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NAJPREDÁVANEJŠIE KNIHY

ROK LADISLAVA HANUSA
Rok 2007 je rokom Ladislava Hanusa. Storočnica jeho narodenia
je zaradená medzi kultúrne výročia UNESCO. Už vlani sa
v Spišskej Kapitule pod záštitou ministra kultúry konal seminár
o živote a diele, tento rok sa hanusovské jubileum začalo
seminárom v Ružomberku, pokračuje konferenciou Ladislav
Hanus – symbol slovenskej kultúrnosti v Trnave a nasledovať
budú ďalšie podujatia. Koncom roka vydavateľstvo Lúč zavŕšilo
projekt vydávania hanusovského diela jeho vlastným
životopisom redigovaným Júliusom Paštekom.
Hanus bol teológ a moralista, Hanus bol letopisec a kulturológ,
Hanus bol estét, ﬁlozof a vizionár. Hanus bol rytier čistej viery,
prorok pre hŕstku verných a mučeník s príznačným slovenským
osudom. Iba zasvätenci však vedeli, že prečnieva nad slovenské
obzory, iba niekoľkí mu občas pomohli niesť kríž poznania. Iba
zopár nadšencov oslnených jeho jasnozrivosťou čítalo jeho
knihy a rozumelo im. Trvalo vyše desaťročie, kým sa za jeho
života začali vydávať (1992) a po smrti dovydávali (2006)
reedície jeho samizdatov. Slovensko unesené kauzami
a kauzičkami politikov, rebríčkami celebrít, predvolebnými
a povolebnými prekáračkami a usmievavou kultúrou pre masy
si takmer nevšimlo, že v kníhkupectvách ležia poklady, ktoré ho
s nasadením života a s prenikavým intelektom obhajujú i hania,
aby ho pozdvihli k výšinám, o ktorých neprestalo snívať v zlých
ani lepších časoch. A že sú plodom hrdinu, ktorého mečom bol
duch, a víťazstvom viera v pravú kultúru a kultúrnosť národa.
Hrdinu, ktorému nikto nepostavil sochu, po ktorom nikto
nepomenoval ani uličku, ktorý sa neocitol ani na jednej
z prvých stránok nablýskaných magazínov. Keď novinári či ženy
z domácnosti vedia všetko o superstar a supermodelkách, ale
nič o celebrite, ktorá položila základy modernej vízie národa
a štátu, treba biť na poplach. Trebárs aj Ladislavom Hanusom.

PETER HAJDU, KNÍHKUPECTVO AMICUS,
JESENSKÉHO 2, 929 01 DUNAJSKÁ STREDA,
TEL. 031/5523100
Slovenské:
1. T. Keleová-Vasilková: Modrý dom – Ikar
2. P. Nagyová–Džerengová: Pozri sa na seba – Ikar
3. D. Fulmeková: Dve čiarky nádeje – Ikar
Zahraničné:
1. C. Hofmannová: Biela Masajka – Ikar
2. P. Cornwellová: Predátor – Ikar
3. D. Brown: Da Vinciho kód – Vydavateľstvo Slovart
ANNA BAČIAKOVÁ,
KNÍHKUPECTVO KNIŽNÉ CENTRUM, ŠKULTÉTYHO 4,
036 01 MARTIN, TEL. 043/4132920
Slovenské:
1. Petra Nagyová-Džerengová: Pozri sa na seba – Ikar
2. M. Hamzová: Bozk nad kytičkou frézií – Motýľ
3. Z. Horecká – V. Horecký: Veľká kuchárska kniha. Varenie
a pečenie – Knižné centrum
Zahraničné:
1. A. Golden: Pamäti gejše – Ikar
2. T. Malarkeyová: Vzkriesenie – Ikar
3. S. Smith: Ruiny – Ikar

BRLOH – ČERTOVSKY DOBRÉ KNÍHKUPECTVO,
HLAVNÁ ULICA 40 (VO VITÉZOVOM DVORE), 040 22
KOŠICE, TEL. 055/625 57 54, E-MAIL: kosice@brloh.sk
Slovenské:
1. J. Červenák: Bohatier – Wales
2. A. Pavelková: Prísaha – Vydavateľstvo Slovart-VSSS
3. D. D. Fabian: Invocatio Elementalium – Wales
Zahraničné:
1. J. Kulhánek: Stroncium – Klub Julesa Vernea
2. S. King: Puls – Beta
3. K. DeCandido: World of Warcraft: Kruh nenávisti –
FANTOM Print

CENA PAVLA STRAUSSA
Katedra slovenskej literatúry FF UKF v Nitre vypisuje 7. ročník
literárnej súťaže O Cenu Pavla Straussa. Na súťaži sa môžu
zúčastniť študenti denného štúdia ktorejkoľvek slovenskej
vysokej školy. Súťaží sa v troch kategóriách: poézia, próza,
literárnovedná práca a esej (tematické zameranie eseje je
ľubovoľné). Rozsah súťažných prác: poézia – 30 až 150 veršov,
próza – 3 až 15 normovaných strán (riadkovanie 1,5), esej – 3
až 15 normovaných strán (riadkovanie 1,5). Súťažiť možno
v jednej, dvoch alebo vo všetkých kategóriách. Súťaž je
anonymná. Texty treba označiť heslom alebo pseudonymom na
prvej strane (nad názvom) a pripojiť k nim zalepenú obálku
označenú rovnakým heslom s údajmi: meno, univerzita, fakulta,
študijný odbor a ročník, adresa, prípadne e-mail a telefónne číslo.
Prácu (v jednom exemplári) spolu s uvedenými údajmi v zalepenej obálke s označením Literárna súťaž treba poslať (alebo odovzdať osobne) do 10. apríla 2007 na adresu: Katedra slovenskej
literatúry FF UKF v Nitre, Štefánikova ul. 67, 949 74 Nitra.
Ceny: Cena Pavla Straussa v hodnote 2000 Sk. (Získa ju najlepšia
práca bez ohľadu na súťažnú kategóriu.) Vo všetkých
kategóriách budú udelené ceny v týchto hodnotách: 1. cena
1000 Sk, 2. cena 750 Sk, 3. cena 500 Sk. Ocenené práce budú
uverejnené v zborníku O Cenu Pavla Straussa 2007.
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Veselý pohreb
Ľudmila Ulická
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2006, Preklad Eva Piovarcsyová
Vyštudovaná biochemička a genetička s rokom narodenia
1943 Ľudmila Ulická už zaujala slovenského čitateľa zbierkou
próz Sonička (VSSS 1999). Rovnako aj Veselý pohreb stavia
na dominantách Ulickej písania: dramatické osudy žien, židovské motívy a emigrantské reálie. Autorka provokuje obchádzaním konvencií, evidentne disponuje veľkým rozprávačským talentom. Efektne znie konštatovanie viacerých kritikov, že Ulická je Čechovom našich čias. Aj keď u mňa podobné
veľkolepé oznámenia vzbudzujú skôr nedôveru, treba uznať,
že Ulickej Veselý pohreb má v sebe kúsok čohosi čechovovského. Minimálne pôdorys základného obsadenia postavami
je podobne raﬁnovaný a podnetný na rozvoj dramatickej situácie. Scénu zomierania ruského emigranta Alika vytvára horúce leto a preplnený byt v New Yorku. Aj keď je jeho aktuálny zdravotný stav donebavolajúco úbohý, stále z neho prebleskuje závideniahodná charizma. Jednoducho šarm, akému
žiadna žena neodolá. Ešte aj pri zomieraní na neurologické
ochorenie – úplnú svalovú dystroﬁu, prestáva mu fungovať aj
posledný sval, bránica – Alika obklopujú všetky ženy, ktoré
zohrali nejaké úlohy v jeho živote. Ulickej nadanie zobraziť
výnimočné ženské osudy sa excelentne prejaví v tom, že každá z nich má svoj osobitný príbeh. Ženy napriek svojej ukážkovej osobnostnej rôznorodosti majú spoločný cieľ: všetky
chcú Alikovi uľahčiť najťažšie chvíle života. Pomáha im charkovský, v Amerike neúspešný lekár Fima Gruber, bieloruská
šarlatánska liečiteľka Maria Ignatievna, sympatie vzbudzujúci
pravoslávny kňaz Viktor aj tvrdohlavý konzervatívec z Izraela
rabín Menaše. O románe sa píše ako o príbehu človeka, ktorý
urobil všetko preto, aby po ňom nezostala prázdnota, ale pohoda a láska. Ja vravím, že Veselý pohreb je okrem iného aj
textom o ruskej emigrantskej mentalite. Odohráva sa v hluku, vo virvare domácnosti, ktorá si namiesto poriadku potrpí
väčšmi na tesnú štruktúru medziľudských väzieb. Má bohémsky uvoľnený nádych a veru aj tragikomické rozmery – všetci
sa motajú po byte, trošku pijú, potkýnajú sa o príležitostné
dary a všetko skôr pripomína vernisáž než izbu umierajúceho. Tipujem, že farby sú skôr krikľavé. Smútok z blížiaceho sa

konca nevylučuje radosť zo spomienok na vitalitu vnútornej
slobody, ktorú si postavy nesú v životopisoch. Vo Veselom
pohrebe je všetko ukotvené v sugestívne podaných newyorských reáliách. Výtvarník Alik zbožňuje tamojšiu atmosféru,
korpulentnú milenku Valentinu nadchýna pre Ameriku pomocou záťahov po nočných džezových tanečných lokáloch,
na ulici jej ukáže živého Brodského. Amerika mu chutí a vrhá
sa do diania zo zásady na asi tak stodvanásť percent. Nesmieme však zabúdať, že je človekom, čo by sa cítil dobre všade na
svete. Šťastnú povahu si nosí so sebou. O čosi menej šťastia sa
ujde jeho milenke Irke. Mimochodom, kacírsky sa musím priznať, že sa mi pre vytrvalosť a silu pozdávala viac než zbožňovaný zomierajúci šarmanťák Alik. Osud Irke uštedrí napríklad
trpké poznanie, že z Alikovho života nielenže nikdy nezmizne jeho vyziabnutá výstredná manželka Ninka, ale že sa od
nej navyše očakáva aj tolerancia k Alikovej ďalšej láske Valentine. Neľudsky tvrdo pracuje na sebe a na prechode z kariéry
cirkusovej artistky na kariéru americkej právničky. Za životnú
satisfakciu považuje Alikov dobrý vzťah s problematickou
dcérou T-shirt. Čaro slobodymilovného umelca pôsobí na
uzavretú tínedžerku liečivo. Liečivé pôsobenie a obetovanie
sa pre lásku – tak sa prejavuje aj správanie Alikovej manželky
Ninky, večne popíjajúcej a načisto nepraktickej excentričky
s obsedantnou myšlienkou Alikovej záchrany v podobe kresťanského krstu. Nenápadne sa tak do deja zapájajú aj duchovní reprezentanti kresťanstva a judaizmu, a teda aj plusy aj
mínusy religióznych koreňov. Pri celej tej pestrofarebnosti
ani neprekvapí, že záver Alikovho príbehu bizarne korešponduje s ozvenami politických udalostí konca komunistického
režimu v Sovietskom zväze. Prečo nepoužiť zveličenie, keď
pomôže príbehu? Tóny citových drám, životných výhier a prehier, vzťahových viacuholníkov či úvah o slobode jednotlivca
sa prelínajú s exkurzmi do spoločenskej atmosféry a duchovnej orientácie a občas aj dezorientácie. Ulickej pesnička o Rusoch v Amerike je, skrátka, viachlasná, viacfarebná a po celý
čas slovansky mäkko emotívna.
Zuzana Belková
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Aktuálne

KDE BOLO
• Knižnica Filozoﬁckej fakulty
UK v Bratislave – slávnostné
otvorenie 3. ročníka projektu
100 kníh Tatrabanky a beseda
o súčasnej literatúre –
14. februára
• Kníhkupectvo Panta rhei
v bratislavskom Auparku –
prezentácia knihy Petra TAVELA
Zmysel života podľa Viktora
E. Frankla – 16. februára
• Reštaurácia U Leva v Levoči –
prezentácia knihy Mariana
MILČÁKA Siedma kniha spánku
– 16. februára
• Oravská knižnica A.
Habovštiaka – prezentácia
knihy Vlado MEDZIHRADSKÝ:
Dolný Kubín (pozdrav z nášho
mesta)– 19. februára
• Kníhkupectvo Panta rhei
v bratislavskom Auparku –
prezentácia knihy Objavenie
neba od holandského autora
Harryho MULISCHA spojená
s besedou s prekladateľom knihy
Adamom BŽOCHOM, kultúrnou
atašé holandského
veľvyslanectva Sachou
ROTHENBERGEROVOU
a editorkou knihy Máriou
ŠTEFÁNKOVOU – 20. februára
• Aula Cervantes na Konventnej
ulici č. 1 v Bratislave – literárny
večer Slová a obrázky
z Paraguaja – 20. februára
• Palace Cinemas Aupark
Bratislava – prezentácia
slovenského prekladu knihy
Most do krajiny Terabithia
a premiéra rovnomenného ﬁlmu
na Slovensku – 22. februára
• Klub Trezor divadla Astorka
na Námestí SNP v Bratislave –
večer s Marekom VADASOM –
22. februára o 19.19

KDE BUDE
• Múzeum Vojtecha Löﬄera
v Košiciach – dvojjazyčná
spomienka na spisovateľa
Olivera RÁCZA – 1. marca
o 17.00
• Audiovizuálna sieň SNLM
SNK, Ul. M. R. Štefánika 11,
Martin – prezentácia knihy
literárneho vedca Viliama
MARČOKA Autori a ich svety
– 2. marca o 15.00
• DK Dúbravka, Saratovská ul.
2 v Bratislave – prezentácia
knihy Môj rozhlas alebo Každý
deň stretnúť človeka Pavla
HUDÍKA – 9. marca o 17.30
• Klub slovenských spisovateľov
– čítanie Etely FARKAŠOVEJ
z jej básnickej zbierky Na rube
času a Jany ŠIMULČÍKOVEJ z jej
knihy pre mládež Kukučie
mláďa – 13. marca o 15.00

číslo 5

Prezentácia kultúrneho magazínu LETTRE

ZRKADLÍME
„Sﬁlmujú diela dvoch slovenských
autoriek bestsellerov. Nakrúcať
sa bude podľa románov
najpopulárnejšej slovenskej
ženskej autorky Táne
Keleovej-Vasilkovej, ale aj podľa
detektívky od Daniely
Kapitáňovej. Keleovej-Vasilkovej
14 knižiek patrí na Slovensku
k najpredávanejším. Podľa
osudov hrdiniek z jej úspešných
knižiek nakrútia aj televíznu
minisériu. Daniela Kapitáňová
pracuje na scenári podľa svojej
najnovšej knižky Nech to zostane
v rodine!“
Pravda, 15. februára 2007

KNIŽNÁ REVUE

V pondelok 19. februára sa konala v kaviarni Múzejka v Bratislave vernisáž
výstavy Kornel Foldvári a jeho 75-ročný KULTÚRNY ŽIVOT.
Foto Peter Procházka

Bratislava počas vojny

V piatok 9. februára v A4-nultom
priestore predstavili na slovenskomaďarskom večere zimné číslo
európskeho kultúrneho magazínu
LETTRE. Podstatná časť magazínu je
venovaná slovenskej súčasnej
literatúre. Šéfredaktorka Eva
KARÁDI v úvodnom slove povedala,
že pokiaľ ide o publicitu, je toto
číslo najúspešnejšie za 15 rokov
vychádzania LETTRE. Obsahom sa
snažili zaujať nielen maďarských
čitateľov, ale najmä vydavateľov. Veď
na maďarskej vydavateľskej scéne
chýba vydavateľstvo typu Kalligram.
Zostavovateľka slovenského bloku

Odhalené Tajomstvo Sloveniek

V Pálﬀyho paláci na Zámockej ul. v Bratislave predstavili 8. februára dve publikácie z Vydavateľstva PT Alberta Marenčina mapujúce rovnaké historické obdobie života nášho hlavného mesta – Život v Bratislave 1939 – 1945 od Kataríny
Hradskej a Bratislava 1939 – 1945. Mier a vojna v meste od Dušana Kováča.
Kým Katarína Hradská sa zameriava na bežný život obyvateľov metropoly z pohľadu dennej tlače, teda oﬁciálna politika vojnových udalostí len okrajovo rámcuje dokumentačný materiál, Dušan Kováč sa usiluje o objasnenie politicko-spoločenských súvislostí „pokojnej a blahobytnej atmosféry“, ktorá v meste vládla napriek vojnovým udalostiam. O vzniku a zameraní publikácií hovorili sami autori,
knihu Kataríny HRADSKEJ uviedol Ján ČARNOGURSKÝ a knihu Dušana KOVÁČA
historik Milan ZEMKO (jeho recenziu si prečítajte na 8. strane).

Slovenská prozaička Oľga
FELDEKOVÁ uviedla 14. februára
v bratislavskom Klube spisovateľov
do literárneho života už svoju ôsmu
knihu Tajomstvo Sloveniek, ktorú
vydalo vydavateľstvo Columbus.
Autorka do nej zaradila tridsať
fejtónov, ktorými sa pred časom
pravidelne prihovárala čitateľom
prílohy denníka Sme TV Oko,
a doplnila ich o staršiu poviedku
Prvé lásky, ktorú v roku 1967

Knihy z dielne DACO

V pavúčej sieti

Autor a vydavateľ Jozef MIKLOŠKO predstavil v bratislavskom Klube slovenských spisovateľov (6. februára) prvýkrát súhrnne činnosť vydavateľstva
DACO pri príležitosti vydania dvoch najnovších publikácií. Spoluautormi útlej
knižky spomienok na tragické rodinné chvíle spojené s úvahami o Bohu a viere
Ktorého si, Mária, do neba vzala sú s vydavateľom jeho rodinní príslušníci
Monika Čerňanská a Daniel Mikloško, v druhej knihe spomienok Prísne tajné!
Ako sme boli Taliani uplatnil autor Jozef Mikloško svoje zápisky a postrehy
z päťročného diplomatického pôsobenia v Ríme. Túto publikáciu veľmi
fundovane, aj keď kriticky, ale priateľsky žičlivo uviedol spisovateľ a bývalý
veľvyslanec SR v Kanade Anton HYKISCH.
–báb–

Do pavúčej siete zabalili deti zo ZŠ
na Kulíškovej ulici v Bratislave
knihu Šarlotina pavučinka na jej
krste 13. februára v kníhkupectve
Panta rhei v bratislavskom
Auparku. Tak ako v knihe, aj
v detskom kútiku kníhkupectva
bola stredobodom pozornosti
pavúčia sieť. V knihe ju utkala
pavúčica Šarlota a zachránila tak
život svojmu priateľovi prasiatku
Wilburovi. Tú v kníhkupectve utkali
tretiaci zo ZŠ na Kulíškovej ulici
a pokrstili ňou knižku, ktorá sa na
knižné pulty dostala 15. januára.

Poézia v próze a naopak
Pomerne ojedinelou literárnou udalosťou sa 9. februára v Starej Turej stala
prezentácia dvoch kníh manželského páru Eleny Márie a Gustáva RUMÁNKOVCOV. Šťastnou náhodou obe knihy vyšli počas jediného týždňa tesne
pred Vianocami.
E. M. RUMÁNKOVÁ predstavila už svoju tretiu knihu Slnko im svieti do
vlasov. V svojej tvorbe sa zameriava najmä na mládež (historické poviedky
Zakvitli lipy pod Drahami – dielo, ktoré pútavo približuje históriu autorkinho
rodného mesta, je určené nielen mládeži; a divadelná hra Sluha, ktorá vznikla
na motívy rovnomennej novely K. Royovej, v tejto tradícii pokračuje).
Vo svojej najnovšej knihe poviedok približuje svoje celoživotné pedagogické
skúsenosti a v jednotlivých príbehoch akoby chcela zamraziť láskavosť
a podstatu učiteľského poslania. Týmto príbehom možno dať smelo podtitul:
Slepačia polievka pre učiteľskú dušu. Kniha však poteší nielen učiteľov. Vydalo
ju vydavateľstvo Vivit.
Vo svojej druhej zbierke básní Po splne slnečníc prináša G. RUMÁNEK opäť jasné
posolstvo. Jeho poézia čitateľa prvoplánovo neočarúva, ale prináša nové a nečakané
obrazy. Básne sú ako oriešky s tajomstvom, ktoré čakajú na rozlúsknutie. Je to zrejme dané autorovým prísnym a nekompromisným pohľadom na svet a život, kontrastujúci s jemnosťou, s akou je schopný opísať prosté čaro prírody. (Týmto prístupom nadväzuje na svoju prvú zbierku Napokon odložím husle.)
Zbierku vydalo vydavateľstvo Linea Vera a svojou netradičnou formou je
určená pre vnímateľa náročného aj na dizajnérsko-graﬁcké vyhotovenie knihy.
Prezentácia mala rodinnú atmosféru, akú možno nájsť v malom meste, ktoré je hrdé na svojich rodákov. Napriek tomu nemožno tvorbu Eleny Márie
RUMÁNKOVEJ a Gustáva RUMÁNKA označiť nálepkou „regionálna“. Ich tvorba je súčasťou našej „celoslovenskej“ literárnej tvorby.
-mm-

Maratón čítania v Artotéke
Pri príležitosti Svetového dňa poviedky a Valentína 12. februára v Artotéke
Mestskej knižnice v Bratislave čítali dvanásti slovenskí autori svoje texty. Podľa požiadavky organizátorov podujatia – Mestskej knižnice a Slovenského
centra PEN to malo byť niečo o láske, ale moderátor podujatia Dado Nagy
požiadavku ešte zmäkčil a stačilo, aby to bolo aspoň o vzťahoch muža a ženy.
Nakoniec to bola len tematická všehochuť, no publiku, prevažne mladému,
ktoré zaplnilo nielen Artotéku, ale i všetky priľahlé priestory, to zjavne vyhovovalo. V trojhodinovom maratóne čítania sa vystriedali D. DUŠEK, T. JANOVIC, E. FARKAŠOVÁ, P. JAROŠ, M. KOPCSAY, D. KAPITÁŇOVÁ, Karol D.
HORVÁTH, J. JURÁŇOVÁ, S. ŽUCHOVÁ, P. GREGOR, S. LAVRÍK a I. POPOVIČ.
Podujatie k Svetovému dňu poviedky, ktoré organizujú PEN centrá v mnohých krajinách sveta, sa uskutočnilo na Slovensku už druhýkrát a prilákalo
publikum rovnako ako počas minuloročného premiérového ročníka. Pokračovaním by mohla vzniknúť užitočná tradícia a slovenskí autori (dúfajme) v budúcich rokoch potešia publikum i nejakou tou poviedkou o láske.
-ab-

Renáta Deáková priblížila svoj výber
autorov (J. ŠRANK, S. RAKÚS,
P. VILIKOVSKÝ, P. RANKOV,
M. E. MATKIN, M. KOPCSAY,
V. BALLA, M. HABAJ, M.
FERENČUHOVÁ, N. RUŽIČKOVÁ,
K. CHMEL, E. J. GROCH,
I. KOLENIČ). Z maďarských literátov
sa v Bratislave predstavili prozaici
G. NÉMETH a L. JÁNOSSY, literárnu
vedu reprezentovali J. GÖRÖZDI
a Z. BÁN. Slovenskú literatúru
reprezentoval P. RANKOV. Magazín
LETTRE vyšiel s podporou Komisie
SLOLIA Literárneho informačného
centra.
-jp-

napísala na požiadanie vtedajšieho
redaktora Pionierskych novín Ruda
Slobodu a v časopise vychádzala na
pokračovanie. Knihe šťastnú púť za
čitateľmi zaželali krstní rodičia
humoristka Elena VACVALOVÁ
a prozaik Ľubo DOBROVODA.
Šansónmi ju odprevadila spisovateľkina dcéra Katka FELDEKOVÁ
za gitarového sprievodu Jána
KOVALA. Viac o knihe nájdete na
strane 5.
–bk–

Šarlotina pavučinka je
o priateľstve a nezištnej pomoci
druhým. Približuje deťom nielen
svet zvierat, ale aj vzťah založený
na ochote obetovať sa pre druhého
a pomáhať. Školákov pozval
kocúrik Fragmentík z Knižného
klubu Fragment, ktorý prináša
knihy deťom priamo do školských
lavíc, pretože jeho hlavnou
myšlienkou je návrat detí k čítaniu.
V máji sa do slovenských kín
dostane sﬁlmovaná podoba
príbehu.
-r-

Rodičia o súčasnej škole

Najnovšia publikácia z dielne
výskumného kolektívu Ústavu
informácií a prognóz školstva (Matej
Beňo, Ľudmila Šimčáková, Ján
Herich) prináša hodnotenia, postoje
a názory rodičov na dnešnú školu
a regionálne školstvo u nás. Úlohou
výskumu bolo zistiť vzťah rodičov
k škole, ich záujem o spoluprácu so
školou a najmä ich predstavy
o súčasnej i budúcej škole –
materskej, základnej a strednej. Téma
výskumu je výsostne aktuálna, preto
analýza údajov z anonymných
dotazníkov od reprezentatívnej
vzorky respondentov z celého
Slovenska iste zaujme nielen
odborníkov, ale aj širšiu verejnosť.
Výsledky ukazujú, že škola má

u väčšiny z nich autoritu a podporu.
Rodina však pociťuje priveľa
jednostranných požiadaviek školy na
ekonomicko-ﬁnančnú podporu.
Zaujímavé sú názory rodičov, ktorí
požadujú lepšiu pedagogickú
výkonnosť školy formou reforiem:
zníženie počtu žiakov v triedach,
skvalitnenie individuálneho prístupu
k žiakom, trvalé zvyšovanie
kvaliﬁkácie a odbornosti učiteľov,
intenzívnejšia výchova počas
vyučovania i mimo neho. Škola by
nemala svoj výchovný potenciál
a priestor uvoľňovať pre cirkev
a ďalšie subjekty konjunkturálnej
ideologizácie. Len niekoľko ukážok
zo záverov výskumu dáva tušiť, že
ide o podnetné čítanie. Množstvo
analyzovaných faktov, rozborov
v publikácii však neznamená ich
„zakonzervovanie“, ale predurčuje ich
na ďalšie rozpracovanie a použitie.
Publikované výsledky výskumu sú
pomôckou pre všetkých, ktorí majú
záujem, schopnosti i možnosti
ovplyvňovať kvalitu spolupráce školy
a rodiny. Tí, čo majú blízko k týmto
otázkam a chcú sa na ne
podrobnejšie pozrieť, môžu sa
zapojiť do našej čitateľskej súťaže
a získať publikáciu Rodičia
o súčasnej škole. Na kupón Ústavu
informácií a prognóz školstva
s presnou adresou súťažiaceho
odosielateľa čakáme do 14. marca.
Lýdia Čelková

Nevyužité myšlienky
Nie je dôležité, či vás majú radi, ale kto vás má rád.
Svetlana Žuchová: Yesim, Bratislava, K. K. Bagala L.C.A. 2006
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Ladislav Hanus: Pamäti svedka storočia

BIBLOGLOSÁR

Bratislava, LÚČ 2006
Editor prof. PhDr. Július Pašteka, DrSc.

Arkadij Averčenko
HUMOR PRE HLUPÁKOV
Bratislava, A. Marenčin
– Vyd. PT 2006
Preklad Ján Štrasser

V pekný jesenný deň 19. októbra
1978 na fare v Poľanovciach pod
Braniskom začal miestny kňaz Ján
Maga formou „rozprávania o minulých a prítomných pohľadoch na život a všetko, čo s tým súvisí“ nahrávať na magnetofónové pásky spomienky profesora Ladislava Hanusa.
Učiteľ a jeho oddaný žiak, v tom čase
i vydavateľ disidentského časopisu
Orientácia, strávili v nasledujúcich
piatich rokoch na viacerých farách
Spišskej diecézy stovky hodín v dialógu, v ktorom Hanus, „človek 20.
storočia, ľudské indivíduum tohto
storočia, si spomína na svoje storočie“. Vydania rozsiahlych, sedemsto
stranových memoárov sa teológ,
ﬁlozof kultúry a veľký kresťanský
mysliteľ Ladislav Hanus nedožil. Na
ich usporiadanie a edičnú prípravu sa podujal prof. Július Pašteka
a vychádzajú k storočnému jubileu
Hanusovho narodenia (26. 2. 1907
v Liptovskom Mikuláši).
Svoje rozprávanie začína spomienkou na rodný, ešte monarchistický
Liptovský Mikuláš, skromné rodinné prostredie, gymnaziálne štúdia
v rodnom meste, kde prvýkrát pocítil existenciu konfesionálneho napätia v prostredí evanjelickej väčšiny
v meste, vstup na teologické štúdiá
v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule, pokračovanie v Innsbrucku
– tu chýbajúce priame rozprávanie
nahradil editor kapitolou z Hanusovej knihy Spomienky na Ferka
Skyčáka – a prvé roky kňazského
pôsobenia na Spiši. Už tu sa prejavuje Hanusova otvorenosť a kritickosť pri posudzovaní povojnových
pomerov, keď hovorí o neúmernom
príleve českého obyvateľstva na
Slovensko i Spiš, kritizuje ich náboženskú ľahostajnosť a kultúrnu povýšenosť. Napriek tomu bolo prvé

desaťročie po vzniku republiky obdobím, keď sa začala formovať nová
slovenská inteligencia: „My sme
boli prvá generácia, prichádzajúca
v tomto novom čase už s národným
povedomím, aj s moderným programom. Nielen kultúrnym, národným,
ale aj náboženským.“
Všetky tieto programy mohla
začať jeho generácia uskutočňovať
práve v prostredí kňazského seminára v Spišskej Kapitule, kam Hanusa na jeseň 1938 povolal biskup
Ján Vojtaššák. Stal sa profesorom
a jeho pedagogickými odbormi bola
morálka a sakrálne umenie. Toto
prostredie, spolupráca s rektorom
Ferkom Skyčákom a celoživotným
spolupútnikom Kútnikom Šmálovom mala rozhodujúci vplyv na
Hanusovo myšlienkové formovanie:
práve s rokmi strávenými v seminári je spojená jeho rozsiahla prednášková činnosť a vznik jeho prvých
diel o ﬁlozoﬁi kultúry Rozprava
o kultúrnosti a Rozhľadenie, ktoré
knižne vyšli uprostred druhej svetovej vojny. Podrobné rozprávanie
o tomto ťažiskovom období Hanusovho života nájdeme v kapitole
V okruhu Spišskej Kapituly. Nielen
s obrovským uznaním, ale i veľmi
kriticky rozpráva Hanus o každodennom živote i napätých vzťahoch
medzi profesormi, aj o uzavretosti,
v ktorej plynuli roky biskupa Vojtaššáka: „Pán biskup bol samotár,
žil na Kapitule uzavretým životom
ako mních. Jednak Kapitula bola
ďaleko, v kúte diecézy, potom na Kapitule zasa aula bola uzavretá ako
citadela. V uzavretosti prešiel jeho
rok i roky – tak to musím povedať,
ako to je.“ V tejto kapitole sa Hanus
prvýkrát dotýka i témy, ktorá sprevádzala jeho úvahy ako kňaza celý
život – téma klerikalizmu, ktorý deﬁnuje ako „deformáciu kňazstva“.
„Na Kapitule som bol dvanásť rokov a za ten čas sa stali veľké udalosti uprostred storočia,“ začína
Hanus svoje ďalšie rozprávanie, do
ktorého zahŕňa svoj pohľad na pohyb európskych dejín medzi svetovými vojnami s konštatovaním, že
už vtedy chápal, aké nebezpečenstvo popri Hitlerovi predstavuje aj
boľševické Rusko a odsudzoval zaslepenosť slovenskej ľavicovej inteligencie, zoskupenej okolo DAV-u pri
obdive stalinského režimu, napriek
všetkým jeho už vtedy známym
krutostiam a vraždeniu svojich odporcov. Na otázku, ako posudzuje
existenciu Slovenského štátu, hovorí: „Je zrejmé, že Slovenský štát bol
kreáciou ríše, ako niekdajšia Česko-

STAV SÚŤAŽE O KNIHU ROKA 2006
k 23. 2. 2006

Počet hlasov

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

KNIŽNÁ REVUE

1. Na knihu roka navrhujem:

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

Meno a adresa odosielateľa:

(podpis)
134
122
99
98
29

NEMÔŽU BYŤ VŠETCI PÁNI,
MUSIA BYŤ I ĽUDIA
alebo Breviár slovenských
prísloví a porekadiel
Bratislava, Vydavateľstvo
Q 111 2006
Zost. Kveta Dašková a Jana
Steinerová
Pôvabné dielko známej autorky
a vydavateľky Kvety Daškovej,
ktorá v tomto prípade okrem
zostavovateľky ﬁguruje aj
ako autorka graﬁckej úpravy
a navrhovateľka obálky. V úvode
vraví: „Oddávna ma zaujímali
a okúzľovali tie stručné, vtipné
a výstižné slovesné útvary zvané
povrávky, úslovia, príslovia,
porekadlá, aforizmy, gnómy,
sentencie.“ Ide o tretie vydanie
zbierky slovenských ľudových
prísloví a porekadiel, po tom čo
prvé dve boli úspešne vypredané.
Už od čias Dobšinského
a Zátureckého studňa ľudovej
múdrosti osviežuje celý
rad generácií a je dobrým
pomocníkom na obohatenie
výrazových prostriedkov pre
starých aj mladých čitateľov.

MILENCI A FRAJERI
Bratislava, Ikar 2006
Preklad Mária Klenková

3. Za vydavateľstvo roka navrhujem:
153
149
47
39
39

Robinsoni – čo by sa stalo, keby
sa intelektuál a špiceľ dostali na
opustený ostrov.
Poľnohospodárska poviedka –
o predajcovi horizontov, paródia
kapitalistu.
Slabá struna – účelové brnkanie
na sociálne cítenie bytových
vlamačov.
Priebeh Ivanovovej choroby
– o nebezpečnom posúvaní sa
doľava.
Nech nikoho neodradí nie
najšťastnejší názov slovenského
výberu. Ide o storočné satirické
poviedky prekvapivej sviežosti.
Prekladateľský počin je
inšpiratívny uvedením u nás
takmer nepestovaného žánru.

Jackie Collinsová

(autor, názov, vydavateľstvo)
121
108
51
50
32

DEBUT ROKA
1. P. Moskaľ: Cestopis – Slovenský spisovateľ
2. J. Cíger: Výbuch – Knižné centrum
3. E. Hidvéghyová-Yung: Prasestre – VSSS
4. J. Repovská: Do roka a do dňa – Ikar
4. K. Kállay: Potulky životom – Ikar

bola teológia – pri páraní. Boli sme
podelení na hodiny. Jozef Zveřina
– dogmatika. Laco Hanus – morálka. Potom liturgika, alebo cirkevné
dejiny. A jedna hodina boli politické
správy.“
Hanusove pamäti nie sú dokončené, a zrejme už takými aj zostanú,
keďže zachované nahrávky sa končia jeho spomienkami na Leopoldov.
Práve tam sa zrodil i jeho zámer vydať raz svedectvo v nadosobnej forme – byť zároveň i svedkom doby,
národa, štátu, skutočným svedkom
20. storočia. Popri veľmi otvorenom
svedectve o sebe, ľuďoch a osobnostiach (zvlášť zaujímavo a rovnako
otvorene rozpráva o svojom účinkovaní po boku A. Hlinku na ružomberskej fare v rokoch 1935 – 1937),
hovorí aj o polaritách vo vzťahoch
kresťanstva a komunizmu, Slovákov a Čechov i medzi katolicizmom
a protestantizmom a zdôrazňuje,
že vychádza zo svojho kresťanského
náhľadu, z kresťanskej hierarchie
hodnôt. Týmto duchom je prestúpené celé jeho rozprávanie. A keď si
uvedomíme, že vznikalo v čase, keď
bola katolícka cirkev a jej kňazi pod
nepretržitou kontrolou štátnej bezpečnosti (ešte v roku 1988 Hanusovi
hrozilo odsúdenie na dva roky väzenia len za to, že bez štátneho súhlasu vypomáhal pri spovedi!), musíme
oceniť odvahu, s akou formuloval
svoj jednoznačne odmietavý postoj
ku komunistickému režimu. Pamäti
sú teda i svedectvom o jeho ľudskej
nezlomnosti, o slobodnom intelektuálnom a duchovnom prieniku
dobou, ktorý nemá v slovenskej memoárovej literatúre obdobu. Preto
patrí veľké uznanie prof. Júliusovi
Paštekovi a vydavateľstvu LÚČ, že
nám umožnili zoznámiť sa s ním.
Anton Baláž

ANKETOVÝ LÍSTOK - KNIHA ROKA 2006

KNIHA ROKA
1. J. Balco: Diablova trofej – Regent
2. D. Dušek: Zima na ruky – Vydavateľstvo Slovart
3. R. Lichnerová: Anna Regina – Q 111
4. D. Dragulová-Faktorová: Maxík a kamaráti – Daxe
5. Slovník súčasného slovenského jazyka (A – G) – Veda

slovenská republika bola kreáciou
Versailles. To je osud malých štátov.“
A na dokreslenie Hanusovho pohľadu na toto obdobie zaradil editor
do tejto časti spomienok jeho štúdiu Slovenská štátnosť z roku 1941
publikovanú v časopise Kultúra, kde
Hanus jasne odmieta nemecké „súručenstvo krvi a rasy“, zdôrazňuje,
že slovenská predstava o národe je
„väčším dielom duchovná“ a „vierou
dopĺňa a vyrovnáva nenávistný princíp rasy“. Aj v nacistickom obkolesení, približujúcich sa vojnových
udalostiach a rozvrate, ktorý nasledoval po vypuknutí povstania v roku 1944, Hanus pokračuje vo svojej
ceste programátora a propagátora
kultúrnosti, kresťanského pluralistu a univerzalistu a koncipuje víziu
„európsky plnohodnotného človeka
s pozitívnymi národnými črtami“.
S koncom druhej svetovej vojny
prichádzajú „mútne roky“ a brutálna likvidácia kňazského seminára,
keďže, ako konštatuje v tejto časti
rozprávania Hanus: „Komunizmus
je totalistický program, ktorý nevie
sa deliť o moc s nijakým iným činiteľom, je z podstaty systém totalitnej,
všetkej moci.“ Preto sa v Kapitule
usadia vládni zmocnenci, preto sa
štátna bezpečnosť zmocní biskupa
Vojtaššáka, štátni úradníci majetku
seminára, kde sa po jeho zlikvidovaní usadí vojenská hudobná škola
a Kapitulou sa čoskoro nesú revolučné pochody Kupředu levá, spátky ni krok... Čitateľsky sugestívne
pôsobí i ďalšie Hanusovo rozprávanie zhrnuté do kapitol Osudná skrývačka a lapačka, V zajatí samoty
a zúfania, Jáchymovský väzeň, V bani Tmavý důl a Leopoldov ako kňazská väznica. Predstavujú dramatické
roky prenasledovania štátnou bezpečnosťou, zatknutia a 26 mesiacov
vyšetrovania – z toho 19 mesiacov
na povestnej Ruzyni, keď počas každodenného vyšetrovania, nesmiernych fyzických a psychických útrap
„v akomsi ošiali... myslel... na samovraždu. Božím riadením k tomu nedošlo“ – otvorene priznáva. Až po
odsúdení na 16 rokov väzenia (13
z nich si aj odsedel) a napriek pokračujúcemu fyzickému utrpeniu,
v uhoľnej bani Tmavý důl vystupňovanému až za hranicu ľudských
síl, sa Hanus psychicky upokojí,
ba postupne, najmä v Leopoldove,
sa vracia aj k svojej pedagogickej
– pravda, pred bacharmi utajovanej – činnosti. Z tohto obdobia, od
roku 1958, stojí za pripomenutie
aspoň tento krátky úryvok z jeho
spomienok: „Od ôsmej do dvanástej

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.

Svet hudby, modelingu,
biznisu, sexu je ústrednou
témou ďalšieho úspešného
titulu americkej bestselleristky.
Tentoraz predstavila tyranského
miliardára Reda a jeho troch
synov – Maxa, Chrisa a Jetta.
Každý z nich mal inú matku
a každý z nich si vytrpel od
otca svoje. Po rokoch ich Red
zavolal na rodinné stretnutie
a pri tejto príležitosti sa
postupne odkrývajú osudy
bratov. Jett sa v Taliansku liečil
z drogovej závislosti, Max
– úspešný biznismen má pred
ďalšou svadbou s bohatou
Amy a právnik hereckých
a speváckych hviezd Chris
v L. A. prepadol hráčskej vášni.
Netušia, že otec v pozadí ich
sleduje a tvrdo zasahuje do ich
života. Rodinné tajomstvá sa
pomaly odhaľujú a prelínajú sa
s príbehom Redovej domácej
a jej krásnej dcéry Liberty,
hudobného magnáta Damona,
ruskej maﬁe... J. Collinsová
venovala knižku nemenovaným
milencom a frajerom, nájdeme
v nej peniaze, vybavovanie si
účtov, vraždy, klamstvá, napätie,
nevery i šikovné zápletky.
hlav, bat, lč-
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Kamil Peteraj: Čo sa šeptá dievčatám
• Za svoj debut Sad zimných vtákov ste
získali Svetovú Cenu PEN. Ako si na toto
významné ocenenie spomínate?
Bolo to prekvapenie. I. Stanislav, vtedajší redaktor kultúrnej rubriky Večerníka, zavolal
na dekanát VŠMU (Večerník mal správu
prvý z ČTK) a hneď ma začal naháňať kvôli
rozhovoru. Keď mi spolužiaci oznámili, že
som dostal akúsi svetovú cenu, myslel som
si, že si robia zo mňa žarty. Dokonca ani na
vtedajšom Zväze spisovateľov nevedeli, čo si
o tom majú myslieť. Tá cena bola pozitívnym šokom, na druhej strane však bol PEN
klub vnímaný ako jedna z centrál ideologickej diverzie. Aj preto niektoré noviny radšej
„brzdili”, boli však aj také, ktoré do toho šli
bez strachu. Podnes si spomínam na skvelú
šéu kultúry denníka Práca, pani Taťjanu
Ruppeldtovú, či Evu Štítnickú (Vrbickú),
ktorá so mnou urobila prvý vážny rozhovor,
aj na to, ako to prežívali – dodnes mám pocit, že väčšmi ako ja. Cenu za prózu dostal
Vinco Šikula a obaja sme si vybrali pobyt
v Paríži, kde sme v hoteli PEN klubu spávali
na obrovskej manželskej posteli. Pobyt mi
dal veľa, bol som mladý a Paríž so svojou
kultúrou zanechal vo mne hlboké stopy.
Mali sme sa tam stretnúť aj s vtedajším
predsedom medzinárodného PEN klubu
Arthurom Millerom – musel však náhle odcestovať, a k stretnutiu, žiaľ, nedošlo. Inak,
v tom čase dostal na výstave moderného
umenia Albín Brunovský svetovú cenu v odbore graﬁka a ešte perlička – pri návrate
domov nás na mníchovskej stanici niekto
poklepal po pleci – bol to Miroslav Válek,
ktorý bol spolu s Milanom Kunderom odovzdať zdravicu k narodeninám L. Aragona.
Dali sme si nie málo skvelých mníchovských
pív a bol by som tam s nimi vydržal (oni
v Mníchove ešte ostávali) aj ďalšie dni, musel som však späť do Bratislavy – čakali ma
skúšky. Ale to už bolo dávno. A na tú cenu
som už takmer zabudol.
• Ako sa díva básnik džínsovej generácie
na fakt, že je maturitnou otázkou a charakteristika jeho tvorby je na stiahnutie
na študentskej stránke www.referaty.sk?
Súcitím s nimi. Nikdy som nemal tendenciu
oﬁcializovať svoju tvorbu, skôr naopak. Byť
v učebniciach je jedna vec a byť autorom,
ktorého majú čitatelia radi, je niečo celkom
iné. Zaujíma ma viac to druhé, aj keď mi je
jasné, že niekedy sa tieto dva fakty môžu aj
vylučovať a taký učebnicový autor môže
liezť študentom pekne na nervy. Tajne dúfam, že sú tam aj otravnejší autori a môj
odkaz študentom znie: keď už vás budú zo
mňa skúšať – rýchlo to zvrtnite na pesničky, prípadne niektorú z tých, ku ktorým
som napísal text, zaspievajte. Určite neprepadnete!
• Vaša najnovšia kniha je ilustrovaná vašimi fotograﬁami. Kedy sa stal z hudobníka
a básnika aj umelecký fotograf?
Niekoľko rokov som zbieral staré fotoaparáty a odtiaľ som ľahko prevesloval k digitálnej fotograﬁi. Prioritne ma zaujíma makrofotograﬁa. Vyžaduje si veľkú trpezlivosť,
zmysel pre detail, ale aj technickú vyspelosť.
Ďalšou oblasťou je umelecká fotograﬁa –
niekoľko rokov sa piplem s makrocyklom
Alabastrová Lady (je to séria umeleckých
fotograﬁí, kde sa pokúšam vytvoriť množstvo variácií na art decovú alabastrovú sošku, pričom pracujem s algoritmom 4-8 fotograﬁí, ktoré tvoria jeden obraz). Z tohto
cyklu sú prakticky všetky ilustrácie ku knižke Čo sa šeptá dievčatám. A musím povedať
to najdôležitejšie – táto plnofarebná kniha
vznikla na rázny podnet členky predstavenstva vydavateľstva Ikar pani Gabiky Belopotockej. Dala mi na krk síce nežný, ale ostrý
nôž a povedala – k tým fotkám chcem texty,
básne a sentencie! Taká ponuka sa neodmieta. Najmä, ak už som nejaký materiál mal,
nevraviac o raketových termínoch, ktoré mi
pani Belopotocká „podhodila” ako vnadidlo.
Verím, že najmä vďaka trpezlivosti a vycibrenému vkusu upravovateľky Vierky Fabiánovej táto knižka poteší tak náročných čitateľov
poézie, ako aj milovníkov krásnej knihy.
Pripravila Margita Bíziková

Kamil Peteraj sa narodil 18. septembra 1945 v Bratislave. Vyštudoval konzervatórium,
odbor husle, po ňom dramaturgiu na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických
umení. 10 sezón bol dramaturgom spevohry divadla Nová scéna, 15 rokov kreatívnym
riaditeľom reklamných agentúr GGK a Roko. V súčasnosti je spisovateľom v slobodnom
povolaní a čestným prezidentom Spectrum Art klubu.
Knižne vydal zbierky poézie: Sad zimných vtákov (1965), Čas violy (1966), Kráľovná
nocí (1968), Vychádzka s večernicou (1971), Lipohrádok (1973), Faust a margaréty
(1981), Minútové básne (1986), Útechy / maximy / telegramy (1987), Sekunda
rozkoše (1989), Dom panny (1991), Lyrické korzo (1991), V slepých uličkách (1999),
Voňavé tajomstvá (1999), Breviár lásky (2001), Lipohrádok (2004, 2. vydanie); knihy
piesňových textov: Texty (1985), Bosá láska (obe 1986), Pop texty (1988), Čo bolí, to
prebolí (2004); pre deti a mládež: Malá myš a veľký slon (1986), Celý rok sa hráme
(1990); knihy gregérií: Lode v delíriu (1993), Motýľ z iného neba (1995).
Patrí medzi najpredávanejších slovenských básnikov. Za zbierky V slepých uličkách (predalo sa vyše 15 000 výtlačkov), Voňavé tajomstvá
a Breviár lásky (vyše 10 000 predaných kníh) získal Kamil Peteraj Zlaté a Platinové knihy. Ocenenie Zlatá kniha sa za poéziu udeľuje
slovenským autorom, ktorých dielo dosiahlo 5000 predaných výtlačkov, Platinovú knihu získa básnik za predaj 8000 výtlačkov.
Otextoval vyše 40 dlhohrajúcich platní, z ktorých mnohé patria medzi najvýznamnejšie v kontexte československej a slovenskej populárnej
hudby: Zvonky zvoňte, Divergencie, Konvergencie, viacero albumov M. Žbirku, P. Hammela, J. Lehotského a skupiny Modus, všetky albumy
M. Gombitovej, muzikály Cyrano z predmestia (spolu s J. Štrasserom), ﬁlmový muzikál Smoliari, Adam Šangala, mnohé televízne seriály
(s K. Svobodom 48-dielny koprodukčný TV seriál Pa a Pi), Ordinace v ružové záhradě, jeho piesne znejú v mnohých ﬁlmoch (Pupendo,
Samotári) atď. Prinášame ukážku z najnovšej knihy, ktorá práve vychádza vo vydavateľstve Ikar.

Pahreba

Skamenieť

Cena soli

Srdce je more,
čo chce sa rozlievať.

Skamenieť
Pre teba láska skamenieť
Stať sa Rodinovou sochou
Skamenieť na tisíce rokov
Na tisíce rokov

Dohodnime sa na cene soli.
Teba žerie – a mňa bolí.
Obom teda každé zrnko napoly.

Na všetky strany, na všetky brehy.
Nabrať si toľko vĺn,
koľko len unesie
a všetky premeniť
na hodváb nehy.
Celú ťa omotať do zázračnej šatky,
čo povrazom sa stáva, ak chceš utiecť späť.
(Ach, prečo býva jeho príbeh taký krátky,
prečo nevie pred sebou preč uletieť?)
Srdce: more, plné nepočutých slov,
čo na slnku ti hynie,
no silnie s každou víchricou.
Jeho príbeh sa nikdy neodstane.
Keď najplnšie je, má len holé dlane
a platí aj tým, čo je pod mincou.
Ako tesár učňom
jedna múdrosť toto srdcu vraví:
Ťažko chorí sú tí zdraví...

Ja viem – skamenieť pristalo by nám
Vo vlasoch sedeli by nám vtáci
Niekde v diaľke fotil by nás starší pán
Skamenieť
Pre teba láska skamenieť
Na chvíľu a potom navždy
Strážiť mŕtvych v daždi
Strážiť v daždi

Čo nám tá soľ dá a čo vezme,
čo spojí, čo rozdelí,
nech to sedí jasne, čisto, vecne.

Ja viem – skamenieť pristalo by nám
Všade vôkol voňali by kvety
Nebo by sa otvorilo dokorán

Nech jej cena vyjde sama
z času, ktorý prichádza.
Niekto z nás ňou bude soliť,
niekto možno prisládzať.

Skamenieť
Pre teba láska skamenieť
Naučiť to gesto lásky tých čo prídu po nás
Zostať ako do kameňa vytesaný obraz...

No zostaneme vždy len svoji,
ak je zrniek toľko,
koľko ich má byť –
ak sa má smiech z plaču narodiť.

Čo myslíš
Kto nosí v srdci perníkovú chalúpku?
Ten kto o tom nevie

Ten, čo sa tomu posmieva,
ušiel len z vlastných blázincov.

Má ju tam
A v nej večne otvorené dvere

Srdce: možno klamalo raz tiež
a nezmúdrelo z toho, čo ho premohlo.
Až po rokoch, keď je pena preč,
zistíš, že to krásne bolo vždy len predohrou.

Poznám takých ľudí
Je ich málo
To čo v nás je rozbité
V nich je ešte celé

A zmysel?
V čom si ho dlho hľadal,
po čase je nezmyslom.
(Ako aj šťastím sa často stáva to,
čo nám nikdy nevyšlo.)

A to prázdne srdce – už nie more, ale améba!
Ach srdce!
Často sadá ako vrana k vrane.
Čím pyšnejšie, tým viac doráňané.
No aj tak. Väčšmi ako oheň ctí ho vlastná
pahreba.

Na váhu, aj na miery.

Poslední čo vedia

A iná: ľahko je zatĺcť klince do dreva,
no ťažko drevo do klincov.

A tak ten, čo ranil, možno len sám žije,
vylieva to slané more do seba...
On, krutá obeť vlastnej fantázie –
má už srdce, ktoré netreba.

Tak presne akoby nožom sekol
deľme súzvuky, aj rozpory –
kto z nás bude plávať hore
a kto dolu riekou,
kto z nás komu dvere otvorí,
kto zatvorí.

Kým my slová vláčime
Jedovato v zuboch
Vtláčajúc im alibi nevyhnutných príčin
Im presne a bez chyby
Pravda v slovách klíči

Láskoliek
Už neviem byť s tebou Rozchod dá ti viac
Uložím to nebo do spomienok v nás
Jedna láska teší S druhou strácaš čas
More prázdnych rečí ak nemá kam rásť
Ďalšia láska príde len tak náhodou
Rozprestrie si krídla ako motýľ nad vodou
Z každej sú len kruhy Smutnokrásny dážď
Prvú vzal si druhý S treťou sám to vzdáš
Nájsť tak láskohol
Ten by nám pomohol
Nájsť tak láskoliek
Privolám tvoj smiech
Každá láska stavia
Tam na púšti chrám
Dnu vojdú vždy dvaja
Von už pôjdeš sám

Možno že len počúvaním
Do svedomia hovoria
Poslední čo ešte vedia
Preniesť z lásky pohoria

www.litcentrum.sk

Recenzie

Hra s najvyššími kartami
Dominik Dán: Sára, Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2006
Sára Schmittová je úspešná mladá
žena, ktorej nič nechýba. Luxusný
dom v milionárskej štvrti Brati...
pardon: Nášho mesta, činčilové
kožuchy, úspešná kariéra na chirurgii
a nadupané BMW. Práve za jeho
volantom odhaľuje svoju pravú tvár –
bezohľadnú, agresívnu a nadradenú.
Určite sa aj vo vašom okolí nachádza
minimálne jedna žena podobného
typu a vy potom už len zauvažujete, či
by ste si ju dokázali spojiť s pojmom
nežné pohlavie. Aj mužov si vyberá
podľa hrúbky peňaženky a pozície na
rebríčku moci. Po použití ich odhodí
ako prázdnu škatuľku od cigariet.
Sponzorom jej luxusného života
a nemenej zaujímavou osobou je jej
otec. Aj keď s ním sa na rozdiel od
Sáry život nemaznal. V detstve
nedobrovoľný pobyt v koncentračnom
tábore, v období normalizácie aj
napriek červenému diplomu z ekonómie kariéra vodiča
mliekarenského auta, odhalenie lesbickej orientácie
manželky a jej neskoršia samovražda. Jeho veľká chvíľa
prichádza po roku 1989. Založí prvú súkromnú banku
ADRIA a dostáva sa na výslnie. Ako člen vplyvného
medzinárodného konzorcia sa snaží získať si peniazmi
späť dôveru svojej dcéry, ktorá ho obviňuje z matkinej
tragédie. Osud však rozhodne inak a jeho snahu ukončí
guľka do zátylku.
Tu nastupuje na scénu oddelenie vrážd. Vzhľadom na to,
že obeť pochádza z vyšších kruhov, od začiatku je jasné,
že k vyšetrovaniu sa bude pristupovať v rukavičkách, aj
keď rešpekt pred autoritami nie je práve silnou stránkou

otrlých vyšetrovateľov. Vytipovanie
a zaistenie podozrivého netrvá dlho,
no zasiahne ich na najcitlivejšom
mieste. Pochádza totiž z ich vlastných
radov... Richarda Krauza a Jozefa
Fischera však nie nadarmo považujú
za vyšetrovateľskú elitu. Objavujú
súvislosti svedčiace o tom, že ich
kolega sa stal nevedomky súčasťou
diabolského plánu chladnokrvného
manipulátora. O vyšetrovanie sa však
zaujíma aj ministerstvo vnútra
a vojenská kontrarozviedka, a tak aj
vďaka nim sa pred očami
vyšetrovateľov odkrýva hra
s najvyššími kartami.
Dominik Dán má svojich chlapcov
z oddelenia vrážd rád. Nie sú to žiadni
superhrdinovia z hollywoodskej
produkcie, naopak, ľudia z mäsa
a kostí. Chodia s rodinou na sobotný
olovrant do mekáča, po opici u exkolegu Jumba im na druhý deň treštia hlavy, no
predovšetkým sa snažia robiť svoju prácu najlepšie, ako
vedia. Autor je ich ústami častokrát sarkastický, pričom
nešetrí nikoho navôkol, ani ich samotných. Partiu
z oddelenia vrážd si nemôžete neobľúbiť – nenásytného
jedáka Váňu, rešpektovaného veterána Burgera,
preslávené duo Krauza a Fischera, rovnako ako počítačové
eso Vosku prezývaného Bill Gates. V kombinácii so
skvelou zápletkou a svižným dejom si vás získajú od
prvých riadkov a pre nás, ktorí sme sa, žiaľ, o ich autorovi
dozvedeli neskôr, ako si to možno zaslúžil, vyvolajú hlad
po jeho ďalších príbehoch. Dán je prosto Slovák, ktorý
píše skvelé detektívky.
Vladimír Radosa

Vretienko v rukách liečiteľky
Alexandra Pavelková: Prísaha, Bratislava, Vyd. Spolku slovenských spisovateľov – Vyd. Slovart 2006
Toto vydanie ponúka dve knižky v jednej (Prekliata
prísaha a Zlomená prísaha), ktoré už predtým vyšli
v češtine a zakončovaciu prózu pod názvom Príchod
zimy. Jedenásť príbehov vznikalo nenáhlivo v priebehu
desaťročia. Boli uverejnené časopisecky (periodikum
Fantázia), v zborníkoch súťaží i v antológiách.
Za poviedku Kúsok tieňa získala Alexandra Pavelková
v roku 2002 sošku Mloka za absolútne víťazstvo
v literárnej súťaži československého fandomu
pod názvom Cena Karla Čapka.
Spojovacím ohnivom poviedok je, ako naznačuje už
podtitul, Vimka. Krehká dievčina obdarená (a či
postihnutá, riešte tento problém spolu s postavou
v knižke) mocou, ktorá môže zabíjať i liečiť. Vedmaliečiteľka po vydaniach v češtine konečne nachádza
rodnú reč, ktorá z nej plynie s kultivovanou
prirodzenosťou. Hrdinka, ktorá sa nebojí citov ani
utrpenia, lieči jazvy na tele i na duši. Keďže vzhľadom na
svoje povolanie pozná cenu krvi, v knižke sa tekutinou
nestrieka ako kečupom z plastovej fľaše, namiesto
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výkrikov a rinčania ocele znejú skôr tlmenejšie tóny. Viac
sa rozpráva, miestami aj premýšľa. Ťahajú sa pradená
vzťahov. K mužom, malej upírke i drakovi s poetickým
menom Jantárová Kvapka. Vysvitá, že príbeh v žánri
fantasy nie je určený len dvojrozmerným hrdinom
rýchlej ruky a mdlého umu. A nemusí tiež ísť o tovar,
ktorý chutí čerstvo dovezenou kokakolou. Pavelkovej
ženská fantasy je skrz naskrz presiaknutá slovanskosťou
i slovenskosťou. Bez stopy po akýchkoľvek heslách či
vyhláseniach. Prirodzene a nevyhnutne, lebo príbeh,
ktorý prichádza z hĺbky, sa rodieva doma alebo tam, kde
to poznáme natoľko, aby sme sa ako doma cítili.
Vo svete kdesi na okraji slovanských i slovenských dejín,
na pomedzí trpkej rozprávky a láskavým sentimentom
osladenej histórie splývajú teda povesti o panne Vimke
rozprávané potichu do ohňa. Počúvajú vytrvalci, ktorým
sa ešte po polnoci nechce spať. Keď sa vreteno priadok
prestalo točiť a páračkám ustali ruky a jazyky, bolo
počuť i šepot...
Miloš Ferko

Viac ako cestopisné príbehy
Anton Hykisch: Sám v cudzích mestách
(príbehy nielen zo sveta), Bratislava, Hajko & Hajková 2006
„Musíme sa zbaviť strachu zo sveta,
zo strašidiel,“ vyzýva nás Anton
Hykisch v úvode ku knihe Nebojme
sa sveta (Sprievodca globálnym
myslením), ktorá vyšla pred piatimi
rokmi. Jeden z najscestovanejších
slovenských spisovateľov vníma
„veľký“ svet ako výzvu, jeho
poznanie ako príležitosť na lepšie
sebaspoznanie, kontakty s ním, či
pobyty v ňom ako možnosti
overovania vlastných síl. To, že
poznávanie sveta nechápal autor
len ako „úradnú“ povinnosť v čase
pôsobenia v pozícii slovenského
veľvyslanca v Kanade, ale že ho
dlhodobo chápe ako podstatnú
súčasť svojej životnej ﬁlozoﬁe,
dokumentujú nielen jeho cesty, ale
aj texty – eseje, literárne reportáže
a poviedky, v ktorých sprítomňuje
svoje poznanie, zážitky, pocity
z návštev mnohých kútov Zeme.
Predstavuje ich čitateľom vo svojej
najnovšej knižke s jedinečnosťou
a osobitým spôsobom videnia.
Takmer dve desiatky textov
vznikali vo veľkom časovom
intervale: od 60. rokov minulého
storočia až po prvé roky tohto
storočia. Vznikol tak zaujímavý
projekt, ktorý dovoľuje porovnávať
spôsoby literárnych záznamov
z ciest na priereze štyroch
desaťročí – a čosi aj napovedá
o vývine autorovho pohľadu
a rukopisu, o ľudskom dozrievaní.
Pre všetky texty vospolok platí, že
prinášajú zaujímavo (beletristicky)
spracované poznatky, dojmy,
zážitky z cudzích krajín, obrazy zo
stretnutí s cudzími, menej aj viac
známymi kultúrami. Kým poviedkyreportáže (texty rozhodne
nemožno redukovať na žáner
cestopisných čŕt) zo skoršieho
obdobia prinášajú napätie spojené
zväčša s vonkajším dianím (niekedy
dokonca s jeho záhadnými
zauzleniami navodzujúcimi takmer
atmosféru detektívok), v textoch
z posledného obdobia autor
minimalizuje príbehovosť,
nebuduje v nich napätie vyvierajúce
z vonkajších udalostí, ale o to viac
rozvíja ﬁlozoﬁcko-meditatívnu
rovinu. Akoby sa autorský subjekt
„stíšil“, sústreďoval sa na hlbšie
vrstvy zážitkov, ponáral sa do
tajomstiev ukrytých v tradíciách

Ako to chodí v Oľginom živote
Po prečítaní som mala pocit ľahkosti...
Celoživotnou témou autorky je rodná Orava, rodina.
Vystačí si s autobiograﬁckými črtami. Spomienkový
materiál je podkladom rozsiahlejšej prózy
na pokračovanie: Prvé lásky. Hlavnou postavou je
dievčatko Viera, ktoré strávilo leto v medzinárodnom
tábore v Poľsku. Hoci sa príbeh odohral pred pol
storočím, tvorí ho spomienka na stret inonárodných
kultúr počas letných prázdnin vnímaný cez
ideologicky nezaťažených mladých ľudí. V popredí stojí
atmosféra nových stretnutí a radosť z nich. Vo
fragmentárnych spomienkach sa nachádzajú aj vecné,
strohé opisy, stretnutia s ľuďmi sú farebne a radostne
prežité, vsunuté do dialógov alebo rozprávania.
Autorka tvrdí: „...verím, že šťastné náhody nám ostanú
verné, ak názov Tajomstvo Sloveniek dám celej knihe“.
Možno by kniha mala putovať náhodne k svojim
čitateľom, ak sa tak stane, bude to iste šťastná náhoda.
Lucia Blažeková

Trochu nezvyčajný recenzentský pohľad na jeden titul
z vydavateľstva, ktoré ma týmto počinom sklamalo, napísané
s karmickou spoluprácou „barbara sancti“ vo forme Veľkého
Primitíva alebo Ako Slovensko prichádza o básnikov (a kritika
o ilúzie)

Kamil Zbruž: Primitív
Bratislava, Petrus 2006
VIEM, ŽE SA TO TAKTO ASI NEMÁ
NO KNIHA JE VOČI MNE JAK NEMÁ
Ó MAKARENA
PRIMITÍV SANCTI
Jej poetika je ako pena
Čo ostala kdesi vyšumená
Ó Makarena
PRE TAKÉTO ČOSI NENACHÁDZAM MENA
HLÚPOSŤ HLÚPOSŤOU OBKLOPENÁ
Ó MAKARENA
LEPŠIE SI POSPAŤ AKO ČÍTAŤ TIETO KOPCE SENA

CITUJEME ...
„Čo je vlastne literatúra?! Ako môžeš vytvoriť skutočnú
postavu a dať jej skutočné reakcie? Nikto nie je taký
dokonalý psychológ, to proste nejde. Len Boh môže
stvoriť človeka. Samé jednotlivosti, útržky, čo majú
vyzerať ako skutočné, a pritom píšeš len to, čo sa ti

Etela Farkašová

NA NOŽI

Oľga Feldeková: Tajomstvo Sloveniek, Bratislava, Columbus 2006
Kniha je prierezom Feldekovej fejtónov publikovaných
v novinovom periodiku TV oko. Autorka patrí medzi
popredné slovenské prozaičky a súčasne oplýva životnými
skúsenosťami, ktoré dokáže príťažlivo literárne spracovať.
Feldeková sa preukázala ako vnímavá pozorovateľka
a vtipná komentátorka. Z jemných a prchavých životných
okamihov si vyberie zaujímavé čiastočky, ktoré opradie
fabulačným vláknom. Humor je dominujúcim postojom
aj k vážnym životným okamihom a situáciám.
Je evidentné, že autorka písala fejtóny pre potešenie,
s nadšením. Sú ľudsky podfarbené, humorné, mierne
sentimentálne, jemne karhajúce, cítiť z nich
materinské napomínanie.
Nemôžem povedať, že všetky texty sú čistými
fejtónmi. Sú skôr črtami alebo krátkymi humornými
príbehmi. Páči sa mi text s názvom Absolútne
uhorkové. Gros tvorí báseň Opúšťajú ťa predmety
a pointou je nefunkčný počítač. Táto pútavo podaná
banalitka potvrdzuje Feldekovej rozprávačský talent.

vzdialených, starých kultúr,
ponúkajúcich viacznačné
interpretácie – a tým aj akúsi
alternatívu k životným postojom
racionálneho Európana. Ako
čitateľku ma najviac oslovili práve
texty (žánrovo vymedziteľné azda
ako cestovateľské eseje či poviedky)
z posledných rokov so silným
ﬁlozoﬁckým pozadím. Jednak
v tom zmysle, že prinášajú – okrem
iného – aj (fragmentárne) zábery
na ﬁlozoﬁcké/teologické myšlienky
charakteristické pre tú-ktorú
kultúru, no oveľa viac v tom
zmysle, že samy nastoľujú základné
ﬁlozoﬁcké problémy – k akým patrí
identita, prepojenie minulosti
a prítomnosti, sebapoznanie,
samota a medziľudské
(medzikultúrne) vzťahy. Za veľmi
sugestívnu pokladám poviedku
Fotograﬁa z ulice Liuličang alebo
Pocta Borgesovi (z r. 1990).
Autorovi sa podarilo vykresliť
atmosféru pekinskej ulice
pôsobiacej ako oáza literatúry, ako
miesto, kde sa staré umenie
stretáva s moderným, kde priam
hmatateľne cítiť prítomnosť dávnej
kultúrnej tradície. Poviedka je
holdom nielen tejto uličke, ale aj
knihám a čitateľom, ktorí, ponoriac
sa či len listujúc v záľahe kníh,
akoby zhadzovali svoje naučené
každodenné masky a stávali sa tým,
kým vo svojom vnútri naozaj sú,
akoby vstupovali do nového sveta.
Očarenie touto ríšou kníhkupectiev,
antikvariátov, minigalérií, ako ho
Hykisch sprítomňuje v texte,
evokuje predstavy borgesovského
literárneho vesmíru, vťahuje
do magických vírov a rozochvieva
imagináciou. Podobná magickorealistická atmosféra rezonuje
v poviedkach Ježiš Kristus bol asi
Mexičan, Pokušenie Gándhího,
Závraty z mysu Canaveral. Autor
v nich naznačuje väčšiu zložitosť,
záhadnosť vnútorného sveta
človeka, akú podáva jeho zvyčajný
obraz, a aj sám seba predstavuje
v trochu inom svetle, ako ho
poznáme z predchádzajúcich diel.
Aj preto sa po knižke obohatenej
o dokumentárne fotograﬁe vyplatí
siahnuť.

hodí, charakteristické znaky, skryté znaky, náznaky, čo
potrebuješ ukázať, reagovať na to ďalšími útržkami. Je
to podvod!“
Anna Gajdošová: Hľadanie stromu,
Košice, Interart 2006

YEAH! YEAH!
Radoslav Tomáš
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Knihy v predaji
0 VŠEOBECNOSTI
04 Kalendáre
Martin Benka 2007. Zost. A. Oláhová
Trenčín, VYDAVATEĽSTVO Q-EX, 2006.
1. vyd. 13 s. Voľné listy
Nástenný kalendár 2007 z krojových
štúdií z fondu SNM v Martine.
ISBN nemá
Národný kalendár 2007. Zost. Š. Haviar a N. Roková
Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2006. 1. vyd. 216 s. Brož.
Kalendár 2007 s kalendáriom udalostí.
ISBN 80-7090-818-1
1 FILOZOFIA
10 Filozofia
ZALA, Boris
Národ ako nesamozrejmosť
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2006. 1. vyd.
189 s. Viaz.
Súbor štúdií ﬁlozofa a poslanca NR SR
týkajúcich sa dejín Slovenska v európskom kontexte a tém z oblasti ﬁlozoﬁe, sociálnej ﬁlozoﬁe, ﬁlozoﬁe dejín,
politológie a histórie.
ISBN 80-8061-235-8
13 Okultné vedy. Parapsychológia.
Tajné spoločnosti
DENNINGOVÁ, Hazel M.
Duchovia medzi nami. Z angl. orig.
prel. Štefan Kočiš
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 246 s.
Viaz.
Zbierka strašidelných príbehov o nevysvetliteľných javoch a duchoch.
ISBN 978-80551-1367-8
KIKI, Wai
Vnitřní hlas – důkazy vyššího vedení.
Z angl. orig. prel. do češtiny J. Kovářová
Bratislava, EUGENIKA 2007. 1. vyd.
181 s. Brož.
Príbehy Havajčana, ktorý zachraňoval
životy vďaka vnútornému hlasu.
ISBN 80-89227-58-7
MARKIDES, Kyriacos C.
Oheň v srdci. Z angl. orig. prel. Z. Šestáková
Bratislava, EUGENIKA 2006. 1. vyd.
268 s. Brož.
Zázračný svet duchovného liečiteľa
Daskala.
ISBN 80-89227-49-X
2 NÁBOŽENSTVO. DUCHOVNOSŤ
20 Kresťanské náboženstvá
FILO, Július
Víťaziaci Kristus
Liptovský Mikuláš, TRANOSCIUS 2006.
1. vyd. 410 s. Viaz.
Život a smrť v helenizme a Novej
zmluve.
ISBN 80-7140-265-6
MERTENS, Pierre
Liesje. Z angl. orig. prel. M. Grochálová
Trnava, Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH 2006. 1. vyd. 132 s. Brož.
Príbeh postihnutého dievčatka.
ISBN 80-7162-632-5
Pastores gregis. Z lat. orig. prel. P. Balun
Trnava, Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH 2006. 1. vyd. 171 s. Brož.
Posynodálna apoštolská exhortácia
pápeža Jána Pavla II.
ISBN 80-7162-601-5
3 SPOLOČENSKÉ VEDY
33 Ekonomika
JURÍČKOVÁ, Vilma
Podnikateľské prostredie a ﬁremné
stratégie
Bratislava, Ekonomický ústav SAV
2006. 1. vyd. 172 s. Brož.
Štúdia detailne analyzuje podstatu

KNIŽNÁ REVUE

podnikateľského prostredia, hodnotí
súčasný stav tohto prostredia v SR
a perspektívy ďalšieho rozvoja.
ISBN 80-7144-154-6
ŠIKULOVÁ, Ivana
Konvergencia v procese európskej
menovej integrácie
Bratislava, Ekonomický ústav SAV
2006. 1. vyd. 149 s. Brož.
Analýza jednotlivých druhov konvergencie, ich vzťahy, konvergencia slovenskej ekonomiky.
ISBN 80-7144-155-4
34 Právo. Legislatíva
Potravinový kódex. Kontaminanty,
rezídua a prídavné látky
Bratislava, Epos 2006. 1. vyd. 311 s.
Brož.
Výnos MP SR.
ISBN 80-8057-694-7
Potravinový kódex. Mlieko a výrobky z mlieka
Bratislava, Epos 2006. 1. vyd. 15 s.
Brož.
Výnos MP SR.
ISBN 80-8057-693-9
Potravinový kódex v úplnom znení.
I. a II. časť
Bratislava, Epos 2006. 1. vyd. 433 s.
Brož.
Vymedzenie pojmov a všeobecná časť.
ISBN 80-8057-676-9
Potravinový kódex v úplnom znení
III.
Bratislava, Epos 2006. 1. vyd. 294 s.
Brož.
Osobitné požiadavky.
ISBN 80-8057-677-7
Štatistická klasiﬁkácia odborov vzdelania
Bratislava, Epos 2006. 1. vyd. 144 s.
Brož.
Vyhláška č. 571/2006 Z. z.
ISBN 80-8057-695-5
37 Pedagogika. Školstvo. Veda
Rodičia o súčasnej škole. Zost. M. Beňo, Ľ. Šimčáková
Bratislava, Ústav informácií a prognóz
školstva 2006. 1. vyd. 314 s. Brož.
Výsledky výskumu poskytujú obraz
možných i potrebných zmien v školách i školstve z pohľadu rodičov.
ISBN 80-7098-441-4
391 Učebnice
Ako napísať bakalársku prácu. Zost.
V. Cibáková
Bratislava, Merkury 2006. 1. vyd. 47 s.
Brož.
Metodická príručka pre vysokoškolákov.
ISBN 80-89143-35-0
CIBÁKOVÁ, Viera – MINÁČOVÁ, Valéria
Základy ekonomiky verejného sektora
Bratislava, Merkury 2006. 1. vyd. 172 s.
Brož.
Učebnica.
ISBN 80-89143-39-3
STRÁŽOVSKÁ, Helena – STRÁŽOVSKÁ,
Ľubomíra
Ekonomické analýzy
Bratislava, Merkury 2006. 1. vyd. 152 s.
Brož.
Učebný text.
ISBN 80-89143-38-5
Tovaroznalectvo II
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2006. 1. vyd.
175 s. Brož.
Učebnica pre OA.
ISBN 80-10-00692-0
4 JAZYK. JAZYKOVEDA
41 Cudzie jazyky
DOSTÁLOVÁ, Iva – HUBKOVÁ, Zora
Angličtina pre samoukov. Cvičebnica

Bratislava, Belimex 2006. 1. vyd. 94 s.
Brož.
Doplnkový študijný materiál k učebnici Angličtina pre samoukov.
ISBN 80-89083-95-1
HEREINOVÁ, Eva – HOCHHEIM, Barbara
Nemčina pre samoukov. Cvičebnica
Bratislava, Belimex 2006. 1. vyd. 87 s.
Brož.
Doplnkový študijný materiál k učebnici Nemčina pre samoukov.
ISBN 80-89083-96-X
KOLLÁROVÁ, Eva – BERDIČEVSKIJ,
Anatolij
Ruština pre samoukov
Bratislava, Belimex 2006. 1. vyd. 112 s.
Brož.
Učebnica ruštiny pre začiatočníkov
s podtitulom Kultúra prvých stretnutí. Kniha obsahuje CD.
ISBN 80-89083-85-4
5 EXAKTNÉ VEDY
59 Učebnice
BERO, Peter – BEROVÁ, Zuzana
Matematika pre 3. ročník ZŠ
Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana
2006. 1. vyd. Preruš. čísl. Brož.
Metodické poznámky.
ISBN 80-7158-733-8
KOTYRA, Dušan – SIVOŠOVÁ, Alica
Rovnice a nerovnice. Príklady a riešenia
Bratislava, Príroda 2006. 1. vyd. 79 s.
Brož.
Príručka pre žiakov ZŠ a nižších tried
gymnázií.
ISBN 80-07-01355-5
ŽIGOVÁ, Lucia – JANČICHOVÁ, Adriana – DOUŠKOVÁ, Alena
Prvouka pre 1. ročník ZŠ
Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana
2006. 1. vyd. 83 s. Brož.
Metodická príručka.
ISBN 80-7158-734-6
6 APLIKOVANÉ VEDY
611 Populárna medicína
KILÁRSKA, Kornélia
Petroterapie. Zo slov. orig. prel. do
češtiny D. Pilařová a R. Pekařová
Bratislava, EUGENIKA 2006. 1. vyd.
196 s. Brož.
Skúsenosti lekárky s liečbou kameňmi.
ISBN 80-89227-46-5
64 Praktický život
WEBSTER, Richard
Tvorivá vizualizácia. Z angl. orig. prel.
Svetlana Žuchová
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 182 s.
Viaz.
Praktická príručka na dosiahnutie
osobných cieľov metódou tvorivej vizualizácie.
ISBN 978-80-551-1371-5
691 Učebnice
BLAHO, Andrej
Programovanie v Delphi
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2006. 1. vyd.
144 s. Brož.
Učebnica.
ISBN 80-10-00421-9

7 UMENIE. ŠPORT. VOĽNÝ ČAS
71 Architektúra
CE.ZA.AR 2002 – 2006
Bratislava, Slovenská komora architektov 2006. 1. vyd. 56 s. Brož.
Katalóg k cene Slovenskej komory architektov 2002 – 2006.
ISBN 80-89228-05-4
73 Maliarstvo. Grafika
Súčasné slovenské umenie. Plastika,
kresba. Zost. R. Lichnerová
Banská Štiavnica, Mestský úrad 2006.
1. vyd. Nestr. Brož.
VIII. trienále drobnej plastiky a kresby
– katalóg k výstave v B. Štiavnici a v Paríži.
ISBN nemá
Tatry v umení. Zost. A. Ondrušeková
Poprad, Tatranská galéria 2006. 1. vyd.
51 s. Brož.
Katalóg k prezentačným výstavám.
ISBN 80-88851-22-X
77 Fotografia. Kinematografia. Audiovízia
Fotograﬁa tatranského regiónu. Zost.
N. Baráthová
Kežmarok, Múzeum 2006. 1. vyd. 144 s.
Viaz.
Materiál zo slovensko-poľského seminára.
ISBN 80-969581-6-X
78 Hudba. Tanec. Scénické umenie.
Iné múzické formy
BERGER, Roman
Musica pro defunctis
Bratislava, Hudobný fond 2006. 1. vyd.
30 s. Brož.
Partitúra orchestrálneho diela renomovaného slovenského skladateľa.
ISBN 80-8051-495-X
GARVANSKÝ, Igor
Trio pre dvoje huslí a violončelo
Bratislava, Hudobný fond 2006. 1. vyd.
12 s. Brož.
Komorná skladba mladého, tragicky
zosnulého skladateľa.
ISBN 80-8051-501-8
GARVANSKÝ, Igor
Elégia pre husle a klavír
Bratislava, Hudobný fond 2006. 1. vyd.
8 s. Brož.
Ďalšia z komorných skladbičiek mladého nenaplneného talentu v slovenskej hudbe.
ISBN 80-8051-504-2
GARVANSKÝ, Igor
Chorálová fantázia pre husle sólo
a sláčikové kvarteto
Bratislava, Hudobný fond 2006. 1. vyd.
partitúra 4 s. + vložené hlasy 3 s.
Brož.
Komorná skladbička nádejného, predčasne zosnulého autora.
ISBN 80-8051-502-6
HRUŠOVSKÝ, Ivan
Suita piccola
Bratislava, Hudobný fond 2006. 1. vyd.
16 s. Brož.
Komorná skladba v troch častiach pre
violončelo a klavír.
ISBN 80-8051-498-4
MOYZES, Alexander
Jazzová sonáta pre dva klavíry
Bratislava, Hudobný fond 2006. 1. vyd.
56 s. Brož.
Komorná skladba v troch častiach klasika slovenskej hudobnej kultúry.
ISBN 80-8051-438-0

NOVÁKOVÁ, Elena – KUBÍČKOVÁ, Tatiana – ONDRISKA, František
Lekárska parazitológia
Banská Bystrica, PRO 2006. 1. vyd. 96 s.
Brož.
Učebná pomôcka.
ISBN 80-89057-13-6

RUSÓ, Vladimír
Citara sanctorum fughata per organo
Bratislava, Hudobný fond 2006. 1. vyd.
82 s. Brož.
Unikátne kontrapunktické spracovanie vybraných chorálov z kancionála
J. Tranovského Cithara sanctorum.
ISBN 80-8051-477-1

URSÍNYOVÁ, Jana
Mechanika A
Bratislava, KONTAKT PLUS 2006. 1. vyd.
88 s. Brož.
Učebnica pre ŠO staviteľstvo.
ISBN 80-88855-64-0

RUSÓ, Vladimír
Citara sanctorum fughata II per organo
Bratislava, Hudobný fond 2006. 1. vyd.
64 s. Brož.
Druhý zväzok vybraných a pre organ
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viachlasne spracovaných chorálov
z kancionála J. Tranovského Cithara
sanctorum.
ISBN 80-8051-478-X
ZELJENKA, Ilja
Musica per oboe solo
Bratislava, Hudobný fond 2006. 1. vyd.
6 s. Brož.
Hudobná skladba.
ISBN 80-8051-499-2
79 Šport. Voľný čas
365 švédskych krížoviek. Zost. Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov
Bratislava, Belimex 2006. 1. vyd. 368 s.
Brož.
Zbierka krížoviek s výrokmi slávnych.
ISBN 80-89272-05-3
8 LITERATÚRA. BELETRIA
80 Literárne dejiny. Teória. Kritika.
Korešpondencia. Súborné dielo a vybrané diela. Biografie a monografie
o spisovateľoch
JANKOVIČ, Ján
Srbská dráma na Slovensku. Doslov
Mileta Radovanović, Adam Bžoch
Bratislava, JUGA – Divadelný ústav
2006. 1. vyd. 236 s. Brož.
Vedecká monograﬁa o srbskej dráme
na Slovensku.
ISBN 80-89030-30-0
REPAR, Stanislava
Ohnisko reči
Bratislava, Kalligram 2007. 1. vyd.
400 s. Edícia Domino. Brož.
Súbor štúdií a esejí z oblasti teórie literatúry od spisovateľky a vedkyne
(nar. 1960).
ISBN 80-7149-907-2
81 Poézia
BERRY, Steve
Odkaz templárskych rytierov. Z angl.
orig. prel. Henrich Sládek
Bratislava, Ikar 2007. 978-80-5511362-3 vyd. 423 s. Viaz.
Román s prvkami trileru a mystiky
o hľadaní strateného pokladu templárov.
ISBN 978-80-551-1362-3
CAVALIERE SENZA NOME
Eva Ave. Doslov Vladimír Petrík. Ilust.
Ivan Popovič
Bratislava, Vydavateľstvo ELÁN 2006.
1. vyd. 46 s. Brož.
Básnická paródia na známu skladbu
Ave Eva od J. Kostru. Báseň bola napísaná Jánom Smrekom pod pseudonymom v roku 1942.
ISBN 80-969591-0-7
DIANIŠKOVÁ, Veronika
Labyrint okolo rúk
Bratislava, Ex tempore 2006. 1. vyd.
98 s. Brož.
Básnický debut mladej autorky (nar.
1986).
ISBN 80-968983-9-6
DOHÁNY, Tibor
Päsťou do ticha
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2006. 1. vyd. 78 s.
Edícia Poézia. Brož.
Básne autora staršej generácie (nar.
1929).
ISBN 80-8061-266-8
HVIEZDOSLAV, Pavol Országh
Básnické dielo. Zost. a doslov napísal
Ján Gbúr
Bratislava, Kalligram, Ústav slovenskej
literatúry SAV 2006. 1. vyd. 648 s. Edícia Knižnica slovenskej literatúry.
Viaz.
Výber z diela významného slovenského básnika sústredený na jeho lyrickú
a epickú poéziu (1849-1921).
ISBN 80-7149-856-4
KIRSCH, Sarah
Krídla okna. Z nem. orig. prel. Mila
Haugová
Bratislava, ARS POETICA 2006. 1. vyd.
83 s. Edícia Artefakty. Viaz.
Výber z básnickej tvorby jednej z najvýznamnejších nemeckých poetiek
staršej generácie (nar. 1935).
ISBN 80-969409-4-5

www.litcentrum.sk
MOJÍK, Ivan
Menuet s neviditeľným starcom
Bratislava, LUKAPRESS 2007. 1. vyd.
55 s. Edícia Nový Skarabeus. Brož.
Experimentálne verše spisovateľa
staršej generácie.
ISBN 978-80-969423-1-2
ŠTRPKA, Ivan
Tichá ruka
Bratislava, ARS POETICA 2006. 1. vyd.
120 s. Edícia Artefakty. Viaz.
Zbierka desiatich elégií predstaviteľa
zoskupenia Osamelí bežci (nar.
1944).
ISBN 80-969409-8-8
83 Román. Novely. Poviedky
ARAMBURU, Fernando
Nebyť nebolí. Zo špan. orig. prel. Branislav Bačík
Bratislava, Belimex 2006. 1. vyd. 221 s.
Viaz.
Zbierka dvanástich poviedok baskického spisovateľa (nar. 1959) o tajomstvách života.
ISBN 80-89272-01-0
BARICCO, Alessandro
Homér, Iliada. Z tal. orig. prel. Diana
Farmošová
Bratislava, Kalligram 2006. 1. vyd. 182 s.
Brož.
Prerozprávanie Homérovho eposu,
jeho zjednodušenie pre potreby prednesu pred publikom, od obľúbeného
talianskeho spisovateľa (nar. 1958).
ISBN 80-7149-896-3
ESTERHÁZY, Péter
Opravené vydanie. Z maď. orig. prel.
Renáta Deáková
Bratislava, Kalligram 2006. 1. vyd. 280 s.
Viaz.
Románový dodatok k predchádzajúcemu románu Harmonia caelestis,
v ktorom sa svetoznámy autor vyrovnáva s tým, že jeho otec pracoval pre
maďarskú tajnú službu.
ISBN 80-7149-895-5
ETXEBARRÍOVÁ, Lucía
Láska, zvedavosť, Prozac a pochybnosti. Zo špan. orig. prel. Lucia Vozárová
Bratislava, Belimex 2006. 1. vyd. 205 s.
Viaz.
Román kontroverznej španielskej
spisovateľky (nar. 1966) o troch sestrách, ktoré v súčasnom svete hľadajú lásku.
ISBN 80-89083-98-6
GERICKE, Shane
Vražda ako hra. Z angl. orig. prel.
Martina Zrubáková
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 302 s.
Viaz.
Triler o začínajúcej vyšetrovateľke
Emily a vrahovi, ktorý ju prenasleduje.
ISBN 978-80-551-1359-3
HOFMANNOVÁ, Corinne
Biela Masajka. Z nem. orig. prel. Tibor Hrozáni
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 320 s.
Viaz.
Autentický príbeh autorky – úspešnej
podnikateľky, ktorá všetko rozpredá
a žije s Masajom v Keni.
ISBN 978-80-551-1404-0
JACQ, Christian
Mozart – veľký mág. Z franc. orig.
prel. Zora Sadloňová
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 301 s.
Viaz.
Prvá časť životopisného románu o Mozartovi.
ISBN 978-80-551-1342-5
KOMPANÍKOVÁ, Monika
Biele miesta
Levice, Koloman Kertész Bagala (L. C. A.
Publishers group) 2006. 1. vyd. 135 s.
Brož.
Druhá kniha mladej prozaičky (nar.
1979) – románová novela zo súčasnosti.
ISBN 80-89129-89-7
MÁRTON, László
Bratstvo. Z maď. orig. prel. Eva Andrejčáková
Bratislava, Kalligram 2007. 1. vyd. 476 s.
Viaz.
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Anotácie
Trojdielny historický román súčasného
maďarského spisovateľa (nar. 1959).
ISBN 80-7149-905-6
NOTHOMB, Amélie
Antikrista. Z franc. orig. prel. Ladislav
Franek
Bratislava, Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT 2006. 1. vyd. 128 s. Brož.
Román úspešnej francúzskej spisovateľky zo súčasnosti o relatívnosti
dobra a zla vykreslenej na postave zákernej Kristy.
ISBN 80-89218-36-9
PAVLIČIĆ, Pavo
Večerný akt. Z chorv. orig. prel. a doslov napísal Ján Jankovič
Bratislava, Vydavateľstvo Jána Jankoviča 2006. 1. vyd. 189 s. Brož.
Román zo súčasnosti od významného
chorvátskeho spisovateľa (nar. 1946).
ISBN 80-89030-29-7
STEEL, Danielle
Debutantky. Z angl. orig. prel. Tamara Chovanová
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 167 s.
Viaz.
Mozaika rodiny Rubinsteinovcov, ktorej vzťahy rozhýbe pozvánka na prestížny ples debutantiek v New Yorku.
ISBN 978-80-551-1360-9
84 Eseje. Prednášky. Iné písomné
formy
KADARE, Ismail
Aischylos, ten veľký smoliar. Z alb.
orig. prel. Ľubor Králik
Bratislava, Kalligram 2006. 1. vyd. 144 s.
Edícia Eseje. Viaz.
Súbor literárnovedných esejí vychádzajúcich z antickej literatúry od významného albánskeho spisovateľa
(nar. 1936).
ISBN 80-7149-894-7
MANN, omas
Eseje. Z nem. orig. prel. a doslov napísal Miloslav Szabó
Bratislava, Kalligram 2006. 1. vyd. 286 s.
Edícia Eseje. Viaz.
Súbor esejí svetoznámeho prozaika
(1875-1955) odzrkadľujúcich európsku kultúru.
ISBN 80-7149-851-3
UPDIKE, John
Terorista. Z angl. orig. prel. J. Kantorová-Báliková
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 272 s. s.
Viaz.
Ahmad, potomok írsko-americkej matky a egyptského otca je vyznávačom
islámu. Žije v Amerike a v osemnástich rokoch má pocit, že jeho viera je
ohrozená materiálnou spoločnosťou
a zapletie sa do komplotu. Najšikovnejší komplot však vie zosnovať len
Boh.
ISBN 978-80-551-1368-5
841 Literatúra faktu
KALNÝ, Slavo
Odpísaní...
Bratislava, Fortuna print 2006. 1. vyd.
212 s. Viaz.
Súbor reportáží známeho publicistu
zostavených z tých, čo nemohli vyjsť
roku 1970 a z novších.
ISBN 80-89144-68-3
86 Literatúra pre deti a mládež
CHURCHILLOVÁ, Vicki
Chrobák Max. Z angl. orig. prel. Jana
Kantorová-Báliková. Ilust. Charles Fuga
Bratislava, Belimex 2006. 1. vyd. Nestr.
Viaz.
Vtipná knižka pre malých školákov,
v ktorej sa hravou formou a otáčavým
kolieskom naučia deliť.
ISBN 80-89083-93-5
CHURCHILLOVÁ, Vicki
Mravec Maťo. Z angl. orig. prel. Jana
Kantorová-Báliková. Ilust. Charles
Fuge
Bratislava, Belimex 2006. 1. vyd. Nestr.
Viaz.
Vtipná knižka pre malých školákov,
v ktorej sa hravou formou a otáčavým
kolieskom naučia násobiť.
ISBN 80-89083-92-7

Klasické rozprávky v slovenčine
a v angličtine
Bratislava, Ikar 2006. 1. vyd. 62 s.
Viaz.
Dvojjazyčné verzie najkrajších slovenských rozprávok s fonetickým prepisom a s CD. Do angličtiny preložila
Heather Trebatická.
ISBN 80-89083-99-4
Slovenské klasické rozprávky. Zost.
Jana Pácalová. Ilust. kolektív výtvarníkov pod vedením Dušana Kállaya
Bratislava, Belimex 2006. 1. vyd. 238 s.
Viaz.
Zbierka 33 klasických rozprávok rozdelených do štyroch cyklov s novými
ilustráciami študentov Ateliéru voľnej
graﬁky D. Kállaya: Z. Bruncková, V. Cabadajová, Sh. Dounová, Z. Dubrovčáková, P. Hutníková, N. Ishidová,
K. Kardelisová, K. Macurová, A. Mazúr,
M. Mrva, V. Papatsarouchas, B. Paulovičová, O. Pluháčková, A. Ráchelová,
J. Stankovianska, A. Stanová, E. Švrčková, P. Včelka, A. Žeňuchová.
ISBN 80-89083-89-7
VÁLEK, Miroslav
Lastovička vo fraku. Ilust. Marek Ormandík
Bratislava, Kalligram 2006. 1. vyd. 96 s.
Viaz.
Súborné vydanie básnickej tvorby pre
deti od jedného z najvýznamnejších
básnikov minulého storočia.
ISBN 80-7149-854-8
Veľká kniha strachu. Zo špan. orig.
prel. Katarína Pokorná. Ilust. Pedro
Rodríguez
Bratislava, Belimex 2006. 1. vyd. 108 s.
Viaz.
Nápadito graﬁcky spracovaná zbierka
hororových príbehov svetových autorov pre mládež.
ISBN 80-89083-97-8
ZRNEK, Jozef
Rozprávky o studených a teplých
krajoch
Senec, SLNCE 2006. 1. vyd. 137 s.
Viaz.
Rozprávky pre deti.
ISBN 80-969502-1-5
9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. DEJINY
921 Pamäti. Spomienky. Autobiografie
HANUS, Ladislav
Pamäti svedka storočia. Zost. a doslov napísal Július Pašteka
Bratislava, Lúč 2006. 1. vyd. 717 s. Edícia Libri Historiae Slovaciae – 1. zväzok série Memoriae. Viaz.
Monumentálna publikácia zahŕňa
osobné i spoločensky dôležité spomienky kňaza a mysliteľa (19071994).
ISBN 80-7114-595-5
96 Dejiny Slovenska a Česka
Annales Historici Presoviensis. Zost.
M. Pekár a P. Derﬁňák
Prešov, Universum 2006. 1. vyd. 405 s.
Brož.
Zborník štúdií, dokumentov.
ISBN 80-89046-40-1
JANŠÁK, Štefan
Vstup Slovákov medzi slobodné národy. Doslov Alena Bartlová
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2006. 1. vyd.
206 s. Viaz.
Historická monograﬁa o prvej republike spolu s autentickými skúsenosťami a názormi významného slovenského historika (1886-1972).
ISBN 80-8061-259-5
97 Dejiny
a miest

slovenských

regiónov

BABIRÁT, Marián
Horné Orešany
Horné Orešany, Obecný úrad (Horné
Orešany) 2006. 1. vyd. 190 s. Viaz.
Historicko-národopisná monograﬁa.
ISBN 80-969503-3-9
Beckov 1. Zost. J. Karlík
Nové Mesto n. V., WillArt 2006. 1. vyd.
204 s. Viaz.
Dejiny obce do r. 1918.
ISBN 80-969589-1-7

TOČKA, Imrich
Z minulosti Chrenovej
Nitra, JAMISS 2006. 1. vyd. 184 s.
Brož.
Z dejín nitrianskej mestskej časti
Chrenová.
ISBN 80-969581-5-1
Vyšná Šebastová a Severná. Zost.
D. Guzi
Vyšná Šebastová, Obecný úrad (Vyšná
Šebastová) 2006. 1. vyd. 104 s. Brož.
Z histórie i súčasnosti obce.
ISBN 80-969566-2-0
992 Historické dokumenty. Archívy.
Múzeá

IUVENTA, Karloveská 64,
842 58 Bratislava, tel. 02/6542 2686,
fax 02/6542 2342
JUGA, Púpavová 21, 841 04 Bratislava,
tel./fax 02/6542 8976, e-mail:
jankovic.publisher@ba.telecom.sk
Kalligram, Staromestská 6,
813 36 Bratislava, tel. 02/5441 5028,
fax 02/5441 1801,
e-mail: szig@kalligram.sk
Koloman Kertész Bagala (L. C. A.
Publishers group), P. O. Box 99,
810 00 Bratislava, tel. 02/5441 5366,
fax 02/5443 3523, e-mail: lca@lca.sk
KONTAKT PLUS, Cukrová 14, 811 06
Bratislava, tel. 02/5273 1483

KARTOUS, Peter – VRTEĽ, Ladislav
Heraldický register Slovenskej republiky V.
Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2006. 1. vyd. 288 s. Viaz.
Zväzok uverejňuje erby a vlajky miest,
obcí, krajov, inštitúcií aj osôb.
ISBN 80-7090-816-5

Lúč, Kozičova 2, 841 10 Bratislava 46,
tel./fax 02/6573 0331,
e-mail: luc-redakcia@stonline.sk

993 Rozličné fakty. Aktuality

Obecný úrad (Horné Orešany),
Horné Orešany 190, 919 03 Horné
Orešany

BLAŽEK, Matej – ROCHOVSKÁ, Alena
Feministické geograﬁe
Bratislava, Geo-graﬁka 2006. 1. vyd.
188 s. Brož.
Monograﬁa predstavuje potenciál feministického prístupu ku geograﬁckému pohľadu na svet.
ISBN 80-969338-7-6
Červený kríž – Alica G. Masaryková
a Slovensko. Zost. Z. Mintalová
Bratislava, Slovenský Červený kríž
2006. 1. vyd. 199 s. Brož.
Zborník príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie.
ISBN 80-969550-8-X
Ja nie som dobrovoľník! Ja to robím
iba tak. Zost. M. Králiková
Bratislava, IUVENTA 2006. 1. vyd. Nestr. Brož.
Dobrovoľníctva v SR.
ISBN 80-8072-054-1

Adresár
vydavateľstiev
uvedených v rubrike
Knihy v predaji
Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT,
Jelenia 6, 811 05 Bratislava 1,
tel./fax 02/5262 3751,
e-mail: marencin@nextra.sk
ARS POETICA, Vlčkova 18,
811 06 Bratislava,
e-mail: arspoetica@arspoetica.sk

LUKAPRESS, Gessayova 37, 851 03
Bratislava 5, tel. 02/6225 0223
Merkury, Martinčekova 2,
821 09 Bratislava, tel. 02/5341 7297,
fax 02/5341 5922

Obecný úrad (Vyšná Šebastová),
Vyšná Šebastová 157,
080 06 Vyšná Šebastová,
tel./fax 051/7765 907, e-mail:
obecvysnasebastova@stonline.sk
Orbis Pictus Istropolitana, Račianska
71, 832 59 Bratislava, tel. 02/4924
6869, fax 02/4425 0069,
e-mail: odbyt@orbispictus.sk
Príroda, Koceľova 17, 821 08
Bratislava 2, tel. 02/5556 6176,
0908 757 160, fax 02/5542 5160,
e-mail: priroda@priroda.sk
PRO, Augustín Rosa, Rudlovská cesta
53, 974 01 Banská Bystrica, tel. 048/
4141 331, fax 048/4141 357, e-mail:
mail@pro.sk
SLNCE, Svätoplukova 28,
903 01 Senec
Slovenská komora architektov,
Panská ulica 15, 811 01 Bratislava,
tel. 02/5443 1080, fax 02/5443 0863,
e-mail: komarch@komarch.sk
Slovenské pedagogické
nakladateľstvo – Mladé letá,
Sasinkova 5, 815 19 Bratislava, tel.
02/5556 4293, fax 02/5542 5714,
e-mail: market@mlade-leta.sk
Slovenský červený kríž, Gröslingova
24, 814 46 Bratislava, tel. 02/5296
7157, fax 02/5292 3576
Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH,
Radlinského 5, Trnava, tel. 033/
5907711, 033/5907760, fax 033/
5907711, 033/5907760, e-mail:
ssv@ssv.sk

Belimex, Husova 7, 831 01 Bratislava,
tel. 02/5263 1351,
e-mail: info@belimex.sk

Tatranská galéria, Alžbetina 30,
058 01 Poprad, tel. 052/7721 968,
fax 052/7721 670, e-mail:
info@tatragaleria.sk

Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12,
813 57 Bratislava, tel. 02/5293 1513,
fax 02/5293 1513, e-mail:
du@du.savba.sk

TRANOSCIUS, Tranovského, 031 80
Liptovský Mikuláš, tel. 044/5523 070,
5526 343, fax 044/552 3070, 044/552
2206, e-mail: mail@tranoscius.sk

Ekonomický ústav SAV, Šancová 56,
811 05 Bratislava

Universum, Javorinská 26, 080 01
Prešov, tel./fax 051/7713 822

Epos, Gessayova 3, 851 03 Bratislava,
tel. 02/6241 2357, 044/4321 016
(Ružomberok), fax 02/6241 2357,
e-mail: epos@epos.sk
EUGENIKA, s. r. o., Fedinova 10,
P. O. Box 187, 850 00 Bratislava 5,
tel./fax 02/6381 0659,
e-mail: eugenika@eugenika.sk,
Ex tempore, Šancová 68,
811 05 Bratislava, tel. 02/52494 179,
e-mail: ipanenka@extempore.sk
Fortuna print, Trnavská cesta 112,
821 01 Bratislava,
tel. 02/4341 31 40, 4341 31 41,
fax 02/4341 3146
Geo-graﬁka, Ipeľská 5,
821 07 Bratislava
Hudobný fond, Medená 29,
811 02 Bratislava, tel. 02/5920 7410,
fax 02/5443 1380,
e-mail: plencnerova@hf.sk,
vydavatelstvo@hf.sk
Ikar, Kukuričná 13, 831 03 Bratislava
3, tel. 02/ 49 104 307-308, fax 02/ 49
104 350, e-mail: ikar@ikar.sk

Ústav informácií a prognóz
školstva, Staré grunty 52,
842 44 Bratislava, tel. 02/6542 5166,
fax 02/6542 6180
Ústav slovenskej literatúry SAV,
Konventná 13, 813 64 Bratislava,
tel. 02/5441 3391
Vydavateľstvo ELÁN, Moyzesova 7,
811 05 Bratislava, e-mail:
elan@post.sk
Vydavateľstvo Jána Jankoviča,
Púpavova 21, 841 04 Bratislava, tel./
fax 02/6542 8976, e-mail: jankovic.
publisher@ba.telecom.sk
Vydavateľstvo Matice slovenskej,
Mudroňova 1, 036 52 Martin, tel.
043/4220 692, fax 043/4307 243,
e-mail: vms@vydavatel.sk
VYDAVATEĽSTVO Q-EX, a. s.,
Brnianska 1, 911 05 Trenčín, tel.
032/6502 111, fax 032/6586 986,
e-mail: qex@qex.sk
Vydavateľstvo Spolku slovenských
spisovateľov, Laurinská 2, 814 99
Bratislava, tel./fax 02/5443 2671,
e-mail: vsss@stonline.sk
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John Lewis Gaddis:
Studená vojna
Bratislava,
Vydavateľstvo Slovart
2006
Preklad Igor Kšiňan
Jeden z najuznávanejších
amerických odborníkov
na dejiny studenej vojny nám
ponúka podrobné zmapovanie
tohto fenoménu, ktorý určoval
osudy planéty niekoľko
desaťročí. Robí tak spôsobom,
ktorému nemožno uprieť
vysokú čitateľskú príťažlivosť:
pútavý obsah, brilantný štýl,
solídny historický záber.
Gaddis nám rozpráva príbeh
od čias, keď sa vojnoví
spojenci stali nepriateľmi na
život a na smrť, keď si
rozdelili sféry vplyvu
a brutálne v nich potláčali
všetky náznaky o odpor až po
éru Jána Pavla II., Ronalda
Reagana a Michaila Gorbačova.
Práve toto subjektívne
rozprávanie je však nielen
najväčším ťahákom, ale aj
najväčšou slabinou
predloženého diela.
Už jedna
z najrešpektovanejších
postáv svetovej diplomacie
Henry Kissinger pri
americkom vydaní knihy
poznamenal, že nesúhlasí
s viacerými Gaddisovými
vývodmi. Po prečítaní
publikácie sa mu ani veľmi
nečudujem. Gaddis píše
túto knihu ako víťaz
a dopúšťa sa nielen
mytologizácie dejín, ale aj
mnohých nepresností
a omylov. Udalosti až príliš
často hodnotí nie ako
historik, ale skôr ako
konzervatívny politický
publicista, ktorý zjednodušuje
veci, necháva sa strhnúť
charizmou aktérov
jednotlivých udalostí a podľa
osobných sympatií zväčšuje
alebo bagatelizuje ich význam.
Gaddis má vážne nedostatky
vo východoeurópskych
reáliách, evidentne sa nevyzná
v čínskych dejinách, skresľuje
a ideologizuje pozadie
kubánskej revolúcie. Táto
kniha má skôr povrchnú
publicistickú ako solídnu
vedeckú úroveň. Mohla
by vzniknúť pokojne aj
v osemdesiatych rokoch
ako nástroj oﬁciálnej západnej
propagandy. Gaddis nezabúda
podrobne líčiť brutalitu
Sovietov v Maďarsku,
Československu či Afganistane,
ale nie je schopný povedať
takmer nič o americkej invázii
do Vietnamu, Kambodže či
Grenady. Tento autor nám
podáva príliš skreslené dejiny
a vystavuje sa podozreniu zo
zaujatosti. Jeho historické
podanie nie je takmer v ničom
objavné, občas pripomína
čítanie dobovej tlače
a možno ho označiť skôr
za súhrn známych
poznatkov.
Z tohto dôvodu je zrejmé,
koho kniha uspokojí. Čitateľ
v nej nájde nemálo faktov
a ešte viac pikantných
podrobností, ale sedemnásť
rokov po páde Berlínskeho
múru by sme si predsa len
zaslúžili náročnejšiu analýzu.
Myslím si, že z hľadiska
odbornosti je to dosť chabé
dielko... ale číta sa dobre.
Eduard Chmelár
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Dušan Kováč: Bratislava 1939 – 1945. Mier a vojna v meste
Bratislava, Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT 2006
Ako sa žilo v hlavnom meste mladého malého štátu, ktorý sa zrodil
pod mocipánskou rukou, v tom čase
nazývanou „ochranná“, mocného,
ba všemocného suseda – Veľkonemeckej ríše a takmer celú svoju
existenciu prežil vo vojnových časoch? Na túto tému sa viac či menej
otvorene a najmä veľmi polarizovane diskutuje už od konca druhej
svetovej vojny.
Popredný slovenský historik Dušan
Kováč vidí bratislavský život za vojnovej Slovenskej republiky diferencovane, v jeho mnohorakých a rozporuplných reáliách. Predovšetkým
nemôže obísť niektoré veľké nevýhody, ktoré mesto postihli bezprostredne po Mníchovskej dohode a potom
po Viedenskej arbitráži, teda ešte
pred vznikom slovenského štátu.
Bratislava sa ocitla priamo pri štátnej
hranici, ktorá sa tiahla stredom Dunaja, a jediný most v meste bol spolovice nemecký. Takpovediac vládna
budova na slovenskom nábreží bola
na dostrel aj ľahkých nemeckých
zbraní, čo tiež malo svoj symbolický

význam. Mesto prišlo o veľkú časť
svojho zázemia na západe (Devín)
a na východe (Žitný ostrov) a so svojím skromným okolím vytŕčalo
z ostatného slovenského územia ako
ľahko oddeliteľný výčnelok. A predsa
to bolo mesto so svojím vlastným
životom zvykajúce si aj na to, že je
hlavným mestom formálne samostatného, aj keď úplne závislého štátu.
V takom meste sa všetko nemohlo
javiť inak ako rozporuplne. Napríklad obyvateľstvo mesta podstatnejšie nevzrástlo, zato sa výrazne slovakizovalo. Ale za akú cenu? Predovšetkým na úkor „odídených“ Čechov a deportovaných Židov. Prvé
roky samostatnosti znamenali aj
stavebný rozmach, budovala sa infraštruktúra mesta, ale aj náhradné
objekty, najmä športového a rekreačného charakteru, o ktoré Bratislava
prišla stratou Petržalky. Mesto v cudzích návštevníkoch vzbudzovalo
svojím zásobovaním aj spoločenským
životom dojem blahobytu, najmä
v porovnaní s nemeckými a českými

mestami. Tento blahobyt sa týkal
(ako v každom meste) len časti Bratislavčanov a s pokračujúcou vojnou sa
čoraz väčšmi zmenšoval.
Človek však nie je živý len chlebom,
túži aj po kultúrnych a duchovných
statkoch. Aj v tejto sfére bol bratislavský život plný rozporov. Predovšetkým sa výraznejšie prejavil jeho
slovenský charakter, vytvorili sa školské a kultúrno-vedecké inštitúcie,
ktoré mestu a Slovensku chýbali, vytvorili sa umelecké diela s trvalou
hodnotou bez ohľadu na dobu vzniku. Súčasne sa však v autoritatívne
a postupne totalitne riadenom štáte
čoraz väčšmi uplatňovali zákazy
a príkazy obmedzujúce slobodnú
tvorbu, resp. preferujúce „spoločenskú objednávku“ predstaviteľov režimu. K slovu prichádzali najrôznejšie
oﬁciálne slávnosti, ktorých bolo hojne a v mnohom pripomínali podobné slávnosti v ére nasledujúcej červenej totality.
Bratislava ako mladé hlavné mesto
mala ambíciu budovať si postavenie
medzinárodne uznávaného mesta,

napr. aj Dunajskými veľtrhmi a prijímaním zahraničných návštev na
rôznej úrovni, no vojna veľmi rýchlo
zredukovala medzinárodné kontakty
Slovenska na spojencov a vazalov
Nemecka, v lepšom prípade na neutrálne štáty. Po jasnej deklarácii spojencov, že vojnový zápas s nacistickým Nemeckom sa vedie aj za obnovenie Československa, ešte väčšmi sa
zdôraznila bezperspektívnosť, a teda
aj medzinárodná izolovanosť vojnovej Slovenskej republiky a jej hlavného mesta.
Istým šťastím Bratislavy bola pomerne dlhá neprítomnosť priamych
vojnových udalostí až do prvého
bombardovania mesta v júni 1944.
Dokonca aj potom pretrvávala istá
ilúzia pokoja a „normálnosti“, o ktorú mesto deﬁnitívne prišlo na jar
1945, keď po krátkych no intenzívnych bojoch získala mesto Červená
armáda a Bratislava začala písať
takmer polstoročnú históriu ako
„nehlavno-hlavné“ mesto Slovenska
v obnovenom Československu
Milan Zemko

Csaba Tolnai: Levice na starých pohľadniciach
Bratislava, DAJAMA 2006
Prvým knižným titulom z edície
Mestá na starých pohľadniciach
z vydavateľstva Dajama bol Trenčín
na starých pohľadniciach (2004)
a prezentuje 158 pohľadníc z obdobia rokov 1889 až 1950. Pohľadnice
dopĺňajú podrobné sprievodné texty v anglickom a nemeckom jazyku
(historický opis miesta, zaujímavosti viažuce sa k nemu, čo je na danom
mieste dnes a pod.) Vlani vyšla v tejto edícii druhá publikácia – Levice
na starých pohľadniciach.
Vznikla zo zbierky levického zberateľa pohľadníc Csabu Tolnaiho, ktorý
už od trinástich rokov zbieral a vymieňal fotograﬁe Levíc a skladal tak
mozaiku svojho mesta. Dovedna 158
pohľadníc z rokov 1898 – 1945 predstavuje neopakovateľné zákutia mesta. Úvodné kapitoly autor venoval

histórii aj technikám výroby pohľadníc i používaniu pohľadníc na Slovensku do roku 1948. Potom sa sústredil
už len na pohľadnice Levíc. Z jeho

prieskumu napríklad vyplynulo, že
do roku 1945 v Leviciach vyšlo asi tisíc druhov pohľadníc, ktoré vydávali
kníhtlačiari, kníhkupci, fotograﬁ,
spolky, vydavatelia aj traﬁkanti. V tejto súvislosti nechýba ani informácia
o tlačiarňach aj dejinách pošty v tomto meste. Vybrané pohľadnice usporiadal autor do tematických skupín.
Predstavujú napríklad Levický hrad,
kostoly, kalváriu, námestie s pozoruhodnými stavbami, ulice, školy, jarmoky, Schoellerov kaštieľ a park,
vodné plochy, železnicu, ako aj mesto
z vtáčej perspektívy a výber zaujímavých litograﬁckých pohľadníc Levíc.
Pri každej pohľadnici je okrem slovenského textu aj jeho preklad do
maďarčiny, angličtiny a francúzštiny.
Samozrejme, nechýba ani štvorjazyčné resumé.

Levice na starých pohľadniciach
nie sú len nostalgickou spomienkou
na uplynulé storočie, holdom autora
svojmu mestu, ale aj dôležitým historickým dokumentom, ktorý potvrdzuje vzhľad ulíc, budov, dláždenia, dopravy, spoločenských a politických udalostí. Vzbudzuje záujem
o mesto starších i mladších Levičanov i tých, čo mesto opustili a len
sporadicky sa doň vracajú.
Vkusná graﬁcká úprava publikácie,
kvalitná tlač a spracovanie poteší
každého čitateľa a iste ďalších zberateľov inšpiruje k podobnému vydavateľskému kroku.
V edícii už vyšla aj Nitra na starých pohľadniciach a pripravuje sa
vydanie titulu Trnava na starých
pohľadniciach.
Zuzana Galovičová

Igor Janota: Oprášené historky zo starej Bratislavy
Bratislava, Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT 2006
S menom Ľudovíta Janotu sa priaznivci historickej literatúry mohli
stretnúť prvýkrát pred sedemdesiatimi rokmi. Vtedy vyšlo jeho unikátne, dodnes neprekonané dielo Slovenské hrady, v ktorom podrobne
zmapoval a prerozprával históriu
130 kamenných svedkov starých čias
ležiacich na našom území. Pri práci
mu pomáhali jeho dvaja synovia Dušan a Igor, ktorí s ním vtedy, ako
malí skauti, absolvovali namáhavé
výstupy na nejeden hrad. A lásku,
ktorú im zaštepil otec, si odniesli aj
do života. Pokračovali v otcových
stupajach a obaja sa stali zberateľmi
slovenských povestí. Kým Dušan sa
viac zameriaval na problematiku životného prostredia a ochrany prírody, Igor sa stal neúnavným propagátorom histórie rodného mesta.
Zbieral informácie o jeho dejinách,
študoval v archívoch a výsledky svojho bádania uverejňoval v novinách
a časopisoch. Akosi nenápadne v období komunizmu upozorňoval, že
dejiny Bratislavy sa nezačali písať až
rozmachom robotníckeho hnutia,
že ešte pred robotníckymi štrajkami
bolo mesto svedkom kľúčových udalostí našej histórie, že jeho dejiny sú
nabité dramatickými udalosťami, ale
i radosťami a tragédiami každoden-

ného života. Veľkú pozornosť venoval historickým stavebným pamiatkam, ich zrodu, prestavbám a neraz,
žiaľ, i zániku. Zo stoviek pozoruhodných článkov vybral najdôležitejšie
a najzaujímavejšie informácie, ktoré
spracoval v dvoch knihách Oprášené historky zo starej Bratislavy
a Bratislavské rarity. Knihy sú ako
siamske dvojčatá – jednoducho patria k sebe, dopĺňajú sa a spolu tvoria
jeden nedeliteľný celok. V jednotlivých kapitolkách Janota podrobne
informuje o histórii jednotlivých lokalít Bratislavy, ich pozoruhodných
pamätihodnostiach a neraz k nim
pripája i zaujímavú historku. Nezaoberá sa len históriou veľkolepých
stavieb, vďaka ktorým sa Bratislava
stala výnimočná a jedinečná, ako
Dóm sv. Martina či Primaciálny palác, ale zameriava sa aj na domčeky
chudobnej Vydrice či Zuckermandlu,
na mlyny, na miesta voľných chvíľ
Bratislavčanov, ale aj ich posledného
odpočinku – cintoríny. Opisuje radosti i starosti obyvateľov, oživuje
atmosféru starých, dnes už neexistujúcich hostincov, hotelov, zaznamenáva tragédie, ktoré priniesli živelné pohromy, ako zemetrasenie,
záplavy, požiare alebo epidémie.
Bratislavčanovi, ale aj náhodnému

návštevníkovi mesta odokrýva, koľko
pozoruhodností a čarovných príbehov sa skrýva v honosných palácoch,
obyčajných domoch a romantických
uličkách. V knihe sa dozvieme aj
o známych anglických gobelínoch
s motívom antického príbehu lásky
Leandra k Héro, ktoré utkali v tkáčskej dielni v Mortlake. Janota opisuje
ich záhadnú cestu, ako sa z majetku
popraveného anglického kráľa Karola I. dostali do vlastníctva kardinála
Mazarina a potom cez Nemecko do
Bratislavy. Ich dobrodružstvá sa tu
nekončia, pretože podľa jednej verzie ich skryli pred blížiacim sa Napoleonom, ale podľa druhej pred revolučnými búrkami roku 1848, aby ich
pri rekonštrukcii roku 1903 našli
zamurované v komíne. Kým mnohé
mestá sa chvália najväčšími pamiatkami, my sa môžeme pochváliť, že
v Bratislave máme niekoľko miniatúrnych rarít. Keď sa prechádzame
dolu Michalskou ulicou, ani si neuvedomujeme, že bývalé kvetinárstvo,
dnes reštaurácia rýchleho občerstvenia, tesne pred Michalskou bránou
je najužším domom v Európe a na
Uršulínskej ulici je zase najmenší
šľachtický palác na kontinente. Keď
Bratislavčan povie, že ide na Červený
kríž, evokuje to spojenie so známou

humanitárnou organizáciou. Janota
mu vysvetlí, že táto časť mesta sa
volá podľa dreveného kríža natretého červenou farbou, ktorý tu postavili krátko po bitke pri Viedni roku
1683. Kríž mal pripomínať utrpenie
a krvavé hrôzy tureckého vpádu, ale
i stavovské povstania.
Knihy Igora Janotu sú aj nostalgickou spomienkou na starú Bratislavu
stratenú v nenávratne. Vďaka bohatej
obrazovej dokumentácii si môžeme
porovnať, ako vyzerali jednotlivé
mestské lokality či konkrétne pamiatky kedysi a dnes. Je nesporné, že
časť starej Bratislavy zmizla zákonitou cestou ako niečo, čo sa prežilo
a muselo ustúpiť novému, modernému. Kniha je však aj smutným svedectvom o tom, že ak by sa pri mnohých pamiatkach, ba celých častiach
mesta, postupovalo uvážlivejšie,
s väčšou pietou, s troškou citlivosti
a zodpovednejšie, nemuseli sme si
ich teraz pripomínať len na rytinách
či starých fotograﬁách. A tak knihy
Oprášené príbehy zo starej Bratislavy a Bratislavské rarity sú aj apelom na dnešných pretvárateľov mesta, aby v snahe postaviť si svoj architektonický pomník neničili pamiatky
svojich predchodcov.
Ján Bábik
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Nenávisť je pre mňa iba slovo
Rozhovor s prozaičkou z Bosny a Hercegoviny Nurou BAZDULJOVOU-HUBIJAROVOU
Nura Bazduljová-Hubijarová (1951) vyštudovala medicínu a patrí
k najčítanejším autorkám v Bosne a Hercegovine. Žije a pracuje
v Travniku. Okrem prózy pre dospelých píše aj pre deti, roku 2002 jej
udelili ocenenie Najlepší autor pre deti. Roku 1998 ju vyhlásili za
Ženu roka Bosny a Hercegoviny v oblasti kultúry. Jej diela boli
preložené do angličtiny, nemčiny, nórčiny, holandčiny, maďarčiny
a na sklonku roka vyšla vo vydavateľstve Alika v slovenskom
preklade jej próza Priepasť. Tento preklad pokladá autorka za svoj
najobľúbenejší a v prekladateľke objavila skvelého človeka.
• Doma patríte medzi
najproduktívnejšie a najčítanejšie
autorky. Píšete poéziu, prózu aj
dramatické diela. Ako spájate
literárnu činnosť s povolaním
lekárky?
– Mojím pravým povolaním je byť
spisovateľkou. Medicína nebola môj
výber, vyštudovala som ju na otcovo
želanie. Už v základnej škole som
veľmi rada písala slohové práce
a kratšie literárne útvary, od
strednej školy som uverejňovala
svoje básne v rôznych novinách
a časopisoch, ktoré v tom čase
vychádzali v Sarajeve, a až v roku
1988 som vydala svoju prvú knihu.
Celý ten čas poctivo pracujem ako
lekárka, ale popri tom s veľkou
láskou píšem a tvorím.
• Považujete sa za predstaviteľku
ženskej literatúry? Ako sa v Bosne
prijíma fenomén ženskej
literatúry?
– Nepovažujem sa za predstaviteľku
ženskej literatúry, ako sa
nepovažujem ani za autorku
konkrétneho národa. Nezaraďujem
sa nikde. Považujem sa iba za
autorku. Pokiaľ ide o „práva žien“,
musím povedať, že nie som ani
prívrženkyňou feminizmu. Každá
žena si musí sama za seba vybojovať
svoje postavenie.
• Aké témy spracúvate v dielach pre
deti?
– Vydala som sedem kníh pre deti
a mládež. V tvorbe pre deti sa
realizujem aj ako matka. Moja úloha
je predovšetkým edukatívna. Chcela
by som deti učiť láske, kráse,
dobrote, tolerancii, búrať spolu
s nimi bariéry, ktoré ich často
rozdeľujú. Moje texty pre deti sa
nachádzajú v školských čítankách.
• Za román Kad je bio juli (Bolo to
v júli) ste dostali aj ocenenie
v anonymnej súťaži a preložili ho
do nemčiny.
– Cenu udeľuje Vydavateľstvo VBZ zo
Záhrebu v spolupráci s denníkom
Večernji list. Do súťaže bolo
prihlásených 97 románov z územia
celej bývalej Juhoslávie. Témou
môjho románu je tragédia
v Srebrenici. Ale nie je to román
o surovej vojne, skôr kniha
o dobrote ľudí. Tento román
pokladám za svoju najlepšiu knihu.

• V týchto dňoch vyšiel na
Slovensku preklad vášho diela
Nevjestinski ponor pod názvom
Priepasť. Je to príbeh
o intelektuálke, od jej detstva až po
úspešnú kariéru vysokoškolskej
učiteľky. Je tento príbeh vymyslený,
alebo ste ho napísali na základe
konkrétnej udalosti?
– Román Priepasť ako celok je
ﬁkcia, fragmenty v nej sa však
zakladajú aj na skutočných
udalostiach. Rozhodla som sa
napísať román potom, ako mi moja
dobrá priateľka povedala, že neviem
„vytvoriť“ záporného hrdinu. Ale
vlastne ani dnes neviem, či je moja
hrdinka záporná, alebo iba
nešťastná.
• Do akej miery poznamenala vojna
vašu tvorbu, ovplyvnila výber tém?
– Vojna vo veľkej miere ovplyvnila
moje písanie. Vo viacerých
románoch píšem práve o vojne
v Bosne. Mnoho našich autorov bolo
vojnou ovplyvnených. Sme ňou
hlboko „kontaminovaní“. Bola to
krvavá skúsenosť, skúsenosť, za
ktorú sme zaplatili vlastnými
dušami. Mne vo vojne zahynula
mama. Zabila ju črepina z granátu
pred jej vlastným domom v Sarajeve,
mnoho mojich príbuzných takto
prišlo o život. Napriek tomu je pre
mňa nenávisť iba slovo, jeho význam
som nikdy neprecítila, nikdy som
nikoho nedokázala nenávidieť. Vo
vojne neexistujú víťazi a porazení,
všetci o niečo prichádzajú, niečo
strácajú. Písanie do istej miery bolo
mojou autoterapiou.
• Román Priepasť sa krátko po
vyjdení objavil v rebríčku
najčítanejších kníh hneď za
Coelhovým Alchymistom. Niektorí
chorvátski literárni kritici

prirovnávajú vašu tvorbu k tvorbe
Iva Andrića či Mešu Selimovića,
dokonca sa vyjadrili, že kráčate
v ich šľapajach. Súhlasíte s tým?
– Andrić i Selimović sú určite
najvýznamnejší autori, ktorých kedy
Bosna mala. V súčasnosti nepoznám
v Bosne nijakého spisovateľa, ktorý
by sa k nim priblížil. Som šťastná, že
žijem neďaleko rodného domu Iva
Andrića, z ktorého sa stalo múzeum.
Viem, že nikdy nedosiahnem veľkosť
spomínaných autorov v literárnom
zmysle slova. Vybudovala som si svoj
vlastný, charakteristický štýl. Zdá sa,
že sa mi to podarilo. Samozrejme,
lichotí mi, že sa moje texty
nachádzajú v učebniciach (dokonca
jeden z nich je aj v učebnici na
Harwarde), v antológiách, že som
zaradená v programe
vysokoškolského štúdia Filozoﬁckej
fakulty v Sarajeve a v Záhrebe.
• Píšete v bosnianskom jazyku,
ktorý sa prvýkrát spomína už roku
1300. Roku 1631 Muhamed Hevaija
Uskuﬁ zostavil prvý slovník
bosnianskeho jazyka. Názov
bosniansky jazyk však bol oﬁciálne
zrušený vládnym nariadením
v roku 1907 a nahradil ho srbskochorvátsky, resp. chorvátskosrbský. O stáročnej existencii
bosnianskeho jazyka svedčia
vynikajúce diela autorov z Bosny.
Pred vypuknutím vojny na Balkáne
roku 1991 až 96 percent obyvateľov
Bosny a Hercegoviny uvádzalo za
svoj materinský jazyk bosniansky.
Hoci tento jazyk ešte nebol
oﬁciálne uznaný, má už niekoľko
výkladových a prekladových
slovníkov. Ako vidíte budúcnosť
vášho oﬁciálneho spisovného
jazyka?
– Údaje, ktoré ste uviedli, sú vám,
ako slavistke, známejšie ako mne.
Podľa mňa bosniansky, chorvátsky
a srbský jazyk sú tri variácie jedného
jazyka. Niektorí lingvisti trvajú na
tom, že ide o ten istý jazyk. Nech je
to ako chce, rozdiely sú také malé,
že nepredstavujú ani najmenší
problém v komunikáciu
a porozumení.
• V Bosne celé stáročia dokázali žiť
vedľa seba bez konﬂiktov mnohé
národnosti, rozumeli si a nažívali
pokojne, až kým ich nepoštvali
proti sebe politici. Právom istý
ﬁlozof Bosnu nazval prekrásnym
kobercom, utkaným z mnohých
farieb a odtieňov, ktorý si chceli
všetci privlastniť. Teraz sa ale
vráťme k vašej práci, čo
pripravujete v súčasnosti?
– Práve dokončujem román Trest
pre nevinných a píšem knihu
rozprávok pre deti.
Zhovárala sa Alica Kulihová

Dielo, ktoré víťazí nad časom
Nebojša Kuzmanović: Stretávanie kultúr (Srbsko-slovenské literárne styky Rista
Kovijanića), Báčska Palanka, Matica slovenská – DNS Logos – KK DIS 2006
Publikácia vyzdvihuje význam diela Ristu Kovijanića
(1895 – 1990) tak pre srbskú, čiernohorskú,
ako aj slovenskú kultúru. V pôvodnom srbskom
vydaní vyšla roku 2004, a práve toto zhrnutie
celoživotnej sedemdesiatročnej výskumnej práce
na poli srbsko-slovenských literárnych vzťahov
si vyžiadalo aj jej slovenské vydanie. Risto Kovijanić
sa začal zaoberať srbsko-slovenskými literárnymi
stykmi vo svojej magisterskej práci a tradícii
slovensko-srbského duchovného dedičstva zasvätil
celý život. Po zložení profesorskej skúšky si mal
ako odmenu vybrať buď štipendium v Londýne, alebo
lektorskú katedru na Univerzite Komenského
v Bratislave. Zvolil si slovanských bratov a odišiel na
Slovensko, ktoré sa mu stalo večnou láskou a druhou
vlasťou. Na UK v Bratislave pracoval ako lektor pre
srbochorvátsky jazyk a juhoslovanské literatúry
v rokoch 1927 – 1939. Okrem lektorskej a vedeckej

práce, zhromažďovania údajov zo slovenských
archívov o južnoslovanských, predovšetkým srbských
žiakoch a študentoch na slovenských univerzitách
v predchádzajúcich dvoch storočiach zaoberal sa aj
kultúrnou propagandou a rozvíjaním kultúrnych
stykov medzi Slovákmi a Srbmi. Autor rozčlenil
publikáciu do štyroch častí: Srbsko-slovenské literárne
styky v spoločensko-historickom kontexte, Príspevky
k životopisu Ristu Kovijanića, Bibliograﬁa prác
a Hodnota a hranice Kovijanićovho výskumu
srbsko-slovenských literárnych stykov. V prílohách,
ktoré predstavujú vyše polovice knihy, je aj zoznam
Srbov študujúcich na Slovensku v 18. a 19. storočí.
Medzi obrazovými dokumentmi je veľký počet
originálnych fotograﬁí Ristu Kovijanića z 20.
a 30. rokoch 20. storočia, ktoré autor objavil v jeho
pozostalosti a prvýkrát uverejnil v tejto knihe.
Michal Ďuga

ZO SVETA KNÍH
Woolfovej korešpondencia
V Nemecku vyšli vo vydavateľstve
Fischer dve objemné, takmer
tisícstranové zväzky listov Virginie
Woolfovej. Ukazujú autorkinho
génia v novom svetle, dokumentujú
divoký život „skupiny
z Bloomsbury“, jej záchvaty
šialenstva či náruživú lásku

k dlhoročnej priateľke Vite SackvilleWest. Prostredníctvom listov sa
dozvieme aj to, ako vznikali jej
najznámejšie romány – Pani
Dallowayová, K majáku, Vlny, ako
aj jej eseje venované feminizmu
Vlastná izba a Tri guiney.
–mgb–

Orhan Pamuk opustil Turecko
Nositeľ Nobelovej ceny za literatúru
za rok 2006 sa rozhodol opustiť
svoju vlasť a odišiel do USA.
Spisovateľ začal brať vážne
vyhrážky smrťou po tom,
ako sa dozvedel o vražde novinára
H. Dinka. Na jeho upokojenie
nestačilo ani to, že na podnet

medzinárodného spoločenstva
pozastavili trestné stíhanie,
ktoré voči nemu začali vlani
„za napadnutie tureckého národa“.
Orhan Pamuk zatiaľ nevie,
kedy sa do Turecka vráti, jeho
najbližší odmietajú hovoriť
o emigrácii.

Pápežské menu
V Španielsku pripravujú vydanie
špeciálnej kuchárskej knihy
Tajomstvo vatikánskej kuchyne,
ktorá odhaľuje chúťky predstaviteľov
Svätej stolice. O pápežovi
Benediktovi XVI. je známe, že je
veľký gurmán, prakticky nepije

alkohol, má rád ovocné šťavy, rád si
pochutná na káve s mliekom
a zákuskoch, najmä na jablkovom
koláči. Ján Pavol II. uprednostňoval
kvalitu pred kvantitou, neodmietol
pohár dobrého červeného vína
k jedlu, ale nikdy si nedal kávu.

Pohľad za filmové plátno
Po úspechu knihy La mauvaise vie
(Zlý život, vyd. Robert Laﬀont
2005) – doteraz sa jej predalo
200 tisíc výtlačkov – v ktorej
sa autor, synovec bývalého
francúzskeho prezidenta,
úspešný ﬁlmový a televízny
režisér a producent,
dokumentarista a herec Frédéric

Mitterrand vyznáva z prekonávania
ťažkého životného obdobia,
poznačeného depresiou, sa pustil
do ďalších spomienok.
Vo vydavateľstve Robert Laﬀont
vyjdú 30. apríla jeho spomienky
na ﬁlmové festivaly v Cannes
pri príležitosti 60. výročia vzniku
tohto sviatku ﬁlmu.

Odišla Marianne Fredrikssonová
Najčítanejšia súčasná švédska
spisovateľka zomrela 11. februára
vo veku nedožitých 80 rokov. Jej
diela vyšli v 47 jazykoch v náklade
okolo 17 miliónov výtlačkov
a predávajú sa v 150 krajinách
sveta. Literárnej tvorbe sa začala
venovať od 80. rokov, v románoch
sa zameriavala najmä na ženské

osudy. Naši čitatelia si mohli
prečítať v slovenčine jej román
Anna, Hanna a Johanna, ktorý bol
najpredávanejším románom roka
1998 v Európe, Sťahovavé vtáky
(2001) a historickú prózu Kto
kráča v temnotách (2006). Všetky
vyšli vo Vydavateľstve Slovart.
–báb–

Namiesto rýchleho občerstvenia pomalé čítanie
Američanka Francine Prose vo
svojom ,,sprievodcovi pre ľudí,
ktorí majú radi knihy a pre tých,
ktorí chcú písať“ Reading Like
a Writer, a Angličan John
Sutherland, vysokoškolský pedagóg
a príležitostný predseda Booker
Prize, vo svojej príručke How to

Read a Novel: a User‘s Guide
(Ako čítať poviedky) presadzujú
pomalé čítanie. Keďže produkcie
vydavateľstiev nás nútia knihy
hltať, tak autori týchto príručiek
nám, naopak, núkajú, aby sme
si čítanie vychutnali ako dobré
víno.

NAJPREDÁVANEJŠIE KNIHY
V ŠPANIELSKU
Beletria

Literatúra faktu

Ildefonso FALCONES: La Catedral
del Mar (Morská katedrála)
2. Arturo PÉREZ-REVERTE:
Corsarios de Levante (Levantskí
korzári)
3. Álvaro POMBO: La Fortuna de
Matilde Turpin (Šťastie Matildy
Turpinovej)
4. Matilde ASENSI: Todo Bajo el
Cielo (Všetko pod nebom)
5. Haruki MURAKAMI: Ka a en la
Orilla (Kaa na pobreží)
6. John Le CARRÉ: La Canción de los
Misioneros (Pieseň misionárov)
7. Isabel ALLENDE: Inés del Alma
Mía (Inés mojej duše)
8. Manuel RIVAS: Los Libros Arden
Mal (Knihy zle horia)
9. Paulo COELHO: La Bruja de
Portobello (Čarodejnica
z Portobella)
10. Frank SCHATZÄZING: El Quinto
Día (Piaty deň)

1.

1.

Eduardo PUNSET: El Alma Está en
el Celebro (Duša je v mozgu)
2. José Antonio MARINA: Anatomía
del Miedo (Anatómia strachu)
3. Maria Antonia IGLESIAS:
Maestros de la República
(Učitelia republiky)
4. Orhan PAMUK: Estambul
(Istambul)
5. Federico JIMÉNEZ LOSANTOS: De
Noche a la Mañana (Od večera do
rána)
6. Bernd Freytag von LORINGHOVEN:
En el Búnker con Hitlerom
(V bunkri s Hitlerom)
7. Alfonso USSÍA: Resentidos,
Torpes y Traidores (Urazení,
nešikovní a zradní)
8. J. SABINA/J. MENÉNDEZ FLORES:
Sabina, en Carne Viva (Sabina
z mäsa a kostí)
9. M. GIMÉNEZ: Los Niños Vienen
sin Manual (Deti prichádzajú bez
návodu)
10. Álex GRIJELMO: La Gramátika
Descomplicada (Nekomplikovaná
gramatika)
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Zmeny v spoločnosti – pohyb v tvorbe
Fedor Matejov
Lektúry
Bratislava, Slovak Academic
Press
Súbor štúdií sa s výnimkou
poslednej state venuje poézii, čo je
ťažiskom autorovho uvažovania
i analytickej práce s textom.
Interpretácie básní a postihnutie
básnických svetov Milana Rúfusa,
dvojice autorov z okruhu
„konkretistov“, tzv. trnavskej
skupiny Jána Ondruša, Jozefa
Mihalkoviča či „osamelého bežca“
Ivana Laučíka dopĺňa stať Lyrika
ako paradigma lektúry. Úvodná
kapitola vyčerpávajúco a s veľkým
nárokom na odbornú
zorientovanosť čitateľa ponúka
detailný exkurz
literárnoteoretickým
a poetologickým slovenským
i západoeurópskym uvažovaním
posledného polstoročia.
Inšpiratívne odseky o lektúre
lyriky v ďalších kapitolách
vystriedali interpretačné čítania.
Z poézie Jána Ondruša si Fedor
Matejov vybral báseň Pamäť
a zbierku Šialený mesiac,
z Mihalkovičovej poézie zbierku
Zimoviská a báseň Marianna
z debutovej zbierky. Výskumnou
témou Fedora Matejova je
v ostatnom čase poézia Ivana
Laučíka. Venuje sa čítaniu zbierky
Na prahu počuteľnosti, ako aj téme
krajiny v Laučíkovej poézii. Trošku
na „pokraji“ stojí štúdia
umiestnená v závere knihy. V nej
sa autor venuje neskorším prózam
Dominika Tatarku – textom zo 70.
a 80. rokov, známych ako „písačky“
a „navrávačky“. Publikácia sa
neuzatvára do jednotlivých
interpretácií, ale sa roztvára
k širšiemu kontextu – uvažuje aj
„o interpretácii poézie dnes.“
Zuzana Ferusová
Andrej Červeňák – Miloš Ferko –
Dalimír Hajko – Ján Tužinský
Rozjímanie o Veľkom
inkvizítorovi
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku
slovenských spisovateľov
Poéma o veľkom inkvizítorovi,
ktorú rozpráva Ivan svojmu
bratovi Aľjošovi v Dostojevského
románe Bratia Karamazovovci, je
jednou z najznámejších pasáží
svetovej literatúry. V dobe
inkvizície Ježiš Kristus prichádza
na Zem, konkrétne do španielskej
Sevilly, a učiní niekoľko zázrakov.
Ľudia ho spoznajú, ale vodcovia
inkvizície ho zatknú a chcú ho na
druhý deň upáliť. Vo väzení ho
navštívi veľký inkvizítor a povie
mu, že cirkev ho už nepotrebuje.
V rozhovore, alebo skôr
v monológu, lebo Ježiš celý čas
mlčí, veľký inkvizítor vysvetľuje,
prečo by jeho návrat bránil v misii
cirkvi, ktorú začala v jeho mene.
Myšlienky o ľudskej povahe
a slobode, ktoré v ňom zaznievajú,
ako aj celková nejednoznačnosť
celej poémy, stále podnecovali
generácie čitateľov k interpretácii
a k vlastnému premýšľaniu
o nastolených témach. Nie je to
ináč ani na začiatku 21. storočia.
Andrej Červeňák, popredný
slovenský znalec Dostojevského
diela, pripravil zaujímavú
publikáciu, ktorá obsahuje
podnetné úvahy niekoľkých
slovenských intelektuálov nad
týmto významným textom.
Neveľká knižka (má sotva 130
strán) prináša okrem textu
O veľkom inkvizítorovi (prevzatý
z prekladu Jána Ferenčíka) eseje
Andreja Červeňáka, Miloša Ferka,
Dalimíra Hajku a Jána Tužinského,
ako aj prepis besedy, na ktorej sa
zúčastnili Roman Michelko, Andrej

KNIŽNÁ REVUE

Červenák, Ján Tužinský, Martin
Homza a Marián Gazdík.
Samozrejme, dnes už nikto
neočakáva, že by nejaká knižka
mala podať jednoznačnú
interpretáciu alebo návod, ako
chápať legendu o veľkom
inkvizítorovi. Zostavovateľ
publikácie ju preto právom nazval
Rozjímaním o Veľkom
inkvizítorovi. Toto hĺbanie či
meditácia nad Dostojevského
textom prináša jeho nové významy
a aktualizuje jeho posolstvo pre
našu generáciu aj v súvislosti
s dianím v ostatných desaťročiach
na Slovensku a vo svete. Iste,
s niektorými tvrdeniami
a zovšeobecneniami nemusí každý
súhlasiť. Sú však výborným
impulzom na vlastné premýšľanie.
Róbert Gáfrik
Slovacicum. Súčasné Slovensko
Editori J. Pekarovičová,
M. Vojtech
Bratislava, Stimul 2006
K publikáciám z edície Studia
Academica Slovaca – Centra pre
slovenčinu ako cudzieho jazyka na
Filozoﬁckej fakulte UK – pribudol
vlani druhý diel série Slovacicum –
Súčasné Slovensko. Prvý diel
s názvom Kapitoly z dejín slovenskej
kultúry (2004), s multimediálnou
prílohou predstavil zahraničným
záujemcom o slovenskú kultúru
jej základné zložky. Druhý diel
prezentuje aktuálne otázky života
na Slovensku po spoločenskopolitických zmenách v roku 1989.
Vstupná kapitola Slovensko
v (stredo)európskom priestore
(J. Pekarovičová) charakterizuje
geopolitické postavenie Slovenska,
ekonomickú a sociálnu
transformáciu spoločnosti počas
príprav na vstup Slovenska do EÚ
a po jeho prijatí. Druhá kapitola
Geograﬁcká charakteristika
Slovenska (V. Lauko, L. Tolmáči,
D. Gurňák) je rozsiahlym opisom
prírodných, hospodárskych
a spoločenských pomerov
Slovenska. Aktuálny politický vývin
na Slovensku po roku 1989 mapuje
kapitola Politický život
(D. Malová, B. Dolný). Dve osobitné
kapitoly – Sociálna stratiﬁkácia
spoločnosti (J. Sopóci, J. Bunčák,
R. Džambazovič) a Rodová
stratiﬁkácia (E. Farkašová,
Z. Kiczková, M. Szapuová) – sú
zamerané na vývin vnútornej
štruktúry spoločnosti. Šiesta
kapitola Slovensko a Európska
únia (K. Sládek, E. Rajčáková)
opisuje prístupový proces
Slovenska a jeho začlenenie
do EÚ, orgány a inštitúty EÚ
a využívanie ﬁnančných
prostriedkov z fondov EÚ.
Okruh tém uzatvára kapitola
Regionálny rozvoj a regionálna
politika (E. Rajčáková): predstavuje
ekonomickú a sociálnu úroveň
regiónov. Kľúčové slová na začiatku
každej kapitoly zahraničnému
záujemcovi pomôžu pri práci
s danými témami. Odborná
literatúra uvedená za každou
kapitolou poskytuje zdroj
ďalších informácií pre hlbšie
štúdium. Jazykovo menej zdatní
zahraniční čitatelia ocenia
slovensko-anglický slovník
termínov v závere príručky.
Ľudmila Žigová
K poetologickým a axiologickým
aspektom slovenskej literatúry
po roku 1989
Zostavila Marta Součková
Prešov, Filozoﬁcká fakulta
Prešovskej univerzity 2006
Zborník materiálov z vedeckej
konferencie s medzinárodnou
účasťou je hmatateľným

výsledkom snahy o komplexný
pohľad na poetiku a hodnotový
systém slovenskej literatúry
približne posledného dvadsaťročia,
cenným pokusom o literárnovednú
a estetickú syntézu. Konferencia je
súčasťou série vedeckých
konferencií, otvoreného
odborného dialógu, ktorý
periodicky organizuje Filozoﬁcká
fakulta Prešovskej univerzity.
Príspevky ukazujú, ako sa mení
funkcia umeleckej tvorby, ktorá už
nevyplýva len z tradície, ale je
poznačená eklektizmom rôznych
vplyvov, a ktorú podmieňuje spolu
s pluralitou tvorby aj spoločenská
pluralita. Kardinálnym problémom
sa stáva spôsob, ako nájsť
„východisko z postmodernej
traumy“ (R. Matejov) a „hodnotovo
hierarchizovať diela vydávané
v danom čase“, keď „axiologickú
interpretáciu literatúry po roku
1989 komplikuje jej pluralitný
charakter“ (M. Součková).
Na hodnotové aspekty
v literárnohistorickom procese
upozorňujú v interpretačnej
konkretizácii tvorby vybraných
autorov napríklad štúdie
H. Valcerovej, M. Součkovej,
R. Matejova, J. Gavuru,
S. Malenkievičovej a J. Šranka.
V interpretačnom zovšeobecnení
zase štúdie Z. Stanislavovej
a E. Krčméryovej. Naopak,
teoretické aspekty, premeny
autorských stratégii a žánrové
modiﬁkácie v literatúre si všímajú
vo svojich štúdiách Z. Rédey,
V. Žemberová, J. Briškár,
P. Karpinský a ďalší. Fenoménom
medziliterárnych
a medzigeneračných vzťahov
v aktuálnej tvorbe sa vo svojich
prácach zaoberajú I. Pospíšil
a E. Markovič. Estetické presahy
uvedeného procesu, problematiku
umeleckej recepcie, zamyslenie nad
spôsobmi generovania estetického
zážitku ako i ďalšie čiastkové
otázky nachádzame v príspevkoch
J. Soškovej, A. Sedlákovej, J. Gbúra
a D. Rauchovej.
Jaroslav Vlnka
Návraty a odkazy
Nitra, Univerzita Konštantína
Filozofa 2006
Zborník Návraty a odkazy
venovaný pamiatke profesora
Viliama Oberta (1940 – 2005) sa
pokúša priblížiť činorodý život
a predložiť komplexný obraz na
osobnosť, v ktorej sa „sa združil
odborník na detskú literatúru,
problematiku didaktiky literatúry
na všetkých stupňoch škôl, (...)
tvorca učebných textov, literárny
historik a kritik“, ako ho
charakterizuje Igor Hochel.
V zborníku možno sledovať dve
línie – spomienkovú, ladenú viac
osobne, a odbornú. Na profesora
Viliama Oberta si spomínajú jeho
priatelia, kolegovia a bývalí študenti
(J. Nemcová, P. Liba, J. Leikert,
L. Winklerová, P. Šenkár). Z tejto
reﬂexívnej línie cítiť obdiv, žiaľ
i smútok, no najmä nesmiernu
úctu. Druhú líniu predstavujú
príspevky V. Žemberovej,
I. Hochela, M. Valentovej,
J. Melichera, J. Brunclíka
či E. Vitézovej, v ktorých sa autori
usilujú zmapovať rôzne oblasti
profesionálneho záujmu V. Oberta
od literárnej kritiky, cez literárnu
históriu, didaktiku až po
upozornenie na jeho juvenilnú
tvorbu v časopise Nový život.
Do tejto línie môžeme zaradiť aj
štúdiu od profesora V. Oberta
Umelecká literatúra a estetický
rozvoj dieťaťa, ktorá je akýmsi
odkazom pre budúce generácie.
Zuzana Turzová
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• Ktoré distribučné spoločnosti
rozširujú tituly vášho
vydavateľstva?
– Distribučná spoločnosť ZAEX
a LB STORY. Pripravujeme
spoluprácu s distribúciou kníh
MODUL a internetovým
kníhkupectvom MARTINUS.
• Koľko titulov ste vydali od
založenia vydavateľstva, koľko
z nich predstavujú publikácie
slovenských autorov?
– Sme malé a mladé vydavateľstvo,
dosiaľ sme vydali deväť kníh, z toho
šesť napísali slovenskí autori.
• Akým počtom titulov ste prispeli
na knižný trh roku 2006?
– Minulý rok nebol veľmi úspešný,
problémy s distribúciou
a nedostatok ﬁnančných zdrojov
spôsobili, že sme vydali iba dve
knihy.
• S akými edičnými zámermi
vstupujete do roku 2007?
– Pripravujeme veľmi zaujímavú
knihu pamätí a dokumentov
Pyžamová revolúcia, venovanú
študentskej rebélii, ktorá sa
uskutočnila pred polstoročím
v Bratislave. Svoje spomienky
v tomto diele publikujú známi
spisovatelia Milan Ferko, Anton
Hykisch, Ján Beňo, Ján Čomaj
a Slávo Kalný, právnici Anton Blaha
či bývalý predseda vlády Peter
Colotka... Radi by sme vydali
životopis P. O. Hviezdoslava
Spútaný Prometeus, no chystáme
aj ďalšie projekty. Keďže ešte nie sú
dokončené, neradi by sme o nich
zatiaľ hovorili.
• Ktorý zo svojich titulov
pokladáte za najlepší?
– Nepochybne najväčším
vydavateľským úspechom sú
pamäti profesora Karola Virsíka
Odchádzam s Hippokratom. Je to
nádherný príbeh človeka – lekára,
odborníka a humanistu, ktorý na
Slovensku pokoril a zlikvidoval
tuberkulózu. Zároveň je to aj
autobiograﬁcký román o láske.
V týchto spomienkach nájdete
kapitoly o pôsobení autora ako
lekára na východnom fronte počas
druhej svetovej vojny. To sú
udalosti, ktoré boli za bývalého
režimu dosť tabuizované.
• A naopak, ktorý zo svojich
titulov pokladáte za vydavateľský
omyl?
– Ako sa vraví – všetky svoje deti by
sme mali mať rovnako radi.
• Čo vás najviac trápi na knižnom
trhu?
– Ako všetkých vydavateľov:
problémy s distribúciou. Na
rozširovanie kníh doplácajú najmä
malí vydavatelia. Nemôžeme si

dovoliť žiadnu masovú reklamu
v médiách. A na druhej strane –
nemôžeme ako novodobí
„hrebendovia“ rozvážať svoje knihy
po kníhkupectvách na Slovensku.
Rabat za predaj kníh spolu s daňou
sú neuveriteľne vysoké –
vydavateľovi sa vracia z ceny asi
tretina. A z toho treba uspokojiť
autorov, zaplatiť polygraﬁcké
náklady a celú prevádzku.
Vydavateľom kníh sa možno stať
iba z presvedčenia, že „litera
scripta manet“ je stále platná
pravda, teda – napísané ostáva.
Knihy sú a ešte budú dôležitou
„pamäťou národa“, nevytlačia ich
ani elektronické médiá, ani
internet.
• Čo by podľa vás pomohlo
slovenskému knižnému trhu?
– Keby si spoločnosť, teda aj štát
uvedomili, že ľahostajnosťou voči
knihám a knižnej kultúre, voči
literatúre pomáhajú duchovnému
ochudobňovaniu národa. Mladí
ľudia prestali čítať knihy.
Pohodlnejšie je informácie vyhľadať
na internete, ako zájsť si do
knižnice. Slovenský knižný trh by
sa oživil vtedy, keby štát dal
peniaze štátnym knižniciam na
nákup kníh. Viem si predstaviť,
keby len tisíc knižníc odobralo od
vydavateľa hoci po jednom výtlačku
aspoň za reálnu výrobnú cenu. To
by stačilo vydavateľstvám, aby
neboli závislé len od milosti
sponzorov a reklamných partnerov,
ktorí sú čím ďalej, tým menej
náchylní podporiť vydanie nejakého
literárneho diela. Dajú radšej na
golf, či na nejakú módnu
prehliadku, či pochybnú reality
show. Knihy sú na chvoste.
Navštívili ste nejakú vilu
novozbohatlíkov? Luxus v nich
nechýba, ani bazén či sauna. Ale
nikde som si nevšimol, že by tam
bola zabudovaná knižnica!
• Prezradíte svoj nesplnený
vydavateľský sen?
– Nanovo vydať v krásnej väzbe
a graﬁckej úprave najkrajšie diela
slovenskej, ale aj svetovej literatúry.
Ako klenoty. To je edícia Diamant,
ktorú som dosiaľ ani nezačal
realizovať. Občas sa v noci zobudím
a premýšľam, ako to urobiť, aby sa
sen stal realitou. No vzápätí si
uvedomím, že keby som sa pustil
do takého „masovejšieho“
vydávania, spával by som na
knihách, čo sa nepredali. Aj na
knižnom trhu vyhráva najmä
bulvár a „trháky“ pochybných
„celebrít“, ktoré okrem
predvádzania sa a čítania
televíznych správ vlastne nič
dôležité pre kultúru národa
neurobili.
• Aký máte názor na rebríčky
bestsellerov?
– Nazdávam sa, že vo väčšine
prípadov rozhoduje trh, peniaze
a reklama.
• Akú knižku práve čítate?
– Na nočnom stolíku pri posteli
mám rozčítaných niekoľko kníh.
Je to Staviteľ chrámu od Alfonza
Lukačina, ale aj dve najnovšie knihy
Jána Čomaja Čakanie na koniec,
otriasajúce reportáže
o odsúdencoch na doživotie,
a Zastavený čas, životopis
fotografa Otakara Neheru.

www.litcentrum.sk

Ľudia a knihy
S Kornelom Földvárim v kníhkupectve Ex libris
© Christoph Härringer

PODNETNÁ
IKONOGRAFIA
Soňa Kovačevičová
Človek a jeho svet na obrazoch
od stredoveku až na prah
súčasnosti
Budmerice, Rak 2006
Kniha, ktorej veľkú časť tvorí obrazový
materiál, nás oboznamuje s časom, keď sa
tabak a zemiaky pestovali ako okrasné
rastliny.
Aj keď poznáme sakrálne maľby,
ktoré kniha reprodukuje, zaujme nás
autorkin uhol pohľadu na ne, zameraný
na doklady materiálnej kultúry.
Aj takáto vedomá redukcia – príznačná
pre modernú historiograﬁu – môže
mať zmysel za predpokladu, že neašpiruje
na „celú pravdu“ a neslúži ideológii.
Práca Sone Kovačovičovej je v tomto
zmysle vedecky seriózna a užitočná
pre poznanie minulosti. Jej pútavý
štýl a bohatá dokumentácia ju robí
dostupnou aj širšej čitateľskej obci.
Tá sa z nej dozvie, že slová platiť
a platidlo pochádzajú od slova plátno
z čias výmenného obchodu a pospája
si niektoré výrazy zo sféry staršej
materiálnej kultúry s označovanými
predmetmi.
Z hľadiska plynulosti vývoja v našom
duchovnom priestore je dôležité autorkino
presné tvrdenie o tvorbe tzv. „krásnych
madon“ vo výtvarnom priestore strednej
Európy: „Lyrizmus krásneho slohu u nás
pretrváva do konca gotiky a splýva
s renesančnými tendenciami, smerujúcimi
k zachyteniu harmónie a krásy ľudského tela.“
(str. 47)
Korvínom možno datovať na jednej strane
vzostup humanistickej vzdelanosti, ale aj
počiatok 150 rokov protitureckých bojov,
ktoré spôsobili odchod mnohých osobností
na Západ. Autorka vo svojej vecnosti
abstrahuje od skutočnosti, že oboje sa dialo
v dôsledku vernosti Uhorska Florentskej únii.
Z hľadiska jej zámeru je to legitimné,
uvedomíme si však, aké je to smelé vzhľadom
na slabé poznanie všeobecných dejín u nás,
a to vrátane vlastných.
Cennou časťou knihy sú reprodukcie
a interpretácia rytín, ktorých poznanie je
dôležité predovšetkým pre lokálne kultúrne
povedomie. Nad rytinou Bratislavy
zobrazujúcou lipu obkolesenú lešením
a cibuľovitou strieškou (str. 73) zauvažujeme,
či by nebolo možné na Palisádach, kde rastie
výmladok starej lipy, alebo na voľných
priestranstvách pod hradnými hradbami
obnoviť tento svetový unikát namiesto
vytvárania všakovakých turistických atráp.
Okrem toho, že taký čin by vniesol do
urbanizmu pekný ekologický prvok, určite by
ho ocenili početní japonskí návštevníci
Bratislavy. V Japonsku majú národný sviatok
pozorovania sakurových kvetov a stal sa
jedným z pilierov cestovného ruchu.
Pravdaže, taký strom rastie dlho, ponad
volebné obdobia... a to si vyžaduje nezištný
prístup ako v Tolstého bájke o jabloniach
alebo Gionovom Mužovi, čo sadil stromy.
Medirytina z majetku galérie mesta
Bratislavy (str. 99) zachytáva kartografa
Samuela Mikovíniho s mapou, uhorským
znakom a Bratislavským hradom v pozadí.
Mikovíni sa venoval úpravám brehov Váhu
a Dunaja a spolupracoval s Matejom Belom.
Na pozorovania hviezd, ktoré využíval na
kartograﬁcké práce, slúžila Mikovínimu bašta
na Laurinskej ulici. Ak už nie na
observatórium, určite by sa v tomto
priestore našla plocha aspoň na kamenný
reliéf – pamätnú dosku venovanú osobnosti
kartografa, ktorá by bola kópiou medirytiny
s nápisom „O cara Patria, quae me genuisti,
dulcis Pannonia“.
Anna Hlaváčová
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Šáteková má totiž vzácnu schopnosť
združovať ľudí – umelcov i celkom
„normálnych“ okoloidúcich. V priľahlej
kaviarničke im vytvorila závetrie
s neopakovateľnou atmosférou (a podľa
Tomáša Janovica s najlepšou kávou
v Bratislave).

JUBILANTI
od 1. do 14. marca
• 14. 3. 1951 – sa narodila prozaička
a esejistka Gabriela ROTHMAYEROVÁ. Svoj
talent – vyjadriť sugestívne, so ženským
šarmom názor – mohla uplatniť nielen
v publicistike či literatúre, ale aj ako
poslankyňa federálneho a neskôr

Ostrov menom Sempé
Rozsiahle dielo francúzskeho karikaturistu
Jeana-Jacqua Sempého sa za dlhé roky
rozrástlo na ozajstný ostrov. Vládne na ňom
detská bezprostrednosť a ochotne nám
poskytne azyl, keď unikáme depresii zo sivej
každodennosti. Neprestáva tu žiariť
usmievavé slnko a prebúdza tichú vieru,
že ešte nie je všetko stratené.
Je to suverénny ostrov a ak má právo
na honorárny konzulát, jeho výsostné
územie v Bratislave je v minikníhkupectve
Ex libris na Prepoštskej. Sempéovská
atmosféra tu dominuje nielen v podobe
reprezentačných knižných súborov kresieb
v anglickej mutácii vydavateľstva Phaidon,
ale aj nostalgicky úsmevných pohľadniciach,
listovom papieri s jeho baletkami v záhlaví
či v „jeho“ zápisníku.
Každú chvíľu ktosi z ctiteľov či náhodný
objaviteľ s úsmevom listuje v príťažlivých
knihách. A keď sa občas zídu dvaja, iskra
debaty preskočí hoci aj medzi neznámymi.
Nemusí to byť akurát búrlivácky kresliar
Shooty, dámy z Francúzskeho inštitútu či
Daniela Kapitáňová alebo Martin Porubjak.
Honorárna konzulka tohto miniatúrneho
kráľovstva (podľa diplomatického protokolu
jej asi patrí titul Jej Excelencia) pani Marta

Svoj dávny sen obklopiť sa Sempého knihami
si ako natruc splnila akurát v čase nie práve
najláskavejšom pre malého kníhkupca.
Nechtiac ním vyslala ďalší márny signál
veľkňazom Trhu, že karikatúry patria medzi
ľudí aj v podobe originálnych kníh. Tento
jednoduchý fakt sa nám totiž ešte ani
v treťom tisícročí nestal samozrejmosťou.

LITERÁRNE HÁDANKY
Diela a autorov, ktoré Igor Hochel ukryl v hádankovom dvoj- a štvorveší v Knižnej revue č.3,
vylúštili takmer všetci súťažiaci správne: Peter Jaroš Tisícročná včela a Publius Ovidius Naso
Umenie milovať. Len v dvoch prípadoch ste k rímskemu básnikovi priradili dielo
Metamorfózy, čo svedčí o tom, tento rímsky básnik má stále svojich čitateľov.
Obidve dnešné literárne hádanky ukrývajú rozsiahle básnické diela, v ktorých dominantnú
rolu zohráva nenaplnená láska. Prvé z nich nadobudlo svetovú slávu a okrem veršovanej
literárnej podoby sa s ním môžete stretnúť na javiskách činohier, opery či baletu. Dielo druhej
hádanky v ničom nezaostáva za prvým, patrí ku skvostom našej národnej spisby.
I.
Autor je veru v básni mocný pán –
postava v súboji umrieť musí.
Napokon poeta cárskej Rusi
v dueli našiel svoju smrť aj sám.

II.
Zlákali ho dievčie vnady,
zaľúbil sa básnik mladý.
Veselie sa nekonalo –
poeta mal grošov málo.
A keď všetko prebolelo,
vzniklo z toho slávne dielo.

Predpokladáme, že obe hádanky prezrádzajú dosť na to, aby čitatelia určili autorov aj ich
diela. Pre istotu dodávame, že básnický text z prvej hádanky sa označuje ako poéma alebo
román vo veršoch.
Okolo lásky z mladosti slovenského básnika sa zrodili mýty. Traduje sa, že veci sa odohrali
tak, ako to opisuje hádanka, teda láska nemohla nájsť svoje naplnenie, pretože básnik bol
nemajetný. Zlé jazyky však tvrdia, že všetko bolo inak. Vraj, keď básnik odišiel študovať do
cudziny, uplatnilo sa ono známe: Zíde z očí, zíde z mysle.
Za správne vyriešenie oboch hádaniek, čiže mená autorov (krstné mená a priezviská,
v prípade prvej dnešnej hádanky všetky tri mená) a názvy diel vám venujú knižky
vydavateľstvá Ikar a Belimex. K správnym odpovediam priložte kupóny vydavateľstiev
a pošlite na adresu redakcie do 14. marca.
Vymýšľa Igor Hochel

slovenského parlamentu v prvej polovici
90. rokov. Zároveň z účinkovania v politike
načerpala inšpirácie na literárnu tvorbu.
Do svojej najnovšej knihy Naše reality šou,
ktorá vyšla na prelome rokov vo
vydavateľstve CCW, zaradila svoje úvahy,
postrehy a glosy, publikované v rokoch
2002 – 2006, kriticky zamerané na
nedostatky spoločnosti, v ktorej žijeme
a ku ktorým neraz sami prispievame.
Vydavateľstvo CCW venuje knižku Gabriely
ROTHMAYEROVEJ s jej podpisom
jednému z našich čitateľov, ktorý ku
kupónu pripojí svoj názor či postreh, aký
je jeho vzťah k literatúre a k reality šou.
Narodili sa:
• 1. 3. 1929 – literárny vedec Vladimír
PETRÍK
• 1. 3. 1932 – literárny vedec a básnik
Eduard GOMBALA
• 8. 3. 1955 – prozaik a esejista Peter
VALČEK
• 9. 3. 1954 – poetka, esejistka, autorka pre
deti Dana PODRACKÁ
• 11. 3. 1941 – básnik, dramatik a autor pre
deti a mládež Jozef MOKOŠ
Knihu februárového jubilanta Milana Lasicu
Piesne a iné texty s podpisom autora
venuje Vydavateľstvo Q 111 našej čitateľke
Silvii TOMASZOVEJ z Bardejova.

Kto dostane knižku?
Národné športové centrum venuje odbornú
publikáciu Olympijská výchova od
športového historika a známeho humoristu
Jána Grexu Božene KUNECOVEJ
z Liptovského Hrádku.

Vydavateľstvo
SLOVART, spol. s r. o.
prijme
SEKRETÁRKU
VYDAVATEĽSTVA
Základy angličtiny, vodičský
preukaz, práca s počítačom
a veľmi dobré srdce
podmienkou!
pobox@slovart.sk
OBJEDNÁVKA
Dvojtýždenník KNIŽNÁ REVUE na rok 2007 si
môžete objednať telefonicky: 02/52920272,
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Rozhovor

číslo 5

Literatúru by som učil aj zadarmo
Rozhovor s básnikom a prekladateľom Jánom GAVUROM
Vysokoškolský učiteľ, básnik a prekladateľ Ján Gavura sa narodil v Poprade roku 1975.
Vyštudoval odbor slovenčina a angličtina na Filozoﬁckej fakulte Prešovskej univerzity
a odbor katolícka teológia na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí (KU
Ružomberok). Ako odborný asistent na Filozoﬁckej fakulte vyučuje literárnu históriu,
teóriu a metodológiu. Vydal básnické zbierky Pálenie včiel (2001) a Každým ránom si
(2006), prekladá z angličtiny (S. Heaney, J. Sutherland-Smith, R. Welch a ďalší), naposledy
C. A. Duﬀyovú pod názvom Nesvätá žena (2006). Je ženatý a v čase, keď vznikal tento
rozhovor, poslal nám do redakcie správu: „Už je tu. 11. 1. 2007 o 17. 17 v Prešove. Našej
tretej princeznej sme dali meno Elenka. Doma ju netrpezlivo čakajú Hanka a Paula. A ja,
samozrejme.“
• Od vydania tvojho debutu Pálenie včiel, za
ktorý si dostal Cenu Ivana Kraska, uplynulo
päť rokov. Čo sa odvtedy v tvojom živote
zmenilo a aké korekcie by si dnes urobil na
svojej prvej knihe?
– Viem len o jedinej korekcii. V knihe som
prehliadol jedno nespisovné slovo, ktoré by
som dnes rád zobral späť a nahradil ho
správnym výrazom. Tuším však, prečo sa
pýtaš na „korigovanie“. Pálenie včiel je inou,
v niektorých ohľadoch náročnejšou knihou
ako druhá zbierka – Každým ránom si.
Pálenie včiel si vyžaduje hľadanie vhodného
spôsobu uchopenia, a tým na seba prijíma
riziko, že recepcia tejto zbierky bude
nedostatočná. To riziko som však musel
podstúpiť. Zatiaľ čo v prvej pristupujem
k básni z pozície jazyka a semiotiky, v druhej
zbierke z pozície obsahu, myšlienok a ideí.
• V akom slova zmysle? Aký je podľa teba
rozdiel medzi semiotickým a obsahovým
prístupom?
– Semiotický prístup sleduje vzťah jazyka
a skutočnosti, možnosť slova a básne ako
média sprostredkujúceho významy, krása
metafory takejto básne je v jej originalite,
výraze, otvorenosti viacerým interpretáciám.
Pri zdôraznenom myšlienkovom uchopení
poézie sa hovorí o vzťahoch sveta a jazyková
realizácia sa dostáva do úzadia. Metafora
takejto básne sa usiluje byť presná
a interpretačný kľúč sa doplňuje z našej
skúsenosti. Vtedy si povieme: áno je to tak,
len doteraz som si to neuvedomil. Prechod
medzi jednotlivými prístupmi je voľný
a niekedy ťažko oddeliteľný.
• Si vysokoškolský pedagóg, básnik,
prekladateľ, otec rodiny. Popri
doktorandskom štúdiu si stihol
vyštudovať druhú vysokú školu.
Ako sa tieto roly dopĺňajú, respektíve,
dá sa v takomto zhone vôbec žiť?
– Niekedy je toho naraz priveľa, ale
rád žijem na doraz. Je príjemné uvedomovať
si, že sa nepremrhal ani okamih nášho
vzácneho času. Štúdium druhej vysokej
školy, katolíckej teológie v Spišskej Kapitule,
bolo náročné popri zamestnaní a rodine.

... považujem za nevyhnutné
dopĺňať si vzdelanie vo viacerých
odboroch: v psychológii pre
jej aktívny vzťah k riešeniu
ľudských problémov a vysvetlenie
našich motivácií, vo filozofii pre
naznačenie možností ľudského
myslenia, v teológii, lebo učí, že
„prvé má byť prvé“...
Myslím si však, že to bolo nesmierne
prospešné štúdium a jeho dopad v mnohom
ešte neviem presne doceniť. Pre prácu
v škole aj pre môj súkromný život však
považujem za nevyhnutné dopĺňať si
vzdelanie vo viacerých odboroch:
v psychológii pre jej aktívny vzťah k riešeniu
ľudských problémov a vysvetlenie našich
motivácií, vo ﬁlozoﬁi pre naznačenie
možností ľudského myslenia, v teológii,

lebo učí, že „prvé má byť prvé“ a dáva
nášmu životu večnú (eschatologickú)
orientáciu a v umení pre vynikajúce príklady
všetkých predošlých náuk (aj posledný citát
je vlastne verš, od Cz. Miłosza). Bez tohto
štvorlístka sa podľa mňa nedá prežiť
(naplno).
• Tvoj debut bol prijatý pozitívne, menšie
výhrady boli voči jeho prílišnej
soﬁstikovanosti, sémantickej
„preťaženosti“. Druhá zbierka sa mi vidí
čitateľnejšia, nie však menej ambivalentná.
Je komunikatívny posun vedomý, alebo
súvisí s faktom, že človek (básnik) sa časom
usiluje byť presnejší a paradoxne aj menej
zložitý?
– Kritické ohlasy boli veľmi opatrné,
vyhýbavé alebo sa sústredili na niečo iné ako
na jadro poézie. Nemyslím si však, že by išlo
o náročnejšiu poéziu ako napr. u Osamelých
bežcov, konkretistov či Rúfusa v zbierke
Zvony. Aj po piatich rokoch som si istý, že
pri písaní Pálenia včiel som volil legitímnu
cestu a je len otázkou času a chuti
(s možnosťou nikdy), kedy sa niekomu bude
chcieť v knihe hľadať. Zjednodušenie
v druhej knihe súvisí s tým, že ľudské
skúsenosti zaznamenané v básňach sú nám
bližšie a spoločné.
• Čo si myslíš o porovnávaní nielen tvojho
debutu s cudzím vzorom? Každý má predsa
svojho Válka, Buzássyho, Laučíka...
– V 21. storočí je ťažké nepodobať sa na
niekoho. Aj napriek jedinečnosti máme
zrejme stále veľa spoločného. Podobnosť
môže byť epigónska, keď neprináša hodnotu,
býva však aj typologická, vychádzajúca zo
zhodného videnia sveta. Ak niekto čerpá
z kresťansko-antického základu, len ťažko sa
ubráni podobnosti so staršími duchovnými
autormi.
• Si jedným z najvýraznejších kritikov
súčasnej slovenskej poézie, mnohé texty
svojich generačných rovesníkov neprijímaš
pozitívne.
– Ďakujem za vyznamenanie, viem, že
nelichotíš často, o to viac si cením tieto
slová. Zdá sa však, že pravdivejšie by bolo
hovoriť v minulom čase. Napísal som už síce
takmer stovku recenzií, z toho 90 percent
boli hodnotenia poézie, v posledných rokoch
sa však k recenziám dostávam sporadicky.
Dôvodom je, že píšem čoraz pomalšie a že sa
môj produkčný kontakt s literatúrou
presunul k teoretickým, historickým
a prekladovým priestorom. Žiaľ, čítanie
súčasnej slovenskej literatúry je nesmierne
skľučujúce. Predovšetkým kvalitou
a nedostatkom podnetov, ktoré by ma
zaujali. Pred časom som urobil rozsiahlejší
výskum básnickej tvorby autorov z mojej
generácie (Romboid 3 a 4/2002) a jeho
prínos pre mňa bol minimálny. Keď sa teraz
venujem tvorbe moderných metafyzických
básnikov (Miłoszovi, Szymborskej, Silanovi,
Grochovi) alebo tvorbe Heaneyho,
Novomeského či Buzássyho, akcelerácia
smerom ku kvalite je závratná. Trvá síce istý
čas, kým sa čitateľ k tejto svetovej špičke
priblíži, len čo sa však ocitnete za prvotnými
prekážkami, otvorí sa vesmír.

• Nestalo sa ti, že by ťa autorstvo limitovalo
pri posudzovaní diametrálne odlišných
poetík?
– Autorstvo ma nikdy nelimitovalo. Naopak,
dovoľovalo mi často presnejšie pochopiť
autorovu stratégiu, kódovať texty aj
odhaľovať, o aké zisky tvorcom išlo. Vyskúšať
si, čo znamená vytvoriť „niečo z ničoho“
(princíp poésis), je pre mňa skúsenosť na
nezaplatenie.
• Čomu sa ako literárny kritik usiluješ
vyhnúť, respektíve, čo sa ti v cudzích
recenziách zdá neprofesionálne?
– Prvé čítania sa usilujem absolvovať bez
kontextového rámcovania. Nechám dielo
prirodzene plynúť, aby sa mi postupne
ukázala jeho hodnotová orientácia,
stratiﬁkácia dôležitých a minoritných
motívov a poetické preferencie. Toto
považujem za jadro poriadnej recenzie.
Za neprijateľné považujem povrchné
prebehnutie textom bez úsilia
o konvergenciu (niekedy sú však knihy také
zlé, že sa to naozaj nedá) a za nezvládnuté
považujem recenzie, kde sa spolu
s odborným posudzovaním mieša balast,
ktorý má predstavovať zasvätenie do
zákulisných tajov literárnej (de)mág(og)ie.
Vidím za tým pokus o vybudovanie si imidžu
prísneho kritika literatúry a jej pomerov.
Nemožno nič zlé namietať voči kritike
založenej na presnom pozorovaní a pravde.
Imidž má však vyvolať zdanie, že ktosi je
viac, ako mu prirodzene prislúcha. Meno
recenzenta je značkou vo svete názorov
a vybudovanie si príslušnej pozície trvá dlho,
dlhšie ako pri dielach primárnej umeleckej
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literatúry. Veľa by o tom vedel hovoriť
J. Bžoch, V. Mikula a napokon aj ty.
Imidžoví kritici sa podobajú politikom
v nedeľných debatných reláciách,
kde sa navzájom protichodné strany
„žoviálne osočujú a obviňujú“. Prenesené
do literárneho priestoru: títo recenzenti
si kompenzujú jednak nedostatočnú
štylistiku a jednak pocit menejcennosti.
A pritom je poctivá práca recenzenta
rovnako dôležitá a aj náročná ako tvorenie
hodnotného literárneho diela.
• Nie je to dávno, čo si sám študoval na
prešovskej ﬁlozoﬁckej fakulte, kde teraz
pôsobíš ako odborný asistent. Vnímaš
nejaký posun u študentov alebo u učiteľov?
– Literatúru by som učil aj zadarmo (platiť
by som si dal len za tie nepríjemné
administratívne úkony). Dokonca som
si na to tak zvykol, že väčšinu tém
a otázok svojich literárnovedných výskumov
musím predostrieť ako súčasť seminárov
a prednášok. To, že niekomu
sprostredkovávate slovami čosi, čo len
cítite a tušíte, vás posúva ďalej. K mnohým
z mojich pozorovaní a objavov som prišiel
na vyučovaní na univerzite, niekedy aj
s prispením poslucháčov. Za to im touto
cestou ďakujem. Literatúra sa za posledných
pätnásť rokov dostala na okraj záujmu,
ľudia majú viac možností, ako sa realizovať

a tráviť voľný čas. Čítanie a písanie
umeleckej literatúry je do veľkej miery
záležitosťou talentu, no naše školstvo ráta
s tým, že literatúru môže chápať každý.
Z vyučovania literatúry na školách
sa stávajú predovšetkým dejiny literárnych
udalostí a výkonov, súhrn nespojitých
mien, názvov a dátumov, ktoré majú
so samotným umeleckým textom
a zážitkom z neho veľmi málo spoločné.
• Ku ktorým osobnostiam z literatúry
a literárnej vedy sa hlásiš?
– Literatúru si neviem predstaviť bez troch
vynikajúcich osobností literárnej vedy:
Milana Hamadu, Stanislava Rakúsa a Albína
Bagina. Všetci traja predstavujú vzácnu
symbiózu literárnej teórie, histórie a kritiky.
Čítanie literárnych diel týchto pánov –
vedcov má nielen teoretickú precíznosť
a hĺbku, ale zároveň aj ťah na aktuálnu
a univerzálnu hodnotu. Pri recepcii ich
vedeckých prác nám je odrazu jasné,
že literárna veda je právoplatnou vedou
a že v nej platia zákonitosti, ktorých
nedodržanie vedie k narušeniu ideálneho
obsahu alebo tvaru literárneho diela.
• Na základe akých kritérií si vyberáš
preklady a čo ti dáva prekladanie
literatúry?
– Prekladanie poézie ma nesmierne
napĺňa. Je to niečo ako riadená tvorba;
predloha je ako vodiaca čiara, ale zároveň
poskytuje veľkú slobodu. Ten, kto chce
napísať vlastnú knihu, sa na začiatku
vždy ocitne pred prázdnou stránkou
a tento ohromný priestor vie poriadne
zaskočiť. Pri preklade odpadá strach
z prázdneho miesta, prekladateľ sa skôr
obáva, že to, čo číta a následne píše,
nemusí byť tým jediným alebo
najvhodnejším ekvivalentom. Prekladanie
prináša rovnakú radosť ako vlastné
písanie, sprístupňuje niečo utajené.
Pracujete a venujete časť svojho života
niekomu, kto je pre vás výzvou, prípadne
vaším doplnením. Medzi výzvy môžem
určite rátať prekladanie Seamusa Heaneyho,
ktorý je v mnohých ohľadoch preložiteľný
len približne. Veľmi zaujímavé bolo
prekladanie populárnej britskej poetky
Carol Ann Duﬀyovej (Nesvätá žena).
Pri prekladaní jej poézie som sa musel
nanovo pozerať na svet, a to očami ženy
takej odlišnej odo mňa a mojich názorov.
No a som rád, že sa po niekoľkých rokoch
vraciam k prekladaniu básní Jamesa
Sutherlanda-Smitha, pretože tento
aberdeensky rodák žijúci dlhodobo
na Slovensku dokázal do svojich veršov
vložiť veľa múdrosti a skvelých postrehov,
nezriedka o jedinečnej slovenskej povahe.
Pripravila Marta Součková
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