slovenský rozhlas v priamom prenose
1. decembra 2006: hlavnú cenu získal román Námestie kozmonautov, autor Viliam
Klimáček (1958), dve prémie udelili románom Hlava nehlava od Michaely Rosovej
(1984) a Filipiky od Daniela Štefanca (1979). Keďže Viliam Klimáček je našim čitateľom
známy (rozhovor s ním sme priniesli v KR č. 19/2006), predstavujeme nositeľov prémií
v tomto súbehu. Na otázky Patrika ORIEŠKA, člena poroty, odpovedá Michaela ROSOVÁ.
• Kedy a prečo ste začali písať?
– Na toto sa skutočne ťažko odpovedá, keďže
to nemohlo vychádzať z nejakého vedomého
rozhodnutia, že teraz začnem a budem písať.
Skrátka ma to naučili, tak som si čmárala.
Rudolf Sloboda hovorí, myslím v niektorej
eseji, že po to človek možno príde tým, že
sa mu trebárs v detstve podarí vyriešiť si
dačo len tak v hlave a potom to prenáša
na papier, ospravedlňujem sa za to voľné
parafrázovanie, každopádne tento výklad
je mi blízky. Tým, že to, čo ma práve teší,
trápi alebo skrátka len zaujíma, pomenujem,
napíšem, tým tomu dám určitejšiu podobu,
môžem to analyzovať a pochopiť. Takto
tematizovať vlastné písanie mi popravde
zrovna ,,nevoní“. Skrátka sa to deje. Omnoho
radšej by som hrala na husliach, ale na to
očividne nemám vlohy.
• Očakávali ste, že sa v súťaži Román 2006
dostanete až do ﬁnále a porota vašu prácu
ocení prémiou?
– Striedavo som bola skalopevne
presvedčená, že sa určite v tej prvej trojke
umiestnim a zase že určite nemám šancu
dostať sa tam. Objektívne som to nemohla
zhodnotiť, lebo som nepoznala ani mená
ostatných zúčastnených autorov, ani ich
texty. Okrem toho som ten román napísala
približne za štyri týždne tesne pred

uzávierkou a do tejto chvíle som ho nikdy po
sebe nečítala celý, teda tak, ako tie kapitoly
idú za sebou. Čítala som si dodatočne akurát
niektoré z tých kapitol a hanbila som sa,
že som vôbec poslala niečo, čo je také
očividne nedozreté. Na druhej strane
tie štyri týždne totálneho vytrženia, dni
trávené v divadle a noci prebdené nad
počítačom a slovníkmi a tak podobne, ma
natoľko vyčerpali, že keby som napokon pri
oceňovaní obišla naprázdno, asi by som sa
cítila tak nejako ukrivdene. Keď niečomu
venujem toľko úsilia, logicky dúfam, verím,
že sa mi to nejakým spôsobom vráti.
• Aké boli ohlasy najbližšieho okolia na váš
úspech v súbehu?
– Dokopy žiadne. Otec sa to dozvedel
z tlače, ostatným členom som to povedala
v podstate skôr z praktických dôvodov. Ináč
si neviem predstaviť, prečo by som mala len
tak za niekým ísť a oznamovať mu, že som
niečo vyhrala. Nehonos sa, že si vykonal,
ale nechaj veci vykonanej za seba hovoriť.
Povedal Jan Ámos. Hovorí sa síce, že tak ako
zdieľaná bolesť je vždy polovičnou bolesťou,
tak sa zdieľané šťastie zasa zdvojnásobí,
každopádne to asi u mňa funguje trochu ináč
a o pocite šťastia sa beztak nedalo hovoriť.
Iba sa mi uľavilo. Že ten strašný mesiac nebol
zbytočný.

• Chcete sa písaniu venovať aj v budúcnosti,
alebo bola vaša účasť v súťaži viac-menej
náhodná?
– Účasť nebola náhodná, próze sa venujem
priebežne. Mám aj rozličné ďalšie záujmy,
píšem momentálne prevažne poviedky, aj keď
ani tie už občas nie som schopná dokončiť.
Popri tom pracujem na niekoľkých školských
projektoch, čiže ide skôr o dramaturgické
analýzy a dramatické texty, hry. Čomu sa
budem venovať v budúcnosti a či vôbec niečomu ako-tak zmysluplnému, to sotva môžem
s istotou povedať, keďže obvykle nemám
zrovna jasnú predstavu ani o zajtrajšku.
• Čitateľovi by sa mohlo zdať, že román
Hlava nehlava je výsostne autobiograﬁcký
text. Do akej miery vystupuje vo vašom
románe do popredia váš skutočný život?

Daniel ŠTEFANEC je Bratislavčan, narodil sa v znamení kozy a raka. Počas
vysokoškolských štúdií novinárčil. Aj v súčasnosti sa popri iných aktivitách venuje
publicistike. Má rád divadlo. Daniel Štefanec je pseudonym. Je to zároveň meno
hlavného hrdinu románu Filipiky – režiséra, ktorý inscenuje divadelnú hru Filipiky.
Filipiky sú debutovým románom Daniela Štefanca.
• Kedy a prečo ste začali písať?
– Začal som písať až po vyhlásení literárneho
súbehu Román 2006. Všetky pokusy, ktoré
tomu v puberte predchádzali, netrvali dlhšie
ako pol hodinu, a preto sa o nich zmieňovať
nebudem. Od vyhlásenia Románu 2006
uplynuli presne tri roky. Nájsť presné príčiny,
ktoré ma viedli k písaniu, bude po takom
čase ťažké. Možno išlo o pretlak čohosi, čo
sa vo mne za 24 rokov nahromadilo, alebo
o potrebu malej nevery publicistike. Alebo
to boli peniaze a pôvodný prísľub vydavateľa
vydať víťaznú knihu v troch jazykových
mutáciách? Najpravdepodobnejšia bude
verzia, podľa ktorej som začal román
písať preto, aby som sublimoval svoj obdiv
k belgickej spisovateľke Amélie Nothomb,
jej román Catilinaria (Filipika/y) tvorí jeden
z dejových pilierov môjho románu. Na jazyku
mi ostala z čítania jej románov akási ironická
slina, ktorú bolo treba vypľuť.
• Očakávali ste, že sa v súťaži Román 2006
dostanete až do ﬁnále a vašu prácu porota
ocení?
– Veril som, že Filipiky, najmä ich zápletka,
porotu zaujmú. Zapojil som do toho
množstvo energie a pozitívnych myšlienok.
Asi na tej parapsychológii niečo bude.
Knižku som pred odoslaním do súťaže dal

na prečítanie viacerým blízkym. Ich reakcie
boli vcelku pozitívne, čo ma upokojilo. V deň
vyhlásenia výsledkov som sa snažil vstrebať
možný pocit neúspechu, aby som neostal
sklamaný. O to viac ma potešil postup do
ﬁnále. Dúfam, že som svojím extatickým
výkrikom nezobudil obyvateľov Slovenského
Grobu. Ale o pol desiatej hádam ešte nespali.
• Aké boli ohlasy najbližšieho okolia na váš
úspech v súbehu?
– Vyhlásenie výsledkov, ktoré vysielal
Slovenský rozhlas 1. decembra naživo,
ma zastihlo na ﬁremnej husacine, takže
umiestnenie v súťaži som oslávil s kolegami
a ich rodinnými príslušníkmi. Takmer sa
pridala aj skupinka „husí a gunárov“, ktorá
stolovala vedľa nás. Radosť blízkych bola
asi veľká – súbežne som obsluhoval dva
mobilné telefóny. Možno sa objavila aj nejaká
závisť. Neviem. Chýr o nej sa ku mne zatiaľ
nedoniesol.
• Chcete sa písaniu venovať aj v budúcnosti,
alebo bola vaša účasť v súťaži viac-menej
náhodná?
– Ak uvidím, že nepíšem len pre seba,
ale minimálne pre nejaký tucet ďalších
čitateľov, ktorí nestratili orientačný zmysel
a cestu do kníhkupectva nájdu poľahky
i v stave zatemnenia mysle kadejakou

Daniel Štefanec, keď ešte nevedel písať
pseudokultúrou, určite budem v tejto
činnosti pokračovať. Ak, samozrejme, sám
neupadnem do pseudoumenia. Potom by ma
mal niekto zastaviť, teda, ak môj kontrolný
mechanizmus zlyhá. Hoci bol román mojou
prvou serióznou pisateľskou aktivitou, počas
tohto trápenia som sa venoval aj jednej
divadelnej hre. Ďalšie dve momentálne
smerujú do dramatických súťaží. Na
pôde divadelných hier sa cítim istejšie
a príjemnejšie. Najradšej píšem dialógy.
Ďalší román nevylučujem. Keď si predstavím
útrapy, ktoré ma sprevádzali počas písania
Filipík, nehovoriac o tých, ktoré ma čakajú
zapracúvaním pripomienok porotcov pred
vydaním knižky, asi to tak skoro nebude. Iba

– To asi nedokážem odhadnúť.
Zo skutočnosti si predsa v podstate asi
berieme všetko, nie? Akurát to pretvárame.
A čo všetko je konkrétne z môjho vlastného
sveta, o tom by som snáď pri každej vete
mohla rozprávať celé ďalšie príbehy. Už
niekoľko rokov, nech sa mi stane alebo
deje čokoľvek, trebárs aj hrozné, kruté
a zdrvujúce, okamžite si to pre seba
formulujem vo vetách a ešte si to v hlave
preštylizujem a upravím, čo sa mne
samej zdá trochu choré, na druhej strane
všetko je predsa materiál a, prirodzene, je
jednoduchšie pracovať s tým, čo poznám
dôverne. Čiže môj život. Pričom s ním
však, pravda, vždy narábam tak, ako sa mi
to zrovna hodí. Občas aj so životmi iných,
priznávam.
ak by to bol krátky román. Taký, aké píše
Amélie Nothomb.
• Jednou z tém vášho románu je
homosexualita. Ako ste prišli na myšlienku
spracovať túto na Slovensku stále háklivú
tému?
– Jedným z dôvodov bola doterajšia absencia
uvedenej témy v súčasnej slovenskej literatúre. Ak sa mýlim, opravte ma. Nečítam všetky
slovenské romány. Navyše, sú to práve háklivé
témy, ktoré ľudí zaujímajú. Myslím si, že
autori by mali písať predovšetkým o tom,
čo ľudí zaujíma. To však neznamená, že sa
majú lacno podkladať čitateľovi. Vnesením
homosexuality do vysokých štátnych funkcií
som chcel v románe Filipiky okrem iného
poukázať na to, že s touto minoritnou
formou cítenia a konania je možné stretnúť
sa prakticky kdekoľvek. Takže písať o nej by
vlastne malo byť celkom bežné. Uvidíme,
nakoľko to bude pre slovenského čitateľa
háklivá téma.
• Prečo ste sa rozhodli písať pod
pseudonymom?
– Pseudonym v sebe ukrýva tajomstvo.
A ľudia majú tajomstvá radi. Tým nechcem
povedať, že musia mať radi aj mňa, ale mne
je ﬁlantropia celkom blízka. Pseudonym
som si zvolil preto, lebo som si ešte nie
celkom istý tým, akú úlohu bude v mojom
živote zohrávať písanie. Zatiaľ ma však živí
normálna práca. Ale ktovie, možno ma pán
vydavateľ Bagala nakoniec zlomí, aby som
vydal Filipiky pod vlastným menom. Ak by
to malo zvýšiť tržby z predaja, tak nad tým
začnem vážne uvažovať.
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