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VYCHÁDZA KNIHA KOZĽA V MLIEKU
,,Ide o to, že Stas je v podstate poriadny
sukničkár, a navyše knižný prach, ako som
kdesi čítal, špeciálne stimuluje túžbu po
ženách. Napríklad v Taliansku zvädnutým
mužom lekári dokonca odporúčajú častejší
pobyt v knižnici.“
Úryvok z grotesky Jurija Poľakova o ,,výrobe“
avantgardného spisovateľa z pologramotného chlapíka bez toho, aby vôbec niečo
napísal, čítajte na strane 8. V Rusku tento
bestseller vyšiel už v 10 vydaniach.
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NAJPREDÁVANEJŠIE KNIHY

POMALÉ ROZPÍNANIE RUŽE
Držím v ruke knihu krásnu obsahom i vyhotovením (obálka
Vladimír Gažovič, graﬁcká úprava Ľubomír Krátky) a môžem
sa sústrediť na texty a privítať autorku v slovenskej literatúre.
Na rozdiel od prozaičiek je najmladšia ženská poézia zastúpená malým počtom dobrých autoriek (spomeniem len
skvelú Nóru Ružičkovú a veľmi zaujímavú Katarínu Kucbelovú).
Jemné Veronikine texty krúžia v hmle, vode, rose, dotýkajú sa
hrán, kde tušíme temné labyrinty (podľa nej okolo rúk... ale sú
vlastne všade naokolo a musíme nimi prejsť v tom období života, v ktorom autorka práve je, aby sme nielen krúžili dokola ale
aj nachádzali... predovšetkým seba a cez seba aj iných...), počujeme dupot (slov, možná inšpirácia od Sylvie Plath, ktorej motto: „Prýštiaca krv – to je poézia a nezastavíš ju“ stojí v záhlaví
knihy, tušíme v diaľke hladiny vĺn slov prichádzajúcich ako
šepot z nekonečna, ako vzdialené kométy, ktoré sa zjavujú
a miznú na svojich presných vzdialených dráhach. Slová ako
sochy: ľadové decembrové a navlhnuté, poézia, ktorá naráža
v neustále nových dvíhajúcich sa náporoch: prichádza a odchádza ako príliv a odliv lásky. Slová ako jemné dýky: zraňujúce,
zanechávajúce stopy, a obnovujúce sa jazvy... Poézia ako dýchanie: „v ten deň / som dýchala nad čistým hárkom / ostávali tam
nejasné stopy ako / keď oddelím prameň vlasov od ostatných /
alebo mlčíme...“ Premyslené členenie básnickej zbierky na tri
časti: V ľadových sochách, Tvoja tisíca psyché a Maximálny sen,
dáva knihe Labyrint okolo rúk pevnejšie ukotvenie a napriek
rozdeleniu akoby básne viac sceľovalo a tvorilo oblúk od prvej
úvodnej, citovanej, až po poslednú s názvom Putovanie, ktorá
je zložená z piatich kratších častí a akoby už trochu patrila
do inej knihy, ktorá, dúfam bude nasledovať. Talent Veroniky
Dianiškovej je prísľubom pre slovenskú poéziu, lebo...
„ona počuje pomalé rozpínanie ruže“.
Mila Haugová

KNÍHKUPECTVO ARTFORUM
BOTTOVA 2, 010 01 ŽILINA
TEL./FAX: 041/564 0373
Slovenské:
1. Slovník súčasného slovenského jazyka (a - g) – Veda
2. Cavaliere senza Nome: Eva Ave – Elán
3. I. Bukovský: Návod na prežitie pre muža – Ambulancia
klinickej výživy
Zahraničné:
1. F. Carter: Malý Strom – Artforum
2. M. Kundera: Nesnesitelná lehkost bytí – Atlantis
3. J. Austen: Pýcha a predsudok – Vydavateľstvo Slovart

KNÍHKUPECTVO LB-STORY MALÝ PRINC
HVIEZDOSLAVOVA 41, 953 00 ZLATE MORAVCE
TEL. 037/6422095
Slovenské:
1. P. Nagyová-Džerengová: Pozri sa na seba – Ikar
2. A. Pavelková: Prísaha – Vydavateľstvo Slovart – VSSS
3. P. O. Hviezdoslav: Básnické dielo – Kalligram
Zahraničné:
1. P. Süskind: Parfum – Columbus
2. M. Connelly: Echo park – Vydavateľstvo Slovart
3. Ilustrovaný dvojjazyčný slovník nemecko-slovenský –
Vydavateľstvo Slovart
KNÍHKUPECTVO VEDA
ŠTEFÁNIKOVA 3, 811 02 BRATISLAVA
TEL. 02/5249 8095
Slovenské:
1. Slovník súčasného slovenského jazyka (a - g) – Veda
2. J. Krempaský: Veda verzus viera? – Veda
3. Synonymický slovník slovenčiny – Veda
4. Krátky slovník slovenského jazyka – Veda
5. Pravidlá slovenského pravopisu – Veda
6. S. Ondrejovič: Sedem a pol – Veda

VEĽTRH DETSKEJ KNIHY
BOLOGNA 2007
ZVK SR a CK KRÁL pripravili pracovnú cestu do Bologne
a Ríma od 23. apríla do 28. apríla 2007. Odchod zo Žiliny je
23. apríla o 5.00, z Bratislavy spred Istropolisu o 8.00. Pobyt
na veľtrhu je v dňoch 24. a 25. apríla. V prípade dostatočného
záujmu 26. a 27. apríla je možná cesta do Ríma. V cene
zájazdu je ubytovanie v hoteli *** a polpenzia (3x v prípade
cesty do Bologne, 5x v prípade cesty aj do Ríma), komplexné
zdravotné poistenie, sprievodca a doprava luxusným
autobusom. Cena: Bratislava – Bologna – Rím 14 490,– Sk;
Bratislava – Bologna 9 490,- Sk. ZVK SR poskytne príspevok
5000 Sk (v prípade cesty do Ríma ho primerane zvýši)
maximálne pre dvoch pracovníkov jedného vydavateľstva,
ktoré musí mať zaplatený členský príspevok na rok 2007.
Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR pripravuje pracovnú
cestu aj na Knižný festival do Budapešti 12. – 13. apríla. ZVK
SR hradí svojim členom cestovné a ubytovacie náklady
na 1 deň. Vyzývame záujemcov o návštevu budapeštianskeho
medzinárodného knižného veľtrhu a veľtrhu v Bologni,
aby sa záväzne prihlásili do 25. marca na adrese: CK Král,
Smreková 32, 010 07 Žilina, e-mail: kral-cz@za.psg.sk,
tel./fax: 041/7234 944, 0905 606 241, 0903 467 052.
CK Král poskytne aj podrobnejšie informácie.
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Karol 3D Horváth
Levice, Koloman Kertész Bagala – L.C.A. Publishers Grup 2006
Tretím, modrým, Karolom Horváthom (predošlí dvaja
boli červený a zelený) završuje po dvoch rokoch od oneskoreného debutu svoj poviedkový cyklus „true color“ autor
rovnakého mena, vlaňajší ﬁnalista konkurzu Anasoft Litera.
Autor tým dáva najavo, kde sa vzala jeho metóda rýchleho
zaznamenávania zložitých ľudských príbehov a groteskných
výjavov. Odpovedá ňou na postmodernistickú výzvu vysmiať
sa klasickému i modernistickému literárnemu pechoreniu
a multimedializovať slovo, aby nenechalo na pokoji nič zo
starých slovesných jednostranností a zvetrávajúcich ušľachtilostí. Ak si takto možno vytýčiť literárny cieľ, tak s pokojným svedomím sa dá povedať, že Karol Horváth ho rytiersky
dosiahol: v jeho poviedkach naozaj niet ani úcty k tradícii,
ani tradičných postáv, ani tradičných tém. Platí to o všetkých
troch kolorovaných knižkách, o tretej azda najviac. Zato je
tam plno všeličoho iného, takpovediac divadelného a performančného.
Po prvé, je tam plno nehy. Pritom prvé, čo čitateľovi
udrie do očí a do zmyslov, je krv a vulgarita. Oči vidia, nosy
cítia, uši počujú, všetko sa dá ohmatať. Ľudským kynožením a drsným chlapáctvom sú kontaminované vari všetky
poviedky zbierky. Hrdinovia vraždia alebo sú svedkami
vrážd najamerickejšieho kalibru vylepšeného stredoeurópskymi špéciami. Pohybujú sa vo svete, kde dobré a pekné
slovo je neslušnosť a duša s jej poryvmi opovrhnutiahodné
trpáctvo. Maﬁáni, undergroundoví vydedenci a hlúpi konzumenti ani nehľadajú príležitosť vystreliť na človeka,
ošmeknúť blížneho, ukázať silu: žijú rovno v epicentrách
krutosti, klamstva a tupých násilností. Často však urobia
niečo, čo vybočuje z tohto normálu, a čo v tomto čudnom
svete robí z nich excentrických čudákov: idú na pohreb
s kaktusom a spadnú do jamy (Let muchy), napíšu na drevo
gnómickú báseň tajnej milenke a zapália ju pred jej dverami (Najlepšia gnómická báseň) alebo v krvilačnom masopuste zdemolujú gýčovú dedinskú veselicu i s jej účastníkmi (Nenávidím dychovku), alebo si z nedostatku lepších
možností siahnu na život. Je to preto, že žijú v autorskej
predstave reálneho sveta a správajú sa tak, ako treba: sťa
v módnom videoklipe idú v rýchlom slede zo situácie do

situácie, z deja do deja až po sebazničenie. Ich poviedkový
život mapuje s neľútostnou presnosťou a hororovou grotesknosťou všetko zlé, ale v tom, pravdaže, nie je ich literárny zmysel. Zmyslom je skôr varovná karikatúra sveta
zabetónovaného konzumom a digitalizáciou. Zmyslom je
práve paradoxná expozícia vnútorného života postáv, ktorá sa nemôže a ani nesmie realizovať v akčnosti exponovanej textom, ale ktorá v Horváthových postavách nepochybne existuje, a prejavuje sa najmä čudnosťami nepasujúcimi
do fenomenológie konzumného veku. Takže prvý paradox:
Horváth je rýchly, drsný a akčný, ale je predovšetkým o cite, o jeho absencii, deformáciách a úchylných prejavoch.
Všetky tie vysmiate nedoručené kytice, kaktusy, horiace
básne, snívajúce reality show a presolený sexualizmus sú
prejavom nenaplnenej ľudskosti a Horváth nimi narába
priam na hranici sentimentality.
Po druhé, je tam plno literárnosti. Horváth vie, čo je
detektívka, horor, triler, čo je fantasy, čo realizmus, dobrodružná a sentimentálna próza, i to, na čom stojí obrazoborecké donkichotské hrdinstvo tzv. vážnej literatúry.
Všetko to nejako zanechalo stopy na spôsobe tvorby vlastnej prozaickej vízie, ktorá je práve tak výsmechom a paródiou, ako cieleným budovaním vlastného štýlu. Ak povieme, že poviedky majú hlavu a pätu, znamená to, že dokázali premeniť bezbrehú beztvarosť súčasného pocitu sveta na
presne vymodelovaný tvar, v ktorom sa myšlienkový mechanizmus spúšťa a funguje vďaka presne zameraným detailom spájajúcim obrovskú rozlohu príbehových vzťahov.
Ak v rovine významu je všetko prekryté hrôzou a úpadkom, v rovine sujetovej výstavby všetko prekrýva vecný neutrálny jazyk vyrušovaný z pokoja vysoko príznakovými
dialógmi.
A po tretie, je tam plno civilizačnej inteligencie. Horváth
má rád dedinu a predmestské periférie, ale jeho hlavnou témou je oná podprahová inﬁltrácia vzťahov ultramodernými
spôsobmi a technológiami. A to je naozaj práca pre jemného
diagnostika so zmyslom pre komiku, akým talentovaný Horváth nepochybne je.
Alexander Halvoník
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Aktuálne
Knižné centrum Žilina, vydavateľstvo
ESA Bratislava a Združenie
vydavateľov a kníhkupcov SR
oznamujú slovenským vydavateľom,
že budú mať od 21. do 27. marca
2007 stánok na Medzinárodnom
knižnom veľtrhu v Novom Sade.
V okolí Nového Sadu žije
šesťdesiattisícová slovenská enkláva,
ktorej by slovenskí vydavatelia mohli
prezentovať vlastnú produkciu

„U nás sa ﬁnančná podpora spája
s obchodom. Málokto je ochotný
podporiť. V podstate si vás chce
kúpiť. Či je to sponzor alebo štát.
Bolo by fajn, keby sa našiel
ﬁlantrop. Filantropia je úžasná
vec. Ba dokonca som sa s ňou aj
stretol, ale je jej strašne málo.“
Režisér Blaho Uhlár,
Sme 1. 3. 2007

• CC CENTRUM, Jiráskova 3,
Bratislava – beseda so
spisovateľom Jozefom
PAVLOVIČOM o knihe Prózy kozy
Rózy – 14. marca o 10.00
• Kaviareň Štefánka v Bratislave
– tlačová beseda básnika Milana
RÚFUSA – 16. marca o 10.00
• Žitnoostrovná knižnica
v Dunajskej Strede – beseda
s Danušou DRAGULOVOUFAKTOROVOU o jej knižnej
tvorbe – 16. marca o 10.00
• ZŠsMŠ v Miloslavove –
Alžbetinom Dvore – beseda
s Danušou DRAGULOVOUFAKTOROVOU o jej knihe Kto
vám to kreslí – 19. marca o 10.00
• Múzeum v Svätom Antone –
prezentácia knihy Antona
HYKISCHA Spomeň si na cára –
20. marca o 15.00
• Krajské osvetové stredisko,
Tatranská 3, Nitra – beseda
Kvety DAŠKOVEJ o jej knihe Pipo,
Vankúšik, Nitka a ich zvierací
kamaráti – 21. marca o 11.00
• Krajské osvetové stredisko,
Tatranská 3, Nitra – vernisáž
výstavy Knihy, čo ma držia nad
vodou – Kveta DAŠKOVÁ, knižný
graﬁcký dizajn a knihy Vydavateľstva Q 111 – 21. marca o 17.00
• Mestská knižnica
v Partizánskom – Slovensko
a jeho literárny život – literárny
medailón k Roku Jozefa Miloslava
Hurbana – 21. marca o 10.00
• Knižnica Prešovskej univerzity
– čítanie Lenky PROCHÁZKOVEJ
o Jaroslavovi Seifertovi a Nobelovej cene – 21. marca o 18.00
• Klub Trezor divadla Astorka na
Nám. SNP v Bratislave – Monika
KOMPANÍKOVÁ alebo Biele
miesta – 22. marca o 19.19
• ZŠ Slovenských partizánov
v Považskej Bystrici – beseda
s Danušou DRAGULOVOU-FAKTOROVOU – 26. marca o 10.00
• CC CENTRUM, Jiráskova 3,
Bratislava – beseda so
spisovateľom Petrom GLOCKOM
o historických postavách z jeho
tvorby – 27. marca o 10.00
• Mestská knižnica v Piešťanoch
– beseda so spisovateľkou
a vydavateľkou Kvetou
DAŠKOVOU – 29. marca o 10.30
• Mestská knižnica v Piešťanoch
– stretnutie s čitateľmi nad knihou
Ján JURÍČEK: Milan Rastislav
Štefánik – 29. marca o 17.00
• Klub Trezor divadla Astorka na
Nám. SNP v Bratislave – Viliam
KLIMÁČEK predstaví víťazný
román súbehu Román 2006 Slovak
Telekom Námestie Kozmonautov
– 29. marca o 19.19

(predovšetkým pôvodné tituly).
Organizátori sú ochotní vaše knihy
do Nového Sadu zobrať a vystavovať.
Knihy treba najneskôr do pondelka
19. marca dodať do KC Žilina, alebo
do vydavateľstva ESA (Majerníkova
40, Bratislava). Organizátori sú
ochotní vám sprostredkovať aj
prípadnú osobnú účasť v ľubovoľnej
dĺžke.
Kontakt: demak@chello.sk

Zápisky z tzv. vedeckej turistiky

KDE BOLO

KDE BUDE

číslo 6

Výzva vydavateľom

ZRKADLÍME

• Klub slovenských spisovateľov
– prezentácia knihy Milana
ČECHVALU Zastavenie v čase –
21. februára
• UPC v Mlynskej doline –
stretnutie s kardinálom J. Ch.
KORCOM a jeho novým dielom
Sloboda ako dar – či záhuba? –
11. marca

KNIŽNÁ REVUE

Básnický debut Labyrint okolo rúk z vydavateľstva Ex tempore privítali
v Artotéke Mestskej knižnice v Bratislave (22. februára) priaznivci poézie
a široký okruh priateľov mladej autorky Veroniky DIANIŠKOVEJ a všetci,
ktorí držia palce mladým talentom. Nechýbal medzi nimi ani režisér Ľubomír VAJDIČKA, keďže okrem poézie druhým autorkiným živlom je divadlo.
K slávnostnej atmosfére prispelo aj to, že deň predtým mala Veronika narodeniny – 21 rokov. Jej knižku predstavila prítomným poetka Mila HAUGOVÁ (jej príspevok uverejňujeme na 1. s.). Práve tento žičlivý a povzbudzujúci postoj uznávanej poetky k tvorbe debutantky ocenil vydavateľ Ivan PANENKA a Veronike DIANIŠKOVEJ venoval k narodeninám debut Mily HAUGOVEJ Hrdzavá hlina z roku 1980. Slávnostný akt uvedenia knižky do života pripomínal akýsi staroslovenský obrad – poetka Anna ONDREJKOVÁ (na
snímke vpravo spolu s autorkou) symbolicky posypala zbierku hlinou a semiačkami.
Foto Peter Procházka

Nová Tolkienova kniha
Nikdy nevydaný román J. R. R. Tolkiena Húrinove deti vyjde v Anglicku
17. apríla. Hneď na druhý deň, 18. apríla, vyjde v slovenčine. Húrinove
deti sú jedným z troch „veľkých príbehov“ na ktorých Tolkien pracoval počas svojho celého života. Nikdy však nepredpokladal, že by toto dielo mohol
dokončiť. Vďaka jeho synovi Christopherovi, ktorý spracoval mnoho konceptov a náčrtov, uzrel tento veľkolepý príbeh svetlo sveta. Je to príťažlivo
vyrozprávaný príbeh s mnohými dejovými zvratmi. Vystupujú v ňom elfovia, trpaslíci, božské sily, a aj celý rad nepriateľov, známych už z Pána Prsteňov. Húrin, pán z Dorlóminu, vzdoruje Morgothovi, ktorý predstavuje zlo.
Ten ho zajme a uvalí kliatbu naňho aj na jeho rodinu, na jeho syna Túrina
a dcéru Niënor. Túrin je odvážny muž, ktorý sa vyznamenáva v bojoch proti
Morgothovým spojencom, ale kliatba poznačí jeho osud.
-r11. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre
deti od 6 do 15 rokov

EX LIBRIS HLOHOVEC 2007
Téma: Čarovný svet kníh
Kategórie:
1. Návrh na exlibris – základné školy od 12 do 15 rokov
2. Originálny exlibris – základné školy od 12 do 15 rokov
3. Originálny exlibris – ZUŠ od 12 do 15 rokov
4. Návrh na exlibris a originálny exlibris pre deti zo všetkých typov škôl
vo veku od 6 do 11 rokov.
Originálny exlibris treba vyhotoviť niektorou graﬁckou technikou (linoleorez, linoleoryt, drevorez, drevoryt, plastikoryt, papieroryt, tlač z kartónu, suchá ihla, tlač zo šablóny, atď.) v jednej alebo viacerých farbách. Prihlásené súťažné práce nesmú byť väčšie ako 13 x 9 cm a treba ich umiestniť do stredu
rysovacieho kartónu rozmeru 21 x 15 cm (A5), musia obsahovať textovú i obrazovú časť. Je to označenie EX LIBRIS, EXLIBRIS, Z KNÍH, KNIHA, meno
a priezvisko vlastníka alebo inštitúcie. Obrazová časť musí mať priamy vzťah
k vypísanej téme. Každý účastník môže prihlásiť najviac 2 práce, ktoré treba
zaslať do 30. apríla 2007 na adresu: EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC,
Námestie sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec. Slávnostné vyhlásenie výsledkov
súťaže sa uskutoční 5. októbra 2007 v Hlohovci.
Ďalšie informácie získate na tel. č. 033/7424657, e-mail: info@elap-hlohovec.sk

Duo s ozvenou a Vynález dúhy
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov na pravidelnom utorkovom čítaní SSS 20. februára v bratislavskom Klube slovenských spisovateľov predstavilo básnické zbierky Ingrid LUKÁČOVEJ Duo s ozvenou a Richarda KITTU Vynález dúhy. Podujatie moderoval tajomník SSS Jozef Zavarský, s literárnokritickým hodnotením zbierok vystúpil Ireney Baláž. Lukáčovej zbierka je ženskou výpoveďou o svete. Na otázku „Prečo sú ženy
bez srdca i s dvomi srdciami“ si sama odpovedá „V mužnej duši šumí tráva,
stromy.“ Prijíma život a údel ženy taký, aký je. Neponúka ani návod na život, ani na odstránenie pocitu samoty, nerozoberá ženskú citlivosť do detailu. Možno ju sem-tam pohltí zúfalý pocit z netušenej budúcnosti i z bolestnej minulosti. Dotýka sa otázok, ktoré prebleskujú hlavami žien, milujúcich matiek, bojí sa strát. O zbierke Richarda Kittu čítajte viac na str. 5.
-dp-

Vo štvrtok 1. marca v Libresse
kníhkupectva SAV v Bratislave
slovenský jazykovedec Slavomír
ONDREJOVIČ predstavil svoju novú
knihu Sedem a pol s podtitulom
Zápisky z tzv. vedeckej turistiky.
Na obálke čítame: „U nás každý vie
o zahraničných cestách vedcov
dávno svoje. Genius loci si tieto
cesty pomenoval trefným názvom
vedecká turistika. Vedci sa tvária,
že idú do zahraničia za európskou
a svetovou vedou, alebo dokonca,
že našu vedu do Európy a sveta
vyvážajú. To určite! Všetci predsa
dobre vieme, hovorí táto fáma, že
v skutočnosti nejde o nič iné, než
o obratnejšie či menej obratné
kamuﬂovanie vycestúvania za
celkom inými, alebo prinajmenšom
aj za inými cieľmi. Táto knižka

reportáži, či skôr akýchsi správ
z vedeckých podujatí, môže aj
podporiť uvedenú povesť. Napriek
tomuto rád podstupujem riziko,
lebo len tak sa dá ukázať, že optiku
vedeckých pracovníkov
neohraničuje len predmet ich
bádania, či ich vlastná vedecká
disciplína a že – navyše – každá
pracovná cesta môže byť zároveň aj
malým dobrodružstvom.“
Knihu, ktorá vyšla vo vydavateľstve
Veda a jazykovedec Ondrejovič sa
v nej predstavuje ako výborný
pozorovateľ a rozprávač, uviedol
prekladateľ, cestovateľ a expert
na polynézske jazyky Viktor Krupa,
k čitateľom ju vypravili krstní
rodičia básnik Ján Buzássy
a predseda edičnej rady
vydavateľstva Veda Ján Bakoš.

RAK v Artotéke
Na konci uzučkých točitých schodov
v priestoroch Galérie Artotéka
v Bratislave šéfredaktor časopisu
RAK Braňo HOCHEL otvoril večer
venovaný tejto Revue aktuálnej
kultúry. Komorné podujatie
moderovali redaktori časopisu Jitka
ROŽŇOVÁ a Vlado PISÁR. Ako prvý
prečítal svoje verše „o veľkých
chodiacich vrabcoch“ básnik –
rušňovodič Ján MIČUCH. Peter
FARKAŠ-ŽIŠKA pripravuje už desiatu
básnickú zbierku, ktorej názov si
zatiaľ nechal pre seba, ale predstavil

ju básňami V rokoch Kristových a Vo
dverách. Z knižky Vynález dúhy čítal
Richard KITTA. O príjemnú
atmosféru v podkrovných
priestoroch sa postaral i známy
výtvarník Ivan POPOVIČ, tiež
kmeňový autor RAKu. Svojimi
fejtónmi o populárnej hudbe
Nemôžem dýchať a Kar šou
o televíznom dokumente všetkých
pobavil. Vážnejší tón mali básne
Mira MALIŠA. V programe vystúpili
aj básnik a prekladateľ Karol CHMEL
a básnik Dalibor STANO.

Literárne soirée s Danielou Kapitáňovou
Prvé marcové Literárne soirée sa
tradične konalo v divadelnom klube
TREZOR v Bratislave. Vydavateľstvo
L.C.A. ho nazvalo Daniela
Kapitáňová alebo detektívna
zápletka. Barbora Zamišková
a Peter Palík scénickou kolážou
zostavenou z dvoch diel Daniely
KAPITÁŇOVEJ – detektívky Nech to
zostane v rodine! a z bestselleru
Samko Tále: Kniha o cintoríne –
priblížili spisovateľku v zaujímavom
kontexte. Autorka v besede zaujala
svojou bezprostrednosťou
a zmyslom pre humor. Samko Tále:
Kniha o cintoríne u nás vyšla
v štyroch vydaniach, jej preklady
vyšli v Česku, Švédsku a Francúzku
a v roku 2007 vyjde v Poľsku
a Rusku. D. Kapitáňová prezradila,

že momentálne pracuje na
scenároch celovečerných ﬁlmov,
jeden na motívy svojho
detektívneho románu a druhý
o Samkovi Tále, pričom divákom
naznačila, že pracuje na ďalšej
knihe, po ktorej plánuje s písaním
prestať a bude „sedieť na brehu
Dunaja a budú ma štípať komáre“.
Program pripravila a moderovala
Katarína Smiková, ktorá ho charakterizovala slovami: „Určite v takýchto
stretnutiach s literatúrou vidím
zmysel. Čitatelia a diváci sa môžu
osobne stretnúť so spisovateľom,
môžu sa dozvedieť niečo nové
o tvorbe aj o samotnom autorovi.
Navyše tu nastáva zaujímavá spätná
väzba aj pre autorov.“
Dominika Biskupičová

Dve čiarky nádeje
Denisa FULMEKOVÁ debutovala
zbierkou humorných
a sebaironických poviedok Tak čo
teda?, nasledovala zbierka poézie
Som takmer preč a vzápätí
Klebetromán, ktorý vydala ako
spoluautorka s Petrom
MACSOVZSKYM. V novom románe
sa venuje výsostne ženskému svetu
emócií a klíčiaceho života. Odkrýva
bolesť žien, ktoré prišli o svoje

nenarodené dieťa. O túto
traumatizujúcu skúsenosť sa môžu
podeliť len medzi sebou, lebo kto to
nezakúsil, nepochopí. Aj preto sa
hlavná hrdinka Eva zblíži so svojimi
náhodnými spolupacientkami
z nemocničnej izby, aby spoločne
prekonali bolesť duše. Prirodzene,
v románe nechýba veľká láska
a milujúci aj podvádzajúci chlapi.
-bi-

Nevyužité myšlienky
Možno som si chyby, ktorých som sa v živote dopustil, iba vymyslel.
Ján Litvák: Pijem vodu z Dunaja, F. R. & G. 2006

www.litcentrum.sk
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Recenzie

Slovník súčasného slovenského jazyka (a – g)

BIBLIOGLOSÁR

Bratislava, Veda 2006

Jozef Pavlovič
PRÓZY KOZY RÓZY AJ
RIADKY ZO ZÁHRADKY
Bratislava, SPN – Mladé letá
2006
Ilustrácie Peter Cpin

Za nezvyčajne veľkej pozornosti
médií sa 22. januára (vraj v najdepresívnejší deň roka) konala na
Bôriku prezentácia prvého zväzku
veľkého výkladového slovníka slovenského jazyka. Obidve tieto okolnosti (početnosť médií, ktoré udalosť zaujala, i miesto konania) svedčia o tom, že mnohí pochopili,
o aký významný medzník v dejinách slovenskej vedy a kultúry ide.
Slovník súčasného slovenského
jazyka je skutočne vynikajúcim
zrkadlom jedinečného bohatstva
slovnej zásoby súčasnej slovenčiny.
Používatelia nájdu v prvom zväzku
informácie o vyše 30 000 heslových
slovách, a to nielen výklad ich významu, gramatickú charakteristiku, normatívne a štylistické hodnotenie, ale aj ilustrácie používania
slov čerpané z bohatých autentických zdrojov, typické spojenia, frazeologizmy, ktorých je takmer
4000, a pod. Čistý obraz tohto bohatstva slovník zabezpečuje nielen
vďaka svojej rozmernosti, veď sa
týmto zväzkom začína vydávať naj-

väčší slovník našej histórie (bude
mať viac ako 200 000 slov), ale aj
vďaka tomu, že sa pri jeho vzniku

a príprave mohli a naďalej môžu využívať pramene, ktoré predtým našim lexikografom neboli vôbec prístupné. Kým ešte aj doteraz najväčší Slovník slovenského jazyka (tzv.
„Peciarov“) sa pripravoval predovšetkým na základe lístkovej excerpcie a introspekcie každého jedného z autorov, v súčasnosti pribudli nové možnosti: dnes už je pre
slovnikárov k dispozícii Slovenský
národný korpus Jazykovedného
ústavu Ľ. Štúra SAV s jeho tristo mi-

liónmi textových jednotiek, rozmanité internetové stránky a vyhľadávače. Zapojenie moderných metód
počítačovej lexikograﬁe s kongeniálnym Vladimírom Benkom zasa
pomohlo pri kontrole slov z hľadiska ich formy i významu. Po prvýkrát
sa objavila aj možnosť spolupráce
s desiatkami odborných konzultantov, ako to už dávno praktizujú veľké svetové lexikograﬁcké tímy. Zachytáva sa terminológia z viac ako
100 vedných oblastí a súčasťou
slovníka sú aj názvy obcí a ich častí
na Slovensku s príslušnými obyvateľskými menami.
Je naozaj skvelé, že nám autori
(presnejšie autorky) slovníka pod
vedením Kláry Buzássyovej a Alexandry Jarošovej poskytli vyvážený
a pestrý obraz slovnej zásoby súčasného slovenského jazyka a vystihli jeho pružnú stabilitu, v ktorej
sa každý jazyk tak dobre cíti. Je výborné, že načúvali predovšetkým
tepu živého jazyka, že v ňom sa usilovali nájsť pravdu života a neprepadli optickému klamu, že zlatý

vek nášho jazyka je už dávno a nenávratne za nami.
Autorky svoju prácu vykonali s obdivuhodnou bravúrou, ale to sa
vlastne od nich ako od slovnikárok
z liahne povestnej Bratislavskej lexikograﬁckej školy aj očakávalo.
Patrí im však vďaka nielen za dobre
vykonanú prácu, ale aj za to, že mali
odvahu spracovať niektoré veci podľa inštrukcií jazyka nanovo, že začlenili do slovníka aj doteraz nespracovanú lexiku bez likvidácie variantov a napokon – spomeňme aj to –
že neobišli ani tabuizovanú lexiku.
Ostáva už len zaželať tomuto
zväzku, aby si našiel cestu nielen
medzi domácich a zahraničných
elitných používateľov či bádateľov
slovenského jazyka, ale aby sa dostal ku všetkým, ktorí pocítia potrebu z akéhokoľvek dôvodu hlbšie
poznať slovenčinu ako svoj materinský jazyk. Neočakávane veľký záujem o vlastnenie slovníka veští
lepšie časy aj pre kultivovanie nášho
jazykového prejavu.
Slavomír Ondrejovič

Viliam Apfel: ...lebo len prach si
Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2006
V poslednom čase zažívame častejšie návraty autorov do všetkých
vrstiev našej národnej minulosti.
Vyšli kultové práce Marsinu,
Spiesza, Kučeru, Liptáka a i., masívne diela Pavla Dvořáka, už to je
priamo žatva. K tomu prirátajme
práce spisovateľov s témou našich
dejín (Ťažký, Hykisch, Moravčík,
Baláž, Jurík, Glocko, Solovič, Milan
Ferko, Zrubec...) a knihy literatúry
faktu venované slovenskej minulosti. Aj neúplný výber autorov
bude dlhý: V. Ferko, J. Ferko, Vároš,
Kalný, Leikert, D. Machala, Szabó,
Pauer, Salner, Švihran, Štrelinger,
Babnič, D. Mikolaj, M. Polák, Bob...
I v tomto – ako sa dnes s obľubou
hovorí – segmente je úroda bohatá, veď len Kalnému vyšli za dva
roky štyri knihy: Drámy na hraniciach, Odpísaní a dva zväzky Páni
novinári. Zatiaľ dostali tri vysoké
ocenenia – cenu Literárneho fondu
a dva razy Hlavnú cenu E. E. Kischa
– malé svedectvo, že ide o diela
nadštandardnej kvality. Ďalej spomeňme memoárovú tvorbu (vrátane parciálnych spomienok), ktorá sa sympaticky množí – uvediem
len autorov, ktorých som čítal v posledných dvoch-troch rokoch: Habovštiak, profesor Virsík, Kállay,

Haťapka, Jurík, Hykisch, docent
Králik, Habovštiaková, profesor Filkus, Jamrichová, Kubánka, R. Kulich, Schuster, Smolec, tri zväzky
Satinského spomienok... Sú tu
aj memoáre-interview, rozhovory
v knižnej podobe, ktoré s významnými osobnosťami pripravili, povedzme J. Strasser, J. Leikert alebo
D. Machala. Navyše je tu obdivuhodná edícia Bratislava – Pressburg
Alberta Marenčina a jej vyše tridsať
kníh. Potešujúca bilancia.
Odpustite mi tento zdĺhavý úvod,
ale patrilo sa to povedať práve v súvislosti s najnovšou knihou Viliama
Apfela, orientovaného práve na
našu národnú históriu. Autori
z Klubu spisovateľov literatúry faktu akoby sa v posledných mesiacoch predbiehali, kto je čipernejší.
Spomenuli sme Kalného, ale zďaleka v tej nezvyklej tvorivej aktivite
nie je sám: Várošovi napríklad na
prelome rokov vyšli dve knihy (Záhady nesmrteľnej milenky a Stratené slovenské poklady I.), a keď
sme už pri Apfelovi, len nedávno
vyšlo jeho objavné svedectvo o Štefánikovej mohyle (Panteón zlomených nádejí) a návraty k bitkám
pri Piave (Čas bez rozlúčky) a teraz
kniha, na ktorú chcem upozorniť –

KNIHA ROKA 2006
Predbežné výsledky

Počet hlasov

KNIŽNÁ REVUE

1. Na knihu roka navrhujem:

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

238
231
89
67
54

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

Ján Čomaj

(autor, názov, vydavateľstvo)
198
169
78
73
46

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

zamýšľal nad knihou Milana Ferka
Kráľovská pomsta a iné politické
vraždy a záhadné úmrtia v našich
dejinách, povzdychol som si: Čo by
to boli za ﬁlmy, keby sme my mali
tak svoju národnú kinematograﬁu
a ešte aj ambicióznu verejnoprávnu
(a národnú!) televíziu! To isté musím zopakovať aj teraz pri Apfelovi.
Aspoň že tá kniha je na svete.
Mám pocit, že autor nemá šťastie
na príťažlivé názvy svojich kníh.
Napríklad Čas pekelných ohňov.
Pekný, ale málo vraví o tom, že kniha sleduje spôsoby mučenia a popráv bosoriek. Čas bez rozlúčky –
nejde mi o refrénové slovko „čas“,
ale skôr o to, že z obálky sa čitateľ
nedozvie, že vnútri je skrytá dráma
bojov našich vojakov pri Piave. Ani
filozoficko-poeticky znejúci titul
...lebo len prach si (hoci aj s podtitulom Príbehy z histórie, ktoré sa
nevošli do dejepisu) návštevníkovi
kníhkupectva nevraví o tom, že
kniha je plná strhujúcich príbehov
zaujímavých osobností našich dejín. A ich reálnejších portrétov,
podôb, ako ich nepoznáme: bez legiend a karnevalových masiek.
Škoda.

ANKETOVÝ LÍSTOK - KNIHA ROKA 2007

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

...lebo len prach si – Príbehy z histórie, ktoré sa nevošli do dejepisu.
Zväčša to nie sú z gruntu nové
práce, autor ich už publikoval
v kratšej a plochejšej novinárskej
podobe, v polovici deväťdesiatych
rokov časť z nich dokonca v knihe
Tajomstvo stratených hrobov. Slúži mu však ku cti, že sa témou ďalej
zaoberal, vypĺňal skulinky záhad
a nejasností, formoval plastickejší
obraz svojich hrdinov, ich vzťahov
s okolitým svetom a dejinnými
udalosťami, najmä ich dotváral
kompozične – z atraktívnej historizujúcej reportáže robil veľké plátna
literatúry faktu.
Dvojnásobný laureát Ceny E. E.
Kischa prináša v knihe životné príbehy Matúša Čáka, Jána Literáta,
Majstra Pavla, Jura Jánošíka, Žoﬁe
Bošňákovej, Mórica Beňovského,
Levočskej bielej pani, Robinsona
z Prešporku, Venuše z Muráňa, Drakulu, mnícha Cypriana z Červeného
Kláštora, Nikolu Šuhaja i pátranie
po mieste posledného odpočinku
Andreja Hlinku. Z väčšiny svojich
hrdinov sníma ligotavý šat spletený
z legiend a postavy sú napočudovanie aj tak, alebo práve preto, príťažlivé. A najmä vernejšie.
Nedávno, keď som sa podobne

Meno a adresa odosielateľa:

(podpis)
193
188
186
184
38

Svoje hlasy do ankety KNIHA ROKA 2007 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 2007. Uzávierka ankety je 15. marca 2008.

Prózy kozy Rózy vychádzajú už
v druhom vydaní, Riadky
zo záhradky v prvom.
Spoločne, ako inak, v prvom.
Ich spoločné súžitie je
harmonické, akoby ich jedna
mater mala, pardon, pán
Pavlovič! Kým však koza Róza
rozpráva vtipné príbehy
o zvieratkách, záhradkárske
rozprávky sú o zelenine.
Do gazdovstva už chýba azda
iba ovocie. Autor sa ﬁgliarsky
hrá so slovami, žongluje
s nimi, vymýšľa, vyhutuje.
Rozprávkový svet Jozefa
Pavloviča je blízky každému
detskému čitateľovi, či sa ešte
balí v plienky, oblieka si prvé
podkolienky a či dospeláci
spoza stienky povzdychnú si:
Kam to chodí po myšlienky?!
Vtipnosť knihy dopĺňajú
nápadité ilustrácie. Vďaka
za takéto kreácie, od problémov
odľahčené rekreácie: aj dospelý
bude svojim ratolestiam
z knižky schuti rád čítať.

Elisabeth Lowell
PAMÄTNÉ LETO
Bratislava, Remedium 2006
Preklad Mária Kastlová
Otec Rainy Smithovej
je šéfom vládneho
protiteroristického oddelenia
USA. Raine však pracovníkov
tajných služieb neznáša.
Bez ich pomoci a ochrany
by ale nemohla štartovať
na olympijských hrách
a možnosť, že sa stane terčom
útoku teroristov, je reálna.
Športovkyňa dostane preto
ochrancu – agenta Corda
Elliota, aby si mohla splniť
svoj životný sen. Na ochrancu
si zvyká len pomaly,
no onedlho zistí, že sa
zamilovala. Ani strážcovi
nie je ľahostajná...

Barbara Taylor Bradfordová
SPRAVODLIVÁ ODMENA
Bratislava,
Slovenský spisovateľ 2006
Preklad Tamarová
Chovanová
Záverečná kapitola ságy
rodu Hartovcov prináša
osudy pravnučiek Emily
Hartovej, zakladateľky
svetoznámej módnej ﬁrmy.
Práve Linet a Evan majú ťažkú
úlohu – ak chcú modernizovať
obchodný dom Harte – musia
presvedčiť najbližších
príbuzných. Obavy majú najmä
zo šé y ﬁrmy Pauly, ktorá
striktne dodržiava pravidlá
a tradície starej mamy.
Súdržnosť rodinného klanu
však ohrozuje nepriateľ
spomedzi nich – Jonathan
Ainsley, a ten sa nezastaví
pred ničím! Ohrozuje nielen
ﬁrmu, ťažko budovanú
predošlými generáciami,
ale neváha zákerne zaútočiť
ani na niektorých z rodiny.
Román potvrdzuje, že autorka
rozumie ženám, ktoré
sa dokážu presadiť vo svete
mužov a napriek tomu zostať
skutočnými ženami.
-msch- -lč-

Strana 4

Etela Farkašová:
Na ceste k „vlastnej izbe“
Postavy/podoby/problémy feministickej
ﬁlozoﬁe
Bratislava, IRIS 2006
Kniha Na ceste k „vlastnej izbe“ je prvá z pripravovanej trojice kníh
o feministickej ﬁlozoﬁi, ktorá nevníma človeka ako rodovo neutrálnu
bytosť (človek sú vlastne dve bytosti) a rozlišuje medzi pohlavím ako
tým, čo nám je dané prírodou, a rodom ako sociálnou konštrukciou.
Feministické ﬁlozo y poukázali na skutočnosť, že v dejinách ﬁlozoﬁe človek vystupuje ako rodovo neutrálna bytosť, pretože sa hovorí
najmä o mužskom subjekte. S týmto faktom súvisí aj jeden z cieľov feministickej ﬁlozoﬁe – identiﬁkovať povahu vzťahov medzi rodmi v histórii, odhaliť dôvody, ktoré viedli k dominancii mužského rodu, a tieto
vzťahy nanovo preskúmať.
Dnes sa už aj u nás feministická ﬁlozoﬁa stala legitímnou súčasťou
štúdia ﬁlozoﬁe, naráža však na nedostatok odbornej literatúry v slovenskom jazyku. A to je aj jeden z dôvodov vzniku tejto knihy, ktorá
predstavuje prvú časť projektu Postavy/podoby/problémy feministickej
ﬁlozoﬁe.
Etela Farkašová svojim čitateľom približuje dve významné spisovateľky, ktoré sa zaslúžili o počiatočný rozvoj feministického myslenia –
Mary Wollstonecraft a Virginiu Woolf. Tieto dve pozoruhodné ženy
boli predstaviteľkami prvej vlny feminizmu a vo svojich dielach tematizovali najmä problematické postavenie ženy v spoločnosti (ale aj v domácnosti), otázku ženských práv a vzdelávania.
Kniha predstavuje prvú časť pripravovanej trilógie o feministickom
vývine.
V časti Feminizmus ako teória a ako hnutie nás autorka zoznamuje so
základnými pojmami feminizmu a feministickej ﬁlozoﬁe, vznikom
a vývojom feministického myslenia v histórii, ako aj s najvýznamnejšími ženami – ﬁlozo ami, spisovateľkami a ďalšími dejateľkami z oblasti kultúry. Okrem iného sa autorka zameriava na význam mystiky, ktorá prispela k rehabilitácii významu zmyslovosti a emócií ako dôležitých
súčastí poznávacieho procesu; práve zmyslovosť sa má stať dôležitým
stavebným kameňom utvárania novej teórie poznania (usiluje sa o ňu
aj súčasná feministická epistemológia), chce narušiť „samovládu“ logického diskurzu a priblížiť sa tak ku komplexnosti a celistvosti poznávacieho procesu.
V časti o Mary Wollstonecraft autorka sústreďuje svoju pozornosť na
jej dielo Obhajoba ženských práv. Táto emancipovaná spisovateľka – ﬁlozo a je na rozdiel od svojich súdobých mužských kolegov presvedčená, že „polovica ľudského rodu – ženy – sú tiež ľudia“ a rovnako ako
muži majú rozum, vedia ho používať a majú tak legitímny nárok na
slobodu a rovnosť. Táto revolučná, politicky orientovaná bojovníčka
ovplyvnila aj druhú predstaviteľku prvej vlny feminizmu Virginiu
Woolf. Jej Etela Farkašová venuje najväčšiu časť svojej knihy. Dôvodom
je jednak význam tejto spisovateľky pre feminizmus a feministickú ﬁlozoﬁu, jednak, že písanie bolo pre Virginiu všetkým – výpoveďou, terapiou, únikom, zachytením celého jej vnútorného sveta, a práve preto
bola jedinečnou spisovateľkou a ﬁlozo ou zároveň.
Ako nám už naznačuje názov knihy, autorka sa zameriava najmä na
dve eseje Virginie Woolf Vlastná izba a Tri guiney. Eseje v knihe Tri
guiney sa venujú analýze podmienok na vzdelávanie a sebarealizáciu
žien v spoločnosti, ako aj kritike dlhodobej a výraznej asymetrie vo
vzdelávaní mužov a žien. V eseji Vlastná izba sústreďuje Virginia Woolf
pozornosť na ženu – autorku a na jej miesto a význam v literárnej tradícii.
Literatúra sa pre ňu stáva „formou identity“. Analyzuje pozíciu ženy
ako literárnej témy a ako autorky v dejinách literatúry, najmä anglickej, a premýšľa aj o procese (ženského) písania. Oceňuje spisovateľky,
ktoré písali „ako ženy“, na základe ženskej skúsenosti a ženského pohľadu a utvorili si vlastný samostatný životný postoj a vzopreli sa existujúcim „mužským“ autoritám. Verí v špeciﬁckosť literatúry písanej
ženami a obhajuje jej nezameniteľnú a nenahraditeľnú hodnotu. Zároveň poukazuje na to, že keď sa ženský pohľad na svet – ako rovnocenný
tomu mužskému – včlení do historicky určujúceho – mužského pohľadu na svet, dosiahne sa ucelenosť, pravdivosť a komplexnosť samotného pohľadu.
Veľmi zaujímavá je aj časť o fenoméne mlčania ako prvku „ženského
jazyka“ a „ženského písania“ v diele Virginie Woolf. Podľa Etely Farkašovej mlčanie v tvorbe V. Woolf otvára priestor na špeciﬁckejšiu, otvorenejšiu a výrečnejšiu sebaprezentáciu postáv. Zvýrazňuje aj prínos
mlčania pre hovorenie, vzájomné pochopenie, ale tiež pre sebapochopenie. Mlčanie pre V. Woolf neznamená, že nie je o čom vypovedať, ale
že postava nie je schopná výpovede. Mlčanie má v jej diele pozitívny
význam, pomocou neho necháva vstupovať do literárneho diskurzu načúvajúce a pozorujúce postavy, a rehabilituje tak mlčanie ako možnú
kognitívnu aktivitu, pripisujúc takémuto postoju v poznávacom procese pozitívnu hodnotu.
Kniha Na ceste k „vlastnej izbe“, ktorá je prvou knižnou publikáciou
svojho druhu na Slovensku, osvetľuje nielen prítomnosť žien v dejinách ﬁlozoﬁe a kultúry, ale mení aj tradičný pohľad na dejiny ﬁlozoﬁe.
Dozvieme sa napríklad, že mnohých ﬁlozofov ovplyvnili práve názory
niektorých múdrych a vzdelaných žien, pričom tradičné dejiny ﬁlozoﬁe prikladali týmto ženám – ﬁlozo ám minimálny význam. Tieto ženy
nemajú zastúpenie ani v štandardných ﬁlozoﬁckých encyklopédiách,
ani v učebniciach dejín ﬁlozoﬁe, a preto Etela Farkašová v tejto publikácii predstavuje ženy–ﬁlozo y–spisovateľky ako tvorkyne a dejateľky
kultúrnej tvorby v dejinách.
Michaela Geisbacherová
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Románske umění
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2006
Románske umenie poznáme ako prvý umelecký sloh,
ktorý výtvarne a myšlienkovo zjednotil stredovekú
kresťanskú Európu. Filozoﬁa kresťanstva, ktorá sa
šírila aj vďaka mníšskym rádom (najmä benediktínom
a neskôr cisterciánom), tu formovala feudálny
duchovný a kultúrny život.
Z obdobia románskeho umenia je známych menej
pamiatok hmotnej kultúry ako napríklad z gotiky
alebo renesancie. Autori prekvapili bohatou obrazovou
prílohou, ktorá z väčšej miery vznikla práve pre túto
príležitosť a patrí k hlavným pozitívam publikácie.
Predovšetkým vo Francúzsku, Nemecku, Španielsku,
Portugalsku, Taliansku, ale aj v severnej a strednej
Európe sa v období spred a po roku 1000 začínajú
objavovať baziliky, centrálne stavby, halové kostoly
a opátstva, ktoré spájajú spoločné prvky a pritom nesú
aj charakteristické črty svojich regiónov. Autori sa
detailne venujú začiatkom a koreňom románskeho
slohu od kláštorov v St. Gallene, Monte Cassino
až po stavby benediktínov v Cluny vo Francúzsku,
kde sa nachádzala bazilika sv. Petra a Pavla, dlho
najväčší kresťanský kostol. Rovnako podrobne
zdokumentované sú stavby cisterciánov, ktorých vplyv
sa presadzuje od prvej polovice 12. storočia.
Myšlienky románskeho umenia sa šírili rôznymi
spôsobmi, ale k najvýznamnejším patrili cesty
pútnikov do Santiaga de Compostela v Španielsku
a do Ríma. Popri týchto trasách rástli početné stavby
a pútnikom slúžili ako učebnice nového slohu, či už
pri konštrukciách chrámov, zostavách tympanónov,
symbolikách sôch alebo nástenných maľbách.
Autori jednotlivých kapitol ponúkajú interpretácie pamiatok románskeho slohu v krajinách západnej Európy
s tým, že nás odkazujú na ich východiská. Čitateľ sa môže
oboznámiť s pamiatkami stredovekého Francúzska,
krajiny, ktorá už v tomto období dokázala svojou kultúrou ovplyvňovať veľkú časť Európy. Vďaka benediktínom
a cisterciánom, kláštoru v Cluny, opátstvam v Caen,

katedrálam v Nevers alebo v Arles, patrilo Francúzsko
k územiam s najvýznamnejšou stavebnou činnosťou.
Významnou súčasťou publikácie sú románske
pamiatky Talianska, ktoré dodnes oslovujú každého
znalca výtvarného umenia – patria medzi ne stavby na
„Poli zázrakov“ v Pise, bazilika sv. Marka v Benátkach,
San Miniato al Monte vo Florencii, alebo katedrály
v Cefalú a Montreale, ako aj ďalšie románske objekty.
Osobité miesto patrí histórii vzniku a popisu katedrály
sv. Jakuba v Santiago de Compostela. Ako jedna
z najvýznamnejších stavieb románskej Európy bola
predurčená stať sa vzorom a ovplyvniť kresťanskú
kultúru nielen na Pyrenejskom polostrove. Veľká
Británia, kde katedrály a benediktínske opátstva
vznikali najprv pod vplyvom normanskej kultúry
a neskôr vďaka cisterciánom aj iných oblastí
Francúzska, je krajinou, kde sa zachovali významné
doklady rôznych fáz románskeho umenia (Canterbury,
Rochester, Ely, Kent...).
Autori sa neorientovali len na cirkevnú architektúru,
hoci, prirodzene, vďaka počtu zachovaných pamiatok
ich hodnotenie prevyšuje. Ponúkajú aj možnosť
podrobne spoznať sochárstvo, ktoré sa logicky rozvíjalo
paralelne so stavebnou činnosťou a malo svoje pevné
pravidlá – hierarchiu usporiadania a množstvo
symbolických významov, ktoré sú v sprievodných
textoch podrobne analyzované. Nástenné maliarstvo sa
v tejto dobe šírilo najmä vďaka knižným rukopisom
vznikajúcim v jednotlivých kláštoroch.
Obdobie pred a po roku 1000 súčasníkovi väčšinou
zaváňa tajomnosťou, a to aj vďaka výnimočnosti
písomných prameňov. Dobu, ktorú poznačil vznik
nových štátnych útvarov, veľký počet rôznych
panovníkov, činnosť prvých rehoľných rádov, ale najmä
šírenie kresťanskej viery a s ňou spojenými myšlienkami
románskeho umenia, preto treba spoznávať najmä cez
pamiatky hmotnej kultúry. A to tak, ako to umožňuje
publikácia Románske umenie.
-ľp-

Lexikón maliarstva a graﬁky
Bratislava, Ikar 2006
Vydavateľstvo Ikar vydalo v rokoch
1999 až 2002 Dejiny umenia
španielskeho autora José Pijoana
doplnené o jedenásty
novozostavený zväzok a 12. zväzok,
ktorý je dielom českých odborníkov
a zachytáva premeny výtvarnej
scény od 60. rokov 20. storočia po
súčasnosť. Koncom minulého roku
zaplnilo medzeru na našom – na
výtvarné monograﬁe
a umenovedné publikácie bohatom
– trhu Lexikónom maliarstva
a graﬁky. Jeho základ tvorí preklad
nemeckého diela kolektívu autorov
vedených Lotharom Altmannom.
České heslá doplnila Anděla Horová
a slovenské Klára Kubíková s Evou
Trojanovou.
Lexikón ponúka okrem medailónov
najvýraznejších výtvarníkov aj prehľad umeleckých
smerov, maliarskych škôl, výtvarných techník
a graﬁckých techník od najstarších čias po súčasnosť.

Jednotlivé abecedne usporiadané
heslá často obsahujú odkazy na
ďalšie heslá, čo zjednodušuje prácu
s knižkou a umožňuje hlbšie
preniknúť do daného problému.
Vyše 2500 hesiel ilustruje asi 700
reprodukcií obrazov.
Lexikón maliarstva a graﬁky je
veľmi užitočným sprievodcom
výtvarným umením a poslúži tak
odborníkom, ako aj laickým
milovníkom výtvarného umenia.
Prirodzene, ako všetky podobné
diela, je výsledkom kompromisu
kolektívu autorov a vydavateľa, ktorý
určuje rozsah diela. Preto sa
nečudujte, ak tam nenájdete svojho
obľúbeného slovenského maliara,
možno si ale vďaka tejto prehľadnej
a múdrej knihe nájdete cestu aj
k ďalším. A možno sa časom nájdu aj odborníci a peniaze
na vydanie lexikónu slovenských výtvarných umelcov.
-bi-

Adolf Born. Na cestách
Praha, Nakladatelství Slovart 2006
Známy český graﬁk, ilustrátor, karikaturista, výtvarný
otec Macha a Šebestovej ponúka čitateľom touto
publikáciou album kreslených pohľadníc a krátkych
cestopisných čŕt z ciest po obľúbených miestach
Európy, Kanady a Ázie, ktoré uskutočnil od konca
70. rokov prakticky po súčasnosť. Jeho postrehy
z navštívených miest vystihujú ich špeciﬁckú
atmosféru, autentickosť, charakteristické črty krajiny
a ľudí, čím sa na míle vzďaľujú od propagačných
bedeckerov. Ako vnímavý a senzibilný človek dokáže
túto atmosféru nielen intenzívne vnímať a prežívať, ale
aj sprostredkovať čitateľovi a divákovi svojich
obrázkov. Tak spolu s Adolfom Bornom vychutnáme
atmosféru kaviarničiek a cukrární v úzkych uličkách
Istanbulu, ako aj obchodníckeho ducha vo Veľkom
bazáre. Dozvieme sa, že v tejto európsko-ázijskej
metropole si taxík zavoláte z otvoreného okna
a galantnosť Turkov sprevádza tmavý oblek, biela
košeľa a vyleštené čierne topánky, nijaké tenisky
a šortky. Aj v Grécku len ťažko nájsť v súčasnosti
miesta, kam nezasiahol turistický priemysel. Adolf
Born nás na také miesta na Peloponézskom ostrove
zavedie. Pokladá ich za svoj raj, kde sa mu zjavujú

kentauri a lietajúci popi. V uličkách gréckych miest sa
motoristické pravidlá podriaďujú srdečným
rozhovorom so známymi sediacimi pred kaviarničkami
cez otvorené okno auta. Je samozrejmé, že Grékyne
svoje autá vôbec nezamykajú. Najvýstižnejšie
porovnanie mentality týchto dvoch národov – Grékov
a Turkov, ponúka Cyprus.
V Tirolsku nás autor zavedie po stopách Karla Havlíčka
Borovského do Brixenu. Okrem vyrezávaných
drevených kostolov, ktoré sa nezamykajú ani na noc,
a slávnostných krojov autor obdivuje tirolskú úctu
k tradíciám. Vo Švajčiarsku s ním vychutnávame
kvalitné vína v čistých a útulných pohostinstvách
s výhľadom na panorámu Álp. Svojimi pohľadnicami
nám Adolf Born ďalej otvára okná do Holandska,
Talianska, francúzskeho Bretónska, do Nórska, Monte
Carla a Španielska. Dve spomienkové pohľadnice
sú z Montrealu – zo svetovej výstavy Expo ´67
a z odovzdávania ceny Karikaturista roka ´74.
Album pohľadníc uzatvára Taiwan, samozrejme
s vôňou tyčiniek v budhistickom kláštore a zmesou
rôznych chutí v reštaurácii.
–báb–
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Odštopľovaný brutálny svet
Mário Polónyi: Planéta nešťastných ľudí, Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2006
Dovolím si odcitovať z dovetku Miloša
Ferka: „Polónyiho sústredenie na seba...
jednoznačne nie je únikom (v rovine
autorom písaného, nie hrdinom žitého,
alkoholizmus sám osebe únikom
nesporne je), ale pokusom o prienik.
Jeho hrdina žije v reálnom svete, je ním
presiaknutý a prerastený, avšak čitateľ
vidí len otupne úzky výsek. Je zrejmé,
že tí, čo vidia dvojmo, nevidia ani len
polovicu. A neprestajne to isté.
V románe sa na svet dívame s desivou
dôkladnosťou očami jedného z nich.
Vnímame krčmy, pajzle, prenajaté
byty, pitky a ženy, zopár bitiek.“
Reálnosť je natoľko pravdivo ostro
kontúrovaná, že som spoznal
pracovisko, kde hlavný hrdina románu
nejaký čas pracoval a „pracoval“ a kam
aj mňa volali do zamestnania... Ba vidí
sa mi, že pri predstavovaní kolektívu
som mal tú česť...
Sila príbehu, hoci nedopovedaného, a veď aj smäd
alkoholika je neuhasiteľný, bezodný, prekonáva
neučesanosť štýlu. Aj keď miestami pripomína, ako
podotýka M. Ferko, Kerouaca, Londona, Bukowského,
Millera a životnou štylizáciou Vysockého, Polónyi

necháva svojho protagonistu bez
pokory túlať sa porevolučnými časmi
Slovenska, časmi, keď je svet
otvorený, odštopľovaný a zároveň
otrávený. Je vlastne takmer jedno,
kde sa hrdina ožerie, vygrcia, zháňa
prachy, ožerie, vygrcia... Aj vlastné
zranenie s trvalými následkami je
dobré, ak prinesie dostatok peňazí.
Jediné, čo hlavného hrdinu azda
trochu baví, je hudba. Občas si na ňu
spomenie, je mu ľúto v Bratislave
stratenej a v Španielsku ukradnutej
gitary. Ale iba chvíľu. Lebo treba
ďalej žiť... a piť. Láska je pre neho
abstraktným pojmom. Jestvuje iba
neprekonateľná túžba lognúť si,
spustiť dolu hrdlom dúšok piva
alebo čohosi tvrdšieho.
Kniha sa vám možno bude zdať
brutálna. Výrazmi i témou. Napriek
tomu Polónyiho román vypovedá
o šťastí: koľko ráz to Fortuna pomohla alkoholizujúcej
mládeži v relatívnom zdraví dostať sa domov, prežiť
nebezpečné situácie...? Aj brutálne šťastie sa smeje,
hoci pre niekoho vari aj nepochopiteľne.
Ľuboš Svetoň

O svete v ére postturizmu
Rasťo Ekkert: Bláznivá cesta okolo sveta za 80 dní (iná machrovina), Bratislava, SPN – Mladé letá 2006
Známy reportér – svetobežník Rasťo Ekkert sa
s riaditeľom televízie JOJ Milanom Kňažkom stavil
o vlasy, že za 80 dní precestuje svet, presne tak ako
hrdina románu Julesa Verna Phileas Fogg. I keď cestoval
trochu zmenenou trajektóriou zapríčinenou katastrofou
na pašeráckej lodi smerujúcej zo Saudskej Arábie
do Indie, cestu napriek neustálym komplikáciám
a meškaniu stihol absolvovať za stanovených 80 dní.
Presnú trasu opisovať nebudem, napokon, zvedavejší
čitatelia (aspoň tí, ktorí majú doma televízor) ju mali
možnosť sledovať v krátkych televíznych vstupoch.
Kniha je napísaná formou cestopisného denníka. Z tejto
najtradičnejšej autorskej pozície Ekkert stručne opisuje
svoje prchavé dojmy z ciest. Uvedomuje si, že jeho cesta
nie je len o cestovaní, ale predovšetkým o televíznej
zábave. Často cynicky komentuje ﬁnančne, fyzicky
i psychicky namáhavú púť po stopách známeho
románového hrdinu. Tento postoj (v odbornej literatúre
sa nazýva postturizmus) ho stavia do opozície voči
tradíciám lyricko-meditatívneho cestopisu – na
Slovensku sa začal udomácňovať až koncom 90. rokoch
ako oneskorená odpoveď na postmodernu
charakterizovanú pojmami, ako kultúrny relativizmus
či multikulturalizmus.
Ekkert si podobne ako iní súčasní (nielen slovenskí)
autori cestopisov nedáva obrúsok pred ústa
a bohorovne vynadá rovnako Arabovi, ako aj
Američanovi, Indovi alebo Japoncovi, pokojne znenávidí
miestne zvyklosti a tradície, pohrdne ponúkanou

špecialitou či falošným priateľstvom za pár dolárov,
nehovoriac o frﬂaní nad radostným okrádaním
v bočných uličkách alebo priamo na verejnosti
za tichého súhlasu davu.
Efekt postturizmu je pri byrokracii v tzv. treťom svete
a nezrealizovateľných požiadavkách Európana či
Američana na infraštruktúru, služby, rýchlosť, presnosť,
cenovú transparentnosť a zrozumiteľnosť, pochopiteľný,
žiaľ, pre súčasné politické a intelektuálne elity je tento
postoj nepredstaviteľne iritujúci, ba priam politicky
nekorektný. Elity sa s podobnými, pre cestovateľa
a turistu každodennými problémami boriť nemusia,
preto ani len netušia, koľko vžitých predsudkov
a pretvárky sa pri „stretoch kultúr“ na oﬁciálnej úrovni,
na hranici a na colnici, či pri zrážkach „iných“ s „inými“
v hosteloch, baroch a reštauráciách, skrýva.
Napokon, podobné postoje sa nevyskytujú už len
v cestopisoch o „exotických“ krajinách, ale aj o našich
najbližších susedoch. Turizmus ako prejav masovej
kultúry par excellence prináša do cestovania
a cestopisnej literatúry nové negatívne stereotypy: na
jednej strane sa vytvára obraz cestovateľa – hlupáka,
ľahkej koristi, z ktorej treba vytĺcť čo najrýchlejšie čo
najviac. Na druhej strane vnímame sexturizmus,
zneužitie moci a peňazí, a oveľa častejšie pocit
„kultúrnej nadradenosti“ a „právnej nedotknuteľnosti“.
Ekkertova Cesta okolo sveta zachytáva súčasný svet
v pestrosti jeho prejavov: rozhodne sa ju vyplatí prečítať.
Patrik Oriešek

O nepriamych dôkazoch duše
Richard Kitta: Vynález dúhy, Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2006
Richard Kitta debutoval básnickou zbierkou Zem
tajných obojživelníkov (Vienala 2004). Zbierka
Vynález dúhy sa javí ako plynulé pokračovanie
a rozvíjanie osobitej poetiky naznačenej už jeho
debutom. Tá oproti prvej zbierke predstavuje väčšie
priblíženie sa k postupom poézie všedného dňa, so
širšími naturálnymi motívmi. Autor sa hrá
s myšlienkovým obsahom a vytvára tak nové,
diametrálne odlišné významy, čím sa rozpätie
(seba)ironického dosahu stáva neurčitým (Božie
priezviská, Dekonštrukcia prípadu).
S ambivalentnou originálnosťou nás prirovnáva
k stromom, lebo zasahuje do otázky hraníc, nakoľko je
sebarozdávanie subjektu prepojené s prijímaním toho
druhého (Ako voniam). Toto prirovnanie je ukážkovým
príkladom, ako neskĺznuť do klišé: celok-strom sa
prenáša na nejakú svoju časť-sýkorku až tak, že zánik

časti znamená zánik celku (Inú jar).
Uvedomuje si, že čo nemôžeme prežiť, to si musíme
vymyslieť. Veru, často to býva psychologickým
riešením vlastnej nudy spojenej so stereotypom
nenaplneného života (Last minute). Autor vie vylúdiť
presvedčivý nápad (Posledná rozlúčka), keď
prostredníctvom pohľadu na milovanú bytosť
zobrazuje ženu ako umierajúcu! Navyše jej pohyb
medzi dvoma svetmi značí prelínanie detstva
a staroby. Podobne sú na tom básne s racionálnym
základom (Utopený Archimedes, Vzdychajúce kopce).
V prípade prvej z nich ide o brilantné spracovanie
fyzikálneho faktu.
Kitta druhou básnickou zbierkou nesklamal. Naopak,
posunul sa ďalej vo svojom štýle, ktorý na Slovensku
nemá nijakú paralelu.
Radovan Brenkus

CITUJEME ...
„pán cukor má rád pekné veci. trebárs poéziu. niekedy
sa mu jej nedostáva. vtedy si pomôže sám. napríklad
dnes ráno pri holení. ani nevie, ako mu to zišlo
na um:
čisté ruky
čistá myseľ
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čisté lúky
čistý syseľ
no, poézia to asi nie je, pripustil pán cukor, keď
vystupoval z výťahu. ale rýmuje sa to.“
Silvester Lavrík: Perokresba, Levice,
K. K. Bagala (LCA) 2006

Návrat dobrých holubov
Andrijan Turan: Sťahovanie vtákov, Martin, Vydavateľstvo
Matice slovenskej 2006
Súbor poviedok Sťahovanie vtákov
je vlastne prozaickým debutom
renomovaného básnika a člena
spisovateľskej skupiny barbarská
generácia. Ani v tomto
novoobjavenom literárnom druhu
autor nezaprie svoj básnický pôvod.
Poviedky sú diferencované do dvoch
častí: Dedinka a Mŕtvi majú pravdu,
z ktorých najmä prvá časť obsahuje
nostalgické návraty do detstva,
množstvo aj vydarených
harmonických obrázkov z rurálneho
prostredia a poetických príbehov
zažitých s priateľmi, starými
rodičmi a pestrofarebnými
ﬁgúrkami obývajúcimi dedinku
detstva. Jazykovo-štylistická forma
poviedok nesie množstvo
básnických obrazov a reﬂexií.
Pozitívna energia, ktorú vyžaruje
časopriestor detstva, prebíja aj
zložitejšie rodinné problémy
protagonistu Ondrejka alebo ich
aspoň robí znesiteľnejšími. Svet
protagonistu je súčasne svetom
samotného autora – evidentne nesie
výrazné autobiograﬁcké znaky.
Rozprávanie príbehov sa miestami
mení na intímnu spoveď, no
obsahuje i dokumentárnu vecnosť,
má etnograﬁckú presnosť aj
vyblednuté kúzlo uplynulých čias,
najmä v okamihoch, keď
protagonista pije čaj s citrodekom
(Čierny kopec), preváža sa na – dnes
už bezcenne starožitnom – bicykli
značky Ukrajina (Dobrý chlieb
detstva), alebo s údesom pozoruje
dedinskú zabíjačku (prasaťa).
Dedinka je napokon miestom, kde
sa dotýka zraniteľný svet detstva
s opancierovaným svetom dospelých.
Na tomto mieste vplyvom lásky,
pod vplyvom alkoholu či
prítomnosti smrti, hrdina dospieva.
Inými slovami Turanove Sťahovanie
vtákov vzdialene pripomína poetiku
ﬁlmového hitu D. Kleina z čias
reálneho socializmu: Dobří holubi
se vracejí.
Autor sa prejavil ako pomerne
solídny rozprávač. Zhovievavý
humorný nadhľad spája
s úzkostným pocitom nezvratnosti
plynúceho času. Literatúra je pre
neho možným priestorom
stretnutia dávnominulých zážitkov
a prítomnej existencie, priestorom
sprítomnenia spomienky, ktorá
podnecuje k autoreﬂexii a prináša
poznanie: „Druhá vec je, či konal
naozaj slobodne, alebo za cenu svojej
voľnosti urobil neslobodnými iných.
Ale možno to tak musí byť. Jeho život
je napísaný cudzou rukou kdesi vo
hviezdach a on sa môže snažiť, koľko
chce, nič nezmení“ (s. 52).

Príbehy z druhej časti knihy: Mŕtvi
majú pravdu, prekračujú hranice
detstva a odohrávajú sa v aktuálnej
prítomnosti alebo nedávnej
minulosti. Magickosť, ktorú vidiek
a detstvo priamo obsahovali, sa
teraz stáva autorskou stratégiou
posúvania medzí všedného dňa.
Hoci je tematika poviedok z tejto
časti rôznorodá, spája ich práve
rozšírené vnímanie skutočnosti
vyšinutým subjektom, plazivou
životnou krízou alebo náhlymi
a nezvyčajnými okolnosťami.
Tak protagonista poviedky Len
k tebe, víla je podobne ako jeho
manželka napokon zhltnutý
obsedantnou predstavou existencie
mŕtvej dcéry, ktorá prišla aj vzápätí
odišla po dlhých rokoch bezdetného
manželstva. V poviedke Ten cudzí
muž je pre protagonistu cudzím
mužom, v konečnom dôsledku on
sám... Text s väzbami na ezoteriku
a s motívom astrálneho putovania
zostal len akýmsi náčrtkom
rozpoloženia protagonistu
nachádzajúceho sa práve v súkolí
večného kolobehu smrti a zárodku,
zániku a znovuzrodenia.
V autobiograﬁcky ladenej spomienkovej próze Brloh sa autor vracia
do čias bohémskej šnúry, ktorá
viedla úskaliami neviazaného sexu,
hlbinami alkoholu až do brlohu
tvrdého jadra bratislavskej
narkomanskej komunity na konci
80. rokov. V príbehu vytvára
zápletku otázka, kam upratať
mŕtvolu narkomana bez dokladov,
ktorý si práve vrazil zlatú ranu –
opäť z neho zostal iba náčrt, hoci
nás jeho prvky dokumentárnosti
neprestávajú zarážať.
Poviedka Casanova po dvadsiatich
rokoch je vlastne komický situačný
príbeh muža uprostred krízy stredného veku. Obsahuje niekoľko zarážajúco presných reálií literárneho
života, preto možno predpokladať,
že inšpiračne čerpá zo spisovateľsko-kolegiálnej zlomyseľnosti.
Poviedkam A. Turana našťastie
nechýba istý nadhľad, námety sú
spracované z aspektu ľudského
vytriezvenia, z pozície toho, ktorý
vie aj o svojich chybách natoľko, aby
ich zmenil, alebo sa im aspoň
vysmial. Napokon sebairóniou sa
končí aj posledná poviedka
Amazonia – príbeh milostného
splanutia viedenskej študentky
marketingu a kaviarenského
povaľača, ľudí, ktorí si napokon
uvedomia, že sú z „celkom iných
svetov“. A takéto uvedomenie nie je
bez ceny v živote ani v literatúre.
Jaroslav Vlnka

NA NOŽI
Nečítajte to!
Ad: Na noži – Kamil Zbruž: Primitív
Knižná revue č. 5/2007
Reakcia na „trochu nezvyčajný recenzentský pohľad“
Radoslava Tomáša
„Rýchly recenzent Radoslav“ je medzistupeň medzi bláznom
a šialencom. Hystericky, násilne a arogantne opakuje donekonečna
stále to isté: NIE! NIE! NIE! Opakovať môže čokoľvek. Je prázdny
a fanaticky verí tomu, čo mu ﬁčí v hlave – neúnavne ako ohlupujúci
refrén populárnej piesne. V tom je nebezpečný. Prekvapene sa pýtame,
kto doňho tú sprostosť napumpoval. Koľko takýchto primitívov žije
medzi nami? Nepatríme aj my k nim? Jednoducho Tomáš uvidel
v mojej knihe samého seba ako v zrkadle a vydesil sa. Neveril, že je to
možné. Každý normálny čitateľ bude Primitíva pokladať za vtip. Kniha
je ešte len pár týždňov na pultoch kníhkupectiev a už sa mi táto
skúsenosť potvrdila. YEAH! YEAH! Už sa mi táto skúsenosť potvrdila.
Kamil Zbruž
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Anotácie

Knihy v predaji
0 VŠEOBECNOSTI
00 Bibliografické katalógy. Knihovníctvo. Dokumentácia
KRIŠKOVÁ, Ľubica
Bibliograﬁa výročných správ škôl
z územia Slovenska 1701 - 1850
Bratislava, Univerzitná knižnica 2006.
1. vyd. 180 s. Viaz.
Súpis obsahuje 638 záznamov, historickú štúdiu, registre a štvorjazyčné
resumé.
ISBN 80-85170-95-7
Sprievodca Kysuckou knižnicou
v Čadci. Zost. J. Mudríková a S. Ďurová
Čadca, Kysucká knižnica 2006. 1. vyd.
26 s. Brož.
Sprievodca po službách knižnice s náčrtom jej vývoja.
ISBN 80-88708-11-7
05 Časopisy. Periodické ročenky
Studia Bibliographica Posoniensia I.
Zost. M. Poriezová
Bratislava, Univerzitná knižnica 2006.
1. vyd. 222 s. Brož.
Nový zborník z oblasti bibliograﬁe
a knižnej kultúry.
ISBN 80-85170-97-3
1 FILOZOFIA
10 Filozofia
FOUCAULT, Michel
Rád diskurzu. Z franc. orig. prel.
M. Marcelli
Bratislava, Agora 2006. 1. vyd. 66 s.
Brož.
Štúdia doplnená autorovou bibliograﬁou a stručnou biograﬁou francúzskeho ﬁlozofa.
ISBN 80-969394-3-2
HACKING, Ian
Sociálna štruktúra - ale čoho? Z angl.
orig. prel. J. Šebesta
Bratislava, Kalligram 2006. 1. vyd. 354 s.
Brož.
Súbor prednášok jedného z najoriginálnejších ﬁlozofov vedy.
ISBN 80-7149-889-0
KOLLÁR, Karol
Pohľady nielen na ﬁlozoﬁu
Bratislava, Infopress 2006. 1. vyd. 104 s.
Viaz.
Súbor vybraných recenzií zväčša na
ﬁlozoﬁckú tvorbu.
ISBN 80-85402-81-5
PLATÓN
Štát. Z gréc. orig. prel. J. Špaňár
Bratislava, Kalligram 2006. 1. vyd. 459 s.
Edícia Filozoﬁa do vrecka. Brož.
Súhrn Platónových názorov na ideálny
štát.
ISBN 80-7149-906-4
SMOLKOVÁ, Eva
Bioetika – otázky, problémy, súvislosti
Bratislava, Infopress 2006. 1. vyd. 112 s.
Viaz.
Prehľad informácií o bioetike.
ISBN 80-85402-80-7
USPENSKIJ, Petr
Zrození výjimečného člověka 3. Z rus.
orig. prel. do češtiny A. Trávníčková
Bratislava, EUGENIKA 2006. 1. vyd.
121 s. Brož.
Kľúč k záhadám sveta.
ISBN 80-89227-52-X
ZOUHAR, Marián
Rigidná designácia
Bratislava, Infopress 2006. 1. vyd.
221 s. Brož.
Metafyzická téma vo ﬁlozoﬁi jazyka.
ISBN 80-85402-79-3
13 Okultné vedy. Parapsychológia.
Tajné spoločnosti
ALTBREGEN, A. – MOKROUSOV, I.
Základy nové ezoteriky. Z rus. orig.
prel. do češtiny A. Trávníčková

KNIŽNÁ REVUE

Bratislava, EUGENIKA 2006. 1. vyd.
298 s. Brož.
Príručka o ezoterike.
ISBN 80-89227-47-3
BANZHAF, Hajo
Tarot bez karet. Z nem. orig. prel. do
češtiny L. Navrátilová
Bratislava, EUGENIKA 2006. 1. vyd.
174 s. Brož.
Veštecká príručka - mágia na každý
deň.
ISBN 80-89227-38-4
HUBER, Guido
Ákáša. Duchovní kronika světa.
Z nem. orig. prel. do češtiny J. Degorces
Bratislava, EUGENIKA 2006. 1. vyd.
94 s. Brož.
Kniha o mystickom priestore.
ISBN 80-89227-19-8
Inteligencia - tvorivá odpoveď na prítomnosť. Z angl. orig. prel. Z. Šestáková
Bratislava, EUGENIKA 2006. 1. vyd.
205 s. Viaz.
Výklad inteligencie podľa indického
guru.
ISBN 80-89227-42-2
PESCHLOVÁ, Judita
Tarot v povolání
Bratislava, EUGENIKA 2006. 1. vyd.
275 s. Brož.
Tarot a hľadanie odbornej orientácie,
pracovnej pozície.
ISBN 80-89227-22-8
Radost - štěstí jež pramení z nitra.
Z angl. orig. prel. do češtiny R. Čábelka
Bratislava, EUGENIKA 2006. 1. vyd.
184 s. Brož.
Výber prednášok pre duchovné povzbudenie.
ISBN 80-89227-20-1
ROBINSON, James M.
Judášove tajomstvá. Z angl. orig. prel.
Ján Kamenistý
Bratislava, Remedium 2007. 1. vyd.
239 s. Viaz.
Utajený príbeh učeníka, ktorý zradil
Krista, lebo bol presvedčený, že tým
uskutočňuje boží plán.
ISBN 978-80-89230-18-1
Soucit – vrchol lásky. Z angl. orig.
prel. do češtiny Z. Šestáková
Bratislava, EUGENIKA 2006. 1. vyd.
204 s. Brož.
Individuálne hľadanie zmyslu života.
ISBN 80-89227-48-1
STARBIRD, Margaret
Mária Magdaléna bohyňa z evanjelií.
Z angl. orig. prel. Ján Kamenistý
Bratislava, Ikar 2006. 1. vyd. 240 s.
Viaz.
Rozprávanie o dôležitosti ženského
princípu v kresťanstve, o Márii Magdaléne ako o manželke Krista.
ISBN 80-89230-17-2
ZELAND, Vadim
Ovlivňování reality I. Z rus. orig. prel.
do češtiny J. Kovářová
Bratislava, EUGENIKA 2006. 1. vyd.
124 s. Brož.
Technika ovplyvňovania reality.
ISBN 80-89227-56-2
ZELAND, Vadim
Ovlivňování reality II. Z rus. orig.
prel. do češtiny J. Kovářová
Bratislava, EUGENIKA 2006. 1. vyd.
192 s. Brož.
Ovplyvňovanie osudu podľa vlastného
uváženia.
ISBN 80-89227-10-4
ZELAND, Vadim
Ovlivňování reality III. Z rus. orig.
prel. do češtiny J. Kovářová
Bratislava, EUGENIKA 2006. 1. vyd.
174 s. Brož.
Transurﬁng – pomocná a účinná technika, ktorá umožňuje myslieť a konať
tak, aby mal človek úspech.
ISBN 80-89227-43-0

19 Učebnice
FÜRSTOVÁ, Mária – TRINKS, Jürgen
Filozoﬁa. Z nem. orig. prel. Ladislav
Kiczko, Zuzana Kiczková
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá 2006. 3. vyd.
322 s. Brož.
Odporúčaná učebnica dejín ﬁlozoﬁe
a systematickej ﬁlozoﬁe pre SŠ.
ISBN 80-10-01138-X

Učebnica.
ISBN 80-88931-57-6
OLÁH, Michal
Cenové stratégie
Bratislava, Merkury 2006. 1. vyd. 81 s.
Brož.
Učebný text.
ISBN 80-89143-33-4
4 JAZYK. JAZYKOVEDA
41 Cudzie jazyky
Moje prvé anglické krížovky 1
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment
2007. 1. vyd. 19 s. Brož.
Zábavná forma výučby angličtiny pre
deti.
ISBN 978-80-8089-034-6

2 NÁBOŽENSTVO. DUCHOVNOSŤ
20 Kresťanské náboženstvá
BRIŠÁK, Anton – MAŤUGOVÁ, Soňa BRIŠ, Vladimír
Rímsko-katolícka farnosť Rabča
Rabča, Obecný úrad (Rabča) 2006.
1. vyd. 240 s. Brož.
Dejiny farnosti.
ISBN 80-969589-7-6
Direktórium 2007. Zost. V. Malý
Trnava, Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH
2006. 1. vyd. 247 s. Brož.
Direktórium pre omše a liturgiu hodín.
ISBN 80-7162-630-9
Pripomíname si: Reﬂexia nad šoa.
Z angl. orig. prel. Ľ. Hricová
Trnava, Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH
2006. 1. vyd. 21 s. Brož.
Dokument Pápežskej komisie pre náboženské vzťahy so Židmi.
ISBN 80-7162-613-9
PRONZATO, Alessandro
Staroba – vek nádeje. Z tal. orig. prel.
O. Gavendová
Trnava, Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH
2006. 1. vyd. 215 s. Brož.
Kresťanský pohľad na starobu.
ISBN 80-7162-629-5

Moje prvé anglické krížovky 2
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment
2007. 1. vyd. 19 s. Brož.
Zábavná forma výučby angličtiny pre
deti.
ISBN 978-80-8089-035-3
ŠPAŇÁR, Július - KETTNER, Emanuel
Latinčina pre gymnáziá
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá 2006. 7. vyd.
463 s. Viaz.
Učebnica latinčiny.
ISBN 80-10-01139-8
49 Učebnice
ABRAHÁMOVÁ, Eva – ŠKVARENINOVÁ, Oľga
Kapitoly zo štylistiky a rétoriky pre
právnikov
Bratislava, Právnická fakulta UK – vydavateľské oddelenie 2006. 7. vyd. 123 s.
Brož.
Učebný text.
ISBN 80-7160-211-1
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Bratislava, EUGENIKA 2006. 1. vyd.
122 s. Brož.
Výber z diela Šrí Aurobinda a Matky
o zázrakoch v uzdravovaní.
ISBN 80-89227-24-4
Jak se dožít 120 let podle systému
Paula Bragga. Z rus. orig. prel. do češtiny A. Trávníčková
Bratislava, EUGENIKA 2006. 1. vyd.
205 s. Brož.
Príručka prirodzeného ozdravovania
tela i duše.
ISBN 80-89227-41-4
MALACHOV, Gennadij
Urinoterapie a biorytmologie. Z rus.
orig. prel. do češtiny A. Kramlová
Bratislava, EUGENIKA 2006. 1. vyd.
170 s. Brož.
Základy biorytmológie a liečenia urinoterapiou.
ISBN 80-89227-25-2
Su-jok. Z rus. orig. prel. J. Hrčková
Bratislava, EUGENIKA 2006. 1. vyd.
144 s. Brož.
Semenoterapia.
ISBN 80-89227-45-7
62 Psychológia. Psychiatria. Psychoanalýza. Sexualita
HUPKOVÁ, Ingrid – KUCHÁROVÁ, Barbora
Prevencia v praxi I.
Bratislava, Národné osvetové centrum
2006. 1. vyd. 23 s. Brož.
Námety hier a aktivít v prevencii závislostí.
ISBN 80-7121-273-3

MISÁK, Éva
Budú z toho písmenká?
Bratislava, Príroda 2006. 1. vyd. 64 s.
Brož.
Prípravné cviky pre prvákov.
ISBN 80-07-01460-8

Múdrosť – inteligencia – osobnosť.
Zost. I. Ruisel
Bratislava, Ústav experimentálnej psychológie SAV 2006. 1. vyd. 169 s.
Brož.
Zborník príspevkov prezentuje prínosy viacerých autorov, ktorí skúmajú
vzťahy medzi inteligenciou a múdrosťou.
ISBN 80-88910-19-6

SOMOROVÁ, Renáta
Zbierka úloh zo slovenského jazyka
pre 5. ročník ZŠ
Bratislava, Príroda 2007. 1. vyd. 157 s.
Brož.
Doplňujúca učebná pomôcka.
ISBN 978-80-07-01440-4

NEŠPOR, Karel – HUPKOVÁ, Ingrid
Drogy – spoločenský problém.
14. časť
Bratislava, Národné osvetové centrum
2006. 1. vyd. 44 s. Brož.
Metodický materiál.
ISBN 80-7121-267-9

3 SPOLOČENSKÉ VEDY
30 Sociológia. Súčasná spoločnosť.
Demografia
RANKOV, Pavol
Informačná spoločnosť
Levice, Koloman Kertész Bagala (L. C. A.
Publishers group) 2006. 1. vyd. 173 s.
Brož.
Vedecká monograﬁa o fenoménoch
informačnej spoločnosti.
ISBN 80-89129-91-9
34 Právo. Legislatíva
Povinné bezpečnostné a zdravotné
označenie pri práci a vzor záznamu
o registrovanom pracovnom úraze
Bratislava, Epos 2006. 1. vyd. 64 s.
Brož.
Nariadenie vlády SR a príslušné vyhlášky.
ISBN 80-8015-689-0
Slovenský farmaceutický kódex
Bratislava, Epos 2006. 1. vyd. 128 s.
Brož.
Zoznam liečiv a metodika na druhotné
skúšky totožnosti liečiv v lekárňach.
ISBN 80-8057-682-3
37 Pedagogika. Školstvo. Veda
Hovorme o právach i zodpovednosti.
Z angl. orig. prel. P. Bajčík
Banská Bystrica, Metodicko-pedagogické centrum 2006. 2. uprav. vyd.
136 s. Brož.
Príručka pre vzdelávacie potreby pedagógov.
ISBN 80-8041-504-8
391 Učebnice
Cvičná ﬁrma
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2006. 1. vyd.
152 s. Brož.
Praktikum.
ISBN 80-10-00348-4
KOŠIČIAROVÁ, Soňa
Právo životného prostredia
Žilina, Poradca podnikateľa 2006.
1. vyd. 464 s. Viaz.

5 EXAKTNÉ VEDY
59 Učebnice
Cvičenia z matematiky
Nitra, Slovenská poľnohospodárska
univerzita 2006. 2. vyd. 204 s. Brož.
Skriptá.
ISBN 80-8069-778-7
SILNÝ, Peter - PROKŠA, Miroslav
Chemické reakcie a ich zákonitosti
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá 2006. 1. vyd.
183 s. Brož.
Odporúčaná učebnica pre SŠ.
ISBN 80-10-00765-X
6 APLIKOVANÉ VEDY
611 Populárna medicína
CAFFIN, Michèle
Co o nás prozrazují zuby. Z franc.
orig. prel. do češtiny V. Čadský
Bratislava, EUGENIKA 2006. 2. vyd.
130 s. Brož.
Zuby ako zrkadlo života a duše.
ISBN 80-89227-26-0

Štýly zvládania záťaže a osobnosť.
Zost. Z. Ruiselová
Bratislava, Ústav experimentálnej psychológie SAV 2006. 1. vyd. 128 s.
Brož.
Súbor štúdií.
ISBN 80-88910-23-4
Úvahy o inteligencii a osobnosti.
Zost. I. Ruisel
Bratislava, Ústav experimentálnej psychológie SAV 2006. 1. vyd. 200 s.
Brož.
Publikácia prináša poznatky získané
pôsobením Centra excelentnosti
SAV pre výskum inteligencie a tvorivosti.
ISBN 80-88910-20-X
Zjavná a skrytá tvorivosť. Zost. D. Kusá
Bratislava, Ústav experimentálnej psychológie SAV 2006. 1. vyd. 152 s.
Brož.
Súbor štúdií.
ISBN 80-88910-21-8
64 Praktický život

DALE, Cyndi
Čakry I. Nový systém léčby. Z angl.
orig. prel. do češtiny P. Němčanský
Bratislava, EUGENIKA 2006. 1. vyd.
232 s. Brož.
Revolučný systém 32 energetických
centier.
ISBN 80-89227-17-1

DIAMOND, Kartar
Feng-šuej pro skeptiky. Z angl. orig.
prel. do češtiny D. Pilařová a K. Slamová
Bratislava, EUGENIKA 2006. 1. vyd.
179 s. Brož.
Metóda kvalitného bývania.
ISBN 80-89227-29-5

DALE, Cyndi
Čakry II. Nový systém léčby. Z angl.
orig. prel. do češtiny P. Němčanský
Bratislava, EUGENIKA 2006. 1. vyd.
168 s. Brož.
Revolučný systém čakier.
ISBN 80-89227-21-X

681 Internet

Jak přemoci nemoce. Z rus. orig. prel.
do češtiny R. Kneblová

HRIŇÁK, Martin
Metodická príručka na tvorbu výučbových materiálov na projektové vyučovanie
Bratislava, P-MAT 2006. 1. vyd. 54 s.
Brož.
Príručka.
ISBN 80-969414-6-1

www.litcentrum.sk
69 Technológia. Priemysel. Stavebníctvo
Požiadavky na kvalitu tavného zvárania kovových materiálov
Bratislava, Výskumný ústav zváračský
2006. 1. vyd. 35 s. Brož.
Zborník zo seminára (Humenné
25. 10. 2006).
ISBN 80-88734-43-6

Anotácie
rodnú akordeónovú súťaž v Poprade
2007, venovaná V. Čuchranovi.
ISBN 80-8051-505-8
NOVÁK, Milan
Brassparódie
Bratislava, Hudobný fond 2006. 1. vyd.
partitúra 20 s. + hlasy 10 s. Brož.
Päť krátkych skladbičiek pre 2 trúbky,
lesný roh, trombón a tubu.
ISBN 80-8051-500-X

Požiadavky na kvalitu tavného zvárania kovových materiálov podľa
STN EN ISO 3834
Bratislava, Výskumný ústav zváračský
2006. 1. vyd. 46 s. Brož.
Zborník zo seminára (Košice 26. 10.
2006).
ISBN 80-88734-44-4

ZELJENKA, Ilja
Aztécke piesne II
Bratislava, Hudobný fond 2006. dotlač
1. vyd. 29 s. + 8 s. Brož.
Tri piesne pre bas, štyri bongá, ﬂautu
a violončelo, venované G. Beláčkovi.
ISBN 80-8051-497-6

691 Učebnice

79 Šport. Voľný čas

FREIWALD, Anton
Technické kreslenie I.
Bratislava, ALFA-PRESS 2006. 2. vyd.
105 s. Brož.
Súbor učiva podľa STN, EN, ISO.
ISBN 80-89223-05-2

Labyrinty s obrázkami 1
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment
2007. 1. vyd. 23 s. Brož.
Zbierka labyrintov pre deti od 7 rokov.
ISBN 978-80-8089-036-0

FREIWALD, Anton
Technické kreslenie II.
Bratislava, ALFA-PRESS 2006. 2. vyd.
105 s. Brož.
Súbor učiva podľa STN, EN, ISO.
ISBN 80-89223-06-0

Labyrinty s obrázkami 2
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment
2007. 1. vyd. 23 s. Brož.
Zbierka labyrintov pre deti od 7 rokov.
ISBN 978-80-8089-037-7

IVAN, Jozef – MILEC, Andrej
Pestovateľské práce
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá 2006. 7. preprac. a dopl. vyd. 110 s. Brož.
Učebnica pare 6. ročník ZŠ.
ISBN 80-10-00913-X

Superbludiská 2
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment
2007. 1. vyd. 51 s. Brož.
Hlavolamy a hry pre deti od 9 rokov.
ISBN 978-80-8089-054-4

Trhaviny v krízových situáciách
Nitra, Slovenská poľnohospodárska
univerzita 2006. 1. vyd. 174 s. Brož.
Vysokoškolská učebnica.
ISBN 80-8069-661-6
7 UMENIE. ŠPORT. VOĽNÝ ČAS
71 Architektúra
Architekt Jozef Frtús. Jubilejná výstava
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku architektov Slovenska 2006. 1. vyd. 36 s.
Brož.
Katalóg k výstave architekta (nar.
1946).
ISBN 80-969586-4-X

8 LITERATÚRA. BELETRIA
80 Literárne dejiny. Teória. Kritika.
Korešpondencia. Súborné dielo a vybrané diela. Biografie a monografie
o spisovateľoch
NÁDAŠI-JÉGE, Ladislav
Cesta životom a iné prózy. Zost. a doslov napísal Vladimír Petrík
Bratislava, Kalligram – Ústav slovenskej literatúry SAV 2006. 1. vyd. 613 s.
Edícia Knižnica slovenskej literatúry.
Viaz.
Výber z tvorby výrazného predstaviteľa slovenského realizmu s prvkami
naturalizmu a expresionizmu (18661940).
ISBN 80-7149-857-2
81 Poézia

73 Maliarstvo. Grafika
Krajský salón '06... dnešné menu
Prešov, Prešovská galéria 2006. 1. vyd.
94 s. Brož.
Katalóg k výstave.
ISBN 80-85133-28-8
MARKOVÁ, Gabriela - PÁLKA, Michal
- MARKO, Rastislav
Po stopách Jozefa Kollára
Banská Štiavnica, OZ Iniciatíva za živé
mesto 2006. 1. vyd. 19 s. Brož.
Obrazy mesta a štiavnickej krajiny.
ISBN 80-969614-7-0
77 Fotografia. Kinematografia. Audiovízia
Postava, herec, hviezda vo ﬁlme.
Zost. M. Kaňuch
Bratislava, Asociácia slovenských ﬁlmových klubov 2006. 1. vyd. 157 s.
Brož.
Zborník príspevkov z konferencie
(Častá-Píla 20. - 23. 10. 2005).
ISBN 80-969521-6-1
78 Hudba. Tanec. Scénické umenie.
Iné múzické formy
HRČKOVÁ, Naďa
Dejiny hudby VI. Hudba 20. storočia
(2)
Bratislava, Ikar 2006. 1. vyd. 543 s.
Brož.
Prierez dejinami hudby 20. storočia
v strednej a východnej Európe. Kniha
obsahuje CD.
ISBN 80-551-1356-4
KUPKOVIČ, Ladislav
Prstoklad pre akordeón sólo
Bratislava, Hudobný fond 2006. 1. vyd.
10 s. Brož.
Skladba skomponovaná pre Medziná-
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ABSE, Dannie
Dúha na nočnej oblohe. Z angl. orig.
prel. a zost. Marián Andričík
Bratislava, ARS POETICA 2006. 1. vyd.
132 s. Edícia Artefakty. Viaz.
Výber z tvorby súčasného velšského
básnika (nar. 1923).
ISBN 80-969409-9-6
BAKOŠ, Juraj
Pokorený plameň
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2006. 1. vyd.
36 s. Edícia Poézia. Brož.
Tretia básnická zbierka reﬂexívnej poézie autora strednej generácie (nar.
1964).
ISBN 80-8061-269-2
MILČÁK, Marián
Siedma kniha spánku
Levoča, Modrý Peter 2006. 1. vyd. 56 s.
Edícia Mušľa. Viaz.
Aktuálna básnická zbierka básnika,
prekladateľa a teoretika (nar. 1960).
ISBN 80-85515-69-5
83 Román. Novely. Poviedky
BÁNKIOVÁ, Éva
Mesto dažďa. Z maď. orig. prel. Peter
Kováč
Bratislava, Kalligram 2006. 1. vyd.
373 s. Edícia Svetová próza. Viaz.
Historický román o dvoch bohatých
znepriatelených maďarských rodoch
z južného Slovenska s prvkami mystiky od súčasnej maďarskej spisovateľky
(nar. 1966).
ISBN 80-7149-901-3
DUKAJ, Jacek - KOSSAKOWSKA, Maja
L. - SZREJTER, Artur C. - BREZIŃSKA,
Anna - PACYŃSKI, Tomasz
Železný generál. Z poľ. orig. prel. Mi-

loš Ferko, Martin Králik. Úvod Tomasz
Pacyński. Doslov Martin Králik
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2006. 1. vyd.
191 s. Edícia Próza. Brož.
Antológia súčasnej poľskej fantastiky.
ISBN 80-8061-250-1
FULMEKOVÁ, Denisa
Dve čiarky nádeje
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 176 s.
Viaz.
Román zo súčasnosti o problémoch
žien a ich vzťahoch od spisovateľky
strednej generácie (nar. 1967).
ISBN 978-80-551-1370-8
GREY, Christopher
Leonardov tieň. Z angl. orig. prel.
Martina Palkovičová
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 301 s.
Viaz.
Historický román o Leonardovi da
Vinci a maľovaní Poslednej večere.
ISBN 978-80-551-1365-4
LAVRÍK, Silvester
Perokresba
Levice, Koloman Kertész Bagala
(L. C. A. Publishers group) 2006. 1. vyd.
133 s. Brož.
Fragmentárne prozaické texty spisovateľa a divadelníka strednej generácie (nar. 1964).
ISBN 80-89129-44-7
MALARKEYOVÁ, Tucker
Vzkriesenie. Z angl. orig. prel. Zdenka
Buntová
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 351 s.
Viaz.
Triler o objavení evanjelií z Nag Hammádí v Egypte - ich šírenie by zmenilo
kresťanstvo i celý súčasný svet, preto
sa hlavná hrdinka Gemma ocitá v ohrození života.
ISBN 978-80-551-1361-6
MARTINOVÁ, Kat
Diablov náhrdelník. Z angl. orig. prel.
Alexandra Strelková
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 301 s.
Viaz.
Romanticko-dobrodružný román o korzárovi Ethanovi a príťažlivej Grace.
ISBN 978-80-551-1373-9
ODOJEVSKIJ, Vladimir F.
Ruské noci. Z rus. orig. prel. Kamila
Brtková. Doslov Miloš Ferko
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2006. 1. vyd.
262 s. Edícia Knižnica svetových autorov. Brož.
Román významného predstaviteľa
ruského romantizmu (1804-1869).
ISBN 80-8061-255-2
PILCHEROVÁ, Rosamunde
Belasá spálňa. Z angl. orig. prel. Oľga
Kralovičová
Bratislava, Slovenský spisovateľ 2007.
1. vyd. 200 s. Viaz.
Romantický príbeh o životných zvratoch, z ktorých sa protagonisti spamätávajú v príjemnom prostredí juhozápadného Anglicka.
ISBN 978-80-220-1395-6
POMAJBOVÁ, Mária
Jarmo vášne
Bošáca, Karuj 2006. 1. vyd. 127 s.
Brož.
Príbehy ľudí v zložitých životných situáciách.
ISBN 80-969612-09
SILVA, Daniel
Posol smrti. Z angl. orig. prel. Alena
Redlingerová
Bratislava, Slovenský spisovateľ 2007.
1. vyd. 288 s. Viaz.
Triler, v ktorom legendárny agent
Mossadu Allon zachraňuje pápeža
a amerického prezidenta.
ISBN 978-80-220-1397-0
SMITH, Scott
Ruiny. Z angl. orig. prel. Katarína Jusková
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 255 s. Viaz.
Horor o záhadách ruiny v mexickom
pralese.
ISBN 978-80-551-1369-2
TIBENSKÝ, Rudolf
Kandidát diplomacie. Úvod Roman
Michelko

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2006. 1. vyd.
83 s. Edícia Próza. Brož.
Novela inšpirovaná epizódou zo života génia V. Krivoša (1865-1942) rozpráva o jeho neopätovanej láske z čias
cárskeho Ruska.
ISBN 80-8061-256-0
86 Literatúra pre deti a mládež
Najobľúbenejšie rozprávky. Z čes.
orig. prel. Gabriela Dittelová. Ilust.
Edita Plicková
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment
2007. 1. vyd. 95 s. Viaz.
Súbor obľúbených rozprávok pre deti
od päť rokov.
ISBN 978-80-8089-046-9
NIENACKI, Zbigniew
Pán Tragáčik a Kapitán Nemo. Z poľ.
orig. prel. Peter Čačko
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 263 s.
Viaz.
Siedmy príbeh o umenovedcovi Tragáčikovi a jeho hľadaní potopeného
hitlerovského nákladiaku s ukradnutými umeleckými zbierkami.
ISBN 978-80-551-1381-4
PAULENDA, Pavel
Rozprávkový ostrov. Ilust. Ján Vrabec
Žilina, Knižné centrum 2006. 1. vyd.
81 s. Viaz.
Rozprávky o základných pozitívnych
medziľudských hodnotách.
ISBN 80-8064-275-3

Kalligram, Staromestská 6,
813 36 Bratislava, tel. 02/5441 5028,
fax 02/5441 1801, e-mail:
szig@kalligram.sk
Knižné centrum, Predmestská 51,
010 01 Žilina, tel. 041/7232 610,
fax 041/7234 106
K. K. 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
Kysucká knižnica, ul. 17. novembra
1258, 022 01 Čadca, tel. 041/4334
615, fax 041/4334 115, e-mail:
kysucka@kniznica-cadca.sk
Merkury, Martinčekova 2, 821 09
Bratislava, tel. 02/5341 7297, fax
02/5341 5922
Metodicko-pedagogické centrum,
Horná 97,
975 46 Banská Bystrica,
tel. 048/4141 707
Modrý Peter, Francisciho 30,
054 01 Levoča, tel. 053/4513 321
Národné osvetové centrum,
Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava,
tel. 02/5249 4123
Obecný úrad (Rabča), Hlavná 426,
029 44 Rabča, tel. 043 / 559 4219,
fax 043 / 559 4345, e-mail:
ourabca@stonline.sk
OZ Iniciatíva za živé mesto, Dolná
Ružová 22, 969 01 Banská Štiavnica

WHITE, E. B.
Šarlotina pavučinka. Z angl. orig.
prel. Oľga Hlaváčová
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment
2007. 1. vyd. 182 s. Viaz.
Rozprávkové príbehy z farmy, na ktorej dievčatko Fern porozumie reči
zvierat a zažíva úsmevné dobrodružstvá s prasiatkom Wilburom.
ISBN 978-80-8089-047-6

P-MAT, P.O. BOX 2, 814 99 Bratislava
1, tel. 02/5564 5733 , fax 02/5564
5731 , e-mail: p-mat@p-mat.sk

87 Humor. Satira. Kreslený humor

Príroda, Koceľova 17, 821 08
Bratislava 2, tel. 02/5556 6176,
fax 02/5542 5160, e-mail:
priroda@priroda.sk

NAGAJ, Ondrej
Posmešníky
Žilina, Knižné centrum 2006. 1. vyd.
119 s. Viaz.
Súbor aforizmov, epigramov a vtipných úsloví.
ISBN 80-8064-276-1

Adresár vydavateľstiev
z Kníh v predaji
Agora, Krížna 21, 811 07 Bratislava,
tel./fax 02/5556 5507, e-mail:
agoraweb@aol.com
ALFA-PRESS, Račianska 20, 832 10
Bratislava, tel./fax 02/5556 0489
ARS POETICA, Vlčkova 18, 811 06
Bratislava, e-mail:
arspoetica@arspoetica.sk
Asociácia slovenských ﬁlmových
klubov, Brnianska 33, 811 04
Bratislava, tel. 02/5465 2018, fax
02/5465 2017, e-mail: as @mail.
t-com.sk
Epos, Pečnianska 6, 851 03
Bratislava, tel. 02/6241 2357, 6383
4851, 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
Hudobný fond, Medená 29, 811 02
Bratislava, tel. 02/5920 7410, fax
02/5443 1380, e-mail:
plencnerova@hf.sk,
vydavatelstvo@hf.sk

Poradca podnikateľa, Národná 18,
010 01 Žilina
Právnická fakulta UK – vydavateľské
oddelenie, Šafárikovo nám. 6,
818 06 Bratislava, tel. 02/5296 5564,
fax 02/5296 6126

Remedium, Segnáre 62,
841 03 Bratislava, tel. 02/6428 7364,
fax 02/6436 6734, e-mail:
remedium@netax.sk
Slovenská poľnohospodárska
univerzita, A. Hlinku 2, 949 76 Nitra,
tel. 037/6508 111
SPN – Mladé letá, Sasinkova 5,
815 19 Bratislava, tel. 02/5556 4293,
fax 02/5542 5714, e-mail:
market@mlade-leta.sk
Slovenský spisovateľ, Vajnorská 128,
832 92 Bratislava 12, tel. 02/4445
3041, e-mail: slovspis@slovspis.sk
Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH,
Radlinského 5, Trnava, tel./fax 033/
5907711, e-mail: ssv@ssv.sk
Univerzitná knižnica, Michalská 1,
814 17 Bratislava, tel. 02/5443
1151-4, fax 02/5443 4246
Ústav experimentálnej
psychológie SAV, Dúbravská
cesta 9, 813 64 Bratislava,
tel. 02/5477 5625,
fax 02/5477 5584
Ústav slovenskej literatúry SAV,
Konventná 13, 813 64 Bratislava,
tel. 02/5441 3391
Vydavateľstvo Fragment,
Kominárska 2, 831 04 Bratislava 3,
tel. 02/5023 4583, fax 02/5557 3151,
e-mail: fragment@fragment.sk
Vydavateľstvo Spolku architektov
Slovenska, Panská 15, 811 01
Bratislava

Ikar, Kukuričná 13, 831 03 Bratislava
3, tel. 02/ 4910 4307-308, fax 02/
4910 4350, e-mail: ikar@ikar.sk

Vydavateľstvo Spolku slovenských
spisovateľov, Laurinská 2, 814 99
Bratislava, tel./fax 02/5443 2671,
e-mail: vsss@stonline.sk

Infopress, vydavateľské
a konzultačné služby, Malá 5 811 02
Bratislava, tel. 02/5441 5439

Výskumný ústav zvaračský,
Račianska 71, 832 59 Bratislava 3,
tel. 02/4924 6111
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Jurij Poľakov: Kozľa v mlieku
Jurij Poľakov (1954) vydal svoj román Kozľa v mlieku v druhej
polovici deväťdesiatych rokov a odvtedy vyšiel vo viac ako desiatich
vydaniach a stále sa drží v zoznamoch bestsellerov – pripisuje sa
mu prívlastok „kultový“. Je to groteska o tom, ako sa rozprávačliterát staví s priateľmi, že „vyrobí“ z pologramotného chlapíka
geniálneho avantgardného spisovateľa bez toho, aby vôbec niečo

V sprievode húfu západných novinárov prišiel sa navečerať prozaik Skazuvzalov, autor
slávneho románu Žena v kresle, v ktorom sa
akási dáma roztiahnutá v gynekologickom
kresle usiluje nájsť v sebe Boha. Napísal ho
pred desiatimi rokmi, keď bol ešte veľmi mladý. V jednom interview povedal (počul som to
v rádiu Slobodná Európa), že mu to napadlo,
keď si raz predstavil Nastasiu Filippovnu na
vyšetrení u gynekológa. Keď Skazuvzalov dokončil ten román, hneď pri prvej príležitosti
ho poslal do jedného newyorského vydavateľstva. Intelektuálna časť zlatej mládeže tomu
vtedy hovorila „riskovať otcov stranícky preukaz“. Jeho otec bol veľký papaláš stredného
rangu a navyše syn klasika detskej literatúry.
No nič z toho nebolo: rukopis šťastne prešiel
ostražitou colnicou najprv von a potom späť
dnu – vrátil sa so sladkokyslým vyjadrením, že
autor má nespochybniteľný talent, no ešte nespochybniteľnejší je fakt, že toto dielo náročný americký čitateľ nepotrebuje. Skazuvzalov
sa naštval, neprepadol však zúfalstvu: využíval
každú ilegálnu príležitosť a rozosielal rukopis
románu do rôznych krajín, no výsledok bol
vždy ten istý. To sa ťahalo niekoľko rokov. Ale
raz ostrieľaný disident Pyľnošľomov, všeobecne známy niekoľkými kvalitne zorganizovanými škandálmi, poradil Skazuvzalovovi vložiť
do obalu s rukopisom sto či dvesto neprihlásených dolárov. To pomohlo: hneď prvý colník
zhabal zelené bankovky a s nimi aj rukopis.
Autora hneď pozvali na zväz spisovateľov,
okamžite mu dali členský preukaz (ten proces
sa u mladého literáta zvyčajne ťahá päť až
dvanásť rokov) a o týždeň Skazuvzalova s rachotom vylúčili zo zväzu spisovateľov ako výstrahu všetkým, čo dávajú prednosť západným vydavateľom pred domácimi. Zároveň
zbavili funkcie Skazuvzalova staršieho, aby sa
papaláši stredného rangu serióznejšie stavali
k výchove mladej generácie, vyrastajúcej v ich
nadštandardných bytoch...
Tak sa jedného dňa Skazuvzalov mladší prebudil slávny a omamne prenasledovaný. Na
stránkach západných novín svietili titulky: Už
zasa rok 1937! Nová obeť Babieho Jaru? Skazuvzalov proti KGB... Všetky vydavateľstvá,
ktoré kedysi odmietli román Žena v kresle,
autora okamžite zasypali telegramami s návrhmi tých najvýhodnejších zmlúv. Jeho kniha vyšla takmer súčasne v dvadsiatich siedmich krajinách a komentátor najvplyvnejšieho amerického týždenníka Book Magazine
nazval svoju recenziu Skazuvzalov – Dostojevskij dneška. Pravdaže, trošku to prehnal, ale
iných ruských spisovateľov jednoducho nepoznal. V KGB zostavili špeciálnu operatívnu
skupinu s krycím menom Gynekológ výlučne
na sledovanie spisovateľa Skazuvzalova. Na
čelo skupiny postavili generálporučíka, ktorý
poznal tatka inkriminovaného literáta zo spoločných poľovačiek.
Od tých čias sa autor skvelého románu všade ukazoval v sprievode západných novinárov
a v úctivej vzdialenosti od nich sa motala sledovačka KGB. Generálporučík a Skazuvzalov
starší ďalej spolu chodili na poľovačku a po

nociach pri vatre a medveďom šašlíku uvažovali, ako čo najšikovnejšie vrátiť zblúdilého
syna do lona sovietskej literatúry. Keď sa vďaka mne začala glasnosť a sledovanie Skazuvzalova sa skončilo, podišiel k nemu človek v civile, predstavil sa mu ako zástupca náčelníka
operatívnej skupiny a v rozpakoch poprosil,
aby mu autor pre súkromnú potrebu napísal
venovanie do niekoľkých exemplárov románu, ktorý práve vtedy vydal Posev. No nebudem predbiehať...
Takže sme dopili pivo a ja som navrhol, aby
sme si objednali ešte zopár ﬂiaš, ale Stas ani ja
sme už nemali peniaze.
„Teda...“ povedal Arnold vyhrabávajúc z vreciek posledné drobné. „Ste tu vy v Moskve
riadne svine!“
„Prečo sme svine?“ zaujímal som sa malátne.
„Vycicali ste z Ruska všetku šťavu...“
„A čo, Moskva podľa teba nie je Rusko?“ zastal sa hlavného mesta Stas.
„Nie je. Moskva je nádor na zdravom tele
národa.“ odvetil Arnold a sťažka si vzdychol.
Už niekoľkokrát sa pokúšal presťahovať do
hlavného mesta, uverejňoval inzeráty v rubrike Medzimestská výmena, dokonca sa ﬁktívne oženil, dievčina zhrabla peniaze, ale potom
vysvitlo, že ona sama má povolenie len na prechodný pobyt a trvalý má v meste Orel. A tak
sa rozviedli...
„Moskva je džungľa,“ pokračoval Arnold,
„ale tajga – to je dačo iné! Chlapci, ja keď sa
pozriem do očí veveričke, cítim to samé, ako
keď nájdem pekný rým...“
Arnoldovi profesionálne stuhla tvár – rozpamätúval sa na verše. Opäť sme sa so Stasom
pozreli na seba a mlčky sme sa dohodli, že nezopakujeme tú chybu, ktorej sme sa dopustili
nedávno, keď sme nechali Arnolda vyrozprávať obsah svojho románu. Ak raz básnik, či
z hlavného mesta, či z vidieka, to je fuk, zarecituje pri stole čo len jeden svoj verš, už sa
nezastaví, kým vám nevykydne na hlavu plný
kýbeľ básnických smetí, čo sa mu nakopili
v duši. Takéto pokusy treba pridusiť v zárodku.
„Aha, už to mám...“ Arnoldova tvár začala
výhražne ožívať.
„A ja,“ Stas prudko prevzal iniciatívu, „keď
sa dívam na zaprášené rady kníh v antikvariáte, cítim, že som chlapec, čo si zaumienil obšťastniť nenásytné lono Ištar...“
„Koho?“ roztrpčene sa spýtal Arnold, ktorý
dúfal, že predsa len bude môcť recitovať.
„Ale... jednej baby...“ vysvetlil namyslený
Stas. „Máme strašnú smolu, žijeme v období
presýteného kultúrneho roztoku. Nedávno to
u mňa v obchode rozprával Ľubin-Ľubčenko.
To je jeho teória. Aby si tomu rozumel, Arnold, vzniká taká hustá rybacia polievka!“
„Rozumiem, čoby nie!“ prikývol Arnold.
„Sme obete prepchaných knižných regálov,“
vzdychol Žgutovič, ktorý si zrejme spomenul
na svoju doteraz nevydanú zbierku.
„Netreba písať nič,“ nahral som Žgutovičovi. „Text nemá nijaký význam.“
„Absolútne nijaký,“ súhlasil Arnold. „Hneď
vám o tom prečítam poviedku!“
„Čo to znamená – nemá význam?“ nepochopil Stas.
„Znamená to, že nemusíš napísať ani riadok
a môžeš byť slávnym spisovateľom! Budú ťa
študovať, hodnotiť, citovať...“ rozviedol som
myšlienku, ktorá mi v tej chvíli prišla na um.
„Citovať?“ spýtal sa Stas.
„Áno, citovať!“ neustupoval som, lebo pivo
vo veľkom množstve robí človeka neuveriteľne tvrdohlavým.
„Nonsens!“
„Ako?“ nepochopil Arnold.
„Ja viem, môžete sa ma spýtať,“ pokračoval
som s čoraz väčším oduševnením, „prečo po
klasikoch predsa len ostali texty. Odpovedám:
pretože boli zajatcami profesionálnych konvencií – krajčír musí šiť, stolár hobľovať, spisovateľ písať! Povedzme, ak si nečítal Sha-

napísal. Treba ho len správne zaradiť do systému a vytvoriť okolo
jeho neexistujúceho románu atmosféru, ako keby existoval.
Názov je citátom z biblického „Nebudeš variť kozľa v mlieku jeho
matky“ – je to jeden z 12 výrazov, ktoré smie používať „spisovateľ“
Viťok v komunikácii s verejnosťou (sú medzi nimi aj: skôr áno, ako
nie; skôr nie, ako áno; hovno; ambivalentne; transcendentálne...)

kespeara, to sa v podstate rovná tomu, ako
keby nič nebol napísal. No Shakespeare je aj
tak génius!“
„Aj tak,“ súhlasil Arnold.
„Soﬁstika!“ uškrnul sa Stas.
„Ako?“ nepochopil Arnold.
„To nie je soﬁstika,“ namietol som naliehavo. „Soﬁstika je oklamanie rozumu, ktoré sa
rozpadne pri prvej zrážke so skutočnosťou.
Ale ja môžem dokázať svoje slová v praxi.
Som pripravený vziať prvého človeka, ktorý
mi príde do cesty a o literatúre nemá ani šajnu, a za dva mesiace urobím z neho slávneho
spisovateľa!
„Nonsens!“ zamával rukami Stas.
„Ako?“ opäť sa spýtal Arnold.
„Kravina!“ spresnil Žgutovič.
„Že kravina?“ naštval som sa a krv s pivom
mi udrela do hlavy. „Stavme sa, že z prvého
debila, čo mi príde do cesty, za dva mesiace
spravím slávneho spisovateľa, budú ho spoznávať na uliciach, kritici začnú písať o ňom
štúdie a vy sa budete pýšiť, že sa s ním poznáte!“
Povedal som to síce veľmi dôrazne, no bolo
to v návale rečníckeho pátosu a s odtienkom
očividného alkoholického rojčenia. Ale Stas to
vzal ináč.
„O čo sa stavíme?“ spýtal sa s úškrnom, no
vecne.
„O čo chceš!“ už som nemohol cúvnuť.
„A ten debil nenapíše ani riadok?“ posmešne spresnil Žgutovič.
„Môže byť dokonca negramotný!“ utrúsil
som pohŕdavo.
„Nonsens!“ povedal Arnold.
„Dobre. Ak prehráš, čo je viac ako isté, budem mať na prvé zazvonenie telefónu kedykoľvek k dispozícii tvoj byt! Platí?“ ožil Žgutovič.
Aby som to vysvetlil, musím opäť odbočiť.
Ide o to, že Stas je v podstate poriadny sukničkár, a navyše knižný prach, ako som kdesi
čítal, špeciálne stimuluje túžbu po ženách.
Napríklad v Taliansku zvädnutým mužom lekári dokonca odporúčajú častejší pobyt
v knižnici. No Stas vôbec nemal šťastie na
manželku: tá je z rodu kubánskych kozáčok
– žiarli ako divá a nielenže mu lezie do vreciek, ale ešte mu každý večer dôkladne prešmátra oblečenie, hľadá ženské vlasy a dokonca čuchá, či nezacíti nejaké mimomanželské
pachy. Raz Stasa takmer prizabila liatinovou
panvicou za to, že z jeho trička bolo cítiť Dior.
Až keď sa trochu spamätala, došlo jej, že sa
tou voňavkou postriekala sama, keď si bola
u priateľky po strihy. A vrcholom je, že mu
každú hodinu telefonuje do práce, kontroluje
ho a presne o devätnásť nula nula ho čaká na
prahu antikvariátu s taškami plnými potravín
a on ich potom vlečie domov.
To sa vie, Stas si nemohol dovoliť ani tie najnevinnejšie mužské radosti a toho pamätného večera sa vyskytol v našom klube len preto, že popoludní mal ísť na kurz zvyšovania
kvaliﬁkácie antikvárov. Kurz však pre ochorenie lektora odvolali, čo Stas, prirodzene, manželke neoznámil. Takéto darčeky mu však
osud podhadzoval len zriedka. Sám svoje postavenie nazýval neúprosne cnostný život. No
tak ako v každom mužovi, aj v ňom kypeli
vášne: podchvíľou sa zamiloval do svojich stálych zákazníčok, strašne trpel, že to nemalo
perspektívu, a postupom času sa mu na tvári
ako na hladine stojatej vody usadil povlak,
ktorý si ľudia často pletú s príznakom hĺbavej
mysle. Svoju sexuálnu neukojenosť Stas transformoval do tvorby, ale za „nežnú popolavú
kučierku“, ktorá sa mihla v jeho veršoch a bola absolútne vymyslená, dostal poriadnu bitku
kávovarom. Od ukrutnejších útrap Stasa zachránilo to, že jeho žena sa pred desiatimi
rokmi z hlúposti prefarbila na popolavo, na
čo si spomenula vo chvíli, keď zdvihla kávovar
na rozhodujúci úder...
„Platí,“ súhlasil som a veľavýznamne som sa
odmlčal. „Ale ak prehráš, budem kedykoľvek

používať tvoju Slobodomurársku encyklopédiu!“
„Ako to myslíš?“ zahniezdil sa lakomý Stas.
„Tak ako to vravím. Jednoducho mi ju dáš.“
„Platí!“ prikývol. „Tým skôr, že aj tak nevyhráš!“
„Pretni!“ prikázal som Arnoldovi.
Ten najprv rázne dvihol ruku, ale vzápätí
zaváhal:
„Nie, to nepôjde...“
„Prečo?“
„Najprv mi vysvetli, čo znamená – prvý človek, čo ti príde do cesty?“
„Akože čo?“ pokrčil som plecami. „Vyjdeme
na ulicu, zastavíme prvého človeka, čo nám
príde do cesty, a navrhneme mu, aby sa zúčastnil na našom experimente,“ vysvetlil
som.
„A ak povie, že nie?“ spresnil Arnold.
„Tak zastavíme druhého.“
„A ak aj ten povie, že nie?“
„Potom tretieho a tak až dovtedy, kým
niekto na to nepristane.“
„Ale potom to už nebude prvý človek, čo ti
príde do cesty!“ logicky poznamenal Arnold.
„Nechytaj ho za slovíčka!“ zastal sa ma Stas,
ktorý sa už nemohol dočkať, ako si zazvrhlíči
v mojom byte.
„Dobre,“ upokojil sa Arnold, „veď je to vaša
stávka, nie moja. Vy si to vyžeriete.“
„Čože?“ nepochopil som.
„Uvažujte, a čo ak prvým človekom, čo vám
príde do cesty, bude povedzme Francoise Saganová? V telke vraveli, že je akurát teraz
v Moskve...“
„Dobre,“ súhlasil som. „Známych ľudí zavrhneme ako triedu!“
„A čo ak prvý, čo ti príde do cesty bude tvoj
kamoš, s ktorým si si to vopred všetko dohodol?“ spýtal sa Arnold a hodil po mne prefíkaný úsmev človeka z tajgy.
„Vaše neopodstatnené podozrenia ma prekvapujú!“ odvetil som a hoci som nemal nijaký podvodnícky plán (nemal som vôbec nijaký
plán), líca mi začali horieť ako každému poriadnemu človeku, ktorého podozrievajú, že
chce spraviť nejaké svinstvo.
„Tak či tak,“ zachmúril sa Stas, „chcem záruku.“
„Moje čestné slovo ti nie je zárukou?“ napriek absolútnej čistote mojich úmyslov mi
v hlase zaznela faloš.
„Spisovateľ, ktorý dáva čestné slovo, sa rovná prostitútke, ktorá prisahá, že je panna!“
odsekol Žgutovič.
„Ale zaťal!“ vykríkol Arnold a tvár mu až
zmeravela od úsilia zapamätať si to.
„Nuž, v tom prípade sa naša stávka ruší,“
konštatoval som s úľavou.
„Len vy nič nerušte, chlapci,“ upokojil nás
Arnold a pozrel sa na hodinky. „Každú chvíľu
má prísť Viťok, synovec nášho redakčného šoféra. Priviezol som mu od strýka rýdziky,“ kývol na prázdny pohár, „a fľašu amoralky,“ ukázal očami na svoj plecniak.
„Čo robí?“ podozrievavo sa informoval Stas.
„Je pomocný robotník.“
„Čo to znamená?“ vypytoval sa Žgutovič.
„No, robotník na stavbe,“ odpovedal škodoradostný poľovník.
„Vzdelanie?“ ignorujúc odpoveď sa spýtal
vlastník Slobodomurárskej encyklopédie.
„Aké už len má stavebný robotník vzdelanie? Nedokončené...“
„Konkrétnejšie!“ žiadal Žgutovič.
„Párkrát prepadol, tak ho vyrazili z učňovky...“
„Výborne!“
„No tak spravte slávneho spisovateľa z Viťka. Strýkovi posiela listy s takými chybami, že
sa celá redakcia rehoce. To bude naozajstný
experiment. Lebo z prvého, čo vám príde do
cesty, vyrobí génia každý somár!“
„Platí!“ potešil sa Stas a schmatol moju
ruku.
Úryvky z románu, ktorý v preklade Jána
Štrassera vyjde vo Vydavateľstve Slovart.
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Keď nepíšem prózu, prichádza na rad báseň
Rozhovor s ukrajinským spisovateľom VIKTOROM BARANOVOM
Posledných päť rokov minulého storočia sa v ukrajinskej literatúre vyznačovalo istou eufóriou. Čitatelia, ktorí
dovtedy uprednostňovali romány preložené z ruštiny či iných jazykov alebo diela ukrajinských romanistov Pavla
Zahrebeľného, Valerija Ševčuka, čoraz viac siahajú za románmi súčasných ukrajinských autorov. V poslednom
desaťročí uplynulého storočia do ukrajinskej literatúry vstúpilo celé súkvetie autorov – Andruchovyč, Vynnyčuk,
Pokaľčuk, Zabužko, Ulianenko, Paškovskyj, Škliar, Izdryk, Prochasko, Koželianko a ďalší. Objavili sa nové témy,
žánrový experiment, živý jazyk, logika plná paradoxov. Spomínaní autori sa blysli románmi, neskôr u mnohých
zrazu začína dominovať esejistika.
Už niekoľko rokov rozvíja román na ukrajinskom literárnom poli Viktor Baranov, ktorý v poslednom čase
prekvapil literárnu kritiku, ale aj čitateľov naozaj originálnymi postupmi v tomto žánri.
Viktor Baranov (1950), básnik, prozaik, prekladateľ, je šéfredaktor literárneho časopisu Kyjiv a predseda Kyjevskej
organizácie Národného zväzu spisovateľov Ukrajiny. Je autorom básnických zbierok Zrod plameňa, V stredu
ráno, Georgíny v matkinej záhrade, Modrooká chalupa; zbierok noviel a poviedok Keď prestúpiš prah, Biele
pásmo, čierne pásmo. Vydal satirický román Prezent. Viktor Baranov prekladá z moldavského jazyka, nemčiny,
ruštiny, rumunčiny. Jeho diela boli preložené do bulharčiny, litovčiny, ruštiny, slovenčiny, ale aj do gruzínskeho
a tadžického jazyka. Nedávno Viktor Baranov príjemne prekvapil čitateľskú verejnosť dvoma románmi – Prytula
a Smrť na bielom. Vnútorný svet ich postáv odkrýva netradičnými sujetovými postupmi s takmer detektívnou
zápletkou. Sú to diela o dnešku, o každom z nás, akí sme a akých z nás chce mať systém, v ktorom žijeme.
Svojimi románmi neponúka čitateľom len čítanie, ale aj aktívnu spoluúčasť na tvorbe. Pritom zohľadňuje životnú
skúsenosť čitateľov.
Literárna kritika na Ukrajine dokonca vyjadruje názor, že romány Prytula a Smrť na bielom by mohli
nadobudnúť európske dimenzie, majú všetky predpoklady, aby ich prijal čitateľ západnej Európy. Vyznačujú sa
výraznými charaktermi postáv, dynamikou rozprávania, nastoľujú zaujímavú problematiku, ktorá sa opiera
o presnú analýzu súčasných politických procesov na Ukrajine. Zostáva však otázka, nakoľko Európu a svet
zaujímajú dočasné, hoci veľmi boľavé sociálne a morálne problémy, ktoré len zdanlivo majú lokálny charakter.
• Viktor Fedorovyč, v doslove k vydaniu románov Prytula a Smrť na
bielom literárny kritik Mychajlo
Slabošpyckyj uvažuje o tom, či literatúra je hrou alebo veľmi serióznou záležitosťou. Čím je pre vás
literatúra?
– Nepovedal by som, že literatúra je
hrou pre hru. Mne ako účastníkovi
tvorivého procesu oveľa viac imponuje literatúra, ktorá približuje javy
a reálie nášho života nie opisne, ale
v špeciﬁckej forme, ktorá je vlastná
len jej. Povedzme, v rozšírenej metafore. Keď sa pozrieme na postavy,
na sujetovú líniu, nájdeme tam prvky a momenty, ktoré mnohí dnes
nazývajú virtuálnou realitou. Nie je
to však ani chimérická próza, ani
sci-ﬁ. Pre mňa totiž je zaujímavé vytvoriť ireálnu situáciu, ktorá pomôže lepšie preniknúť do vnútorného
sveta postavy. Nepáči sa mi obšírna
popisnosť. Napríklad vo svojej próze unikám portrétom. Nemám rád,
keď výtvarník ilustruje moju knihu
a postave zobrazí tvár. Prečo? Lebo
po prečítaní textu u každého čitate-

ľa vznikla istá predstava, a keď sa
zobrazí táto postava na obrázku, to
znamená, že mu vnucujeme isté videnie. Každý čitateľ má vlastnú
predstavu o tom, čo autor napísal.
Provokujem čitateľa, aby bol spoluautorom. Pre mňa je dôležité pohrať
sa so slovom, dostať z neho všetky
nuansy.
• V románe Smrť na bielom ide aj
o spoločnú hru, do ktorej sa má

zapojiť čitateľ, zároveň v tomto
karnevalovom živle, karnevalovom ošiali veľmi nenútene vediete
rozhovor o zložitých eticko-ﬁlozoﬁckých problémoch ľudského
jestvovania. Z toho teda vyplýva,
že veľkou mierou sa spoliehate na
životnú skúsenosť čitateľa.
– Umelecká literatúra nemusí za
každú cenu niečo vnucovať, niečo
čitateľovi diktovať alebo poskytovať
hotové recepty pri riešení životných
problémov. Myslím si, že čitateľovi
treba oveľa viac dôverovať, nepoučovať ho, zapájať ho do tejto hry –
hry spisovateľa a čitateľa ako spisovateľovho spoluautora.
• Ako pomáha prozaikovi Baranovi
básnik Baranov? Alebo sa stáva, že
by si nebodaj navzájom prekážali?
– Treba svoje sily skúšať aj v iných
žánroch. Keď nepíšem prózu, vtedy
prichádza na rad báseň a naopak.
Nemyslím si, že by básnik-Baranov
chcel súperiť s prozaikom-Baranovom, alebo žeby si navzájom prekážali, skôr sa dopĺňajú.
Ivan Jackanin

Ľúbostný príbeh a príbeh o láske
Peter Stamm: Agnes, Bratislava, Ikar 2006. Preklad Ján Jambor
Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že ľúbostný príbeh a príbeh o láske je to isté, dnes už renomovaný švajčiarsky prozaik Peter Stamm vo svojej prvotine Agnes (1998) dokazuje, že ide o dva rôznorodé fenomény. Rozprávač v ja-osobe, spisovateľ populárno-náučnej literatúry stretáva
študentku fyziky Agnes. Rozvinie sa medzi nimi láska.
Lenže taká zvláštna: chladná. Bez vášne. To je ľúbostný
príbeh. Príbeh o láske sa začína vo chvíli, keď Agnes požiada svojho priateľa, aby o nej napísal príbeh. Hoci sprvu
neochotne, postupne sa rozprávač dá nahovoriť na písanie, ba táto práca ho uspokojuje viac než písanie náučnej
literatúry na objednávku. A tak vznikne akýsi paralelný
príbeh o láske.
Príbeh o láske sprvoti iba zaznamenáva, čo sa v ľúbostnom príbehu udialo. Neskôr však dospeje do súčasnosti
a nakoniec predbehne udalosti. Agnes sa pokúša vyrovnať
s traumou z detstva. Otec ju nemal tak rád ako susedovu
vzornú dcérku, ktorá nakoniec tragicky zahynie. Agnes
ostáva omámená smrťou – po sociálnej smrti, teda celkovej opustenosti – stretáva sa so smrťou priamo na ich prvom rande (na chodníku leží neznáma mŕtva dievčina).
Potom ju zasiahne smrť ich ešte nenarodeného dieťaťa
(šesťcentimetrového plodu), smrť ich vzťahu a nakoniec
sa v zmysle ukončenia príbehu o láske odhodlá ukončiť
vlastný život zamrznutím.
Autor začína príbeh týmito vetami: „Agnes je mŕtva. Zabil ju príbeh. Neostalo mi po nej nič, iba tento príbeh.“
V skutočnosti ju zabil sám – prostredníctvom príbehu.
Fikcia – literatúra – teda podľa Stamma nedokáže liečiť
traumy z reality, naopak, môže ich ešte prehĺbiť u toho,
kto sa jej fantázii poddá.
Agnes študovala fyziku, pripravovala dizertačnú prácu o symetriách grúp symetrie kryštálových mriežok. Je príznačné,
že vo ﬁkcii je symetria hlboko zakorenená vo všetkom, v realite sa ideálne kryštály vyskytujú len zriedkavo, v praxi sú

vždy nejaké chyby v stavbe mriežok alebo v ich zoskupeniach. Agnes sa napriek tomu vo všetkom usiluje o symetriu.
V súvislosti s kryštálmi je dôležitá ešte jedna analógia, ktorú
vyslovuje Agnes: „Tajomné je prázdno v strede.“
Peter Stamm sa vo svojej novele (pretože podľa môjho
názoru nejde o román, ako uvádza vydavateľ podľa vzoru
svojich predchodcov) vyjadruje úzkostlivo úsporne. Určujúcim prvkom jeho prózy je chlad. Symptomaticky Agnes
nachladne na streche mrakodrapu, hoci čitateľ romantických príbehov by očakával, že milenci tam budú hľadať
hviezdy a vzájomne sa zahrejú. Agnes pokladá za najpríjemnejšiu smrť práve smrť zamrznutím. Chlad dominuje
vo vzťahoch, prevažuje odstup od ostatných. Rozprávač
žije v anonymnom mrakodrape, s Agnes sa zoznámili na
neosobnom verejnom mieste – v knižnici, najradšej chodí
do lokálov, kde si ho nedokážu zapamätať ako stáleho
hosťa. Samozrejme, z toho vyplýva aj v prvotná reakcia na
oznámenie, že ich vzťah dostal novú dimenziu: „Nechcem
dieťa. Načo mi bude?“ Anonymné veľkomesto je navyše
vhodnou kulisou pre vzťah dvoch ľudí bez zázemia.
Autorova diagnóza je priam chirurgicky presná: sterilné
vzťahy nemajú v sebe subjektívnosť a sú odsúdené na zánik. Rozprávač to vie, ale nemá v úmysle sa zmeniť. Vraví:
„Myslíme si, že žijeme na jedinom spoločnom svete. Pritom
každý z nás sa pohybuje vo svojom vlastnom systéme štôlní, nepozerá vľavo ani vpravo a len ťaží svoj život a hlušinou si zahatáva cestu späť.“ Tak ako detailný pohľad na
Seuratov obraz Letná nedeľa na Grande Jatte nič neodhalí
o štruktúre obrazu (na prebale – v rozhovore sa ním zaoberá dvojica protagonistov), až pohľad z diaľky je určujúci,
je to podobne aj so šťastím. Agnes ho charakterizuje ako
tisícky drobných bodov, ktoré si uvedomíme až s odstupom času.
Kam sa to šťastie podelo? Agnes, počuješ? Kam?
Michal Schuster

ZO SVETA KNÍH
Cigánska romanca
Americký spisovateľ írskeho pôvodu
Colum McCann (1965), ktorý
navštívil v roku 2004 aj Bratislavu,
situuje dej svojho nového románu
do Československa. Zachytáva v ňom
obdobie od tridsiatych rokov až po
súčasnosť, spája ﬁkciu so skutočnosťou.
Rozpráva príbeh rómskej poetky
Marienky Novotnej, nazývanej Zoli.
Skutočná Zoli Bronislawa Wajs
pochádza ale z Poľska. Po útoku
nacistov ostane Zoli sama so starým
otcom, putujú na koni celou

krajinou, prejdú Karpaty, jedia, čo
im les dá. Súčasne sa naučí čítať
a písať, čo nie je pre Cigánov
obvyklé, a začne písať básne. Po ich
publikovaní ju príbuzní vyhostia ako
zradkyňu, cíti sa opustená, nielen
rodinou, ale aj svojím priateľom –
anglickým spisovateľom –
a bezcieľne blúdi krajinou. Autor
chce knihou oživiť rómsku kultúru;
obrazy, ktoré navodzuje, pôsobia
živo a pravdivo, nie sú klišé.
–mgb–

Škandál v Tokiu
V Austrálii vyšla vlani v decembri
kniha novinára Bena Hillsa
Princezná Masako, zajatkyňa
chryzantémového trónu, ktorá
vyvolala v Japonsku polemiku.
Autor tvrdí, že dcéra budúcej
cisárovnej, malá Aiko, bola počatá
umelým oplodnením a že sa
narodila do veľmi zlých podmienok.
Tlaky na dedičku trónu, ako aj

uprednostňovanie mužského
potomka boli príčinou jej depresií,
ktoré trvajú už veľmi dlho. Japonská
vláda vyžaduje od autora a vydavateľa
ospravedlnenie a korekcie, svoju
nespokojnosť vyjadrila aj austrálskej
vláde. Isté japonské vydavateľstvo
už získalo autorské práva na túto
knihu, ale zatiaľ nevie, kedy ju bude
môcť vydať.

Listy Otta Franka
Pri celkom bežnom upratovaní
našli v New Jersey listy, ktoré
napísal roku 1941 otec Anny
Frankovej svojmu americkému
priateľovi Straussovi. Otto Frank
mu v nich oznamuje, že sa pokúša
získať americké víza pre seba
a svoju rodinu. Keď musel opustiť
Amsterdam, chcel s rodinou

emigrovať do USA, ale nepodarilo
sa im vycestovať. Korešpondencia
bola 30 rokov uložená v Inštitúte
židovstva YIVO. Zaznamenáva
nielen všetky prekážky, ktoré
Otto Frank musel prekonať pri
získavaní amerického víza, ale aj
nesmierny strach, aký prežíval od
roku 1941.

Philip Roth v slovenčine
Francúzsky režisér Arnaud
Desplechin začína nakrúcať ﬁlm
podľa románu súčasného kultového
autora Philipa Rotha
o cudzoložnom vzťahu Podvod
(1990). Dielo sa bude nakrúcať vo
francúzsko-britskej koprodukcii
najmä v Londýne, ale aj v New
Yorku a Prahe, do kín by sa malo
dostať roku 2008. Predchádzajúca
ﬁlmová adaptácia románu tohto
73-ročného amerického autora
Ľudská škvrna, za ktorý mu roku
2000 udelili prestížnu Faulknerovu
cenu PEN klubu, nezaznamela
výrazný úspech. Roku 2003 ﬁlm
nakrútil s Anthony Hopkinsom
a Nicole Kidmanovou réžisér

Robert Benton. Diváci si ho
pamätajú ako režiséra ﬁlmu
ovenčeného piatimi Oskarmi
Kramerová versus Kramer
s Dustinom Hoﬀmanom a Meryl
Streepovou z roku 1979, alebo ako
spoluscenáristu Bonnie & Clyde.
Knihy Philipa Rotha boli doteraz
u nás prístupné v českom preklade
(Americká idyla, Ľudská škvrna,
Sprisahanie proti Amerike, Odkaz –
Skutočný príbeh, Operácia Shylock),
Vydavateľstvo Slovart pripravuje
prvý slovenský preklad tohto autora
– jeho najnovší román Everyman
(Ktokoľvek) z roku 2006 vyjde
v najbližšom čase.
–báb–

NAJPREDÁVANEJŠIE KNIHY
VO FRANCÚZSKU
Beletria

paláca), Fayard
Catherine NAY: Un pouvoir
nommé Désir (Moc zvaná túžba),
Grasset
3. Claire FAŸ: Cahier de
gribouillages pour les adultes
qui s´ennuient au bureau
(Čmáranice pre dospelých, ktorí
sa nudia v úrade), Panama
4. Evelyne PATHOUOT: Ségolène
Royal. Ombre et lumière (S. R.
Tieň a svetlo), Michalon
5. Jean PIAT – Patrick WAJSMAN:
Vous n‘aurez pas le dernier mot!
(Nebudete mať posledné slovo!),
Albin Michel
6. Pierre BAYARD: Comment parler
des livres que l‘on n‘a pas lus?
(Ako hovoriť o knihách, ktoré
nikto nečítal?), Minuit
7. Hubert REEVES: Chroniques des
atomes et des galaxies (Kroniky
atómov a galaxií), Seuil
8. Jean-Claud e KAUFMANN:
Agacements. Les petites guerres
du couple (Podráždenie. Malé
partnerské vojny), Armand Colin
9. Renaud REVEL: L‘Egérie.
L‘énigme Claude Chirac (Energia.
Záhada C. Chiracovej), Lattès
10. Jacques MARSEILLE: Les bons
chiﬀres pour ne pas voter nul en
2007 (Správne odhady, aby ste išli
voliť roku 2007), Perrin
2.

1.

Dan BROWN: Forteresse digitale
(Digitálna pevnosť), Lattès
2. Paul AUSTER: Dans le scriptorium (V skriptóriu), Actes Sud
3. Jean-Christophe RUFIN: Le
Parfum d´Adam (Adamov
parfum), Flammarion
4. Marc DUGAIN: Une exécution
ordinaire (Obyčajná poprava),
Gallimard
5. William BOYD: La vie aux aguets
(Život v strehu), Le Seuil
6. Eric-Emmanuel SCHMITT:
Odette Toulemonde et autres
histoires (O. T. a iné príbehy),
Albin Michel
7. Muriel BARBERY: L´élegance du
hérisson (Elegancia proti srsti),
Gallimard
8. Lian HEARN: Le clan des Otori. Le
vol du héron (Klan Otoriovcov.
Let volavky), Gallimard
9. Milena AGUS: Mal de pierres
(Tvrdá bolesť), Liana Levi
10. Jonathan LITTELL: Les
Bienveillantes (Blahosklonní),
Gallimard.

Literatúra faktu
1.

Pierre PÉAN: L‘inconnu de
l‘Elysée (Neznámy z Elyzejského
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Téma

Zdravie – aká téma!
Jörg Zittlau – Norbert Kriegisch –
Dagmar P. Heinkeová

Najlepšie recepty ľudovej
medicíny
Bratislava, Ikar 2006
Preklad Judita Melcerová
Lekári, liečitelia – aká téma!
Lieky, lekárne, lekárničky – aká téma!
Buď sám sebou. Sama sebou. Samosebou.
Vychádzame si v ústrety. Vypýtal
som si na recenzovanie dielko z dielne vydavateľstva Ikar o rozume
a rozumoch ľudovej medicíny. Nuž
veď. Jožko, máš na to puvoár, ctiteľ
prírody, stromov i bylín, kvetiniek.
Len či sa nepretŕčam. Pomôž si, aj
pánboh ti pomôže. Tu by sa moja recenzia mohla hoci končiť, na začiatku. Predsa však, trochu to rozvediem.
Zaimponovala mi terapia striedmosti
prítomná na stránkach tejto knižky.
Nijaké odborníčenie, lež len sotva
badateľný úsmev: veď toto všetko
dávno už vedeli naše mamy, naše kuchyne, mestá a mestečká, náš vidiek.
Aj duša môže chorieť. A dobrou bylinkou môže byť aj dobré slovo. Všetko to ľudia u nás vedia. Prikláňajú sa
k praxi vziať svoje zdravie do svojich
rúk, všade tam, kde to je možné.
V knižke Najlepšie recepty ľudovej
medicíny som našiel plno takého
rozumu, takéhoto začretia do rozmerov životnej skúsenosti predkov
i súčasníkov, s veľmi sympatickou
mierou zdravej primeranosti prostriedkov vyhliadnutému účelu.
Čaje, liečivé rastliny alebo obklady
zvyčajne neprinášajú bezprostrednú
zmenu stavu. Ich pôsobenie býva pomalé, postupné, o to však úplnejšie,
trvalejšie i jemnejšie s oveľa zdržanlivejšími vedľajšími účinkami. Áno.
„Zmena správania napríklad účinkuje
neraz naozajstnejšie ako podaktorý
liek.“ Mať na pamäti: domáca, resp.
ľudová medicína obzvlášť pri ťažkých
alebo chronických ochoreniach nemôže nahradiť lekára. A okrem toho:
tou najlepšou medicínou býva prevencia. Mnohým ťažkostiam by sa
dalo predísť, keby sme žili zdravšie.
O tomto, priatelia, je zaujímavá,
podnetná i poučná knižka Najlepšie
recepty ľudovej medicíny o zdraví
a odkázanosti na pomoc v núdzi,
sprostredkovávanej prírodou v nás
i okolo nás. „Aj vo vedeckej medicíne
sa čoraz väčšmi presadzuje poznatok,
že telo môže ochorieť, keď trpí duša.“
Jozef Mihalkovič
Jiří Vacek

Základy jógy a mystiky
2. vydanie vlastným nákladom 2006
Autor v tejto knihe ponúka čitateľom
svoje bohaté skúsenosti z 50-ročnej
duchovnej praxe. Ako vyštudovaný
elektroinžinier uplatnil technické
vzdelanie aj v nej a vďaka tomuto
pohľadu nemajú joga a mystika
„exotické a tajuplné“ zafarbenie. Autor jasne vysvetľuje zákonitosti duchovného života a často ich objasňuje na príklade zákonov z prírodných vied. Napríklad pojem karma

vysvetľuje ako zákon akcie a reakcie,
ktorý dobre poznáme z fyziky.
Toto 700-stranové dielo poskytuje
návody, rady a inšpirácie na denné
uskutočňovanie vnútorného náboženstva, čiže poznanie Boha v našom vnútri. Publikácia je určená tak
pre začiatočníkov, ako aj pre pokročilých na duchovnej ceste. Vo všeobecnom úvode do ﬁlozoﬁe vychádza z jej pôvodného ponímania ako
lásky k múdrosti, vysvetľuje základné pojmy, s ktorými sa čitateľ v knihe stretne, a uvádza aj kritiku niektorých ﬁlozoﬁckých systémov.
Hlavná časť diela sa venuje praktickým návodom, ako uviesť jogu
a mystiku do každodenného života,
objasňuje metodiku duchovnej praxe, poskytuje prehľad jednotlivých
duchovných ciest, prácu s mysľou
a aj starostlivosť o telo. Je sympatické, že autor sa nevyhýba ani téme
sexuality, o ktorej panuje v náboženstve toľko mýtov a predsudkov. Venuje sa aj strave, hygiene a relaxácii.
Knihu Základy jógy a mystiky ocenia tí, ktorým ide o praktický duchovný život. Čistí duchovní intelektuáli budú z knihy sklamaní. Publikácia opäť zdôrazňuje nevyhnutnosť
každodenného vlastného úsilia, pokiaľ chce niekto na duchovnej ceste
pokročiť. Rozhodujúca a najcennejšia je vlastná vnútorná, duchovná
skúsenosť každého hľadajúceho.
Juraj Hipš

Moderná kuchárka. Dezerty
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2006
Preklad Zuzana Šeršeňová
Ak sa vám už zunovalo piecť podľa
starých dobrých babičkiných receptov naparádené koláče a chceli by ste
vyskúšať čosi netradičné, chyťte do
rúk túto knihu. Pôvodne austrálska
moderná kuchárka vám ponúka rôzne druhy dezertov, s akými sa u nás
často nestretávame. Kapitoly o krémoch, tvarohových koláčoch, snehových dezertoch, ovociach a rôsoloch,
palacinkách, sladkom pečive, pečených dezertoch, lepkavých a parených
pochúťkach, tortách a pohároch,
o zmrzline, ale aj o nízkotučných dezertoch s postupmi a návodmi na ich
prípravu sú prerušované „teoretickými“ kapitolkami o smotane, ovocí, bylinkách, čokoláde a karameli. Poslednou časťou knihy je prepotrebný a šikovný register nielen jednotlivých receptov, ale i náležitých obrázkov. Austrálska moderná kuchárka je založená
na kvalitných a často exotických,
u nás stále málo bežných surovinách.
Z toho vyplýva, že parádne dezerty
môžu byť aj pekne mastné.
–eta–

veľmi nesedí, ocenia recepty na nepečené múčniky a krémy.
–mgb–
Carla Bardiová – Mollie
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Malá veľká kniha o varení

Manny Noakesová – Peter Clifton

Austrálska diéta pre celkovú
pohodu
Bratislava, Ikar 2006
Preklad Helena Galanová
Autori tejto odbornej publikácie sú
austrálski lekári a dobre poznajú štatistiky vývinu obezity u protinožcov.
Je alarmujúci. Až vyše 60 percent Austrálčanov má nadváhu alebo trpí
obezitou. Tým by sme sa nemali ute-

Zdenka Horecká – Vladimír Horecký

Veľká kuchárska kniha.
Varenie a pečenie
Žilina, Knižné centrum 2006
Autori sa sústreďujú na stredoeurópske recepty slovenskej a českej
kuchyne. Tak ako sa zblížili naše
kultúry, tak sa zblížili a zmiešali aj
naše národné kuchyne, a preto je
ťažké identiﬁkovať, z ktorej krajiny
recept pôvodne pochádza. Kto má
rád dobré klasické jedlo, určite si
z týchto receptov vyberie. Možno
podľa nich variť nielen chutne, ale
zároveň aj zdravo. Studené a teplé
predjedlá, nátierky, polievky, recepty
z mäsa – zaujímavé sú napríklad recepty na prípravu jedál z diviny
a vnútorností, prívarky, omáčky, šaláty, jedlá zo zemiakov, cestovín, húb
a zeleniny – a to všetko v duchu a tradícií slovenskej a českej kuchyne.
Časť knihy je venovaná pečeniu zákuskov, koláčov, rolád či tort, nielen
sladkým ako by sme si mohli myslieť,
ale aj slaným; zaujímavo vyzerá napríklad slaná palacinková torta alebo
špenátový koláč. A tí, ktorým pečenie

Vydavateľstvo IVAN
AĽAKŠA – FANTÁZIA

omsonová

Bratislava, Mladé letá 2006
Preklad Anna Lackovičová
Formátom malá, ale objemom veľká, takmer tisícstranová je Malá
veľká kniha o varení. Nájdeme tu
vyše 600 receptov od výmyslu sveta,
pochádzajúcich z rôznych krajín.
Zaujímavé sú napríklad rôzne druhy
predjediel a zájedkov, ich príprave
je v knihe venovaných deväťdesiat
strán a určite ich oceníme nielen
ako predjedlá a zájedky, ale napríklad aj pri príprave originálnych
malých a rýchlych občerstvení pre
neočakávanú návštevu či ako drobnôstku k vínku. Originálne sú aj recepty z vajec, recepty na pečenie
vlastného domáceho chleba. Zaujímavými spôsobmi môžeme upraviť
rôzne druhy mäsa, okrem klasických
druhov napríklad aj jahňacinu, rybu
a kôrovce. Vegetariáni si tiež prídu
na svoje, príprave bezmäsitých jedál
z cestovín, ryže a zeleniny venovali
autorky dostatočné miesto, takže sa
nikto nemusí cítiť znevýhodnený.
A nakoniec sa môžu tešiť všetci, ktorí holdujú sladkému. Asi dvesto strán
je „pohladením“ pre tých, ktorí si
chcú život riadne osladiť. Dezerty,
palacinky, keksíky, zákusky – každý
si nájde niečo, na čo bude mať chuť.
Zaujímavé sú napríklad aj časti s receptami na omáčky, lekváre, zaváraniny, pikantné páje či neapolské koláče, čo je „po našom“ jednoducho
pizza. Každý recept je doplnený fotograﬁou, časovými údajmi týkajúcimi
sa prípravy a tepelnej úpravy, ako aj
stupňom náročnosti.
–mgb–

šovať, ale brať ich ako výstražný príklad. Autori knihy pri svojich výskumoch zistili, že spôsob stravovania
môže výrazne ovplyvniť nielen koľko
kíl, ale aj v ktorých partiách tela človek
schudne. Nehovoriac o priaznivom
vplyve na celkové zdravie. Podľa výskumných zistení zostavili stravovací
plán s vyšším obsahom bielkovín
a s nízkym obsahom tukov a nazvali
ho austrálska diéta pre celkovú pohodu. Okrem stručného teoretického
úvodu, v ktorom vám veľmi zrozumiteľne vysvetlia, v čom ich diéta spočíva
a aké hlavné zásady by ste mali dodržiavať, vám ponúkajú plány jedálnych
lístkov na dvanásť týždňov a recepty
na chutné, pritom zdraviu prospešné
jedlá. Ak chcete spoznať Austráliu
prostredníctvom diéty pre celkovú pohodu, pošlite nám do redakcie do 28.
marca kupón vydavateľstva Ikar.
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tel.: 0905 238 895
Zameranie: literárna fantastika
Vznik: Vydavateľstvo vzniklo koncom roku 1997, od roku 1998 prevzalo
vydávanie časopisu Fantázia (dosiaľ vyšlo 38 čísiel).
V roku 2004 vyšla vo vydavateľstve prvá kniha – Nie celkom rozprávky
Michala Jedináka, druhou knihou bol roku 2006 zborník poviedok zo
súťaže Cena Fantázie 2006 od kolektívu autorov.

• Ktoré distribučné spoločnosti
rozširujú tituly vášho
vydavateľstva?
– Časopis Fantázia rozširuje sieť
Mediaprint Kapa. Knihy a čiastočne
aj časopisy sú v sieti kníhkupectiev
Brloh a v ich partnerských
kníhkupectvách (teda v tých, ktoré
sa neboja fantastiky).
• Vaše vydavateľstvo sa
špecializuje na vydávanie
literárnej fantastiky, či už
v knižnej alebo časopiseckej
podobe. Čo vás priviedlo práve
k tomuto zameraniu?
– Najskôr bola fantastika, až potom
vydavateľstvo. Vyrastal som na
čítaní literárnej fantastiky
a sledovaní fantastických ﬁlmov
a seriálov a vydavateľstvo sa
pritraﬁlo neskôr. Aj keď hovoriť
o vydavateľstve mi pripadá
smiešne. Časopis zavŕšil moje
snahy o sebarealizáciu – počas
štúdia žurnalistiky som začal
s vydávaním fanzinu, teda
neoﬁciálneho periodika určeného
pre užší okruh čitateľov, potom
zhodou okolností a najmä ľudí
vznikol časopis.
• Fantázia je vydavateľstvo aj
časopis. Aj keď je to ťažké, skúste
povedať, čo je pre vás v súčasnosti
prioritou.
– Ešte ste zabudli na občianske
združenie Fantázia, ktoré sme
založili v roku 2000, aby sme mohli
vyvíjať ďalšie kultúrne aktivity
zamerané na fantastiku. Svoju
živnosť zameriavam na graﬁckú
úpravu periodickej tlače, živím sa
prácou v regionálnych novinách a ak
sa chcem venovať všetkým
spomenutým hobby, musí byť
mojou prioritou práve regionálna
tlač. Taká prízemná záležitosť – ale
aby mohol mať človek hlavu
v oblakoch, musí stáť pevne (aspoň
trochu) na zemi... Ak si mám predsa
vybrať, tak prednosť má časopis,
potom sú knihy a následne
občianske združenie, ktoré pomáha
s výchovou čitateľov časopisu a kníh.
• Čo vás najviac trápi na
slovenskom knižnom trhu; čo by
najviac pomohlo slovenskému
knižnému trhu najmä v súvislosti
s fantastikou?
– Mňa trápi, že nemám dosť

„podnikateľských buniek...“ Pán
Koloman K. Bagala mi kedysi
povedal: „...vydávajte si to sami, lebo
na Slovensku vám fantastiku
vydávať nikto nebude.“ Keby
vydavateľstvo Fantázia bolo
v schopnejších rukách, mohli by
vychádzať stohy kníh. Schopnejšie
ruky však siahajú po inom druhu
literatúry, takže je to vlastne
začarovaný kruh. Na trhu ma
netrápi nič. Trh je taký, aký ho
vytvárame my všetci, keď sa na
ňom neviem presadiť, nemám sa
vyhovárať na „trh“.
• Prvý knižný titul vášho
vydavateľstva – Nie celkom
rozprávky od Michala Jedináka –
patrí do žánru literatúry pre
mládež. Považujete tento žáner
fantastiky na súčasnom
slovenskom knižnom trhu za
perspektívny?
– Na túto otázku ťažko odpoviem.
Jedinák ma zaujal svojou
neohraničenou fantáziou,
nepozeral som sa na to, či je to pre
deti. Bola to moja vydavateľská
a jeho tvorivá prvotina, osobne by
som dnes niektoré veci na nej
urobil ináč.
• Aké sú plány vydavateľstva do
budúcnosti? Prezradíte svoj
nesplnený vydavateľský sen?
– Chceme v spolupráci s jedným
českým vydavateľstvom vydať tento
rok antológiu k jubileu časopisu
Fantázia, samostatne vlastnú
antológiu a zase zborník Ceny
Fantázie 2007. Predovšetkým si
želám, aby sa nám podarilo všetko
toto vydať. A samozrejme popri
tom sa potrápiť s časopisom
Fantázia. Nemám sen
o konkrétnom titule, len o náklade.
Vyššom ako súčasných niekoľko sto
kusov, aspoň nad tú tisícku, bez
potreby čakať na dotáciu
ministerstva, ktorému som
momentálne povďačný, že existuje.
• Aký máte názor na rebríčky
bestsellerov?
– V tejto situácii mi napadá ten vtip
o miliónoch múch, ktoré sa
nemôžu mýliť, ale neviem, či to
sem patrí. V každom prípade –
rebríčky sú dobrá vec, vychádza
toho príliš veľa, aby človek mal
prehľad. Ako konzument mám rád
akékoľvek rebríčky – vyrástol som
na rakúskej televíznej hitparáde,
dnes si nenechám ujsť rôzne
nemecké televízne „rebríčkoidné
šou,“ sledujem rebríčky predaja
kníh v internetových
kníhkupectvách... Ak hľadám niečo,
čo sa do rebríčkov dostať nemôže,
viem, že to na „hitparádovej“ polici
v kníhkupectve nenájdem a nájdem
si tú konkrétnu správnu zaprášenú
policu. Takže názor mám kladný,
majú svoje opodstatnenie.
• Akú knihu práve čítate?
– Naposledy som prečítal Tróju
Davida Gemmela a veľmi rád by
som hneď vhupol do druhého dielu.
Kúpil som si pred Vianocami pár
dobrých vecí, ale na čítanie len
čakajú. Mám ale chuť tentoraz na
niečo technické, s raketami
a vesmírom...

www.litcentrum.sk

Ľudia a knihy
Na kocke cukru s Máriusom Kopcsayom
© Fero Jablonovský

ROZHLAS PODĽA
PAVLA HUDÍKA
Pavol Hudík
Môj (roz)hlas
Bratislava, Jamex 2006
„Ak naozaj ľúbiš, nevieš prečo,“ odpovedal
ruský novinár a spisovateľ Iľja Erenburg
roku 1964 mladému rozhlasovému
redaktorovi Pavlovi Hudíkovi na otázku,
prečo má rád Slovensko. Táto myšlienka sa
stala o vyše štyridsať rokov krédom
ostrieľanému rozhlasovému harcovníkovi
Pavlovi Hudíkovi pri písaní spomienkovej
knihy na roky strávené v tomto
čarovnom médiu. Nevie odpovedať,
prečo si tak zamiloval rozhlas.
Napriek sľubnej perspektíve literárneho
vedca pod kuratelou Andreja Mráza
a Milana Pišúta sa upísal práve tomuto
médiu. Neopustil ho, keď mu lákavým
hlasom spievali sirény z televízie,
ani vtedy, keď dostával ponuky
na ﬁnančne zaujímavejšie i spoločensky
prestížnejšie posty.
O Pavlovi Hudíkovi možno povedať, že je
jedným z posledných mohykánov, ktorí
formovali umelecké vysielanie rozhlasu
a strávili v ňom celý profesionálny život.
Ako zamestnanec nastúpil do rádia roku
1960 a pracoval v ňom až do odchodu do
dôchodku roku 2001. Lenže s rozhlasom
spolupracoval a autorsky prispieval do jeho
vysielania aj pred rokom 1960, aj po roku
2001. Vlani, keď si rozhlas pripomínal
osemdesiate výročie vzniku, Hudíkove
práce vysielal už vyše 50 rokov. Za to
obdobie Pavol Hudík autorsky vytvoril
určite vyše tisíc literárnych a dramatických
pásiem, dramatizácií, stereokompozícií,
portrétov výrazných osobností slovenskej
kultúry i rozhlasových odborných
štúdií a esejí. Ako vedúci literárnej
redakcie venoval veľkú pozornosť
uvádzaniu klasickej i modernej literatúry,
a to slovenskej i svetovej. Pod jeho
krídlami vyrastalo na pôde redakcie
veľa významných slovenských
spisovateľov a prekladateľov, ako Peter
Jaroš, Jozef Mihalkovič, Rudolf Čižmárik,
Ján Tužinský, Roman Brat a ďalší,
ktorí sa neraz vyznali, čo všetko im
rozhlasová škola dala. Je to predovšetkým
zásluha Pavla Hudíka, že literárne
vysielanie malo veľkú vážnosť v celej
spisovateľskej obci, vďaka nemu
sa mnohé výrazné diela pôvodnej
i prekladovej tvorby dostali
k poslucháčovi omnoho skôr, ako vyšli
knižne. Aj vo svojej knihe spomienok
zdôrazňuje, že rozhlasové dielo je
predovšetkým kolektívne, že za jeho čias
bolo výsledkom práce všetkých
rozhlasových zamestnancov, nielen
tvorivých pracovníkov, ako autor, redaktor,
herec, režisér, zvukový majster a hudobný
redaktor, ale kvalita programu závisela
aj od obetavej práce sekretárok,
dokumentaristov, knihovníkov,
pracovníkov ekonomických a správnych
zložiek, šoférov nevynímajúc. V knihe
spomína a menuje všetkých obetavých
pracovníkov, ktorí mu počas jeho
päťdesiatročného pôsobenia pomáhali.
Spomína aj na stretnutia so spisovateľmi
i na tých, za ktorých v časoch zlých niesol
kožu na trh a ich diela často aj pod
pseudonymami alebo prepožičanými
menami vysielal. Kniha Môj (roz)hlas
predstavuje akési osobnostné dejiny
Slovenského rozhlasu a kto v budúcnosti
bude chcieť napísať skutočné dejiny
Slovenského rozhlasu, nebude môcť
Hudíkovu knihu ako dôveryhodný materiál
jednoducho vynechať, pretože je to
doteraz najautentickejšie svedectvo na
túto tému.
Ján Bábik
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Pán Cukor. Meno sladké, životné pocity trpké.
Asi tak by sa dal popísať hlavný hrdina krátkych
minipríbehov, ktorými Silvester Lavrík osladil
svoju novú zbierku poviedok s názvom
Perokresba. Knižka z produkcie vydavateľstva
L.C.A. je zaplnená krátkymi prózami, pričom
v každej druhej rozohráva svoju životnú
skepsu večný stoik a ironik pán Cukor.
Lavrík ako skúsený dramatik vyprodukoval
vyše dvadsiatky hier, možno mu teda dobre
padne odreagovať sa stručnými a výstižnými
textami, ktoré svojou formou dokonale
korelujú s názvom knihy. Naozaj ide
o perokresby, ak nie rovno karikatúry, ktoré
pár ťahmi dôveryhodne zachytávajú duševné
pochody protagonistov.
Už prvá poviedka Adela neúprosne odkrýva
ženskú dušu, zmietajúcu sa medzi
obohratým vzťahom k manželovi Marošovi
a k iným mužom, ktorí sú predmetom jej

erotického záujmu. Adela napríklad opisuje
svojmu denníku vtip, ktorý jej rozprával
manžel o tom, ako Kristus, Mojžiš a Pán Boh
hrali golf: „Bolo to celé strašne náročné na
vnímanie a okrem toho ja pravidlá golfu
neovládam.“ Oproti tomu: „Ráno, len čo som
prišla do roboty, ma Roman pozval na kávu.
Jes! Jes!! Jes!! Jes!!!“ Čitateľa nevdojak
fascinuje, ako sa ten Lavrík vyzná v ženách.
Knižka sa inak len tak hemží ľuďmi
a ľudkami z rôznych kútov Slovenska, neraz
i s írečitými menami: Starý Vavro s ostatnými
koscami, čo civia na cyklistov kdesi za
Trenčínom. Alebo východniarski intelektuáli
Kičura, Fecura, Bajcura a Holovač, priateľstvo
ktorých spečatili „Oldčetrhend a Puhdys“. Či
spisovateľ Adrián Mokriš, po ktorom ostal
nenapísaný román o Svätoplukovi.
Tragikomická konfrontácia slovenského
prostredia s podozrivými cudzími vplyvmi sa
vôbec v Lavríkovych poviedkach vyskytujú
veľmi systematicky. Napríklad dcéra pána
Petroviča: „Po škole cestovala po svete. Bola
až na Zanzibare. Minulé Vianoce sa vrátila.
Mesiac sa len tak doma povaľovala. Stále
s niekým volala. Petrovič rozumel iba ,jes´,
,nou´ a ,Pítr´.“
Raz darmo, perokresbu, tú Lavrík ovláda. To
teda jes.

LITERÁRNE HÁDANKY
Obidve literárne hádanky z KR č. 4 ste vyriešili bez zaváhania, len v jedinom prípade boli
k Margite Figuli priradené Tri gaštanové kone namiesto historického románu Babylon, ako
vás navádzali indície štvorveršia prvej hádanky. Z druhej hádanky všetci súťažiaci správne
vylúštili Davida Herberta Lawrenca a jeho román Milenec lady Chatterleyovej (alebo aj
Milenec pani Chatterleyovej). Za správne odpovede posielame zbierku básní Ľubomíra
Feldeka vo výbere jeho manželky Oľgy Feldekovej Sedemdesiat o láske z vydavateľstva Ikar
Daniele LOJANOVEJ do Sniny a Dosť dobré šoky s Alicou, hrdinkou anglickej autorky K.
McCombiovej, môže prežívať vďaka vydavateľstvu Fragment Valéria RIŠKOVÁ z Prešova.
V dnešných literárnych hádankách sa ukrývajú diela, ktoré nemajú vôbec nič spoločné.
Predstavujú diametrálne odlišný žáner a vznikli v rôznom období. V próze ukrývajúcej sa
v prvej hádanke autor spracoval tému druhej svetovej vojny, avšak celkom nekonvenčne,
pretože neoslavuje hrdinstvo vojakov jednej bojujúcej strany, ale na tragické udalosti sa
pozerá cez prizmu humoru, absurdity, bizarnosti a grotesky. Druhá hádanka ukrýva jedno
z najznámejších diel slovenskej literatúry pre deti, ktoré vytvorila jej priekopníčka.
I.
Utiecť chce z vojny a byť zasa doma,
hoci je letec celkom smelý.
Záhadný predpis tu však velí,
ktorý má číslo deliteľné dvoma.

II.
Rodičia mu lásku dali,
hoc aj zlostil, keď bol malý,
vôbec nebol vtáča tiché.
Vďaka peru jednej dámy
stal sa z neho vrabec známy,
najslávnejší v republike.

Predpokladáme, že v tejto chvíli už väčšina čitateľov vie, o ktorých autorov a ktoré diela ide.
Ak by to však niekomu predsa len ešte robilo problémy, môže si prečítať nasledujúce
doplňujúce informácie.
Tvorca nekonvenčnej protivojnovej prózy pri jej písaní vychádzal z vlastnej skúsenosti,
pretože sám slúžil ako pilot. Jeho protagonista celý čas rieši otázku, ako sa z vojny dostať
domov, hoci aj za cenu dezercie. Keď v roku 1961 vyšiel román po prvý raz, v krajine svojho
pôvodu sa stal bestsellerom a v tejto pozícii sa udržal niekoľko rokov, ba stal sa slávnym po
celom svete.
Dielko slovenskej autorky, významnej predstaviteľky realizmu, prirodzene, nezaznamenalo
svetový ohlas, no rozhodne patrí do zlatého fondu našej národnej spisby. Takisto bolo
sﬁlmované – pravda, v animovanej podobe. Jeho tvorkyňa napísala aj pomerne veľké
množstvo próz určených dospelému čitateľovi, ale do povedomia sa nám čitateľom zapisuje
práve v detstve. Ako zaujímavosť ešte môžeme uviesť, že to bola vôbec prvá žena na
Slovensku, ktorá vydala svoje básne knižne, a to už v roku 1895.
Vymýšľa Igor Hochel
Úspešným riešiteľom venujú knižky vydavateľstvá Fragment a Slovenský spisovateľ.
Na správne odpovede s ich kupónmi čakáme do 28. marca.

JUBILANTI
od 15. do 28. marca
• 22. 3. 1942 sa narodil prozaik Milan
ZELINKA. Výrazný rozprávačský talent
uplatnil aj vo svojej najnovšej poviedkovej
knižke Príbehy z Karpát. Zostáva v nej
verný dedinskému prostrediu a na
príbehoch obyčajných ľudí odkrýva ich

celkom prosté, neštylizované vlastnosti.
Čitatelia, ktorí majú radi príbehy plynúce
v autentickej atmosfére slovenskej dediny,
sa môžu zapojiť do súťaže o túto
jubilantovu knihu, ktorú im venuje
vydavateľstvo Slovenský spisovateľ. Stačí,
ak ku kupónu vydavateľstva napíšete, ktorý
kút Karpát je vám najmilší a prečo. Na vaše
lístky čakáme do 28. marca.
Narodili sa:
• 15. 3. 1967 – prozaička a publicistka
Veronika ŠIKULOVÁ
• 16. 3. 1957 – básnik a dramatik Ján PETRÍK
• 19. 3. 1942 – autor literatúry faktu, prozaik,
básnik Roman BEDNÁR
• 20. 3. 1922 – básnik, literárny kritik,
prozaik a prekladateľ Juraj PADO
• 28. 3. 1947 – autor kníh pre deti a mládež
Juraj TAKÁČ
• 25. 3. 1951 – rakúska dramatička
a prozaička, pôvodom Slovenka Zdenka
BECKEROVÁ
• 22. 3. 1945 – literárny kritik, prekladateľ
a prozaik Alexander HALVONÍK
• 18. 3. 1949 – básnik, esejista a autor pre
deti a mládež Ondrej ŠTEFANKO, žije
v rumunskom Nadlaku
Do erbu februárového jubilanta Júliusa Balca
navrhuje naša čitateľka Jana OKRUCKÁ:
„Slnko – čitatelia po prečítaní jeho kníh sú
vždy dobití slnečnou energiou – oddýchnutí
a v dobrej nálade.“ Autor jej za tento návrh
ďakuje a vydavateľstvo Regent jej venuje
knižku Diablova trofej.

Kto dostane knižku?
Spoznávať Taliansko – obdivovať jeho
prírodu, historické pamiatky, ale aj súčasnú
architektúru, zoznámiť sa s mnohými
zaujímavými ľuďmi – prostredníctvom
denníkových zápiskov, spomienok a príhod
a množstva fotograﬁí bývalého slovenského
veľvyslanca v tejto krajine Jozefa Mikloška
v knihe Prísne tajné! Ako sme boli Taliani
bude môcť Michal VLASÁK z Nitry.

Odišiel
Jozef Dunajovec
Vo veku nedožitých 74 rokov zomrel
22. februára v Bratislave známy slovenský
novinár a spisovateľ literatúry faktu Jozef
Dunajovec (nar. 23. marca 1933). Pracoval
ako redaktor v denníkoch Smena, Roľnícke
noviny, Hospodárske noviny, v redakciách
Nové slovo, Mladé rozlety, Krásy Slovenska,
vo svojich príspevkoch a publikáciách
reﬂektoval najmä vzťah človeka k prírode.
OBJEDNÁVKA
Dvojtýždenník KNIŽNÁ REVUE na rok 2007 si
môžete objednať telefonicky: 02/52920272,
e-mailom: krevue@litcentrum.sk
alebo písomne či osobne:
Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava
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Slovenský spisovateľ
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Rozhovor

KNIŽNÁ REVUE

číslo 6

Naša trvácnosť je dnes ohrozená
Rozhovor s jubilujúcim spisovateľom Antonom HYKISCHOM
Rozpätie tvorby Antona Hykischa (23. februára 1932) je naozaj široké – píše romány,
poviedky, rozhlasové hry, scenáre, publicistiku a odborné články, jeho ﬁktívne diela
tematicky čerpajú z histórie, súčasnosti aj sci-ﬁ. Vo viacerých žánroch sa autor etabloval
vďaka svojmu širokému intelektuálnemu rozhľadu s pevným vzdelaním. Otvorenosť pre
nové umocňuje všestranný záujem, ba až zvedavosť nasmerovaná tak za hranice domova,
ako aj hranice ľudských schopností. A to všetko spája pracovitosť a duševná sviežosť. Veď
len za posledných päť rokov (dovtedajšiu bilanciu svojej tvorby autor zhrnul v rozhovore
s Vladimírom Petríkom v našom dvojtýždenníku) publikoval knihu esejí Čo si o tom
myslím ja. Tridsaťtri esejí z rokov 1998 – 2003 (Vyd. Pozsony / Pressburg / Bratislava
2003), knihu literatúry faktu Ako chutí politika. Spomienky a záznamy z rokov 1990 –
1992 (v tom istom vyd. roku 2004) a vlani vyšli Antonovi Hykischovi tri knihy – zbierka
poviedok s reportážnymi črtami Sám v cudzích mestách (H & H) a reedícia historickej
prózy Trinásta hodina. Čas majstrov (Slovenský spisovateľ) a román Spomeň si na cára
(Vyd. Matice Slovenskej). K zahraničným vydaniam jeho diel v češtine, maďarčine,
nemčine, angličtine, poľštine, bulharčine, chorvátčine, ruštine a rumunčine pribudol roku
2003 poľský preklad jeho čitateľsky najúspešnejšieho románu Milujte kráľovnú.
• Už z gymnaziálnych lavíc ste sa pokúšali
dostať cez štátnu hranicu na slobodu. Mali
ste na to priamy podnet? Čo vás k tomu
viedlo, ako dlho ste o tom uvažovali, čo
bola tá posledná kvapka, ktorá k tomu
prispela? Nebolo vám ťažko lúčiť sa
s krajinou, s domovom, nenechali ste tu
vtedy nejakú veľkú lásku? A aký to bol
pocit, nemôcť realizovať svoj plán, byť za to
odsúdený a stíhaný?
– Na útek do západného Nemecka v júni 1949
sme sa odhodlali traja spolužiaci. Nemali sme
nejaké konkrétne dôvody. Boli sme sextáni
v postpuberte, pozorne sme denne sledovali
zahraničné rozhlasy. Bol rok po „víťaznom“
februári. Zdalo sa nám neznesiteľné stráviť
svoj mladý život v násilníckej diktatúre.
Pociťovali sme ju ako klietku. U mňa osobne
hrali úlohu aj rodinné pomery. Moji rodičia sa
rozviedli, keď som mal šesť rokov. Žil som
u matky, presnejšie u starých rodičov. Neskôr
matka odišla z malého klebetného mestečka
do Prahy. Tam sa pokúšala o nový život. Otec
žil inde s družkou. Bol som pozbavený
akýchkoľvek silnejších citových väzieb. Nemal
som vtedy ani žiadnu „veľkú lásku“, ktorá by
ma pútala k domovine.
Atmosféru okolo úteku mapuje môj román
Námestie v Mähringu (1965, okyptený
cenzúrou, úplné vydanie vyšlo až roku 2000).
Zoznámenie sa s praktikami policajného
režimu ma poznačilo na celý život.
Zakódovalo vo mne – ako u mnohých
s týmto zážitkom – pocit opatrnosti
a takmer metafyzického strachu zo všade
prítomného štátneho násilia a to až do
ostatných dní novembra 1989.
• Patríte k silnej a vo vývine slovenskej
literatúry prevratnej „generácii 56“. Bolo
štúdium ekonómie len náhradkou, keďže
humanitné vedy boli pre vás ako nespoľahlivého nedostupné? Alebo ste ekonómiu
chceli študovať? Ako ste začali písať? Kto
z „generácie 56“ je vám najbližší? Nasledujúce
60. roky znamenali isté uvoľnenie, ale
predtým ste zažili „smrť“ svojej knihy,
a predsa vás to zjavne neodradilo od písania.
To všetko, čo ste zažili aj neskôr v roku 1968
a po ňom... Je možné, že všetky
nepríjemnosti môžu človeka aj len zoceliť
a pomôcť mu vypracovať sa na osobnosť?
– Štúdium ekonómie bolo naozaj riešením
z núdze. Od detstva ma vášnivo zaujímala
politika, história, novinárčina. Ako chlapec
som počas vojny na mape zástavkami
označoval postup frontov podľa denných
správ. Dospelí sa k nám chodili pozerať, aká
je vojenská situácia. So spolužiakom sme ako
pätnásťroční vydávali mesačník Hurá písaný
v jedinom exemplári na písacom stroji
starého otca... Až po rokoch štúdia ekonómie
som sa zmieril s touto vedou. Zaujala ma
krutou pravdou, že väčšinu ľudských
rozhodnutí podmieňujú ekonomické zákony,
peniaze. Neskôr som si to overil napr. na
románoch Francoisa Mauriaca.

Písať som začal ako vysokoškolák
v Bratislave. Mali sme po krk povstaleckej
a vojnovej literatúry. Pocity našej mladej
generácie nikto nereﬂektoval. Rok 1956 bol
počiatkom erózie komunistického režimu,
prvým signálom liberalizácie. V novom
mesačníku Mladá tvorba sme začali písať
o sebe, o našich časoch, o našich pocitoch.
Z „generácie 56“ mi sprvu boli najbližší Jarka
Blažková, Ján Lenčo, Peter Balgha, Ján
Johanides, Dušan Kužel, z neskorších Peter
Jaroš. Postupne sa naše cesty rozišli, niektorí
už nie sú medzi živými. Na rozdiel od
básnikov je solidarita medzi prozaikmi dosť
zriedkavá. Údery režimu na mňa dopadali
v desaťročných intervaloch, v rokoch
s „deviatkami“. V roku 1959 mi zošrotovali
debutový román Krok do neznáma a navyše
ma vyhodili z výskumného pracoviska.
Nastúpil som do záhradníctva. Narodilo sa
nám prvé dieťa. Nemali sme byt. Moja žena
Eva s jej rodinou prejavili kus veľkej
statočnosti, aby znášali tieto neštandardné
životné situácie.
* Takú mnohodimenzionálnu osobnosť
v našej slovenskej kultúre ani nevidím. Čo
vás v živote najviac bavilo a baví?
– Poznávanie. V najširšom zmysle. Nielen
poznávanie ľudí okolo seba, ale aj poznávanie
krajín, neznámych prostredí. Fascinácia
svetom bola moja obsesia, držala ma dlhé
desaťročia. Ako by som nedokázal uhasiť
smäd po poznaní. Ak mi okolnosti zabránili
cestovať, tak som sa vrhal na poznávanie
minulosti či abstraktného sveta ideí.
V rokoch normalizácie, počas zákazu
publikovať, som si za roky naštudoval
z poľských a nemeckých prameňov celú
kresťanskú ﬁlozoﬁu (Maritain, Marcel,
Teilhard de Chardin, Lacroix, Scheler a i.).
Mám z toho plné zošity poznámok
a konspektov. V tých istých rokoch som si
nazbieral materiály k historickej dilógii
o Majstrovi M. S. a neskorogotickom
výtvarnom umení, o humanizme
a renesancii. Ako knihovník z núdze
vyzbieral som si najnovšie práce
o prognostike, futurológii, globalizme. Mám
plné skrine takýchto poznámok. Zužitkoval
som ich napr. po tridsiatich rokoch pri písaní
štúdie Nebojme sa sveta – Sprievodca
globálnym myslením.
Okrem plávania nepestujem žiadne športy.
Milujem však duševný telocvik. Rád
objavujem nové a nové disciplíny. Pociťujem
uspokojenie, keď poznaním zvládnem niečo
dovtedy pre mňa neznáme. Že som to
dokázal.
• Mnohodimenzionálne, no nielen kvalitou,
ale aj kvantitou rozsiahle dielo dokazuje, že
je vo vás množstvo „producentov“. Všetko
ovládate rovnako dobre a seriózne. Svedčí
o tom množstvo literárnych ocenení.
Predsa len: ktorý žáner vám je najbližší, čo
píšete najradšej?
– To, čo nazývate mnohodimenzionálnosťou

dnes pociťujem ako istý hendikep. V našom
slovenskom prostredí usilovnosť a mnohostrannosť nebývajú vítané. Niektorých
literárnych vedcov a kritikov akiste
znervózňuje, že ma nemôžu jednoznačne
zaškatuľkovať. A kto by čítal desiatky kníh,
navyše rôznych žánrov? Doba si žiada rýchle
úsudky, rýchle triedenie. Vášne sú však ťažko
ovládateľné. Iný už nebudem. Nevzdám sa
svojho spôsobu. Čo píšem najradšej? Trauma
z detstva, strach zo sebaodhaľovania ma
vedú skôr ku skúmaniu iných. Najlepšie sa
mi píšu romány, ktoré môžem postaviť na
pilieroch skutočnej reality. Súčasnej či
dávnej. Fascinuje ma skúmanie, ako sa
správali konkrétni vládcovia v podmienkach
moci nad inými ľuďmi. Vzrušuje ma vžívať sa
do role „decision-makerov“, ľudí, čo
rozhodovali o nás – o jednoduchých ľuďoch.
• Napísať tridsať kníh prózy, z ktorých
viaceré – najmä historické romány – boli
preložené do niekoľkých jazykov
a v zahraničí boli vypredané, to je už
úctyhodný výkon a úspech. Historické témy
dopĺňať ešte knihami esejí a odbornými
politologickými knihami, ktoré sa
zaoberajú najsúčasnejšou súčasnosťou, to
je diapazón veľmi neobvyklý. Pritom
v žiadnom prípade nemožno vašim dielam
vyčítať povrchnosť. Odkiaľ sa berie táto
vaša chuť byť pri tom, vidieť
a spoluvytvárať? A potom zase sa zahrabať
do histórie? A kde si dopĺňate energiu?
– Azda je to akási podoba pradávnej ľudskej
túžby bojovať, zmocniť sa, podmaniť si niečo
mimo nás. Dokončená kniha chce byť
dôkazom zmocnenia sa témy. Dobre viete,
ako je to s písaním kníh. Po istom čase ma
rozpísaná kniha začne nudiť, otravovať. Už
rozmýšľam o inej, v inom prostredí. Po rade
kníh zo súčasnosti normalizácia
ma prinútila hľadať radosť v histórii.
Keď som dopisoval dlhánsky tereziánsky
román, mal som už plné zuby sveta baroka
a parochní. Pustil som sa do románu
o stavbe jadrovej elektrárne...
K striedaniu tém a žánrov prispelo aj
nedobrovoľné striedanie zamestnaní,
neustála zmena prostredí a ľudí. Bol som
výskumníkom práčovní, plánovačom
v záhradníctve, novinárom, knihovníkom,
organizátorom výstav, vydavateľským
redaktorom, riaditeľom, poslancom,
diplomatom, lektorom na univerzite,
penzistom....
Energia vzniká vynakladaním energie, nie
spočívaním. Život spisovateľa je niečo ako
štafetový beh. Stále si musíte vytyčovať nové

méty. Nikdy nesmiete mať pocit, že ste
dobehli, dosiahli konečný cieľ.
A nakoniec, som veriaci človek. Život mi
ukázal, že existujú istoty, na ktoré sa možno
spoľahnúť aj v najťažších chvíľach.
• Vidno vás na rôznych podujatiach
s vnukmi, teraz už dospelými. Ostal vám
vždy čas na rodinu? Čo pre vás rodina
znamená?
– Treba sa narodiť do rozvrátenej rodiny, aby
ste pochopili, čo je rodina. Nie som svätec.
V časoch mladíckeho rozbehu som si
nenechal veľa času na rodinu. Usilujem sa to
nahradiť dnes. Klasická euroamerická
monogamná rodina s deťmi je výsledok
viactisícročného vývoja spoločnosti. Je to
výdobytok ľudstva dôležitejší než vynález
ohňa, kolesa, jadrovej energie,
mikroprocesoru a neviem čoho. Obrana
klasickej rodiny je obranou civilizácie pred
totálnym chaosom a zánikom ľudského rodu,
vrátane národov. Mať deti a vnukov je
zázrakom trvania, pokračovania. Mám skvelú
rodinu, to nie je chvála, ale radostný fakt. Na
starobu je to krásne zistenie a pre mňa
osobná satisfakcia.
• Precestovali ste svet krížom krážom ako
diplomat, ako prezident Slovenského
centra PEN, aj ako turista a váš vzťah
k čarovnej rodnej Banskej Štiavnici neustal,
stále sa tam vraciate do svojho rodného
domu. V ktorom kúte sveta ste si naň
spomínali najviac?
– Túžbu po domove som azda najväčšmi
pocítil počas rokov v Kanade. Severná
Amerika je „Nový svet“, šíravy plné diaľnic,
ocele, betónu a skla, rovnaké mrakodrapy,
televízne veže a milióny rodinných
domčekov. To je fascinácia ako z nejakého
ﬁlmu sci-ﬁ. Čisté, krásne, bohaté, účelné,
futuristické. Bez minulosti.
Mesto v údolí, s dvomi hradmi, krásou
ľudského chaosu a lopotenia, späté
s prírodou, to je Banská Štiavnica. Symbol
inej kultúry. Štiavničania boli tvrdohlaví.
V polovičke 16. storočia počas osmanských
útokov neváhali zbúrať na kopci nad
mestom farský chrám. Premenili ho na
protitureckú pevnosť. Myslím si, že nielen
spisovateľ, ale každý človek u nás by sa mal
zmeniť na pevnosť. Na bezpečné miesto,
akýsi trezor, kde uschováva základné
hodnoty našej kultúry a európskej
civilizácie, aby ich odovzdal ďalšiemu
pokoleniu. Naša trvácnosť je dnes ohrozená
viac, než si myslíme.
Mária Bátorová
Foto Peter Procházka
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