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TITUL KNIHA ROKA 2006 ZÍSKAVA
DIABLOVA TROFEJ
Zbierka poviedok Júliusa Balca je prvým
titulom obnovenej smenárskej edície Erb,
ktorú znova uviedlo medzi čitateľov
vydavateľstvo Regent. O tom, že ide
o šťastný návrat, svedčia aj vaše hlasy,
ktoré ste tejto knihe poslali v ankete
Kniha roka 2006. „Rád vstupujem znova
a znova do tej istej rieky ako tá žaba,
ktorá vodu čistí,“ hovorí autor v rozhovore
na 12. strane.
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VERŠE ON LINE
Edícia súčasnej poézie
Za premyslenou koncepciou stojí básnik Erik Jakub Groch. Ide
o editorsky vyčírený výber, nič v ňom netrčí. Všetky zošity majú
aj niečo spoločné: kultivovaným spôsobom – bez záťaže
prevzatých slov, no bez purizmu – hľadajú výraz pre súčasný
životný pocit, pre zakúšanie reality. Je im cudzí nihilizmus, ale
aj „peknučkosť“.
Edícia Zošitov má náročný cieľ: osloviť a priviesť k poézii
mladých – čiže najotvorenejších a zároveň najkritickejších –
čitateľov. Preto je cena jedného zošita 29 korún, na čom má
zásluhu i podpora ministerstva kultúry.
Zošity vydáva občianske združenie Slniečkovo v Prešove, a o ich
kultivovanú graﬁckú úpravu sa stará editor E. J. Groch
v graﬁckej a typograﬁckej Chránenej dielni, čo je zhodou
okolností úradnícky, no pôvabný terminus technicus pre
špeciﬁcký druh činnosti.
Realizátori projektu urobili kus práce. Zošity postupne
vychádzajú. Už sú v predaji Em Erika J. Grocha, Do neba
povedala Billyho Childisha a Život je možný Rudolfa Juroleka.
Za nimi v mesačnej pravidelnosti vyjdú Svet sa nekončí nositeľa
Pullitzerovej ceny Charlesa Simica, Láska orientálne
očarujúceho Izraelčana Yehudu Amichaia, v júni debut Prvá
kniha Radovana Sidora a v septembri Uchvátená najčítanejšej
Angličanky Carol Ann Duﬀyovej. Zatiaľ sú distribuované v sieti
Artfora. Ak by mal tento vydavateľský projekt mať dlhodobý
život – a to by bolo dobré – mohli by ho stabilizovať objednávky
knižníc. Prispeli by tým ku kryštalizácii literárneho procesu,
keďže edícia Zošitov dala nielen príťažlivú, ale aj dostupnú
formu kvalitnej súčasnej poézii.

JANA ŠÚTOROVÁ – NAŠE KNÍHKUPECTVO
ZÁHORÁCKA 21, 901 01 MALACKY
TEL. 034/774 1429
Slovenské:
1. P. Nagyová-Džerengová: Pozri sa na seba – Ikar
2. G. Pažitná: Deti môjho srdca – Vyd. Michala Vaška
3. M. Hvorecký: Plyš – Vydavateľstvo PT
Zahraničné:
1. P. Coelho: Piata hora – Sofa
2. L. J. Rowlandová: Tetovaná konkubína – Metafora
3. A. Golden: Pamäti gejše – Ikar

ĽUBOMÍR DIBÁK, KNÍHKUPECTVO SLOVENSKÝ
SPISOVATEĽ, LAURINSKÁ 2, 813 67 BRATISLAVA
TEL. 02/54433760
Slovenské:
1. M. Rúfus: Vernosť – Slovenský spisovateľ
2. K. Gillerová: Všetko sa raz skončí – Slovenský spisovateľ
3. K. Peteraj: Čo sa šeptá dievčatám – Ikar
Zahraničné:
1. D. Silva: Posol smrti – Slovenský spisovateľ
2. M. Kundera: Nesnesitelná lehkost bytí – Atlantis
3. D. Francis: Koniec stávok – Slovenský spisovateľ

ARTFORUM
DOLNÁ 8, 875 90 BANSKÁ BYSTRICA
TEL./FAX: 048/415 1335
Slovenské:
1. E. J. Groch: Em – OZ Slniečkovo
2. K. Rusnáková: V toku pohyblivých obrazov – Vysoká škola
výtvarných umení
3. M. Rúfus: Vernosť – Slovenský spisovateľ
Zahraničné:
1. F. Carter: Malý Strom – Artforum
2. R. Dahl: Charlie a veľký sklenený výťah – Enigma
3. M. Kundera: Nesnesitelná lehkost bytí – Atlantis

SLOVENSKO
Bohato ilustrovanú publikáciu kolektívu autorov Univerzity
Komenského v Bratislave, ktorého vedúcim je profesor
Pavol Žigo, predstavili 15. marca v Bratislave. Pohľad
do spoločensko-politického vývoja Slovenska, dejín
spisovného jazyka, literatúry, divadla, výtvarného umenia,
ľudovej kultúry a osudov Slovákov v zahraničí privíta každý,
kto chce získať kvaliﬁkovaný pohľad do dejín kultúry nášho
národa. Publikácia je spoločným projektom vydavateľstva
Perfekt a Literárneho informačného centra. Prináša ucelený
pohľad na Slovensko ako historický a kultúrny celok i ako
plnohodnotnú súčasť európskych dejín.
V úvodnom slove vydavateľ konštatuje: „Paradoxným chodom
dejín sa stalo, že hoci Slovensko a Slováci tvoria rozsiahlu
rodinu európskej civilizácie, samostatnú štátnosť získali
až v dvadsiatom storočí. Nič to však nemení na fakte,
že rovnocenne participovali na vzniku a kultivácii
rozsiahleho európskeho kultúrneho bohatstva. V koexistencii,
vo vzájomnej interakcii, osobitých aj univerzálnych
podmienkach vznikol kultúrny poklad, ktorý je porovnateľný
s ktoroukoľvek z vývojových fáz a trendov európskej civilizácie.
Nech kniha poslúži ako prvotný zdroj informácií nám i našim
nasledovníkom.“
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Vernosť
Milan Rúfus
Bratislava, Slovenský spisovateľ 2007
Vyrukovať s vernosťou (lat. ﬁdes) v čase, keď je nevera
čosi ako parkovné medzi „normálnymi“, považujem za
chlapské. Vernosť sa verejne proklamuje vo vzťahu k mobilnému operátorovi, značke alkoholu či poisťovni (pre verných zákazníkov sú pripravené bonusy) – ale o vernosti človeku, k tomu, čo je zvrchovane ľudské, sa mlčí. Vernosť nevynáša. Nedá sa na nej zarobiť ako na sexe, násilí a smrti.
Žijeme v epoche vlády tela, vo veku rozumu. „Až rozum ľudí
prerastie, / zlo s nimi pôjde ďalej. // Budú zlo, na ich nešťastie,
/ konať tak dokonale, / že neposkytne nádeji / jedinú jeho
chybu. // Svet, ktorý trvá na deji, / ostane bez pohybu.“ (Vek
rozumu)
Byť verný značí byť „pošahaný“. Rúfus je verný a nehanbí
sa za to. „Len vernosť / človeka na svedka povýši. // Človeka
na svedka a svedka na básnika.“ (Vernosť) Sme svedkami
prísah vernosti – vlasti, armáde, manželke/manželovi; svedkovia v súdnych sieňach prisahajú na Bibliu, poslanci na
ústavu, študenti na berlu, prisaháme na insígnie a pečate.
Naoko je všetko v poriadku. Ale jablko znútra hnije. Človek
múdry, ale skazený, prevracia rebrík hodnôt naopak. Veď aj
po prevrátenom rebríku sa dá stúpať hore, dokonca rýchlo
a ľahko, v bielom golieri.
Rúfus je stará škola. Stúpa cez bolesť a vieru. Na svoju
česť. „Nedomáhaj sa slova. / A videné len v sebe nes.“ (Jeseň
a podvečer) Byť verný niečomu, čo je nad telom, byť verný
v duchu, je osobné rozhodnutie. Borges (napríklad) bol verný snu a myšlienke. Sám slepý, za všetkých vidiacich to deﬁnoval takto: „Bojovať v Efeze s dravou zverou nie je také ťažké ako byť Pavlom, Ježišovým učeníkom.“
Aká je cena za vernosť? Byť sám a nebyť sám. Zotrvávať
v duchu na svojom nemennom stanovisku, stelesňovať všetko, čo slovo ﬁdes zahŕňa v širokom rádiuse: vieru, dôveru,
státie si v slove, poctivosť, spoľahlivosť, dobré meno. Kto je
verný v malom, bude verný aj vo veľkom. Kto je neverný
v malom, bude neverný aj vo veľkom. Kto zrádza v malom,
bude zrádzať aj vo veľkom. Mikrokozmos vernosti zrkadlí
makrokozmos spoločenstva. Vedomie, že na konkrétnom

mieste existuje čo i len jedna morálna autorita, je stredom
nádeje, že svet je ešte celistvý. Ešte má vo svojom strede res
ﬁde maior: vec, prevyšujúcu vieru. Je ňou kríž, ktorý sa stáva
dvojkrížom, keď nie je iba holý, ale z opačnej strany je na
ňom pribité dieťa človeka. „Môj kríž má meno Zuzana a bolí,
/ ako vie ľudí bolieť iba kríž. (...) Môj dážď má meno Zuzana
a žehná, / tak mi žehná, / ako vie tráve žehnať iba dážď.“
(Úrodný dážď) Žehnajúce prichádza zblízka a kríži sa s nedozerným. Rúfus nežehná; ani sebe, ani iným. Má univerzálnejší kľúč: „Ja nežehnám: ja milujem“. (List Magde) „Vidieť
i rub i líce / je možné iba láskou.“ (Vesper dominicae) Zuzana
sa stáva rámom (osudom), zúrodnievajúcim nielen v duchu
osobného, ale aj rodového a národného.
Chvejúc sa o všetko, básnik sa pýta, ako a čo to vlastne
žijeme? Závery sú plné skepsy. Žijeme dobu, ktorá „dedila po
líške“; „vždy je to to isté: priestupok v koži práva“; „slobodná
obloha pre jastraby“; „bombardujúci anjel humanity“; „líštička, ktorej vysoko visia hrozná“; demokracia je „napoly maska, spola sen“. Jadrom skepsy je oklamaná sloboda, ktorá si
z dvoch ciest, duchovnej a konzumnej, bez zaváhania vybrala tú druhú: hmotu statkov, hmotu tela. Akčnú hru, multidialóg neviery s neverou, seriál poloprávd a lží. Mávnutie
klapkou nad tým, že z deravého džbána voda vytečie a nemôže stúpať hore.
Kto videl chvieť sa posledný list na nahom strome, ktorý
má už len kôru z vlastnej kože, vie, kým je a bude, keď sa
opýta: „Kto si ty? Oko v prsteni / na ruke vernosti. / Si prúd
i breh, si hrádza.“ (Labyrint sveta a raj srdca) Túto trojjedinosť dokáže spojiť iba vernosť; ozajstnosť srdca, ktoré nepredstiera a na nič sa nehrá. „So srdcom sa hrať nedá.“ Nie je
to náhoda, že ﬁdes je aj lutna.
Na poslednom stretnutí slovenských a českých spisovateľov v Českých Budějoviciach Laco Ballek rozprával, že chodí po pražských antikvariátoch a hľadá básnika. Povedal pamätnú vetu: „Básnik je prvý, kto musí pomenovať, čo sa deje.“
Skutočný básnik sa nemýli. Pravdy sú hodené.
Dana Podracká
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Aktuálne
Spomienkové oslavy pri príležitosti
190. výročia narodenia jednej z najvýznamnejších osobností našich
národných dejín otvorili 17. marca
Rok Jozefa Miloslava Hurbana v jeho rodisku Beckove. Po slávnostných bohoslužbách a kladení vencov k pamätnej tabuli na rodnom
dome slávnostne sprístupnili v miestnom múzeu výstavu približujúcu
život a dielo Jozefa Miloslava HUR-

„Nejeden básnik sa rád sťažuje, že jeho
knihy ležia v kníhkupectvách
nepovšimnuté. Všadeprítomný
televízny obraz ničí obraznosť,
diktatúra konzumizmu zabíja
predstavivosť, a tak ďalej. Čitateľ
poézie je ohrozený druh na pokraji
vyhynutia. V niečom môže mať
nečítaný autor pravdu. Ale občas to až
zarážajúco pripomína výhovorku
pubertiaka, ktorý tvrdí, že nemá dievča
len preto, lebo dievčatá sú hlúpe.“
Peter Bilý, Pravda, Kumšt 10. 3. 2007

• 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
• Univerzitná knižnica v Bratislave
– prednáška spisovateľky Lenky
PROCHÁZKOVEJ o knihách pri
príležitosti Mesiaca knihy – 29. marca
o 17.00
• Ľubovnianska knižnica v Starej
Ľubovni – Noc s Andersenom –
30. marca
• ZŠ E. M. Šoltésovej v Krupine –
beseda so spisovateľkou
a vydavateľkou Danušou
DRAGULOVOU-FAKTOROVOU –
2. apríla o 10.00
• Knižnica JF v Trnave – prezentácie
personálnej bibliograﬁe M. B.
TAMAŠKOVIČA, národnokultúrneho
pracovníka, mecéna a veršovníka –
3. apríla o 10.00
• Kaviareň Divadla A. Bagara
v Nitre – večer so spisovateľkami
Denisou FULMEKOVOU a Jarmilou
REPOVSKOU –
3. apríla o 17.00
• Goetheho inštitút v Bratislave –
Falko HENNIG o „Lesebühne“,
performatívnej literatúre a iných
nových fenoménoch nemeckej
literárnej scény – 16. apríla

BANA (19. 3. 1817 – 21. 2. 1888).
Návštevníci majú možnosť nahliadnuť prostredníctvom fotograﬁí, dokumentov a rukopisov na život organizátora nášho národného života.
Na slávnostnom otvorení Roku zasväteného J. M. Hurbanovi sa zúčastnili podpredseda vlády SR Dušan ČAPLOVIČ, poslankyňa NR SR
Anna BELOUSOVOVÁ aj jeho priami
potomkovia.
–r–

Na rube času a Kukučie mláďa

KDE BOLO

KDE BUDE

číslo 7

Rok Jozefa Miloslava Hurbana

ZRKADLÍME

• Galéria Artotéka na Kapucínskej 1
v Bratislave – prezentácia kníh Etely
FARKAŠOVEJ Na ceste k „vlastnej
izbe“ a Na rube času – 7. marca
• Klub slovenských spisovateľov
v Bratislave – čítanie Pavly KOVÁČOVEJ Lev a Soﬁa – 12. marca
• Klub slovenských spisovateľov
v Bratislave – čítanie Drahoslava
MACHALU z knihy Čarodejník
Lúčnice Štefan Nosáľ – 20. marca
• Kaviareň Divadla A. Bagara
v Nitre – večer s básnikom, esejistom
a prekladateľom Jánom Štrasserom –
20. marca
• Kammerhoﬀ v Banskej Štiavnici –
okrúhly stôl Kultúrno-politické
vzťahy Východu a Západu v období
podpísania Rímskych zmlúv, vývoj
a dôsledky, budovanie európskej
identity – 26. marca
• Oravská knižnica Antona
Habovštiaka v Dolnom Kubíne –
stretnutie s regionalistom
Zbyszekom Sułkowskim z poľského
Limanowa a historikom
a regionálnym vydavateľom Petrom
Hubom – 26. 3. 2007 o 16.00
• Staromestská knižnica
v Bratislave, pobočka Karadžičova 1
– beseda s Romanom BRATOM
o knihe O malom obrovi – 27. marca
• Staromestská knižnica
v Bratislave, pobočka Záhrebská 8 –
beseda s Janou CVIKOVOU o knihách
Pusinky nie sú na predaj a Dotyky
nie sú na rozkaz – 27. marca
• Klub slovenských spisovateľov
v Bratislave – tlačová beseda
vydavateľstva ESA o nových knihách
– Katarína PETKANIČOVÁ Africkí
draci, Anna MARIĆOVÁ Slovenské
nárečie Starej Pazovy, Nebojša
KUZMANOVIĆ Stretávanie kultúr –
28. marca o 10.00

KNIŽNÁ REVUE

Básnik Milan RÚFUS sa stretol so svojimi čitateľmi v bratislavskej kaviarni
Štefánka (16. marca) pri príležitosti prezentácie jeho najnovšej zbierky
Vernosť.
Foto Peter Procházka

Koniec sveta v Trezore
V magickom čase 19:19 schádzame – ako každý štvrtok – do podzemného klubu Trezor v Bratislave, kde vydavateľstvo LCA pripravilo scénické
čítanie z diel kontroverzného básnika, prozaika a textára Agdu Bavi Paina.
Scénkou „plnou násilia, krvi a sexu“ herec Petre Palík navodil atmosféru
najnovšej knihy undergroundového básnika a dekadenta so sklonmi k art-core Koniec sveta, ktorú tvoria dve novely – Čo keď sa na mňa niekto díva
a Jesoskero Nilaj. Agda Bavi Pain debutoval zbierkou básní Kosť & Koža
(Drewo a Srd, 2002), je držiteľom viacerých literárnych a scenáristických
ocenení a najčastejšie oceňovaným autorom súťaže Poviedka. Pôsobí pod
rôznymi umeleckými menami a značkami aj ako scenárista, hudobný či reklamný textár.

Týždeň slovenských knižníc ôsmy raz
Od 26. marca do 1. apríla vyhlásila Slovenská asociácia
knižníc 8. ročník Týždňa slovenských knižníc. Podobne ako
motto podujatia – Knižnice pre všetkých – je aj jeho cieľ nezmenený. Knižnice chcú dokázať, že napriek problémom
a nedostatku ﬁnančných prostriedkov, sú životaschopné organizácie, čo vedia a chcú ponúknuť veľa zaujímavého, poučného, neraz
nového i zábavného. Staromestská knižnica v Bratislave pripravila napríklad bezplatný zápis pre čitateľov do 15 rokov, odpustenie pokuty pri vrátení dokumentov s prekročenou výpožičnou dobou, vyhodnotenie 2. ročníka veľkej čitateľskej súťaže Čítam, čítaš, čítame, výstavku kníh, posedenie
pre dôchodcov a besedy pre deti.
–lč–

Večer s Bratislavou
Bratislavské kníhkupectvo Artforum na Kozej ulici pripravilo od 12. do
31. marca podujatie Bratislava v Artfore zamerané na prezentáciu kníh
o našej metropole. Čitatelia majú možnosť zoznámiť sa v sústredenej podobe s kolekciou kníh približujúcich históriu Bratislavy najmä z vydavateľstva
Alberta Marenčina P. T., ktoré v edícii Bratislava – Pressburg vydalo už
takmer štyri desiatky titulov, ale aj z ďalších vydavateľstiev – Rak, Kalligram, Ikar, Perfekt, Q 111 a Vydavateľstva Matice slovenskej. V rámci podujatia sa knihy o Bratislave predávajú s 20-percentnou zľavou a čitatelia sa
stretávajú s autormi. Večer 15. marca tu historik Štefan HOLČÍK predstavil
knihu Korunovačné slávnosti. Bratislava 1563 – 1830 a etnológ Peter
SALNER hovoril o knihe Bratislavské kaviarne a viechy. Príjemnú atmosféru dotvorila hudobná skupina Pressburger Klezmer Band. Zajtra (29.
marca o 19. 00) bude v Artfore stretnutie s historikom Dušanom KOVÁČOM, bude hovoriť o svojej knihe Bratislava 1939 – 1945. Mier a vojna
v meste z vydavateľstva Alberta Marenčina P. T.
–vis–

Na pravidelných čítaniach Spolku
slovenských spisovateľov sa svojou
tvorbou prezentovali 13. marca Etela FARKAŠOVÁ a Jana ŠIMULČÍKOVÁ. Farkašová možno viacerých prekvapila, keďže po prózach a esejach
jej vyšla zbierka reﬂexívnej lyriky
Na rube času. Šimulčíková svoju
knižkou Kukučie mláďa adresovala
dospievajúcim. Problém inakosti

a netolerantnosti zobrazila z pohľadu ôsmačky Klementíny, ktorá
okrem bežných pubertálnych problémov zápasí aj s otázkou, či je vlastnou dcérou svojich rodičov. Autorka
dodala príbehu detektívkové napätie a neobišla ani aktuálne problémy, ako výpalníctvo, rasovo motivované útoky a spoločenskú pretvárku.
-bi-

Čítanie v Christianii
V stredu 21. marca sa v prešovskom
kníhkupectve Christiania predstavili štyria spisovatelia – Dalimír STANO, Martin VLADO, Radovan BRENKUS a Richard KITTA. Predniesli
úryvky zo svojich najnovších kníh.
Dalimír Stano a Martin Vlado z básnických zbierok Diabolské balady

a Obnovovanie kvetu, Richard Kitta sa predstavil veršami z knihy Vynález dúhy. Radovan Brenkus čítal
básne zo zbierky Romanca s bludičkou, ale aj z novej zbierky poviedok Návraty pekla. Predstavil tiež
novovzniknuté vydavateľstvo Pectus.
-r-

Človek je dom, v ktorom sa svieti
V nedeľu 11. marca kardinál Ján Chryzostom Korec v Univerzitnom pastoračnom centre vysokoškolského internátu v Mlynskej doline v Bratislave predstavil svoje nové dvojzväzkové
literárne dielo Sloboda ako dar – či
záhuba? Témou knihy úvah a esejí je
Európa a Slovensko v nej. Hovoril aj
o vážnych otázkach kresťanstva vo

vzťahu k civilizačným a kultúrnym
zmenám v Európe posledných desaťročí, o potrebe správne chápať ľudskú slobodu a zdôraznil úlohu tradičnej kresťanskej rodiny ako kultúrneho základu slobody. „Človek je tajomstvom tohto sveta. Sme dom, v ktorom
sa svieti,“ zdôraznil.
Dominika Biskupovičová

760 strán o Slovensku a Slovákoch
Na reprezentáciu v zahraničí bude
slúžiť odteraz aj najnovšie jednozväzkové encyklopedické dielo
e
Encyclopaedia of Slovakia and the
Slovaks. Približuje minulosť i súčasnosť SR, predstavuje jej významné
osobnosti, prírodné krásy, kultúru aj
ekonomiku. Zároveň informuje aj
o Slovákoch v zahraničí, o jednotlivých vysťahovaleckých prúdoch, ako
aj o ich živote a uplatnení v nových
domovoch. Encyklopedický ústav
SAV sa nad týmto projektom zamýšľal už pred desiatimi rokmi, lebo
v zahraničí chýbali kvalitné informá-

cie o Slovensku na reprezentačnej
úrovni, ktoré by svetu v zrozumiteľnej a prehľadnej forme ukázali našu
krajinu a jej obyvateľov. Tento zámer
sa teraz podarilo uskutočniť aj vďaka
spolupráci Ministerstva školstva SR.
Zahraničný čitateľ tak dostáva do
rúk cennú publikáciu s 3640 biograﬁckými a vecnými heslami, 2 800
čiernobielymi a farebnými fotograﬁami, 20 mapami, 34 tabuľkami. Kolektív interných a externých pracovníkov, odborníkov na jednotlivé oblasti usmerňoval vedúci projektu Ľudovít Kopa.
-lč-

Jarný maratón s knihou
Prvý ročník Jarného maratónu s knihou, spoločné podujatie knižníc
v Bratislave, sa začal čítaním v Mestskej knižnici 26. marca, pokračoval
v Staromestskej knižnici 27. marca
a dnes deti čítajú knižku Gabriely

FUTOVEJ Naša mama je bosorka
v Knižnici Nové Mesto. Skončí sa
v Knižnici Ružinov 30. marca o 19.00,
kde sa vzápätí začne Noc s Andersenom, počas ktorej deti strávia rozprávkovú noc v knižnici.
-r-

Hatala vo Viedni

Cenu Dominika Tatarku za rok 2006 si prevzal Kornel FÖLDVÁRI

V Rakúskej spoločnosti pre literatúru vo Viedni predstavil 7. marca svoju básnickú a aforistickú tvorbu Marián HATALA v cykle nazvanom Tag
der Lyrik. Spoločnosť mu robila domáca poetka a výtvarníčka Annemarie AVRAMIDIS a srbsko-rakúsky
spisovateľ Boško TOMAŠEVIČ. Literárny večer a diskusiu moderovala
spisovateľka Marianne GRUBEROVÁ. Herečka, kabaretiérka, režisérka a pedagogička Elfriede OTT in-

terpretovala jeho texty. Dvojica Ottová – Hatala recitovali tú istú báseň
na viacero spôsobov, improvizovali
a vtipnými dialógmi zaujali publikum, v ktorom bola aj Gerlinde TESCHE, prekladateľka Hatalových
aforizmov pre viedenské vydavateľstvo Lehner Verlag, ktoré nášmu autorovi pred rokom vydalo básnický
výber Zum Greifen weit (Na dosah
ďaleko).
-dh-

Nevyužité myšlienky
Musím si dávať väčší pozor na to, čo si myslím.
Silvester Lavrík: Perokresba, L.C.A. 2006

www.litcentrum.sk

Erik Jakub Groch: Em
Prešov, Slniečkovo 2006
Súbor takmer dvoch desiatok básní tvorí prvý zošit poézie z edície Verše on line. Erik J. Groch, básnik osobitej duchovnej lyriky, pokračuje vo
vlastnej poeticko-ﬁlozoﬁckej ceste,
ktorá je uňho v posledných rokoch
spojená najmä s hľadaním lásky: nie
však ako hodnoty, ale ako najhlbšej
príčiny, životného princípu i princípu
vnútorného prebudenia. Všetka jeho
snaha pôsobí, akoby chcel lásku urobiť uveriteľnou aj v 21. storočí. Preto
jeho verše smerujú k vyjadreniu jej
esencie – a vyzerá to tak, že esencia
je v nevypovedateľnosti, v dialektike
túžby a v blízkosti smrti. Groch cieli
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na lásku s „trýznivou radosťou“ (s. 8),
s podtextom spájajúcim skúsenosť,
spiritualitu a intelekt. Láska má tu
potom prirodzené podoby konkrétnych obrazov prírody a tela, duchovnej vízie existencie aj intelektuálnej
nepredpojatosti vnímania. V jedinom
spojitom celku tu plynú milenecké
etudy, modlitby a úvahový esejizmus.
Veru, dávno sme si neprečítali také
presvedčivé, naliehavé ľúbostné vyznanie ako báseň Čakanie, takú oddane čistú modlitbu s individuálnym
etosom ako báseň Litánia, takú éterickú úvahu a pritom s neskrývanou
zmyslovosťou ako báseň Láska. Básne sú silné a nové syntézou všetkých
spomenutých prvkov, čo evokuje
stvárnenie ľúbostného vzťahu v literárnom umení mystikov; deje sa to
i v nasledujúcom úryvku: „Milovanie
nezanikne, len stíchne, / dokiaľ sa znova nezačuje; ak sa naše telo / rozpadne na tvoje a moje telo“ (s. 10). Posledné dve „básne“ sú textami emailovej komunikácie: pôsobia ako aktualizačný a uzemňujúci moment,
spätne posilňujú autenticitu predchádzajúcich básní a ponúkajú možnosť vidieť celý sled básní ako vnútorný kaleidoskop stavov lyrického hrdinu zaľúbeného do ženy skrytej, ako
vraví už titul, pod vysloveným M. Erik
J. Groch svojou tvorbou búra naše súčasné civilné gýče, lebo jeho láska nie
je jednorozmerne citová a jeho
rozum nie je cynicky špekulatívny.
Jeho láska je poézia.
Radoslav Matejov

Rudolf Jurolek: Život je možný
Prešov, Slniečkovo 2006/2007
Filozoﬁcky založený básnik, známy
napríklad pôsobivou knižkou alegorickej rozpravy Putovanie Jakuba
z Rána (1996), v treťom zošite poézie z edície Verše on line a zároveň vo
svojej prvej knižnej výpovedi v treťom tisícročí ponúka takpovediac za
hrsť sebareﬂexií. Zjednocuje ich vážny, samotársky lyrický subjekt uvedomujúci si svoje trápenie: „Všetko, /
čo cítim, je bolesť“ (s. 6) – túžiaci po
šťastí, vážne i ironicky. Preto sa vracia k základným otázkam, k elementárnosti prežitých chvíľ, ktorými by
chcel previdieť až k mystériu života.
Silnú túžbu po správnom videní pre-

zrádzajú motívy kopca, horizontu,
svetla, hľadenia na nebo, motívy spojené s oblohou, oblakom a letiacimi
vtákmi. Hľadá odpoveď na samého
seba ako človeka a ako básnika cez
jasné a krehké opisy, cez citlivé a farbisté vnemy. Niektoré básne sú komponované ako konkrétne prírodné či
komorné momentky zväčša s abstraktnou pointou, iné prezrádzajú
viacvrstvový úvahový čas – oba typy
sú zamerané na vyjadrenie paradoxného životného pocitu zloženého zo
skepsy a sklamania, ale aj z úžasného
očarenia a radosti. Všetko v nenápadných a básnicky hladko ustrojených
veršoch zdanlivo plynie bezprostredne, no každá maličkosť, detail a jemnosť (bijúce zvony, močenie do snehu, augustové polia atď.), môže viesť
k správnej odpovedi, môže vytrhnúť
z vnútornej bezvýchodiskovosti.
Môže. Nemusí. Presne taký je Jurolekov básnický svet: v tej možnosti je
nádej a v tom nemusení pochybnosť
o nej. Každé hľadanie, akokoľvek
márne, je vždy prejavom poznávania
a sebapoznávania, takže v tomto
zmysle žiadne hľadanie nie je márne,
vo veršoch to znie takto: „život si nepodrobíš, / spása nepríde; / ale zomrieť / môžeš šťastný“ (s. 22). V strednej generácii našich poetov a poetiek
sme si už zvykli na skvelé kúsky reﬂexívnej poézie. Nemožno povedať, že
Jurolek je niečím výnimočne novým,
určite však fascinuje jeho v skromnosti uzavretá zložitosť.
Radoslav Matejov

Slovenské klasické rozprávky
Bratislava, Belimex 2006. Editorka Jana Pácalová
Slovenské ľudové rozprávky sú nedielnou súčasťou kultúrneho dedičstva Slovákov. Ich poetika je prinajmenšom zaujímavá, kompozičná
skladba univerzálna, lexika archaická
a často expresívna, tematika bizarná
a prekvapivá. Niet preto divu, že sa
im v minulosti i v súčasnosti venuje
toľko pozornosti. Filmy kreslené, bábkové i hrané, dramatizácie rozhlasové
i javiskové, výtvarné diela kamenné,
maľované, ryté, ale aj tie zachytené na
známkach, no aj štúdie folkloristov,
jazykovedcov, etnológov a literárnych
vedcov sú dôkazom nielen ich krásy,
ideovej a výrazovej bohatosti, ale aj
nostalgie a snov, či túžob každého
z nás, mladého i starého.
Slovenské ľudové rozprávky však
v prvom rade znamenajú akúsi nemeniteľnú konštantu, spoločný majetok, ktorý podobne ako ten z gréckych bájí a legiend vytvára pre spoločnosť identitárny celok a zásobáreň stereotypných predstáv. Preto
možno na Slovensku zlým ženám
nadávať do „ježibáb“, silákovi povedať „ty si ale lomidrevo“ a mame,

ktorá nevyhovuje predstavám dieťaťa, polichotiť, že je ako „macocha“
z rozprávky...
Ponúkaný výber Slovenských klasických rozprávok upravila ich dobrá znalkyňa a milovníčka Jana Pácalová. Výber predstavuje viac než jednu desatinu materiálu, ktorý poznáme ako „Dobšinského rozprávky“,
(hoci sa pri tom trochu neprávom
zabúda na Augusta H. Škultétyho).
Ich poradie je určené starou odbornou klasiﬁkačnou metódou, čiže
v prvom dieli nájdeme rozprávky
o zvieratách: Kozičky, Mechúrik-Košťúrik s kamarátmi, Medveď a komár, Starý Bodrík a vlk a O vlkovi, čo
si dal šiť čižmy. Najobľúbenejšiu a, ak
sa to dá tak povedať, aj najreprezentatívnejšiu stať slovenských rozprávok tvoria čarovné rozprávky. Aj
v predkladanej knihe je im venovaný
najväčší priestor. Nečudo, veď tieto
rozprávky, ako napríklad Popolvár-Hnusná tvár alebo Radúz a Ľudmila,
či Zlatovláska, sú v našich zaužívaných úsudkoch presne tým, čo si pod
rozprávkou predstavíme. Knihu uza-
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Konečné výsledky

Počet hlasov

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
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(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

metov. Okrem slovenských výtvarníkov prispeli do tejto knihy i Nanako
Ishidová či Vassilis Papatsarouchas.
Zbierka slovenských klasických
rozprávok sama avizuje, že sa skrz ňu
dostávame k známemu a mnohorakým spôsobom spracovanému materiálu. Treba zároveň dodať, že rozprávkový materiál sa vonkoncom nevyčerpáva Dobšinského a Škultétyho
zbierkou. Máme ďalšie tezaury ľudových príbehov, strašidelných rozprávaní, (akými v neupravenej podobe
bolo aj mnoho tu prezentovaných
rozprávok). Preto by bolo veľmi zaujímavé a, myslím, že aj žiadané, keby
sme sa na Slovensku oboznámili i s
lascívnymi rozprávkami, ako je to napríklad v prípade nedávno vydanej
Afanasjevovej zbierky ruských rozprávok, alebo s hororovými rozprávkami, ktorých by sa v našom materiáli našlo taktiež akiste dosť.
Hoci slovenské klasické rozprávky
poznáme ako vlastnú dlaň, pri každom novom čítaní k nám z nich
môže preniknúť aj niečo iné, nové.
Eva Ťapajnová

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

tvára oddiel s humoristickými rozprávkami, napríklad Cigán čerta
ošialil, Ženský vtip alebo rozprávku
Drevená krava.
Do výberu sa nevošli takzvané démonické, realistické a satirické rozprávky. Jazyková a štylistická úprava
zbierky spôsobila zdynamizovanie
materiálu. Odstránili sa z neho retardačné činitele, ktoré predstavoval
starý jazykový úzus, a aj pocit zastaranosti a z toho plynúcej prípadnej
nepochopiteľnosti. Zostavovateľka
rozprávky obohatila o slovník nevyhnutných archaizmov a termínov.
Pridala tiež poetický, veľmi pekný,
no zároveň aj výpovedný úvod, ktorý
prezradí, ako rozprávky vznikali a za
akých podmienok sa tradovali. Prístupnou formou tak aj najmenšie
deti upozorňuje na príčiny a spôsoby existencie rozprávania v minulosti.
Zbierku rozprávok dopĺňajú zaujímavé a rôznorodé ilustrácie. Vznikli
rukami mnohých mladých výtvarníkov, ktorí sa tým zúčastnili na novej,
netradičnej vizualizácii známych ná-

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.

BIBLIOGLOSÁR
Juliette Benzoni
MEČOM A JEDOM
Bratislava, Remedium 2006
Preklad Vladimír Roškovský
Francúzska autorka predstavuje
zaujímavé historické postavy –
ženy z najvyššej spoločnosti,
ktoré vraždili z viacerých
pohnútok – žiarlivosti, lásky,
sebectva, strachu, ctižiadosti
a zväčša z neskrotnej túžby po
moci. Na základe štúdia
historických prameňov autorka
literárne stvárnila čínsku
cisárovnú Lu, slávnu Rimanku
Agripínu, byzantskú Teofano,
kráľovnú – vazalku Izabelu,
Margarétu z Anjou, Máriu
Tudorovú, Beatrice Cenciovú,
benátsku čarodejnicu Blancu
Capellovú, Henrietu
d´ Entraques, španielskú kňažnú
Anu de Mendosu, Frances
Howardovú, vojvodkyňu de
Longueville, Charlottu de
Vaubadon, pani de Montespan
a čínsku cisaárovnú Cch´-si. Na
dosiahnutie svojich cieľov sa
tieto ženy nezastavili pred
ničím, využili akékoľvek
prostriedky a zbrane, neváhali
preliať ani krv vo vlastnej rodine.

Jeny Dale
DVAJA PRIATELIA
Bratislava, SPN- Mladé letá
2006
Preklad Katarína Szabová
V edícii Veľké priateľstvá vyšiel
dvojjazyčný (anglicko-slovenský)
príbeh o priateľstve dvoch
šteniatok Drobčeka a Kopčeka,
ktoré patrili kuchárovi Oliverovi
Jamesovi. Kým Oliver pracoval,
strážila týchto nezbedníkov jeho
mama so svojou fenkou Lady.
Raz cez víkend Oliver
pripravoval významnú oslavu
a šteniatka musel vziať so sebou.
Drobček a Kopček zabávali
svojimi huncútstvami domácich
aj hostí. Takmer všetka Oliverova
námaha vyšla navnivoč, lebo
šteniatka sa dostali
k prestretému stolu skôr ako
hostia...

Ľubomír Knoth
POĽOVNÍCKE PRÍBEHY
SPOD ČECHRENICE 1. diel
Ružomberok, Epos 2005
Každý poľovník veľmi dobre vie,
čo táto záľuba v jeho živote
znamená. Je to spôsob života,
jeho tretí rozmer, iný uhol
pohľadu. Poľovník nachádza
v lese to, čo nemôže v realite
života v meste nikdy nájsť. Aj
preto mu je potechou, pozerať
sa každým dňom na tajomstvá
hôr, toho fantastického sveta.
Ľubomír Knoth píše denník,
beletristickým spôsobom
zaznamenáva jednotlivé
obchôdzky prírodou,
stopovaním zvery, úlovkami.
Obrazne nám predstavuje
podobu Čechreníc v turčianskej
oblasti. Počujeme praskať každý
konár v lese, s napätím
očakávame príchod vysokej či
diviakov, sŕn. Obrazová príloha
s úlovkami, trofejami, kresby
posedov a situácií, dodávajú
tejto knihe charakter pravého
lesníckeho chápania života.
Poľovníkov určite nadchne
a nám ostatným možno
spríjemní chvíľu strávenú na
chalupe. Ľubomír Knoth sa
rozhodol v prepisovaní svojich
zážitkov pokračovať druhým
dielom, ktorý už je na knižnom
trhu.
-lč- -dp-
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Boris Filan: TAM TAM Plus
Spisovateľ a cestovateľ Boris Filan sa síce pred časom rozhodol, že
jeho Posledný tam tam (Ikar 2004) už bude naozaj posledný, ale
napokon jeho rozprávačské srdce nevydržalo. Rozhodol sa, že sa
predsa len podelí o nové zážitky zo svojich ciest najmä po Južnej
Kórei, ajsku, Japonsku, Červenom mori a Etiópii. Boris Filan vidí
svojimi očami viac než bežný turista a dostane sa na miesta, kde sa
hocikto neocitne, napríklad do kórejskej väznice, na krokodíliu farmu

Japonsko: Trošku ošúchaná budúcnost
Každá cesta má jednu výhodu: nakoniec
nikdy nevyzerá tak, ako som si ju predstavoval.
Táto sa začala v kaviarni Štefánka rozhovorom o politike. Japonci opäť raz žiadali od
Rusov, aby im vrátili jeden ostrov z Kuríl.
A náš kamarát povedal, že tam učí jeho sestra.
Na ostrove Kunašir je riaditeľkou školy. A jej
manžel je kapitánom lode, ktorá premáva do
Japonska.
„Tam by som išiel,“ povedal som a myslel
som Kunašir. „Tak poďme,“ povedal kamarát
a možno to v tej chvíli myslel vážne. Ostatní
sa iba usmiali a o chvíľu zabudli, že sme sa
o Kurilách vôbec rozprávali. Kunašir? A to je
kde? Doma som sa vrhol na internet a našiel
som si heslo Kunašir. Písali tam samé dobré
veci: neopakovateľná príroda, bohatstvo rýb
a veľkých krabov, pohostinní ľudia. Kunašir je
posledný raj na zemi. Hneď som to porozprával všetkým priateľom aj novinárom. O mesiac
pôjdem na Kunašir. Naozaj? „A to je kde?“ pýtal sa každý. No predsa ten posledný kurilský
ostrov. Už trasa bola lákavá. Z Viedne do
Moskvy, tam sa pozabávať, a potom lietadlom
Moskva – Novosibirsk – Vladivostok. A odtiaľ
loďou alebo vrtuľníkom na Kunašir. Tešil som
sa na Ďaleký východ. Najradšej by som bol zašiel aj na Magadan, ale to, čo vyzerá na mape
kúsok, je v Rusku tak dva dni vlakom. Bol som
šťastný, že mám cestovnú ideu. Už som chcel
kupovať letenky. A ten môj bývalý kamarát
zrazu presunul dátum odchodu. Potom druhý
aj tretí raz. Vedel som, že klame. Vymýšľal si
zložité problémy, tvrdil, že chce zobrať príbuzným veľa darčekov a momentálne na ne
nemá. A nakoniec sa začal predo mnou skrývať.
Nepovedal: „Starý, prepáč, zasníval som sa, ale
v skutočnosti sa mi nechce.“ Alebo:„Nepôjdeme,
nemám prachy.“ Alebo čokoľvek iné. Raz som
ho náhodou stretol a on mi povedal niečo ľudsky hnusné. Bol som rád, že sa veci a charaktery vyjasnili ešte pred cestou. Lenže môj bývalý kamarát je občan krajín bývalého
Sovietskeho zväzu a ísť bez neho, sám cez
celé Rusko, bolo riskantné. Takže nepôjdem?
Mám sám so sebou obrovský problém. Ak si
niečo vymyslím, naplánujem, ak sa hlboko zasnívam, nedokážem ten plán iba tak zrušiť.
V hlave mi potom stále bliká červené svetielko nesplnenej cesty. Bolo mi jasné, že pôvodnú trasu cez celé Rusko bez partnera nezvládnem. Ešte k tomu s mojou ruštinou. O mesiac
neskôr som sa pokúšal bulharskému veľvyslancovi v Kórei po rusky povedať, že tenistka
Šarapovová má nádherné (očeň krasivyje)
nohy, a celý čas som sa bál, aby som nepovedal, že ich má červené (krasnyje). Takže cez
Rusko nie. Inak ostrov Kunašir patrí od vojny
Rusku, ale geograﬁcky jasne prináleží k Japonsku. Leží vo veľkom zálive na severe
Hokkaida – vyzerá to, ako keby sa veľké ústa
chystali prehltnúť búrsky oriešok. Takže stačí
zájsť do Japonska, odviezť sa na sever a odtiaľ
lodičkou na Kunašir. Geniálny nápad!
Medzitým mi zavolal na mobil sprievodca po
bežných zázrakoch, Veľký kombinátor Sesi.

Ten istý Sesi Lauko, ktorý odštartoval moju
cestu na Kubu, ktorý ma poslal do vietnamského kláštora Cao-Dai. Teraz volal, že sedí
v krčme Pod dubom s naším veľvyslancom
v Japonsku a radi by ma videli. Vtedy bol naším veľvyslancom v Japonsku Peter Vršanský.
Bolo až neuveriteľné, že sme sa s Petrom nepoznali. Jeho obrys vykreslili v mojej hlave
ako celulu, ako bunku naši spoloční kamaráti.
Máme rovnakých známych, Peter chodil na
vysokej škole do toho istého krúžku ako Pavol
Hammel, pozná sa dobre s Tónom Balážom,
hrával sa s Mekym Žbirkom, poznal sa s Karčim Duchoňom. Naším zoznámením sa v krížovke minulosti konečne zaplnilo posledné
prázdne políčko. Sesi v krčme vytiahol fotoaparát, spravil nám s veľvyslancom fotograﬁu
a povedal, že mu ju musíme spoločne na
Ginze podpísať. Už nebolo ako cúvnuť. Neviem, čo to mojej manželke napadlo, ale povedala: „Skúsime to.“ Neuveriteľne rýchlo sme
sa dostali do Viedne, zaparkovali sme pred
Operou, zabehli do kancelárie, v ktorej bol jediný zákazník. A zrazu som mal ten zázračný
železničný pas v ruke. Na obálke sa leskne
strapatá morská vlna a hora Fudži. Samé metafory. Sľubné predpovede. Dobré znamenia.
Posol hudby
Tesne pred odchodom som pred kaviarňou
Štefánka stretol husľového virtuóza Petra
Michalicu. Položil mi otázku, o ktorej sníva
každý tulák. Spýtal sa ma, kam idem, a ja som
nadšene odpovedal: „Do Tokia.“ „Výborne,“
povedal Peter s takou samozrejmosťou, ako
keby som sa premával na trase Bratislava –
Tokio dvakrát denne. „Prosím ťa, vezmi
Petrovi Vršanskému obálku s mojím cédečkom. O desať minút som u teba.“ Doma som
si sadol nad zbalený kufor a uvažoval som, či
to nie je nejaký huslistický šamanizmus. Či
v skutočnosti nejdem do Japonska len preto,
že Michalica si pri intenzívnom hraní pomyslel, že tam potrebuje dostať svoju muziku. Ak
sa ma potom niekto po ceste pýtal, načo idem
do Japonska, odpovedal som vážne: „Som posol hudby.“
Márne je na vodu písať verše,
písmená začnú tancovať:
a písať na dušu je ešte márnejšie
tej, ktorá ani za nič ťa nechce
milovať.
Prvý dotyk
Po ceste do Tokia som mal medzipristátie
v Osake. Málokedy som sa zrazu ocitol
v prostredí, ktoré bolo tak zreteľne iné ako to,
z ktorého som štartoval. Ani na sekundu nezapochybujete, že ste v Japonsku. Nehovorím
iba o nápisoch, japonské je aj svetlo, reklamy,
stánky, reštaurácie. Je to iné, ale veľmi príjemne iné. Na letisku som mal tri hodiny čas. Za
letiskovou halou bolo nákupné centrum a niekoľko lákavých reštaurácií. Chcel som si vymeniť pár eur za jeny a dať si prvé naozaj japonské suši. Nevedel som nájsť zmenáreň; v informáciách mi povedali, že je na druhom poschodí celkom vzadu. Bola skrytá a vyzerala
ako čakáreň u zubára. Najprv som musel vyplniť formulár: číslo letu, meno, číslo pasu, akú
menu chcem meniť a koľko. Lístoček aj s peniazmi odo mňa obradne prevzala malá
Japonka a zaniesla ho asi desať krokov k pokladni, pred ktorou stáli dvaja starší páni
v maturitných oblekoch. Boli štíhli, upravení,
dôstojní. Dali dievčinke niečo ako prívesok na
kľúče s číslom, ona mi ho priniesla, podala,
uklonila sa a odcupkala. Sadol som si na lavičku ako u lekára. Zakaždým, keď na niekoho
prišiel rad, jeden starší pán slávnostne vyriekol jeho meno. Ten človek vstal, druhý starší
pán prevzal od pokladníčky plastový podnos
s peniazmi a potvrdenkou, skontroloval sumu
a podal ho druhému pánovi, ktorý peniaze
a potvrdenku odovzdal zákazníkovi. Ja som sa
rozhodol na skúšku vymeniť päťdesiat eur

či pod hladinu Červeného mora. Vtipné postrehy, ale i uvažovanie
zrelého muža nad príčinami a súvislosťami, ktoré hýbu osudmi ľudí,
ale i národov, zaujmú, poučia, no najmä pobavia každého čitateľa.
Boris Filan za stotisíc predaných výtlačkov knižnej série „tam tamov“
Tam tam 1 , Tam tam 2, Tam tam tri , Nočný tam tam a Posledný
tam tam získal v roku 2004 mimoriadne ocenenie vydavateľstva
Ikar.

a čakal som na svoje jeny dvadsať minút. Vo
väčšine primitívnych štátov sveta trvá taká
transakcia v zmenárni na letisku asi dvadsať
sekúnd. Ale Japonsko je jedna z najvyspelejších krajín, a tak si to treba vychutnať. Keď mi
podali moje prvé jeny, mal som podobný pocit, ako keď mi na promócii odovzdávali diplom. Práve som získal oprávnenie ísť si o poschodie nižšie kúpiť polievku s rezancami za
šesťsto korún. Rozprával som sa o tejto svojej
prvej skúsenosti s naším honorárnym konzulom v Japonsku. Povedal mi, že udržujú umelú zamestnanosť kvôli ľudskej dôstojnosti. Že
takých starších pánov sú státisíce. A vždy je
lepšie, keď ráno vstanú, oholia sa, rozlúčia sa
s rodinou a idú do práce, ako keby doma čakali na podporu v nezamestnanosti. Náklady
štátu sú v obidvoch prípadoch rovnaké. Len
pocity ľudí rozdielne.

Japonci vyrábajú záchody, ktoré vám spravia
vyšetrenie a na konci audiencie vám oznámia
aký máte cholesterol, cukor, koľko máte tuku
a kyseliny močovej. Považoval som to za novinársku fantáziu. Ale v Japonsku som zistil, že
tí ľudia sú posadnutí záchodovou technikou.
Nielenže majú všetky vécka dokonale čisté,
voňavé a nablýskané ako operačná sála. Na
každej slušnej toalete je malý riadiaci pultík,
ktorým ovládate to, čo sa vám odohráva pod
zadkom. Ostrekovanie, sprchovanie, masáž,
chladenie, zohrievanie aj sušenie. Európana,
ktorý je v Japonsku iba pár dní spoznáte podľa toho, že má mokrý chrbát, zabudol vypnúť
ostrekovanie. A to, že bol v kabínke pred vami
našinec, zistíte podľa toho, že sú znútra
ostriekané dvere. Je to vraj zdravé a príjemné,
ale to snáď aj bez toho japonského cirkusu
okolo.

Mau-Mau
Túlal som sa po letisku, obzeral som obchodíky a reštaurácie, pred každou je vyložená
celá ponuka jedál vyrobených z umelej hmoty. Keď som robil asi štvrté kolo, oslovil ma
starší chlapík s hrivou bielych kučeravých vlasov a tvárou ako sympatická morská huba.
Mal v ruke plechovku piva a v očiach ružové
obláčiky. Sedel kúsok od pultu Japonských aerolínií a čakal. Neskôr som sa dozvedel, že
čaká už tretí deň. Volá sa David, má sedemdesiatsedem rokov a túla sa po svete. Tvrdil, že
sa vyskytol zložitý problém s jeho letenkou.
Ale verí, že najneskôr do dvadsiatich štyroch
hodín sa to vyrieši. Pil pivo z plechovky, podľa
farby jeho očných bielok nebolo ani prvé, ani
piate. Bol trošku picnutý, ale pristalo mu to.
David vyzerá ako starý bača, ale je Angličan.
Päťdesiatpäť rokov žije v Afrike, teraz v Južnej, predtým v Keni. Bol policajtom v Karamoji. Bolo tam vraj horúco, chlapi tam chodili
nahí, aj v Morote, v hlavnom meste. Pásli dobytok, živili sa mäsom a mliekom zmiešaným
s teplou krvou. David slúžil v Karamoji v období, keď Kikujovia založili tajné hnutie MauMau. Bože, Mau-Mau, to som nepočul štyridsať rokov. Mal som v detstve knižku, ktorá sa
volala Dobrodružstvo v Karamoji. Mau-Mau
bolo partizánske hnutie, jedno z najbrutálnejších na svete. Na jeho čele stál legendárny
Jomo Kenyatta, prezývaný Horiaci oštep, veľký krásny černoch s kozou briadkou a plamenistými očami, jeden z najväčších afrických
náčelníkov všetkých čias. Mau-Mau pod jeho
vedením masakrovalo belochov a belochom
slúžiacich domorodcov. To boli teroristi už
pred päťdesiatimi rokmi. Ale akí! Žiadne časované bomby, poctivá ručná práca. Mau-Mau
vtrhli v noci na farmu, rozsekali mačetami
majiteľa aj s rodinou a umučili černošských
sluhov. Po Mau-Mau zostávali len horiace
domy, ranení a mŕtvi. Spýtal som sa Davida, či
počul o Jomovi Kenyattovi. Krátko, chrapľavo
sa zasmial. „Joma Kenyattu som roky lovil ako
divú zver. Nakoniec sme ho dostali. Zabasli
sme ho a držali v Kapengurii pri Mount
Elgone. Tam ho aj súdili. Skončilo sa to tak, že
sa stal kenským prezidentom a potom lovil
on nás. Mali sme Kenyattu bez súdu obesiť
a bol by pokoj. Kenyatta, Mandela a Mugabe
zničili Afriku, ktorú bieli vybudovali. Rodézia,
Botswana, to bol raj na zemi. A teraz je z nich
peklo. Domorodci vycicali pôdu, zlikvidovali
hospodárstvo, rozkradli pôžičky. Sú neschopní, leniví, krutí a zákerní.“ Spýtal som sa ho,
prečo žije v Afrike, keď tak neznáša černochov. David mi to vysvetlil: vraj je to ešte stále
lepšie ako žiť s Angličanmi v Británii.

Pomalé rýchlovlaky
Na druhý deň v Tokiu som si bol kúpiť lístok na vlak do Sappora a Nemura. To je u nás
na hlavnej stanici akcia na tri minúty. Sprevádzala ma pani Tamurasan, bystrá päťdesiatnička, bez ktorej by sa nedalo v Tokiu prežiť,
ale aj s ňou je to dosť ťažké. Na Ueno Railway
Station sme vystáli polhodinový rad k pokladni, keď Tamure už pri okienku zrazu nebolo
jasné, či chcem ležadlo, alebo lôžko. Poodstúpili sme od okienka na krok, aby mi vysvetlila rozdiel medzi japonským lôžkom a ležadlom, a chcel som sa vrátiť k pokladni.
Tamurasan takmer zamdlela. Normálne ju
chytil astmatický záchvat a nekompromisne
ma odviedla na koniec radu. Pohoršene mi vysvetľovala, že sme opustili svoje miesto a musíme rad vystáť znova. Takže ešte jedna polhodina. Konečne sme začali objednávať lístok.
Tamurasan mala asi päťminútový monológ
a mladý spotený Japonec to všetko písal do
počítača. Potom to začal spracovávať. Strašne
rýchlo klopkal prstami po klávesnici a krútil
hlavou. Obával som sa, že moju prihlášku na
vlak odmietnu. Ale dobre to dopadlo. Keď pokladník skončil, zobral si z poličky tri obrovské, asi štvorkilové cestovné poriadky a všetko, čo mal na monitore, skontroloval v knihe.
Asi päťkrát sa pomýlil a trikrát neudržal
stránky, buchla sa mu zavrela a on nevedel
pôvodnú stranu nájsť. Lístky na vlak sme kupovali hodinu a pol, z toho sme hodinu stáli
v rade a pol hodiny nám vystavovali doklady.
Teraz už chápem, prečo musí byť Shikanzen
taký rýchly. Po získaní lístkov na vlak sme ešte
išli k vedľajšiemu okienku objednať hotel
v Nemure. To trvalo hodinu. Nakoniec som
mal v ruke obal a v ňom päťstranový dokument, ktorý obsahoval na prvej strane všeobecné podmienky ubytovania, na druhej
kompletné vyúčtovanie, na tretej plán mesta
Nemuro s vyznačeným hotelom, na štvrtej
pár najpozoruhodnejších miest v Nemure
a na piatej niečo, čo som už zabudol, ale aj tak
to bolo všetko po japonsky. Na celej tej pomalosti bolo úžasné to, že po ceste sa potom nevyskytol ani jediný problém. Všetko bežalo
ako hodinky. Ako japonské hodinky.

WC
O tejto téme nebude ľahké písať, ale s pomocou náznakov a metafor to spolu zvládneme bez straty kvetinky. Chcem totiž aspoň
trošku hovoriť o japonských toiletách, o ich
véckach a s prepáčením o ich hajzľových misách. Pred rokmi som čítal v novinách, že

Moja strava v Japonsku
Moja strava v Japonsku bola pomerne exotická. Za prvé tri dni v Tokiu som zjedol toto:
dvakrát výbornú slovenskú kapustnicu s klobásou, cigánsku pečienku, bryndzové halušky
a guláš. Najmä halušky boli úplne prvoligové,
urobila ich za kotol pani Jánska a jedol som
ich na tokijskom predmestí s pätnástimi
Slovákmi a tromi Japoncami, ktorí si zobrali
Slovenky za manželky. O tom stretnutí inokedy, teraz iba dve vety. Zažil som stretnutia
s krajanmi po celom svete. Ale výber takých
úžasných, bystrých a vzdelaných ľudí ako
v Tokiu som ešte nestretol. Zdá sa, že v Japonsku hlupák neprežije.
Ukážka z knihy Borisa Filana,
ktorá práve vychádza vo vydavateľstve Ikar.
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Recenzie

„Teplé mlieko s lyžičkou medu“

Pred treťou knihou?

Svetlana Žuchová: Yesim, Levice, K. K. Bagala (LCA Publishers Group) 2006

Ján Gavura: Každým ránom si, Levoča, Modrý Peter 2006

Tak som na to počas čítania myslela.
Keď som v sobotné popoludnie
musela dočítať knihu. Napísať jednu
alebo dve strany. Stranu a pol. Keď
som si povedala, že budem písať inak
ako doteraz. Aspoň trochu ako
Svetlana Žuchová. Iba úvodných pár
viet. Ako prvé snežienky. Ktoré
zasypal neskorý sneh. Vtedy som si
to uvedomila. Že Yesim je prvá
svojho druhu. Nie najlepšia, ani
najhoršia, ale nová. Tak ako iné knihy
v minulých obdobiach.
Po veľkom smiechu plač. Po dlhých
súvetiach osamostatnené vedľajšie,
krátke vety. Návratné motívy. Ako
spomienky. Na detstvo, na teplé
mlieko s lyžičkou medu. Ktoré vám aj
tak nezaberalo na kašeľ. Ten
prerývaný text. Keď literatúra
prestane byť hrou. Keď písanie má
opäť myšlienky. Posolstvá, ktoré chcú byť naliehavé.
Že človek len ťažko hľadá sám seba. Že prisťahovalec
v dnešnej dobe ešte ťažšie. Lebo žije za zavretými
dverami požičanej izby. A vtedy tá samota.
Nepredvídateľná ako kašeľ. Ako záchvat. Tak som
na to počas čítania myslela. Že sú znovu bohatí
a chudobní. Neľahká téma, hroziaca sentimentom,
melodrámou. Ako keď prekračujete hranice domova.
Pobalení do niekoľkých koženkových tašiek.
Do tašiek, ktoré na izmirskom letisku omotali
špagátom. Niekoľkokrát dookola kávovohnedou šnúrou.
Tašky z čiernej a hnedej koženky, ktorá sa časom
polámala ako pokožka... Dve veľké tašky vráskavé ako
exotické zviera. Že s tými vtedy prišli. Do tých zbalili
celý izmirský byt a niekomu podali kľúče. Aké to asi
bolo. Presne takéto písanie sa neskôr označí ako
sociálne. Bude sa hovoriť o novej vážnosti. O zmenách
v spoločnosti aj v literatúre. Keď doba potrebuje zase
raz uzrieť v umení svoju tvár. Krásny biely, ale smutný
klaunovský obličaj. S pomaly stekajúcou slzou. Ktorá
rozmazáva líčidlá. Zanecháva stopy. Dve veľké hlboké
ryhy. Možno práve tento plač prinesie úľavu. Aj keď to
vyzerá inak. Ako to asi bolo.
Tak som na to myslela aj teraz. Keď som dopísala úvod.
Prvé vety. Tie, ktoré majú upútať čitateľa. Že by som
nemala nudiť. Opisovať cudzie slová. Oddeľovať ich
kurzívou ako tenkou stenou v bytovke. Lebo tak je to
výhodnejšie. Keď som nechcela iba opakovať
vymyslené. A keď to bolo naopak. Keď sa mi zrazu
nedalo písať inak. Ako keď sa sype neskorý marcový
sneh na snežienky. Krehké, jemné, čisté kvety. Ktoré
ste zasadili len nedávno a teraz neviete, prečo sú
menšie ako na obrázku. Snežienky z hypermarketu,
nie z trhu. S lupienkami hladkými ako detská pokožka.

Najhladšia na svete. Nie ako koža
čiernej a hnedej tašky. Do ktorej
pobalili rodičia všetky veci
z izmirského bytu. Zelené lístky
vykúkajúce zo snehu. Ktorého nie je
až tak veľa. Ale niektoré biele kvety
sú dolámané. Ako ženy, ktoré
nevedia uhnúť úderu. Neprísť na
stretnutie. Byť predvídateľne samy
so sebou. Ktoré radšej čakajú na
vždy veselého Maxa, hoci ten
prichádza v noci. Ako zapadajúce
slnko. Nezáväzne ako dobrá nálada.
Keď príde.
Tak na to myslím. Celé poobedie,
celý večer. Že recenzia má mať úvod,
jadro, záver. Že mám interpretovať
text. Novelu Svetlany Žuchovej.
Yesim. Yes. Tak sa to píše v učebnici.
V mojej učebnici. Aby som napísala
aj jadro. A záver. Zmysluplnú
recenziu. S myšlienkami, ktoré sa tiež dajú odpísať.
Žiaden stereotyp vedľajších viet a prirovnaní. Aby som
nezabudla. O čom píšem. O Yesim. Tureckej
prisťahovalkyni vo Viedni. Neúspešnej osamotenej
cudzinke a úspešnej opustenej roztržitej speváčke.
Ktorá sa doma prezlieka do zodratých nohavíc, na
ktorých budú onedlho fľaky od zubnej pasty. O Yesim,
ktorá myšlienkami zaháňa smútok. Neustále. Rituál
ako prechádzka so psom. Ako utorková návšteva
telocvične. Lenže Yesim sa nahlas nesmeje. Nechodí
na prechádzky so psom. Ani do telocvične. Dni pridlhé,
ako keď lyžičkou naberáte med. Ako cestu na štrúdľu.
Yesim spieva a teší sa, keď jej tlieskajú. Lebo potlesk
na koncerte bol hlasnejší ako ticho. A žiara jasnejšia
ako tma. Yesim, ktorá nepatrí nikam. Oddelená od
Maxovej usporiadanej rodiny nepriedušnou plachtou.
Od svojho brata Fatiha hranicami. Yesim, ktorú už
rodičia nedržia za ruky. A ktorú nezachytí ani Max.
Ako povrazolezec. Yesim, ktorá sa motá od jedného
potlesku k druhému. Od jednej nádeje na žiaru
k druhej. Krok po kroku ako chôdza po lane. Nevyhnutná
ako rozpúšťanie snehu na bielych lupienkoch.
Tak som si to vtedy pomyslela. Že tak mi treba. Že som
to mala vedieť. Že odpisujem. Niektoré cudzie vety.
Že citáty sú oddelené od mojich slov len kurzívou.
Kto sa v tom má vyznať. A že teraz musí byť všetko
ináč. Ďalšia recenzia bude mať úvod, jadro, záver.
Bude racionálna, nie emočná. S jasným stanoviskom.
Prečo máte čítať. A cudzie vety budú v úvodzovkách.
S označenými stranami. Keď si prečítate Yesim,
nájdete ich. Ja vám pri hľadaní nepomôžem. Ale kniha
bude pre vás možno zmysluplná. Ako prasknutá šálka,
ktorá vám čosi neustále pripomína.
Marta Součková

Odpísané osudy
Slavo Kalný: Odpísaní, Bratislava, Fortuna Print 2006
Kniha mala vyjsť už pred desaťročiami, no nevyšla
z dôvodov normalizácie a pre vtedy kontroverzný
obsah a nepohodlné témy. V roku 1970 už pripravená
do tlače bola zošrotovaná. Po rokoch vychádza nie
v pôvodnom, ale prepracovanom znení. Kalný sa
v reportážach zameriava na ľudí. Za povšimnutie stoja
osobité osudy učiteľov preškolených za pravoslávnych
popov. Reportáž s príbehom dekana gréckokatolíckej
bohosloveckej fakulty v Prešove je kaleidoskopom
rozličných povolaní, ktorými musel prejsť, kým bol
skutočne uznaným kňazom a človekom. Pôsobivý
príbeh obsahuje reportáž s názvom Sobášny kočiar.
Učiteľ Kováč na Slovensko dopravil slovenských
kolonistov z obce, ktorá mala byť pričlenená
k Sovietskemu zväzu. Svoju manželku a deti poslal
vopred, on zostal. Trvalo dva roky, kým sa vrátil späť
spolu s rodinami kolonistov a ich majetkom. Veľmi
svojský je tiež text Antikvár Beskid. Postava antikvára
Beskida je nútená prispôsobiť sa spoločenskej
atmosfére, no dopláca na svoju ľudskú povahu, aj keď
sa podriadi. Pod názvami Reportér z vlčieho lazu, Óda
na radosť sa ukrývajú príbehy dvoch osobností:
reportéra Gavrila Gryzlova a riaditeľa hotela Magnólia
v Piešťanoch. Obaja boli Kalného priatelia. Kalný však

nezabúda ani na seba. Odhaľuje aj svoj osud v období,
keď ho ako reportéra neprijali v Moskve. Nestojí
v popredí, hoci sa stal námetom na jednu kapitolu.
Jeho prítomnosť je citeľná v monologických pasážach.
Strieda úvahovosť a príbehovosť, ktoré sa vlievajú do
jednoliateho celku. To, čo robí text sugestívnym
a strhujúcim, nie je iba pripomenutie spoločenskej
atmosféry a nepriazne doby. Vtedajšiu atmosféru
a obdobie približuje cez svojich protagonistov. Je to
najmä priblíženie drám ľudských osudov a pravdivosti
doby. Pre mňa ako čitateľa je kniha objavná najmä
vo faktograﬁi udalostí okrajových lokalít východného
Slovenska a Dolnej zeme. Dalo by sa povedať, že to, čo
spája väčšinu jednotlivých protagonistov, je skromnosť
ich povahy, ľudské činy, hodnotové a mravné postoje,
ktoré neustúpili strachu pred zastrašovaním. Ich
nepokoriteľnosť je nadčasová a inšpirujúca. Nájdu
sa medzi nimi aj takí, ktorí boli persona non grata
hodnotovo i ľudsky. Už som spomínala, že spojivkom
príbehov je človek – v príhovore to Kalný aj sám
vysvetľuje: „...vskutku odpísaný človek. ...nad názvom
knižky Odpísaní... som nemusel dlho premýšľať.“
Myšlienky by sa mali uberať smerom k obsahu knihy.
Lucia Blažeková

CITUJEME ...
„Keď sa v našej triede niečo stane, skoro vždy je na
vine Tomáš. Tomáš sa cez prestávku smial, že učka mu
nič nemôže, lebo jeho otec je bohatý. Dáva prachy
našej škole, a keby si učka niečo dovolila, vyletela by
ako špinavé prádlo. Asi na tom niečo je, lebo jeho otec
chodí na parádnom fáre. Tomáš je síce zlý, ale skoro

nikdy neklame. Tak sa mi zdá, že deti klamú menej ako
dospelí a skoro vždy im na to prídu. Dospelí klamú
inak. Tvária sa pritom, ako keby verili, že hovoria
pravdu.“
Michal Jedinák: Malý Robinson,
in: Poletíme za dúhou 2, Bratislava, Perfekt 2006

Básnický svet Jána Gavuru nie je
bez literárnych súvislostí, odkazov,
napojení a prepojení, naopak – práve
ony ho vrstva za vrstvou presvetľujú,
zamlčujú i odhaľujú. Autor
nenecháva čitateľa tápať ani netají
svoje inšpirácie, ale tvorivo ich
zapája do textu, vychádza z nich,
často im pridávajúc popri základnom
ešte iný význam, akoby sa na hrot
ihly toho mohlo pomestiť viac.
Gavurova prvá básnická zbierka
Pálenie včiel (2001, Cena Ivana
Krasku) akoby väčšmi než po zemi
chodila po vodách – „Pridlho
obraciaš hlavu a vznášanie nie je už
zemou priťahované“; autor pomerne
namáhavo a sťažka deﬁnuje svoju
podstatu, umiestňuje svoje obrazy,
celý je odvzdušnený, akoby duchom
neprítomný, no vznikajú tak texty,
ktoré čitateľa oslovia svojou
naliehavosťou i hĺbkou. Básnik
naisto celkom náročky do veršov
takmer nevstupuje, iba ak
z odvrátenej strany zrkadla.
Jeho druhá zbierka Každým ránom
si už názvom skoro apeluje
na prítomnosť, jej nevyhnutnosť
v každodenných činnostiach,
obradoch. Autor sa tu väčšmi
približuje aj sám sebe, aj celkom
pozemským veciam, konfrontujúc
ich navzájom, a zdá sa, že spôsob
prevažne uplatnený v prvej zbierke
je preňho produktívnejší, privádza

ho do metaforicky presvedčivejšej
tóniny: „Zo strún, takých znelých /
a náladových, / sa viaže uzol“,
Pálenie včiel, s. 17). Akoby to, že si
všíma blízke, bezprostredné veci,
ktoré ho zasahujú po citovej stránke,
oberalo jeho poéziu o dimenziu
hĺbky, možno ho istým spôsobom
brzdia aj úsilia o pointovanie
krátkych básní, ktoré nie vždy
prirodzene vyplynie z dikcie textu.
Básňam, a najmä pri ich ukončovaní,
priveľmi neprospievajú ani vznešené
obrazy, ktoré hrozia prázdnou
rétorikou („smrteľná ľahnúť na biele
lôžko“, Porcelán), či „reč zvierat je
rečou svedomia“, Iný mních).
Niekedy sú najmä literárne
pripravenejšiemu čitateľovi priveľmi
jasné pokusy o ozvláštnenie, tým, že
sú na dovtedy plynúcom texte
akoby „nalepené“, vidieť trochu
trpiacu plochu, ktorá ostala medzi
nimi a veršami predtým. Celkom
iným príbehom je báseň Zenovým
okom, ktorá plynie ľahko a presne,
akoby za ňou ani nebola básnická
príprava, vymýšľanie, možno
škrtanie a ktorej pointa je naozaj
parádna: „Človek nemôže vraziť
klinec / do prázdneho priestoru.“
Zdá sa, že až tretia Gavurova kniha
môže napovedať, kadiaľ sa tento
básnik vyberie; dobrý základ tu
určite je.
Viera Prokešová

Živé a príťažlivé
Tido J. Gašpar: Červený koráb,
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2005
Prózy Tida J. Gašpara vo výbere
D. Kročanovej–Roberts pod názvom
jednej z poviedok Červený koráb
zapĺňajú po veľmi dlhom čase
medzeru, ktorú dosiaľ vykrývali len
vydané memoáre (Zlatá fantázia,
Pamäti I., II.). „Prvým“ žánrom Tida
Gašpara však boli novely: za jeho
života mu vyšlo osem zbierok
krátkych próz. Osobitý autor
medzivojnového obdobia,
z politických dôvodov na dlhé
obdobie „vykázaný“ zo slovenskej
literatúry, tak bol doteraz čitateľsky
dostupný len čiastočne – výberom
„dobrodružno-exotických“ noviel
Námorníci.
V novovydanom výbere, editorkou
rozdelenom na tri časti, sa už
Gašparova próza prezentuje v celej
šírke tém, ktorá svojou exotickosťou
a exkluzívnosťou už od 20. rokov
minulého storočia prinášala do
našej literatúry nové prúdy. Slová
kritiky o prítomnosti
expresionistických a dekadentných
vplyvov i o ornamentalistických

prvkoch, ktoré dotvárajú novely
s realistickým základom, dokazujú
pozoruhodnosť i vývinovú
dôležitosť Gašparových noviel.
Úvodná časť výberu Rozprávky
o láske prináša najmä čitateľsky
príťažlivé prózy s erotickým
motívom (Zločin panny Anny, Hana
a i.). Prózy sústredené v časti
Námorníci tvoria „dobrodružné“
príbehy zo života námorníkov. Aj tu
autor využíva farebné, vizuálne
a senzualistické prostriedky na
evokáciu atmosféry, čím texty
značne lyrizuje a ornamentalizuje.
V tretej časti pod názvom Dávne
histórie sú zahrnuté „realistické“
poviedky o rôznych oblastiach
slovenského života – emigrácia,
život amerických Slovákov a riešenie
národnej otázky.
Výber Červený koráb dáva možnosť
spoznať to najpozoruhodnejšie
z Gašparovho diela. Novely
i seriózne editorstvo činia z knihy
stále živú a príťažlivú beletriu.
Zuzana Ferusová

NA NOŽI
Ondrej Nagaj: Posmešníky
Žilina, Knižné centrum 2006
Typologizovať humor v literatúre je veľmi ťažké, ale to nech si riešia
teoretici. Každá sranda v skutočnosti končí, keď chcete humor vytvoriť!
Vtedy ide len o jedno: získať od čitateľa aspoň jeden úsmev, záškľabík,
jedno citoslovné chi. A veru, málokto to vie, teda lepšie: málokto to vie
zámerne! Treba tiež priznať, že niet nič ľahšieho, ako zistiť, ktorý
humor je zlý: nastáva to vtedy, keď sa úsmev, ani záškľabík a ani len to
chi nedostavia. A tak sa stalo i pri knihe so smiechom v názve. Čakáte,
že Nagaj v nej zagagil až to rve bránicu, ale nachádzate pusté
jednorazovky: trápne politické zádrapky, sťažnosti na poslancov, cirkev,
zdravotníctvo, dôchodok a malé platy – horšou výnimkou je nechutné
autorské spracovanie tém nacionalizmu. Čítate niečo, čo sa malo
podobať na posmešné či posmešnícke epigramy, ale je to už stokrát
ošuchnuté, a z toho, čo malo byť šťavnato sarkastické, zostala len
vypľutá zošúverená zlosť. Chýba tomu nápad a čaro nadhľadu tu
znamená terra incognita. Pokiaľ ide o materiál, kniha je z celulózy,
z čoho vyplýva jej človeku prospešné použitie.
Radoslav Matejov
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2 NÁBOŽENSTVO. DUCHOVNOSŤ
20 Kresťanské náboženstvá
BAÁN, István
Ako sa modlili otcovia púšte. Z maď.
orig. prel. J. K. Balázs
Bratislava, Serafín 2006. 1. vyd. 53 s.
Brož.
O modlitbách.
ISBN 80-8081-056-7
DŽIBRÁN, Chalíl
Ježíš – syn člověka. Z angl. orig. prel.
do češtiny J. Valentová
Bratislava, EUGENIKA, s. r. o. 2006.
1. vyd. 212 s. Brož.
Pohľad na Ježiša očami súčasníkov
– literárne spracovanie monológov,
ktoré sú pripisované jeho spolusúpútnikom.
ISBN 80-89227-53-8
GRÜN, Anselm – SARTORIUSOVÁ,
Christiane
Ľudská zrelosť zasvätených osôb.
Z nem. orig. prel. B. Travenec a Š. Turanský
Bratislava, Don Bosco 2007. 1. vyd.
133 s. Brož.
Kniha odpovedí na mnohé otázky členov rôznych rehoľných komunít po
prednáškach o ľudskej zrelosti v zasvätenom živote.
ISBN 978-80-8074-053-5
HAĽKO, Jozef
Ave Crux
Trnava, Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH 2006. 1. vyd. 295 s. Viaz.
Život a dielo biskupa A. Lazíka.
ISBN 80-7162-626-0
CHOVANEC, Marián
Pneumatológia
Nitra, Kňazský seminár sv. Gorazda
2006. 1. vyd. 138 s. Brož.
Katolícka dogmatika.
ISBN 80-88741-67-X
KEATING, Karl
Čomu skutočne veria katolíci. Z angl.
orig. prel. M. Griger
Bratislava, Redemptoristi – Slovo medzi nami 2006. 1. vyd. 125 s. Brož.
52 odpovedí na bežné mylné predstavy.
ISBN 80-969600-0-8
KUBOVIČ, František
Kvalitný život podľa dona Bosca
Bratislava, Don Bosco 2007. 1. vyd.
34 s. Brož.
Deviatnik k donovi Boscovi.
ISBN 978-80-8074-052-8
Novéna a modlitby k svätému Gerardovi. Z poľ. orig. prel. P. P. Sendrej
Bratislava, Redemptoristi – Slovo medzi nami 2006. 1. vyd. 55 s. Brož.
Modlitby.
ISBN 80-96900-1-6
Religiozita, spiritualita a osobnosť
Bratislava, Ústav experimentálnej
psychológie SAV 2006. 1. vyd. 165 s.
Brož.
Vybrané kapitoly z psychológie náboženstva.
ISBN 80-88910-22-6
Sľub na celý život. Z angl. orig. prel.
J. Straková
Liptovský Mikuláš, TRANOSCIUS
2006. 1. vyd. 314 s. Brož.
Manželský poradca (nielen) pre kresťanov.
ISBN 80-7140-270-2
ŠELINGA, Jozef
Svetlo v službe života. Zatiahni na
hlbinu.1. diel
Nitra, Kňazský seminár sv. Gorazda
2006. 1. vyd. 85 s. Brož.
Pomôcka pre kazateľov a katechétov.
ISBN 80-88741-63-7
VILLANUEVA, Pascual Ch.
Nechajme sa viesť Božou lásku k živote. Z tal. orig. prel. V. Fekete, P.
Grach, Š. Turanský

KNIŽNÁ REVUE

Bratislava, Don Bosco 2007. 1. vyd.
37 s. Brož.
Duchovný a pastoračný program na r.
2007.
ISBN 978-80-8074-051-1

Posledné a prvé slobodné (?) voľby
1946, 1990. Zost. M. Medvecký
Bratislava, Ústav pamäti národa 2006.
1. vyd. 267 s. Brož.
Zborník z odborného seminára.
ISBN 80-969296-5-8

29 Učebnice
33 Ekonomika
IVANOVÁ, Eva – KOPINOVÁ, Ľubica
– OTOTTOVÁ, Mária
Etická výchova pre 3. ročník ZŠ.3
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2006. 1. vyd.
32 s. Voľné listy
Pracovné listy.
ISBN 80-10-01126-6
PRUŽINSKÝ, Štefan – HUSÁR, Ján
Biblické východiská sociálnej práce
Prešov, Prešovská univerzita 2006.
1. vyd. 103 s. Brož.
Učebný text pre vysokoškolákov.
ISBN 80-8068-547-9
3 SPOLOČENSKÉ VEDY
30 Sociológia. Súčasná spoločnosť.
Demografia
ELIAS, Norbert
Spoločnosť indivíduí. Z nem. orig.
prel. L. Šimon
Bratislava, Kalligram 2006. 1. vyd.
250 s. Brož.
Náčrt teórie civilizácie.
ISBN 80-7149-853-X
FILADELFIOVÁ, Jarmila
Ženy, muži a vek v štatistikách trhu
práce
Bratislava, Inštitút pre verejné otázky
2007. 1. vyd. 116 s. Brož.
Štúdia o situácii vo sfére platenej práce.
ISBN 978-80-88935-91-9
GALLOVÁ-KRIGLEROVÁ, Elena
Každý iný – všetci rovní
Bratislava, IUVENTA 2006. 1. vyd. 36
s. Brož.
Prieskum názorov mladých ľudí.
ISBN 80-8072-058-4
Chudoba v slovenskej spoločnosti
a vzťah slovenskej spoločnosti k chudobe. Zost. Z. Kusá a R. Džambazovič
Bratislava, NK Most, Sociologický
ústav SAV 2006. 1. vyd. 301 s. Brož.
Zborník príspevkov z konferencie
UNESCO NK Most.
ISBN 80-85544-43-1
301 Národnostná politika. Národnostné menšiny
Národnostné a etnické menšiny na
Slovensku. Zost. G. Lelkes, K. Tóth
Šamorín, Fórum inštitút pre výskum
menšín 2006. 1. vyd. 350 s. Viaz.
Práca na základe štatistík, teoretických výskumov a empirických analýz
prezentuje národnostné menšiny na
Slovensku.
ISBN 80-89249-06-X
Riešenie problémov bývania marginalizovaných skupín formou výstavby a správy obecných nájomných
bytov nižšieho štandardu. Zost. M.
Gajdošová a A. Mušinka
Prešov, Spoločnosť Minoritas 2006.
1. vyd. 57 s. Brož.
Sonda do zložitej problematiky a riešenie nevyhovujúcej situácie Rómov
v oblasti bývania.
ISBN 80-969536-2-1
Stará tehelňa. Zost. A. Mušinka
Prešov, Krajské centrum pre rómske
otázky 2006. 1. vyd. 247 s. Brož.
Zborník k problematike prešovského
rómskeho sídliska Stará tehelňa.
ISBN 80-969627-1-X
32 Politika
Národná rada Slovenskej republiky
– IV. volebné obdobie
Bratislava, Kancelária NR SR 2006.
1. vyd. 139 s. Viaz.
Stav k 15.12.2006.
ISBN 80-89052-34-7

OKÁLI, Ivan
Hospodársky vývoj Slovenska v roku
2005
Bratislava, Ekonomický ústav SAV
2006. 1. vyd. 62 s. Brož.
Štúdia.
ISBN 80-7144-149-X
Základné makroekonomické proporcie vývoja ekonomiky Slovenska
v roku 2007 z pohľadu podnikov
Bratislava, Slovenská obchodná a priemyselná komora 2007. 1. vyd. 93 s.
Brož.
Materiál zo seminára.
ISBN 978-80-89105-29-8
34 Právo. Legislatíva
KOVÁČIK, Ján
Krátky sprievodca plnenia Dohovoru o právach dieťaťa
Bratislava, Metodicko-pedagogické centrum 2006. 1. vyd. 49 s. Brož.
Metodický materiál.
ISBN 80-7164-421-8
KOVÁČIK, Ján
Utečenci. Svet – Európa – Slovensko
Bratislava, Metodicko-pedagogické centrum 2006. 1. vyd. 94 s. Brož.
Príručka.
ISBN 80-7164-417-X
Nová príručka bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Bratislava, Epos 2006. 1. vyd. 599 s.
Brož.
Rekodiﬁkácia právnej úpravy.
ISBN 80-8057-679-3
Nová úprava trestného práva
Bratislava, Epos 2006. 1. vyd. 382 s.
Brož.
Nový trestný zákon a poriadok s vykonávacími predpismi.
ISBN 80-8057-663-7

Žilina, SEPI 2006. 1. vyd. 398 s. Viaz.
Vzory právnych podaní z ústavného,
správneho, trestného, daňového práva a medzinárodného obchodného
práva.
ISBN 80-88961-33-5
35 Verejná správa

Bratislava, Merkury 2006. 1. vyd.
130 s. Brož.
Vysokoškolská príručka.
ISBN 80-89143-36-9
6 APLIKOVANÉ VEDY
64 Praktický život

Verejná politika a miestna samospráva: štyri princípy spravovania. Zost.
K. Staroňová, E. Sičáková-Beblavá
Bratislava, ADIN 2006. 1. vyd. 234 s.
Brož.
Praktická príručka.
ISBN 80-89244-13-0

BRIDGES, John
Ako byť džentlmenom. Z angl. orig.
prel. Michal Stasz
Bratislava, Slovenský spisovateľ 2007.
1. vyd. 87 s. Viaz.
Praktický sprievodca správaním a hodnotami džentlmena súčasnosti.
ISBN 978-80-220-1398-7

36 Sociálna starostlivosť a dobročinnosť. Sociálne poistenie

7 UMENIE. ŠPORT. VOĽNÝ ČAS
71 Architektúra

Kontrasty reformy sociálneho zabezpečenia. Zost. T. Weissová
Bratislava, Slovak Academic Press 2006.
1. vyd. 207 s. Brož.
Materiály z konferencie (Bratislava 14.
– 15. 11. 2006).
ISBN 978-80-8095-007-1
37 Pedagogika. Školstvo. Veda

ŠARAFÍN, Michal
Architektúra vidieka – obnova dediny
Topoľčany, Tristanpress 2006. 1. vyd.
140 s. Brož.
Príručka pre samosprávy dedín SR.
ISBN 80-89173-15-2
74 Sochárstvo. Figuratívne umenie

KORMOŠOVÁ, Ružena
Gymnázium v Spišskej Novej Vsi –
dávne i nedávne. Zost. R. Kormošová
Spišská Nová Ves, Gymnázium v Spišskej Novej Vsi 2006. 1. vyd. 117 s. Viaz.
Dejiny školy od 16. stor. až po súčasnosť (Gymnázium, Školská 7).
ISBN 80-969586-5-8
Pozorné ucho (na pomoc koordinátorom prevencie závislostí a iných
sociálno-patologických javov v podmienkach školy)
Prešov, Metodicko-pedagogické centrum 2006. 1. vyd. 76 s. Brož.
Príručka.
ISBN 80-8045-436-1
Profesijný rozvoj učiteľa
Prešov, Metodicko-pedagogické centrum 2006. 1. vyd. 161 s. Brož.
Príručka.
ISBN 80-8045-431-0
Študijné programy – akademický
rok 2006/2007. Zost. M. Verešová
Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa
2006. 1. vyd. 192 s. Brož.
Študijný program Fakulty sociálnych
vied a zdravotníctva.
ISBN 80-8094-016-9

Alojz Stróbl (1856 – 1926)
Liptovský Mikuláš, Galéria Petra Bohúňa 2006. 1. vyd. 75 s. Brož.
Katalóg k výstave sochára.
ISBN 80-85706-40-7
76 Umelecké remeslá
MUŠINKA, Mikuláš
Kurovský rezbár
Prešov, Spoločnosť Minoritas 2006.
1. vyd. 96 s. Brož.
Život a dielo Andreja Pavúka z Kurova.
ISBN 80-969627-0-1
Prírodné pletivá v tradičnej a súčasnej slovenskej kultúre
Bratislava, ÚĽUV 2006. 1. vyd. 93 s.
Brož.
Zborník zo sympózia.
ISBN 80-88852-43-9
Výtvarné dimenzie drotárstva
Bratislava, ÚĽUV 2007. 1. vyd. 11 s.
Brož.
Katalóg k výstave.
ISBN 978-80-88852-45-2
77 Fotografia. Kinematografia. Audiovízia

38 Komunikácia. Doprava

PAJDLHAUSEROVÁ, Elena – MEDLEN,
Marian
Predškolské zariadenia 2006 – 2007
Bratislava, SEducoS 2006. 1. vyd.
527 s. Brož.
Právne normy s komentármi a poznámkami.
ISBN 80-85757-14-1

KUKUČÍN, Pavol – LAJTOŠ, Ján – ORAVEC, Peter
„Pomaranče“ pod Pustým hradom
Zvolen, Klub historickej techniky pri
RD Zvolen 2006. 1. vyd. 191 s. Viaz.
Motorové lokomotívy T 678-0 a T
679.0.
ISBN 80-969542-5-3

Povinná výbava a technická kontrola
automobilu do vrecka
Bratislava, Epos 2006. 1. vyd. 176 s.
Brož.
Prehľad predpisov.
ISBN 80-8057-697-1

391 Učebnice

Predpisy pre vodičov do vrecka
Bratislava, Epos 2006. Bez vyd. 31 s.
Brož.
Súhrn platných predpisov.
ISBN 80-8057-658-0
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PÉLIOVÁ, Jana – VINCÚROVÁ, Zuzana
Základy teórie verejných ﬁnancií
Bratislava, Merkury 2006. 1. vyd.
136 s. Brož.
Príručka pre študentov.
ISBN 80-89143-37-7

Stavebné a katastrálne konanie
Bratislava, Epos 2006. 1. vyd. 658 s. Brož.
Súhrn platných predpisov.
ISBN 80-8057-657-2

PŘÍVAROVÁ, Magdaléna – MARTINCOVÁ, Marta
Všeobecná ekonomická teória
Bratislava, Merkury 2006. 1. vyd.
240 s. Brož.
Učebný text.
ISBN 80-89143-25-3

VARGOVÁ, Dáša – PILÁTOVÁ, Naďa
Práva všetkých detí bez rozdielu
Bratislava,
Metodicko-pedagogické
centrum 2006. 1. vyd. 60 s. Brož.
Metodický materiál.
ISBN 80-7164-418-8

SEDLÁK, Mikuláš
Podnikové hospodárstvo
Bratislava, Merkury 2006. 1. vyd.
233 s. Brož.
Učebný text.
ISBN 80-89143-30-X

Vyznáme sa v ľudských právach?
Zost. D. Čtvrtníčková, A. Libová, J. Andrejčíková
Prešov, Metodicko-pedagogické centrum 2006. 1. vyd. 99 s. Brož.
Príručka.
ISBN 80-8045-440-X

WEISZEROVÁ, Mária
Logistika v doprave
Bratislava, KONTAKT PLUS 2006.
1. vyd. 107 s. Brož.
Učebnica pre ŠO prevádzka a ekonomika dopravy.
ISBN 80-88855-66-7

Vzory právnych podaní a zmlúv s komentárom II.

ZAPLETAL, Vladimír
Environmentálna ekonómia

HUSZÁR, Tibor
Na krídlach večnosti
Modra-Harmónia, T. Huszár 2006.
1. vyd. 495 s. Viaz.
Slovenské divadlo očami fotografa.
ISBN 80-969550-0-4
78 Hudba. Tanec. Scénické umenie.
Iné múzické formy
ADAMOV, Norbert
Rekviem v súčasnej hudbe
Bratislava, Ústav hudobnej vedy SAV
2006. 1. vyd. 345 s. Brož.
Analýzy širokospektrálnej vzorky
rekviem.
ISBN 80-89135-09-0
FULKA, Vladimír
Štrukturálne zdroje barokovej lineárnosti
Bratislava, Ústav hudobnej vedy SAV
2006. 1. vyd. 159 s. Brož.
Príspevok k harmónii hudby 17. storočia.
ISBN 80-89135-15-3
Kultúra, vzdelávanie, média a hudba.
Zost. J. Lexmann
Bratislava, Ústav hudobnej vedy SAV
2006. 1. vyd. 282 s. Brož.
Zborník úvah o hudbe ako intermediálnom jave informačnej spoločnosti.
ISBN 80-89135-07-2
LEXMANN, Juraj
Teória ﬁlmovej hudby
Bratislava, Ústav hudobnej vedy SAV
2006. 1. vyd. 182 s. Brož.
Vyjadrovacie možnosti hudby vo ﬁlme.
ISBN 80-89135-06-4
MEDŇANSKÝ, Karol
Postavenie violy da gamba v kantátach Johanna Sebastiana Bacha

www.litcentrum.sk
Prešov, Súzvuk 2006. 1. vyd. 224 s.
Viaz.
Výsledky autorovho výskumu.
ISBN 80-89188-15-X
79 Šport. Voľný čas
EFFOVÁ, Zdena
Škola na prázdninách pre 1. triedu.
Z čes. orig. prel. Daša Čúzyová
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment
2007. 1. vyd. 72 s. Brož.
Zábavná publikácia určená školákom
na voľný čas, obsahuje krížovky a rôzne hlavolamy.
ISBN 978-80-8089-040-7
EFFOVÁ, Zdena
Škola na prázdninách pre 2. triedu.
Z čes. orig. prel. Daša Čúzyová
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment
2007. 1. vyd. 72 s. Brož.
Zábavná publikácia určená školákom
na voľný čas, obsahuje krížovky a rôzne hlavolamy.
ISBN 978-80-8089-041-4
FANTOVÁ, Petra
Škola na prázdninách pre 3. triedu.
Z čes. orig. prel. Daša Čúzyová
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment
2007. 1. vyd. 72 s. Brož.
Zábavná publikácia určená školákom
na voľný čas, obsahuje krížovky a rôzne hlavolamy.
ISBN 978-80-8089-042-1
FANTOVÁ, Petra
Škola na prázdninách pre 4. triedu.
Z čes. orig. prel. Daša Čúzyová
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment
2007. 1. vyd. 72 s. Brož.
Zábavná publikácia určená školákom
na voľný čas, obsahuje krížovky a rôzne hlavolamy.
ISBN 978-80-8089-043-8
8 LITERATÚRA. BELETRIA
80 Literárne dejiny. Teória. Kritika.
Korešpondencia. Súborné dielo a vybrané diela. Biografie a monografie
o spisovateľoch
HARANTA, Ján
Spolu v zemi požehnanej. Zost.
a úvod napísal Július Pašteka
Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška
2006. 1. vyd. 470 s. Viaz.
Súborné vydanie lyrického diela príslušníka katolíckej moderny.
ISBN 80-7165-591-0
VÁLEK, Igor
Malý lexikón literárnych diel – slovenskí autori
Žilina, Knižné centrum 2006. 1. vyd.
212 s. Viaz.
Prehľadný zoznam stručných interpretácií významných diel slovenských
spisovateľov.
ISBN 80-8064-258-3
LAUČEK, Anton
Schéma a dogma v literatúre
Ružomberok, Katolícka univerzita v Ružomberku 2006. 1. vyd. 103 s. Brož.
Monograﬁa o estetike schematickej literatúry 50. rokov minulého storočia.
ISBN 80-8084-081-4
SLAVKOVIAN, Ján Švec
Daň srdca domovine. Zost. a úvod napísal Július Pašteka
Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška
2006. 1. vyd. 341 s. Viaz.
Súborné dielo doteraz literárnou reﬂexiou
obchádzaného spisovateľa (1911-1976).
ISBN 80-7165-592-9
81 Poézia
GROCH, Erik Jakub
Em
Prešov, Slniečkovo 2006. 1. vyd. 22 s.
Edícia Verše on line. Viaz.
Zbierka poézie postmoderného spisovateľa (nar. 1957).
ISBN 80-969577-8-3
HUCHEL, Peter
Zrátané dni. Z nem. orig. prel. Ján
Štrasser, Peter Zajac
Bratislava, ARS POETICA 2006. 1. vyd.
243 s. Edícia Artefakty. Viaz.
Prierez básnickou tvorbou významného nemeckého lyrika 20. storočia
(1903-1981).
ISBN 80-969409-5-3
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JUROLEK, Rudolf
Život je možný
Prešov, Slniečkovo 2006. 1. vyd. 23 s.
Edícia Verše on line. Viaz.
Básnická zbierka autora strednej generácie (nar.1956).
ISBN 80-969625-4-X
PATCHEN, Kenneth
23. ulica sa končí v nebi. Z angl. orig.
prel. Peter Milčák
Levoča, Modrý Peter 2006. 1. vyd. 57
s. Edícia Moderná svetová poézia.
Viaz.
Verše anglického básnika s tematikou
lásky a osobnej revolty.
ISBN 80-85515-71-7
REPAR, Stanislava
Nahá v tŕní
Levoča, Modrý Peter 2006. 1. vyd. 97 s.
Edícia Mušľa. Viaz.
Aktuálna kniha poézie literárnej vedkyne a poetky (nar. 1960).
ISBN 80-85515-68-7
RÚFUS, Milan
Vernosť. Ilust. Ivan Pavle
Bratislava, Slovenský spisovateľ 2007.
1. vyd. 61 s. Viaz.
Aktuálna básnická zbierka reﬂexívnej
poézie od významného slovenského
spisovateľa staršej generácie.
ISBN 978-80-220-1405-2
SIMIC, Charles
Svet sa nekončí. Z angl. orig. prel.
a doslov napísal Martin Solotruk
Prešov, Slniečkovo 2006. 1. vyd. 22 s.
Edícia Verše on line. Viaz.
Výber z básnickej tvorby súčasného
amerického spisovateľa.
ISBN 80-969625-2-3
83 Román. Novely. Poviedky
HYKISCH, Anton
Spomeň si na cára
Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2007. 1. vyd. 270 s. Viaz.
Románový príbeh zo začiatku 20. storočia o Slovákovi, ktorý sa dostal na
kniežací dvor v Soﬁi. Príbeh vychádza
zo spomienkového rozprávania spisovateľovho otca.
ISBN 978-80-89208-53-1
LITVÁK, Ján
Pijem vodu z Dunaja
Bratislava, F. R. & G. 2006. 1. vyd.
148 s. Brož.
Poeticko-prozaické pásmo reﬂexívnych
úvah, príbehov a básní od známeho
autora Barbarskej generácie.
ISBN 80-85508-64-8
MEMFER
Kacír v čižmách
Bratislava, ARS POETICA 2006. 1. vyd.
59 s. Edícia Ambit. Viaz.
Zbierka postmoderných textov.
ISBN 80-89283-00-4
NAGYOVÁ-DŽERENGOVÁ, Petra
Pozri sa na seba
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 287 s.
Viaz.
Tretia prozaická kniha o rodinných
vzťahoch a domácom násilí zo súčasnosti od populárnej spisovateľky (nar.
1972).
ISBN 978-80-551-1364-7
PAŇKO, Július
(Ne) obmedzené možnosti. Z ukr.
orig. prel. Mária Paňková-Hankovská
Svidník, Tlačiareň svidnícka 2006.
1. vyd. 98 s. Viaz.
Zbierka poviedok ukrajinského spisovateľa (nar.1951).
ISBN 80-968832-6-7

mizine. Z nem. orig. prel. Ľubica Janeva
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment
2007. 1. vyd. 128 s. Edícia Len pre čarodejnice. Viaz.
Príbehy dvoch dievčat Lissi a Tinky
pre dospievajúcu mládež o tom, ako
chcú väčšie vreckové.
ISBN 978-80-8089-051-3
BREZINA, omas
Chalanom vstup zakázaný! Šialene
šialené prázdniny. Z nem. orig. prel.
Ľubica Janeva
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment
2007. 1. vyd. 133 s. Edícia Len pre čarodejnice. Viaz.
Príbehy dvoch dievčat Lissi a Tinky pre dospievajúcu mládež o tom,
ako idú stanovať s rodičmi cez prázdniny.
ISBN 978-80-8089-050-6
KIMPTONOVÁ, Diana
Poníky princeznej Eli. Eli na tajnej
výprave. Z angl. orig. prel. Martina
Polláková
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment
2007. 1. vyd. 92 s. Brož.
Príbehy princeznej Eli pre detských
čitateľov o poníkoch.
ISBN 978-80-8089-045-2
KIMPTONOVÁ, Diana
Poníky princeznej Eli. Eli hľadá strašidlá. Z angl. orig. prel. Martina Polláková
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment
2007. 1. vyd. 88 s. Brož.
Ďalší zo série príbehov o princeznej
Eli a jej poníkoch: tentoraz pátra po
duchovi, ktorého sa zľakol poník.
ISBN 978-80-8089-044-5
MAREC, Jozef
Poďme sa báť!
Žilina, ARTIS OMNIS 2006. 1. vyd.
81 s. Viaz.
Súbor príbehov o kysuckých strašidlách, ktoré sú prerozprávané ako
rozprávky.
ISBN 80-968845-5-7
Poletíme za dúhou 2. Doslov Ján Uličiansky
Bratislava, Perfekt 2006. 1. vyd. 151 s.
Brož.
Poviedky ﬁnalistov 2. ročníka Literárnej súťaže o pôvodnú poviedku pre
deti a mládež, ktorú vyhlasuje vydavateľstvo Perfekt. Poviedky vyberali deti
základných škôl.
ISBN 80-8046-348-4
9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. DEJINY
91 Zemepis. Turistika. Cestovanie
ČEMAN, Róbert
Svet
Bratislava, MAPA Slovakia Plus 2006.
1. vyd. 256 s. Viaz.
Zemepisný atlas.
ISBN 80-8067-159-1
Ľubovniansky hrad
Stará Ľubovňa, Ľubovnianske múzeum
2006. 2. oprav. vyd. 53 s. Brož.
Sprievodca.
ISBN 80-968783-9-5
921 Pamäti. Spomienky. Autobiografie
LULLUS, Rajmund
Vlastný život. Testament. Z lat. orig.
prel. a úvod napísal Peter Volek
Ružomberok, Katolícka univerzita
v Ružomberku 2006. 1. vyd. 59 s. Brož.
Životopis františkánskeho terciána
(1232-1316).
ISBN 80-8084-057-1
94 Dejiny sveta. Dejiny Európy

841 Literatúra faktu
LAGOVÁ, Veronika
Smrť za mrežami
Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška
2006. 1. vyd. 415 s. Viaz.
16 príbehov ľudí, ktorí boli pre svoje
náboženské presvedčenie prenasledovaní, vyšetrovaní, väznení a počas vyšetrovania alebo vo väzení zomreli.
ISBN 80-7165-570-8

Maďarská revolúcia roku 1956 a Slovensko. Zost. E. Ivaničková a A. Simon
Šamorín – Bratislava, Fórum inštitút
pre výskum menšín – Historický ústav
SAV 2006. 1. vyd. 117 s. Brož.
Príspevky z medzinárodnej konferencie (4. 10. 2006).
ISBN 978-80-89249-08-4
96 Dejiny Slovenska a Česka

86 Literatúra pre deti a mládež
BREZINA, omas
Chalanom vstup zakázaný! Baby na

HOLEC, Roman – PÁL, Judit
Aristokrat v službách štátu. Gróf
Emanuel Péchy

Bratislava, Kalligram 2006. 1. vyd.
398 s. Viaz.
Životná cesta, verejný i súkromný život aristokrata v regionálnom i celouhorskom kontexte.
ISBN 80-7149-900-5
Slovenská historiograﬁa 2000 – 2004.
Zost. A. Sedliaková
Bratislava, HISTORICKÝ ÚSTAV SAV
2006. 1. vyd. 418 s. Brož.
Výberová bibliograﬁa.
ISBN 80-88899-06-0
Židovská komunita po roku 1945.
Zost. P. Salner
Bratislava, Ústav etnológie SAV 2006.
1. vyd. 192 s. Brož.
Zborník príspevkov analyzuje židovskú komunitu v Čechách a na Slovensku, sleduje migračné vlny a komunitu ako celok.
ISBN 80-88997-33-X

Adresár vydavateľstiev
z Kníh v predaji
ARS POETICA, Vlčkova 18, 811 06
Bratislava, e-mail:
arspoetica@arspoetica.sk
ARTIS OMNIS, Kysucká cesta 9,
010,01 Žilina, tel. 041/5002036, fax
041/5002037, e-mail:
ao@artisomnis.sk
Don Bosco, Miletičova 7, 821 08
Bratislava, tel. 02/5023 1321, fax
02/5023 1144, e-mail:
vdb@donbosco.sk
Ekonomický ústav SAV, Šancová
56, 811 05 Bratislava
Epos, Pečnianska 6, 851 03
Bratislava, tel./fax 02/6241 2357,
044/4321 016 (Ružomberok),
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,
Fórum inštitút pre výskum
menšín, P.O. Box 52, Parková 4, 931
01 Šamorín, e-mail:
forum@foruminst.sk
F. R. & G., P. O. Box 252, 814 99
Bratislava
Galéria Petra Bohúňa, Tranovského
3, 031 01 Liptovský Mikuláš, tel.
044/5522 758
Gymnázium v Spišskej Novej Vsi,
Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves,
tel. 053/4422 259, e-mail:
skola@gymsnv.sk
Historický ústav SAV, Klemensova
19, 884 16 Bratislava, tel. 02/5292
6326
Ikar, Kukuričná 13, 831 03
Bratislava 3, tel. 02/ 49 104 307-308,
fax 02/ 49 104 350, e-mail:
ikar@ikar.sk
Inštitút pre verejné otázky, Baštová
5, 811 03 Bratislava, tel. 02/
54434030, fax 02/5443 4041, e-mail:
ipa@ivo.sk
IUVENTA, Karloveská 64, 842 58
Bratislava, tel. 02/6542 2686, fax
02/6542 2342
Kalligram, Staromestská 6, 813 36
Bratislava, tel. 02/5441 5028, fax
02/5441 1801, e-mail:
szig@kalligram.sk
Katolícka univerzita
v Ružomberku, Hrabovská cesta 1,
034 01 Ružomberok, tel. 044/4322
708, fax 044/4332 446
Klub historickej techniky pri RD
Zvolen, Môťovská cesta 1, 960 03
Zvolen, tel. 0907 858 522, e-mail:
info@kht.sk
Kňazský seminár sv. Gorazda,
Pribinovo nám. 5, 949 01 Nitra, tel.
037/6512 820, e-mail:
rektorat@ksnr.sk
Knižné centrum, Predmestská 51,
010 01 Žilina, tel. 041/7232 610, fax
041/7234 106
KONTAKT PLUS, Cukrová 14, 811
06 Bratislava, tel. 02/5273 1483
Krajské centrum pre rómske
otázky, Levočská 9, 080 01 Prešov,
tel. 051/7714 835, e-mail: uccslovak-project@kryha.sk
Ľubovnianske múzeum, Zámocká
20, 064 01 Stará Ľubovňa, tel. 052/
432 23 02 , e-mail: muzeum@slnet.sk

MAPA Slovakia Plus, Staromlynská
29, 821 06 Bratislava 214, tel. 02/
4552 2092, e-mail: mapa@mapa.sk
Merkury, Martinčekova 2, 821 09
Bratislava, tel. 02/5341 7297, fax
02/5341 5922
Metodicko-pedagogické centrum,
Tomášikova 4, Bratislava
Metodicko-pedagogické centrum,
Ul. Tarasa Ševčenka 11, 080 40
Prešov, tel. 051/7723 451, fax 051/
7725 110
Modrý Peter, Francisciho 30, 054 01
Levoča, tel. 053/4513 321
NK Most, Národný komitét MOST,
Sociologický ústav SAV, Klemensova
19, 813 64 Bratislava, tel. 02/5296
4355, fax 02/5296 2315, e-mail:
faltan@up.upsav.sk
Perfekt, Karpatská 7, 811 05
Bratislava, tel. 02/5249 9783-5, fax
02/52499 788, e-mail:
knihy@perfekt.sk,
sekretariat@perfekt.sk
Prešovská univerzita, Nám.
Legionárov 3, 080 01 Prešov, tel.
051/7733 106
Redemptoristi – Slovo medzi
nami, Puškinova 1, 811 04
Bratislava, tel. 02/5249 7628, fax
02/5244 9497, e-mail: slovo@host.sk
SEducoS, Linzbothova 18, 821 06
Bratislava 214
SEPI (systém ekonomických
a právnych informácií), Martina
Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, tel.
041/7053 252, fax 041/7053 250,
e-mail: redakcia.sepi@pp-holding.sk
Serafín, vydavateľstvo
františkánskej rehole, Františkánska
2, 811 01 Bratislava 1, tel. 02/5443
2159, fax 02/5443 4342, e-mail:
vydseraﬁn@gmx.net
Slniečkovo, Občianske združenie,
Levočská 9, 080 99 Prešov, tel. 051/
7733 009
Slovak Academic Press, Nám.
Slobody 6, P. O. Box 57, 810 05
Bratislava, tel./fax 02/5542 1729,
Slovenská obchodná a priemyselná
komora, Niťová 3, 821 08 Bratislava,
tel. 02/5024 3139, fax 02/5024 3119
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
Sociologický ústav SAV,
Klemensova 19, 813 64 Bratislava,
tel. 02/5326 3211, fax 02/5443 5411
Spoločnosť Minoritas, Tomašíkova
24, 080 01 Prešov
Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH,
Radlinského 5, Trnava, tel./fax 033/
5907711, e-mail: ssv@ssv.sk
Súzvuk, Vihorlatská 23, 080 01
Prešov, tel. 051/7701 569
Tlačiareň svidnícka, Ul. Čat.
Nebiljaka 121/18, 089 01 Svidník
TRANOSCIUS, Tranovského 031 80
Liptovský Mikuláš, tel./fax 044/5523
070, e-mail: mail@tranoscius.sk
Tristanpress, Stummerova 29, 955
01 Topoľčany, tel./fax 038/5327 124
Univerzita Konštantína Filozofa,
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, tel.
037/7721 680, fax 037/6511 243
Ústav etnológie SAV, Klemensova
19, 814 67 Bratislava, tel. 02/5292
6321
Ústav experimentálnej psychológie
SAV, Dúbravská cesta 9, 813 64
Bratislava, tel. 02/5477 5625, fax
02/5477 5584
Ústav hudobnej vedy SAV,
Dúbravská cesta 9, 841 05
Bratislava, tel./fax 02/5477 3589
Ústav pamäti národa, Námestie
SNP 28, P.O.Box 239, 810 00
Bratislava, tel. 02/5930 0311
Vydavateľstvo Fragment,
Kominárska 2, 831 04 Bratislava 3,
tel. 02/5023 4583, fax 02/5557 3151,
e-mail: fragment@fragment.sk
Vydavateľstvo Matice slovenskej,
Mudroňova 1, 036 52 Martin, tel.
043/4220 692, fax 043/4307 243,
e-mail: vms@vydavatel.sk
Vydavateľstvo M. Vaška, Nám.
Kráľovnej pokoja 3, 080 01 Prešov,
tel./fax 051/ 7711407, e-mail:
vmv@vmv.sk

Strana 8

Zahraničná literatúra

Daniel Silva: Posol smrti

Scott Smith: Ruiny

Bratislava, Slovenský spisovateľ 2007
Preklad Alena Redlingerová

Bratislava, Ikar 2007. Preklad Katarína Jusková

Gabriel Allon je znamenitý
agent izraelskej tajnej služby.
Bol jednou z kľúčových postáv
operácie Boží hnev zameranej
na odplatu za atentát na izraelských športovcov počas olympiády v Mníchove. Hovorí plynulo niekoľkými svetovými
jazykmi, ovláda umenia boja
zblízka, je odborník na kamufláž a sledovanie, ako aj vynikajúci strelec. Jednoducho človek,
ktorého sa vyplatí mať vždy na
svojej strane.
Vďaka svojim skúsenostiam
dostáva ponuku vysokej riadiacej funkcie v izraelskej tajnej
službe. Jeho počiatočné váhanie
sa rozplynie po zákernom teroristickom útoku vo Vatikáne
a po atentáte na jeho mentora
Ariho Šamrona. Na základe získaných spravodajských informácií sa aj s požehnaním amerického prezidenta vydáva po stopách
teroristu, ktorý má na svedomí množstvo nevinných ľudských životov.
V spolupráci so CIA sa začína nebezpečná hra. Neúspech by znamenal
nielen ďalšie obete, ale aj smrť volavky, sympatickej odborníčky na
umenie – Američanky Sary Bancroftovej.
Daniel Silva je už na Slovensku dobre známym autorom, vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ vyšli jeho romány Majster vrah, Anglický
zabijak, Spovedník, Smrť vo Viedni a Agent Mossadu, a v žánri špionážneho trileru patrí vo svete skutočne k tomu najlepšiemu. Základom
jeho úspechu je predovšetkým napätie, umne skonštruovaná zápletka
a vynikajúce znalosti z oblasti výzvedných služieb a medzinárodnej politiky. Predovšetkým čitateľom mužského pohlavia vie atraktívnou formou sprostredkovať príťažlivý svet špionáže, terorizmu a tajných
agentov. Navyše sa v svojich románoch nikdy nebál dotknúť pálčivých
tém. Či už išlo o mlčanie Vatikánu počas holokaustu, pomoc švajčiarskych bánk Hitlerovmu režimu pri ukrývaní majetku Židov odvlečených a umučených v táboroch smrti, alebo cielené vraždy palestínskych teroristov izraelskými komandami.
Podobne ako americký dokumentarista Michael Moore v dokumente
Fahrenheit 9/11, aj Posol smrti sa zaoberá sponzorovaním islamských
teroristických organizácií. Vlny násilia nasledujú jedna za druhou, islam
a kresťanstvo sú si čoraz vzdialenejšie, pričom ani jednej zo strán sa
doteraz nepodarilo nájsť spôsob, ako sa zblížiť. Práve hľadanie spoločného jazyka a viera v svet bez hrozby vojny a terorizmu je často ústrednou
témou kníh Daniela Silvu.
Vladimír Radosa

Steve Berry:
Odkaz templárskych rytierov
Bratislava, Ikar 2007. Preklad Henrich Chládek
18. marca 1314 bol ukrižovaný Jacques de Molay, dvadsiaty druhý
a oﬁciálne posledný veľmajster Chudobných rytierov Krista a Šalamúnovho chrámu, známejších skôr ako templárskych rytierov. Práve oni
inšpirovali nekonečné množstvo mýtov, legiend a knižných alebo ﬁlmových spracovaní. Ešte stále sa odborníci, ale aj nadšení amatéri pokúšajú nájsť templársky poklad a odhaliť tajomstvo tohto rádu. Nikomu sa to nepodarilo. Nebol vyvrátený ani mýtus, že templársky rád
existuje dodnes.
Steve Berry všetky tieto záhady objasňuje. Právnik z americkej Georgie však nie je ani vedec, ani autor odbornej literatúry. Píše trilery,
preto si môže dovoliť ľubovoľne narábať s faktami a ﬁkciou. Darí sa mu
to veľmi dobre. Dokazuje to čitateľský úspech jeho piatich kníh a ich
preklad do viac ako 38 jazykov.
Odkaz templárskych rytierov sa začína v Kodani, kde sa za dramatických okolností stretávajú špičkový agent špeciálnej sekcie amerického ministerstva vnútra Cotton Malone a jeho bývalá šéa Stephanie
Nellová. On si spokojne žije v dánskej metropole a predáva knihy, ona
prišla do Európy objasniť tajomstvo denníka svojho tragicky zosnulého
manžela. Obaja sa ocitnú v ohrození života. V pätách majú organizáciu,
ktorá sa kvôli dosiahnutiu svojich cieľov nezastaví ani pred vraždou.
Vzácny odkaz, posolstvo templárskych rytierov súvisiace s Ježišom
Kristom, hľadá aj tajomná neznáma s mimoriadnymi schopnosťami.
Cotton so Stephanie okolo seba zoskupia tím ľudí s kombinačnými aj
dedukčnými schopnosťami, pretože tajomstvo templárov je ukryté za
nedobytnou stenou komplikovaných šiﬁer, kódov a indícií.
Hrdinovia tejto knihy nemajú nárok na oddychový čas. Akcia strieda
akciu a čitateľ je do poslednej chvíle v napätí. Mimoriadne zaujímavú
tému autor nenásilne dopĺňa o množstvo faktov z histórie templárskeho rádu. Neobchádza ani nie veľmi lichotivú úlohu cirkvi a inkvizície
pri prenasledovaní templárov a krvavej likvidácii ich rádu. Skvelý triler
iste osloví aj slovenských čitateľov. Čas čakania na ďalšie slovenské preklady Berryho románov si môžu krátiť čítaním kníh Třetí tajemství
a Templářske dědictví, ktoré vyšli v češtine.
Vladimír Radosa

Hoci americký spisovateľ Scott Smith (narodený v roku
1965 v New Jersey, žije v New Orleans) zatiaľ toho veľa
nenapísal, v žánri trileru je to výrazný autor. Známy sa
stal už v roku 1993 románom Jednoduchý plán. Ocenil
ho aj majster hororu Stephen King, všeobecne uznávaný
a aj u nás hojne prekladaný, keď o jeho debute písal ako
o „knihe leta“. Smith podľa svojej prvotiny napísal aj
ﬁlmový scenár a získal zaň Cenu Akadémie (sﬁlmovaný
bol v roku 1998).
Po vyjdení Jednoduchého plánu sa autor na dlhší čas
ako prozaik odmlčal a venoval sa scenáristike. V zásuvke
mu však zostal rozpísaný pôvodne takmer tisícstranový
román s prvkami hororu a vrátil sa k nemu až takmer
po vyše desaťročí. V jeho prvom románe hrdinovia, traja
muži, postupujú podľa jednoduchého plánika: po
stroskotaní lietadla nájdu pôsob, ako si udržať obrovské
peniaze. Aj príbeh Scottovho druhého románu je
postavený na podobnej schéme. Významový posun je
iba v tom, že v prvom románe išlo o peniaze
a v Ruinách o udržanie priateľstva. V obidvoch
prípadoch však existencia plánika, mapky či nákresu
znamená asi toľko, že ľudstvo sa plánovito vrhá do
katastrofy... Dva páry mladých ľudí z Ameriky prišli do
Mexika užívať si slnko a more. Neuvážene, z nudy
a dlhej chvíle, sa z pokojného pobrežia vyberú za
ďalšími svojimi priateľmi. Ich kroky vedú do indiánskej
rezervácie, k starým mayským ruinám, k niekdajšiemu
archeologickému nálezisku, odkiaľ niet návratu.
Strohým vecným štýlom, nasýteným dôveryhodnými
detailmi, nám autor cez tragický príbeh mladých ľudí
ukazuje, že primitívny svet starej civilizácie nejestvuje
v jeho čírej podobe, ba z úsilia o jeho ľahkovážne
zmapovanie, o jeho spoznávanie či dobýjanie na základe
„jednoduchého plánu“, sa môže stať pre moderný svet
hrozbou. Navyše táto hrozba sa ukazuje ako niečo
lákavé – krásne červené kvety žiariace na ceste, ktoré si
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turisti fotografujú, pôsobia poeticky, lákavo. A keď
rastlina v šachte napodobňuje pípanie mobilu, čitateľ si
uvedomí, aké zradné sú výdobytky modernej civilizácie,
ktorá požiera samého človeka.
Vďaka koncíznemu štýlu skúsenej prekladateľky
Kataríny Juskovej, ktorá si prácu s jazykom vyskúšala vo
viacerých žánroch a vie, s akou slovnou zásobou treba
pri prekladaní podobne ladeného príbehu narábať, si
hlbšie osvojíme posolstvo knižky – len primitívne
civilizácie vedia, že so zlom sa netreba zblížiť, ale treba
ho izolovať, chrániť sa pred ním a uzavrieť, a spolu
s ním aj pred tými, ktorí sú zlu náchylní uveriť.
Triler Ruiny znamená podľa ohlasov v tlači pre mexické
pobrežie asi toľko, čo svojho času Spielbergove Čeľuste
pre Nové Anglicko. Dobrodružný príbeh so sugestívnym
opisom pralesného prostredia, psychologicky jemne
prekreslenými postavami je príkladom na horor
z prírodného prostredia, na komerčnú literatúru
s prvkami mystery, ktorá nám môže vnuknúť vážne
myšlienky. Ak sme svojho času čítali s napätím
Hailleyho trilery z istého úseku moderného sveta, teraz
sa môžeme s chuťou začítať do Scottovho príbehu
z exotického prostredia. Zdá sa, že jednoduchý, no
kompaktný plán, na akom spočívajú jeho romány, je
pevným základom z hľadiska žánru i z hľadiska
pútavosti. Naznačenú schému môže cítiť len čitateľ,
ktorý pozná genézu románu, no treba zdôrazniť, že ide
o stavebne nosnú a výpovedne bohatú konštrukciu a –
aj vďaka prekladu – napokon aj o pekné čítanie. Pri
prekladaní dobrodružnej literatúry akoby sa
podvedome podceňovala kvalitu textu, no práve
výsledný Juskovej text je príkladom, že dobrý preklad
komerčnej literatúry sa môže predostrieť i ako próza
s vážnejším záberom. Lebo už nečítame natoľko Scotta
Smitha, ale slovenskú verziu jeho románu, Scottove
slovenské Ruiny.
Anna Blahová

Christian Jacq: Mozart – Veľký mág
Bratislava, Ikar 2006. Preklad Zora Sadloňová
Narodil sa pred viac než dvesto päťdesiatimi rokmi
(1756), slávu a obdiv dobre poznal už ako malé dieťa.
Vytvoril rozsiahle a znamenité diela, no
počas života sa mu nedostalo také
ocenenie, aké by si zaslúžil. Zomrel
v biede, dnes sa však pred ním skláňajú
všetci milovníci hudby. A nielen hudby.
Nový pohľad – teraz aj očami Mozartovho
sprievodcu a podporovateľa – tajomného
Egypťana, mnícha amosa ponúka
čitateľom vo svojom najnovšom diele
francúzsky spisovateľ Christian Jacq.
V autorovom predslove sa dočítame, že
okrem slobodomurárskej
zaangažovanosti bol Mozart zasvätený do
Esetiných a Usirových tajomstiev, čo
zobrazuje vo svojom veľdiele Čarovná
ﬂauta. A Jacq zasa vo svojom románe,
ktorý bude mať štyri časti. V prvej časti je
Mozart ešte dieťaťom a mladým mužom.
A práve vtedy amos, posledný ochranca a šíriteľ
magických tradícií z doby faraónov, uteká z Egypta
a putuje po Európe, aby našiel Veľkého mága, ktorého
zrodil Usir po tisícpäťsto rokoch čakania. Má mu
pomôcť šíriť tajomstvo zasvätenia, vytvoriť veľké dielo
a osvecovať temnoty.
amosovo posolstvo a jeho aktivity

v slobodomurárskych lóžach tvoria v románe paralelnú
dejovú líniu, a tak sa pre čitateľa známe informácie
o Mozartovom hudobnom svete, talente,
ktorý majstrovsky a možno i príliš prísne
manažoval jeho otec Leopold, dostávajú
do nových súvislostí. Nebezpečné
životné situácie a profesionálne
neúspechy, ktoré nedokáže zvládnuť
otec, pomáha riešiť amos.
Po celý čas čítania bude možno čitateľa
znepokojovať otázka, koľko pravdy
a koľko ﬁkcie nám tentoraz Christian
Jacq, egyptológ, archeológ a najmä
skúsený autor mnohých románov
z prostredia starého Egypta, namiešal,
ale v každom prípade je románom
plným napätia a tiež zaujímavým
návratom do dejín hudby i európskej
politiky 18. storočia. Zaujímavým
kaligraﬁckým detailom knihy je
interpunkčné znamienko v titule románu medzi
slovami Mozart a Veľký mág. Nie je tam spojovník,
ale nota. Pri troche predstavivosti bude možno aj
čitateľský zážitok z románu umocňovať Mozartova
hudba, a to má Wolfgang na konci prvej časti románu
ešte len 23 rokov.
Marta Balážová

Tucker Malarkeyová: Vzkriesenie
Bratislava, Ikar 2007. Preklad Zdenka Buntová
Kto si prečítal diela Dana Browna, toho zrejme zaujme aj
román Vzkriesenie. Aj keď je štýlovo európsky –
odohráva najmä v Egypte krátko po skončení 2. svetovej
vojny. Obsahuje aj kvázi detektívny príbeh, ktorý je
nosný, ale ako sa nakoniec ukáže, nie je myšlienkovým
vyústením románu. Hrdinka románu Gemma Bastianová
dokáže vypátrať oveľa viac než len primitívneho vraha
svojho otca. Podarí sa jej prísť na stopu a odhaliť
fragmenty z viacerých evanjelií, ktoré v 4. storočí nášho
letopočtu Cirkev odvrhla ako kacírske. Pri pátraní jej
výdatne pomáha i „pomáha“ rodina Lazarovcov, jedni
z mnohých anglických koloniálnych bádateľov v Egypte.
Cenné na románe je to, že v ňom autorka efektívne
a zmysluplne využíva aj skutočné fakty a udalosti, do
diela účelne vkladá prvky non-ﬁction. Laický čitateľ má
možnosť oboznámiť sa nielen s pieskom zaviatymi
osudmi odvrhnutých stratených evanjelií, ale čiastočne
aj s ich obsahom. Rôznym názorom a myšlienkovým
prúdom otvorený čitateľ tieto prvky v texte ocení.
Podobne zaujímavé čítanie to bude aj pre stúpencov
feminizácie cirkví.

Vzkriesenie nie je tak jednoznačne vyhranené
k postojom, názorom a konaniam jednotlivca, ako
romány Brownove. Protagonisti nie sú vykresľovaní
čierno-bielo. Za klad knihy možno považovať aj plastické
zobrazenie nejednoznačného vzťahu k obom bratom
Lazarovcom, i keď sa v ňom autorka nevyhla
romantizujúcim zjednodušeniam. Autorke unikli aj
niektoré drobnosti pri vykresľovaní egyptských reálií.
Dielo prevráva k súčasníkom aj upozorňovaním na
drancovanie pamiatok, na honbu za umeleckými
a duchovnými starožitnosťami bez ohľadu na spôsobené
škody a nešťastia. Pripomína tiež, že názory na
umeleckosť a hodnoty sa menia počas storočí, preto je
nanajvýš potrebná tolerancia pri ich posudzovaní
a prijímaní. To sa týka aj každodenného spolužitia tak
civilného, ako aj duchovného.
Kniha ponúka napätie, ale rovnakou mierou aj duchovné
povznesenie. Pravdepodobne viacerých čitateľov
podnieti hľadať ďalšiu literatúru o gnosticizme,
o nájdených evanjeliách i o osudoch prvotnej Cirkvi.
Michal Schuster
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Autoﬁkcia je najpravdivejší základ na román
Rozhovor s macedónskou spisovateľkou LIDIJOU DIMKOVSKOU
Prozaička a poetka, esejistka a prekladateľka Lidija Dimkovska (1971) sa narodila v Skopje, študovala
literatúru, doktorát získala na Filologickej fakulte v Bukurešti. Pracovala ako redaktorka literárnej rubriky
elektronického kultúrneho časopisu Bleskot. Teraz žije v slovinskej Ľubľane. V macedónskej literatúre je
uznávanou autorkou, jej dielo, najmä poézia, je preložené do vyše 20 jazykov. Nedávno vyšiel vo vydavateľstve
Kalligram v preklade Viery Prokešovej jej postmoderný román Skrytá kamera, ktorý vychádza z jej
trojmesačného spisovateľsko-študijného pobytu vo Viedni a zachytáva aspekty inakosti. Spolužitie
reprezentantov rôznych civilizačných okruhov opisuje citlivo, i keď s dávkou irónie. Román vyšiel už
v angličtine, nemčine a španielčine a pripravuje sa jeho ﬁlmové stvárnenie.
• Prvý dojem po prečítaní Skrytej
kamery je, že v románe prevláda
koncepcia identity ako spôsob rozprávania o domove. Prečo spisovateľ cíti, že „nikdy nie je doma“ a že
vždy je skôr cudzinec?
– Čím viac cestovania, čím viac sťahovaní, tým viac aj domovov, ktoré
na vyššej rovine znamenajú jeden
jediný domov. No zároveň predstavujú aj ne-domov. Spoločnosť takmer
vždy spája identitu spisovateľa
s presne určeným priestorom, no
ešte väčšmi s jazykom – macedónsky spisovateľ je ten, kto píše po
macedónsky, slovenský ten, kto píše
po slovensky atď. Hoci už trinásť rokov nežijem v Macedónsku, aj naďalej som len macedónska spisovateľka, lebo píšem po macedónsky. To
znamená, že už trinásť rokov žijem
vo virtuálnom svete, lebo v reálnom
„nikdy nie som doma“. Dokonca aj
keď si ja sama myslím, že som doma.
Teraz, keď toľko spisovateľov žije
ďaleko od svojej vlasti, identita už
nemôže byť naratívom domova, ale
rozširuje sa, decentralizuje, a tým
obohacuje aj seba, aj identity vôkol
seba. Bohužiaľ, prax, každodenný
život spisovateľa-cudzinca sa odlišuje od teórie, v ktorej pretrváva pokus „nájsť spisovateľovi“ domov,
kým tu ide skôr o to, aby sa predo-

všetkým a najväčšmi vnímal ako spisovateľ, a nie ako nacionálne predurčená osobnosť.
• Skrytá kamera registruje prvotne nomádske nepokoje hlavnej postavy románu – Lily Seraﬁmskej.
Do akej miery sú to aj autobiograﬁcké tvorivé nepokoje?

– Sama nazývam román autoﬁktívny. Píšem o skúsenostiach, ktoré
poznám, čo však neznamená, že sa
museli stať mne. Autoﬁkcia je najpravdivejším základom na písanie

románu, moja vlastná ﬁkcia je moja
vlastná realita. Literatúra je vždy
„opačnou perspektívou“ života, ako
dvaja ľudia, ktorí ležia na tej istej
posteli – jeden s hlavou na vankúši,
druhý s hlavou tam, kde majú byť
nohy. Sú si blízki, sú spolu, sú paralelní, ale hľadia na seba z opačnej
perspektívy. Tak ako Lidija Dimkovska aj Lila Seraﬁmska. Pretváranie
reality čejkoľvek (auto)biograﬁe
v procese písania prechádza cez (auto)ﬁktívny ﬁlter, a tak sa zo života
stáva literatúra.
• Špeciﬁcká forma románu je veľmi vhodná aj na ﬁlmové spracovanie. Ako prebieha práca na scenári
a kedy možno očakávať jej zavŕšenie?
– Niekoľko kritických pohľadov
v Macedónsku a Slovinsku na Skrytú kameru potvrdilo, že román je
napísaný ﬁlmovo a zaslúžil by si,
aby sa podľa neho nakrútil ﬁlm.
Spočiatku som chcela scenár napísať sama, no čoskoro sa ukázal režisér a scenárista, ktorý bol na to pripravený. Takže v súčasnosti macedónsky režisér Tomislav Alexov píše
scenár podľa knihy. Verím v jeho
schopnosť vytvoriť príbeh, podľa
ktorého by sa dal nakrútiť dobrý európsky ﬁlm.
Pýtal sa Zvonko Taneski

Vzbura proti šikovnému žitiu
Erlend Loe: Doppler, Bratislava, Ikar 2006. Preklad Jozef Zelizňák
Nórskeho spisovateľa Erlenda Loeho (1969) objavilo
pre slovenských čitateľov vydavateľstvo Slovenský spisovateľ roku 2000 vydaním prekladu jeho knihy Naivne.
Super. z roku 1996. Naivný štýl písania, humor a iróniu
si autor uchováva aj v ďalších prózach, z ktorých vydavateľstvo Ikar vybralo román Doppler z roku 2004.
Andreas Doppler, manžel a otec dvoch detí, sa rozhodne zmeniť svoj zaužívaný priemerný spôsob života.
Po páde z bicykla, obklopený pokojným zeleným tichom lesa, sa Andreas Doppler zásadne zmení. Odloží
svoj pohodlný, zodpovedný, nalinkovaný život a odsťahuje sa do lesa.
Býva v stane, skamaráti sa s malým losom Bongom
a celá jeho existencia sa minimalizuje na umenie ničnerobenia. Rozhodne sa zbaviť svojej neuveriteľnej šikovnosti, ktorá bola dosiaľ jeho najcharakteristickejšou
vlastnosťou – v škole býval vždy šikovný, mal šikovnú frajerku, s ktorou sa šikovne oženil, bol obklopený šikovnými priateľmi, dostal ponuku na šikovné miesto, šikovne
vychovával deti, šikovne zrekonštruoval dom. „V celej tejto dokonalej šikovnosti som žil roky. S ňou som vstával, aj
zaspával. Dýchal som šikovnosť a život mi unikal.“
V lese, v samote, v uvedomelom ničnerobení je rozhodnutý bojovať voči návykovej šikovnosti. „Rodíme sa
a zomierame v samote. Čím skôr si na to človek privyk-

ne, tým lepšie. Samota je základom celej konštrukcie. Je
to jej takpovediac nosný pilier.“ Chce žiť život lovca
a zberača založený na výmennom obchode. Vie, že ak
by nespadol z bicykla a neudrel sa do hlavy, naďalej by
šikovne starol, šikovne by zomrel. Teraz je rozhodnutý
zomrieť nešikovne, nikdy sa o nič viac nesnažiť, nikdy
viac už nepodať žiaden výkon. „Naposledy som sa o niečo snažil a naposledy som bol šikovný.“ Dopplerov zámer zdokonaľovania schopnosti ničnerobenia a nudenia sa v absolútnej samote však maria jemu podobní
„vzbúrenci voči existujúcemu poriadku“, ktorí ho vnímajú ako svojho vodcu.
Postava Dopplera podobne ako rovnomenná kniha
nešetrne kritizuje Nórov aj Nórsko, búri sa voči „šikovnej“ nórskej spoločnosti, povrchnému spôsobu života
a všeobecnému krátkozrakému zmýšľaniu v tejto krajine. „Život v Nórsku nám nedáva reálny obraz sveta. Nórsko má tisíc miliárd korún v banke. ...Tieto peniaze nám
dala ropa. Vždy, keď konﬂikty vo svete zdvihnú cenu
ropy, my bohatneme. A to v porovnaní s ľudskou populáciou v podstate nič neznamenáme. ...Nórsko je len bezvýznamné predmestie skutočného sveta.“ Doppler sa preto
rozhodne opustiť Nórsko a odísť do tohto skutočného
sveta, k skutočným ľuďom.
Michaela Geisbacherová

Príbeh o hľadaní
Marcus Sedgwick: Kniha mŕtvych dní, Senica, Arkus 2006. Preklad Tomáš Mečíř
Marcus Sedgwick (1968), rodák z okolia britského
Kentu, fanúšik Nicka Cavea a skupiny ABBA, amatérsky
bubeník a milovník cintorínov sa vďaka senickému nakladateľstvu Arkus predstavuje po prvýkrát slovenskému čitateľovi. Hlavným hrdinom jeho Knihy mŕtvych
dní je Chlapec bez minulosti a bez mena. U mága Valeriána z kúzelníckej divadelnej šou, ktorý bol v mladosti
úspešným bádateľom, je „dievčaťom pre všetko“. Valerián zo zúfalej túžby po krásnej žene uzavrel pred pätnástimi rokmi zmluvu s temnými silami. Blíži sa však
čas zúčtovania a on vynakladá maximálne úsilie, aby
nemusel svoju časť dohody splatiť životom. Spolu
s Chlapcom, mladou Rakytou a vedcom Keplerom pátrajú po magickej knihe ukrývajúcej tajomstvo, ktoré by
mu mohlo zachrániť kožu. Mŕtvymi dňami označuje

autor obdobie medzi Vianocami a Novým rokom. Navôkol sa svet pripravuje na oslavu Nového roka, naši hrdinovia bojujú o holé prežitie. Sedgwickovo Mesto dýcha
tajomnou atmosférou stredovekej metropoly, podzemie je popretkávané vlhkými chodbami a katakombami a jeho uličky sú temnejšie než myšlienky vraha. Postavy sú beznádejne stratené v utrpení a biede, aj napriek tomu však neúnavne hľadajú, každý čosi pre seba
– mág Valerián spásu duše, Chlapec vlastnú minulosť
a identitu, vynálezca Kepler poznanie a Rakyta ľudské
teplo.
Sedgwickovi však musíme vytknúť až veľmi jednoduchý príbeh a zápletku, čo na pútavé čítanie, ako ho avizuje text na obálke, nestačí.
Vladimír Radosa

ZO SVETA KNÍH
Desať rokov po
Indická spisovateľka Arundhati Roy
oznámila, že sa púšťa do nového
románu. Desať rokov po vyjdení
románu ocenenom Booker Prize
Boh maličkostí (v slovenskom
preklade Veroniky Redererovej vyšiel
vo Vyd. Slovart roku 1998) nechce
v novom diele vyjadrovať svoje
názory tak, akoby ,,chodila po

vajíčkach“. Práve ﬁkcia jej umožňuje,
aby nemusela zvažovať, čo smie
a čo nesmie povedať. Autorka je
presvedčená, že za desať rokov od
posledného románu sa svet zmenil.
Arundhati Roy je známa najmä
svojimi nesúhlasnými postojmi voči
indickej vláde a odmietla cenu
Indickej akadémie umení.

Znovuobjavený Jacques Vaché
Krátke texty z roku 1913, ktorých
jedným z autorov je priekopník
surrealizmu Jacques Vaché (1895 –
1919), nedávno vydali vo
vydavateľstve Le Chien rouge pod
názvom En route, mauvaise troupe
(Na ceste, zlý dav). Pod týmto
paciﬁstickým a antiklerikalistickým
manifestom sú podpísaní vtedajší
gymnazisti v Nantes. Keď sa J. Vaché
roku 1915 liečil z vojnových zranení
v nemocnici v Nantes, zoznámil sa

tam s André Bretonom. Po návrate
na front si okrem Bretona vymieňal
surrealistické listy aj s Louisom
Aragonom a Guillaumom
Apollinairom. André Breton túto
korešpondenciu z rokov 1916 –
1918 zozberal a vydal po Vachého
smrti pod názvom Lettres de
Guerre (Listy z vojny). Touto
zbierkou vzdal česť mladému
autorovi, ktorý zomrel na
predávkovanie heroínom.

Piaf zaplavuje kníhkupectvá
Francúzske vydavateľstvo Denoël
dodalo do kníhkupectiev 13 tisíc
výtlačkov knihy Ginou Richerovej
Piaf mon amie (Piaf moja
priateľka). Autorka v nej podrobne
zaznamenáva pätnásť rokov
strávených po boku legendárnej
šansoniérky. Ich priateľstvo bolo
plné smiechu, Piaf neustále
vymýšľala nejaké fóry. Richerová vo
svojich spomienkach odkrýva silu

ducha Piaf, ktorú si uchovala
napriek tragédiám, čo ju
sprevádzali celý život. Prvýkrát
spomienky vydala roku 2004 pod
názvom Mon amie Edith Piaf
(Moja priateľka E. P.). K úspechu
knihy určite prispeje aj ﬁlm
La Môme (Vrabčiak) o Edith Piaf
režiséra Oliviera Dahana, ktorý
otváral tohtoročné Berlinale.
–báb–

Známky pre knižnice
So zaujímavým nápadom prišiel Zväz
knihovníkov a informačných
pracovníkov ČR a jeho Klub detských
knižníc. Vyhlásili súťaž o najlepšiu
knižnicu pre deti – Kamarátka
knižnica. Deti do 15 rokov budú
dávať knižnici ,,vysvedčenia“ bez
ohľadu na to, či sú alebo nie sú
čitateľmi knižnice, musia však
knižnicu navštíviť. Pri odovzdaní
,,vysvedčenia“ dostane dieťa drobnú
odmenu. Knižnice sa mohli prihlásiť
do konca septembra 2006 a teraz sa
už usilujú získať čo najviac
hodnotení od detí. Hlavným
kritériom je spokojnosť detí
s knižnicou, percento registrovaných
detských čitateľov z počtu detí

v obci, rozsah otváracích hodín pre
deti v knižnici, počet výpožičiek na
jedného registrovaného čitateľa,
počet kolektívnych podujatí pre deti
(dlhších ako 30 minút), počet
počítačov s prístupom na internet,
ktoré sú vyčlenené iba pre deti, obrat
knižničného fondu oddelení pre deti
za rok, ročný prírastok knižničného
fondu pre deti, členstvo a aktivita vo
zväze alebo klube detských knižníc.
Vo februári začala výsledky
vyhodnocovať komisia v niekoľkých
kolách. Súťažná komisia odmení 10
najlepších knižníc a vyhlási víťaznú
knižnicu – nositeľku titulu
Kamarátka knižnica 2006 v Prahe 1.
júna 2007.
–lč–

NAJPREDÁVANEJŠIE KNIHY
V TALIANSKU
Beletria
Federico MOCCIA: Scusa ma ti
chiamo amore (Prepáč, že ťa
volám láska)
2. Fred VARGAS: Nei boschi eterni
(Vo večných lesoch)
3. Khaled HOSSEINI: Il cacciatore di
aquiloni (Lovec šarkanov)
4. Simonetta Agnello HORNBY:
Boccamurata (Umlčané ústa)
5. Philip ROTH: Everyman
(Ktokoľvek)
6. Francesco GUCCINI – Loriano
MACCHIAVELLI: Tango e gli altri.
Romanzo di una raﬃca, anzi tre
(Tango a tí druhí. Román
o streľbe, vlastne o troch)
7. Salvatore NIFFOI: Ritorno
a Baraule (Návrat do Baraule)
8. Orhan PAMUK: Il mio nome
è rosso (Moje meno je červená)
9. Luca MOLINARI: Notte prima
degli esami oggi (Prvá noc
dnešných skúšok)
10. Mario Rigoni STERN: Stagioni
(Obdobia)
1.

Literatúra faktu
1.
2.

Andrea CAMILLIERI: Il colore del
sole (Farba slnka)
Ildefonso FALCONE: La catedrale
del mare (Morská katedrála)

Dario FO – Giuseppina MANIN: Il
mondo secondo Fo.
Conversazione con Giuseppina
Manin (Svet podľa Fo. Rozhovor
s Giuseppinou Manin)
4. Roberto SAVIANO: Gomorra.
Viaggio nell‘impero economico
e nel sogno di dominio della
camorra (Cesta do ekonomického
impéria a sna o ovládnutí
organizovaného zločinu)
5. Stanislas DZIWISZ: Una vita con
Karol. Conversazione con Gian
Franco Svidercoschi (Život
s Karolom. Rozhovor s Gian
Francom Svidercoschim)
6. Marco TRAVAGLIO: La scomparsa
dei fatti. Si prega di abolire le
notizie per non disturbare le
opinioni (Smrť faktov. Prosíme
zrušiť správy, aby nám neprekážali
v názoroch)
7.
omas HARRIS: Hannibal Lecter.
Le origini del male (Hannibal
Lecter. Pôvod zla)
8. Luciana LITTIZZETTO:
Rivergination (Obnovenie
panenstva)
9. Alessandro Del PIERO: Dieci +. Il
mio mondo in un numero
(Desať+. Môj svet v jednom čísle)
10. Luciano CANFORA: Esportare la
libertà. Il mito che ha fallito (Sloboda na export. Mýtus, ktorý zlyhal)
3.
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Za všetkým nájdeš príbeh
Ondřej Sekora

Ferdo cvičí mravenisko
Bratislava, Ikar 2006
Preklad Hana Zelinová
Od roku 1947, keď vznikla
rozprávková kniha Ondřeja Sekoru
Ferdo cvičí mravenisko, uplynulo
60 rokov. Je to aj vek Ferda Mravca,
protagonistu série príbehov,
literárnej postavy, ktorá zľudovela,
či „skultovela“, pretože má
schopnosť oslovovať a priťahovať
detského čitateľa aj dnes. Napriek
veku sa Ferdo Mravec na literárny
odpočinok vôbec nechystá. Svedčí
o tom jeho permanentná
prítomnosť v našom kultúrnom
povedomí. Napriek nespočetným
návratom v reedíciách a reprízach
je Ferdo Mravec nadčasovým
fenoménom. Jeho vlastnosti
vychádzajú z konvenčného
prirovnania: pracovitý ako mravec.
Vyznačuje sa poriadnou dávkou
kladnej životnej energie,
dynamicky preniká rôznymi
situáciami života a organizuje
zaujímavé podujatia. Z problémov
vždy vykľučkuje vďaka bystrému
umu a ostrovtipu. V tejto knihe
autor čerpal námety z rôznych
športových disciplín. Športové hry
organizované uprostred lesa sa
konajú takmer v olympijskom
duchu a zmenia pokojný život na
mravenisku. Športovému zápoleniu
predchádza vytrvalý tréning
mravcov pod taktovkou Ferda.
Odhodlanie zvíťaziť sprevádzajú
komické situácie. Aj keď sa v športe
od čias vydania knihy veľa zmenilo,
myšlienka diela zostáva platná aj
v súčasnosti. Idea o „súboji svalov,
vtipu a svižnosti“, ktorú prináša
táto rozprávka o Ferdovi a jeho
priateľoch z lesa, je naďalej
aktuálna a živá rovnako ako
postavička Ferda Mravca medzi
dnešnými čitateľmi.
Jaroslav Vlnka

Len nech sa mamka s oteckom
rozčuľujú, veď aj tak majú radšej
jeho mladšieho brata Vilka. Vilko je
celkom rozdielny, rád sa zalieča
rodičom a učiteľom. A aj v škole
musí byť zo všetkých najlepší. Raz
Gabovi skrsol v hlave bláznivý
nápad, rozhodol sa byť ako Vilko.
Ale ktože by veril Grázlikovi
Gabovi, že len tak pre nič za nič sa
zrazu polepší? Dobrota ho prestala
baviť skôr, ako vyviedol všetkých
z miery.
–dp–
Nick Arnold

Krv, kosti a vnútornosti
Bratislava,
Vydavateľstvo Slovart 2006
Preklad Mária Huttová
Je paradoxom, aké obrovské
množstvo prostriedkov a energie
sme vynaložili na objavenie nových
galaxií, a pritom ešte aj v 21.
storočí zostáva pre nás ľudské telo
v mnohých oblastiach záhadou.
Možno aj preto sa britský autor
Nick Arnold s ilustrátorom Tonym
De Saullesom rozhodol napísať
knihu Krv, kosti a vnútornosti
a nebol to výstrel naslepo. Kniha
získala Cenu Aventis za najlepšiu
vedeckú knižku pre mládež v roku
1997. Autori vás v podstate zavedú
na humorný výlet do ľudského
organizmu. Nestavili však všetko
len na humor. Okrem jazdy črevami
tu nájdete aj veľa kuriozít z histórie
výskumu ľudského tela, návodov na
bezpečné domáce pokusy
a množstvo zaujímavých testov.
Vydavateľstvo Slovart si za jej
sprostredkovanie našim mladým
čitateľom zaslúži jedničku; je to
skvelá náučno-zábavná knižka.
Z učebníc sa nedozvedia, že denne
vytvoríme až dva litre slín, čo sa
stane, keď nám praskne vyrážka
alebo koľkokrát sa dajú opakovane
zjesť vlastné zvratky?
–vr–

Jacqueline Wilsonová

Darebáčky

Oľga Ulasevičová

Bratislava,
Vydavateľstvo Slovart 2006
Preklad Nina Mrázová
Mandy Whitová je obyčajné
desaťročné dievčatko, ktoré ako
všetky jej rovesníčky chodí do
školy, rodičia ju ľúbia, rada kreslí
a túži po naozajstnom
kamarátstve. Napriek tomu má
Mandy veľký problém. Jej tri
spolužiačky ju šikanujú,
vysmievajú sa jej a v škole jej
každý deň robia zo života peklo.
Dievčatá pod vplyvom svojej
„náčelníčky“ Kim si zvolili Mandy
za terč posmechu kvôli jej
detskému výzoru a menšiemu
vzrastu. Mandy zo stresujúcej
skutočnosti hľadá únik – sníva
o tom, že je Miranda Dúhová,
krásne moderné dievča, s dobre
vyzerajúcou mladou mamou
a celou „armádou“ kamarátok.
Veľký obrat jej do života vnesie
nová kamoška Táňa. Ako to však
dopadne, či jej nové priateľstvo
prinesie vytúžené šťastie a ako sa
Mandy podarí zvládnuť nástrahy
veku, to sa už dočítate v novej
knižke známej autorky príbehov
Tetovaná mama, Najlepšie
kamarátky, Prvé lásky a i.
–zf–

Hurá, ideme von!

Franceska Simon

Grázlik Gabo
Bratislava,
Vydavateľstvo Slovart 2006
Preklad Darina Zaicová
Grázlik Gabo je poriadny
nezbedník. Je najšťastnejší, keď
privádza dospelých do zúfalstva.

KNIŽNÁ REVUE

Bratislava, Mladé letá 2006
Preklad Zuzana Viechová
Leporelo, ktoré vychádza zároveň
aj s ďalším dielom série pod
názvom Buď opatrný drobček!
o nástrahách dopravy, je určené
deťom, ktoré túžia objavovať stále
niečo nové. Pre tie, ktorým nestačí
iba listovať stránkami a nachádzať,
čo je na obrázkoch. Lebo niečo
môže byť aj za nimi. Hurá, ideme
von! prevedie mladého čitateľa
svetom poľa, potočnej ríše, zelenej
lúky, šťavnatého sadu a tajomného
lesa. Všade všetky práce vykonávajú
rôzne zvieratká... a po práci si aj
zvesela a poučne oddýchnu. Za
okienkami sa ukrývajú rôzne veci,
takže rodič sa môže pustiť do
vysvetľovania. Jeho radosť bude
dvojnásobná, keď zbadá, ako o nich
dieťa rozpráva bábike.
– msch –

určite zacítite, uprostred načatého
príbehu a slušne načrtnutej
atmosféry vás však šokujú výrazy
ako idiotka, debilka (citujem
a nepreháňam) a iné. Neuveriteľné
sú skôr tieto slová, než
dobrodružstvá, ktoré vraj mali deti
podľa titulu zažiť. Originalita diela
bola popretá už zámerom, keď sa
autorka rozhodla písať knihu
z prostredia, ktoré osobne
nezažila. Príbeh by trocha
nápaditosti zniesol, žiaľ, nebola
mu, rovnako ani čitateľovi,
dopriata. Potom ako sa hlavní
aktéri skamarátia, usilujú sa
svorne zabrániť, aby Jeﬀreyho
chladná a snobská matka
neposlala chlapca do vojenskej
školy. Keď môj kamarát uvidel túto
knihu, potešil sa: „Má to niečo
spoločné s Klubom
Pickwickovcov?“ Radšej spoznať
pravú chuť originálu, než sa
znechutiť falziﬁkátom. Keby aspoň
tá ukradnutá idea dostala dobrú
formu, alebo keby aspoň tá
ukradnutá forma dostala novú
ideu...
– et–
omas Brezina

Kto prenasleduje psa
Nula Nula Hav
Senica, Arkus 2006
Preklad Jana Šimulčíková
Nerozluční priatelia Lina, Lux
a Bastian bývajú v internáte
Zitterbart a majú spoločnú záľubu
– špecializujú sa na ohrozené
zvieratá, odhaľujú ich trýzniteľov –
sú vlastne takými zvieracími
detektívmi. Hoci na internáte
nesmú chovať nijaké zvieratá,
predsa dokážu všeličo vymyslieť,
ako aj v tomto príbehu o šikovnom
teriérovi Bellovi Bondovi. Na ulici
ho chcel zraziť vodič auta, psík
však ovládal množstvo trikov, a tak
sa zrazu ocitol v Lininom batohu.
Trojica si ho tajne odniesla do
internátu, kde ho onedlho prišli
hľadať z výskumného pracoviska
kozmetickej ﬁrmy Belinda,
v ktorom robili pokusy na
zvieratách. Napätie i zábava
s Bellom Bondom v knižke naozaj
nechýba. Autor priložil aj
posunkovú reč Bella, ktorou sa
rozprával s ľuďmi.
–lč–

Jeanne Birdsallová

Penderwickovci:
nebojácny Jeﬀrey, štyri
sestry, vynaliezavý pes
a ich neuveriteľné
dobrodružstvá
Bratislava, Ikar 2006
Preklad Dominika Petričková
Ak vám chutia romantické
dievčenské romány Louisy May
Allcotovej vyžarujúce harmóniu
amerického vidieka devätnásteho
storočia, možno pre vás táto kniha
bude niečím ako čokoláda, hoci
trochu falošná čokoláda. Starú
poetiku, šibalský humor a detskú
nevinnosť dobrodružstiev z nej

Hrdinky Lissi a Tinka zo série
príbehov Chalanom vstup zakázaný
od omasa Brezinu riešia závažný
problém – ako získať vyššie
vreckové od rodičov. Ak sa chcete
dozvedieť, ako sa z tejto ošemetnej
situácie dostanú, prečítajte si Baby
na mizine. Jednému z našich
čitateľov túto knihu venuje
vydavateľstvo Fragment, stačí,
ak nám pošlete kupón z 11. strany
do 11. apríla.
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Riaditeľ/majiteľ: Anton Gúth
Vznik: 1992
Zameranie, proﬁlové edície: zdravotníctvo,
logopédia, história, poézia

• Koľko titulov ste vydali od založenia vydavateľstva, koľko z nich
predstavujú publikácie slovenských
autorov?
– Vydali sme 40 titulov, len dva
boli od zahraničných autorov.
• Akým počtom titulov ste
prispeli na knižný trh roku 2006?
– Vlani prispelo naše vydavateľstvo
na knižný trh 6 titulmi a periodikom
Rehabilitácia. Z titulov je najžiadanejšia publikácia Ako učiť Pilatesa
v škole chrbtice a zároveň je najpredávanejším titulom v celej histórii nášho vydavateľstva. Čitateľov
priťahuje názornosťou a schopnosťou pomôcť aj vtedy, keď je iná liečba neúčinná. Za čin roka však pova-

žujem druhú zbierku básní Listy
stamodtiaľ od Števa Bartala, ktorou sa novému autorovi otvorili
dvere do siene slovenskej poézie.
• S akými edičnými zámermi ste
vstúpili do roku 2007?
– Prežiť.
• Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší?
– Levárky z roku 1997, kniha opisuje históriu a súčasnosť obce Malé
Leváre, pričom časť textu je napísaná po záhorácky.
• A naopak, ktorý zo svojich titulov
pokladáte za vydavateľský omyl?
– Preklad jednej originálnej práce
z angličtiny, keďže naša odborná čitateľská obec si zatiaľ nevie ceniť pôvodné zdroje a uspokojí sa so stručným „výťahom“ z problematiky.
• Čo by podľa vás pomohlo slovenskému knižnému trhu?
– Spravodlivé delenie zdrojov.
• Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?
– Vydať knihu, ktorá by bola bez
reklamy do troch mesiacov rozchytaná.
• Aký máte názor na rebríčky
bestsellerov?
– Je to dobre platená reklama.
• Akú knižku práve čítate?
– Životopisný proﬁl Jozef Tiso od
Milana Stanislava Ďuricu.

Katolícke knihy smerujú k čitateľom
O činnosti Združenia katolíckych vydavateľov
Slovenska hovorí jeho predseda Jozef MIKLOŠKO
Združenie katolíckych vydavateľov
Slovenska (ZKVS) združuje 25 vydavateľov katolíckej tlače. Jeho cieľom
je vzájomná spolupráca, informovanosť, výmena skúseností, spoločná
reklama a distribúcia kníh. ZKVS založilo roku 1993 osem vydavateľov,
dnes sú jeho členmi ekonomicky silnejšie vydavateľstvá – Spolok sv. Vojtecha, Lúč, Dobrá kniha, Don Bosco,
Vydavateľstvo Michala Vaška, Karmelitánske nakladateľstvo, stredne
veľké vydavateľstvá – Serafín, Nové
mesto, Spoločnosť Božieho Slova, no
väčšinu, až šestnásť členov, predstavujú malé, niekedy špecializované
vydavateľstvá. ZKVS vydáva ročne asi
200 titulov, za 13 rokov existencie je
to približne 2500 katolíckych kníh.
• Aké je hlavné poslanie vášho
združenia?
– Vo východnom bloku sme jediným združením takéhoto typu, rovnako je to aj s predajnými výstavami
katolíckych kníh, ktoré organizujeme. Som presvedčený, že vydávanie
a čítanie kresťanskej, na Slovensku
najmä katolíckej literatúry je v súčasnosti potrebnejšie ako predtým. Ak si
to neuvedomíme – a generácie pred
nami s podstatne menšími možnosťami to dobre chápali, nedopadneme
ako štát a národ dobre.
• V čom je osobitný prínos katolíckej literatúry?
– V dnešnom svete, keď väčšina médií upútava ľudí senzáciami a škandálmi, vidím cieľ ZKVS v tom, že svojou
prácou prispieva k šíreniu pravých
hodnôt, k vzdelávaniu občanov,
k ochrane detí, mládeže a rodiny,
a tým k morálnej obrode Slovenska.
V našej krajine sa hlási ku kresťanstvu
asi 85 percent občanov, napriek tomu

Cirkev sa nedokáže presadiť a využiť
možnosti, ktoré ponúka sloboda.
• Ako ZKVS uspokojuje záujmy čitateľov?
– Žánrové spektrum kníh vydavateľov ZKVS je široké: od kníh pre deti
a mládež, modlitebné knižky, teologické a ﬁlozoﬁcké spisy, životopisy
svätých, až po romány, spomienkové
a historické úvahy. Najväčší záujem je
o biograﬁe osobností, o dobrý román,
aj o knihy na tému Cirkev v dnešnom
svete. Veľký záujem je o cirkevné dokumenty a encykliky, o knihy kardinála Ratzingera, diela F. Riversovej
o výnimočných ženách v Biblii, aj
o knihy pre deti a mládež. Vlani sme
prvýkrát udelili tituly „Kniha roka
ZKVS“ v kategóriách: pôvodné dielo,
detská kniha, prekladová tvorba a odborná publikácia.
• Podporuje združenie aj distribúciu kníh z dielne svojich členov?
– Roku 1994 sme pripravili prvú
predajnú vianočnú výstavu ZKVS v jedenástich slovenských mestách. Odvtedy sa podujatie ustálilo v Bratislava a Trnave, vlani bolo aj v Prešove.
Chceme, aby sa táto myšlienka rozšírila po Slovensku nielen v predvianočnom čase, aby na každej fare,
v každej dedine bol človek, ktorý by
šíril kresťanskú tlač.
Ako predseda ZKVS by som chcel pomôcť vytvoriť jedinú celoplošnú distribúciu našich kníh. Naše knihy chceme
predávať aj vo svetských kníhkupectvách a chceme spolupracovať aj s inými združeniami a distribúciami. Veľkou rezervou na šírenie a predaj kníh
je využívanie internetu. Do podpory
náboženskej literatúry, sakrálneho maliarstva, sochárstva a iných umení by
sa mala viac zapojiť Cirkev.
–r–

www.litcentrum.sk

DÔSTOJNÉ
PRIPOMENUTIE
VÝROČIA

Ľudia a knihy
S Tomášom Janovicom na Cene Dominika Tatarku

Katarína Benciová
Vincent Šikula. Personálna
bibliograﬁa
Pezinok, Malokarpatská
knižnica 2006
Zostavovateľka
Katarína Benciová
rozčlenila bohatý
bibliograﬁcký
materiál do troch
hlavných oddielov
(tvorba Vincenta
Šikulu, literatúra
o spisovateľovi,
recenzie diel).
Na odčlenenie
jednotlivých častí
použila ilustrácie
Ľ. Hološku, ilustrátora mnohých autorových
diel. Do úvodu ako ilustračný materiál
predoslala myšlienky o spisovateľovi, esej
Vytrhnuté z kalendária a obsiahlu chronológiu
života a diela autora, vychádzajúcu z textu
J. Lomenčíka, pôvodne uverejneného
v publikácii Život a dielo Vincenta Šikulu
(1998). Lomenčíkova chronológia je doplnená,
spresnená a aktualizovaná. Bibliograﬁa
zachytáva 645 položiek a obsahuje cenné
menné a názvové registre. Vyšla pri príležitosti
spisovateľovho nedožitého 70. výročia
narodenia. Pezinská knižnica si ňou dôstojne
pripomenula autorovo jubileum. Bola to jedna
z posledných knižníc, kde sa spisovateľ stretol
so svojimi čitateľmi v roku svojho úmrtia.
–bla–

O SOBÁŠNOM
KOSTOLE
Jozef Haľko
Modrý kostol
Bratislava, Lúč 2006
Reprezentačná kniha, viazaná v žiariacich
tvrdých obalových doskách s umeleckou
fotograﬁou bledomodrého kostola v objatí
sýtomodrej oblohy pritiahne na prvý pohľad
chodca pozerajúceho sa do kníhkupeckého
výkladu. Nie div, veď mnohých k nemu viažu
živé citové spomienky – vlastný sobáš. Ide
o kostol, v ktorom bol za posledných 80
rokov uzavretý najväčší počet sobášov.
Dokonca dvakrát toľko ako v bratislavskom
Dóme sv. Martina.
Hoci Modrý kostol nepatrí k najstarším
cirkevným pamiatkam, je zasvätený sv.
Alžbete, a tak sa i jeho ikonograﬁcký
program odvíja od bratislavských dejín.
Mozaika zachytáva Alžbetu so zásterou
plnou ruží – podľa tradície sa milodary, ktoré
svätica tajne niesla uprostred zimy núdznym,
premenili na ruže. Cirkevný historik Jozef
Haľko podáva v 128-stranovej publikácii
fundovaný prehľad historických
a personálnych podrobností, dotýkajúcich sa
stavby tohto pozoruhodného diela, ktorého
vonkajší vzhľad i vnútro pôsobia tak
príťažlivo, že jeho model bol vybraný
reprezentovať slovenskú kultúru
v bruselskom parku Mini-Európy.
Autorom vyše stovky kvalitných fotograﬁí je
Jozef Sedlák, časť fotodokumentácie
pochádza z iných domácich a zahraničných
inštitúcií a zo súkromných zbierok. Obrazová
príloha robí publikáciu zaujímavou aj pre
odbornú verejnosť. Kniha je doplnená
nemeckým, francúzskym, anglickým
a maďarským resumé, a tak bude zaiste
milým darčekom nielen pre domácich
čitateľov, ale aj zahraničných hostí Slovenska.
Teodor Hlaváč
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Dámy a páni,
dovoľte mi začať anekdotou. Jano sedí na
strome a píli si konár pod sebou. Ide okolo
babka: „Jano, kydneš na zem.“ „Ale kdeže,
babka, ja dobre viem, čo robím.“ Babka
pokračuje v ceste a zrazu obrovský rachot.
Jano spadol na zem. Pozviechal sa a kričí:
„Babka, a nemohli by ste mi ešte niečo
predpovedať?!“
Humor, dámy a páni, má dva plusy. Jednou
rukou nám rozdáva radosť a druhou rukou
triafa klinec po hlavičke. Áno, humor nás
vtipne, veď ako ináč, upozorňuje na naše
mínusy, a také niečo sa pod Tatrami
neodpúšťa. Slovenčina je presná: čo nie je
vážne, to znevažuje!
Som veľmi rád, že dnešného Tatarku dostáva
jeden z našich najbrilantnejších

znevažovateľov, Kornel Földvári. Ten už
dávno zistil, že humor v akejkoľvek podobe,
či už písanej, hranej alebo kreslenej nie je
národným zločinom, ale národným
dobrodením. Ak sa podáva skvelým štýlom.
A Kornel Földvári o takomto humore celý
život píše. Skvelým štýlom – čo potvrdzuje
starú pravdu, že štýl je človek.
Čítať knižku O karikatúre má dva plusy. Ako
som už povedal – pri jej čítaní pociťujeme
nekaždodennú radosť a zároveň s obdivom
sledujeme, ako triafa klinec po hlavičke.
Takýto bedeker po domácej i svetovej
karikatúre nám ešte nikto neponúkol. Navyše
táto kniha – spolu s ďalšími opusmi Kornela
Földváriho o humore – má ešte jednu
prednosť.
Dominik Tatarka píše v Prútených kreslách:
„City... z tých čias sa už dávno rozplynuli, ale
zostal mi spôsob cítenia a myslenia – ako
tomu bezrukému, ktorý cíti práve tou
amputovanou rukou.“
A ja dodávam: keby sa opäť zintenzívnili
snahy patetikov amputovať pod Tatrami
humor, iróniu a sebairóniu, zostane nám
spôsob cítenia a myslenia, ako tomu
bezrukému, ktorý cíti práve tou
amputovanou rukou.
Až kým nám všetkým postihnutým, vo veľkej
miere vďaka Kornelovi Földvárimu, opäť
nedorastie amputovaná ruka – čím som,
pravdaže, nechcel vôbec nič predpovedať.

LITERÁRNE HÁDANKY
Keďže hádanky uverejnené v Knižnej revue č. 5 ukrývali veľmi známych autorov a vari ich
najznámejšie diela, všetky vaše odpovede boli správne. V prvom štvorverší literárnych
hádaniek sa ukrýval Alexander Sergejevič Puškin so svojím Eugenom Oneginom. ,,Dievčie
vnady“ z druhého šesťveršia patrili Maríne Andreja Sládkoviča.
Do lúštenia ďalších literárnych hádaniek, ale aj 365 švédskych krížoviek sa môže pustiť Ľuba
GRÍGEROVÁ z Gánoviec. Bratislavčanka Gabriela BADLÍKOVÁ možno doteraz ani netušila, čo
všetko jej mesto ponúka. Vďaka praktickému sprievodcovi Easy Bratislava bude mať poruke
všetky potrebné informácie.
Predpokladáme, že dnešné literárne hádanky patria medzi tie, ktorých vyriešenie nerobí
našim čitateľom nijaké problémy. V prvej sa ukrýva jedno z najslávnejších prozaických diel
s témou prvej svetovej vojny, v druhom slovenský román, ktorý býval povinným či
odporúčaným čítaním vo vyšších ročníkoch základnej školy.
I.
Keď zabili Ferdinanda,
spustila sa veľká sranda.
Na vojnu ho zasa vzali,
hoc bol blbec, blázon malý.

II.
Od Zvolena jedna dáma
bola láskou velikána.
O ich vzťahu román známy
v názve nesie meno dámy.

Domnievame sa, že v tejto chvíli je úspešnosť riešenia viac ako deväťdesiatpercentná. Predsa
však ponúkame ďalšie pomocné indície. K prvej hádanke dodávame, že jej autor sa vari ako
prvý prozaik vo svetovej literatúre pozrel na tragickú udalosť, akou bola prvá svetová vojna,
cez prizmu humoru, ale najmä irónie a satiry. Kniha je neobyčajne vtipná a zábavná, ale
zároveň je i ostrým výsmechom a odsúdením vojnovej i bezduchej vojenskej mašinérie.
Slovenský spisovateľ, autor diela ukrývajúceho sa v druhej hádanke, sa do povedomia
čitateľskej verejnosti zapísal predovšetkým ako tvorca historicko-životopisných próz, pričom
v centre jeho záujmu boli vzdialené (napr. Veľkomoravská ríša) i bližšie (národné obrodenie)
dejinné obdobia. Už pred druhou svetovou vojnou sa však významnou mierou pričinil aj
o rozvoj slovenskej rozhlasovej hry.
Na riešenie hádaniek, čiže mená autorov (krstné mená a priezviská) a názvy diel s kupónmi
vydavateľstiev Belimex a Ikar, ktoré venovali knižky do súťaže, čakáme do 11. apríla.
Vymýšľa Igor Hochel

JUBILANTI
od 28. marca do 10. apríla
• 29. 3. 1951 sa narodil prozaik, esejista,
autor literatúry pre mládež Ján
TUŽINSKÝ. Vo svojich prozaických dielach
za zaoberá základnými otázkami života,
hodnotovými kritériami jednotlivca a z nich
vyplývajúcich morálnych postojov.

Na vnútorný svet človeka sa zameriava aj
v šiestich poviedkach knižky Mimikri.
Recenzentka Michaela Geisbacherová túto
zbierku výstižne charakterizovala:
„... autor nám sprostredkúva životné
situácie človeka, ktorý sa usiluje uchrániť
pred „zranením“, ktoré mu môže spôsobiť
okolitý svet (a okolitý svet túto možnosť
naplno využíva!)“ Vydavateľstvo CCW
jednému z našich čitateľov venuje túto
poviedkovú knižku Jána Tužinského.
Namiesto blahoželania pripíšte ku kupónu
CCW, čo by stačilo urobiť, aby sme sa
navzájom nezraňovali.
Narodili sa
• 30. 3. 1937 – Milan VÁROŠ, autor
literatúry faktu
• 30. 3. 1939 – Vlastimil KOVALČÍK,
básnik, prekladateľ, esejista
• 2. 4. 1941 – Ladislav BALLEK, prozaik
• 6. 4. 1942 – Jaroslav REZNÍK, básnik,
dramatik, autor kníh pre deti, scenárista,
autor literatúry faktu, publicista,
prekladateľ
• 7. 4. 1964 – Táňa KELEOVÁ-VASILKOVÁ,
prozaička
• 8. 4. 1938 – Ivan KADLEČÍK, prozaik,
esejista, literárny kritik, básnik
• 9. 4. 1959 – Gustáv MURÍN, prozaik,
esejista
• 10. 4. 1935 – Ján BUZÁSSY, básnik,
prekladateľ
Medzi blahoželaniami Gabriele
Rothmayerovej bol aj takýto názor Róberta
VAVRA z Trnavy: „Reality šou sú asi
najlepším dôkazom, že súčasné hodnotové
systémy sú pomýlené. Ich sledovanie je, ak
nie zdraviu škodlivou obsesiou, potom určite
mrhaním času. Ohrozujú duše ľudí, a teda
dušu celej spoločnosti. Žiaľ, pre veľkú časť
národa to nie je obsesia, ale prirodzenosť.“
Gabriela BADLÍKOVÁ z Bratislavy nám
napísala: „Dobrá literatúra je ako
pohladenie či pohár pramenistej vody,
reality šou je ako kopanec alebo pohár
blenu.“
V mene jubilujúcej autorky ďakujeme
všetkým čitateľom, ktorí nám poslali svoj
názor na reality šou. Knižku Naše reality
šou Gabriely Rothmayerovej posielame
Jozefovi ŠOLTÉSOVI do Liptovského
Mikuláša, ktorý pravidelne čítal jej
príspevky v týždenníku Slovo.

Kto dostane knižku?
Publikáciu z Ústavu informácií a prognóz
školstva Rodičia o súčasnej škole posielame
Petre PALKOVIČOVEJ z Bratislavy.
Bratislavské výherkyne prosíme, aby si po
knižku prišli do redakcie.
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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Najväčšou inšpiráciou je samo písanie
Rozhovor s prozaikom Júliusom BALCOM
Július Balco (28. 2. 1948) vyštudoval Právnickú fakultu UK v Bratislave, pracoval ako
redaktor časopisu Romboid (1973 – 1996) a v iných redakciách. Poviedky publikoval
v Mladej tvorbe, Slovenských pohľadoch a Romboide, knižne debutoval novelou
Voskovožlté jablko (1976), nasledovali prózy Husle s labutím krkom (1979), Ležoviská
(1986), Cestujúci tam a späť (1988) a Diablova trofej (2006). Detských čitateľov si získal
rozprávkami o Strigôňovi – Strigôňove Vianoce (1991), Strigôňove prázdniny (1994)
a Strigôňov rok (1999), ktoré dostali aj podobu rozhlasových a televíznych večerníčkov,
a zábavnými príbehmi o trnavských vrabcoch Vrabčí kráľ (2004).

• Debutoval si roku 1976 novelou
Voskovožlté jablko. Príbehom z druhej
svetovej vojny, v ktorom rezonuje
myšlienka slobody a ceny, ktorú za ňu
treba neraz zaplatiť. Jednako si sa v ňom
vyhol ideologickým požiadavkám doby.
Lyrickou redukciou sujetu na vzťah otca
a syna kdesi na Liptove, uprostred
prírody. Na strome niet vtáka, ktorého by
si nevedel pomenovať, na salaši
predmetu. Precízna práca s detailom,
brilantné opisy. Takže tak trochu aj
knižná etuda prozaika, ktorý je
suverénny v reáliách a overuje si
možnosti jazyka. Čo povieš?
– Súkromne za svoj knižný debut
pokladám románovú novelu Husle
s labutím krkom (Slovenský spisovateľ
1979) a nie Voskovožlté jablko, ktoré vyšlo
v Smene o dva roky skôr. Ale napísané bolo
neskôr ako Husle, na môj štýl práce veľmi
rýchlo, za dva mesiace, do smenárskej
literárnej súťaže k výročiu SNP. Prispel som
do nej preto, lebo v tom čase som bol
čerstvým redakčným elévom v Romboide
a nemal som vonku knihu. Bál som sa, že
ma odtiaľ vyrazia, čo ostatne mali urobiť.
Dnes by som bol bohatý, som vyštudovaný
právnik. Motivácia teda bola jasná: čo
najrýchlejšie vyplniť medzeru
v ,,kvaliﬁkácii“, rekordne rýchlo vydať
knihu, čo zaručovali vyhlasovatelia
spomínanej súťaže.
Voskovožlté jablko je komorne ladený
príbeh otca a syna v ohrození života,
všetko ostatné je len kulisa. Nie je tam
nikde napísané, kto proti komu bojuje. Ten
príbeh by sa mohol odohrať kdekoľvek na
svete, kde sú ovce a zúri nešťastná
bratovražedná vojna. Svoju prozaickú
príležitosť som videl v knihe Husle
s labutím krkom, ktorú som mal
v podstate už napísanú, ale nechcel som ju
vydať, kým som jej nedal naozaj všetko,
čoho som bol v tom čase schopný.
• Novela Husle s labutím krkom, opus
magnum tvojej novelistiky, je balada
z cigánskeho prostredia plná hudby
a lásky, túžob a vášní, slobody a voľnosti.
Časopriestorovo presne nezaraditeľná,
ale vstupujúca do konkrétneho kontextu
tzv. normalizácie v okupovanej krajine
a totalitnom režime. Uvedomoval si si
tieto konotácie? Alebo máme veriť ,,iba“
tomu, čo hovoríš o Cigánoch vo svojej
nateraz poslednej knižke, totiž, že ich
voľný, nekomplikovaný život ťa
v mladosti neodolateľne priťahoval?
– Ktosi sa vtedy rozčuľoval, prečo píšem
o Cigánoch a nie o budovaní. Medzi
architektov pomýleného socialistického
realizmu som nikdy nepatril. Môj ozajstný
debut sa nerodil ľahko, zamietli mi aj
žiadosť o tvorivé štipendium. Pracoval som
ešte ako právnik, vlastne som len začínal,
a mal som obrovskú chuť písať. No keby
som to vytúžené štipendium dostal, musel
by som za tri mesiace odovzdať rukopis
a možno by bol menej kvalitný. Alebo aj
naopak. To práve človek nikdy nevie.

Hovorí sa – koniec dobrý, všetko dobré.
Vrátane všetkého zlého, aj toho
najhoršieho, čo tomu predchádzalo.
V každom prípade mi však potulní
muzikanti, z ktorých jeden ani nebol
Cigán, dovoľovali vypovedať o človeku
úprimne. Vykričať aj takú nehoráznosť,
že radšej nebude jesť koláče, ako by mal
pracovať, keď má husle. Možno práve
preto sú Husle s labutím krkom knihou
socialistického realizmu v tom najlepšom
zmysle slova. Ale nijaké ocenenie som za
ňu nedostal okrem ocenenia pre
spisovateľa najväčšieho, ktorým je preklad.
Vyšla v nemčine a maďarčine, pripravuje sa
jej vydanie v taliančine. Mala priaznivý
čitateľský aj literárnokritický ohlas, hoci to
podľa vtedajšej klasiﬁkácie cynických
kultúrtrégrov nebola angažovaná próza.
• Medzi Husľami s labutím krkom
a novelou Cestujúci tam a späť (1988) si
vydal zbierku poviedok Ležoviská (1986).
Ďalšiu Diablova trofej (2006) až
o dvadsať rokov neskôr. Prózy
z rozličných časových období, ktoré
svedčia o tom, že popri novelách si
trpezlivo pracoval aj na tomto žánri.
Viem, že väčšina z nich vyšla časopisecky,
no výsledný tvar v knihe je často celkom
odlišný od časopiseckej verzie. Nebojíš sa
vstúpiť dvakrát do tej istej rieky? Vôbec,
čo pre teba znamená žáner poviedky?
– V tomto žánri som doma, takto začínam,
tu sa mi najviac darí. Všetky moje novely

,,Dobrý román by mal byť ako
človek, ktorý od začiatku vzbudí
našu dôveru, cítime sa s ním dobre
a ani na um nám nepríde, že by
nás mohol sklamať. Pritom kdesi
v podtexte by mohol mať aj veľmi
príjemnú lož, čosi ako lichôtku,
ktorá poteší a povzbudí.“
mali pôvodne podobu krátkych poviedok.
Rád vstupujem znova a znova do tej istej
rieky ako tá žaba, ktorá vodu čistí. Všetky
poviedky zo zbierky Diablova trofej boli
už časopisecky publikované a potom som
na nich ešte tvrdo pracoval, keď si ma
oslovil, že bratislavské vydavateľstvo
Regent sa rozhodlo obnoviť slávnu
smenársku edíciu Erb. Voľakedy si
redigoval v Erbe moju prvú zbierku
poviedok a tvojou zásluhou sa Diablova
trofej stala pilotnou knihou tejto
obnovenej edície. Dal som si na nej naozaj
záležať. Niekedy som menil aj názvy.
Napríklad poviedka Silvester s dámou
v klobúku, lepšie povedané jej črta, vyšla
kedysi v Literike pod názvom Pozdrav
babieho leta a teraz je to už celkom iná
próza. Podobne Žlté ruže či Diablova trofej
aj rozsahom trojnásobne prekonali
pôvodné časopisecké verzie. Chcem tým
len povedať, že sú to vybrúsené prózy

overené časom a ako autor mám z tejto
knihy dobrý pocit. K jej konečnej podobe
prispela aj redakcia Pravdy, keď
v sobotňajšej prílohe začala uverejňovať
poviedky slovenských autorov. Pre pani
redaktorku a spisovateľku Helenu
Dvořákovú som ich zopár napísal a aj tie
sú v tejto zbierke.
• Osobitou kapitolou tvojej tvorby je
literatúra pre deti a mládež. Cyklom
strigônskych rozprávok a rozprávkou
Vrabčí kráľ, ktorá práve vyšla v poľskom
preklade, si okrem práce na poviedkach
vyplnil odmlku medzi Cestujúcim tam
a späť a Diablovou trofejou. Nazdávam
sa, že ich čitateľský a divácky (televízne
Večerníčky) úspech neťažil iba
z originálnych nápadov, ale aj z toho, že
si ich zasadil do reálneho prostredia,
v ktorom vystupujú popri rozprávkových
bytostiach aj postavičky, ktorých
predobrazom boli konkrétni ľudia.
Komunikujú s tými rozprávkovými
s rovnakou prirodzenosťou ako dýchajú.
A platí to aj naopak, pravdaže.
Nerozpráva aj karpatský strigôň ústami
starca – starcov – z chalupy pod orechom
kdesi za pezinskými hradbami?
– Všetky moje prózy, či už pre deti alebo
pre dospelých, majú reálny základ. Nikdy
som nič ,,nevymyslel“. Ale aj v útržku
náhodného rozhovoru som vedel zachytiť
stopu poviedky, príbehu, ak tam tá stopa
naozaj bola. Hneď som vedel, že to bude
poviedka, že to bude autentický príbeh,
ktorý hodno odkliať, dať mu presný tvar.
Prirovnal by som to k tvrdej sochárčine.
Moje poviedky musia mať pevnú
kompozíciu – kým ju nemajú, dovtedy
bijem do reality pomyselným kladivom
a dlátom. Príležitostí na dobrú poviedku
nebýva veľa. Jej stopu vnímam ako vzácny
dar, odtlačok tušenej prózy v mojej mysli
je pre mňa cennejší ako drahokam. Preto
som rád, že ma vtedy nevyrazili
z Romboidu, že som sa nemusel stať

právnikom a mohol som
sa venovať literatúre.
• Narodil si sa v Cíferi,
žiješ v Pezinku, robíš
v Bratislave. Korene
máš na Záhorí
a Liptove. Nakoľko sú
tieto prostredia pre
teba inšpiratívne? Nie je
pre teba inšpiráciou už
samo písanie? Ako som
už povedal pri inej
príležitosti,
v niektorých svojich
poviedkach sa zamýšľaš
aj nad magickými
okolnosťami reálneho
života, ktorých
spúšťacím
mechanizmom je
nepretržitý tvorivý
proces, iniciovaný,
naopak, atakmi, ktoré
nie sú iba vulgárnym
,,odrazom“, ale aj
odpoveďou na výzvu.
– Môj otec pochádzal
z Liptovského Trnovca,
matka zo Záhoria,
z Gajar. Tieto dva úplne
odlišné regióny
Slovenska, Liptov môj
milený aj Záhorí, to naše
Záhorí, majú
charakteristický pôvab,
nevyčerpateľné zdroje
inšpirácie. Ale najväčšou inšpiráciou je
samo písanie! Literárna tvorba nie je
remeslo, ktorému sa človek vyučí. Zároveň
platí, že aj v tomto procese autor nadobúda
určité skúsenosti, už nie je tak celkom
postavený pred čistý papier ako v úplných
začiatkoch tvorivého úsilia. Veľmi dobre sa
mi píše v budmerickom kaštieli. Mám tam
svoju magickú komnatu, na ktorú som
zvyknutý, vzácny pokoj a ohľaduplnú
starostlivosť ústretového personálu. Aj
v kaštieli sa niekedy darí viac, niekedy
menej, inokedy vôbec, ale vždy tam niečo
napíšem. Viem, že je to aj tvoja skúsenosť.
Keď máme dobré podmienky, musíme
niečo urobiť, aj keby sme nechceli. Ale kto
by nechcel, keď môže?
Vypovedať o tom, na čo nejestvuje
pomenovanie v slovníku nijakého jazyka,
je nesmierne vzrušujúce a zároveň
riskantné. Možno až nebezpečné ako
forma zaklínania samotného autora. Aj ty
si mi rozprával, že si niečo napísal,
a neskôr sa to naozaj stalo. Povieme si:
náhoda. Možno sme opísali, čo nás čakalo,
čo sa stať muselo. Ale čo ak sme to, či už
v dobrom alebo zlom, tým procesom
privolali? Ja neviem. Mal by som pre to
prestať písať? Komu sa to nepáči?
• Július Balco ako novelista a poviedkár,
autor píšuci pre deti. Hádam ťa ani veľmi
neprekvapím, keď sa ťa na záver spýtam,
či náhodou nepracuješ na románe. Hoci
už niektoré tvoje novely možno nazvať
románovými. Tému prezradiť nemusíš,
stačí, ak povieš, čo by dobrému románu
nemalo chýbať.
– Dobrý román by mal byť ako človek,
ktorý od začiatku vzbudí našu dôveru,
cítime sa s ním dobre a ani na um nám
nepríde, že by nás mohol sklamať. Pritom
kdesi v podtexte by mohol mať aj veľmi
príjemnú lož, čosi ako lichôtku, ktorá
poteší a povzbudí. Ľahko sa to hovorí, ale
ťažko spraví...
Zhováral sa Bystrík Šikula
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