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ROZHOVOR S ČESKÝM FILOZOFOM
JOSEFOM ŠMAJSOM
„Človek ako tvorca kultúry je však
univerzálnym koristníkom, robí si nárok
na celý svet. A práve toto sebectvo,
teoreticky zatiaľ prehliadané,
nám zostalo. Na pochopenie ontickej
opozície kultúry voči prírode nestačí
sledovať, či ľudské poznanie dospieva
k pravde.“ O riešení konfliktu kultúry
s prírodou čítajte na strane 9.
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DOČKALI SME SA PRVÉHO
DIELU SLOVNÍKA
Minulý týždeň predstavilo vydavateľstvo Slovenskej
akadémie vied – Veda dva výnimočné knižné tituly.
Jednozväzkovú reprezentačnú encyklopédiu Slovenska
v angličtine e Encyclopaedia of Slovakia and the Slovaks,
ktorá v 3700 heslách spolu s 1400 ilustráciami ponúka
predovšetkým zahraničnému záujemcovi o Slovensko
základné informácie o našej súčasnosti aj minulosti.
Knižnou udalosťou bolo aj uvedenie prvého zväzku
Slovníka súčasného slovenského jazyka od A po G.
Dielo kolektívu autoriek má 1134 strán a 30 293 hesiel.
Na ďalší zväzok si počkáme najmenej dva roky, celý
projekt Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV
by mal byť zavŕšený zhruba o 15 rokov a tvoriť ho bude
sedem až osem zväzkov s vyše 220 tisíc heslami.
So zvyšovaním jazykovej kultúry, najmä v médiách,
by sme však nemali čakať na dokončenie tohto projektu.
Ak by sa totiž tvoril korpus nášho jazyka z prepisov
rozhovorov našej dospievajúcej mládeže odchovanej
na komerčných rádiách, televízii a internete,
bol by žalostne chudobný a žalostne vulgárny. Nie je to
však len ich chyba. V škole na cibrenie jazykového prejavu
nie je priestor, skúša sa zväčša písomne, a tak sa vyjadrujú
stručne a v holých vetách. Najčastejšie im však stačí
označiť písmenká v testoch. Všade sa stále propaguje
výučba cudzích jazykov, na svoj materinský však trestuhodne
zabúdame. Spisovateľka Susan Sontagová síce tvrdila,
že ,,bez mlčania ako protipólu by sa celý systém jazyka
veľmi rýchlo zrútil“, o slovnej zásobe a s tým súvisiacim
čítaním mládeže, by sme mlčať nemali.

KNÍHKUPECTVO ĽUBICA,
ZÁMOCKÁ 1, 901 01 MALACKY,
TEL. 034/772 6734
Slovenské:
1. P. Nagyová-Džerengová: Pozri sa na seba – Ikar
2. O. Feldeková: Tajomstvo Sloveniek – Columbus
3. K. Gillerová: Všetko sa raz skončí – Slovenský spisovateľ
Zahraničné:
1. P. Cornwellová: Predátor – Ikar
2. D. Carnegie: Ako sa zbaviť starostí a začať žiť – Príroda
3. D. Brown: Bod klamu – Vydavateľstvo Slovart

DUŠAN LEŠTÁCH,
LEŠTÁCHOVO KNÍHKUPECTVO, NÁMESTIE SNP 4,
960 04 ZVOLEN, TEL. 045/5323472
Slovenské:
1. T. Keleová-Vasilková: Modrý dom – Ikar
2. K. Gillerová: Dotkni sa ma, láska – Slovenský spisovateľ
3. I. Mráz: Horár Sever 10. zv. – Epos
Zahraničné:
1. Ch. Paolini: Eldest – Fragment
2. S. Calmanová: Spoveď zlej matky – Fragment
3. J. Deverauxová: Ohnivé dvojča – Ikar

Kárový horník alias Modrý jazdec
Peter Jaroš

MAREK UHRÍN, KNÍHKUPECTVO ALTER EGO, S.R.O.,
HLAVNÉ NÁMESTIE 3, 060 01 KEŽMAROK,
TEL./FAX: 052/452 4021
Slovenské:
1. P. Nagyová-Džerengová: Pozri sa na seba – Ikar
2. F. Mrázik: Strechy nad oblakmi – (Chaty a ľudia) –
František Mrázik ml.
3. N. Baráthová: Kežmarok – oko dejín – Jadro
Zahraničné:
1. B. Woodová: Babylonská hviezda – Ikar
2. P. Süskind: Parfum – Columbus
3. D. Gemmell: Trója – Vydavateľstvo Slovart

TURCI NA SLOVENSKU II
V stredu 24. januára sa uskutočnila prezentácia ďalšieho
zväzku edície Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov.
Editorom celého projektu je známy popularizátor histórie
Pavel Dvořák, jednotlivé časti pripravujú historici
špecializujúci sa na dané obdobie. Pramenné materiály
z obdobia tureckých vojen sú kvôli veľkému množstvu
rozdelené do dvoch zväzkov. Prvý zväzok Turci v Uhorsku I
(2005) priniesol informácie o živote v Uhorskom
kráľovstve od tragickej bitky pri Moháči (1526) až po
Bratislavský snem (1608). Druhý zväzok Turci v Uhorsku II,
ktorý vyšiel vlani v decembri, sa venuje životu v Uhorskom
kráľovstve počas tureckých vojen a protihabsburských
povstaní od roku 1608 po satmársky mier (1711).
Z bohatého materiálu mohli historici vybrať iba časť, no je
svedectvom dejinných udalostí, ale aj života ľudí z rôznych
vrstiev: sú tu aristokratické inventárne súpisy z kaštieľa,
denník Ladislava Rákociho, jedálne lístky Stanislava Turza,
testament manželstva z rozumu, svedectvo starostlivosti
o deti od Alžbety Coborovej, i dôvody na rozvod manželstva
mešťanov...
Najnovší zväzok edície Pramene, ale aj predošlé, si môžete
kúpiť aj v internetovom kníhkupectve Literárneho
informačného centra na www.litcentrum.sk.
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Bratislava, Agentúra SIGNUM 2006
Na Slovensku bol plodný autor odjakživa podozrivý. A je
dodnes, hoci trh to vidí inak a plodnosť priam diktuje. Keď si
však prečítate vyše štyristo strán rozličných, zväčša diskurzívnych textov, a nenájdete v nich žiadnu hlúposť, azda aj vás
prejde akákoľvek podozrievavosť. Navyše, ak autor týchto
textov na niekoľkých miestach duplikuje, že sa necíti byť
plodný, hoci napísal vyše tridsať prozaických knižiek, ktoré
by sa dali pokladať trebárs aj za apoteózu plodnosti, musíte
chtiac-nechtiac svoje podozrenie z grafomanstva zmierniť
prinajmenšom na podozrenie z potmehúdstva. A pravdepodobne až potom sa dostanete bližšie aj k autorovi, ktorý
debutoval takmer pred polstoročím a ktorého „plodnosť“ domestikovala v slovenskej próze nielen humor, ale aj horor, nielen pôžitok, ale aj zdesenie, nielen lásku, ale aj jej zvrátené
rozkoše a odpudivé grimasy. A plno iných vecí, ktoré v čase
ich splodenia vyvolávali práve tak čitateľské nadšenie ako búrky nepochopenia, hoci dnes sú už, povedzme, samozrejmou
súčasťou aj toho najobyčajnejšieho písania. Takže naozaj: „plodnosť“ autora Zdesenia (1965), Tisícročnej včely (1979) a Milodaru slučka (1991) je hľadaním optimálnej podoby prózy
pre storočie plné besov, v ktorom humor, irónia, groteska,
persifláž, ergo oná potmehúdskosť, je nevyhnutnou daňou za
to, čím utrpela noblesa človeka prebíjajúceho sa húštinami
nedorozumení, sklamaní a šokujúcich odhalení. „Plodnosť“
Petra Jaroša nie je nedostatkom štýlu, ale poctivým zavracaním myšlienok noblesného talentu ťažko si hľadajúcich
miesto medzi odľudšteným faktom a ľudským snom. A ak to
nie je celkom jasné zo všetkých tých kníh, ktoré Jaroš napísal,
táto nebeletristická kniha to prinajmenšom potvrdzuje.
Výber v istom zmysle nadväzuje na knihu Loď lásky s príznačným podtitulom Kronika dobrých nádejí (2000). Aj ona
je výberom z prebohatého autorského archívu, aj ona sa podujala dokumentovať beletristickú cestu plodného autora.
Kárový horník zrejme siahol ešte hlbšie do šuplíkov a vylovil
stadiaľ kadečo: od intímnych poznámok z roku 1964, cez
publikované materiály, rozhovory, glosy a iné publicistické
prejavy, až po priam filozofujúce a sociologizujúce eseje o li-

teratúre a spoločnosti, najmä po roku 1989 (posledný rozhovor z januára 2004). A všetko toto lovenie je zastrešené
mottom: „Čím sa somárovi lepšie darí, tým viac vôkol seba
kope.“ Na prvý pohľad tieto texty nie sú ničím zádrapčivé
a smerujú najmä k vysvetľovaniu autorskej pozície v zložitých literárnych a spoločenských súradniciach. Stačí si však
pripomenúť okolnosti, za ktorých vznikali, aby sme z nich
pochopili, že to, čo Jaroš vkladal do svojich prozaických výtvorov, bolo zaiste väčšmi motivované snahou vysloviť sa,
vyznať sa zo životného pocitu, než za každú cenu upútať
a zviditeľniť sa, ako to u reformátorov literatúry nezriedka
býva. Ani v rozhovoroch a takpovediac programových textoch neprekračuje hranice svojej cudnosti a väčšmi trpezlivo
vysvetľuje než burcuje a šermuje valaškami. A napriek uvoľňujúcim sa hatiam výrečnosti akoby ani nemal o čom hovoriť
hlasnejšie: svoje písanie pokladá za prirodzené a jasné, svoje
experimenty za čosi, čo nechápe len ten, kto nevyšiel spoza
humien. Hovorí len toľko, koľko podľa neho treba povedať,
hovorí tak, aby to hlavné zatajil. Akoby mimochodom povie,
že v próze „najkratšia cesta k riešeniu je – keď tečie krv“, akoby mimochodom sa prizná k niečomu, k čomu by sa priznalo
máloktoré „svedomie doby“: „Naliehavo potrebujem písať po
istom čase vždy inakšie.“ Zato máloktorá výpoveď sa zaobíde
bez rodného Liptova (Hybe), alebo bez toho, aby sa nepriznal
k osobnému kultu lásky či k nenávisti voči nenávisti, vojne
a zrade. Možno to sú (plus ekológia) tie najkľúčovejšie slová
aj z neskorších písomných prejavov z deväťdesiatych rokov,
keď sa riešili také problémy ako nacionalizmus, spolužitie
s Čechmi alebo Maďarmi, keď na programe dňa boli vážne
sociálne otrasy či ďalšie smerovanie Slovenska. A prirodzene,
keď išlo o kultúru a jej zachovanie: „Bez kultúry niet mravnosti a bez mravnosti nefungujú elementárne zákony sociálne, ekonomické, nemôže existovať veda.“ Láska je pre neho
apolitická a kultúra „nedovoľuje nenávidieť“.
Jarošove paberky v každom prípade osvetľujú jeho tvorbu, ale zaiste vracajú aj múdrosť do čias, ktoré žijeme.
Alexander Halvoník
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Aktuálne

Medzinárodné knižné veľtrhy 2007

ZRKADLÍME

Literárne informačné centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR
pripravuje v roku 2007 národnú expozíciu na piatich medzinárodných
knižných veľtrhoch:

,,Fascinovali ma hraničné
situácie, keď sa od jednej
sekundy začne život odvíjať
úplne iným smerom. Keď píšem,
úplne sa vžijem do pocitov
hlavného hrdinu. Aby boli tie
situácie a konanie postáv
uveriteľné. Vždy som chcela písať
knihy, ktoré v ľuďoch vzbudia
silné pocity a hraničné situácie
sú na to ako stvorené. O tých sa
píše ľahšie. Horšie by bolo písať
o niečom, keď sa nič nedeje.“
Petra Nagyová-Džerengová,
Pravda 18. 1. 2007

KDE BOLO
• Pálffyho palác na Zámockej
ulici v Bratislave – prezentácia
štyroch výtvarných monografií –
Oskár Čepan, Klára Bočkayová,
Milan Bočkay a Marian Meško
spojená s vernisážou výstavy
týchto autorov – 15. januára
• Ústav medzinárodných
vzťahov, Nerudova 3, Praha –
prezentácia knihy Vladimíra
LEŠKA Slovensko 1993-2004.
Léta obav a nadějí – 17. januára
• Knižnica J. Fándlyho v Trnave
– prezentácia knižnej novinky
Mikuláša JARÁBKA Epigramy
a iné frivolnosti – 18. januára
• Klub slovenských spisovateľov
v Bratislave – čítanie z kníh
Milana VÁROŠA Záhady
Nesmrteľnej milenky
(Beethoven, ženy, Slovensko)
a Stratené slovenské poklady 1
(Osudy umeleckých pamiatok
šľachty a panovníkov) – 23.
januára o 15.00
• Libresso kníhkupectva Veda
na Štefánikovej ul. V Bratislave
– prezentácia knihy Miroslava
BLAHYNKU Janáčkove opery na
Slovensku a Eseje o opere – 24.
januára
• Kníhkupectvo Panta rhei
v bratislavskom Auparku –
prezentácia knihy Jánošík!
autorov Dušana TARAGELA
a Jozefa GIERTLI DANGLÁRA –
24. januára
• Klub slovenských spisovateľov
v Bratislave – čítanie z knihy
Gabriely ROTHMAYEROVEJ
Naše reality šou – 30. januára

KDE BUDE
• A-klub, Štúrova 9 v Bratislave
– prezentácia knihy Barbary
PRIBYLINCOVEJ Románik
– 1. februára o 17.30
• Klub slovenských spisovateľov
v Bratislave – čítanie Jozefa
MIKLOŠKA z jeho knihy Ako
sme boli Taliani – 6. februára
o 15.00
• Knižnica J. Fándlyho v Trnave
– prezentácia básnickej zbierky
Sone HIRNEROVEJ – 7. februára
o 10.00
• CC centrum Jiráskova ul. 3
v Bratislave – beseda so
spisovateľom Petrom GLOCKOM
o knihe Ruža pre Jula Verna
alebo Päť týždňov bez balóna –
8. februára o 10.00
• Klub slovenských spisovateľov
v Bratislave – prezentácia knihy
Anny OLŠOVSKEJ Adventný
kalendár – 13. februára o 15.00
• Mestská knižnica
v Piešťanoch – výstava Exlibris
Hlohovec Svetové vynálezy – do
15. februára

číslo 3

28. Salon du Livre
36. London Book Fair
44. Bologna Children’s Book Fair
13. Svět knihy
59. Frankfurter Buchmesse

Paríž
Londýn
Bologna
Praha
Frankfurt

23.—25. marca 2007
16.—18. apríla 2007
24.—27. apríla 2007
03.—06. mája 2007
10.—14. októbra 2007

Viac informácií poskytne Ina Martinová, tel. 02/52920269,
e-mail: martinova@litcentrum.sk

Do zbierky trofejí
Foto Peter Procházka
Dušan MITANA musel oslavu svojich okrúhlych narodenín v kruhu
čitateľov, ktorú mu ešte na sklonku roka pripravil vydavateľ Koloman
Kertész Bagala v Klube Trezor, pre zranenie preložiť na 11. januára.
Zranenie si spôsobil celkom prozaicky. Zo stoličky sa načahoval za
Dostojevským vo svojej knižnici (ako ukazuje na fotke P. Procházku).
Keďže bol sám doma, chcel, aby mu Fiodor Michajlovič robil spoločníka.
Lenže neudržal rovnováhu, dopadol na hranu stola a zlomil si rebrá.
Na druhý raz sa oslava vydarila, prišli všetci, ktorí majú radi za spoločníka
Dušana Mitanu – nielen prostredníctvom jeho kníh. V rozhovore
s Kolomanom Kertészom Bagalom a Dadom Nagyom sa autor vrátil
k počiatkom svojej literárnej dráhy, ku ktorej odbočil z vysnívanej kariéry
športového novinára. Bývalý spolužiak Dušana Mitanu z VŠMU Alfréd
Swan prečítal jeho najznámejšie poviedky V električke a Ihla. K autorovmu
spomínaniu na mladšie roky života sa pridal Vlado ČERNÝ z Divadla
Astorka-Korzo ´90. Prezradil, ako z mejdanu zvolali mimoriadny zjazd
spisovateľov do Budmeríc. Niektorí z úctyhodných umelcov sa dali priviesť
šesťstotrinástkami do domu spisovateľov. Bezprostredný rozhovor
nesmeroval len do minulosti. Dušan Mitana, na rozdiel od iných
poverčivých autorov, sa nebráni zverejniť svoje tvorivé zámery, a tak
hovoril o pripravovanom rozsiahlom románe. Veríme, že pri najbližšom
okrúhlom jubileu bude autor čítať ukážky z tohto románu a bude
mať toľko čitateľov ako spomínané poviedky.
–báb–

Stretnutie so Zuzanou Bukovskou
V kníhkupectve Panta rhei v bratislavskom Auparku predstavila
(17. januára) Zuzana BUKOVSKÁ svoju knihu Rozdané zostáva.
Rozhovory s osobnosťami, ktoré zblížil Turiec
(Martin, Neografia 2006). Zoradila do nej rozhovory, ktoré vznikli počas jej
desaťročného pôsobenia v regionálnej tlači. Napriek tomu, že autorka
v rozhovoroch vždy rešpektovala regionálne hľadisko, ich výpovedná
hodnota presahuje hranice Turca a časovú aktuálnosť ich vzniku. Ako na
prezentácii vyzradil autorkin syn Igor Bukovský (autor populárnej publikácie Návod na prežitie pre muža), kniha rozhovorov sa rodila dosť
ťažko, hoci to bol mamin dávny sen. A tak ju ku splneniu sna nútili všetci
rodinní príslušníci, neraz aj razantnejšími telefonátmi. Napokon v spolupráci
s manželom, ktorý zabezpečil obrazovú časť, a s Vlastou Kunovskou,
jazykovou redaktorkou, sa jej podarilo splniť si vlastný sen. Na prezentácii si
na rodný Turiec zaspomínali Magdaléna Blahušiaková, Vladimír Štefko,
dcéra Ruda Brtáňa a naturalizovaná Turčianka Elena Petrovická.
Výpovede ľudí o rodine, o súkromí, o prostredí, o najbližšom i širšom
okruhu ľudí, ktorí ich ovplyvnili či formovali sú aj po rokoch zaujímavé.
Ba viac ako zaujímavé – nielenže upozornia, i dodatočne, na významné
osobnosti, ktoré v Turci žili alebo majú k nemu iný, inak sprostredkovaný
vzťah, ale upriamia našu pozornosť i na to, cez aké myšlienky, cez aké
posolstvá títo ľudia ďalej žijú, prečo sú z nich stále osobnosti (i keď
niektorí z nich sa už neobjavujú na obrazovke života). Je to práve
úprimnosťou a vecnosťou, ktorú sa z nich autorke podarilo dostať,
jednotlivé konkrétne osudy a ich postoje k životu svoju dobu presahujú.
A hoci mňa ako rodenú Turčianku najviac upútali rozprávania s filiáciami
k Blatnici, mojej rodnej obci (manželia Petrovickí, V. Machaj, R. Brtáň),
a nemusia to byť len literáti či hudobníci (D. Buranovský) alebo slávne
operné speváčky (M. Blahušiaková, Ľ. Baricová), rovnako zaujímavé sú
i výpovede neliterátov, huslistu M. Končeka, Necpalčana, či zeleninára
Ďž. Angelova, Príbovčana, pôvodom Bulhara. Rozprávanie posledných
dvoch si môžeme prečítať ako dobrú chlapskú prózu, je to doslova príbeh
ich pohnutého, pracovitého života. O práci hovoria vlastne všetci.
Z literátov spomeňme ešte M. Rúfusa, L. Balleka, J. Vanoviča, A. Maťovčíka,
V. Šikulu či divadelníka V. Štefku. Je až neuveriteľné, koľkým ľuďom
z rozličných oblastí sa podarilo s pani Bukovskou stretnúť (J. Švejcar,
J. Trokan, J. Antal a mnohí iní). Mali to šťastie. Veru nie naopak, pretože
toľko úcty k dielu, akú autorka do vzťahov vkladala, málokedy nájdeme
takto pokope. Pekný epilóg ku knižke tvorí blok venovaný evanjelickému
kňazovi J. B. Hroboňovi, pokračovateľovi kňazskej tradície vo svojej rodine
(už v piatej generácii kňazov; a v tejto tradícii pokračujú aj jeho synovia).
Lebo isté postoje k životu sa dajú prejemniť len z generácie na generáciu
– a Bukovskej knižka prispieva aj k tomu vedomiu pestovania hodnôt.
Konečne sa dostalo do jednej publikácie množstvo osobností, ktoré sú
naozaj osobnosti a nepreslávili sa ničím iným iba svojou húževnatosťou.
Máme v rukách knižnú publikáciu reprezentačnú nielen z polygrafickej
stránky, ale aj publicistiku, ktorá pristupuje k faktom s úctou a vážnosťou,
nie s túžbou po senzáciách. Kultúrnu publicistiku v pravom slova zmysle.
Anna Blahová

Ten, kto si obľúbil prózy Júliusa
Balca pre dospelých, môže ich
pokladať za zriedkavé trofeje,
pretože autor ich čitateľom dávkuje
veľmi striedmo. Naposledy knižne
publikoval poviedky v zbierke
Ležoviská roku 1986, dva roky
po nich ešte novelu Cestujúci
tam a späť (1988). Okrem toho,
že sa veľmi úspešne presadil ako
autor pre deti, poviedky pre
dospelých publikoval v časopisoch.
Po desiatich rokoch teda ponúka
dospelým čitateľom znova knižnú
trofej – Diablovu trofej –
obsahujúcu 14 poviedok. Knižku

slávnostne odprevadili k čitateľom
v bratislavskom Klube spisovateľov
16. januára (presne na 160. výročie
narodenia S. H. Vajanského,
ako pripomenul moderátor
podujatia Juraj Sarvaš). Najnovšie
poviedkové dielo J. Balca
zhodnotili nielen odborne,
ale aj priateľsky Alexander
HALVONÍK a Bystrík ŠIKULA.
Diablova trofej je prvou knižkou,
ktorá vychádza v obnovenej
smenárskej edícii ERB vo
vydavateľstve Regent a stala sa tak
aj jeho erbovou knižkou.
–báb–

Tretia kniha Petry Nagyovej-Džerengovej
V romantických priestoroch
reštaurácie Mólo v areáli
bratislavského jazera Kuchajda
uviedlo vydavateľstvo Ikar tretí
román Petry NAGYOVEJDŽERENGOVEJ. Po úspešnom
debute Chcem len tvoje dobre
nasledoval román o psychickom
týraní a ťahaniciach o deti po
rozvode Za to mi zaplatíš!
V poradí tretí román, ktorý členka
predstavenstva Ikaru Gabriela
BELOPOTOCKÁ označila ako
najlepší, sa volá Pozri sa na seba
a je o domácom násilí. Medzi

čitateľov knižku vypravili
autorkine deti Leo, Teo a Lori,
hoci mamina ponuka v nich
nevyvolala nadšenie a ako prvé sa
jej spýtali, či nemá nejakú
kamarátku. Úlohy sa napokon
zhostili výborne a knihe zaželali,
aby sa dobre predávala a prinášala
čitateľom radosť. Pokiaľ ide
o kamarátky, tak tých má Petra
Nagyová-Džerengová neúrekom.
Bola ich plná reštaurácia a autorke
prišli blahoželať s nádhernými
kyticami.
-bi-

Mary Poppinsovú za polročné vysvedčenie
Svojrázna, avšak neodolateľná
a najmä neobyčajná, taká je
vychovávateľka Mary Poppinsová.
Deti Jane a Michael majú to šťastie,
že im východný vietor doslova
privial túto čarovnú osôbku
a zmenil tak ich jednotvárny,
„obyčajný“ život na rad zvláštnych
dobrodružstiev. Mary Poppinsová
nie je čarodejnica alebo, nedajbože,
ježibaba, nečaruje s kúzelnou
paličkou, ani nezaklína ľudí,
ale sama je čarovná a vďaka nej
je aj okolitý svet čarovný.
Jej priateľ Bert vie napríklad
maľovať obrazy, do ktorých
sa dá vojsť, jej strýko Parochňa
sa dokáže vznášať vo vzduchu
a priateľka pani Corryová so
svojimi obrými dcérami pečie
koláčiky – ďumbierovníky,
na ktorých sú pravé hviezdy.
Mary rozumie aj reči zvierat,
dokáže tak pomôcť psovi
Andrewovi, ktorého pani majiteľka
priveľmi rozmaznáva, a pomocou
zázračného kompasu Jane

a Michaela zoberie na výlet
okolo sveta. S Mary Poppinsovou
je každý deň dobrodružstvo.
Má však aj obyčajné ľudské
vlastnosti, je tvrdohlavá, urážlivá,
márnotratná, miluje pohľad
na svoj obraz v zrkadle
a jednostaj obdivuje svoje
klobúky a rukavičky. Vždy však
v nej zvíťazí dobrá stránka,
dá sa obmäkčiť, vie sa podeliť
dokonca aj o svoje najlepšie
kožušinové rukavičky, a hoci jej
výchovné metódy sú niekedy
prísnejšie, presvedčíme sa,
že má srdce „na pravom
mieste“.
A aj keď Mary Poppinsovú
odnesie západný vietor, pretože
ju už netrpezlivo čakajú
ďalšie deti, v detských srdciach
zostáva navždy. Táto knižka
z vydavateľstva SPN-Mladé letá
bude určite krásnou odmenou
za polročné vysvedčenie.
-mgb-

Slovenský spisovateľ, a. s., zmenil sídlo
SLOVENSKÝ SPISOVATEĽ, a. s.
Vajnorská 128
832 92 Bratislava 12

telefón: odbyt 02/4445 3041,
sekretariát 02/4445 3020

Nevyužité myšlienky
Keď sa nuda nenudí, skáče z ľudí na ľudí.
Jozef Moravčík Jakubovec: Alenka v krajine bodliakov, Nebojsa 2006
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Kardinál Korec stále s nami

BIBLOGLOSÁR

Bratislava, Lúč 2006

Jude Deverauxová
OHNIVÉ DVOJČA
Bratislava, Ikar 2006
Preklad Miriam Ghaniová

Možno viacerých čitateľov
nedávno v kníhkupectvách
upútala kniha nápadného
formátu s obálkou, z ktorej na
nás hľadí morálna autorita našej
krajiny. Vydavateľstvo Lúč touto
publikáciou s podtitulom Ján
Chryzostom Korec vo fotograﬁách
Jozefa Sedláka pozdravilo svojho
zakladateľa pri príležitosti
vo svete ojedinelého výročia

– päťdesiateho piateho výročia
biskupskej vysviacky.
Vydavateľ zvolil formu obrazovej
monograﬁe s vyváženou,
obsahovo vycizelovanou textovou
časťou. Súčasný nitriansky
diecézny biskup Mons. Viliam
Judák v úvode zdôrazňuje
význam tohto jubilea, a to
nielen pre partikulárnu Cirkev
na Slovensku.
Prof. PhDr. Július Pašteka, DrSc.,
dôverný znalec jubilantovej
duchovnej spisby, pútavo
oboznamuje s vkladom kardinála
Korca do našich duchovných
i spoločenských dejín. Stvárnenie
jeho biskupskej služby bolo
neraz zvláštne: malo aj podobu
robotníka, aj väzňa. Hoci
sme už o ňom prečítali
množstvo článkov, autor
nevtieravo portrétuje kardinála
a vedie jeho svedectvom
o Kristovi v každom čase.
Tento dialóg s kardinálom
Korcom umožňuje čitateľovi
panoráma 163 fotograﬁí
významného súčasného
slovenského fotografa Jozefa

Sedláka. Cez objektív zachytil
široký diapazón jubilantovej
činnosti od konca 80. rokov
20. storočia. Medzi prvými
pohľadmi je zachytený kardinál
Korec pri modlitbe, ktorá mu
bola a aj dnes je žriedlom sily
a neúnavnej tvorivosti.
Posledných šestnásť rokov
v živote Jána Chryzostoma Korca
bolo mimoriadne náročných:
obnoviť život v najstaršej diecéze
v strednej Európe. Namiesto
pokojného plynutia dôchodkového
času ho Svätý Otec Ján Pavol II.
poveril, aby „zatiahol na hlbinu“.
Fotograf citlivo vníma túto
delikátnosť kardinálovej služby.
Aj cez výber fotograﬁí cítime, ako
sa obaja zbližovali, rešpektovali,
chápali, ba vzájomne sprevádzali.
Len tak mohli vzniknúť fotograﬁe
dokumentárnej, umeleckej
a zároveň duchovnej výpovede.
Čierno-biela fotograﬁa zvýrazňuje
črty osobnosti kardinála Korca
v detailných záberoch jeho tváre,
ktorú pred rokom 1989 skôr
poznali v zahraničí ako my na
Slovensku. Tvár, cez ktorú svet

spoznáva našu krajinu. Tvár, ktorá
zrkadlí nenahraditeľné hodnoty
kresťanstva pre Slovensko
i Európu.
Autora fotograﬁí Jozefa Sedláka
približuje v umeleckej črte so
životopisnými medzníkmi Lucia
Lendelová. V záverečnej časti
sú ešte zaradené fotograﬁe zo
súkromného archívu kardinála
Korca. Prínosom je aj prehľad jeho
knižných diel vydaných po roku
1990 v Lúči a v zahraničí.
Publikáciu Kardinál Korec stále
s nami sprevádzajú resumé
v angličtine, nemčine, francúzštine,
čím sa stáva prístupnou aj pre
zahraničného čitateľa. Zaujímavý
je celkový dizajn – je dielom akad.
mal. Barbary Neumannovej.
Vydavateľstvo Lúč týmto edičným
titulom náročnú úlohu zvládlo
veľmi decentne a obohatilo náš
knižný trh o knihu, ktorá by
nemala chýbať v kultúrnych
inštitúciách, no nielen tam:
možno ju vnímať aj ako médium
kontemplácie a zdroj vzácnych
informácií.
Silvia Fecsková

poznania, ako „najvyššiu fúziu
medzi hmotou, duchom a realitou“
(s. 113). Metarealizmus je užšie
spojený so spiritualizmom ako
s materializmom, s idealizmom
skôr ako s realizmom, zároveň
však odbúrava ich protirečenia.
Najsilnejšie dôvody nachádzajú
v subatomárnych kvarkoch, ktoré
sa neriadia klasickými predstavami
o objektívnosti a determinizme, ale
správajú sa ako abstraktné veličiny
– nadväzuje na to pojem kvantové
prázdno, v ktorom sa doslova
z ničoho rodí niečo. Najmenší
dielik reality sa však nájsť nedá:
hmota vychádza z nehmotného,
z interakcií vibračných polí,
za ktorými stojí ich usmerňujúca
informácia: „celý vesmír je akoby
naplnený inteligenciou a zámerom“
(s. 78). To tiež potvrdzuje
argument o prítomnosti
kozmologických konštánt platných
v celom vesmíre, o detailných
pravidlách štruktúry neživej a živej
prírody, aj o prítomnosti celku
v každej časti, tzv. holograﬁcký
vesmír. Krásne úvahy vyplývajú
z kodanského chápania aktu
pozorovania v kvantovej teórii: sám

pozorovateľ (jeho vedomie) určuje
existenciu pozorovaného objektu.
Ak sme teraz vedomím vesmíru,
kto ho pozoroval pred nami, aby
mohol vôbec byť?
Mnohí kozmológovia a ﬁlozoﬁ
neuznávajú takéto argumentácie
a nechcú miešať fyziku s Bohom
– nechcú sa dostať do pozície,
že vytvoria „Boha medzier“, teda
Božiu prítomnosť vsadia do tých
častí fyzikálnych teórií, ktoré inak
nevedia vysvetliť. Pravdou je, že
naša trojica mysliteľov uplatňujúc
deizmus použila antropický princíp,
a z neho vyplýva, že všetko je akosi
„naštelované“ pre nás; svetoznámy
Hawking to sformuloval
nasledovne: Vidíme vesmír taký,
aký je, pretože existujeme. Toto je
však už vstupenka k nekonečným
diskusiám, ktoré prebiehajú na
mnohých fórach, od odborných
až po nezáväzný chat. Ak sa
neobávate vedomostných vrások,
potom vás kniha z vydavateľstva
Lúč dokáže osloviť. Je to famózne
dobrodružstvo, v ktorom sú
zázraky skutočné a skutočnosť
zázračná.
Radoslav Matejov

Jean Guitton: Boh a veda
Bratislava, Lúč 2006, Preklad Mária Gálová
Edícia Libri Europae prináša
v rámci vydavateľstva Lúč tituly,
ktoré sa vyrovnávajú so zásadnými
náboženskými otázkami súčasnosti
prostredníctvom odpovedí
prameniacich vo vedeckom
bádaní. Pre knihu rozhovorov
francúzskeho kresťanského
ﬁlozofa Jeana Guittona so
súrodencami Bogdanovovcami,
teoretickými fyzikmi, sa ústrednou
stala myšlienka hľadania Božej
prítomnosti vo fyzikálnych
a vesmírnych zákonitostiach. Séria
dialógov s jednotlivými úvodmi
sa ukazuje ako vhodná adresná
forma na prezentáciu náročných
poznatkov o mikroa makrosvete i o abstraktných
modeloch kozmológie posledných
desaťročí 20. storočia (pôvodné
vydanie knihy je z roku 1991).
Kapacita replík akurát stačí na
jasnú a stručnú argumentáciu a na
podstatné informácie, čo čitateľovi
umožňuje rýchlu orientáciu
v problematike, o ktorej by sa inak
dozvedal postupne a oveľa dlhšie
až z niekoľkých esejistických alebo
odbornejších kníh. Informačná
bohatosť sa tu šikovne zladila

s vysvetľujúcou funkciou. A tak
sa vlastne všetkým trom aktérom
podarilo brilantne odkryť za
obyčajnou realitou neuveriteľne
tajomný vesmír, čo je zaiste
prísľubom strhujúceho čítania pre
všetkých hľadajúcich...
Kompozičnú os textov vytvára
bežný okruh tém každej modernej
kozmologickej práce postavenej
na hypotézach a zisteniach teórie
relativity a kvantovej fyziky; patrí
sem big bang, elementárne častice,
komplementárnosť častíc a vlnenia,
vznik života, výskum priestoru,
času, hmoty, hmotných polí,
energie, a tiež charakter vesmíru
a jeho osud i postavenie človeka
v ňom a, samozrejme, súvislosti
s Transcendeciou. Nezabúdajme na
to, že televízne diskusie s podobne
vytýčenými hranicami patria medzi
najsledovanejšie programy! Našich
troch knižných diskutérov spája
zmierňujúci vzťah medzi vedou
a vierou – ich interpretácie
vyúsťujú v prekrývaní duchovného
a hmotného sveta, a na základe
toho smerujú k novej teórii
poznania, k metarealizmu.
Predstavujú ho ako budúcnosť

STAV SÚŤAŽE O KNIHU ROKA 2006
k 25. 1. 2006

ANKETOVÝ LÍSTOK - KNIHA ROKA 2006
Počet hlasov

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

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

81
58
27
19
10

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

1. Na knihu roka navrhujem:
(autor, názov, vydavateľstvo)

44
36
22
20
18

DEBUT ROKA
1. P. 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

KNIŽNÁ REVUE

Meno a adresa odosielateľa:

(podpis)
76
47
42
40
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.

Autorka už v úvode
predznamenáva, čo ju
inšpirovalo k napísaniu
románu: boj žien za
emancipáciu. Ponorila sa do
histórie a zistila, že stredovek
oveľa menej utláčal ženy ako
19. storočie. Ba dokonca aj diela
žien z 20. storočia stále zvádzajú
ten istý boj, jediný rozdiel je
v tom, že menej radikálne.
Preto sa hrdinkou Deverauxovej
knihy stala temperamentná
Blair Chandlerová, ktorá
práve vyštudovala medicínu.
Spomedzi všetkých uchádzačov
spravila najlepšie skúšky do
Nemocnice sv. Jozefa. Taktiež
sa chystá vydať za snúbenca
Alana, čerstvého medika. Lenže
predtým sa rozhodne navštíviť
svoju sestru - dvojča Houston,
ktorá sa rovnako ako ona chystá
pod čepiec. Jej manželom sa
má stať uznávaný lekár. V už
otrepanej zámene dvojičiek
prežije Blair horúcu noc so
sestriným snúbencom. Ten sa do
nej okamžite zaľúbi a usiluje sa
o jej ruku, hoci aj uznávaním jej
lekárskych kvalít... Keď vtáčka
lapajú... A v tomto momente sa
čitateľky ocitajú iba v polovici
knihy!
-msch-

Elena Čepčeková
SLNIEČKO NA MOTÚZE
Bratislava, SPN – Mladé letá
2006
Veselé i poučné rozprávočky
o chrobáčikoch z lúky a lesa
skrášľujú pôvabné ilustrácie
Jarmily Dicovej–Ondrejkovej.
Deti sa v knižke zoznámia
s včielkou Meduškou
a nedočkavým čmeliakom
Smeliakom, televíznym
vysielaním na chrobačom
pasienku, únosom svrčka
a jeho uväznením v dome sovy,
lenivým zlatohlávkom, falošným
slniečkom, muškou zlatoočkou,
lienkou a ďalšími chrobáčikmi.
Šestnásť príbehov napísala
autorka pre detských čitateľov
od 6 rokov.

Rosamunda Pilcherová
KVETY V DAŽDI
Bratislava, Slovenský
spisovateľ 2006, Preklad
Tamara Chovanová
Šestnásť poviedok z prostredia
malebného Škótska a jeho
neopakovateľných scenérií
prináša príbehy a osudy ľudí,
ktorí tu žijú, alebo si sem
len náhodne „odskočili“
z veľkomiest. Poviedky neraz
zobrazujú tvrdý osud, ale
v priebehu deja aj tie najtvrdšie
chvíľky akosi pilcherovsky
zmäknú. Takže autorka
v očakávaniach svoje čitateľky
určite nesklame a ponúka jemný
príbehový hodváb na prikrytie
reality. Hlavnými hrdinami
poviedok sú ženy a láska, ktorá
„postihne“ mladých aj tých
starších. Tá si ale nevyberá,
a tak neraz ukončí aj nový vzťah
alebo potvrdí, že stará láska
nehrdzavie. Väčšina Pilcherovej
poviedkových dvojíc však
nachádza svoje obyčajné ľudské
šťastie – podobne ako kvety
v daždi...
-lč-
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Holanďania zablúdili na Slovensko

Naša literatúra v 2. polovici 20. storočia

Hovorí kurátor výstavy Bludní Holanďania a autor knihy
Majstrovské diela nizozemského umenia na Slovensku
prof. Ivan RUSINA

Viliam Marčok a kolektív: Dejiny slovenskej literatúry III
Bratislava, Literárne informačné centrum 2006

V Esterházyho paláci SNG
a v Mirbachovom paláci GMB
v Bratislave si návštevníci môžu
pozrieť do 18. marca
reprezentatívnu výstavu
Bludní Holanďania zo zbierok
našich galérií a múzeí – diela
nizozemských, holandských
a flámskych majstrov
15. – 17. storočia. Pri tejto
príležitosti vydalo
Vydavateľstvo Slovart a SNG
slovensko-anglickú publikáciu
Majstrovské diela nizozemského
umenia na Slovensku od Ivana
RUSINU
• Výstavou aj publikáciou ste kompletne skatalogizovali diela nizozemských majstrov nachádzajúcich sa na našom území. Mnohé z nich
pochádzajú zo zbierok, ktoré sa, žiaľ, nezachovali. Ako holandskí maliari zablúdili na územie Slovenska? Aké mali zastúpenie napríklad
v zbierkach cisárskeho dvora či iných zberateľov predchádzajúcich
období?
– Podnes nám chýba veľká syntetická publikácia o zberateľstve na Slovensku, ktorá by zachytila osudy zbierky cisárskeho dvora, šľachtických
a meštianskych kolekcií, príbehy slávnych zberateľov, ale aj zánik zbierok. Zberateľstvo na Slovensku – veľká a dôležitá téma kultúrnych dejín
– stále čaká na spracovanie, na svojho autora, i keď ide o „smutnú“ kapitolu našej histórie, pretože zo zaniknutých zbierok ostalo na Slovensku
iba torzo. Prvú veľkú zbierku európskeho maliarstva vybudoval v 2. pol.
18. storočia na Bratislavskom hrade miestodržiteľ Albert Sasko-Tešínsky
spolu so svojou ženou; ich odchodom do Bruselu a následným rozdelením zbierka na Bratislavskom hrade zanikla ešte koncom 18. storočia.
Druhú veľkú zbierku európskeho umenia vybudoval gróf János Pálffy
v 19. storočí na svojich zámkoch v Bojniciach, Kráľovej pri Senci a paláci
v Bratislave. Jeho zbierka sa však tiež rozdelila a neskôr rozpredala
v aukciách. Podobný osud mali aj ďalšie menšie zbierky. To, čo dnes prezentujeme na výstave, by sme mohli nazvať „treťou zbierkou“ nizozemských tvorcov. Tvorí ju predovšetkým kolekcia diel SNG a GMB, doplnená
o diela z hradov a zámkov (Červený Kameň, Bojnice, Betliar, Zvolen). Základ zbierky nizozemského maliarstva – okolo 30 obrazov – dostala galéria roku 1950 od štátu, predovšetkým ako zvyšok zbierok, ktoré tu
ostali po vojne.
• V podrobných legendách k 60 majstrovským dielam uvádzate v publikácii pomerne bohatú bibliografiu. To znamená, že aj ostatné diela
z tohto obdobia v zbierkach našich galérií a múzeí sú takto podrobne
spracované?
– Nie. Žiadna z európskych maliarskych škôl v našich zbierkach nie je
nateraz spracovaná do takej miery ako Nizozemci, výnimku snáď tvorí
iba neveľká kolekcia španielskeho umenia. Existuje jeho súpis v slovenských zbierkach a uskutočnili sa aj viaceré výstavy španielskeho umenia.
Ostáva však napísať a vydať ešte vedecký katalóg.
• Katalóg diel, ktorý tvorí ďalšiu časť publikácie, prináša viacero
upresnení najmä o autorstve. K akým zaujímavým objavom ste pri
príprave výstavy prišli?
– Po tom, čo sme urobili základný súpis obrazov v slovenských galériách
a múzeách, začali sme s písaním katalógu nizozemského, holandského
a flámskeho umenia. Doterajšie zaradenie obrazov sme pritom podrobili „kritickému“ skúmaniu základných údajov: autorstva, témy obrazu,
datovania a kontextov. Na základe štúdia a komparácie diel v širšom
kontexte sme naozaj dospeli k mnohým odlišným údajom a novým zisteniam. Pri mnohých maľbách sme nanovo určili témy, ich vročenie, doplnili alebo pozmenili sme autorov aj kontexty tvorby, v prípade viacerých diel sme doložili aj repliky a kópie obrazov.
Naši predchodcovia, predovšetkým bývalý riaditeľ galérie Dr. Karol Vaculík, ktorý je tvorcom tejto zbierky, sa venovali predovšetkým akvizíciám
diel. Hoci z Vaculíkovho pera vzišla i základná syntetická štúdia a katalóg európskeho maliarstva v zbierkach, osud mu však nedoprial, aby napísal aj katalóg nizozemského umenia. Práve túto úlohu, ktorá zostala
nám, sa nám podarilo splniť spomínanou výstavou a knihou. Dôležitú
úlohu zohrala priaznivejšia klíma na odbornú a vedeckú prácu. Po roku
1989 pribudli aj možnosti štúdia v zahraničných zbierkach a knižniciach, konkrétne najmä v holandskom Haagu, v ich v dokumentačnom
stredisku (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) s veľkým
obrazových archívom diel.
• Aké sú základné rozdiely v koncipovaní publikácie a výstavy?
– V publikácii sme uviedli doteraz všetky známe nizozemské maľby
v slovenských múzeách, galériách a v súkromnom vlastníctve. Výstavu
sme koncipovali podstatne širšie; okrem obrazov sme vystavili aj pomerne ucelenú kolekciu grafiky (zbierky SNG a GMB), ďalej knižnú tvorbu,
rovnako ako drobnejšie súbory užitého umenia a kresby. Druhý rozdiel
spočíva v tom, že publikácia uvádza iba nizozemské diela zo slovenských
majetkov, zatiaľ čo na výstavu sme si požičali aj viaceré významné diela
zo zahraničia. Nielen kolekciu desiatich grafík zo zbierok Rembrandtovho domu v Amsterdame ale aj obrazy F. Florisa, J. Scorela J. Brueghela st.,
A. van Dycka a ďalších tvorcov z českých a moravských zbierok. Naším
zámerom bolo prekročiť tak hranice jednotlivých druhov, porušiť stereotypnú podobu klasickej obrazárne, a najmä urobiť výstavu atraktívnejšiu pre širokú kultúrnu verejnosť.
Pripravila Marta Bábiková

Dejiny slovenskej literatúry III, čiže dejiny súčasnej
literatúry približne od roku 1945 až po koniec
20. storočia sú svojho druhu ojedinelým „osamelým
bežcom“ literárnej histórie a vedy na Slovensku.
Akiste nielen preto, ale aj preto vyšlo druhé, rozšírené
a opravené vydanie.
Knihu otvára príhovor zostavovateľa a autora
Viliama Marčoka, akýsi argument, v ktorom ľudsky
vysvetľuje, prečo je kniha „prvovýstupom“ a prečo
si „nenamýšľa, že ponúka nejaký definitívny
pohľad a vonkoncom nie nejakú „literárnohistorickú
syntézu“. Tieto jeho slová treba chápať v kontexte
absencie iného syntetizujúceho literárnohistorického
diela o súčasnej literatúre. Navyše sa v tomto diele
stretávame aj s takými málo prebádanými oblasťami
literárneho výskumu, ako literatúra faktu, literatúra
pre deti a mládež či fantasy literatúra.
Prvá kapitola je sumarizujúca a spoločensko-historicky kontextualizujúca. Autor v nej
v hrubších kontúrach opisuje jednotlivé obdobia
literárneho života a vývinu, jeho zmeny,
spoločenské a politické úskalia i zlepšenia.
V závere pridáva stať o problematike periodizácie
výskumu literatúry. Odmieta imanentistické,
ale i marxistické, či spoločensky deterministické
stanovisko periodizácie literárnych dejín.
Ponúka viacrozmerný model, ktorý na Slovensku
aplikovala okrem iných napr. N. Krausová.
Podľa neho skúma literatúru ako „svojzákonný
fenomén“, ktorý sa nedá vtesnať „do schémy
jednosmerových období“. Tak Marčokovi v čase od
roku 1945 až po koniec 20. storočia v slovenskej
literatúre vyvstane šesť základných období.
Treba však upozorniť, ako to robí spoluautorka
Z. Stanislavová v literatúre pre deti a mládež,
že nie každý literárny žáner takejto periodizácii
zodpovedá.
Nasledujúce kapitoly podrobnejšie opisujú vývin
jednotlivých žánrov v sledovanom čase: druhá
kapitola sa venuje premenám poézie, tretia fabulárnej
próze, štvrtá vzniku a premenám modernej
fantastiky, piata dramatickej tvorbe, šiesta premenám
nefabulárnej literatúry, siedma už spomínanej
literatúre pre deti a mládež, ôsma, v porovnaní

s prvým vydaním pridaná kapitola, literárnej vede
a kritike, deviata exilovej a emigrantskej literatúre
a posledná, desiata taktiež nová kapitola je vstupom
do problematiky krajanskej literatúry. Hlavným
editorom a autorom väčšiny kapitol je Viliam Marčok,
na kapitole o modernej fantastike sa autorsky
spolupodieľal O. Herec, Z. Stanislavová
spolupracovala na kapitole o detskej a mládežníckej
literatúre, J. Hvišč o exilovej a emigrantskej literatúre
a M. Babiak zostavil kapitolu o literatúre krajanov.
Knihu uzatvára register mien a výberový register diel.
Korektnosť historických informácií je vždy
diskutabilná. Najmä ak ide o históriu blízku a mnohí
jej súčasníci, s rôznymi prahmi tolerancie dobra a zla
a inými hodnotovými orientáciami, stále žijú. Preto sa
akiste objavujú tak hlasy protestu, ako aj hlasy chvály.
Napokon, sme jednou z posledných
postkomunistických krajín, ktorá dejiny literatúry
z éry komunizmu vydáva. Aj po premlčanom čase by
však aká-taká i konfliktná a ostrejšia diskusia bola na
mieste. Marčokova práca je dobrým popudom pre
starších, odborne zdatnejších, prípadne i pamätníkov
a aktérov skúmaného obdobia, ale aj pre mladých
a ideovo ani pamäťovo nezaťažených výskumníkov,
aby vyvodili zaujímavé, rôznorodé, ba i protichodné
teórie, klasifikácie a dali na miesto to, do čoho sa
nikomu pomerne dlhý čas nechcelo. Napokon i sám
autor priznáva, že písanie takéhoto textu
predpokladá medzerovitosť a subjektívnosť, ktoré,
dodajme, by bolo treba konfrontovať aj s inými
názormi.
Prácu Dejiny slovenskej literatúry III treba obdivovať
už len preto, že nazhromaždila nepreberné množstvo
informácií a ešte stále nemá ani jedného partnera, či
súpera, ktorý by ju na jej ceste najnovšími dejinami
slovenskej literatúry sprevádzal. Nepochybne
potrebná publikácia Viliama Marčoka a jeho kolektívu
môže byť základom pre nespočetné množstvo
študentských prác, ale zároveň i východiskovým
bodom pre problémové, tematické či žánrové dejiny
literatúry, ktoré by na partikulárnych javoch
a faktoch vynikajúco sekundovali všeobecnému
literárno-historickému kompendiu.
Eva Ťapajnová

Z posledných chvíľ života
Peter Štrelinger: Láska a smrť, Bratislava, Nebojsa 2006
Biograﬁcké romány patria medzi obľúbené čitateľské
žánre a Peter Štrelinger patrí u nás medzi priekopníkov
tejto literatúry. S veľkým úspechom sa stretla jeho
dvojzväzková zbierka životopisných čŕt zo života
slovenských spisovateľov z 19. a 20. storočia Kto
proti osudu. Na túto časť tvorby nadviazal koncom
sedemdesiatych rokov románom Láska a smrť,
v ktorom približuje posledné roky života významného
slovenského spisovateľa Martina Kukučína. Dôkladná
znalosť dokumentárnych materiálov spojená
s autorovou fantáziou nám plastickým spôsobom
umožnila preniknúť do vnútorného sveta spisovateľa,
ktorý po strate majetku v Južnej Amerike sa vracia do
Európy. Nie však do vlasti, na Slovensko, ale do malého
chorvátskeho kúpeľného mestečka Lipik. Štrelinger
v knihe mapuje epilóg Kukučínovho života – Kukučín
sa už cíti starý, nepotrebný, stráca pôdu pod nohami,
a predovšetkým, zmieta sa medzi mravnou povinnosťou
k chorej manželke Perici, ktorú musel umiestniť do
ústavu pre choromyseľných, a platonickou láskou

k mladej Verici Krznarićovej. Štrelinger si pozorne
všíma ľudskú stránku Dr. Bencúra, jeho altruizmus,
nezištnú sebaobetavosť lekára. Chápe jeho dilemu
vlastenca, ktorý váha vrátiť sa po vzniku ČeskoSlovenskej republiky domov na Slovensko, pretože je
rozčarovaný pomermi poprevratového obdobia.
Kniha mala v čase svojho vzniku mimoriadny
úspech. Po vyše štvrťstoročí Peter Štrelinger
román podstatne prepracoval, doplnil o nové
autentické dokumenty, pripojil výsledky vlastného
literárnovedného i novinárskeho bádania, takže
teraz skôr môžeme hovoriť o novo napísanej knihe
ako o druhom rozšírenom vydaní. Toto vydanie je
doplnené o obrazovú časť s unikátnymi fotograﬁami
z Kukučínovho života.
Biograﬁcké romány, ktoré by čitateľovi pomohli tak
hlboko preniknúť do spisovateľovho vnútra, v slovenskej
literárnej tvorbe veľmi chýbajú a ambiciózny román
Petra Štrelingera má všetky atribúty, aby túto medzeru
zaplnil.
Ján Bábik

Kino v knihe
Peter Krištúfek – Dado Nagy: Rota pomalého nasadenia, Levice, K. K. Bagala (LCA) 2006
Tvorivú dvojicu Krištúfek-Nagy spájali doteraz už
všakovaké rozhlasové a televízne počiny. Rozhlasovú
podobu mal pôvodne aj krátky skečový seriálik pod
názvom Rota pomalého nasadenia. Knižný variant
autormi opatrený nálepkou „paródia na slávne
detektívne seriály“ sa vďaka pútavému výtvarnému
spracovaniu vydal na cestu v ústrety komiksu, aj
keď do cieľa ani zďaleka nedorazil. Ostal z neho len
„jednodúškový“ úlet, mystiﬁkujúci svoj vznik, ktorý
podržali najmä sprievodné ilustrácie Erika Šilleho
a atraktívny úvod Martina Ciela. Dobrodružstvá
dvojice Slepý a Tučný sú programovo absenciou
dobrodružstiev a ich kompenzáciou pomocou
krátkych životných banalitiek a vtipných dialógov.
Paródia sveta šoubiznisu, veľkoleposti, súčasného

životného štýlu a ľudskej jednoduchosti visí i padá
na humorných postavách, povedzme trojruký kuchár
či hypochonder-vozíčkar Zdochliak, a na situačnom
humore komponovanom na nekonečnom opakovaní
replík („Ešte kečup?“, „Nie, mám dosť.“).
Hoci sa naši dvaja antihrdinovia pohybujú po rôznych
prostrediach: reštaurácia, second hand, letisko, severný
ľadový oceán; a do ich príbehu v úlohách epizódnych
postáv zablúdili aj nadpozemské (Archanjel Gabriel,
Pán Boh a Pani Bohová), ale najmä pozemské celebrity
(Gašparovič, Jakubisko, Studenková), knižke akoby čosi
chýbalo... Závisí od toho, čo hľadáte, lebo inak knižka
neurazí a spolu s účinkujúcim Jakubiskom si môžete
povedať: „Toto je kino, chlapci.“
Zuzana Ferusová
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O (nielen) ženských príbehoch
Jana Juráňová: Orodovnice, Bratislava, Aspekt 2006
Štyri ženské príbehy pospletané
v sieti rodinných vzťahov, štyri cesty,
po ktorých kráčajú protagonistky, aby
si utvárali, spochybňovali či overovali
svoje identity, štyri spôsoby videnia
sveta, orientácie a sebarealizácie.
Ženské postavy sú konfrontované
s mužskými protagonistami, či už
ide o vzťahy dcérske, manželské,
sesterské alebo materské. Azda takto
by sa dal výstižne naznačiť leitmotív
najnovšej knižky Jany Juráňovej, ktorá
vyšla na sklonku minulého roka vo
vydavateľstve Aspekt. Autorka (nar.
1957) s výrazným feministickým
rukopisom nadväzuje na svoju
predchádzajúcu tvorbu vernosťou
téme rodovo diferencovanej
identity a kritickými postojmi voči
pretrvávajúcej rodovej nerovnosti
a nespravodlivosti.
Ružena, Zdenka, Elenka, mama: štyri
ženy, ktoré si hľadajú svoje životné cesty i cesty k sebe,
a to vnútri jednej, konšteláciou a druhmi konﬂiktov nie
celkom typickej, no ani nie celkom zriedkavej rodiny.
Racionálna, málo priebojná Ružena je rozvedená
a vychováva dorastajúceho syna. Jej sestra Zdenka
v túžbe vymaniť sa z hektického sveta vstupuje do
mníšskeho rádu a začína v ňom žiť nový život ako
sestra Klára. Elenku, manželku Ruženinho a Zdenkinho
brata Michala, ktorý si buduje politickú a diplomatickú
kariéru, neuspokojuje postavenie manželky diplomata
s obmedzeniami, ktoré nemôže prekročiť, ak nechce
negatívne ovplyvniť jeho kariéru... A napokon mama
rodiny – usiluje sa (až na prípad jednej vzbury
v mladších rokoch) čo najlepšie plniť svoju manželskú
a materskú rolu. Darí sa jej to tak dobre, až sa nakoniec
jej život rozplynie v životoch druhých ľudí...
V štyroch samostatných, zároveň na seba nadväzujúcich
častiach novely nazeráme na problematický rodinný
príbeh zo štyroch rôznych perspektív. Ich stret vrcholí
počas oslavy na počesť nedožitého jubilea otca rodiny:
dochádza k rozpadu ilúzií o pevnom rodinnom klane
skĺbenom láskou. Postupne sa pred nami obnažujú
skutočné charaktery, stávame sa svedkami prekrúcania
faktov, tvorby „novej pravdy” zo spletí mnohých lží,
výmyslov...
Problematickosť príbehu znásobuje fakt, že v rodine

sa stretli – a to v postavách dvoch
bratov, otca a uja Tóna – dva
odlišné politické a ideologické
postoje: fašistický a komunistický.
O ich nositeľoch sa dozvedáme
viac-menej len retrospektívne, cez
spomienky ženských postáv.
Na pozadí politickej a ideologickej
rozštiepenosti autorka rozohrala
viaceré sujetové línie a odkryla celé
spektrum etických otázok o našej
nedávnej histórii aj prítomnosti
(politická manipulácia, karierizmus,
dvojtvárnosť a pretvárka). Hoci tento
motív nemožno podceňovať pre jeho
spätosť s našou skúsenosťou, a preto,
že dodnes predstavuje neuzatvorenú
tému, predsa len za ťažiskové
momenty Juráňovej Orodovníc
pokladám identitu a postavenie ženy
v rodine/spoločnosti.
Napriek odlišným mentalitám,
životným príbehom i spôsobom myslenia všetky ženské
postavy spája nespokojnosť so situáciou, v ktorej
sa vďaka okolnostiam ocitli. A spája ich tiež zápas
o vlastnú identitu, celistvosť, o možnosť prekračovať
limity ženského sebaurčenia. Kniha ponúka štyri
rôzne modely ženského hľadania, či už je situované do
svetského alebo cirkevného prostredia, v oboch vládnu,
ako to zažívajú hrdinky na vlastnej koži, hierarchické
vzťahy, a tie nedávajú slobodne mysliacim a konajúcim
ženám dostatok priestoru. Hoci všetky štyri obrazy
vyznievajú vierohodne a sugestívne, azda ako
najpôsobivejší – aj vďaka radikálnosti zobrazovaného
zápasu, a zároveň jeho „tichej” dramatickosti – som
vnímala (v našej súčasnej literatúre skôr zriedkavý)
obraz úsilia o osobnú celistvosť v postave
Zdenky-Kláry, ktorá svoje životné rozhodnutie
podriadila túžbe po čistote mysle a srdca, túžbe
pomáhať svetu a zachraňovať aspoň to, čo sa z neho
ešte dá a čo je v jej silách...
Žena by sa nemala vytratiť z dejín, čítame v epilógu
knižky, nemala by sa vytratiť ani z tých „veľkých”, ale
ani z „malých” dejín každodennosti. K tomu, aby sa
z nich nevytrácala a aby svoju prítomnosť potvrdzovala
v sebahľadaní, v realizovanej túžbe po slobodnom
myslení, prispievajú aj Juráňovej Orodovnice.
Etela Farkašová

O (u)mlčaní básnika
Mária Bátorová: Paradoxy Pavla Straussa, Bratislava, Petrus 2006
Pavol Strauss (1912–1994) bol jedinečným slovenským
básnikom, esejistom a mysliteľom. Nepochybne patril
k výkvetu našich filozoficky vzdelaných osobností.
Avšak napriek tomu, že začiatky jeho tvorby siahajú až
do roku 1936, jeho dielo je málo známe. Patrí
k skupine intelektuálov, ktorí sa nezhodli
s komunistickou ideológiou. Príčinou nezhody bolo
najmä náboženské vyznanie. Neodišiel za hranice, ale
ostal na Slovensku a popri lekárskom povolaní písal,
a v okruhu blízkych a známych rozširoval svoje dielo.
Slovenská verejnosť sa s ním začala zoznamovať
viac-menej až po roku 1989.
Je poslaním literárnej vedy reflektovať Straussovo
dielo a začleniť ho do kontextu slovenskej a svetovej
literatúry. Literárna vedkyňa a spisovateľka Mária
Bátorová sleduje Straussovo dielo od prvých
básnických zbierok písaných v nemčine cez denníky
a eseje až po životnou skúsenosťou a múdrosťou
nasýtené aforizmy, ktoré sám autor pokladal za
kráľovský žáner. Odhaľuje základné poetické princípy
Straussovej tvorby a dôsledne poukazuje na paradox –
ktorý tvorí základ jeho myslenia – v rôznych
manifestáciách. Straussov intelekt preferuje pojmovosť
a dialóg. Táto tvorba je abstraktná, možno miestami až
elitná a kontroverzná; je presiaknutá kresťanskou
vierou, ale, paradoxne, sa v nej nachádza málo
odkazov na biblické príbehy alebo symboly. Tiež treba
poznamenať, že Strauss ako básnik bol originálny

a nezanedbateľný. Jeho po nemecky komponovaná
poézia sa odlišuje od všetkého, čo bolo v čase jej
vzniku v Nemecku (hoci istú paralelu napr.
s Gottfriedom Bennom možno násjť), či mimo neho
napísané. Po roku 1946 písal už len po slovensky a aj
tieto diela možno považovať za jeden z vrcholkov našej
literatúry.
Autorke monografie sa podarilo zachytiť osobnú
tragédiu Pavla Straussa. Jeho hodnotový systém,
získaný výchovou, štúdiom na zahraničných
univerzitách, ovzduším prvej ČSR a slobodným
hľadaním vlastnej cesty narážal na životnú realitu
storočia a krajiny, v ktorej sa napriek všetkému
rozhodol ostať žiť. Strauss bol človekom ticha, ale mal
potrebu socializácie. Jeho dielo, ľudsky a spoločensky
angažované, však muselo mlčať.
Diela ako Straussove, napísané bez intervencie
akejkoľvek cenzúry a so zápasom o univerzálne
hodnoty a význam ľudskej existencie, môžu byť, ako
autorka usudzuje, víziou pre spôsob žitia a tvorby
hodnôt v 21. storočí. Napriek tomu, že vyšli
s oneskorením, majú čo povedať každej generácii.
Monografia Márie Bátorovej o Pavlovi Straussovi je
nepochybným prínosom pre slovenskú literárnu vedu:
témou, záberom, formou spracovania a živým štýlom
určite osloví aj čitateľov mimo okruhu literárnych
vedcov.
Róbert Gáfrik

CITUJEME ...
„Janko predtým už dvakrát dostal milosť. Dokonca to
dotiahol až na poručíka stoličných hajdúchov. V tejto
funkcii veľa zbojníkov pochytal, odviedol a neraz bol
pritom, keď ich na výstrahu živých narážali na kôl,
lámali v kolese, sťahovali z kože alebo vešali na hák.
Teraz jeho vyzliekli donaha a celé telo mu porezali
nožmi, potom ho zabalili do čerstvo stiahnutej kože
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zo starého koňa, zašili, zavrúc do nej ruky a nohy tak,
že len hlava mu zostala von. Takto sa povaľoval tri dni
v najväčšej letnej horúčave, až zaživa sčervivel a napoly
od smädu musel úboho zahynúť.“
Poprava troch zbojníckych vodcov v Prešove
in: Turci v Uhorsku II.
Bratislava, Literárne informačné centrum 2006

NA NOŽI
Až dozrieme?
Ad: Na noži – Hodnotný výber
so zlomyseľným koncom
MIROSLAV VÁLEK: Básnické dielo
Editor Valér Mikula
Eduard Chmelár v Knižnej revue č. 1/2007 pochválil moju editorskú
prácu pri vydaní Básnického diela Miroslava Válka, aby vzápätí
vyslovil ľútosť (a najmä tomu sa v článku venuje), že som takú
„hodnotnú“ kalligramácku knihu znehodnotil svojím doslovom.
Čiernu robotu teda robiť môžem, no vysloviť mienku, na to tu máme
iné kapacity.
Chmelár, jedna z nich, mi vyčíta najmä spolitizovanie Válka, „úzkoprsé
politické komentáre“. Aj by som sa nechal od všekomentátora
Chmelára poučiť, ako sa píšu „neúzkoprsé“ politické komentáre, lenže
musím ho sklamať – politika ani ideológia ma nezaujímajú, resp.
zaujímajú len do tej miery, do akej majú zhubný vplyv (o nezhubnom
neviem) na umenie – aj na to Válkovo. A nijaké umelé oddeľovanie
človeka a básnika, čoho sa Chmelár – a zďaleka nie je prvý – dožaduje,
neskryje škodlivé pôsobenie komunistickej ideológie a komunistickej
kariéry na básnickú tvorbu nášho autora. Kým Chmelár vidí u Válka
iba „čistú poéziu“, ja vidím aj jej ideologické znečistenie – a nevidieť
sa to dá iba vtedy, keď za „čisté“ a normálne považujeme to, čo
sa za také považovalo štyridsať komunistických rokov. Takáto
mravná i estetická slepota sa, prosím, u nás považuje za taktnosť,
ohľaduplnosť, estétstvo, veľkorysosť.
Nech si je E. Chmelár k Válkovi dovôle veľkorysý, ale nech nevyčíta
mne to, čo by mal vyčítať jemu. Hádam nie ja som Válka „spolitizoval“
až do predsedníctva ÚV KSČ a k veršu „imperialisti si pília konár, na
ktorom sedia“? Hádam nie mňa „komunistická strana učila stať sa
človekom“? Netajím, že taká „človečina“ mi smrdí – a stále mi prekáža,
že Válek ňou zasmradil viaceré svoje básne i celú jednu knižku.
Ak to niekto „ušľachtilo“ nevidí, ešte to vôbec neznamená, že Válka
pochopil – a ten, kto by mu chcel odpúšťať, je pre mňa obyčajným
vyvyšujúcim sa (aj nad Válka) nadutcom: vari sme my nadoblační
majitelia pravdy, aby sme odpúšťali?
Byť komunistom za komunistickej totality, to je morálny kaz, na ktorý
treba – ako hovoril Tajovský – „naplevať“. Po rokoch môžeme nad
radovými prisluhovačmi aj mávnuť rukou – ale pochopiť ich? Nikdy!
Pohlavára Válka však nemožno odbaviť mávnutím ruky – a vzhľadom
na jeho kultúrny význam ani nepochopením. Okrem toho sa
nazdávam, že uňho prednostne nejde o ideológiu: jeho komunizmus
vnímam ako jeden z prejavov jeho hlbokého, plodno-zničujúceho
osobnostného kazu, ktorý z neho na jednej strane urobil špičkového
umelca a na druhej špičkového príslušníka zločineckej organizácie.
Lebo že umelci, básnici sú „ľudia s kazom“, to nám, malým dušičkám,
však, pán Chmelár, vysvetľovať netreba.
Možno sa E. Chmelárovi opäť bude zdať, že „skĺzavam
... do politickej kritiky v literatúre“. Pokúsim sa to vysvetliť. Literatúra
je predovšetkým – poviem to tak, aby mi rozumeli aj moderátori –
„o hodnotách“. Ak autor postaví svoju báseň na falošných
politických a ideologických hodnotách, tá môže byť považovaná
za hodnotnú len dovtedy, kým sú tieto „hodnoty“ umelo a násilím
udržiavané pri živote. Čo je aj prípad tzv. angažovanej socialistickej
literatúry. Nezatajiť, že politické postoje oﬁciálnych spisovateľov za
starého režimu boli konformné, osobne zištné, antidemokratické
a antihumanistické, a hodnoty, ku ktorým sa hlásili, falošné, to podľa
Chmelára znamená „skĺzavať do politickej kritiky“. „Neskĺzavaním“
by bolo mlčky prijímať falošné premisy a tíško sa naďalej tešiť
z tradovaných „hodnôt“ socialistickej literatúry? Ak si toto E. Chmelár
naozaj myslí, nech sa ide radšej korčuľovať...
A keď som pri komentovaní Válka túto neobíditeľnú politickú rovinu
s radosťou opustil a pokúsil sa jeho ideologickosť interpretovať
trochu hlbšie, ako siaha predstavivosť politického komentátora,
E. Chmelár ma vzápätí obvinil zo „špekulatívnosti“. Nuž nech, ale
aspoň o Válkovi špekulujem, čo aj pokusne a omylne, a nepreberám
v starých časoch „osvedčenú“ mienku kritikov unesených každým
uznesením.
Volalo sa u nás krátko po básnikovej smrti po vyrovnaní sa s ním,
ba aj sa k tomu „prikročilo“. Ten pokus sa však skončil „po slovensky“:
napospol obdivným och a hrubou čiarou vedenou medzi čačaným
básnikom a kakaným ministrom. Lenže tých čiar je oveľa viac, idú
všelijako inak (aj naprieč dielom) a sú oveľa tenšie, niekedy priam
neviditeľné, pán Chmelár. Porozpletať ich vôbec nie je jednoduché,
lebo Válek je zložitý; aby sme sa v tom ako-tak vyznali, bolo si ich
treba – to každý elektrikár vie – rozlične ofarbiť. A tak som sa pokúsil
tie Válkove nite zvýrazniť či už hnedou (katolíckou), alebo čiernou
(pesimistickou), šedou (má aj také básne), ﬁalovou erotickou, ružovou
sentimentálnou, žltou žiarlivou i červenou žiarivou – môžem ja za to,
že Chmelár len tú svoju červenú vidí? Pravdaže som nečakal, že sa mi
podarí všetky tie nite rozpliesť, len mi je ľúto, že som niekoho pritom
doplietol.
Takže ešte jedno vysvetlenie, pán Chmelár. Predovšetkým môj text
o Válkovi je doslov, nie predslov. Píšem občas aj predslovy, ale to len
pre školskú mládež, kde treba poznaniachtivého čitateľa voviesť do
problematiky, poukázať na súvislosti, pootvoriť mu text. Pre zrelých
a nechtivých dospelých, ktorým netreba nič predžuvať a nepatrí sa
ich poučovať, sa píšu doslovy. Až po tom, ako som v knihe čitateľovi
predložil celé (nie výber, ako sa nazdáva E. Chmelár) Válkovo
básnické dielo, o ktorom si mohol vytvoriť nepredpojatý názor, a tiež
(pokračovanie na strane 11)
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Knihy v predaji
1 FILOZOFIA
18 Aforizmy. Citáty. Zrnká múdrosti
SIEGELOVÁ, Eva
Bisťu!
Handlová, E. Siegelová 2006. 2. vyd.
96 s. Viaz.
Malá aforistika a epigramatika.
ISBN 80-969542-1-0
19 Učebnice
MISTRÍK, Erich
Základy estetiky a etikety
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2006. 3. preprac. a dopl. vyd. 119 s. Brož.
Učebnica pre SŠ.
ISBN 80-10-00921-0
2 NÁBOŽENSTVO. DUCHOVNOSŤ

Vzory zmlúv žalôb a podaní
Žilina, Poradca podnikateľa 2006. 1. vyd.
592 s. Brož.
Súbor vzorov zmlúv.
ISBN 80-89213-38-3

Bratislava, Právnická fakulta UK – vydavateľské oddelenie 2006. 1. dotlač vyd.
221 s. Brož.
Učebnica.
ISBN 80-7160-205-1

35 Verejná správa

VYŠŇOVSKÁ, Jitka
Podnik
Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška
2006. 1. vyd. 105 s. Brož.
Učebné texty.
ISBN 80-7165-566-X

LAMPEROVÁ, Erika – MIKOVIČ, Fedor
Zo srdca Európy
Zvolen, Bratia Sabovci 2006. 1. vyd. 128 s.
Viaz.
Reprezentačná publikácia o Banskobystrickom samosprávnom kraji.
ISBN 80-89241-05-0
37 Pedagogika. Školstvo. Veda
Ako na vysokú školu
Bratislava, Ústav informácií a prognóz
školstva 2006. 1. vyd. 459 s. Brož.
Informácie o štúdiu na vysokých školách v SR 2007/2008.
ISBN 80-7098-444-9

20 Kresťanské náboženstvá
SCUPOLI, Lorenzo
Duchovný zápas. Z tal. orig. prel. Peter
Matuška
Bratislava, Oto Németh 2006. 4. vyd.
176 s. Brož.
Motivačná publikácia k očistným cvičeniam a modlitbám.
ISBN 80-88949-89-0
SCHUBERT, Linda
Hodina zázrakov. Z angl. orig. prel.
B. Škripek
Bratislava, Oto Németh 2006. 1. vyd. 47 s.
Brož.
Modlitba, ktorá zmení život.
ISBN 80-88949-90-4
Svätá Rita. Z tal. orig. prel. M. Beláková
Bratislava, Oto Németh 2006. 4. vyd. 31 s.
Brož.
Život populárnej svätice.
ISBN 80-88949-93-9
ZELEIOVÁ, Jaroslava
Byť tou, ktorou som
B. m., Vl. nákl. 2006. 1. vyd. 74 + 6 s.
Brož.
Povolanie ženy vo svetle duchovných
cvičení sv. Ignáca z Loyoly.
ISBN 80-969542-4-5
3 SPOLOČENSKÉ VEDY
30 Sociológia. Súčasná spoločnosť. Demografia
Potreby migrantov na Slovensku
Bratislava, Veda 2006. 1. vyd. 140 s.
Brož.
Výsledky výskumu Kabinetu výskumu
sociálnej a biologickej komunikácie SAV
a Medzinárodnej organizácie pre migráciu IOM.
ISBN 80-224-0927-8
Výskum mládeže na Slovensku. Zost.
L. Macháček
Bratislava, IUVENTA 2006. 1. vyd. 119 s.
Brož.
Dataarchív výskumov mládeže na Slovensku.
ISBN 80-8072-051-7
34 Právo. Legislatíva
BARANCOVÁ, Helena
Európske pracovné právo 1. Prevod
podniku
Bratislava, Sprint – vydavateľská, ﬁlmová a reklamná agentúra 2007. 1. vyd.
155 s. Brož.
Najdôležitejšie rozhodnutia Európskeho súdneho dvora, ktoré ovplyvnili aplikačnú prax v rámci EÚ, resp. boli impulzom na zmenu smernice.

Profesionálna podpora žiackych rád
Bratislava, IUVENTA 2006. 1. vyd. Nestr.
Brož.
Priestor pre žiacku samosprávu.
ISBN 80-8072-050-9
38 Komunikácia. Doprava
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Bratislava, JP KNOW-HOW 2006. 1. vyd.
59 s. Brož.
Výročná správa za r. 2005.
ISBN 80-89206-12-3
391 Učebnice
BALÁŽ, Pavel
Základy trestného práva
Bratislava, EUROUNION 2006. 1. vyd.
262 s. Brož.
Vysokoškolská učebnica.
ISBN 80-88984-90-4
BEDNÁROVÁ, Lýdia
Korešpondencia v obchodnej praxi
a iné písomnosti
Bratislava, Príroda 2006. 1. vyd. 93 s.
Brož.
Praktická príručka.
ISBN 80-07-01518-3
DVORSKÝ, Ján
Manažment kultúry
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2006. 1. vyd.
168 s. Brož.
Učebnica pre stredné pedagogické školy.
ISBN 80-10-00908-3
MESIAROVÁ, Miroslava
Všetkými desiatimi na písacom stroji
a počítači
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2006. 5. vyd.
157 s. Brož.
Príručka.
ISBN 80-10-01095-2
ORBÁNOVÁ, Darina – VELICHOVÁ, Ľudmila
Maturujem z ekonomiky
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2006. 3. preprac. vyd. 196 s. Brož.
Učebná pomôcka.
ISBN 80-10-01096-0
PRČOVÁ, Blanka
Daňová sústava pre obchodné akadémie
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2006. 1. vyd.
146 s. Brož.
Učebnica pre OA.
ISBN 80-10-00864-8

ISBN 978-80-89085-81-1
SVÁK, Ján
Rozsudky Veľkej komory Európskeho
súdu pre ľudské práva (kompletné vydanie)
Žilina, Poradca podnikateľa 2006. 1. vyd.
1198 s. Viaz.
Súbor všetkých rozsudkov od vzniku
komory od r. 1999 až dodnes.
ISBN 80-88931-52-5

SERENČÉŠ, Peter
Financie a mena
Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita 2006. 1. vyd. 151 s. Brož.
Vysokoškolské skriptá.

VYŠŇOVSKÁ, Jitka – MOKÁŇOVÁ, Marcela
Hospodárstvo
Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška
2006. Bez vyd. 74 s. Brož.
Učebné texty pre OA.
ISBN 80-7165-567-8
ZOBORSKÝ, Ivan Mojmír
Ekonomika poľnohospodárstva
Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita 2006. 1. vyd. 319 s. Brož.
Vysokoškolská učebnica.
ISBN 80-8069-75-8-2
4 JAZYK. JAZYKOVEDA
40 Lingvistika. Filológia
Slovník slovenských nárečí II. L – P
(povzchádzať). Zost. I. Ripka
Bratislava, Veda 2006. 1. vyd. 1065 s.
Viaz.
2. časť slovníka nárečí.
ISBN 80-224-0900-6
42 Slovníky
Nemecko-slovenský / slovensko-nemecký slovník
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment 2006.
v spolupráci s vydavateľstvom KPS Praha 1. vyd. 790 s. Brož.
Vreckový slovník s vyše 15000 heslami,
aktuálna slovná zásoba, gramatika, frázy, nový aj starý pravopis.
ISBN 80-89210-64-3
49 Učebnice
CESNAKOVÁ, Eva
Zvládni prijímacie skúšky zo slovenského jazyka na stredné školy – ľahšie
a úspešnejšie
Bratislava, AKTUELL 2006. 1. vyd. 349 s.
Brož.
Príručka.
ISBN 80-89153-30-5
HOLOVAČOVÁ, Anna
Diktáty a pravopisné cvičenia pre
1. stupeň ZŠ
Bratislava, Príroda 2006. 1. vyd. 104 s.
Brož.
Doplnková učebnica.
ISBN 80-07-01461-6
HYBENOVÁ, Ľubica – SKOTNICKÁ-CAULEY, Adriana
Slovenský jazyk a literatúra – zbierka
testov (2007)
Žilina, ŠKOLMÉDIA 2006. 6. vyd. 349 s.
Brož.
Testy s aktuálnym prehľadom gramatiky a literatúry.
ISBN 80-969386-3-0
KRAJČOVIČOVÁ, Jarmila – CALTÍKOVÁ,
Milada
Slovenský jazyk 8
Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana
2006. 1. vyd. 128 s. Brož.
Učebnica.
ISBN 80-7158-685-4
KRAJČOVIČOVÁ, Jarmila – CALTÍKOVÁ,
Milada – ŽIGOVÁ, Lucia
Slovenský jazyk 6
Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana
2006. Bez vyd. 160 s. Brož.
Učebnica.
ISBN 80-7158-702-8
Slovenský jazyk pre 1. ročník SŠ
Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana
2006. 1. vyd. 96 s. Brož.
Učebnica.
ISBN 80-7158-605-6

ISBN 80-8069-768-X
ŠKULTÉTY, Peter
Správne právo hmotné. Všeobecná
časť

SOMOROVÁ, Renáta
Sloh pre 2. stupeň ZŠ
Bratislava, Príroda 2006. 1. vyd. 160 s.
Brož.

Praktická príručka.
ISBN 80-07-01439-X
Zbierka úloh a cvičení. Slovenský jazyk pre 9. ročník ZŠ
Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana
2006. 1. vyd. 64 s. Brož.
Úlohy a cvičenia.
ISBN 80-7158-694-3
Zbierka úloh zo slovenského jazyka
Bratislava, Didaktis 2006. 8. vyd. 231 s.
Brož.
Zhrnutie učiva a cvičenia s riešeniami.
ISBN 80-89160-40-9
5 EXAKTNÉ VEDY

65 Kuchyňa. Potravinárstvo
SEKIROVÁ, Andrea – BIČAN, Andrej
Andrej Bičan varí s Andreou
Bratislava, Veda 2006. 1. vyd. 207 s.
Viaz.
Recepty populárneho moderátora.
ISBN 80-224-0934-0
66 Dekorácia. Záhradníctvo. Majstrovanie. Hobby
KÖTELES, Gabriel
Základy biozáhradkárčenia
Košice, GYK 2006. 1. vyd. 68 s. Brož.
Dlhoročné skúsenosti a výsledky biozáhradkárstva.
ISBN 80-89232-07-8

57 Botanika. Zoológia
Živá príroda. Z angl. orig. prel. Miriam
Ghaniová
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment 2006.
1. vyd. 40 s. Edícia Otázky & odpovede.
Viaz.
Encyklopedická publikácia o zvieratách
a rastlinách našej planéty. Vhodné pre
deti od 9 rokov.
ISBN 80-8089-010-2
6 APLIKOVANÉ VEDY
611 Populárna medicína
DUKE, James A.
Zelená lekáreň. Z angl. orig. prel. A.
Weidlerová
Bratislava, Parson / Walton / Press 2006.
1. vyd. 560 s. Viaz.
Prírodná lekáreň.
ISBN 80-88983-77-0
LEYNER, Mark – GOLDBERG, Billy
Prečo majú muži bradavky? Z angl.
orig. prel. Beata Baranová
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment 2006.
1. vyd. 191 s. Brož.
Kniha s podtitulom Otázky, ktoré by
ste položili lekárovi až po treťom poháriku je vtipným sprievodcom o mužskom i ženskom organizme, o zdraví
a chorobách.
ISBN 80-89210-98-8
613 Alternatívne liečivá.
Homeopatia
BUKOVSKÝ, Igor
Návod na prežitie – pre muža.
Bratislava, AKV, Ambulancia klinickej
výživy 2006. 1. vyd. 316 s. Viaz.
Odporúčania odborníka na zdravú výživu, ako predchádzať mnohým chorobám a upevňovať si telesné i duševné
zdravie.
ISBN 80-969571-0-4
62 Psychológia. Psychiatria. Psychoanalýza. Sexualita
SZARKOVÁ, Miroslava
Psychológia pre manažérov a podnikateľov
Bratislava, Sprint – vydavateľská, ﬁlmová a reklamná agentúra 2006. 2. dopl.
vyd. 286 s. Viaz.
Publikácia prináša teoretické i praktické poznatky, vedomosti i skúsenosti
z oblasti aplikovaných psychologických
disciplín.
ISBN 80-89085-77-6
WINTER, Richard
(Perfekcionizmus) cesta do neba alebo
do pekla? Z angl. orig. prel. B. Škripek
Bratislava, Porta libri 2006. 1. vyd. 150 s.
Brož.
Rôzne pohľady na perfekcionizmus
– skúsenosti z poradenskej psychiatrickej praxe, psychologických i sociologických prieskumov.
ISBN 80-89067-39-5
64 Praktický život
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68 Štatistika. Informatika. Elektronika
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2006
Bratislava, Veda 2006. 1. vyd. 680 s.
Viaz.
Štatistická ročenka SR obsahuje údaje
za rok 2005.
ISBN 80-224-0937-5
69 Technológia. Priemysel. Stavebníctvo
150 rokov plynárenstva na Slovensku
Bratislava, Slovenský plynárenský a naftový zväz 2006. 1. vyd. 94 s. Brož.
Od začiatkov plynárenstva u nás až po
súčasnosť (1856 – 2000).
ISBN 80-89095-31-3
691 Učebnice
Fyziologické praktikum. Zost. I. Béder
Bratislava, Univerzita Komenského, vydavateľstvo 2006. 1. vyd. 189 s. Brož.
Manuál na praktické cvičenia.
ISBN 80-223-2154-0
GÚTH, Anton
Rehabilitácia pre ošetrovateľstvo
Bratislava, Liečreh Gúth 2006. 1. vyd.
100 s. Brož.
Učebný text.
ISBN 80-88932-23-8
7 UMENIE. ŠPORT. VOĽNÝ ČAS
73 Maliarstvo. Grafika
Lexikón maliarstva a graﬁky. Z nem.
orig. prel. Jadwiga Lacková, Karol Vlk,
Juraj Žáry. Zost. Lothar Altman
Bratislava, Ikar 2006. 1. vyd. 605 s.
Viaz.
Abecedne usporiadané heslá o výtvarníkoch a výtvarných dielach zachytávajúce výtvarné umenie od jaskynných
malieb po počítačové umenie. Kniha
obsahuje farebné reprodukcie slávnych
obrazov.
ISBN 80-551-1296-7
RUSINA, Ivan
Majstrovské diela nizozemského umenia na Slovensku / Masterpieces of
Netherlandish Art in Slovakia
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2006.
1. vyd. 214 s. Viaz.
Dvojjazyčná publikácia (do angličtiny
preložili Miroslav Pomichal, John Minahane) o nizozemských, holandských
a ﬂámskych tvorcoch a dielach 15. až
17. storočia. Kniha obsahuje množstvo
obrazov zo slovenských galérií a múzeí, ktoré neboli prezentované verejnosti.
ISBN 80-8085-217-0
RUSINOVÁ, Zora
Vladimír Ossif
Bratislava, Galéria mesta Bratislavy 2006.
1. vyd. 84 s. Viaz.
Monograﬁa o maliarovi Ossifovi.
ISBN 80-88762-85-5

NOAKESOVÁ, Manny – CLIFTON, Peter
Austrálska diéta pre celkovú pohodu.
Z angl. orig. prel. Helena Galanová
Bratislava, Ikar 2006. 1. vyd. 212 s.
Viaz.
Program 12-týždňovej diéty, ktorá bola
vedecky testovaná a ľahko sa praktizuje.
ISBN 80-551-1254-1
Svadobný album
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment 2006.
1. vyd. Nestr. Viaz.
Album na fotograﬁe s predtlačenými
textami o priebehu celého sobáša.
ISBN 80-8089-032-3

77 Fotografia. Kinematografia. Audiovízia
TRENKLER, Martin
Tvary a tváre
Senica, RECO-YAK 2006. 1. vyd. Nestr.
Brož.
Katalóg k výstave fotograﬁí prvého oﬁciálneho slovenského fotografa F1 (projekt Henkel Slovensko).
ISBN 80-969397-2-6
79 Šport. Voľný čas
BITTER, Peter
Lov na prívlač

www.litcentrum.sk
Bratislava, AKTUELL 2006. 1. vyd. 102 s.
Viaz.
Príručka pre rybárov, čo lovia na umelé
nástrahy.
ISBN 80-89153-36-4
KAFKA, Marián – DRENKO, Jozef
Matylda Pálfyová
Bratislava, Slovenský olympijský výbor
2006. 1. vyd. 80 s. Brož.
Proﬁl prvej slovenskej olympijskej medailistky – družštvo športových gymnastiek (1936).
ISBN 80-968912-7-8
RUŽBARSKÝ, Pavel – TUREK, Milan
Didaktika, technika a tréning v plávaní
Prešov, Prešovská univerzita 2006. 1. vyd.
137 s. Brož.
Základné poznatky z histórie plávania,
didaktiky plávania i teórie športového
tréningu.
ISBN 80-8068-532-0
Sudoku pre deti od 10 rokov
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment 2006.
1. vyd. 152 s. Brož.
Zbierka číselných hlavolamov.
ISBN 80-8089-028-5
Sudoku pre deti od 8 rokov
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment 2006.
1. vyd. 152 s. Brož.
Zbierka číselných hlavolamov.
ISBN 80-8089-027-7
SUMMERSCALOVÁ, Claire
Šach. Z angl. orig. prel. Mária Nárožná
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment 2006.
1. vyd. 72 s. Viaz.
Sprievodca základnými pravidlami šachu pre deti s 3D ilustráciami.
ISBN 80-8089-033-1
8 LITERATÚRA. BELETRIA
81 Poézia
HOMIŠANOVÁ-MARTUŠOVÁ, Anna
Slza v mojom oku
Bratislava, PROCOM 2006. 1. vyd. 65 s.
Viaz.
Zbierka básní autorky (1978).
ISBN 80-85717-17-4
KASARDA, Mikuláš
Život pokorný a prostý. Zost. E. Sirochman
Košice, BYZANT 2006. 1. vyd. 170 s.
Brož.
Výber z poézie doplnený o literárnokritické články z tlače i pozdravy priateľov.
ISBN 80-85581-39-6
82 Divadelné hry. Scenáre. Dramatické texty
ŠTEPKA, Stanislav
Kronika komika 4. Ilust. Svetozár Mydlo
Bratislava, Ikar 2006. 1. vyd. 327 s.
Viaz.
Pokračovanie spomienkového projektu
o Radošinskom naivnom divadle zachytáva 90. roky a 11 divadelných hier:
Pokoj domu tomuto, Lás-ka-nie, Delostrelci na Mesiaci, Hostinec Grand,
Dohoda možná, Materské znamienko,
Kino Pokrok, Tata, Konečná stanica,
Ako som vstúpil do sveta, Včela v zime.
ISBN 80-551-1333-5
83 Román. Novely. Poviedky
COLLINSOVÁ, Jackie
Milenci a frajeri. Z angl. orig. prel. Mária Klenková
Bratislava, Ikar 2006. 1. vyd. 496 s.
Viaz.
Román zo súčasnosti zo sveta bohatých
o zvrátených vzťahoch, nedorozumeniach, vraždách a sexe.
ISBN 80-551-1244-4
CORNWELLOVÁ, Patricia
Predátor. Z angl. orig. prel. Zuzana Dudíková
Bratislava, Ikar 2006. 1. vyd. 309 s.
Viaz.
Kriminálny triler o súdnej lekárke, ktorá pátra po masovom vrahovi.
ISBN 80-551-1251-7
MULISCH, Harry
Objavenie neba. Z hol. orig. prel. Adam
Bžoch
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2006.
1. vyd. 847 s. Edícia MM. Viaz.
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Anotácie
Monumentálny postmoderný román
zachytáva obdobie poslednej tretiny
20. storočia cez príbeh dvoch vedcov,
ktorí sa stanú súčasťou veľkého kozmického plánu zatratenia skazeného
sveta.
ISBN 80-8085-170-0

Kniha z edície príbehov o prvých láskach pre dievčatá od 13 rokov o Katke,
ktorá zažíva lásku na gymnáziu.
ISBN 80-8089-023-4

ROBERTSOVÁ, Nora
Tanec s hviezdami. Z angl. orig. prel.
A. Lysá
Bratislava, Columbus 2006. 1. vyd. 254 s.
Viaz.
Druhá časť tajomnej romantickej trilógie Ostrov troch sestier.

SIMON, Francesca
Grázlik Gabo. Z angl. orig. prel. Darina
Zaicová. Ilust. Tony Ross
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2006.
1. vyd. 96 s. Brož.
Ilustrované príbehy o neposlušnom školákovi.

ISBN 80-7136-136-4

ISBN 80-8085-212-X

STAMM, Peter
Agnes. Z nem. orig. prel. a doslov napísal Ján Jambor
Bratislava, Ikar 2006. 1. vyd. 117 s.
Viaz.
Ľúbostný román s výrazným existenčným podtextom o súčasných vzťahoch
a problémoch. Dielo je označované za
kľúčovú nemeckú prózu 90. rokov minulého storočia.
ISBN 80-551-1335-1

ŠIKULOVÁ, Veronika
To mlieko má horúčku. Ilust. Saša Švolíková
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2006.
1. vyd. 100 s. Viaz.
Príbehy pre deti o malej Dorotke s osobitou poetikou od známej prozaičky
(nar. 1967).

ŠTRELINGER, Peter
Láska a smrť
Bratislava, Nebojsa 2006. 1. vyd. 187 s.
Viaz.
Životopisný román o láske Martina
Kukučína a Verice Krznaričovej od
prozaika, publicistu, dramatika a autora li teratúry faktu (nar. 1946). Kniha
obsahuje obrazovú prílohu o M. Kukučínovi.
ISBN 80-969108-5-X
ULICKÁ, Ľudmila
Veselý pohreb. Z rus. orig. prel. Eva Piovarcsyová
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2006.
1. vyd. 175 s. Edícia MM. Viaz.
Román plný absurdného humoru
o umieraní ruského emigranta, výtvarníka Alika v jeho byte v New Yorku.
ISBN 80-8085-208-1
WOODOVÁ, Barbara
Babylonská hviezda. Z angl. orig. prel.
Tamara Chovanová
Bratislava, Ikar 2006. 1. vyd. 358 s.
Viaz.
Dobrodružný román s mysterióznymi
prvkami o egyptologičke, ktorá hľadá
tajomnú babylonskú hviezdu.
ISBN 80-551-1267-3
86 Literatúra pre deti a mládež
Ferdo Mravec. Ilust. Ondřej Sekora
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment 2006.
1. vyd. Nestr. Edícia Zábavné úlohy pre
najmenších. Viaz.
Leporelo s ôsmimi celostránkovými
ilustráciami Ferda Mravca a jeho kamarátov spolu s jednoduchými logickými
úlohami.
ISBN 80-8089-038-2
GAJDOŠÍK, Peter
Zverinec na siedmom poschodí. Ilust.
Ľuboslav Paľo
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2006.
1. vyd. 87 s. Viaz.
Vtipné príbehy malej Dominiky a jej obľúbených zvieratiek v paneláku.
ISBN 80-8085-213-8
JAKUBOVEC, Jozef Moravčík
Alenka v krajine bodliakov. Ilust. Alenka Moravčíková
Bratislava, Nebojsa 2006. 1. vyd. 77 s.
Viaz.
Humorné a nápadité verše pre najmenšie deti od známeho slovenského
básnika (nar. 1943) s farebnými ilustráciami.
ISBN nemá
KABÁTOVÁ, Veronika
Ten chalan je môj! Z čes. orig. prel.
Zora Sadloňová
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment
2006. 1. vyd. 118 s. Edícia Srdcu nerozkážeš. Brož.
Kniha z edície príbehov o prvých
láskach pre dievčatá od 13 rokov
o prázdninovej láske Katky a Toma.
ISBN 80-8089-022-6
KABÁTOVÁ, Veronika
Nová láska na obzore. Z čes. orig. prel.
Zora Sadloňová
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment
2006. 1. vyd. 103 s. Edícia Srdcu nerozkážeš. Brož.

ISBN 80-8085-214-6

87 Humor. Satira. Kreslený humor
TARAGEL, Dušan
Jánošík! Ilust. Jozef Gertli (Danglár)
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2006.
1. vyd. Nestr. Viaz.
Humorný komiks, ktorý demýtizuje postavu Jánošíka.
ISBN 80-8085-233-2

9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. DEJINY
92 Biografie. Rodokmene
JURÍČEK, Ján
Milan Rastislav Štefánik
Bratislava, Vydavateľstvo Q 111 2006.
4. vyd. 167 s. Viaz.
Biograﬁa o slovenskom vedcovi a významnom medzivojnovom štátnikovi
doplnená novou obrazovou časťou.
ISBN 80-89092-29-2

96 Dejiny Slovenska a Česka
PALKO, Vladimír ml.
Bernard Jaško a spol
Bratislava, Ústav pamäti národa 2006.
1. vyd. 136 s. Brož.
Odpor proti komunizmu v Zbore národnej bezpečnosti.
ISBN 80-969296-4-X

Turci v Uhorsku II. Zost. a doslov napísal Pavel Dvořák
Bratislava, Literárne informačné centrum 2006. 1. vyd. 447 s. Edícia Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov.
Viaz.
Výber z originálnych historických prameňov o živote v Uhorskom kráľovstve
v slovenskom preklade z obdobia 17.
storočia.
ISBN 80-89222-10-2

98 Dejiny Bratislavy
DVOŘÁK, Pavel
Prvá kniha o Bratislave
Budmerice, Vydavateľstvo RAK 2006.
1. vyd. 278 s. Viaz.
Dejiny Bratislavy.
ISBN 80-85501-32-5

992 Historické dokumenty. Archívy.
Múzeá
Múzeum v zrkadle času 1936 – 2006.
Zost. E. Kovácsová, V. Nováková a L. Vincze
Nové Zámky, Múzeum J. aina 2006.
1. vyd. 80 s. Brož.
Pamätnica.
ISBN 80-969442-5-8

Adresár
vydavateľstiev
uvedených v rubrike
Knihy v predaji
AKTUELL, Vazovova 15, 811 07
Bratislava, tel./fax 02/5542 4371
AKV, Ambulancia klinickej výživy,
Mýtna 5, 811 07 Bratislava, tel. 02/577
866 26, e-mail: akv@akv.sk
Bratia Sabovci, Nám. SNP 14,
960 01 Zvolen, tel./fax 045/5401 720
BYZANT, s. r. o., Moyzesova 40,
040 01 Košice
Columbus, Špitálska 37, 814 99
Bratislava
Didaktis, Hýrošova 4, 811 04
Bratislava, tel. 02/5465 2531
EUROUNION, s. r. o., Ďatelinová 10,
821 01 Bratislava, tel. 02/5556 1076
Galéria mesta Bratislavy,
Františkánske nám. 11, 815 35
Bratislava, tel. 02/5443 1556
Gyk, Hemerkova 14, 040 11 Košice,
tel. 0902 894 990
Ikar, Kukuričná 13, 831 03 Bratislava
3, tel. 02/ 49 104 307-308,
fax 02/ 49 104 350, e-mail: ikar@ikar.sk
IUVENTA, Karloveská 64, 842 58
Bratislava, tel. 02/6542 2686,
fax 02/6542 2342
JP KNOW-HOW, Palkovičova 11,
821 08 Bratislava, tel. 02/4364 0161
Liečreh Gúth, P. O. Box 77, 833 77
Bratislava 37, tel. 02/5954 5243, fax
02/5441 4700, e-mail: guth@napri.sk
Literárne informačné centrum, Nám.
SNP 12, 812 24 Bratislava, tel. 02/5292
0271, fax 02/5296 4567,
e-mail: distribution@litcentrum.sk
Múzeum J. aina, Pribinova 5,
940 01 Nové Zámky
Orbis Pictus Istropolitana, Račianska
71, 832 59 Bratislava, tel. 02/4924
6869, fax 02/4425 0069, e-mail:
odbyt@orbispictus.sk
Oto Németh, Narcisová 2, 821 01
Bratislava 2, tel./fax 02/4329 2518
Poradca podnikateľa, Národná 18,
010 01 Žilina
Porta libri, Liptovská 10, 821 09
Bratislava, tel. 02/5341 6861, e-mail:
porta@citygate.sk
Právnická fakulta UK, Šafárikovo
nám. 6, 818 06 Bratislava, tel. 02/5296
5564
Prešovská univerzita, Nám. Legionárov 3, 080 01 Prešov, tel. 051/7733 106
Príroda, Koceľova 17, 821 08
Bratislava 2, tel. 02/5556 6176, e-mail:
priroda@priroda.sk
PROCOM, Smrečnianska 18,
831 01 Bratislava, tel. 02/4425 56 33
RECO-YAK, Hurbanova 1379,
905 01 Senica
Slovenská poľnohospodárska
univerzita, A. Hlinku 2, 949 76 Nitra,
tel. 037/6508 111
SPN – Mladé letá, Sasinkova 5,
815 19 Bratislava, tel. 02/5556
4293, fax 02/5542 5714, e-mail:
market@mlade-leta.sk
Slovenský plynárenský a naftový
zväz, Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2
Sprint, Schillerova 19, 811 04
Bratislava, tel. 02/5477 17 43
ŠKOLMÉDIA, Platanová 3225/2,
010 01 Žilina, tel. 041/5682 443
Univerzita Komenského, Šafárikovo
nám. 6, 818 06 Bratislava, tel. 02/5924
4111
Ústav informácií a prognóz školstva,
Staré grunty 52, 842 44 Bratislava,
tel. 02/6542 5166, fax 02/6542 6180
Ústav pamäti národa, Námestie SNP
28, 810 00 Bratislava 1, tel. 02/5930
0311
Veda, Bradáčova 7, 852 86 Bratislava,
tel. 02/5477 4253, fax 02/5477 2682,
e-mail: veda@centrum.sk
Vydavateľstvo Fragment, Kominárska
2, 831 04 Bratislava 3, tel. 02/5023
4583, fax 02/5557 3151, e-mail:
fragment@fragment.sk
Vydavateľstvo Michala Vaška, Nám.
Kráľovnej pokoja 3, 080 01 Prešov, tel./
fax 051/ 7711407, e-mail: vmv@vmv.sk
Vydavateľstvo Q 111, J. C. Hronského
4, 831 02 Bratislava, tel. 02/5292 7057,
e-mail: q111@stonline.sk
Vydavateľstvo RAK, 900 86
Budmerice, tel./fax 033/6448 119
Vydavateľstvo Slovart, Poštový
priečinok 70, Bojnická 10,
830 00 Bratislava 3, tel. 02/4920
1800, fax 02/4920 1899, e-mail:
pobox@slovart.sk

Ako zo
škatuľky
Jeﬀerson Bass:
SVEDECTVO KOSTÍ
Bratislava, Slovenský
spisovateľ 2006
Preklad Ján Dulla
Keby ste sa kohokoľvek
v svojom okolí opýtali, čo vo
svete preslávilo americký štát
Tennessee, väčšina z opýtaných
by asi len bezradne pokrútila
hlavou. Pár zasvätených by to
na vás skúsilo so svetoznámou
whisky Jack Daniels, ale to by
asi naozaj bolo všetko. Jestvuje
však skupina ľudí, ktorí vedia
ešte o jednom unikáte tohto
štátu. Buď sú to profesionálni
patológovia a antropológovia,
alebo fanúšikovia detektívok.
Reč je totiž o Telofarme,
jedinečnom laboratóriu
špecializovanom na výskum
ľudského tela po smrti
a pôsobiacom pri univerzite
v Tennessee. Tej Telofarme,
ktorej zakladateľom je Bill Bass,
svetoznámy antropológ a ktorú
v dokumentoch nakrútených pre
National Geographic preslávil Jon
Jeﬀerson, úspešný dokumentarista
a novinár. No a ak ste si spojili
dve a dve, je vám jasné, kto
sa ukrýva za pseudonymom
Jeﬀerson Bass!
Ich prvý triler zo série
o Telofarme začína objavením
mŕtvoly mladej ženy v jaskyni
v okrese Cooke v štáte Tennessee.
Na miesto činu prichádza ten
najpovolanejší – doktor Bill
Brockton – zapálený antropológ
a pedagóg. Po smrti svojej ženy
sa úplne oddal práci a jeho
úlohou je lúštenie odkazov, ktoré
v sebe ukrývajú ľudské pozostatky
nachádzané na miestach zločinov.
Tento prípad je však niečím
výnimočný. Možno je to stavom,
v akom je objavená mŕtvola,
možno čudáckym miestnym
šerifom, ako inak, alebo je to
spôsobené zvláštnou a temnou
atmosférou tohto Bohom
zabudnutého kraja... Doktor
Brockton sa však čoraz viac
zaplieta do vyšetrovania a z hlbín
minulosti sa na povrch vynárajú
súvislosti, ktoré nikdy nemali
byť odhalené, lebo odhaľovanie
minulosti znamená narúšať
tabu už uplynulých udalostí
– zas na druhej strane, koho by
nelákalo narúšať tabu, že? Spolu
so svojimi priateľmi a kolegami
krok za krokom skladá mozaiku.
Jej jednotlivé časti postupne
odhaľujú motív a páchateľa
dávneho zločinu.
Svedectvo kostí je triler ako
zo škatuľky. Hrdina je
najosamelejší z osamelých,
minulosť najtemnejšia z temných,
mŕtvoly najmŕtvejšie z mŕtvych,
koniec najšťastnejší zo šťastných.
Program je naozaj bohatý – lekcia
žuvania tabaku, nelegálne kohútie
zápasy, speleologický výlet,
prednáška o rastline žen-šen
a zopár autentických pitiev. Pre
tých z vás, ktorí neodpadávajú
pri pohľade na rozliaty kečup
a radi nazrú do ľudského vnútra
aj inak ako v prenesenom
význame, dvojica autorov nadelila
kôpku „šťavnatých“ bonusov
navyše. Detailov vás pre istotu
ušetrím, predsa len najlepšie sa
vychutnávajú pri čítaní...
Vladimír Radosa
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Daniel Silva: Posol smrti
Populárny autor špionážnych trilerov Daniel Silva, ktorého diela
sú preložené do vyše 20 jazykov, si získal množstvo čitateľov.
V slovenčine doteraz vyšli jeho romány Majster vrah (2003),
Anglický zabijak (2004), Spovedník (2005), Smrť vo Viedni (2005)
a Agent Mossadu (2006). Vo februári vyjde vo vydavateľstve
Slovenský spisovateľ ďalší bestseller tohto majstra špionážneho

Londýn
Len čo autobus prešiel, Masúdí si všimol, že
po chodníku na druhej strane ulice kráča osamelý chodec. Nepremokavý plášť. Vlasy stiahnuté do chvosta. Dve rovné línie obočia.
Okamžite ho spoznal. Mladý muž bol na konferencii, sedel v tom istom rade ako Hamída,
len na druhej strane. A sedel tam aj predpoludním, keď Masúdí ako jediný z diskutujúcich nesúhlasil so zákazom vstupu izraelských
vedcov do Európy.
Dal sa do behu. Nikdy nebol veľký športovec
a roky vedeckej práce mu telesnú zdatnosť
nepridali. Laptop v aktovke ho ťahal k zemi.
Pri každom kroku ho udierala do boku. Pridržal si ju lakťom a druhou rukou chytil remeň;
začal nemotorne poklusávať, čo ho ešte väčšmi spomalilo. V jednej chvíli mu napadlo, že
sa tašky zbaví, ale namiesto toho ju zovrel
ešte pevnejšie. V nesprávnych rukách bol jeho
laptop hotový poklad. Obsahoval osobné údaje, fotografie zo sledovania, spôsoby komunikácie, čísla bankových účtov...
Dotackal sa na Euston Road. Prenasledovateľ neúnavne kráčal za ním, ruky vo vreckách,
hlavu sklonenú. Pozrel doľava, uvidel prázdnu
asfaltovú vozovku a zišiel z chodníka.
Posledné, čo Ali Masúdí počul, bolo prenikavé trúbenie klaksóna nákladného auta. Pri náraze mu spadla aktovka. Letela vzduchom,
zopár ráz sa prevrátila a napokon so zadunením dopadla do stredu ulice. Muž v nepremokavom plášti ani nemusel spomaliť, stačilo sa
zohnúť a chytiť tašku za remeň. Prevesil si ju
cez plece, prešiel na druhú stranu Euston
Road a zamiešal sa do prúdu ľudí, čo smerovali na stanicu King’s Cross.
Vatikán
„In nomine Patris et Filii et Spiritus
Sancti.“
Námestím svätého Petra a po celej dĺžke Via
della Conciliazione sa niesol pápežov hlas, zosilnený vatikánskym miestnym rozhlasom.
Dvadsaťtisíc hlasov odpovedalo: „Amen.“
Gabriel s Lucom Angellim uháňali cez Námestie svätej Marty a potom pozdĺž vonkajšieho múru baziliky. Skôr ako dobehli k Arco
delle Campane, Angelli odbočil doprava a vošiel do prijímacej kancelárie, kde sa hlásila
väčšina návštevníkov. Ak Ibrahim el-Banna
dostal niekoho do Vatikánu, v kancelárii o tom
musia mať záznam. Gabriel pokračoval k Arco
delle Campane. Švajčiarsky gardista pri pohľade na bežiaceho muža v obrannom geste zložil halapartňu. Vzápätí ju však znova zdvihol,
keď Gabriel zamával preukazom.
„Dajte mi vašu zbraň,“ prikázal Gabriel.
„Prosím?“
„Vašu zbraň!“ skríkol Gabriel po nemecky.
Gardista zalovil pod renesančnou tunikou
a vytiahol moderný Sig-Sauer kalibru 9 mm.
V tej chvíli k nim dobehol Luca Angelli.
„El-Banna priviedol do Vatikánu delegáciu
troch nemeckých kňazov. Presne o pol dvanástej.“
„To nie sú kňazi, Luca, ale šahídi. Mučeníci.“
Gabriel pozrel na námestie plné ľudí. „Pochy-

bujem, že sú ešte vo Vatikáne. Pravdepodobne
sa zamiešali do davu aj s výbušninami a ktoviečím ešte.“
„Prečo vošli do Vatikánu cez Arco delle
Campane?“
„Išli si po bomby, samozrejme.“ To bola tá
trhlina vo vatikánskom bezpečnostnom systéme. Teroristi ju objavili opakovaným dôkladným sledovaním a využili pápežovu mierovú iniciatívu na svoje účely. „El-Banna zrejme postupne prepašoval bomby do Vatikánu
a uložil ich vo svojej kancelárii. Šahídi si ich
tam vyzdvihli a vrátili sa na námestie niektorou trasou, kde nie sú detektory kovov.“
„Cez baziliku,“ povedal Angelli. „Mohli vojsť
bočným vchodom a vyjsť predným. Možno
sme ich stretli a nevedeli sme o tom.“
Gabriel a Angelli preskočili drevenú ohradu,
ktorá oddeľovala vchod do mesta od zvyšku
námestia, a vybehli na pódium. V obecenstve
zašumelo. Donati stál za pápežom. Gabriel mu
podal list z el-Bannovej kancelárie.
„Sú tu.“
Donati pozrel na arabské písmo a potom
zdvihol pohľad ku Gabrielovi.
„Našli sme to v kancelárii Ibrahima el-Bannu.
Stojí tam, že zničia baziliku a zabijú Svätého
Otca. Musíme ho dostať z pódia, Luigi. Hneď.“
Donati pozrel na námestie, kde sa zhromaždili katolícki pútnici a hodnostári z celého
sveta, školáci v bielom, skupiny chorých a starých ľudí, ktorí si prišli po pápežovo požehnanie. Pápež sedel na slávnostnom šarlátovom
tróne a prihováral sa pútnikom podľa tradície, ktorú založil jeho predchodca, v ich rodných jazykoch.
„A čo pútnici?“ spýtal sa Donati. „Ako ich
ochránime?“
„Pre nich už je asi neskoro. Aspoň pre
niektorých. Ak sa ich pokúsime varovať, vypukne panika. Odveďte Svätého Otca z námestia čo najrýchlejšie a čo najtichšie. Potom
sa postaráme o pútnikov.“
Vtom k nim pristúpil veliteľ Švajčiarskej
gardy plukovník Brunner. Takisto ako ostatní
osobní ochrancovia pápežovej bezpečnosti
mal na sebe tmavý oblek a v uchu slúchadlo.
Keď mu Donati vysvetlil, o čo ide, Brunner
zbledol ako stena.
„Odvedieme ho cez baziliku.“
„A čo ak tam ukryli bomby?“
Mohutná tlaková vlna vzala Brunnerovi slová od úst. Vzápätí nasledoval ohlušujúci výbuch, ktorý otriasol rozľahlým Námestím svätého Petra. Gabriela odhodilo ako zdrap papiera na schody vedúce do baziliky a vzápätí
stratil vedomie.
Keď otvoril oči, uvidel nad sebou Kristových
apoštolov, ktorí sa naňho zvedavo pozerali
z fasády chrámu. Nevedel, ako dlho bol v bezvedomí. Možno niekoľko sekúnd, dlhšie nie.
Posadil sa a rozhliadol. V ušiach mu hučalo.
Napravo zbadal prelátov rímskej kúrie, ktorí
predtým stáli na pódiu s pápežom. Vyzerali
otrasení, ale neboli zranení. Naľavo ležal Donati a vedľa neho Karl Brunner. Veliteľ mal zatvorené oči a silno krvácal z rany na hlave.
Gabriel sa zdvihol a obzrel sa okolo seba.
Kde je pápež?
Ibrahim el-Banna prepašoval do Vatikánu
troch kňazov.
Gabriel tušil, že prídu ešte dva výbuchy.
Našiel zbraň, ktorú predtým zobral švajčiarskemu gardistovi, a zakričal na prelátov, aby
nevstávali. Keď znova vyšiel na pódium, vybuchla druhá bomba.
Ďalšia horúca tlaková vlna.
Ďalšie zahrmenie.
Gabriela hodilo dozadu. Tentoraz dopadol
na Donatiho.
Znova sa postavil. Na pódium už nestačil
vyjsť, zabránila mu v tom tretia explózia.
Keď výbuch doznel, vyšiel hore a zahľadel sa
na spustošené námestie. Šahídi sa rozmiestnili v dave pred pódiom: jeden pri Bronzovej
bráne, druhý v strede námestia a tretí neďale-

románu Posol smrti. Večnú dilemu Gabriela Allona vyrieši smrť
arabského profesora Masúdího v Londýne, súvisiaca s útokom
na symbol kresťanstva, Vatikán. Špičkový agent Mossadu
sa tentoraz podujíma na riskantnú úlohu preniknúť do
najužšieho kruhu saudskoarabského miliardára za pomoci
mladej kunsthistoričky.

ko Arco delle Campane. Zostali po nich iba tri
stĺpiky čierneho dymu, stúpajúce k bezoblačnej modrej oblohe. Na miestach, kde predtým
stáli, bola kamenná dlažba čierna, zaliata krvou a pokrytá ľudskými údmi a roztrhanými
časťami tiel. Mŕtvoly, ktoré ležali ďalej, už väčšmi pripomínali ľudské bytosti. Skladacie stoličky boli porozhadzované po námestí ako
karty a všade sa povaľovali topánky. Koľko je
mŕtvych? spytoval sa v duchu Gabriel. Stovky,
odpovedal si. V tej chvíli však nemohol myslieť na mŕtvych, ale na Svätého Otca.
Križiaci, vyhlasujeme vám vojnu zničením
vášho nevereckého chrámu polyteizmu...
Ešte nie je koniec, uvedomoval si Gabriel.
A vzápätí cez clonu čierneho dymu uvidel,
ako sa začína ďalšie dejstvo. Na Námestí Pia
XII. na konci Via della Conciliazione za Námestím svätého Petra zastavila dodávka. Zadné dvere sa otvorili a z auta vystúpili traja
muži s ručne odpaľovanými raketami.
Gabriel sa rýchlo rozhliadol. Trón, na ktorom predtým sedel pápež, už pri prvom výbuchu odnieslo na schody baziliky. Spod neho
vytŕčala drobná ruka so zlatým prsteňom...
a zakrvavená biela sutana.
Gabriel pozrel na Donatiho. „Majú pancierovky, Luigi! Okamžite všetkých odveďte čo
najďalej od baziliky!“
Zoskočil z pódia a nadvihol trón. Pápež mal
zatvorené oči a krvácal z viacerých menších
rezných rán. Gabriel sa sklonil a vzal Svätého
Otca do náručia, keď začul charakteristické
svišťanie blížiacej sa strely RPG-7. Obrátil hlavu a uvidel, ako mieri k bazilike. Vzápätí hlavica narazila do Michelangelovej kupoly, z ktorej vyšľahli plamene; črepiny skla a kamene sa
rozleteli na všetky strany.
Gabriel pred nimi vlastným telom chránil
pápeža. Potom ho zdvihol a rozbehol sa
k Bronzovej bráne. Skôr ako dorazil na kolonádu, cez námestie už svišťala druhá strela
a zasiahla baziliku tesne pod balustrádou lodžie, odkiaľ pápež žehná pútnikom.
Gabriel stratil rovnováhu a spadol na kamennú dlažbu. Zdvihol hlavu a zbadal tretiu
smrtonosnú strelu, ktorá letela nižšie ako
prvé dve a trafila pódium. Tesne predtým než
dopadla, Gabriel zazrel Luigiho Donatiho, ako
sa zúfalo snaží dostať kardinálov a prelátov
do bezpečia. Gabriel zostal ležať a vlastným
telom chránil pápeža pred ďalšou spŕškou
skla a kamenia.
„To ste vy, Gabriel?“ spýtal sa pápež, oči ešte
vždy zatvorené.
„Áno, Vaša Svätosť.“
„Už je koniec?“
Tri bomby, tri rakety – zrejme symbol Svätej Trojice, hádal Gabriel. Vopred premyslená
urážka mušrikun.
„Áno, Vaša Svätosť, myslím, že je po všetkom.“
„Kde je Luigi?“
Gabriel sa obzrel na horiace zvyšky pódia.
Z dymu sa náhle vytackal Donati s mŕtvym
kardinálom na rukách.
„Žije, Vaša Svätosť.“
Pápež s uľahčením zašepkal: „Vďaka Bohu.“
Vtom Gabriela ktosi schmatol za plece. Obrátil sa a uvidel štvoricu mužov v modrých oblekoch s odistenými zbraňami. „Pusťte ho!“ zakričal jeden z nich. „My sa oňho postaráme.“
Gabriel pozrel na muža a pomaly pokrútil
hlavou. „Mám ho,“ povedal, zdvihol sa a v
sprievode švajčiarskych gardistov odniesol
pápeža do Apoštolského paláca.
Štvorpodlažný dom stál v uličke vydláždenej
mačacími hlavami neďaleko Kostola Panny
Márie v Trastevere. Na miestach s otlčenou
omietkou presvitali holé tehly a všade boli naťahané drôty elektrického a telefónneho vedenia. Na prízemí bola malá opravovňa motocyklov a hneď vedľa sa išlo do bytov na vyšších
poschodiach. Ibrahim el-Banna mal kľúč od
vchodu vo vrecku.
Útok sa začal päť minút po jeho odchode

z Vatikánu. Na Borgo Santo Spirito využil paniku, strhol si kafiu a na krk zavesil veľký drevený kríž. Potom kráčal k Parku Janiculum a odtiaľ dolu svahom do štvrti Trastevere. Na Via
della Paglia ho zastavila akási nešťastnica
a chcela, aby jej požehnal. El-Banna napodobnil slová a gestá, ktoré videl vo Vatikáne, a vzápätí poprosil Alláha, aby mu odpustil rúhanie.
Len čo sa ocitol v bezpečí domu, zložil si
urážlivý kríž a vyšiel hore po slabo osvetlenom schodišti. Do Ríma prišiel na rozkaz istého Sauda, ktorý celý útok vymyslel a naplánoval – el-Banna ho poznal iba ako Chálila. Mala
to byť prvá zastávka na jeho prísne tajnej ceste z Európy späť do moslimského sveta. Dúfal,
že sa vráti do rodného Egypta, ale Chálil ho
presvedčil, že tam nikdy nebude v bezpečí.
Americký prisluhovač Mubarak ťa bez mihnutia oka vydá neveriacim psom, povedal Chálil.
Je len jedno miesto na svete, kde ťa neverci
nedostanú.
Tým miestom bola Saudská Arábia, Prorokova krajina, kde sa zrodil wahhábsky islam.
Ibrahimovi el-Bannovi sľúbili novú totožnosť,
profesorské miesto na prestížnej univerzite
v Medine a pol milióna dolárov. Útočište mu
poskytol princ Nábil, saudskoarabský minister vnútra. Peniaze daroval saudskoarabský
miliardár, ktorý celú operáciu financoval.
Moslimský kňaz stúpal hore schodmi v rímskom dome a bol nanajvýš spokojný. Práve
pomohol uskutočniť jednu z najvýznamnejších akcií džihádu v dlhej a slávnej histórii islamu. A teraz ho čaká nový život v Saudskej
Arábii, kde svojimi slovami a presvedčením
môže inšpirovať ďalšie generácie islamských
bojovníkov. Hotový raj na zemi.
Vyšiel na tretie poschodie k dverám bytu
3A. Keď zastrčil kľúč do zámky, pocítil v prstoch jemné mravčenie. A keď ním otočil, dvere vybuchli. Potom už necítil nič.
V tej istej chvíli sa v časti Washingtonu nazývanej Foggy Bottom zobudila žena. Opäť ju
prenasledovali tie hrozné sny. Stále rovnaké
obrazy: letuška s podrezaným krkom. Príťažlivý mladý muž, telefonujúci posledný raz
v živote. Peklo. Prevrátila sa a pozrela na budík na nočnom stolíku. Bolo pol siedmej. Chytila do ruky ovládač, namierila na televízor
a stisla tlačidlo. Panebože, nie, pomyslela si,
keď uvidela Baziliku svätého Petra v plameňoch. Už zase.
Rím
Gabriel zostal v byte pri Kostole Trinitè dei
Monti celý týždeň. Chvíľami mal dojem, že sa
nič nestalo. Ale stačilo vyjsť na balkón a pozrieť sa na zničenú očernetú kupolu baziliky,
ktorá sa týčila nad strechami domov, akoby sa
Boh z nevôle či nerozvážnosti rozhodol zničiť
dielo svojich detí. Reštaurátor Gabriel ľutoval,
že nejde o poškodený obraz, čo by sa dal ľahko obnoviť trochou ľanového oleja a farby.
Počet obetí zo dňa na deň stúpal. V stredu
večer – rímske noviny ju nazvali Čiernou stredou – narátali šesťsto mŕtvych. Vo štvrtok
šesťstopäťdesiat a do víkendu vyše sedemsto.
Medzi mŕtvymi bol plukovník Karl Brunner
z pápežskej Švajčiarskej gardy. Aj Luca Angelli, ktorý na Gemelliho klinike ešte tri dni
vzdoroval smrti, kým ho odpojili od prístrojov. Pápež mu udelil posledné pomazanie
a zostal pri ňom až do konca. Rímska kúria
utrpela obrovské straty. Zahynuli štyria kardináli, ôsmi biskupi a traja monsignori. Ich pohreb sa musel konať v Bazilike svätého Jána
z Lateránu, lebo medzinárodná skupina stavebných inžinierov dva dni po atentáte dospela k záveru, že vstúpiť do Baziliky svätého
Petra zatiaľ nie je bezpečné. Najväčšie rímske
noviny la Repubblica priniesli celostranovú
fotografiu zničenej kupoly s lapidárnym titulkom Odsúdená.
Úryvky z románu, ktorý v preklade
Aleny Redlingerovej práve vychádza
vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ.
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Ohrozená kultúra – fakt alebo výzva?
Rozhovor s českým ﬁlozofom Josefom ŠMAJSOM
Josef Šmajs (1938) je profesorom ﬁlozoﬁe na FF Masarykovej
univerzity v Brne, kde prednáša ontológiu a gnozeológiu, ﬁlozoﬁu
techniky, je častým hosťom Katedry ﬁlozoﬁe na FF UK v Bratislave.
Dlhodobo sa zaoberá ontologickou podstatou ekologickej krízy,
vzťahom človeka a techniky, ﬁlozoﬁckými problémami evolúcie.
Medzi jeho najznámejšie publikácie patrí Ohrozená kultúra (1994,
1997 v slov. preklade 2006), Dráma evoluce. Fragment evoluční
ontologie (2000) a Evoluční ontologie (2003, spolu s J. Krobom).
Prezentáciu slovenského prekladu knihy Ohrozená kultúra pripravil
jej vydavateľ Augustín Rosa (banskobystrické vyd. PRO) v decembri
v bratislavskej Univerzitnej knižnici.
• Po vyše desiatich rokoch od
prvého vydania Ohrozenej kultúry
nastali vo svete mnohé zmeny, ale
jej obsah zmenám vzdoruje. Kedy
a ako sa formoval tvoj záujem
o ekologickú problematiku?
– Dávno je jasné, že ekologické
problémy nie sú v prvom rade
ideologické, hodnotové či
morálne, ale že sú to nenávratné
a nebezpečné planetárne zmeny
ontické. Teda sú to kultúrou
vyvolané fyzické a biotické zmeny
Zeme, ktoré sa týkajú všetkých
živých systémov. Dlhšie však trvalo
ujasnenie ﬁlozoﬁckého rámca

a vytvorenie ontologického
konceptu na ich vernú interpretáciu. Bolo treba vytvoriť
ontologický koncept kultúry,
rehabilitovať prírodu, ﬁlozoﬁcky
interpretovať usporiadanosť,
evolúciu, informáciu a pod. Bolo
treba vytvoriť novú ﬁlozoﬁckú
ontológiu – ontológiu evolučnú.
A o to som sa pokúsil.
• Vo svojich prácach sa usiluješ
nanovo objasniť pojem prírody,
a to v kontexte súčasnej
ekologickej situácie…
– Domnievam sa, že prírodu je
užitočné ponímať ako proces
i výsledok prirodzenej evolúcie, ako
zvláštny „kondenzát“ doterajšej
aktivity veľkého tresku. V tomto
miliardy rokov trvajúcom procese
vznikla Zem s jej otvoreným
nelineárnym systémom života
– genetickou informáciou
integrovanej biosféry. Ak má teda
prirodzená evolúcia nejaký hlbší
zmysel, potom je to výstavba
veľkolepej štruktúry vesmíru,
tvorba jeho nepredstaviteľne
rozsiahlej fyzickej usporiadanosti,
ktorá zahŕňa aj celú prirodzenú
usporiadanosť pozemskú, a to
viditeľnú i skrytú. K tej skrytej
patria napríklad pravidlá utvárania
abiotických štruktúr, genetická
pamäť biosféry, vrátane genetickej
pamäti človeka ako biologického
druhu. Pripomínam to preto,
aby bolo zrejmé, že Zem i človek
súvisia s vesmírom a že len
biosféra ako celok, len Gaia, je asi
najmenším relatívne autonómnym
systémom schopným dlhodobého

vzostupného vývoja v čase.
Všetky jej subsystémy, jedinci,
populácie, biocenózy, ale i ľudská
protiprírodná kultúra sú dočasné
a nesamostatné, závislé od štruktúry,
integrity a prosperity jej celku.
• Označil si kultúru ako
protiprírodnú a vo svojich
prácach tvrdíš, že treba vytvoriť
nový evolučne ontologický
koncept kultúry. Ako by sa dal
stručne charakterizovať?
– Aj kultúru je užitočné chápať ako
proces i výsledok evolúcie. Lenže
táto evolúcia sa začala „nedávno“,
pretože ju mohol podnietiť až

človek, jeho nebiologická aktivita.
Podobne ako biosféra je i kultúra
otvoreným nelineárnym systémom
integrovaným vnútornou
informáciou – v tomto prípade
nie genetickou, ale epigenetickou,
neuronálnou – duchovnou
kultúrou. Až keď pochopíme, že
duchovná a materiálna kultúra
patria k sebe, že vytvárajú
fungujúci systém príslušnej kultúry,
môžeme správne pochopiť rolu
a charakter duchovnej kultúry.
Kým sme nevytvorili rozvinutú
kultúru terajšieho technického
a spotrebného typu, nič určité
o povahe duchovnej kultúry, t. j.
o povahe vedy, ﬁlozoﬁe i ďalších
ideí a hodnôt sme nemohli vedieť.
Až dnes zisťujeme, že celá naša
duchovná kultúra nie je taká
veľkolepá, úchvatná a vznešená,
ako sa nám zdalo: i ona je druhovo
sebecká, antropocentrická
a výrazne protiprírodná.
• Ako možno riešiť konﬂikt
kultúry s prírodou?
– Nevyhnuté je zmeniť vzťah
kultúry k prírode, túto
nevyhnutnosť zatiaľ zakrýva
dobre fungujúca ekonomika
s vysokou osobnou spotrebou,
mestským spôsobom života,
nevhodnou štruktúrou školského
vzdelania i plytkou masmediálnou
rétorikou, preto si ju verejnosť
takmer neuvedomuje. Škola nás
neučí o evolúcii, prečo prebieha
a čo vlastne produkuje. Dnešný
systém vzdelania zodpovedá
skôr minulosti, uctieva sa
antropocentrická tradícia, jej
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autority a hodnoty. Zabraňuje,
aby ľudia pochopili nenávratnosť
a evolúciu, a tým aj to, čo sa
vinou človeka so svetom deje.
Takmer nikto dnes nevie, že
popri evolúcii biotickej (evolúcii
života) existuje aj staršia evolúcia
abiotická (evolúcia neživých
štruktúr) a že aj človek „zapálil“
zvláštnu protiprírodnú evolúciu
kultúrnu. O samovoľnom vzostupe
usporiadanosti v otvorených
nelineárnych systémoch vedia len
odborníci. A o podstate konﬂiktu
prirodzenej a kultúrnej evolúcie,
ktorý je najhlbšou príčinou dnešnej
globálnej ekologickej krízy, vie
len skupina zasvätencov, najmä
priaznivcov evolučnej ontológie.
Pritom stačí vedieť, čo vlastne
produkuje evolúcia. Tá, prirodzená
i kultúrna, nemôže produkovať
ani látku, ani energiu, pretože
pre ne platia zákony zachovania.
Evolúcia môže vytvárať len tvary,
štruktúry, formy, usporiadanosť,
informáciu. A pre usporiadanosť,
t. j. informáciu, nebol objavený
nijaký zákon zachovania. Dnešný
existenciálny konﬂikt kultúry
so Zemou je preto zápasom
o zachovanie prírodných tvarov,
prirodzenej usporiadanosti živých
i neživých systémov, o zachovanie
prirodzenej informácie. Je to boj
o miesto na Zemi, o ekologické niky,
ktoré dávno pred nami obsadili
iné živé systémy a tie im musíme
ponechať, ak chceme na Zemi
prežiť. Zem nám ľuďom nepatrí,
patrí celému pozemskému životu:
preto tá Nájemní smlouva se Zemí.
Veľmi jednoducho to poviem takto:
čím viac kultúry – miest, diaľnic,
polí a počítačov, tým menej prírody
– dažďových pralesov, lesov, stepí,
mokradí, biologických druhov, ale
i ľudského fyzického a psychického
zdravia.
• Aké východisko teda vidíš na
záchranu kultúry?
– Pokiaľ prírode neustúpime,
vyhynieme vlastnou vinou.
Alebo ešte inak: vlastnícky nárok
a druhové sebectvo bylinožravcov
sa obmedzuje na niekoľko druhov
zelených rastlín. Predátor je
analogicky zviazaný so svojou
korisťou. Ostatok sveta pre tieto
špecializované formy neexistuje.
Človek ako tvorca kultúry
je však univerzálnym koristníkom,
robí si nárok na celý svet.
A práve toto sebectvo, teoreticky
zatiaľ prehliadané, nám zostalo.
Na pochopenie ontickej opozície
kultúry voči prírode nestačí
sledovať, či ľudské poznanie
dospieva k pravde. Hľadisko
pravdy je z pohľadu evolučnej
ontológie účelovo antropologické,
druhovo sebecké: dôraz na
gnozeologické priblíženie
k skutočnosti zakrýva náš
patologický záujem skonzumovať
celú zemeguľu. Hľadisko pravdy
síce zaväzuje aktívneho vedca
k pokore, skromnosti a poctivosti,
ale vôbec nezaisťuje zlučiteľnosť
na pravde založených kultúrnych
aktivít a štruktúr so staršími
aktivitami a štruktúrami
prírodnými. Pravda, ktorá
garantuje integritu duchovnej
kultúry, a aj vzájomnú
kompatibilitu prvkov kultúrneho
systému, má teda čosi spoločné so
ziskom, demokraciou a trhovou
reguláciou: podporuje kultúrnu
expanziu, ale nie je schopná zaistiť
dlhodobo možnú kultúru, jej
súlad s prírodou. Práve ﬁlozoﬁi
pripisujem dôležitú úlohu pri
reﬂektovaní tejto skutočnosti.
Pripravila Etela Farkašová

Bavorské národné múzeum vydalo
na sklonku minulého roka vo
vydavateľstve Hirmer publikáciu
Verbotene Bilder. Heiligeﬁguren
in Rußland (Zakázané obrazy.
Postavy svätých v Rusku) od
nemeckej autorky Marianne Stößl,
ktorá sa už dlhšie zaoberá touto
tematikou. Žáner drevených plastík
bol z umenovedného hľadiska dlho
zaznávaný, určitú vinu na tom
má aj pominuteľnosť materiálu.
Najväčšej kritiky sa dočkali od
ruského cára Petra Veľkého, ktorý

vo svojom nariadení uviedol
množstvo argumentov proti
tomuto umeniu a požadoval
očistiť kostoly od „neslušnej“
výzdoby. Niektorí kňazi plnili
príkaz tak, že problémové
plastiky uložili do skladu alebo
do najsvätejšieho priestoru za
ikonostas. Sošky svätých však
najlepšie približujú sociálny ideál
doby, na rozdiel od ikonomaľby,
ktorá predstavuje skôr cestu na
druhý svet a život po smrti.
–lk–

Najlepšia humoristická poviedka je zo Slovenska
Na medzinárodnej súťaži Aleko
Konstantinova o najlepšiu
humoristickú poviedku roka
2006 získal slovenský spisovateľ
Mojmír Groll hlavnú cenu. Súťaž
každoročne vypisuje bulharský
humoristický týždenník Sršel
(Sršeň) na pamäť autora Aleka
Konstantinova, ktorého v roku
1897 zastrelili nájomní vrahovia.
Myšlienka súťaže sa zrodila pri 100.
výročí jeho narodenia a už má za
sebou 43-ročnú históriu. Víťaznú
poviedku Mojmíra Grolla Priateľsky

podaná ruka uverejnil v novembri
týždenník Sršel a porota ju vybrala
spomedzi 106 prihlásených
poviedok od 88 autorov z 19 krajín.
Predsedom poroty bol literárny
vedec, spisovateľ a zároveň aj
rektor Soﬁjskej univerzity sv.
Klimenta Ochridského Bojan
Biolčev. Mojmír Groll je prvým
slovenským autorom, ktorý získal
toto ocenenie, cenu si prevzal
12. januára v rodisku Aleka
Konstantinova v bulharskom
Svištove.

Najpredávanejší francúzski autori
Podľa výsledkov vlaňajšieho
knižného trhu vo Francúzsku
predstavuje 8 miliónov predaných
výtlačkov kníh súčasných desiatich
najúspešnejších autorov píšucich
po francúzsky takmer štvrtinu
(22 percent) celkového predaja
kníh. Francúzi najradšej čítajú
zo súčasnej beletrie detektívky,
sci-ﬁ a sentimentálne romány.
Z trojice najpredávanejších
domácich autorov je už tri roky

za sebou najúspešnejší aj
u nás známy bestsellerista Marc
Levy s 1,7 milióna predaných
výtlačkov. Trojicu ďalej dopĺňajú
kráľ detektívok Fred Vargas
a Bernard Werber s miliónom
a štvrť predaných výtlačkov.
Do desiatky patria autorky
Amélie Nothomb a Anna Gavalda
s miliónom predaných
výtlačkov.

Rasputin z Číny
Pri príležitosti 70. narodenín
ruského prozaika Valentina
Rasputina (nar. 15. marca 1937)
pripravujú reprezentatívne 4-dielne
vydanie jeho súborného diela

vložené do darčekovej kazety.
Knihy sa tlačia v Číne a v Irkutsku,
kde spisovateľ žije, by ich mali
slávnostne uviesť medzi čitateľov
v marci.
–báb–

NAJPREDÁVANEJŠIE KNIHY
VO VEĽKEJ BRITÁNII
Beletria
1. Joanna TROLLOPEOVÁ:
Second Honeymoon (Druhé
medové týždne)
2. Lauren WEISBERGEROVÁ: e
Devil Wears Prada (Diabol nosí
Pradu)
3. Torey HAYDENOVÁ: Twilight
Children (Deti súmraku)
4. Dean KOONTZ: e Husband
(Manžel)
5. Peter JAMES: Looking Good
Dead (Dobre vyzerajúci
nebožtík)
6. C. J. SANSOM: Winter in
Madrid (Zima v Madride)
7. Mary HIGGINS CLARKOVÁ:
Two Little Girls in Blue (Dve
dievčatká v modrom)
8. Charlie HIGSON: Double or
Die (Zdvojnásob alebo zomri)
9. Jeﬀrey ARCHER: False
Impression (Falošný dojem)
10. Constance BRISCOEOVÁ: Ugly
(Škaredá)
Literatúra faktu
1. Why Don’t Penguins’ Feet

Freeze? (Prečo tučniakom nie
je zima na nohy?)
2. Conn a Hal IGGULDEN: e
Dangerous Book for Boys
(Nebezpečná kniha pre
chlapcov)
3. Paul MCKENNA: Quit Smoking
Today Without Gaining
Weight (Prestaňte fajčiť
ešte dnes bez toho, aby ste
pribrali)
4. Peter KAY: e Sound of
Laughter (Zvuk smiechu)
5. Rosemary CONLEYOVÁ:
e Ultimate GI Jeans Diet
(Základná GI diéta)
6. High School Musical: e
Book of the Film (Kniha k
ﬁlmu High School Musical)
7. QI: e Book of General
Ignorance (Kniha všeobecnej
nevedomosti)
8. Judy WESTWATEROVÁ: Street
Kid (Dieťa ulice)
9. Jamie OLIVER: Cook with
Jamie (Varte s Jamiem)
10. Paul MCKENNA: I Can Make
You in (Ako schudnúť)
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Pozvania do sveta divadla
Dagmar Inštitorisová a kol.:
Peter Scherhaufer – Učiteľ „šašků“
Bratislava, vyd. Eleonóra
Nosterská – N.M. CODE 2006
Publikácia predstavuje úctyhodnú
sondu do inscenačného,
teoretického i pedagogického diela
prof. Petra Scherhaufera (1942 –
1999) a poskytuje nevšedný exkurz
do tvorby slovensko-moravského
režiséra, pedagóga, teoretika
i historika divadla. Príspevky
širokého okruhu autorov z radov
teatrológov, kolegov, priateľov
a bývalých študentov umožňujú
vyčerpávajúci pohľad na významnú
osobnosť slovenského i českého
divadla.
Poväčšine syntetizujúca publikácia
sa usiluje dospieť k portrétu
P. Scherhaufera ako režiséra
i človeka s prierazným tvorivým
potenciálom. Plasticky približuje
postupy vytvárania niektorých
divadelných inscenácií, sústreďuje
pozornosť na režisérove
najvýznamnejšie obdobia,
realizované i nerealizované
projekty v brnianskom
Divadle na provázku, Divadle
Jonáša Záborského v Prešove,
Východoslovenskom štátnom
divadle v Košiciach, ako aj
významné medzinárodné projekty
ojedinelé nielen v domácom, ale
i európskom kontexte. Publikácia
je vzrušujúcou cestou po stopách
priekopníka „intertextuálneho“
divadla v českom a slovenskom
kontexte. V kapitole Peter
Scherhaufer a ochotnícke divadlo
sú zaznamenané jeho plodné
spolupráce so slovenskými
ochotníkmi, ktorých tvorbu
výrazne ovplyvnil a povzniesol.
Mnohé súbory doteraz čerpajú
z jeho diaľkových školení režisérov
ochotníckych divadiel, ktoré
organizoval Osvetový ústav
v Bratislave.
Impozantnej publikácii, ktorej
dominuje modrá farba ako
symbol snenia, fantázie, nechýba
korešpondujúca graﬁcká úprava
Nory Nosterskej. Dokumentačný
materiál (fotograﬁe z divadelných
inscenácií i projektov, náčrty
priestorových riešení, skice,
korešpondencia, rukopisy
a poznámkový aparát)
zostavovateľka D. Inštitorisová
nielen nazhromaždila, ale aj
starostlivo selektovala tak, aby
podporil ucelenosť portrétu
režiséra a umocnil jeho odkaz.
Keďže divadlo je efemérne
a energetické i tvorivé potenciály
v ňom nazhromaždené sa vari ani
nedajú komplexne zdokumentovať.
Miroslav Ballay

KNIŽNÁ REVUE

Vladimír Hulpach:
Príbehy zo Shakespeara
Preklad Jozef Kot
Ilustrácie Dušan Kállay
Bratislava, Buvik 2006
Názov tejto knihy je dokonalý
a presný. Neprináša hry slávneho
renesančného dramatika, ani
jeho verše – ale iba príbehy.
Prerozprávané, neveršované.
Prerozprávané kultivovane českým
autorom Vladimírom Hulpachom.
Aj to nie všetky (to by bola aj

salónneho. No skutočný
Shakespeare sa týmto praktikám
vzpínal silou svojich nemilosrdných
výpovedí. A skutočným životom žil
predovšetkým na javiskách, kde
režiséri a herci mu dokázali
vdýchnuť skutočné dimenzie jeho
neskrotného záujmu o človeka
ráňaného a ráňajúceho. Shakespeare
bol divadelník, ktorý vytváral
vnútorné priestory na režijnú
i hereckú interpretáciu, a teda ani
starostlivé prerozprávanie príbehov
jeho hier nemôže nahradiť
originálny zážitok z inscenácií.
Zhutnené príbehy vo verzii
V. Hulpacha môžu byť len
orientáciou, možno len impulzom
priblížiť sa šírym a hlbokým svetom
jeho sujetov. Pôsobia trochu
ako rozprávky a hoci sa čítajú
dobre a príjemne, Shakespeare
to nie je. Našťastie kniha Príbehy
zo Shakespeara sa tak ani netvári.
Je čosi príznačné, že v časoch
esemesiek, internetových
stručných informácií, keď hlboké
umenie je na periférii pozornosti
verejnosti, aj Shakespeare sa
predkladá čitateľovi akosi v kocke,
ako Shakespere instant pre
pobavenie a ad informandum.
–vš–
Miroslav Blahynka:
Janáčkove opery na Slovensku
Bratislava, Veda 2006

v takejto skrátenej podobe veľmi
hrubá kniha), ale takpovediac
z každého rožka troška. Zo
skupiny tzv. antických hier Timona
Aténskeho a Antónia a Kleopatru,
z tragédií Macbetha, Kráľa Leara,
Hamleta, Romea a Júliu, Othela
a Richarda III., z komédií Veselé
panie z Windsoru, Sen noci
svätojánskej a Kupca benátskeho
(tú hru Shakespeare myslel tiež
ako komédiu, no hráva sa skôr
ako analytická dráma). Texty
preložil a zasvätený doslov napísal
slovenský prekladateľ
W. Shakespeara Jozef Kot, knižku
pôvabne ilustroval Dušan Kállay
a graﬁcky upravil Ľubomír Krátky.
Je to milá knižka...
W. Shakespeare od čias, keď sa ako
autor objavil na londýnskych
javiskách, budil pozornosť.
A s výnimkou klasicistov ho milovali
vo všetkých epochách dejín divadla.
No neraz sa javil ako autor priveľmi
drsný, ponárajúci sa do skutočných
hĺbok ľudského vnútra i života
spoločnosti. Už začiatkom 19.
storočia ho upravovali, zjemňovali,
zahládzali krutosť jeho obrazov.
Najmä vo viktoriánskom Anglicku,
dobe prudérnej a moralizujúcej, ho
chceli predstaviť ako dramatika
uhladeného, div nie priam

Výsledky bádania o recepcii
Janáčkových opier na našich
operných scénach prináša nová
publikácia z vydavateľstva Veda.
Vychádza z rozboru dokumentácie
Divadelného ústavu (bulletiny,
fotograﬁe, recenzie, publicistický
a ikonograﬁcký materiál, interné
hodnotenia a pod.) a venuje sa
najmä rekonštrukcii inscenácií
Janáčkových opier od r. 1920
až po súčasnosť.
V úvodnej časti autor načrtol
problematiku dramaturgie
Janáčkových opier a prehľad jeho
opier na Slovensku od r. 1920 po
r. 1949. Ďalej sledoval uvedenie
jednotlivých opier v Opere
SND, potom v Banskej Bystrici
a v Košiciach. Zhodnotil viac
ako 80-ročnú tradíciu recepcie
Janáčkových opier na Slovensku.
Analytický text dopĺňa súpis
inscenácií opier Leoša Janáčka
uvedených na Slovensku, súpis
neoperných inscenácií diel
v slovenských divadlách a bohatá
obrazová príloha.
Publikovaný materiál je cenným
príspevkom k dejinám slovenskej
inscenačnej praxe a opernej
dramaturgie.
–lč–

Výchovné hodnoty a nadčasovosť
Ján Grexa a kolektív: Olympijská výchova
Bratislava, Slovenský olympijský výbor, Slovenská
olympijská akadémia, Národné športové centrum 2006
V neveľkej knižke, ale
s veľkou výpovednou
hodnotou podáva
kolektív autorov pod
vedením renomovaného
športového historika
Jána Grexu kompaktný
obraz olympizmu ako
súčasti výchovného
procesu. Zaslúži si
pozornosť aj tých, ktorí
tejto problematike
dosiaľ nevenovali väčšiu
pozornosť.
Dielo sa vyznačuje
pojmovou presnosťou,
vystihuje ﬁlozoﬁu olympizmu a jasne načrtáva jeho
historické smerovanie, a to aj zo zdanlivo menej

frekventovaných zorných uhlov. Takáto publikácia,
ktorá vznikla v spolupráci s ďalšími autormi (Bobula,
Bebčáková, Drenko, Mračnová, Mráz, Petrík, Seman),
„... vychádza na Slovensku prvýkrát a nemá väčšie
ambície, ako byť nenápadnou pomôckou
pre skromných nositeľov úžasnej olympijskej výchovy“,
píše v príhovore predseda Slovenského olympijského
výboru František Chmelár. Všetci spoluautori
sa venujú práci v olympijskom hnutí už desaťročia,
či už profesionálne alebo na dobrovoľnej báze.
Historickú líniu olympijského hnutia sledujú
kapitoly o antických olympiádach, o tvorcovi
novodobých olympijských hier Pierrovi de Coubertinovi,
olympijských hrách novoveku. Filozoﬁa olympizmu,
jeho ideály a princípy, previazanosť olympizmu
s kultúrou, umením a športom, najmä so športom
pre všetkých, čoraz viac posúva do popredia otázky
športu a životného prostredia, pokúša sa anticipovať
budúci vývin olympizmu a olympijských hier.
Igor Machajdík
NŠC venuje túto publikáciu do našej čitateľskej súťaže,
na kupóny NŠC z 11. s. čakáme do 14. februára.
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• Ktoré distribučné spoločnosti
rozširujú tituly vášho
vydavateľstva?
– Spolupracujeme predovšetkým so
športovými zväzmi s celoslovenskou
pôsobnosťou, ktoré zabezpečujú
distribúciu titulov do jednotlivých
športových klubov, oddielov
aj jednotlivcom. Všetky tituly
posielame ako povinné výtlačky
do vybraných knižníc a máme
ich aj v našom informačnom
a dokumentačnom centre v sídle
NŠC v Bratislave. Na požiadanie
mnohé z nich zasielame záujemcom
aj poštou.
• Koľko titulov ste vydali od
založenia vydavateľstva, koľko
z nich predstavujú publikácie
slovenských autorov?
– Doteraz sme vydali alebo
ﬁnančne podporili 15 titulov.
Každoročne vydávame Zborník
prednášok sumarizujúci výsledky
vzdelávacích aktivít, od roku 2005
aj odborný časopis NŠC revue.
V ňom uverejňujeme aktuálne
príspevky z našich vzdelávacích
aktivít, poskytujeme informácie
o činnosti NŠC a dávame v ňom
priestor na prezentáciu aktivít
našich zamestnancov a zviditeľnenie
športovcov zaradených v rezorte
Ministerstva školstva SR. Už od
prvého čísla roku 2006 vychádza
odborný časopis NŠC revue súčasne v tlačovej i elektronickej podobe na internetovej stránke NŠC.
V Zborníkoch prednášok
a v cudzojazyčnej prílohe NŠC revue
ponúkame aktuálne príspevky zahraničných lektorov našich vzdelávacích
aktivít v pôvodnom jazyku. Samozrejme, všetky preklady priebežne
uverejňujeme na našej internetovej
stránke a tie najžiadanejšie znovu
publikujeme v slovenčine v ďalších
číslach NŠC revue.
• Akým počtom titulov ste prispeli
na knižný trh roku 2006?
– V porovnaní s predchádzajúcim
obdobím išlo v roku 2006
o podstatný kvantitatívny nárast
titulov, ktorými sme prispeli na
knižný trh. V súlade so schválenou
koncepciou vzdelávania odborníkov
v športe v SR sme sa zamerali popri
konferenciách, sympóziách
či seminároch práve na edičnú
oblasť. V roku 2006 sme vydali
12 titulov z celkového počtu
15 dosiaľ vydaných.
• S akými edičnými zámermi
vstupujete do roku 2007?
– V spolupráci s MOV so
sídlom v Lausanne a Národným

inštitútom športu a telesnej
výchovy v Paríži pripravujeme
trojjazyčný lexikón športovej
terminológie. Bude v slovenčine,
angličtine, francúzštine a chceme
ho sprístupniť športovej odbornej
verejnosti nielen v tlačenej
podobe, ale aj v elektronickej verzii
na internete. Dokončený by mal
byť roku 2008. Okrem toho budeme
tento rok realizovať naše „bežné“
projekty.
• Ktorý zo svojich titulov
pokladáte za najlepší?
– Jednoznačne publikáciu
Olympijská výchova autora prof.
Jána Grexu a kol. Verejnosť ho
skôr pozná ako humoristu, ale
práve svojou profesiou športového
historika je slovenskou celebritou.
Ešte raz mu touto cestou ďakujeme
za skvelú spoluprácu.
• A naopak, ktorý zo svojich titulov
pokladáte za vydavateľský omyl?
– Možno to znie neskromne,
ale v našej krátkej histórii sme
nevydali titul, s ktorým by sme
boli nespokojní. O zrode každej
publikácie rozhoduje komisia, ktorá
podrobne preskúma predkladané
žiadosti. Odborní pracovníci nášho
oddelenia PhDr. Igor Machajdík
a Mgr. Igor Kováč sú zárukou
ich ďalšej prípravy a kvalitného
spracovania. Skôr by sme radi
vydávali väčšie množstvo publikácií,
žiaľ, naše ﬁnančné zdroje sú
obmedzené.
• Čo vás najviac trápi na knižnom
trhu?
– Chýba systémový prístup
k športovej publikačnej činnosti.
Z verejných zdrojov dostávajú
ﬁnančnú podporu rôzne inštitúcie,
a tak sa prostriedky rozmieňajú
na drobné a len ťažko vystačia
na vydanie kvalitnej publikácie.
Rukopisy často ostávajú v zásuvke,
autori znechutení a verejnosť
ochudobnená o cenné informácie.
• Čo by podľa vás pomohlo
slovenskému knižnému trhu?
– Mnohé problémy s vydávaním
odborných športových publikácií
by vyriešila systémová podpora
štátu prostredníctvom grantového
systému z jedného zdroja.
• Prezradíte svoj nesplnený
vydavateľský sen?
– Rada snívam, ale svoje vysnívané
projekty sa usilujem zrealizovať,
preto nemávam nesplnené sny.
Pripúšťam, že niektoré naše
športové publikácie sa ťažko
rodili, ale našťastie sme ich vždy
zrealizovali, čomu sa úprimne
teším.
• Aký máte názor na rebríčky
bestsellerov?
– Knihy si vyberám podľa vlastných
kritérií, ale z času na čas sa dám
ovplyvniť aj názorom väčšiny.
• Akú knižku práve čítate?
– Pamäti gejše od Arthura Goldena.
Vrátila som sa nedávno z Japonska
a čítam túto knihu znova, aby som
si osviežila spomienky na krajinu
a porovnala predstavy s realitou.
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Ľudia a knihy
Na pohári sektu s Máriusom Kopcsayom

potom, ako si ho mohol konfrontovať
s množstvom citovaných názorov
literárnych kritikov, ponúkol som mu
svoju osobnú interpretáciu – nie ako
posledné slovo, ale skôr ako prvý hlas
do novej diskusie o Válkovi.
Nazdával som sa totiž, že na podobnú
diskusiu už dozrel čas – a aj my.
Už dosť dlho nežijeme v neslobodných
pomeroch, keď vychádzali obozretné
válkovské i iné výbery, v ktorých sa
niektoré veci nesmeli a iné museli
ocitnúť a kde sa v predslovoch či
doslovoch kde-čo zatajovalo a to
neutajiteľné „správne“ vykladalo. Veril
som, že edíciou Válka som poskytol
pomerne spoľahlivé východisko pre
slobodnú, netabuizovanú diskusiu –
a v doslove som hneď skusmo aj nejaké
tie tabu narušil.
Lenže dve veci na Slovensku
neslobodno: rušiť tabu a dráždiť
milovníkov poézie. V posledných rokoch
síce ich premnoženosť – na rozdiel od
medveďov – klesá, aj tak ich je však
ešte dosť na to, aby vás prinútili pri
potulkách po našich poetických luhoch
a hájoch našľapovať úctivo po špičkách.
Pri Válkovi mám pocit, akoby som
bol obviňovaný, že svojím doslovom
som im ho „ukradol“. Lenže opäť nie
ja som ten hlavný vinník, ja som len
prostý posol zlých správ: to Válkovi boli
„ukradnutí“ všetci tí početní milovníci
jeho poézie zo šesťdesiatych rokov, keď
sa v rokoch sedemdesiatych pustil do
svojho komunistického manifestu Slovo!
Facku, ktorú milovníci poézie od neho
dostali pred tridsiatimi rokmi, vracajú
teraz mne.
Pardon, pán Chmelár, za odbočku, tá
sa vás netýkala. Vy jednak nerozdávate
facky a jednak vás nepodozrievam, že
by ste boli milovníkom poézie – súdim
tak aspoň podľa toho, čo pekného
a vzletného a odpísaného (to hádam
viem posúdiť) ste vo svojom článku
napísali o Válkovi – kto číta básne,
tak o básni nepíše. Ale prečítať celý
ste si mohli aspoň môj doslov, keď
ho už tak spakruky haníte (rovnako
ako spakruky chválite Válka). Lebo
ak tvrdíte, že som u Válka „zabudol
(alebo pre svoju zaujatosť jednoducho
nedokázal) vyzdvihnúť hodnoty“, tak
ste zrejme preskočili (možno pre
časovú zaujatosť) pasáž – a nie je
v tom zmysle jediná –, kde píšem, že
po Válkovi „ostáva pekná kôpka básní,
ku ktorým sa oplatí vracať“. Keďže sú
však iné než tie, pre ktoré „sa vyplatí
vracať“ vám, je jasné, že ja Válka i celú
knižku znehodnocujem, kým vy ho
zhodnocujete.
Takže ešte raz a naposledy „o tých
hodnotách“. Po kritike môjho doslovu
E. Chmelár v závere svojho textu
triumfálne tvrdí, že Válek zostáva
„jedným z najväčších slovenských
básnikov“. Tentoraz – kvôli Válkovi
– sa musím tešiť, že si doslov prečítal
ledabolo, lebo keby si bol všimol, že
presne to isté a presne tými istými
slovami to už pred ním hovorím
aj ja, ešte by zmenil svoje obdivné
hodnotenie tohto básnika... Ale s plnou
vážnosťou: mňa táto formulačná zhoda
s Chmelárom vôbec neteší, pretože
obsahovo a názorovo a vôbec nijako
s ním nechcem mať nič spoločné.
Válkovu veľkosť totiž vidím inde ako
jeho profesionálni (Šmatlák atď.)
i amatérski (Chmelár atď.) vykladači
– a vidím i jeho malosť. To posledné sa
u nás stále nesmie, a tak nie div, že si tu
ďalej spokojne žijeme práve v nej – v tej
malosti.
Valér Mikula

© Fero Jablonský

(pokračovanie zo strany 5)

Stať sa krstným otcom, to človeka napĺňa
hrdosťou. Nielen keď je krstným otcom
vydareného dieťaťa, ale aj vydarenej knihy,
ktorú môže slávnostne odprevadiť na ceste do
literárneho sveta. A dokonca si pritom dať aj
plastikový pohárik šampanského.
Spisovateľka Daša Čejková chcela svoju
zbierku poviedok Insektárium krstiť práve
sektom. Dokonca sa vraj práve preto rozhodla
pre názov InSEKTárium, hoci inak sa v knižke
o hmyze veľa nedozvieme. Šestica poviedok
tejto subtílnej zbierky (z dielne vydavateľstva
L.C.A. Kolomana Kertésza Bagalu) sa totiž
dotýka predovšetkým ľudí a najmä žien. Až by
sa chcelo povedať klišé, že Čejková je typická
ženská autorka. Ale od klasickej ženskej
literatúry má pritom veľmi ďaleko – ak pod
týmto označením chápeme slaďáky z pera
Daniely Steelovej či jej slovenskej analógie,
Táne Keleovej-Vasilkovej. Čejková totiž
neponúka nijaký sentiment, žiadne srdcervúce
príbehy s dramatickým koncom. Ako už

predviedla vo svojej prvej knižke, v románe
Manželka, dokáže nazerať do všetkých
zákutí ženskej duše, nebojí sa zložitosti či
mnohotvárnosti svojich postáv i vzťahov
medzi nimi. Obetavá manželka a matka môže
byť zároveň ženou márnomyseľne túžiacou
po obdive mužov, alebo i utrápenou gazdinou,
ktorá pre svoje vegetariánske sklony nedokáže
v obchode kúpiť mäso.
V zbierke Insektárium sa stretávame
skôr s postavami, ktoré sú konfrontované
s trblietavou neľútosťou našej súčasnej
civilizácie – s reklamou, šoubiznisom,
pokusmi uspieť na trhu práce alebo na
televíznej obrazovke. Napriek presným
opisom i tých najmenších detailov (dokonca
i žiarovky – „výkon 100 W, spotreba len 18 W“)
príbehy často celkom nepozorovane vkĺzavajú
do surrealistických dimenzií a ostávajú
znepokojivo otvorené.
Ideálne čítanie k sektu alebo k šálke kávy (ak
by raz autorka chcela krstiť týmto nápojom,
odporúčam jej pre ďalšiu knižku názov
Kaﬁléria). V každom prípade, a to je jediná
kritická výhrada, by Daša Čejková mohla písať
trochu viac. Čitatelia i konzumenti sektu na to
čakajú.

od 31. januára do 14. februára
• 3. 2. 1940 – sa narodil divadelník a textár Milan
LASICA. Viac ako z knižnej tvorby je známy
„naživo“, pretože takmer všetky svoje divadelné
texty a scenáre, ktoré napísal s Júliusom
Satinským, spolu s ním aj uviedol na scéne.
Vydavateľstvo Q 111 venuje do našej čitateľskej

•

•

•
•
•

LITERÁRNE HÁDANKY
Z dvojice prvých tohtoročných literárnych hádaniek vás viac potrápilo dvojveršie ukrývajúce
najznámejšie dielo našej autorky Kláry Jarunkovej Brat mlčanlivého Vlka, ktoré si vďaka
70 prekladom obľúbili čitatelia takmer na celom svete. Tragický príbeh pilota a spisovateľa
Antoine de Saint-Exupéryho v druhom štvorverší bol veľavravnejší, a tak všetci súťažiaci
k autorovi správne pripísali aj dielo Malý princ. Jazykovedné diela z vydavateľstva SAV Veda
posielame Judite REHOVEJ do Košíc a Kataríne SZIVEKOVEJ do Mužle.
Autori sa niekedy dosť natrápia, kým vymyslia pre svoj už hotový text výstižný a zároveň
pútavý názov. Významný súčasný slovenský prozaik nazval svoj román, ukrývajúci sa v prvej
dnešnej hádanke, krásnou metaforou, ktorá, prirodzene, súvisí s jeho tematickou výstavbou.
Metaforicky a inotajne ho zasa vyjadruje hádanka v podobe jednoduchého voľného dvojveršia.
Pri lúštení druhej hádanky budete musieť zájsť hlboko do minulosti, do obdobia antiky, ktorá
bola kolískou európskej kultúry. Autor rozsiahleho diela, ktoré je v nej zakódované, si preň
zvolil takpovediac priamočiare pomenovanie. Zato samotný text sa len tak hmýri nápaditými
obraznými prirovnaniami.
I.
100 x 10 rokov má tvor malý
ktorý nás medom obdarúva

JUBILANTI

II.
Slávny básnik zo starého Ríma
o sexe písal bez zábran.
Učil, ako krásu tela vnímať –
pôžitkár jeden, bonviván.

Rozlúštenie prvej hádanky nebude zrejme čitateľom robiť najmenšie problémy. Pre istotu
však predsa len ponúkame ešte jednu pomôcku – k popularite románu prispelo aj jeho
ﬁlmové spracovanie v réžii Juraja Jakubiska.
K druhej hádanke ešte dodávame tieto informácie: Básnické dielo, o ktorom hovorí, je
skutočne plné erotického iskrenia. Jeho autor pochádzal z urodzenej rodiny, takže po
štúdiách dostal najprv úradnícke miesto v štátnych službách. Čoskoro sa mu splnil sen,
získal si uznanie ako básnik, mohol zanechať prácu a venovať sa len písaniu. Stal sa jedným
z najuznávanejších tvorcov. Slávu si však neužíval natrvalo, lebo z neznámych príčin upadol
do nemilosti cisára Augusta a musel opustiť Rím – nikdy sa tam už nesmel vrátiť. Žil v meste
Tomis (dnešná rumunská Konstanca), kde aj zomrel.
Vymýšľa Igor Hochel
Na vaše riešenia hádaniek, čiže mená autorov (krstné mená a priezviská, v prípade rímskeho
básnika všetky tri mená) a názvy diel čakáme do 14. februára. Nezabudnite k správnym
odpovediam priložiť kupóny vydavateľstiev Arkus a Slovenské pedagogické nakladateľstvo
– ML, ktoré do dnešnej súťaže venovali knižky.

•

•
•

súťaže knižku Piesne a iné texty obsahujúcu
všetky texty piesní Milana Lasicu od začiatku
jeho tvorby až podnes. Knižku s autorovým
podpisom pošleme čitateľovi, ktorý nám napíše,
aké predstavenie s Milanom Lasicom naposledy
videl, prípadne, akú knižku si od neho prečítal.
1. 2. 1952 – sa narodila poetka, autorka kníh
pre deti, dramatička Daniela HIVEŠOVÁŠILANOVÁ
7. 2. 1937 – sa narodil dlhoročný vedúci
rozhlasovej Literárnej redakcie, scenárista
Pavol HUDÍK
7. 2. 1959 – sa narodil básnik Martin VLADO
9. 2. 1951 – sa narodil prozaik Jozef PUŠKÁŠ
11. 2. 1939 – sa narodil literárny vedec, esejista
a diplomat Rudolf CHMEL
13. 2. 1932 – sa narodil prozaik, publicista,
výtvarný a literárny kritik, prekladateľ Kornel
FÖLDVÁRI
13. 2. 1932 – sa narodil básnik, autor kníh pre
deti, prekladateľ, editor Ján TURAN
16. 2. 1942 – sa narodil básnik, esejista,
prozaik Miroslav PIUS

K blahoželaniam, ktoré naši čitatelia poslali
k narodeninám Dušanovi DUŠEKOVI, sa
pripája aj naša redakcia. Knižku Zima na ruky
z Vydavateľstva Slovart s venovaním autora
posielame Lýdii Frčovej do Malaciek.
Váženému jubilantovi Dušanovi Dušekovi!
Prajem, nech sa duša pána Dušana ešte veľa
rokov napája dúškami radosti
z dobre vykonanej práce a nech nám – čitateľom
výsledky jeho práce ešte dlho
zalievajú dušu dúškami hravosti a fantázie.
Lýdia Frčová
Nezmeň sa, Duško Dušek.
Nemeň dušu za šek.
Miro Demák
Tu sú priania, tu sú dary,
Nech sa múze v zdraví darí,
Nech prekvitá veľkosť ducha,
Nech riava mysle neutícha.
K narodeninám želá
Pavol Palát
P. S.
Iniciálky mena nech veľa zradia,
BB, KK, MM, ... tým sa hrdia,
oslávenca DD zdobia.

Kto dostane knižku?
Príbeh o Rozalíne, červenej víle zo série Čarovná
dúha od Daisy Meadows z Vydavateľstva Slovart
posielame Kristínke PRUKSCHOVEJ do Bratislavy.
Oranžovú vílu Astru z tej istej série môže
s hrdinkami príbehov Rebekou a Tinou zachraňovať Richard KUNEC z Liptovského Hrádku.

OBJEDNÁVKA
Dvojtýždenník KNIŽNÁ REVUE na rok 2007 si
môžete objednať telefonicky: 02/52920272,
e-mailom: krevue@litcentrum.sk
alebo písomne či osobne:
Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava

Slovenské pedagogické
nakladateľstvo – ML
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Vo významoch slov je celý náš svet
Rozhovor s jazykovedkyňou Alexandrou JAROŠOVOU
V týchto dňoch vyšiel vo vydavateľstve SAV Veda prvý diel všeobecného výkladového
Slovníka súčasného slovenského jazyka. Zahŕňa 30 293 heslových slov a odzrkadľuje
vývin slovnej zásoby slovenčiny v rozpätí približne päťdesiatich rokov. Taký čas uplynul
od posledného vydania takéhoto lexikograﬁckého diela – Slovníka slovenského jazyka –
ktoré spracovala Komisia pre jazykovednú terminológiu pri Ústave slovenského jazyka
SAVU pod vedením Štefana Peciara. Hlavnej redakcie súčasného slovníka v trinásťčlennom
ženskom autorskom tíme sa ujali Klára Buzássyová a Alexandra Jarošová. Odborná
vedecká pracovníčka Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV PhDr. Alexandra Jarošová, CSc.
je vedúcou tohto projektu.
• Prvý zväzok Slovníka súčasného
slovenského jazyka zahŕňa písmená A až G.
Štefanovi Peciarovi s kolektívom sa do
prvého dielu zmestilo ešte aj písmeno K.
Odlišné rozčlenenie si vyžiadala len bohatšia
aktuálna slovná zásoba nášho jazyka?
– Slovná zásoba prirodzene reaguje na všetky
potreby spoločenskej praxe. Neustále sa
objavujú pomenovania nových predmetov,
pojmov, sociálnych vzťahov a inštitúcií. SSSJ,
ako všeobecný výkladový slovník určený pre
širšiu verejnosť, nemôže zachytiť napr. úzko
špecializovanú terminológiu jednotlivých
vedných a výrobných odborov. Musí sa
orientovať na tie odborné slová, ktoré
odrážajú zhruba stredoškolskú úroveň
vzdelania, alebo sú známe vďaka ich
frekventovanému výskytu v médiách. Naším
lexikografickým dielom nemôžeme suplovať
terminologické slovníky a encyklopédie. Tento
slovník nemôže zachytiť ani všetky výrazy,
ktoré sa používajú v neformálnej komunikácii
jednotlivých sociálnych skupín. Subštandardná
a slangová lexika je v heslári zahrnutá
v určitom výbere, jeho kritériom je počet
a kvalita dokladov o fungovaní týchto slov
v neformálnych textoch. Tu narážame na
technický problém zaznamenávania
a uchovávania prepisov rozhovorov. Aj keď
máme k dispozícii veľkú textovú databázu –
Slovenský národný korpus (SNK), ktorý
využívame ako elektronickú kartotéku, texty
uložené v tomto korpuse registrujú slovenčinu
len v jej písanej podobe. Budovanie korpusu
hovorovej a hovorenej slovenčiny je finančne
veľmi náročné, navyše napr. slang mládeže je
vrstva veľmi nestála a rýchlo sa obmieňa.
Ambíciou slovníka nemôže byť registrácia
všetkých slangových „podienok“, to je úlohou
špecializovaných glosárov. Súbežne
vychádzajúci Slovník slovenských nárečí
a Historický slovník slovenského jazyka nám
tiež umožňujú sústrediť sa najmä na súčasnú
slovnú zásobu so širšou územnou platnosťou.
Na rozsah slovníka vplýva aj stavba heslovej
state. V porovnaní s predchádzajúcim SSJ sme
rozšírili počet uvádzaných parametrov v hesle.
Uvádza sa tu napr. informácia o pôvode slova
a pri všetkých cudzích slovách je aj údaj
týkajúci sa ich výslovnosti. Gramatický aparát
uvádzame s oveľa väčším počtom údajov.
Zväčšil sa aj počet príkladov použitia
heslového slova v reálnych kontextoch. Okrem
toho sme sa usilovali uviesť pri každom
heslovom slove čo najviac ustálených spojení.
Slová, ktoré sú v predchádzajúcich slovníkoch
prihniezdované, teda pripojené k heslovej stati
základného slova bez výkladu, sa v súčasnom
slovníku spracúvajú v samostatných heslách.
• Možno teda očakávať, že počet zväzkov
SSSJ oproti predchádzajúcemu Peciarovmu
slovníku značne vzrastie?
– Nejde len o počet dielov, ale aj o koncepciu
heslára. Peciarov slovník má päť základných
zväzkov a jeden útlejší zväzok nazvaný
Doplnky, Dodatky. V časti Doplnky je
uvedených asi 3 600 slov, časť Dodatky
obsahuje tri samostatné súbory vlastných
mien. Nový slovník má osobné mená
a zemepisné názvy abecedne zaradené
v „tele“. Názvy obcí (sídel) na Slovensku
a príslušné obyvateľské mená tvoria

samostatnú prílohu ku každému dielu,
zahŕňajúcu aj názvy častí obcí a údaj týkajúci
sa lokalizácie. Podľa našich odhadov bude mať
celý slovník 220 000 až 240 000 heslových
slov a jeho plánovaný rozsah je 8 dielov.
• Lexikografickú prácu vystihuje váš
obľúbený výrok: „Jazyk je živá matéria,
ktorá sa nedá vtesnať do schémy, a napriek
tomu to musíme robiť.“ Pri práci na
slovníku ovplyvňujú väčšmi jazykovedci
túto „živú matériu“, alebo naopak?
– Žiadny opis jazyka, ani lexikografický,
nemožno pokladať za úplný alebo
vyčerpávajúci. Je to vždy len akýsi model,
ktorý do určitej miery odráža niektoré javy
a vlastnosti jazyka. Slovo nežije v slovníkoch,
ale v textoch a v prehovoroch nositeľov
konkrétneho národného jazyka. Jeho význam
citlivo reaguje na kontext, v ktorom sa
nachádza. Je to ťažko uchopiteľný významový
pohyb. Vo významoch slov je zachytený celý
nami poznaný svet a aj zákonitosti nášho
myslenia. Navyše tento odraz sveta a myslenia
jazyk uskutočňuje pomocou jemu vlastných
mechanizmov a zákonitostí. Je to obrovský
a fascinujúci fenomén a zjednodušujúci
pohľad naň je neadekvátny. Takto chápaná
živá matéria nám jazykovedcom navodzuje
značný pocit pokory, a preto by naše opisy
mali reflektovať jazykovú realitu. Obrovská
komplexnosť jazyka v nás však v nijakom
prípade nevyvoláva pocit márnosti
a rezignácie. Naopak, usilujeme sa naše opisy
prehlbovať a precizovať a často pritom
vyjadrujeme svoj názor na podobu a miesto
jednotlivých jazykových prostriedkov
v jazykovom systéme, ako ho chápeme
v súčasnej etape poznania. Istým spôsobom
túto živú matériu aj ovplyvňujeme. Slovo
zaradené do slovníka má svoju pravopisnú
podobu, ktorá sa považuje za záväznú. Mnohé
slová majú uvedený aj normatívny kvalifikátor,
ktorý výraz zaraďuje do určitej vrstvy
z hľadiska spisovnosti/nespisovnosti. Takto
reflektujeme a zároveň aj usmerňujeme
používanie slov zachytených v slovníku.
Zaradenie alebo nezaradenie nového slova do
slovníka má veľký vplyv na jeho ďalší osud. Aj
keď sa pri hodnotení nevyhneme istej miere
subjektívnosti, predsa len nám naša profesia
umožňuje vytvoriť si niečo, čo by som nazvala
kvalifikovaným pohľadom. Ak potom
dokážeme svoje názory aj v médiách
vyjadrovať vo forme odporúčaní, uvážlivo,
zrozumiteľne, bez zbytočných emócií, bez
povýšeneckého a mentorského tónu,
vytvárame si dobrý predpoklad na to, aby ich
verejnosť počúvala, zamyslela sa nad nimi
a prípadne ich akceptovala.
• Slovník súčasného slovenského jazyka
v niečom dokonca predbehol či poprel
dosiaľ platné Pravidlá slovenského
pravopisu. V súlade s existenciou výnimiek
z rytmického krátenia pripúšťa
kvantitatívne varianty prípon „-ar/-ár“. Teda
bábkar aj bábkár. Neobávate sa, že vznikne
trošku chaos?
– Nepovedala by som, že slovník platné
Pravidlá slovenského pravopisu popiera, ale že
pridaním variantu rozširuje doteraz
ponúkané možnosti. O tom, či a do akej miery
pôsobí rytmický zákon v sfére prípony –ár,

sa vedú vedecké polemiky, ale bežného
nositeľa jazyka celkom prirodzene zaujíma
praktická stránka problému. Podľa doterajšej
kodifikácie sa varianty -ár a -ar uplatňujú
podľa zásady: jedno, alebo druhé. Ak by sme
mohli sformulovať jednoduché pravidlo, že ak
sa prípona -ár pripája k slovnému základu
s dlhou samohláskou alebo dvojhláskou
(bábk-a, pamiatk-a), potom sa pôsobením
rytmického zákona automaticky skracuje na
podobu -ar (bábkar, pamiatkar), tak to by
bola pre učiteľov a žiakov dobrá správa. Ale
takto jednoducho to, žiaľ, nefunguje. Takže
nositeľ jazyka musí rátať s dvojicou bábka –
bábkar, ale aj s dvojicou bránka – brankár.
Dvojica bránka – brankár sa správa podľa
staršieho slovotvorného modelu, ktorý
možno ilustrovať na príklade činiteľských
mien označujúcich nositeľov tradičných
remesiel: múr – murár. Tento slovotvorný
typ často zachovávajú aj dvojice,
v ktorých základe je -í-,-é- alebo -ó-. Slovník
ponúka možnosť zachovať kontinuitu v tom,
že aj keď sa v časti novšie utvorených slov
už posledná dlhá samohláska základu
neskracuje, dĺžku prípony bude možné
zachovať: dráhar aj dráhár. Povedzme pre
učiteľov z toho vyplýva celkom jednoduché
pravidlo: prípona -ár je vždy správna
a netreba ju opravovať.
• V slovníku majú pomerne veľké zastúpenie
cudzie slová. Ide najmä o anglicizmy,
resp. amerikanizmy, pribudli však
aj hebrejizmy, ktoré sa vo výkladovom
slovníku slovenského jazyka ocitli
po prvýkrát. Prečo?
– Pri slovách ako amen, aleluja alebo čurbes
už hebrejský pôvod skoro ani nevnímame.
Pri slovách ako gój alebo bócher áno.
V novom slovníku k nim pribudli niektoré
slová pochádzajúce z hebrejčiny, aramejčiny
alebo jidiš, ktoré naša kultúrna verejnosť
pozná alebo sa s nimi môže stretnúť vo
vedecko-popularizačnej literatúre, esejistke,
beletrii a publicistike: golem, golet/galut,
barmicva, batmicva a niektoré iné. Uvedenie
týchto slov v slovníku má aj kodifikačný
rozmer, pretože niektoré z nich mali
rozkolísaný pravopis. Židovská komunita bola
celé stáročia demografickou a kultúrnospoločenskou súčasťou Slovenska. Kultúrna
a historická pamäť sa nedá vymazať a ostáva
žiť aj v slovách.
• Slovník nielen opisuje a vykladá
v polstoročnom priereze súčasnú slovnú
zásobu slovenčiny, ale do určitej miery
odráža päťdesiat rokov v slovenskej
literatúre. Elektronickú databázu
Slovenského národného korpusu už
pomohli svojimi dielami rozšíriť mnohí
spisovatelia, prekladatelia, autori beletrie

i odborných kníh. Je ešte miesto na nové
prírastky?
– O týchto otázkach by vedeli zasvätene
hovoriť pracovníci SNK, pokúsim sa však
aspoň stručne zareagovať: korpus nie je nikdy
dosť veľký. Aspoň z hľadiska jazykovedcov.
Súčasné pamäťové médiá to hravo zvládnu. Aj
keď máme dosť dokladov na to, ako fungujú
v textoch bežné alebo stredne frekventované
slová, problémom stále ostáva dokladanie
menej frekventovaných slov (ide napr.
o zastarané slová, neologizmy, regionalizmy,
niektoré slangové výrazy, termíny alebo
o expresívnu lexiku).
• Slovník vyšiel v klasickej knižnej podobe,
bude mať aj elektronickú verziu?
– O tejto verzii sa bude intenzívne uvažovať
po dokončení slovníka. Riešenie tejto otázky
je do značnej miery aj vecou vydavateľstva.
V každom prípade bude potrebné urobiť
veľmi kvalitné a premyslené používateľské
rozhranie, ktoré by prípadne ponúklo
používateľovi niektoré funkcie navyše
v porovnaní s tlačenou verziou.
• Obľúbeným heslom slovnikárov, resp.
slovnikárok, je výrok talianskeho
jazykovedca Giacoma Devota: „Slovník
nemožno dokončiť, možno ho iba prestať
robiť.“ V akom časovom horizonte sa teda
plánuje prestať robiť Slovník súčasného
slovenského jazyka?
– Tento časový údaj sa prirodzene odvíja od
toho, ako rýchlo dokážeme pripraviť do tlače
jeden zväzok. Teda, za aký čas sa podarí
lexikograficky spracovať 30 tisíc heslových
slov, zredigovať napísaný text z jazykovolexikografickej stránky (4 redaktori),
z odbornej stránky (73 konzultantov na
terminológiu zo 103 odborov), za aký čas sa
podarí vniesť do konceptu pripomienky
všetkých redaktorov, konzultantov
a recenzentov. Napokon, istý čas je potrebný
na editorské zjednotenie celého textu, na
niekoľkostupňovú korektúru a definitívnu
prípravu tlačových podkladov. Na jednotlivé
typy prác, samozrejme, jestvujú časové normy.
Nuž a ešte jedna „maličkosť“: od druhého
zväzku polovicu tímu tvoria autori, ktorí
s koncipovaním hesiel výkladového slovníka
majú len malé alebo takmer žiadne skúsenosti.
Ale to je náš problém a verejnosť chce právom
počuť odpoveď na otázku: kedy? Nuž,
nazdávame sa, že medzi jednotlivými
zväzkami bude interval asi dva a pol roka. Ak
si to vynásobíme siedmimi, tak z toho čísla
veľkú radosť nemáme. Je však možné, že
s pribúdajúcimi skúsenosťami
a profesionálnou rutinou bude práca odsýpať
rýchlejšie.
Pripravila Miroslava Čierna
Foto Peter Procházka
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