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Milan Rúfus napísal
o najvýznamnejšom prekladateľskom
diele Viliama Turčányho: „Neviem, či
sme si dosť uvedomili, čo sa vlastne
stalo v ten rok (1986), keď vyšla
posledná časť Božskej komédie v jeho
preklade. Slovenská literatúra konečne
zmaturovala.“ Slovenská literatúra tým
potvrdila svoju dospelosť i vyspelosť.
O novom vydaní Pekla, prvej časti
Danteho Božskej komédie hovorí
prebásňovateľ Viliam Turčány na s. 12.
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NAJPREDÁVANEJŠIE KNIHY

OTTO VENGLARČÍK, KNÍHKUPECTVO,
NÁMESTIE MAJSTRA PAVLA 15, 054 01 LEVOČA,
TEL. 053/4699198
Slovenské:
1. B. Filan: TAM TAM plus – Ikar
2. D. Fulmeková: Dve čiarky nádeje – Ikar
3. K. Peteraj: Čo sa šeptá dievčatám – Ikar
Zahraničné:
1. J. R. R. Tolkien: Húrinove deti – Vydavateľstvo Slovart
2. M. Viewegh: Andělé všedního dne – Druhé město
3. D. Setterﬁeldová: Trinásty príbeh – Ikar
JURAJ KOZLO,
KNÍHKUPECTVO JULES VERNE, HLAVNÁ 49,
080 01 PREŠOV, TEL. 051/773 4830
Slovenské:
1. R. Irša: Slovo o Slovanoch, ich démonoch a bohoch –
Inštitút pre Spoločnosť
2. M. Hvorecký: Eskorta – Albert Marenčin Vydavateľstvo PT
3. L. Kollárová: Byť tou druhou 2 – Infopress
Zahraničné:
1. J. R. R. Tolkien: Húrinove deti – Vydavateľstvo Slovart
2. D. Burstein: Tajomstvá Márie Magdalény – Vydavateľstvo
Slovart
3. S. King: Puls – Beta
ANDREA KUKLOVSKÁ,
KNIHY MODUL, LAURINSKÁ 14, 811 01 BRATISLAVA,
TEL. 02/5443 1317
Slovenské:
1. B. Filan: TAM TAM plus – Ikar
2. E. Urbaníková: Všetko alebo nič – Eva Urbaníková-Evita
3. M. Jaslovský: Collegium musicum – Vydavateľstvo Slovart
Zahraničné:
1. K. Martinová: Vojvodkynin náhrdelník – Ikar
2. A. Wilhelm: Projekt Babylon – Ikar
3. L. M. Montgomeryová: Anna v Avonlea – SPN-Mladé letá

PARCON 2007 V NITRE
Mesto Nitra sa od 22. do 24. júna stane fantastickým
dejiskom už 25. ročníka putovného festivalu českej
a slovenskej fantastiky Parcon 2007. Čestným hosťom
festivalu je slovenský spisovateľ Jozef Žarnay.
Ďalšími hosťami sú výtvarníčka Martina Pilcerová,
historik a publicista Pavel Dvořák a český zabávač
Nalim Lidochaz, ako aj ďalšie hviezdy slovenskej
a českej fantastiky – spisovatelia Ján Fekete, Juraj
Červenák, Ondřej Neﬀ, Alexandra Pavelková; prekladatelia
Jan Kantůrek a Vladislav Galis; maliari a autori komiksov
Juraj Maxon, Milan Dubnický, Michal Ivan, František Mráz.
Na Parcon 2007 pricestuje aj poľský spisovateľ Arthur
Szrejter.
Vrcholom literárnej časti festivalu Parcon bude
odovzdávanie najprestížnejšej literárnej ceny v oblasti
fantastiky v oboch pôvodne spojených republikách – Ceny
Karla Čapka a krst zborníka víťazných prác MLOK.
Fantastický program a hostia potešia v kongresových
priestoroch Agroinštitútu všetky vekové kategórie, rodiny
môžu prísť aj s deťmi – hobiti do 130 cm majú vstup
zadarmo... Permanentka je v predpredaji v sieti TicketPortal
a v kníhkupectvách Brloh za 300 Sk.
Viac na www.parcon.sk
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ČÍTAME S OSMIJANKOM
„Deti málo čítajú!“ bijeme na poplach, hoci je zrejmé, že v čase
multimediálnej explózie je to prirodzený jav a nám nezostáva nič
iné, len zmobilizovať svoje sily, aby sme v tomto čase zachovali
jedinečný a nenahraditeľný fenomén čítania a knižnej kultúry
a úspešne ho preniesli do ďalšej generácie.
Toto si uvedomila nezisková organizácia Osmijanko, keď pred
tromi rokmi skoncipovala a úspešne odštartovala celoslovenskú
čitateľskú súťaž Čítame s Osmijankom. Úzke prepojenie medzi
vydavateľstvom, knižnicou a školou sa osvedčilo ako najlepšia
cesta k získavaniu nových čitateľov. Ich spoločné podujatia vedú
čitateľov ku knihe, nemajú však taký dosah ako konkurenčné
médiá.
A tak vznikla súťaž, ktorá prerástla do mohutného čitateľského
hnutia s konkrétnymi výsledkami. Vyše 12 tisíc detí z 220 škôl sa
pustilo do putovania za knihami, v ktorých hľadali správne
odpovede na osem Osmijankových súťažných úloh. Rodičia,
súrodenci a všetci rodinní príslušníci sa pustili do spoločného
čítania. Pani učiteľky a knihovníčky pomáhali pri vyhľadávaní kníh,
mnohé z nich premenili zložité úlohy na napínavé dobrodružstvo.
Ako inak to aj mohlo byť s veselým Osmijankom a jeho verným
psíkom Osmidunčom.
Hra podnietila záujem o množstvo kníh nielen z vydavateľstva
Buvik, iniciujúceho projekt, ale zo všetkých, v ktorých vyšli
rozprávky Jozefa Cígera Hronského, jubilujúceho Tomáša Janovica,
Jána Uličianskeho, Márie Rázusovej-Martákovej a Kristy Bendovej
– autorov, po ktorých bolo vyhlásené pátranie v tomto ročníku
Osmijankovho čitateľského putovania.
Slávnostné vyhodnotenie 3. ročníka súťaže v Mestskej knižnici
v Piešťanoch urobilo bodku za jedným rokom, ale čitateľské
dobrodružstvo stoviek detí pokračuje.
Ľubica Kepštová

Ján Švantner

Vyznania a piesne
Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2006
Erbovým slovom Jána Švantnera by mohla byť čistota: čistota jeho prežívania, myslenia, vyjadrovania, čistota možno až
ako spôsob existencie, čistota ako istota i nádej, čistota ako
celoživotné presvedčenie. Ešte ako mladý básnik pristupuje
k „veciam a vecičkám sveta“ ku všetkým jeho bytostiam a bytôstkam nechránený, vyrovnaný možno až v čase deﬁnitívneho vyznenia, vyznania. Švantner bol a zostáva básnikom, ktorý
vidí a odhaľuje veci aj tak až na kosť obnažené, ktorý nemusí
pátrať po básnickom tajomstve dejov, ono sa mu samo ponúka, jeho oči z neho čerpajú až do omdletia.
Poézia vrúcnej vnímavosti, aj tak by sme mohli charakterizovať básnikove úzkostné vzopätia, ako chvenie najjemnejších
strún vedomia, ktoré sa hýbe pri každom nepatrnom otrase,
ktoré v ňom horí ako snežný plamienok. „Svitajúci sneh za oblokmi“ naplno odkrýva žiarivú hudbu jeho piesne, lebo, áno,
Švantnerov verš má veľmi blízko k hudbe, aj jeho pestré, zvučne napriahnuté obrazy tvoria neviditeľnú melódiu, žiarivo
i žiarlivo nariasené notové záznamy. Ponorený, tento básnik
akoby bol ustavične ponorený v najčírejších vodách poetického slova a ako z dávnej bane z nej vynášal bremeno úrodného
nákladu, ktoré vždy znova rozosvieti zmysly recipienta.
V Švantnerovej poézii nachádzame aj odzvuky dávnych
básnikov: priznáva, z akých poetických pásem vyšiel, kto ho
ustavične inšpiruje, čia poézia je ešte vždy živá a dráždivá.
A ak sa o ňom hovorí ako o autorovi na rozhraní romantizmu
a symbolizmu, je to práve on, kto vie túto tradíciu dráždivo
vyplniť novým obsahom a odkazom, pričom jeho rukopis zostáva autentický, nemení sa so zašlou či novou módou.
„Tvrdý a rýdzi spev“, no ako mäkko sa k metaforám rezaným ostro ako niečia tvár prikláňa autorov zrak, ako za všetkou tvrdosťou, nepoddajnosťou a neústupnosťou cítime citlivé, doráňané srdce, ktoré sa neubráni skrivodlivostiam, cudzím záštiam, ale najmä povrchnosti, ktorá ho ráňa neraz
väčšmi a trvácnejšie ako prípadný nepriateľ. Švantner je básnikom hlbokosti, nesmierna hĺbka akoby rezala jeho myšlienky
ostro ako skalpel, vo svojich vlnách, vo svojich tajných priepastiach. Autor necúva pred ničím, jeho poézia sa (najmä v časopisecky uverejnených básňach) neuzatvára pred krivými a fa-

lošnými zrkadielkami dnešných dní, ktoré nemajú silu ani
zmámiť, ale ani zaujať, ktoré súdny človek vníma už od počiatku ako črepy na ceste, ktorá ani nie je jeho, ale po ktorej musí
chtiac-nechtiac kráčať spolu s ostatnými. Vynára sa tu však
podstatná otázka, či práve Švantner svojou poéziou neostáva
na cestičke, ktorá by mohla byť aj nás všetkých, priama, dlhá
a jasná. „Svet, vzdaj sa falošných farieb, všetkého, / čím si zviazaný. Neprenasleduj vlastné tiene. / Nakoniec vyriekni jasnú
neosobnú účasť, / a tak s vášňou ku všetkému... (Na poslednom
stupni, str. 73).
Švantner sa nevie ľahostajne prizerať, jeho pohľad i vhľad
je večne vášnivý, navždy horúčkovitý, navždy účastný. „A bolo
mi zrazu trvácne a silno“, taký je pocit, ktorý táto poézia vyvoláva v čitateľovi, z horúčky nezostáva popol, ale silná žiara,
ktorá prejasňuje aj naše vnímanie, cítenie a myslenie.
Ak sme v súvislosti s týmto autorom spomenuli hudbu
(napokon, názov zbierky Neviditeľná hudba z roku 1980 je
presvedčivým dôkazom), nemali by sme zabúdať ani na farebnosť; je isté, že Švantner je básnikom, ktorému sa všetko akoby zrazu ožiari a takisto naraz zhasína, teda sme svedkami
prechodu od žiarivej bielej k najtemnejšej čiernej, no básnik
ovláda aj prechody medzi týmito pólmi a naplno ich registruje
a využíva, hoci pre nás navždy zostáva čarodejníkom, ktorý
v najhlbšej tme slovom zapáli svetlo.
Ak spočiatku uprednostňoval formálne voľný verš, v neskoršej tvorbe čoraz častejšie používa viazaný verš, ktorý
v klasických básnických formách precizuje jeho i tak presnú
myšlienku, i tak vášnivou strohou linkou načrtnuté obrazy.
V baladách sa celkom súčasný obsah nijako nebije s klasickou
formou, naopak, tá akoby mu dodávala zvláštnu naliehavosť,
aktuálnosť a priebojnosť.
Výber z poézie Jána Švantnera, ako ho zostavil autor, predstavuje organicky pospájanú, súvislú, celistvú líniu jeho tvorby, v ktorej sa bez akýchkoľvek ruptúr či rozpaky vzbudzujúcich zámlk dostáva k slovu poézia, ktorej základným atribútom je zásadnosť autorovho postoja a svietivá, číra obraznosť.
Viera Prokešová
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Čas majstrov – majster času

ZRKADLÍME
„Umenie malo vždy mecénov
a vždy zušľachťovalo. Keď si nedoprajeme tento druh kultivácie národa, skončíme ako veľmi povrchní
a pôžitkárski. No určite po čase
zistíme, že nám niečo chýba. A to
niečo sa už nebude dať zrekonštruovať. Ak niečo zostane jednostranné, ľudia sa toho po čase
presýtia. No keď budú chcieť niečo
iné, už bude kontinuita prerušená
a bude trvať dlho, kým vzniknú
nové veci. To je ako s našimi umelcami, ktorých vychovávame za
naše peniaze a potom odídu do zahraničia, kde je o nich záujem
a dokážu sa tam cez umenie uživiť.
Keď ich chceme sem pozvať, nemáme na to, aby sme ich zaplatili.“
Mira Kovářová, SME 7. 6. 2007

KDE BOLO
• ZŠ J. A. Komenského vo
Veľkom Mederi – beseda
s redaktorkou a autorkou kníh
pre deti Danušou DRAGULOVOUFAKTOROVOU – 28. mája
• Kníhkupectvo Panta rhei
v bratislavskom Auparku –
autogramiáda českého spisovateľa
Michala VIEWEGHA – 11. júna
• Foyer Fakulty architektúry
STU v Bratislave – prezentácia
knihy Alfreda PIFFLA Zápas
o Bratislavský hrad. Denník
1948-1972 – 13. júna
• Loď NASSAU na Tyršovom
nábreží v Bratislave – prezentácia
knihy Michala HVORECKÉHO
Eskorta – 14. júna
• Zichyho palác v Bratislave –
prezentácia básnickej zbierky
Jozefa LEIKERTA Dotyky duše –
14. júna
• Letná čitáreň v Medickej
záhrade v Bratislave – stretnutie
s autormi kníh o Bratislave
Štefanom HOLČÍKOM a Petrom
SALNEROM – 16. júna
• Cukráreň Café Kolonáda
v Piešťanoch – veselé čítanie so
spisovateľkou Alžbetou VEREŠPEJOVOU z knihy Maškrtné rozprávky pána Dobošíka a pani
Krémešíkovej – 18. júna

KDE BUDE
• Kaviareň Next Apache na
Panenskej 28 v Bratislave –
autorské čítanie Petra
KRIŠTÚFKA z pripravovaného
románu Šepkár – 21. júna o 20.20
• Pezinok – literárne soirée
s Lacom KERATOM na festivale
Cibulák – 22. júna
• Mestská knižnica v Piešťanoch
– poetické stretnutie s Janou
BODNÁROVOU spojené s čítaním
z jej knižky O strome, ktorý bol
na ceste a tanečným vystúpením
tých najrozmanitejších bytostí
z Rozprávkového kráľovstva
v priestoroch Mestského parku –
22. júna o 10.00
• Pezinok – literárne soirée
s Karolom D. HORVÁTHOM na
festivale Cibulák – 23. júna
• Univerzitná knižnica
v Bratislave – druhá časť cyklu
Salón u Liszta s Kamilou
STRELKOVOU – 26. júna o 20.00
• Klub slovenských spisovateľov
v Bratislave – čítanie z kníh
Júliusa FILA Prenikanie soli
a Víťaziaci Kristus – 27. júna
o 15.00
• Kaviareň Next Apache na
Panenskej 28 v Bratislave –
autorské čítanie Romana
OLEKŠÁKA – 28. júna
• Festival Hodokvas
v Piešťanoch – Literárny cirkus
L.C.A. – 4. a 5. júla
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Cenu Mateja Bela za rok 2006 v kategórii spoločenských vied si z rúk
predsedníčky poroty Milady Pauleovej prevzala Juliana Szolnokiová.
Foto Peter Procházka

Cena Mateja Bela za rok 2006
V Klube slovenských spisovateľov v Bratislave 12. júna slávnostne odovzdali
Ceny Mateja Bela a prémie za knižnú tvorbu za rok 2006.
Na návrh poroty Ceny Mateja Bela výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad udelil
Cenu Mateja Bela za rok 2006 v kategórii spoločenských vied Juliane
SZOLNOKIOVEJ za preklad diela László Bitó: Kniha o dobrej smrti (Kalligram);
Cenu Mateja Bela za rok 2006 v kategórii prírodných a lekárskych vied
kolektívu prekladateľov MUDr. Petrovi ZVAROVI, prof. MUDr. Jánovi KLIMENTOVI, CSc., doc. MUDr. Ivanovi MINČÍKOVI, PhD., prof. MUDr. Ľudmile PODRACKEJ, prof. MUDr. Vladimírovi ZVAROVI, DrSc., prof. MUDr. Jánovi BREZOVI, DrSc., prof. MUDr. Michalovi HORŇÁKOVI, DrSc. za preklad
diela Emil A. Tanagho a Jack W. McAninch: Všeobecná urológia (Osveta);
Cenu Mateja Bela za rok 2006 v kategórii diel interdisciplinárnej a encyklopedickej povahy PhDr. Alojzovi KENÍŽOVI, CSc. za preklad diela David
Jordan a Andrew Wiest: Atlas druhej svetovej vojny (Ottovo nakladateľstvo).
Porota Ceny Mateja Bela a výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad
udelili knižné prémie Literárneho fondu za rok 2006 týmto prekladateľom:
Ing. arch. Helene GALANOVEJ za preklad diela J. Micklethwait a A. Wooldridge: Firma. Krátke dejiny revolučnej myšlienky (Vydavateľstvo Slovart);
Ing. Igorovi KŠIŇANOVI za preklad diela John Lewis Gaddis: Studená vojna (Vydavateľstvo Slovart); Doc. RNDr. Jurajovi ŠEBESTOVI, PhD., za preklad diela Ian Hacking: Sociálna konštrukcia – ale čoho? (Kalligram); Mgr.
Andrejovi KALAŠOVI, PhD., za preklad diela Xenofón: Hostina – Sokratova obhajoba (Kalligram); RNDr. Vladimírovi KOVÁČOVI, CSc., za preklad
diela Edward J. Larson: Evolúcia (Vydavateľstvo Slovart); PhDr. Adele
BÖHMEROVEJ, PhD., PhDr. Martine BUCKOVEJ, PhDr. Alexandre DEKANOVEJ, PhDr. Viktorovi KRUPOVI, DrSc., PhDr. Vladimírovi KRUPOVI,
doc. Milanovi KOVÁČOVI, PhD., Mgr. Tatiane PODOLINSKEJ PhD., PhDr.
Anne RÁCOVEJ, CSc., Mgr. Martinovi SLOBODNÍKOVI, PhD., a Mgr. Petrovi ŠKOVIEROVI za preklad diela Mytológia (Fortuna Print); Mgr. Márii
GÁLOVEJ, Mgr. Zuzane SZABOOVEJ, PhDr. Alene ANETTOVEJ, Mgr. Jane
LEVICKEJ za preklad diela Larousse: Pamäť – lepšie spoznať, chrániť,
účinnejšie využívať (SPN – Mladé letá); PhDr. Anne RÁCOVEJ, CSc., a Mgr.
Edgarovi JARUNKOVI za preklad diela Christopher Partridge: Viery a vyznania (Vydavateľstvo Slovart)
Výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad udelil vydavateľstvám Kalligram, Osveta, a Ottovo nakladateľstvo Poctu Literárneho fondu za významný edičný čin. Uznania Literárneho fondu za rok 2006 získali Vydavateľstvo Slovart, Kalligram, SPN-Mladé letá a Fortuna Print.

Cena Jána Hollého za rok 2006
V bratislavskom klube spisovateľov 19. júna odovzdali Cenu Jána Hollého
a prémie za knižnú tvorbu za rok 2006.
Na návrh poroty Ceny Jána Hollého výbor Sekcie pre umelecký preklad udelil
Cenu Jána Hollého 2006 za preklad umeleckej prózy orvald Steen: Ťavie
oblaky (MilaniuM) Jarmile CIHOVEJ;
Cenu Jána Hollého 2006 za preklad poézie Ted Hughes: Krá. Zo života
a piesní Krá (Ars Poetica) Martinovi SOLOTRUKOVI.
Vydavateľstvá MilaniuM a Ars Poetica zároveň získali Poctu Literárneho
fondu za významný edičný čin.
Porota Ceny Jána Hollého a výbor Sekcie pre umelecký preklad udelili
knižné prémie Literárneho fondu za rok 2006 týmto prekladateľom: Jozef MARUŠIAK za preklad diela Jurij Bujda: Pruská nevesta (Kalligram);
Marián ANDRIČÍK za preklad diela Dannie Abse: Dúha na nočnej oblohe
(Ars poetica); Eva MELICHÁRKOVÁ za preklad diela Fred Vargas: Uteč
rýchlo a ďaleko (Vydavateľstvo Slovart); Adam BŽOCH za preklad diela
Harry Mulisch: Objavenie neba (Vydavateľstvo Slovart); Elena FLAŠKOVÁ
a Ingrid HRUBANIČOVÁ za preklad diela Valčre Novarina: Hry (Divadelný
ústav); Renáta DEÁKOVÁ za preklad diela Péter Esterházy: Opravené vydanie (Kalligram).
Výbor Sekcie pre umelecký preklad udelil Uznania Literárneho fondu za
rok 2006 vydavateľstvám Kalligram, Ars poetica, Vydavateľstvo Slovart
a Divadelný ústav.

Novootvorená letná čitáreň U červeného raka v historickom centre
starej Bratislavy je ideálnym miestom na literárne podujatia. Mestská
knižnica v Bratislave privítala návrh
Slovenského centra PEN, aby sa tento priestor aspoň raz mesačne zmenil na Kaviareň PEN, kde by členovia
PEN diskutovali s čitateľmi.
V utorok 29. mája sme boli svedkami prvej, i keď trocha netradičnej
Kaviarne PEN, venovanej 75. narodeninám Antona HYKISCHA, predsedu PEN v rokoch 2004-2006. Literárny večer o premenách času s jubilujúcim Antonom Hykischom otvoril predseda Asociácie organizácií
spisovateľov Slovenska Jozef Leikert. Za slovenský PEN jubilanta pozdravil tajomník PEN básnik Ireney
Baláž. Moderátorkou večera bola
Elena Petrovická. V dialógu s Antonom Hykischom sa prítomní oboznámili s etapami života jubilanta

v spojitosti s premenami kultúrnopolitickej situácie našej krajiny.
Ukážky z kľúčových románov a esejí
predniesol člen Činohry SND Štefan
Bučko.
V závere autor predstavil bratislavskej verejnosti najnovší historický
román Spomeň si na cára, odhaľujúci storočné tajomstvá rodiny i pôsobenia bulharského panovníka Ferdinanda Coburga, ktorý mal úzky
vzťah k Slovensku. Za toto nové dielo autorovi osobným listom poďakoval Simeon Sakskoburggotski, vnuk
excára Ferdinanda, nedávny bulharský premiér.
Na literárnom večere sa zúčastnil
aj bulharský veľvyslanec na Slovensku Ognian Garkov a bývalý zástupca rakúskeho veľvyslanca v Bratislave Johannes Eigner, nemecký prekladateľ próz Dušana Dušeka a Antona Hykischa.
–r–

Oko nad Prahou
Veľvyslanectvo Českej republiky
a Univerzitná knižnica v Bratislave
pripravili (30. mája) prednášku Vlastimila JEŽKA, generálneho riaditeľa
Národnej knižnice ČR spojenú s prezentáciou víťazného projektu novej
budovy knižnice v Prahe na Letnej.
U našich susedov sa vedú búrlivé diskusie. Čím tento návrh britskej ﬁrmy
Future Systems na čele s medzinárodne uznávaným architektom českého
pôvodu Jánom KAPLICKÝM mnohých
„rozrušil“ a iných „potešil“?
V. Ježek načrtol prítomným genézu
vývoja budúcej budovy knižnice od
roku 2004 až po vyhlásenie víťaza
medzinárodnej architektonickej súťaže. V projekte sa podľa odborníkov
snúbi plastickosť s farbou (šampanského) a krásou. Architektúra budovy predstavuje jednoduchú, modernú, pokrokovú, farebnú a jedinečnú
trojrozmernú konštrukciu, ktorá je
mostom medzi minulosťou a budúcnosťou. Je to stavba tretieho tisícročia, určená dospelým, deťom i hendikepovaným návštevníkom.
Knižnica poskytne priestor pre 10
miliónov knižničných jednotiek (aj
s rezervou na ďalších 50 rokov) a bude
v nej 1 250 študijných miest a ďalších
700 miest v spoločenských a oddychových priestoroch. Miesto tu nájde aj
Parlamentná knižnica. Národná knižnica ČR sem presťahuje novšie fondy

vydané od roku 1801 až po súčasnosť.
Budú umiestnené v podzemí s dokonalou ochranou proti požiaru i vode.
Automatizovaný systém distribúcie
fondov ušetrí čas a pracovné kapacity,
ktoré posilnia služby čitateľom.
Zaujímavým prvkom novostavby je
„ulica“ prístupná z parku a priľahlej
komunikácie. Tu budú kníhkupectvá,
výstavné priestory, viacúčelová sála,
kaviarne, reštaurácie, ako aj študovne prístupné bez obmedzenia a registrácie. Na poschodiach budú už
pre používateľov knižnice zóny s voľným výberom dokumentov, špecializované študovne a študovňa národných konzervačných fondov. Vyššie
budú umiestnené kancelárie, administratíva, zasadačky. V hornej časti
budovy vo výške cca 30 m je tzv. oko
nad Prahou – kaviareň, vyhliadka
s neobyčajným pohľadom na mesto,
čitáreň dennej tlače, periodík alebo
práve vypožičaných kníh.
Doterajšie priestory v historickej
budove Klementína budú naďalej
patriť knižnici a zostanú tu historické a hudobné fondy i vzácna Slovanská knihovna.
Odvážny a netradičný projekt teraz
čaká dlhá cesta ku skutočnej realizácii. Sťahovanie fondov je naplánované
na rok 2012. Až potom prídu na
rad návštevníci a „oko nad Prahou“
naozaj ožije.
-lč-

Literárny festival Kafkove Matliare
V dňoch 28.-30. mája sa vo Vysokých Tatrách a v Liptovskom Mikuláši
po prvý raz uskutočnil Medzinárodný
festival Kaove Matliare. Pripravili
ho Klub nezávislých spisovateľov
a Mesto Vysoké Tatry. Cieľom Kaových Matliarov je pripomínať si život
a dielo Franza Kau, najvplyvnejšieho autora 20. storočia, ktorý sa v rokoch 1920-1921 liečil v Tatranských
Matliaroch, a zároveň predstaviť slovenských spisovateľov a ich tvorbu.
Zahraničnými hosťami boli popredný český kaológ Josef Čermák, holandský odborník na F. Kau Niels
Bokhove a Marijke van Dorstová,
predstaviteľka Holandského Kaovho kruhu. Ich prednášky o Kaovej
Prahe, o názoroch Kau na chorobu
a lieky, o Kaovi ako výtvarnom
umelcovi, ako aj referát predsedu Rakúskej spoločnosti F. Kau Norberta
Winklera (ktorý sa nemohol na festivale zúčastniť) o poslednom roku Kafkovho života, zaujali v Grand Hoteli

Starý Smokovec najmä mladé publikum. Študenti mali možnosť vypočuť
si aj verše a krátke sebaprezentácie
básnikov Igora HOCHELA, Anny ONDREJKOVEJ, Milana RICHTERA. Diváci v Klube dôchodcov v Tatranskej
Lomnici si mohli pozrieť ukážku z divadelnej hry M. RICHTERA Z Kaovho Pekloraja (scény zo spisovateľovho
pobytu v Matliaroch) v podaní amatérskeho divadla z Liptovského Mikuláša. Na záver kaovského dňa sa
svojimi názormi na básnickú tvorbu
a veršami predstavili Juraj KUNIAK,
Igor HOCHEL a Anna ONDREJKOVÁ.
Bodkou za podujatiami vo Vysokých
Tatrách bola prezentácia dvojjazyčného vydania Kaovej Premeny (nemecko-české vydanie vo Vydavateľstve Slovart) s najstaršími ilustráciami – vo výbere a s komentárom Josefa
ČERMÁKA. Záverečným podujatím
festivalu bola ukážka z hry Z Kaovho Pekloraja v Knižnici G. F.-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši. -r-

Nevyužité myšlienky
Ľudstvo si vždy poradí, keď o nič nejde.
Viliam Klimáček: Satanove dcéry, Vydavateľstvo Slovart 2007
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Recenzie

Leonard Mlodinow: Eukleidovo okno

BIBLIOGLOSÁR

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2007. Preklad Jozef Kovaľ

Rosamunde Pilcherová
BELASÁ SPÁLŇA
Bratislava, Slovenský
spisovateľ 2007

Fyzik Leonard Mlodinow je
kultúrnej obci známy najmä vďaka
svojej spolupráci s hollywoodskymi
producentmi, písal totiž scenáre
k známemu seriálu Star Trek.
Okrem toho je spoluatorom,
popri svetoznámom fyzikovi
S. Hawkingovi, popularizačnej
knihy Ešte stručnejšia história
času a v neposlednom rade
autorom knihy o geometrii,
Eukleidovo okno, ktorá už stihla
vyjsť vo viacerých prekladoch.
Mlodinow uvádza príbeh
geometrie od Euklidových
rovnobežiek až k najmodernejším
koncepciám hyperpriestoru.

Príbeh geometrie odvíja na pozadí
(zaujímavých) životov
najvýznamnejších postáv tohto
odboru. Teda aspoň podľa
Mlodinowa. Aj keď sa knižka
číta veľmi ľahko a príjemne,
a od čitateľa nevyžaduje špeciálne
vedomosti, pravda, okrem
pozornosti, možno s Mlodinowom
polemizovať, prečo si volí práve
5 postáv (Eukleides, Descartes,
Gauss, Einstein a Witten),
s ktorými stotožňuje 5 revolúcií
v geometrii. Predovšetkým
Einstein pre mňa nezosobňuje typ
revolúcie v geometrii, aj keď,
pravda, s jeho teóriou relativity sa

mení chápanie priestoru a času.
Uvedomujem si síce, že ide len
o popularizačnú prácu, predsa mi
však chýba aspoň jasné
vymedzenie pojmu revolúcia.
Autor hľadí na geometriu skôr
očami fyzika, nie matematika.
Mlodinowov priam žoviálny štýl
písania a rôzne anekdoty sú
výrazným obohatením a akýmsi
sviežim vetrom v rámci tohto typu
literatúry. Niekedy sú síce na úkor
zaujímavejších informácií
z geometrie (miestami až
vymyslenými faktami: Hitler
postavil plynové komory v Poľsku
preto, že Poliaci boli antisemiti), ale

čitateľa nimi dokáže udržať
v napätí a nedovolí mu odložiť
knihu už po niekoľkých stranách zo
zbytočných obáv, že aj tak ničomu
neporozumie. Zvedavci určite
porozumejú. A ešte sa aj pobavia.
Záverom niekoľko slov k prekladu.
Text je plynulý a zrozumiteľný,
občas síce chýba „slovíčko“
z originálu, ale význam to,
našťastie, nemení. Medzi
registrom a textom je častý
nesúlad mien a názvov
(spomeniem len Dirac – Dirak,
Georg Cantor – Greg Cantor,
Fizeau – FitzGerald, pričom prvý
výraz je zakaždým správny).

John R. Searle: Myseľ, jazyk, spoločnosť
Bratislava, Kalligram 2007. Preklad Dezider Kamhal
Vplyvný súčasný americký ﬁlozof
John Searle, známy predovšetkým
svojimi prácami z oblasti teórie
intencionality a rečových aktov,
ktorý neobišiel ani ﬁlozoﬁcky
populárne problémy vedomia,
sa vo svojej útlej knižke Myseľ,
jazyk, spoločnosť snaží poukázať
na vzťahy medzi psychickými
stavmi, jazykom, sociálnou
skutočnosťou a našou koncepciou
sveta. Ako jeden z mála sa touto
knihou vlastne podujal
rekonštruovať zašlú slávu
systematickej ﬁlozoﬁe.
Metódu, ktorú si volí, je logická
analýza. Analýzou mysle, ktorá
tvorí argumentačnú os knihy,
postupne odmieta dualizmus

(mysle a tela), materializmus,
či redukovateľnosť vedomia
na nervové udalosti. Putom,
ktoré spája myseľ so sociálnou
skutočnosťou je jazyk. V ňom je
kódované, čo si ľudia myslia, ale aj
to, ako medzi sebou komunikujú,
a tým vytárajú jazykovú
skutočnosť. Kľúčovým pojmom
sociálneho sveta je intencionalita,
ktorú ďalej rozoberá. Searlovým
zámerom je nadviazať na
„osvietenskú víziu” poznateľnosti
sveta, ktorej zavŕšením sú podľa
neho dve veľké postavy
matematiky a ﬁlozoﬁe prelomu
19. a 20. storočia: Gottlob Frege
a Bertrand Russell.
Po vážnych zlomoch, ktoré naše

poznanie sveta takpovediac
„postihlo“ v prvej polovici
20. storočia v podobe Eisteinovej
teórie relativity, Russellových
paradoxov v teórii množín,
atakujúcich nespornosť
matematiky, Freudovho objavu
nevedomia, Gödelovho dôkazu
neúplnosti matematiky,
Kuhnovým a Feyerabendovým
poukázaním na iracionálnu
stránku samotnej vedy, a napokon
tvrdení kvantovej fyziky,
že fyzikálna skutočnosť je
na najzákladnejšej úrovni
indeterministická a človekpozorovateľ sa vlastne podieľa
na vytváraní tejto skutočnosti,
Searle ponúka protiargumenty

v nádeji, že zachová ucelenosť
obrazu sveta a s ňou aj jeho
poznateľnosť. Aj keď niektoré
z nich nemusia vyznieť celkom
presvedčivo (a mňa Searle určite
vo všetkom nepresvedčil),
dokáže ﬁlozofovať neuveriteľne
podnetne a zaujímavo. Navyše
svoje argumenty opiera o mnohé
výsledky vedy, čo vo ﬁlozoﬁckej
tradícii nebývalo zvykom
(dokonca od 19. storočia išlo
priam o konkurenčné „obrazy
sveta“), čím spoluvytvára nový
spôsob ﬁlozofovania.
Na záver s potešením skladám
poklonu „zasvätenému“
slovenskému prekladu, ktorého
autorom je Dezider Kamhal.

Peter Macinnis: Zabijácka fazuľa z Calabaru
Bratislava, Eastone 2006. Preklad Marta Pavelková
So zveličením môžem povedať,
že kniha úspešného austrálskeho
popularizátora vedy, Petra
Macinnisa, Zabijácka fazuľa
z Calabaru, sa venuje
mimoriadne atraktívnej téme:
jedom v rôznych podobách
(syntetickým, prírodným atď.),
travičom a travičkám, bojovým
plynom aj jednotlivým jedovatým
zástupcom fauny a ﬂóry. Čitateľ
sa dozvie zaujímavé a zároveň
napínavé príbehy o tom, ako
z tohto sveta predčasne odišli
bohatí majitelia nehnuteľností,
ktorým ich príbuzní nedopriali
užívať si majetok, o žiarlivých
vyústeniach manželských
nezhôd, o jedoch v politike, či
o nasadení bojových plynov

počas prvej svetovej vojny.
Možno vás mnohé fakty
prekvapia, napríklad to, že Hitler
odmietol vyvíjať a používať
chemické zbrane na bojisku (sám
bol nimi zasiahnutý počas služby
v 1. svetovej vojne), hoci smutne
známy cyklón B neváhal použiť
na milióny civilistov
v nasledujúcej svetovej vojne,
alebo to, koľko prirodzených
jedov sa skrýva v našich
jedálnych lístkoch, či to, ako
olovo v podobe vodovodného
potrubia zabíjalo Rimanov,
pričom olovo sa vyskytovalo
v nápojoch ešte v 19. storočí!
Azda najprekvapivejším
poznatkom, na ktorý čitateľ
narazí, je, že najväčšími travičmi

KNIHA ROKA 2007
Stav k 14. júnu
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1. Na knihu roka navrhujem:
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2. Za debut roka navrhujem:
(autor, názov, vydavateľstvo)
3. Za vydavateľstvo roka navrhujem:

DEBUT ROKA
1. R. Sidor: Prvá kniha – OZ Slniečkovo

zamestnancov, ktoré sa
nezriedka končili ťažkým
poškodením zdravia alebo
smrťou. Ďalším častým prípadom
otravy boli lieky. Popri týchto
témach sa Macinnis venuje aj
jedom v kozmetike a športe.
Skrátka, ako sám autor píše, jedy
možno nájsť všade okolo nás.
No kníh o nich na slovenských
knižných pultoch už niet
v takom množstve. Preto je
Zabijácka fazuľa z Calabaru pre
mňa vítaným obohatením
poznania, navyše napísaným
veľmi pútavo, ale aj humorne.
Kniha sa veľmi dobre číta, škoda,
že sú v nej zbytočne gramatické
chyby.
Richard Czedzo

ANKETOVÝ LÍSTOK - KNIHA ROKA 2007

KNIHA ROKA
1. M. Rúfus: Vernosť – Slovenský spisovateľ
2. D. Poláčková: Aleš Votava – Vyd. Slovart + SNG
3. K. Peteraj: Čo sa šeptá dievčatám – Ikar
4. P. Nagyová-Džerengová: Pozri sa na seba – Ikar
5. A. Hykisch: Spomeň si na cára – Vyd. Matice slovenskej

v dejinách boli predavači
potravín. Tí radi svoje výrobky
prifarbovali, dochucovali a pod.
Keď si uvedomíme, že s prvými
hygienickými kontrolami sa
začalo až na konci 19. storočia,
musí vám po tele behať mráz.
Jedy sa skrývali v mlieku, masle,
cukre, octe, čaji a mnohých
ďalších základných potravinách,
no predovšetkým v oleji.
Macinnis uvádza pomerne
nedávny prípad otravy asi 20 tisíc
konzumentov repkového oleja
roku 1981 v Španielsku.
Veľmi zaujímavou kapitolou je
čítanie o jedoch na pracoviskách,
keď majitelia baní či tovární
prehliadali v mene zisku
chronické choroby svojich

4
Meno a adresa odosielateľa:

VYDAVATEĽSTVO ROKA
1. Ikar
2. Vydavateľstvo Slovart
2. Aspekt
3. Slovenský spisovateľ
4. Vyd. Matice slovenskej

(podpis)
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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.

Preklad Oľga Kralovičová
Trinásť príbehov obyčajných
ľudí populárnej anglickej
autorky zavedie čitateľa do
prostredia čarovných zákutí
juhozápadného Anglicka.
Pestrá paleta postáv – domácich
obyvateľov, či letných hostí,
alebo náhodných návštevníkov –
prináša pohľady na rozmanité
osudy dospelých i detí,
premeny ich názorov,
myslenia i na vzájomné vzťahy.
Životné príbehy o postavách
hľadajúcich domáci kozub,
láskavé slovo i prosté ľudské
pochopenie sú príjemným
oddychovým čítaním na všetky
ročné obdobia.

DRŽIA SLIEPKY DIÉTU?
Bratislava, Ikar 2007
Preklad Zuzana Šeršeňová
Pred časom sme mohli čítať
knižku, ktorá nezmyselným
paradoxom v názve vybudí
všetky zmysly a hneď na úvod
vyvolá nejednu otázku už svojou
otázkou v názve: Prečo majú
aj muži bradavky? (Fragment).
Vydavateľstvo Ikar kontruje
vtipnej zvedavej knižke
vtipnou zvedavou knižkou.
Obe vychádzajú z rovnakej
koncepcie: dať prekvapujúco
triviálnym otázkam z nášho
života erudované odpovede.
Kým tá sa venovala tajom
ľudského tela, ikarácka,
zostavená z vyše stovky
otázok a odpovedí
uverejňovaných v populárnom
britskom časopise New Scientist
vyberá na svetlo sveta
dôležité nedôležitosti
z viacerých oblastí vedy. Posúďte
sami: Bolí odseknutie hlavy?,
Ako ďaleko sa priemerný krt
prekope za svoj život?, Ako
najlepšie odstrániť kurkumové
škvrny?, Je možné vypočítať,
koľko vody je v oblaku? atď.
Prosto tromi slovami: vynikajúce
plážové čítanie.

Ján Chryzostom Korec
MATKA VYKÚPENÝCH
Bratislava, Lúč 2006
V rámci edície Knižnica viery
vychádzajú vo vydavateľstve Lúč
desiatky spisov kardinála Korca.
Matka vykúpených sa pôvodne
objavila v samizdate roku 1989
a jej aktuálne sprístupnenie má
predstaviť súčasnosti Pannu
Máriu v komplexe jej života
a duchovného pôsobenia. Autor
postupuje od potvrdenia jej
historickej existencie a čitateľsky
ústretovo, prirodzene spájajúc
kontempláciu s odborným
výkladom, pokračuje cez jej
osud spojený s Ježišom, jej
osobitosťou a vierou, až
k tajomstvu nanebovzatia,
k formám úcty a postaveniu
v cirkvách. Veriaci vyznávajú
kľúčové miesto Panny Márie
v dejinách spásy, uznávajú ju ako
duchovnú matku, záchrankyňu
duší a orodovnicu pred Bohom.
Ako Sedembolestná je
patrónkou Slovenska, čo môže
spolu s knižkou J. Ch. Korca
všetkých hľadajúcich povzbudiť
k vytvoreniu osobného puta
k nej.
-lč- -rm-
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Vychádza

Dana Podracká: Persona & Morfeus
Bábika

Za stolom sedí neznámy a píše. Možno
počuje moje kroky, ale nezdvihne zrak a píše
ďalej. Všetko, čo napíše, hneď vzápätí mizne.
Keď dopíše stranu, vezme si ďalší prázdny
list a píše ďalej. Podídem bližšie a vidím, že
nepíše atramentom. Každé písmeno je
ťahom tieňa, obkresľujúcim
záblesk svetla.
Sadám si naproti a začínam písať. Všetko, čo
napíšem, mizne tiež. Rozhodnem sa zostať
a pokračovať ďalej.

Predtým som bola bábika
s plátennou hruďou,
s atramentovým slnkom a mesiacom
na kolenách.
Postavili ma do okna,
aby som videla
kto prejde bránou,
priblíži sa k mojej tvári,
poreže sa na mojom srdci
a nakreslí mi vnútorný hlas.

Poschodová posteľ Fridy Kahlo

Pyramída
Musím sa ti priznať;
vždy, keď začneš: rozumiem každej vete,
každému jednotlivému slovu,
ale celku nerozumiem;
prúdiš pomimo mňa
vidím dom s prepadávajúcou sa strechou;
za rozbitým oknom s mrežou je prevrátená
mraznička s odtrhnutým vekom,
plná vyliateho svetla
nebola som stvorená pre lož,
ale pre poriadok v oddanosti,
pre oko z opaku dlane
rozumieť celku možno značí
mať vlastné pocity,
neprivlastňovať si, čo mi nepatrí,
nevyvlastniť sa
na vrchole pyramídy, vystrčenej z duše
urobiť kotrmelec do bezbrehej
modrej tmy.

Ťah tieňa, záblesk svetla
Zatváram unavené oči; nox hľadá solitudo,
hviezdny pes pod viečkami
líže soľ slov
celuloid pamäti zostal vonku, som papier
na písanie;
ťah tieňa, záblesk svetla

Diptych Dany Podrackej Persona & Morfeus tvoria dve samostatné knihy; kniha básní
Persona a kniha krátkych gnómických príbehov Morfeus. Poradie a názvy vnútri kníh sú
identické. Zatiaľ čo Persona vidí svet cez prizmu poézie, Morfeus posúva motívy videného
do „vyššieho levelu“ v zmysle kabalistického princípu: človek by mal na zemi žiť preto, aby
sa celý čas snažil pochopiť záhadu „horného poschodia“. Knihy sa dajú čítať osve aj spolu.
Hľadaním vzájomných paralel vás vtiahnú do vlastnej skúsenosti, kde je pomyselná „tretia“
kniha, ukrytá „medzi“. Voľným spájaním napísaného s osobne prežitým vzniká
dobrodružstvo analýzy seba i sveta. Nie je vylúčené ani párové čítanie, pri ktorom jeden
číta druhému „o tom istom“, ibaže z trochu inej strany, aby sa rozprúdil dialóg dialógu,
tetralóg. Knižný diptych vychádza vo vydavateľstve Sofa.
ponárala som sa v potopených chrámoch;
do tmy vymrštená lýra,
padajúca dráhou šťastia bola som
a teraz, podhodená svrčkom,
prehĺtam plameň jestvovania,
preposielam obrazy toho, čo sa stalo,
čo sa môže stať
do hermelínu hviezd;
som ucho brieždenia, telo ozveny;
možno sa otvorí brána vciťovania;
nahá, bez ľútosti
a bez viny.

Bytosť z neónu
tobolky slov sa vychýlili zo svojho stredu,
srdce zmenilo predošlú polohu
vravela Mila, že už je viacej duša ako telo;
60 na 40; vie to podľa ducha lásky;
prestupuje murivom, preniká do črepníkov,
prechádza stromami a kríkmi
kráčam; neviem kam; aj keď sa nevraciam,
zostávam v rádiuse tela; cítim to vo vretennej
kosti;
rozpísať vzdialenosti, ktoré nás presahujú,
žiada murín.

Poschodová posteľ Fridy Kahlo
Diego ti podrezal žily, Frida;
chcel sa presvedčiť, či si naozaj mŕtva;
nechápal, ako si mu to mohla urobiť
nechať nad posteľou
kostlivca vnútorného hlasu,
plátno kože,
pribité o rám
Judáš lásky; dal do pohybu pevninu,
rovníky aj poludníky; kríže zemegule;
korzet, držiaci pohromade nebo,
videné cez prasklinu tela
po prvý raz som bola podvedená
v spacom vozni nočného rýchlika;
môj nápadník vyšiel po rebríku
k tej, čo spala nado mnou;
myslel si, že aj to som ja.

Vciťovanie
Nikdy som nemala mieru v opojení;
nezbadaným zárezom v kvapke,

eobišli ju noci, keď trpela natoľko, že sa
nemohla pohnúť. Duša sa vznášala nad
telom ako hmla nad riekou. Precitala, ale
necítila si telo. Bola Psyché. Prichádzal k nej
ten, ktorého nemohla vidieť. Ležala
v korzete na lôžku. Na spustenej nohe mala
čiernu topánku a pančuchu s farebným
podväzkom, zhrnutú po členok.
V tichu počula nad sebou dych. Zavolala
naňho: Urob mi dieťa, aby som uvidela tvoju
tvár!
Zasvietil na ňu baterkou. Dlaňou zakryla
kruh. Presvietená ruka sa podobala na
farebného motýľa. Nad jej telom sa skláňal
Diego Rivera. Dovolila mu niekoľko malých
bodnutí.

N

Neboj sa,
z neba k nám dorastú cesty,
doputujú k nám kosti,
v úplnej bezbrehosti
začneme snežiť.

Skláňam sa pod tvojimi
neónovými ramenami,
bytosť študovne, lišaj svetla,
pulzujúci v mojej hlave
pri tebe som sa naučila
prijať každého,
zniesť všetko
anjela nesúhlasu, jazvu na jazyku,
polnočné telo alfabet
pri tebe som sa naučila
velebiť biele hrdlo, čiernu špirálu,
spútať sa uzdou jediného vlasu
rozpoznať schody naopak,
inscenované pre zblúdilcov
pri tebe som sa stala skutočná,
to značí osamelejšia
ako so sebou.

Gerda
Nevydám ani hláska,
keď moja duša odchádza za mesto,
do kameňolomu s ostrými výklenkami,
kde kričí z plných pľúc
kričí hroznejšie,
než ako som si kedykoľvek dovolila kričať,
kričí treskúco a prerývane,
kričí odušu
a potom sa vracia;
tvárim sa, že spím;
nechce, aby som čokoľvek ľutovala;
nechce, aby som o tom vedela.

Bábika
rána sa otvorila. V priezore uvidela prízrak,
vytesaný z úsvitu. Na spánkoch mal malé
krídla. Čosi podobné videla na náhrobnej
fotograﬁi dievčatka, na meno ktorého zabudla.
Mystici uctievajú jedinú ružu, ktorá je
všetkými ružami, milenky jediný bozk,
učeníci jedinú knihu. Ona uctievala jediný
sen, ktorý je všetkými snami.
Až keď kráčala, uvedomila si, že kráča.
Dovtedy to nedokázala. Dokázala len
postojačky čakať. Neveriacky sa pozerala na
svoje nohy a ruky.
Chcela uvidieť svojho hýbateľa a pozrela sa
do výšok. V záblesku zjavenia uvidela
Morfea, boha snov, ktorý dokáže vziať na
seba podobu akéhokoľvek človeka. Teraz mal
jej tvár.
Upokojila sa a kráčala za snom.

B

Pyramída
budove obrátenej pyramídy sa
spoločnosť postupne
rozchádza. V šatni zostal len jeden kabát.
Posledný z hostí po ňom siahne, ale nie je to
jeho kabát. Patrí nejakej žene. Je v ňom iná
vôňa, iný príbeh.
Vyjde s kabátom na ulicu. Možno sa poň
niekto vráti. Rozhodne sa počkať desať minút.
Pozoruje priečelia domov, ktoré si predtým
nevšimol. Trojuholníkové tympanóny nad
oknami predstavujú pyramídy. Tretie oko
v trojuholníku je duch pyramídy. Je zaskočený
tým, že si to doteraz neuvedomil.
Siahne do vrecka kabáta. Na opačnej strane
pozvánky je náčrt pyramídy. V nej je
zasunutá ďalšia pyramída, obrátená dolu
hlavou. Podobajú sa hviezde. Pod obrázkom
je odkaz: Kráľovská hra XIX. dynastie. Obleč
si môj kabát. Spomeň si.
Odrazu z budovy počuje hlasy. Vráti sa
dovnútra. Je prekvapený, že všade je ešte plno
ľudí. Vojde do šatne. Hneď vpredu visí jeho
kabát. Zvesí ho a zavesí tam cudzí kabát.
S vlastným kabátom pod pazuchou prechádza
pomedzi ľudí. Pozerá po tvárach žien, ale
žiadnu nespoznáva. Prejde všetkými
miestnosťami a spomenie si, že si neobliekol jej
kabát. Vracia sa do šatne, ale kabát tam nie je.

V

Ťah tieňa, záblesk svetla
ráčam prázdnym domom. Poznám
nábytky, taburetky, porcelán aj obrazy,
všetko je poprikrývané bielymi plachtami,
nikde nie je čerstvé ovocie ani kvety.
Vyjdem na poschodie. Niekoho hľadám.
V poslednej izbe sa svieti.

K

Vciťovanie
ozprávaš, miloval som jednu ženu,
trvalo celé mesiace, kým sme sa zblížili,
nepovedala mi, že umiera, raz som
zatelefonoval a bola mŕtva.
Vidím tú ženu, impresionistický štetec
vybodkováva jej tvár a potom aj telo,
približujem sa k nej, v hermeticky
uzamknutej banke času prenikám cez
mriežku, vidím jej ruky nad pásom, zovreté
do seba ako štipec, sála z nej vôňa. Na
temnej podložke prúdi rieka slov, na chvíľu
sa prúd zastaví, cez svetelnú mriežku
s nepravidelnými otvormi, podobajúcimi sa
na súhvezdie, vidím osem osvetlených slov:
– smrť – nevýslovné – šťastie – kapsľa –
život – vnútri – preniesť – sacrum – viem, čo
sa stalo. Počali ste dieťa. Keď umierala, bola
nevýslovne šťastná. Verila, že ho prenesie za
smrť a ono ju povedie temnotou. Posvätný
zážitok uskutočňuje spásu sveta.

R

Bytosť z neónu
rebrala sa po operácii srdca. Prvé, na
koho sa pýtala, bola žiarivá bytosť, ktorá
jej do srdca nasypala kilo cukru.
Prežili ste klinickú smrť, povedal lekár. Na
vašich pocitoch nie je nič nezvyčajné. Ak to
pomôže, môžete sa tým cukrom liečiť.
Nebeský človek je k pozemskému obrátený
dolu hlavou.
Možno mala horúčku, ktorou si hojila švy,
ale v noci videla v zhasnutom svetle neónu
žiarivú bytosť, bez tváre a bez tela, vlniacu
sa hmlovinu vzduchu vo vzduchu. Objala ju
horúcou guľou vyžarovania a vyvolávala v nej
nástojčivú potrebu lásky ako v mladosti, keď
kráčala po ulici a celým bytím šepkala:
Ľúbim ťa. Ale nevedela, komu patrí to
vrúcne vyznanie.
Na úsvite sa postavila a prešla na koniec
postele. Na tabuľke s diagnózou čítala: Homo
cordis absconditus. Človek ukrytý v srdci.

P

Gerda
nehová kráľovná jej navrhla spôsob ako
vykúpiť Kaya. Voviedla ju do ľadovej
miestnosti. V strede ležala truhlica, podobná
siluete ľudského tela. Snehová kráľovná
otvorila veko. Trčali z neho ľadové cencúle,
ostré ako dýky. Mohla by Kaya vykúpiť, keby
si ľahla do truhlice a nechala sa prebodnúť.
Potom bude voľný.
Gerda súhlasila. Ľahla si do truhlice
a zatvorila oči. Tak veľmi myslela na Kaya, že
bola rozpálená ako fakľa. Snehová kráľovná
truhlicu zatvorila, ale ľadové cencúle pri
dotyku s Gerdiným telom stratili ostrosť
a roztopili sa skôr, než mohli Gerdu zabiť.
Gerda počula odchádzajúce kroky Snehovej
kráľovnej. Otvorila veko a vyšla von.
Z bezodnej hlbiny začínalo snežiť. Kráčala
po snehovej pláni, kde sa netýčila žiadna
veža ani strom. Poklonila sa šírave, ktorá ju
obklopila a povedala: Ja som Gerda.

S
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Recenzie

Ako český architekt zachránil náš hradný palác Rozmazané básne
Alfred Piﬄ: Zápas o Bratislavský hrad. Denník 1948 – 1972
Bratislava, Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT 2007
Denník Alfreda Piﬄa, profesora na
Katedre dejín architektúry na SVŠT
v Bratislave, vychádza ako 39. zväzok
edície Bratislava – Pressburg a opäť
potvrdzuje jej vysokú odbornú úroveň a šírku historického záberu na doteraz málo známe, ba predtým často
zamlčiavané či skresľované dejiny
nášho hlavného mesta. Navyše: každý,
kto sa do tejto knižky pozorne začíta,
sa odteraz pri pohľade na hradný kopec nad Dunajom nebude môcť zbaviť
myšlienky, že namiesto výhľadu na
monumentálny hradný palác sa mohol dívať len na prázdny obzor či nejakú architektonickú socialistickú
ohavu, ktorú by tam iste boli dali postaviť vtedajší mestskí páni.
V rokoch 1953 až 1957 bol práve A.
Piﬄ jedným z mála osvietených (hoci
nie Bratislavčan, ani Prešporák, len
český architekt, ktorý mal ale v sebe hlboko zakódovanú úctu k dejinám a ich hmotným pamiatkam), ktorí
zápasili o to, aby sa vyčlenili prostriedky na obnovu Bratislavského hradu a aby stavebné spoločnosti zabezpečujúce tieto práce neposlali budovať nejakú ďalšiu Trať
mládeže! Piﬄove denníky z týchto rokov sú svedectvom, že tieto hrozby boli veľmi reálne. Zároveň sú obrazom jeho strastiplného zápasu o pokračovanie v obnove hradného areálu najmä v čase, keď ÚV KSS odporučil riaditeľovi Stavokombinátu, aby „práce na Hrade
boli medzi poslednými, o ktoré treba prejaviť záujem“
a vtedajší komunistický vládca Slovenska K. Bacílek sa
vyhrážal, že „toho, kto začal na Hrade pracovať, by bolo
najlepšie zatvoriť!“
Alfred Piﬄ, rodák z Kerhatíc nad Orlicí, absolvent Fakulty architektúry a pozemného staviteľstva na ČVUT
v Prahe, vyhral v roku 1947 konkurz na miesto profesora
dejín architektúry na SVŠT v Bratislave, kde potom pôsobil desať rokov (až do svojho zatknutia a uväznenia),
v rokoch 1950 – 1952 ako prvý dekan Fakulty dejín architektúry a pozemného staviteľstva. Bol jedným z prvých
architektov, ktorý sa so svojimi študentmi začal v rokoch
1948 – 1949 venovať objektom v bratislavskom Podhradí, deštruovaným neskôr kvôli rozširovaniu Karloveskej
cesty. Keďže bol aj vynikajúci kresliar, práve jeho zásluhou sa zachovali i jedinečné skice početných podhradských domov a časť z nich je v knihe aj reprodukovaná.
Keď sa v roku 1953 rozhodlo o rekonštrukcii Bratislavského hradu, Piﬄ si 28. mája do denníka stručne zapísal:
„Slávna historická komisia na Bratislavskom hrade. Naša
katedra dostala na starosť jeho rekonštrukciu.“ V tom
čase bol profesor Piﬄ vedúci Katedry dejín architektúry
a jeho kolegami boli architekti Lichner, Majzlík, Bašo
a asistent Červeň, ktorí sa rovnako podieľali na obnove.
Asistent Červeň napríklad aj ako horolezec... Práve táto
poznámka, zachované dokumentárne fotograﬁe a Piﬄo-

ve kresby k denníkovým záznamom
najvýrečnejšie ukazujú, že roku 1953
bol Bratislavský hrad skutočnou ruinou – a bez nasledujúceho trojročného zápasu by nedošlo k jeho stavebnej
a architektonickej obnove. Okrem úradov sa proti tomu viackrát postavili
aj jeho slovenskí kolegovia z fakulty
na čele so slávnym architektom Bellušom (žiaľ!). Len jeden zápis z Piﬄovho
denníka z 21. júna 1957: „Od desiatej
zasadala tzv. Komisia pre Bratislavský
hrad, t.j. Belluš, Havrančík, Chrobák,
Lacko, Hruška a Koula – mal som odpovedať na 21 inkvizičných otázok vyšetrujúcej komisie (obvinili ho z nekvaliﬁkovaných zásahov pri rekonštrukcii
– pozn. A.B.). Odrážal som pokojne
všetky Bellušove útoky, ale bol to ďalší
vyčerpávajúci proces, po ktorom som
sa potom na katedre nervovo položil.“
Nekrytý kolegami, nezaštítený straníckou knižkou ani
štátnymi vyznamenaniami, sa prof. Piﬄ čoskoro stal
ľahkou korisťou socialistickej justície: 9. augusta 1957
ho vyhľadala ŠtB, želali si s ním hovoriť o Hrade, ale
vzápätí sa ocitol v Justičnom paláci vo vyšetrovacej väzbe. Pod zámienkou, že v liste matke (ktorý nikdy nedostala) ohováral spriatelenú veľmoc, ho vo vykonštruovanom procese odsúdili na dva roky väzenia. K prácam na
Hrade sa už nikdy nemohol vrátiť, ale rekonštrukcia
podľa jeho plánov pokračovala a obnovený Bratislavský
hrad už koncom 60. rokov plnil nielen kultúrno-spoločenské, ale i reprezentačné štátne funkcie. Po návrate
z väzenia – fyzicky zničený, s otravou krvi sa prof. Piﬄ
po „murárskej“ epizóde v Trnávke a stavbe Domu osvety v Senci vrátil aspoň k projekčnej a architektonickej
práci. Ako pracovník Archeologického ústavu SAV
v Nitre mal veľký podiel na zmapovaní bratislavského
Podhradia v rokoch 1967 – 1970, v čase stavby dnešného Mostu SNP, čím došlo k deﬁnitívnemu zničeniu tejto
jedinečnej mestskej lokality.
Začiatkom 70. rokov sa prof. Piﬄ ešte podieľal na výskume a rekonštrukcii rímskych nálezov v Gerulate
a Stupave a na rekonštrukcii Devínskeho hradu. Zomrel
26. júna 1972. Až toto vydanie jeho denníka vracia túto
jedinečnú osobnosť do dejín Bratislavy. Kniha, doplnená dvoma stovkami autorových kresieb, litograﬁí a fotograﬁí, vychádza pri príležitosti storočnice jeho narodenia. Popri vydavateľovi A. Marenčinovi a upravovateľovi denníka J. Čomajovi sa aj hlavné mesto konečne
rozhodlo vzdať hold prof. Alfredovi Piﬄovi v podobe
pamätnej tabule, ktorá bude umiestnená na ulici Fraňa
Kráľa 16, na dome, kde záchranca našej národnej kultúrnej pamiatky, dnes aj symbolu slovenskej štátnosti,
prežil 25 rokov svojho strastiplného, ale plodného života.
Anton Baláž

Kniha ako vizitka štátnického diela
Ján Čarnogurský: Cestami KDH, Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška 2007
Od jedného z najvýraznejších slovenských politikov
ponovembrovej éry by sa v tomto štádiu jeho kariéry už
očakávali pamäti, ale Ján Čarnogurský sa rozhodol pre
niečo iné. Zozbieral kľúčové prejavy a články svojej politickej dráhy a vytvoril tak pozoruhodné dielo, ktoré významným spôsobom obohacuje a dotvára poznanie
slovenskej politiky predovšetkým 90. rokov uplynulého
storočia.
Štýl Jána Čarnogurského je nezameniteľný. Charakterizuje ho maximálna racionálnosť, niekedy až úspornosť vo vyjadrovaní, pomocou ktorej sa vyhýba publicistickým dezinterpretáciám a vytrhávaniam viet z kontextu. Čarnogurského vety znejú ako zhutnené a premyslené posolstvá, akési racionálne bonmoty bez akéhokoľvek slovného balastu. Tento muž si vie vážiť slovo
a vie ho účinne používať. Aj vďaka tomu mnohé jeho
výroky zľudoveli alebo sa stali súčasťou politického diskurzu. Jeho slávne slová o vlastnej stoličke a hviezdičke
v Európe z roku 1990, výzva na modrú revolúciu z roku
1996, či vlastné kresťanské krédo o pravde v politike,
ktorá oslobodzuje, dodnes rezonujú v mnohých z nás.
Naopak, niektoré zásadné texty, ktoré nesú jeho autorskú pečať, sem zo skromnosti nezaradil.

Je otázne, či možno nazvať Jána Čarnogurského úspešným politikom. Úspešný politik sa na scéne predsa nepohybuje s preferenciami na úrovni mimoparlamentných strán. Osobnosť Jána Čarnogurského má však bezpochyby výrazný štátnický rozmer, ktorý prevyšuje relatívnu hodnotu úspechu. Ak sú 90. roky lemované postojmi dvoch najväčších rivalov – Vladimíra Mečiara
a Jána Čarnogurského – potom prvý z nich síce dosiahol až na mocenský Olymp, ale dnešné Slovensko má
podobu vízie, ktorú pred pätnástimi rokmi formuloval
Ján Čarnogurský. Priznám sa, čítajúc jeho prejavy z toho obdobia, že dnes im rozumiem väčšmi ako vo svojom vtedajšom mladíckom zápale za vec národnej samostatnosti.
Ak by sa dali charakterizovať Čarnogurského prejavy
jedným slovom, bola by to asi prezieravosť alebo principiálnosť. Táto kniha by nemala chýbať v knižnici žiadneho človeka, ktorý chce niečo vedieť o slovenskej politike
uplynulých dvoch dekád. S Čarnogurským sa dá vášnivo
a zmysluplne polemizovať, no nemôžete si nevážiť integritu jeho osobnosti a životných postojov. Ak spoznáte tohto muža, bude vám cťou s ním nesúhlasiť.
Eduard Chmelár

CITUJEME ...
„Nemám rád homelesákov. My kreatúry
odjakživa neznášame iné kreatúry.
Zato sme vyriešili odvekú túžbu ľudstva,
neviditeľnosť. Buďte hnisavým vredom na tele

spoločnosti a prestanete existovať. Pohľady vás pretnú
ako snehuliaka moč.“
Viliam Klimáček: Satanove dcéry, Bratislava,
Vydavateľstvo Slovart 2007

Stanislava Repar: Nahá v tŕní, Levoča, Modrý Peter 2006
„...trápia nás nejasné,
rozmazané veci. / Rozmazaná
identita. Rozmazané vzťahy. (...)
rozmazaná komunikácia; / toto
je to ustavičné ,skákanie nad
priepasťou‘, / ,vstupovanie
do čiary‘, drahá sestra?“ Aj
niekde tu sa v „rozmazaných“
veršoch Stanislavy Repar
nachádza onen povestný
neuralgický bod, to citlivé
miesto, ktoré núti vziať do
ruky papier a vyjadriť sa
básňou. „Rozmazanou“ básňou.
Keď však spomínam slovo
rozmazané, ide aj o akési
„pohrávanie sa /
v štruktúrach“. O akúsi
„dunivejšiu ozvenu, ktorú by
bolo treba zasadiť do poľa“.
A to pole, to je aj priestor, aj
hocijaké miesto, kde sa
stretávame v jazyku, kde sa
stretáva čitateľ s autorom.
Tak v prvej časti knihy
nachádzame rozmazanosť ako
problém dnešného človeka.
Hľadanie sa a hľadanie toho,
kým môžem byť.
Heidegerovské dasein ako
možnosť, ale rovnako aj
hranica („tanec na zrkadle“).
Hľadanie autentickosti bytia
a hlavne prežívania
tohto bytia. Rozmazanosť
ako balans nad minulosťou,
nad vyrovnávaním sa s ňou.
Ako opozícia protikladov,
boj, z ktorého sa nemožno
dostať víťazne, pretože
by to znamenalo príliš ostrú
hranicu – a tá v poézii
Stanislavy Repar nemá
čo hľadať. Sama sa preto
pýta: aký je rozdiel medzi
Zabíjaním milencov
a Zabíjaním mileniek? Aký je
rozdiel medzi rezignovaným
a resignovaným telom,
jazykom, časom? Až sa
dostávame k rozmazanosti ako
dvojexpozícii a dichotómii, ale
nielen v zmysle čierne a biele,
áno a nie, ale aj ako hľadania

akýchsi medzistupňov, príp.
univerzálnosti („Kríž je našou
jedinou vlasťou, / napísala
Simone otcovi; // ak áno, mohol
by nás priviesť k ústiu bez toho,
/ aby sme opustili svoj prameň,
povzbudiť / univerzálnu
dimenziu miesta a času našich /
usmrcujúcich životov.“)
Hlavnou osou knihy je
pomerne rozsiahla básnická
skladba Razpokalipsa, ktorá
nielen formálne, ale aj
po obsahovej stránke tvorí
akýsi zenit zbierky. Zážitková
limitovanosť jej súkromia,
ktorá je známa z jej
predchádzajúcich knižiek, sa tu
prehlbuje a posúva „smerom
k postomodernistickej analýze
výpovedných kompetencií
jazyka“ (J. Šrank). „Trhlina
v trhline – to by mohla byť
príležitosť / povedať viac,
zamlčať / všetko,“ a tak
pomedzi trhliny (textu,
príbehu...) k nám prenikajú
malé útržky jedného
autorského sveta, príp. svetov
(„Ako sa vrátiť k hraniciam tiel,
na ktorých stoja / rôzne
svety...?“).
Posledná – tretia časť knihy
prináša básne, ktoré
čitateľsky „najviac riskujú“.
Rozmazanosť v intencii krajnej
postmodernej dekompozície
jazyka a básne vôbec.
Takto by sa dalo v opise
knihy pokračovať aj ďalej
a ísť čoraz hlbšie. Lenže
básne Stanislavy Repar sú
rozmazané aj inak – v zmysle
akejsi neurčitosti, nejasnosti
zámeru. Táto postmoderná
hra na intelektuálstvo
jednoducho Repar nesedí.
Poetika jej predchádzajúcich
kníh je omnoho silnejšia.
Básne vyznievajú učene, ale
stratila sa v nich akási
vnútorná žiara, náboj. Poézia
to však stále je...
Radoslav Tomáš

NA NOŽI
Maruška Kožlejová
Antikvariát duší, Kežmarok, ViViT 2006
Ešte trocha dažďa, Kežmarok, ViViT 2006
Mladé dievča píše poéziu. Takáto veta znie príjemne, má v sebe
šlabikársku ladnosť, jemnú presnosť, osteň osudovosti
a melancholickej samoty. I pichliačik lascívnosti pre tých, ktorí pri
predstave pera v ruke vidia iba také oné, prípadne, v modernejšej
verzii, pri ťukoch do klávesnice tiež vidia iba také oné, no trochu
tantricky. Ale pre takýchto neslušníkov mladé dievča Maruška
Kožlejová poéziu nepíše! Jej debut má charakter zápiskov nadšenia
a sklamaní i sebaspovede – v telesnom a duševnom centre jej lyrickej
hrdinky stojí Boh a ona vie, kedy ju pochváli a kedy urobí nono.
O tomto píše Maruška Kožlejová v debute. V druhej zbierke Ešte
trocha dažďa sa navonok nič nezmenilo, naša hrdinka zostáva tá
menšia, slabšia, nedokonalá voči väčšiemu, silnejšiemu a dokonalému,
z toho vyplývajú básnické témy. Dikcia sa však zmenila najmä
zjemnila, vzťah viery a jeho naplnenie sa nepertraktuje výhradne cez
svedomie, ale nachádza v primárnej rovine, v životných situáciách,
stretnutiach, v impresívnych videniach. Občas sa pridáva milý humor
či paradox – táto zmes má oproti skostnatenému debutu jedno malé
plus: autenticitu. Tá poukazuje na skromné, pokorné a cnostné
prežívanie slobody vlastnej existencie. Takto to napísala Maruška
Kožlejová. Ale pokiaľ ide o celkovú básnickú prácu, k tej sa táto
nerozprávková Maruška zachovala rozprávkovo macošsky. V snahe
natlačiť do textu všetky možné dôležitosti a paberky presadila
básnickosť výpovede kdesi do zadných lavíc. Vyrobila tortičku, ktorá
je síce plná plnky, ale rozpadnutá. Optimistický je načrtnutý posun od
debutu k druhej zbierke, ale vzhľadom na jeho dievčensky skromnú
subtílnosť treba priznať, že k básnickej priemernosti sa autorka
možno dopracuje najskôr po piatej knihe, a aj to len asi keď jej
pomôže dvanásť mesiačikov...
Toto napísal neprajný mesiačik Radoslav Matejov.
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Knihy v predaji
1 FILOZOFIA
13 Okultné vedy. Parapsychológia. Tajné spoločnosti
BENSON, Michael
Tajné spoločnosti. Z angl. orig. prel. Zuzana Dudášová
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 272 s. Viaz.
Abecedne usporiadaný sprievodca vyše
150 najexkluzívnejšími tajnými spoločnosťami sveta.
ISBN 978-80-551-1427-9
2 NÁBOŽENSTVO. DUCHOVNOSŤ
20 Kresťanské náboženstvá
BOSCO, Teresio
Ži odvážne ako Dominik Savio. Z tal.
orig. prekl. neuved.
Bratislava, Don Bosco 2007. 1. vyd. 29 s.
Brož.
Deviatnik k Dominikovi Saviovi.
ISBN 978-80-8074-056-6
Denne s Evanjeliom III. Zost. Š. Beňová
Kapušany, Bens 2006. 1. vyd. Nestr. Brož.
Rozjímanie.
ISBN 80-88998-69-7
CHO, Iongi David
Používaj silu svojej viery. Z angl. orig.
prel. I. Štrbáková
Banská Bystrica, Kresťanské spoločenstvo Milosť 2006. 1. vyd. 65 s. Brož.
Princíp duchovnej sily a aplikácia sily
viery v praxi.
ISBN 80-96981-2-0
JURKO, Jozef
Milosrdenstvo Pánovo nech ospevujú
naveky
Kapušany, Bens 2006. 2. oprav. vyd. 135 s.
Brož.
Modlitby za zosnulých.
ISBN 80-88998-67-0
MALACHI, Tau
Gnóza–tajné kresťanské učenie. Z angl.
orig. prel. Martin Štulrajter
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 253 s. Viaz.
Kniha o základných princípoch tajnej
tradície kresťanstva: soﬁánskeho gnosticizmu, a jej mystické chápanie Krista.
ISBN 978-80-551-1393-7
PODLEJSKI, Zygmunt
Soľ zeme a svetlo sveta VII. Z poľ. orig.
prel. J. Jurko
Kapušany, Bens 2007. 1. vyd. 282 s. Brož.
Svätí a blahoslavení Jánom Pavlom II.
v rokoch 2000–2004.
ISBN 978-80-88998-70-9
RADOŠINSKÝ, Michal Titus
Titus Zeman – mučeník za záchranu
duchovných povolaní
Bratislava, Don Bosco 2007. 1. vyd. 37 s.
Brož.
Saleziánsky kňaz: – väzenie, práce v bani
a kňazská cesta.
ISBN 978-80-8074-055-9
Ruženec s Jánom Pavlom II.
Bratislava, Don Bosco 2007. 1. vyd. 31 s.
Brož.
Modlitby.
ISBN 978-80-8074-054-2
Tajomstvá Márie Magdalény. Z angl.
orig. prel. Oto Havrila
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2007.
1. vyd. 344 s. Viaz.
Zbierka príspevkov a názorov súčasných
svetových odborníkov rozličného vedeckého zamerania a vierovyznania o fenoméne súčasných historických výskumov, o postave z evanjelií: Márie Magdaléne.
ISBN 978-80-8085-278-8

Štruktúra a dynamika fungovania politického systému.
ISBN 80-969630-1-5
33 Ekonomika
Národný plán zavedenia eura v Slovenskej republike
Bratislava, Národná banka Slovenska
2007. 1. vyd. 90 s. Brož.
Aktualizácia plánu zmeny meny v SR.
ISBN 978-80-8043-111-2
34 Právo. Legislatíva
CARSS-FRISK, Monica
Právo na majetok. Z angl. orig. prel.
I. Vaculčíková
Bratislava, Informačná kancelária Rady
Európy 2007. 1. vyd. 48 s. Brož.
Sprievodca aplikáciou čl. 1 Protokolu 1
k Európskemu dohovoru o ľudských
právach.
ISBN 978-80-89141-11-1
MOLE, Nuala–HARBY, Catharina
Právo na spravodlivý proces. Z angl.
orig. prel. I. Vaculčíková
Bratislava, Informačná kancelária Rady
Európy 2007. 1. vyd. 64 s. Brož.
Sprievodca aplikáciou čl. 6 Európskeho
dohovoru o ľudských právach.
ISBN 978-80-89141-10-4
36 Sociálna starostlivosť a dobročinnosť. Sociálne poistenie
BAKER, Bill
Z bludného kruhu. Z angl. orig. prel.
E. Bartkó
Košice, SILVANA 2007. 1. vyd. 128 s. Brož.
Autor ponúka zrozumiteľný prehľad
osvedčených a úspešných metód dobrej
sociálnej práce. Vychádza zo skúseností
z východného Slovenska.
ISBN 978-80-969539-1-2
37 Pedagogika. Školstvo. Veda
Informácie o štúdiu na akademický rok
2006/2007 – Fakulta prírodných vied
UCM. Zost. D. Valentovičová a K. Janečková
Trnava, Univerzita sv. Cyrila a Metoda
2006. 1. vyd. 225 s. Brož.
Príručka.
ISBN 80-89220-28-2
Informácie o štúdiu na akademický rok
2006/2007 – Filozoﬁcká fakulta UCM.
Zost. D. Valentovičová a K. Janečková
Trnava, Univerzita sv. Cyrila a Metoda
2006. 1. vyd. 185 s. Brož.
Príručka.
ISBN 80-89220-26-6
Informácie o štúdiu na akademický
rok 2006/2007 – Inštitút fyzioterapie,
balneológie a liečebnej rehabilitácie
UCM. Zost. D. Valentovičová a K. Janečková
Trnava, Univerzita sv. Cyrila a Metoda
2006. 1. vyd. 126 s. Brož.
Príručka.
ISBN 80-89220-29-0
Prehľad štipendií a grantov pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov
Bratislava, SAIA-CTS 2007. 2. aktual. vyd.
138 s. Brož.
Praktická príručka.
ISBN 978-80-88928-82-9
Študijná príručka II. – Drevárska fakulta 2006–2007
Zvolen, Technická univerzita 2006.
1. vyd. 101 s. Brož.
Príručka.
ISBN 80-228-1641-8
39 Etnológia. Mravy a zvyky. Folklór

3 SPOLOČENSKÉ VEDY
32 Politika
BOCHIN, Michal
Politický systém. Teoretická analýza
Prešov, M. Bochin 2007. 1. vyd. 264 s.
Viaz.
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Slavista Frank Wollman v kontexte literatúry a folklóru I. Zost. Hana Hlôžková, A. Zelenková
Bratislava, Ústav etnológie SAV 2006.
1. vyd. 76 s. Brož.
Osobnosť a dielo F. Wollmana.
ISBN 80-968971-6-0

Slavista Frank Wollman v kontexte literatúry a folklóru II. Zost. H. Hlôžková, A. Zelenková
Bratislava, Ústav etnológie SAV 2007.
1. vyd. 155 s. Brož.
Zborník príspevkov.
ISBN 80-968971-6-0
4 JAZYK. JAZYKOVEDA
49 Učebnice
DRATVA, Tomáš–BUZNOVÁ, Viktoria
Slovenčina pre cudzincov
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo–Mladé letá 2007. 4. vyd.
281 s. Brož.
Učebnica pre cudzincov.
ISBN 978-80-10-01165-0
5 EXAKTNÉ VEDY
57 Botanika. Zoológia
Flóra Slovenska V/3. Zost. K. Goliašová
a E. Michalková
Bratislava, Veda 2006. 1. vyd. 342 s. Viaz.
Publikácia prezentuje výsledky základného výskumu rastlinných populácií
v SR.
ISBN 80-224-0922-7
6 APLIKOVANÉ VEDY

distvými. Z angl. orig. prel. L. Kvasnička
Trenčín, Vydavateľstvo F 2007. 1. vyd.
283 s. Brož.
Stručný sprievodca diagnostikovania rozhovorom.
ISBN 978-80-88952-43-5
DOBRÍKOVÁ, Patrícia
Zvládanie záťažových situácií. Ako si
uchovať duševné zdravie
Bratislava, SAP Slovensko 2007. 1. vyd.
126 s. Viaz.
Príručka na zvládnutie záťažových situácií.
ISBN 978-80-89271-20-7
ERDÉLY, Zoltán E.
Ako to poviem mojej mame. Z nem.
orig. prel. A. Bžoch
Trenčín, Vydavateľstvo F 2007. 1. vyd. 77
s. Brož.
Výber statí.
ISBN 80-88952-38-7
GREENSPAN, Stanley J.
Klinické interview s dieťaťom. Z angl.
orig. prel. L. Práznovská
Trenčín, Vydavateľstvo F 2007. 1. vyd.
259 s. Brož.
Sprievodca vývinom detskej duše.
ISBN 80-88952-27-1
Prevencia závislostí a fajčenia tabaku
Bratislava, Úrad verejného zdravotníctva
SR 2007. 1. vyd. 143 s. Brož.
Brožúra prehľadne zaznamenáva aktuálne problémy poradenstva, liečby a prevencie závislostí.
ISBN 978-80-7159-164-1

61 Medicína
PAYER, Juraj–ROVENSKÝ, Jozef–KILLINGER, Zdenko
Lexikón osteoporózy
Bratislava, SAP Slovensko 2007. 1. vyd.
75 s. Brož.
Základné termíny z oblasti diagnostiky
a liečby osteoporózy.
ISBN 978-80-8095-008-8
PRUŽINEC, Peter–SCHVALBOVÁ, Mária
Intravenózne imunoglobulíny v klinickej praxi
Bratislava, Bonus 2007. 1. vyd. 113 s.
Brož.
Aktuálny prehľad o liečbe.
ISBN 978-80-968491-9-2
611 Populárna medicína
HOLSTOVÁ, Susanne–PREUßIGEROVÁ-MEISEROVÁ, Ulrike
Diabetes. Z nem. orig. prel. Svetlana Žuchová
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 109 s. Viaz.
Kniha prístupnou formou a prakticky
oboznamuje s cukrovkou, s jej diagnózou,
liečbou a prevenciou, poskytuje návody
na špeciálne cvičenia a na stravovanie.
ISBN 978-80-551-1429-3
HROBAT, Breda–POJANŠEK, Mojca
Ďalších 90 dní. 90-dňová rozlišovacia
diéta. Zo slovin. orig. prel. M. Lesič
Bratislava, Vydavateľstvo Trysk 2007.
1. vyd. 91 s. Brož.
Chutné jedlá na 90 dní.
ISBN 978-80-969630-3-4
HYBENOVÁ, Ľubica–STRKÁČOVÁ, Júlia
Bylinky a liečiteľské rady od Julky
Žilina, Bez vydavateľstva 2006. 1. vyd.
592 s. Viaz.
Praktická príručka.
ISBN 80-969623-5-3
LIEKENS, Paul–DELNOY, Ann
Léčivé příběhy pro děti. Z hol. orig. prel.
do češtiny L. Navrátilová
Bratislava, EUGENIKA 2007. 1. vyd. 188 s.
Brož.
Pôsobivá metóda, ktorá pomáha zbaviť
sa chronických ťažkostí.
ISBN 80-89227-51-1
MALACHOV, Gennadij
Léčivá detoxikace hladem. Z rus. orig.
prel. do češtiny A. Kramlová, A. Trávničková
Bratislava, EUGENIKA 2007. 1. vyd. 197 s.
Brož.
Teória hladovania.
ISBN 80-89227-50-3
62 Psychológia. Psychiatria. Psychoanalýza. Sexualita
CEPEDA, Claudio
Psychiatrické interview s deťmi a mla-

SCHWARTZ, Bernard–FLOWERS, John V.
Ako zlyháva terapeut. Z angl. orig. prel.
V. Hlavenka
Trenčín, Vydavateľstvo F 2007. 1. vyd.
165 s. Brož.
50 spôsobov ako stratiť alebo poškodiť
pacientov.
ISBN 80-88952-42-5
631 Lesníctvo. Poľnohospodárstvo. Poľovníctvo. Rybárstvo. Domáce zvieratá
ALDERTON, David
Mačky. Z angl. orig. prel. Ida Čierna
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 256 s. Edícia
Príroda v kocke. Brož.
Prehľadná príručka vyše 250 plemien
mačiek z celého sveta s vyše tisíc fotograﬁami.
ISBN 978-80-551-1403-3
EVANS, Shelley–KIBBY, Geoﬀrey
Huby. Z angl. orig. prel. Soňa Ripková
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2007.
1. vyd. 296 s. Edícia Príroda do vrecka.
Brož.
Odborný sprievodca ponúka prehľad
vyše 440 druhov húb severozápadnej
a strednej Európy s množstvom fotograﬁí a vyznačením poznávacích znakov
najbežnejších húb. Vreckový formát je
vhodný priamo do terénu.
ISBN 978-80-8085-358-7
Huby. Poznávanie a zber. Z nem. orig.
prel. Erika Záhorovská
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 288 s. Viaz.
Príručka predstavuje vyše 100 druhov
najznámejších húb krátkym textom
a fotograﬁou.
ISBN 978-80-551-1402-6
64 Praktický život
STOCKMANN, Jaroslav–ŽERT, Vlastimil
Zdravý dom BIODOM
Košice, Vydavateľstvo Yudiny 2007. 1. vyd.
248 s. Viaz.
Kniha o stavebnej biológii pre širšiu verejnosť.
ISBN 80-967652-1-3
Superštýl. Z angl. orig. prel. Katarína
Chlapíková
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 96 s. Brož.
Praktická príručka pre dievčatá s množstvom fotograﬁí, ilustrácií a názorných
postupov zameraných na nové trendy
v skrášľovaní.
ISBN 978-80-551-1385-2
65 Kuchyňa. Potravinárstvo
Divina. Z nem. orig. prel. Ľudmila Strukelyová
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 160 s. Viaz.
Zbierka kuchárskych receptov s famóznymi fotograﬁami obsahuje kapitoly

o srstnatej a pernatej divine s receptami
na polievky, teriny, klasické pečienky,
drobnosti labužníkov a rýchle jedlá.
ISBN 978-80-551-1386-9
LAJOSOVÁ, Mari–HEMZŐ, Károly
Šaláty. Z maď. orig. prel. K. Košková
Bratislava, Príroda 2007. 1. vyd. 144 s.
Viaz.
66 najlepších receptov.
ISBN 978-80-07-01543-2
66 Dekorácia. Záhradníctvo. Majstrovanie. Hobby
HILLIER, Malcolm
Kvetinové dekorácie. Z angl. orig. prel.
Dagmar Šťastná
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2007.
2. vyd. 192 s. Viaz.
Príručka na vytvorenie vlastných kvetinových aranžmánov s fotograﬁami 70
tradičných aj moderných kvetinových
úprav.
ISBN 978-80-8085-296-2
Záhrada! Zelený radca. Z nem. orig. prel.
Katarina Bobríková, Katarína Poláková,
Květoslav Spiller, Magda Spillerová
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 391 s. Viaz.
Kompletná príručka pre záhradkárov
s tisíckou tradičných rád aj nových trendov.
ISBN 978-80-551-1389-0
68 Štatistika. Informatika. Elektronika
Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2005
Bratislava, Národné centrum zdravotníckych informácií 2006. 1. vyd. 224 s.
Brož.
Ročenka.
ISBN 978-80-89292-01-1
69 Technológia. Priemysel. Stavebníctvo
GAŠPAROVSKÝ, Dionýz–HERDOVÁ, Bronislava
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Bratislava, TYPHOON 2006. 1. vyd. 54 s.
Brož.
Príručka.
ISBN 80-969403-4-1
691 Učebnice
BANÍK, Ivan–CHOVANCOVÁ, Marcela–
ZÁMEČNÍK, Jozef
Fyzika 1. Mechanika a hydromechanika
Bratislava, Slovenská technická knižnica
2007. 1. vyd. 221 s. Brož.
Učebné texty.
ISBN 978-80-227-2590-3
BINOVSKÝ, Alexander
Anatómia II
Bratislava, Univerzita Komenského, vydavateľstvo 2007. 3. vyd. 191 s. Brož.
Učebný text.
ISBN 978-80-223-2269-0
HLUCHOVÁ, Lucia
Zdravoveda
Bratislava, Príroda 2007. 3. vyd. 192 s.
Brož.
Učebný text.
ISBN 978-80-07-01599-9
KVASNIČKA, Vladimír–POSPÍCHAL, Jiří
Matematická logika
Bratislava, Slovenská technická univerzita 2006. 1. vyd. 382 s. Brož.
Učebné texty.
ISBN 80-227-2449-1
Lekárska biológia II.
Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
2007. 1. vyd. 224 s. Brož.
Vysokoškolské učebné texty.
ISBN 978-80-89284-02-3
Metodika písania záverečných prác na
SPU v Nitre
Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita 2007. 3. vyd. 83 s. Brož.
Príručka.
ISBN 978-80-8069-832-4
ONDRUŠ, Dalibor
Všeobecná a špeciálna onkológia pre
poslucháčov lekárskych fakúlt
Bratislava, Univerzita Komenského, vydavateľstvo 2006. 1. vyd. 281 s. Brož.
Učebný text.
ISBN 80-223-2207-5

www.litcentrum.sk
RAJČÁNI, Július–ČIAMPOR, Fedor
Lekárska virológia
Bratislava, Veda 2006. 1. vyd. 573 s.
Viaz.
Ucelený pohľad na súčasnú virológiu.
ISBN 80-224-0911-1
VYŠŇOVSKÁ, Jitka–FIGUROVÁ, Anna
Výroba a výrobné faktory
Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška
2006. 1. vyd. 101 s. Brož.
Učebné texty.
ISBN 80-7165-568-6
7 UMENIE. ŠPORT. VOĽNÝ ČAS
70 Teória a dejiny umenia. Všeobecnosti
RUSNÁKOVÁ, Katarína
História a teória mediálneho umenia
na Slovensku
Bratislava, Vysoká škola múzických umení 2006. 1. vyd. 300 s. Brož.
Prvé súborné spracovanie dejín a teórie
umenia médií. Výsledky výskumu.
ISBN 80-89259-04-9
73 Maliarstvo. Grafika
Fila Interpretatio Klimt. Úvod Peter Michalovič
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2007.
1. vyd. 16 s. + reprodukcie 55 diel. Viaz.
Monograﬁa o tvorbe Rudolfa Filu, ktorý
umelecky vstupoval do prác rakúskeho
výtvarníka Gustava Klimta. Úvod aj
názvy diel sú v troch jazykoch (do angličtiny prel. Mike Gogulski, do nemčiny
Gerlinde Tesche).
ISBN 978-80-8085-297-9
Reštaurátorské ateliéry
Bratislava, Slovenská národná galéria
2007. 1. vyd. Nestr. Skl. list
Katalóg k zreštaurovanému dielu sv.
Praxedis.
ISBN 978-80-8059-123-6
77 Fotografia. Kinematografia. Audiovízia
POTOČNÁ, Eva
Slovensko. Pohľadnice s charizmou
času – mestá
Poprad, Region Poprad 2007. 1. vyd.
288 s. Viaz.
Publikácia obsahuje 300 farebných
a kolorovaných pohľadníc usporiadaných podľa historických žúp.
ISBN 80-969344-3-0
SÁROSSY, Štefan
Fotohistória Veľkého Šariša 1217–2007
Veľký Šariš, V. Vavrek 2007. 1. vyd. 74 s.
Brož.
Album k 790. výročiu prvej písomnej
zmienky o obci.
ISBN 978-80-969679-0-7
78 Hudba. Tanec. Scénické umenie. Iné
múzické formy
William Schmidt spieva s rodičmi. Zost.
Ervín Blažek. Doslov William Schmidt
a Viliam Jablonický
Trnava, Ervín Blažek 2007. 1. vyd. 76 s.
Brož.
Texty a hudobné záznamy vyše päťdesiat ľudových piesní od potoka Blava
z Paderoviec, ktoré sú dnes súčasťou
Jaslovských Bohuníc, v pôvodnom nárečí, z rodinného prostredia autora, interpreta a zberateľa ľudových piesní dnes
žijúceho v Belgicku
ISBN 978-80-969643-7-6
79 Šport. Voľný čas
GALLAGHEROVÁ-MUNDYOVÁ, Chrissie
Cvičme doma s ﬁtloptou. Z angl. orig.
prel. Róbert Hrebíček
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 96 s. Voľné
listy
Kniha základných cvikov s populárnou
ﬁtloptou ukončená aj náročnejšími zostavami. Praktickosť publikácie je
v jej formáte stolového kalendára, takže jednotlivé listy s cvikmi možno priamo prezerať pri cvičení.
ISBN 978-80-551-1401-9

Anotácie
dovi Bedwynovi, ktorý sa zaľúbi do
očarujúcej Christine Derrickovej.
ISBN 978-80-220-1412-0
COELHO, Paulo
Čarodejnica z Portobella. Z port. orig.
prel. Jana Marcelliová
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 232 s. Viaz.
Román s tajomstvom od svetoznámeho
súčasného brazílskeho spisovateľa o magickej sile ženskosti.
ISBN 978-80-551-1498-9
DEVERAUXOVÁ, Jude
Výlet. Z angl. orig. prel. Miriam Ghaniová
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 231 s. Viaz.
Napínavý dobrodružný príbeh dvoch
mladých párov, ktoré musia bojovať
o holý život na exotickom ostrove.
ISBN 978-80-551-1407-1
GRANGÉ, Jean-Christophe
Ríša vlkov. Z franc. orig. prel. Lýdia Magerčiaková
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 375 s. Viaz.
Hororový kriminálny príbeh o vyšetrovaní brutálnych vrážd troch žien z tureckej komunity v Paríži.
ISBN 978-80-551-1440-8

Margaret z antikvariátu, aby napísala jej
biograﬁu, pričom obe narazia na temné
tajomstvá minulosti.
ISBN 978-80-551-1426-2

slovenskú a českú cestu v súvislostiach
emancipačného úsilia oboch národov
v 20. storočí.
ISBN 80-969523-0-7

fax 02/5542 5160, e-mail:
priroda@priroda.sk

VARGAS, Fred
Muž naruby. Z franc. orig. prel. Eva Melichárková
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2007.
1. vyd. 239 s. Viaz.
Detektívny román z rázovitého prostredia francúzskeho juhu o pátraní komisára Adamsberga po vlkolakovi.
ISBN 978-80-8085-257-3

Málo bolo Havla. Zost. L. Snopko
Bratislava, ORMAN 2006. 1. vyd. 143 s.
Viaz.
Kniha spomienok priateľov Havla zo Slovenska k jeho 70-tinám.
ISBN 978-80-968773-9-3

SAP Slovensko, Bratislava Business
Center V, Plynárenská 7/A, 821 09
Bratislava 5, tel. 02/5825 6111, fax
02/5825 6333, e-mail: info.
slovak@sap.com

86 Literatúra pre deti a mládež
HOROWITZ, Anthony
Havrania brána. Spoločenstvo piatich.
Kniha prvá. Z angl. orig. prel. Barbora
Škovierová
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2007.
1. vyd. 198 s. Viaz.
Prvá časť fantasy pentalógie, v ktorej štrnásťročná londýnska sirota Matta objavuje svoje zvláštne schopnosti boja proti
zlu a dozvedá sa, že svet pred temnotou
môže zachrániť iba s pomocou ďalších
štyroch detí.
ISBN 978-80-8085-166-8

GREGORYOVÁ, Jill–TINTORIOVÁ, Karen
Kniha mien. Z angl. orig. prel. Jana Kantorová-Báliková
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 262 s. Viaz.
Strhujúci mysteriózny triler, v ktorom
profesor Shepherd odhalí identitu 36
mien ľudí, ktorí udržiavajú svet v rovnováhe, teraz sú ohrození poslední traja
a profesor ich musí zachrániť, inak svet
zanikne.
ISBN 978-80-551-1396-8

MCALLISTEROVÁ, Margaret
Life shop... platíš svojou dušou. Z angl.
orig. prel. O. Marková
Bratislava, Don Bosco 2007. 1. vyd. 126 s.
Brož.
Knižka pre mládež o Lorne a Kieronovi,
ktorí sledujú zmenu ľudí okolo, najmä
stratu osobnosti, identity a duše.
ISBN 978-80-8074-057-3

GULIK, Robert van
Fantóm chrámu
Bratislava, Slovenský spisovateľ 2007.
1. vyd. 160 s. Viaz.
Detektívny príbeh z pohraničného mesta Lan-fang, v ktorom okresný sudca Ti
rieši zložitý prípad krádeže zlatých prútov a niekoľkých vrážd.
ISBN 978-80-220-1404-5

NIENACKI, Zbigniew
Pán Tragáčik a Fantomas. Z poľ. orig.
prel. Peter Čačko
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 263 s. Viaz.
Ďalší detektívny príbeh z populárnej série o svojráznom historikovi umenia
a pátračovi Tragáčikovi, ktorý odchádza
do Francúzska na Zámok šiestich dám,
kde vyčíňa zlodej, ktorý sa podpisuje
menom Fantomas.
ISBN 978-80-551-1420-0

IZAKOVIČ, Ivan
Zachráňte mi syna
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 151 s. Viaz.
Román z lekárskeho prostredia o problematike transplantácií, ktorý vychádza
zo skutočných udalostí.
ISBN 978-80-551-1418-7
KLIMÁČEK, Viliam
Satanove dcéry. Mýtus o padlých anjeloch
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2007.
1. vyd. 170 s. Edícia Mýty. Viaz.
Postmoderná literárna freska o mýte anjelov a tzv. veľkých príbehov od spisovateľa a divadelníka (nar. 1958).
ISBN 978-80-8085-357-0
MANFREDI, Valerio Massimo
Ríša drakov. Z tal. orig. prel. Pavol Štubňa
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2007.
1. vyd. 343 s. Viaz.
Historický román na pozadí perzsko-rímskej vojny z roku 260 pred Kristom
o statočnosti a láske od svetoznámeho
talianskeho spisovateľa.
ISBN 978-80-8085-274-0
O´CALLAGHAN, omas
Zberateľ kostí. Z angl. orig. prel. Róbert
Hrebíček
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 256 s. Viaz.
Hororová detektívka, v ktorej nadporučík Driscoll pátra po raﬁnovanom vrahovi žien.
ISBN 978-80-551-1430-9
PENZLER, Otto
Nebezpečné ženy. Z angl. orig. prel. Vladislav Gális
Bratislava, Slovenský spisovateľ 2007.
1. vyd. 279 s. Viaz.
Výber vynikajúcich detektívok spojených motívom nebezpečných žien od
svetoznámych spisovateľov.
ISBN 978-80-220-1403-8

SEKORA, Ondřej
Čmeľka Aninka. Z čes. orig. prel. Dáša
Zvončeková. Ilust. Ondřej Sekora
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 86 s. Viaz.
Veselé príbehy zo sveta hmyzu pre deti
mladšieho školského veku, v ktorých má
hlavnú úlohu čmeľka Aninka.
ISBN 978-80-551-1424-8
ŠKULA, Karol
Neposlušný ježko
Nitra, GARMOND 2007. 1. vyd. Nestr.
Brož.
Veršovaná rozprávka o zvieratkách v lese.
ISBN 978-80-89148-30-1
WILSONOVÁ, Jacqueline
Dieťa zo smetiska. Z angl. orig. prel.
Ivan Štefánek. Ilust. Nick Sharratt
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2007.
1. vyd. 159 s. Viaz.
Príbeh o pubertiačke April, ktorá sa narodila 1. apríla a našli ju v kontajneri–
ako štrnásťročná chce vypátrať tajomstvo svojej minulosti. Príbeh napísala
svetoznáma populárna autorka pre mládež.
ISBN 978-80-8085-243-6
9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. DEJINY
91 Zemepis. Turistika. Cestovanie
FILAN, Boris
TAM TAM Plus
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 221 s. Viaz.
Ďalší diel originálnych cestovateľských
zápiskov po exotických krajinách s množstvom fotograﬁí.
ISBN 978-80-551-1410-1
92 Biografie. Rodokmene
921 Pamäti. Spomienky. Autobiografie

8 LITERATÚRA. BELETRIA
83 Román. Novely. Poviedky
BALOGHOVÁ, Mary
Bál v Schoﬁeld Parku. Z angl. orig. prel.
Tamara Chovanová
Bratislava, Slovenský spisovateľ 2007.
1. vyd. 272 s. Viaz.
Romantický ľúbostný román o vojvo-
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SETTERFIELDOVÁ, Diane
Trinásty príbeh. Z angl. orig. prel. Zdenka Buntová
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 374 s.
Viaz.
Románový debut anglickej učiteľky, ktorý vyšiel už v štyridsiatich krajinách. Je
to komorný príbeh slávnej spisovateľky,
ktorá do svojho sídla pozýva nenápadnú

HÚSKA, Augustín Marián
Svedectvo o štátotvornom príbehu
(spomínanie a rozjímanie nad slovenským a českým štátotvorným údelom)
Bratislava, SCM 2007. 1. vyd. 291 s.
Brož.
Kniha priameho účastníka rokovaní
v roku 1992 o zániku ČSFR a o paralelnom vzniku SR a ČR. Autor porovnáva

96 Dejiny Slovenska a Česka
LAJČIAK, Ján
Slovensko a kultúra. Doslov Borislav
Petrík
Bratislava, Vydavateľstvo Q 111 2007.
4. vyd., v Q 111 2. vyd. 173 s. Viaz.
Monograﬁa o Slovensku a Slovákoch
z 20. rokov minulého storočia od prvého
slovenského sociológa (1875-1918).
ISBN 978-80-89092
Z minulosti Spiša XIV. Zost. I. Chalupecký
Levoča, Spišský dejepisný spolok 2006.
1. vyd. 298 s. Brož.
Ročenka Spišského dejepisného spolku.
ISBN 978-80-969456-1-0
97 Dejiny slovenských regiónov a miest
Krásna
Košice, Košice–mestská časť Krásna
2007. 1. vyd. 246 s. Viaz.
História a súčasnosť Krásnej.
ISBN 80-969619-0-X
Lučenec. Zost. E. Stieranková
Lučenec, Mestský úrad Lučenec 2007.
1. vyd. 103 s. Viaz.
Monograﬁa mesta s farebnými fotograﬁami.
ISBN 80-89212-11-5
Topoľčany. Zost. K. Beňová a M. Žáčik
Topoľčany, Tribečské múzeum 2007.
1. vyd. 14 s. Brož.
Z dejín mesta.
ISBN 978-80-969680-5-3

Adresár vydavateľstiev
z Kníh v predaji
Bens, 082 12 Kapušany 184, tel./
fax 051/7941 439
Don Bosco, Miletičova 7, 821 08
Bratislava, tel. 02/5023 1321, fax
02/5023 1144, e-mail:
vdb@donbosco.sk
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tel./fax 02/6381 0659, e-mail:
eugenika@eugenika.sk,
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1793, e-mail: info@sng.sk
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tel. 053/512 486, fax 053/514 411
Technická univerzita, T. G.
Masaryka 2117/24, 960 53 Zvolen,
tel. 045/5206 111, fax 045/533
0027
Tribečské múzeum, Krušovská
291, 955 01 Topoľčany, tel. 038/
5323 253, e-mail:
oﬃce@tribecskemuzeum.sk
Univerzita Komenského,
vydavateľstvo, Šafárikovo nám. 6,
818 06 Bratislava, tel. 02/5924
4111, 5293 1830
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika,
Šrobárova 2, 041 80 Košice, tel.
095/6224 565
Univerzita sv. Cyrila a Metoda,
Námestie J. Herdu 2, 917 00
Trnava, tel. 033/5565 123,
fax 033/5565 120
Úrad verejného zdravotníctva SR,
Trnavská 52, 826 45 Bratislava,
tel. 02/49 284 111, e-mail:
uvzsr@uvzsr.sk
Ústav etnológie SAV, Klemensova
19, 814 67 Bratislava, tel. 02/5292
6321
Veda, vydavateľstvo SAV, Bradáčova
7, 852 86 Bratislava, tel. 02/5477
4253, 02/5245 0153 (redakcia),
fax 02/5477 2682, 02/5245 0153
(redakcia),
e-mail: veda@centrum.sk
Vydavateľstvo F, Staničná 20/106,
911 05 Trenčín, tel. 032/6400 138
Vydavateľstvo Michala Vaška,
Nám. Kráľovnej pokoja 3, 080 01
Prešov, tel. 051/ 7711407, 7742763,
fax 051/7711 407, e-mail:
vmv@vmv.sk

Mestský úrad Lučenec,
Novohradská 1, 984 01 Lučenec

Vydavateľstvo Q 111, J. C.
Hronského 4, 831 02 Bratislava,
tel. 02/5292 7057,
e-mail: q111@stonline.sk

Národná banka Slovenska,
Imricha Karvaša 1, 813 25
Bratislava, tel. 02/5787 1111,
fax 02/5787 1100,
e-mail: info@nbs.sk

Vydavateľstvo Slovart, Poštový
priečinok 70, Bojnická 10,
830 00 Bratislava 3,
tel. 02/4920 1800, fax 02/4920
1899, e-mail: pobox@slovart.sk

Národné centrum zdravotníckych
informácií, Lazaretská 26,
811 09 Bratislava, tel. 02/5726
9311, fax 02/5263 5490,
e-mail: nczisk@nczisk.sk

Vydavateľstvo Trysk, P.O. Box, 812
86 Bratislava 1, e-mail: sk@trysk.eu

ORMAN, Matičná 15, 831 03
Bratislava, tel. 02/4445 6388,
fax 02/4425 0386
Príroda, Koceľova 17,
821 08 Bratislava 2,
tel. 02/5556 6176, 0908 757 160,

Vydavateľstvo Yudiny, Lesná 25,
040 01 Košice,
tel./fax 055/6334 663,
e-mail: mail@yudiny.sk
Vysoká škola múzických
umení, Zochova 1, 813 01
Bratislava, tel. 02/ 5930 3511,
fax 02/ 5441 2056, e-mail: htf.
dekanat@vsmu.sk
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Zahraničná literatúra
Kathleen McGowanová:
Očakávaná
Bratislava, Ikar 2007
Preklad Alojz Keníž

Bol Ježiš Kristus skutočne Božím synom? Bol naozaj manželom
Márie Magdalény a splodili spolu potomka? Žijú medzi nami
naozaj ľudia s Kristovou krvou v žilách? A veríte vôbec v zázraky?
Kathleen McGowanová má v týchto otázkach úplne jasno. Dokonca
samu seba považuje za nositeľku posolstva Márie Magdalény, asi
najrozporuplnejšej postavy z Nového zákona. Kým cirkev ju
považuje za napravenú hriešnicu, množstvo historikov
a prekladateľov starodávnych textov sa ešte stále nezhodlo na jej
skutočnej úlohe v živote Ježiša Krista a jeho apoštolov.
Maureen Paschalová je americká spisovateľka.
Rozhodla sa písať o ženách, ktoré zohrali v histórii ľudstva kľúčové
úlohy, no okolie ani historici pre ne nikdy nenašli pochopenie. Či je
to Johanka z Arku, Mária Antoinetta alebo Mária Magdaléna,
Maureen obhajuje ich neľahké postavenie a svojimi knihami sa
usiluje zmeniť pohľad spoločnosti na ich miesto v dejinách.
Popritom ju znepokojujú zvláštne vízie, dejú sa okolo nej naozaj
nezvyčajné veci a navyše, začínajú zomierať ľudia v jej okolí.
Pomocníkmi v jej pátraní po dvetisícročnom tajomstve týkajúcom
sa aj samotnej Maureen sú jej bratanec – katolícky kňaz Peter,
priateľka Tammy a šarmantný lord Bérenger Sinclair. Každý má
však na to svoj vlastný dôvod. A ešte tu je tajomná organizácia
snažiaca sa zmariť ich pátranie a zanechávajúca za sebou rituálne
zavraždené obete.
Kathleen McGowanová miluje tajomstvá, symboly, mýty, a dokonca
verí na zázraky. O svojej pravde je presvedčená natoľko,
že obetovala 20 (slovom dvadsať!) rokov života cestovaniu
krížom-krážom a skúmaniu historických faktov, aby mohla na svet
priviesť Očakávanú. A že nešlo o povrchný prieskum, dokazujú
najmä tie pasáže knihy, ktoré opisujú život Ježiša Krista. Detaily zo
života vtedajších obyvateľov Svätej zeme, ich zvyky a obyčaje,
znalosť vtedajšej politickej situácie – to všetko potvrdzuje hodiny
výskumu, štúdia a konzultácií s odborníkmi na toto historické
obdobie. Väčšina z notoricky známych postáv Nového zákona
dostáva prostredníctvom autorkinho pohľadu úplne inú
perspektívu: Ján Krstiteľ ako fanatický askét, Judáš v úlohe
najoddanejšieho Kristovho apoštola alebo Salome, ktorá je
najlepším dôkazom toho, že cestu do „pekla zatratenia“ dláždia
dobré úmysly.
„Pri písaní tejto knihy potrebovala autorka poriadnu dávku
odvahy.“ To tvrdia slová na graﬁcky nápaditej a vkusnej
obálke knihy. Ťažko povedať, či ide o odvahu, alebo o absolútne
presvedčenie a oddanosť ústrednej myšlienke knihy – existencii
Evanjelia Márie Magdalény a obhajobu jej úlohy manželky
a najobľúbenejšej učeníčky Ježiša Krista. Avšak o tom už sme
naozaj počuli a čítali toľkokrát! Keby kniha vyšla pred desiatimi
rokmi, nepochybne by spôsobila oveľa väčší rozruch. Teraz už je
len ďalším, aj keď celkom určite originálnym pohľadom na Nový
zákon. A že vo vás ostane po jej prečítaní viac otáznikov ako pred
ním, je viac ako isté.
Pre záujemcov o tému Márie Magdalény sú v kníhkupectvách
v ponuke v slovenskom preklade aj knižky Tau Malachi:
Tajné evanjelium Márie Magdalény (Ikar 2006), Margaret
Leonard Starbirdová: Mária Magdaléna – bohyňa
z evanjelií. Hľadanie svätej ženy (Remedium 2007)
a Dan Burstein: Tajomstvá Márie Magdalény. Nevypovedaný
príbeh o najväčšmi nepochopenej žene v dejinách (Vydavateľstvo
Slovart 2007).
Vladimír Radosa

Lynn Sholesová – Joe Moore:
Posledné tajomstvo
Bratislava, Ikar 2007
Preklad Patrick Frank
Reportérku Cotten Stonovú slovenskí čitatelia poznajú už
z predchádzajúcej knihy tejto autorskej dvojice Sprisahanie
grálu. Hrdinka sa opäť zaplieta do nebezpečného dobrodružstva
a berie na svoje plecia veľmi ťažkú úlohu – má viesť ľudstvo
k druhej „očiste“, k druhému armagedonu.
Počas svojej reportáže v peruánskych Andách sa Cotten stáva
svedkom fantastického nálezu – krištáľovej tabuľky s tajomným
nápisom vytesaným dvoma druhmi písma. Prvá časť nápisu sa
podobá hieroglyfom a ľahko sa ju podarí rozlúštiť – predpovedá
celosvetovú potopu, ktorá pripomína biblický príbeh o Noemovi
a obsahuje rady, ako sa pred ňou zachrániť. Záhadou však ostáva
posolstvo druhej časti textu. Vyzerá ako písmo Inkov kipu, ktoré
podľa posledných výskumov predstavuje zložité trojrozmerné
písmo v sedembitovom binárnom kóde. Túto časť nápisu nedokáže
nikto celú preložiť, jediné, čo sa archeológovi, ktorý tabuľku našiel,
podarilo rozlúštiť, bolo to, že sa týka „druhej“ očisty podobnej
armagedonu, na čele ktorého má stáť dcéra anjela. Práve v Cotten
Stonovej koluje anjelská krv, pretože jej otcom bol padlý anjel
Furmiel, a tak tuší, že posolstvo na tabuľke je určené jej.
Po masovej samovražde v tábore archeológov tabuľka záhadne
zmizne a Cotten sa púšťa do odhaľovania tajomstva zmiznutej
tabuľky a pripravuje sa na úlohu, na ktorú je predurčená. Na celom
svete jednostaj stúpa počet samovrážd. Na svedomí ich majú práve
padlí anjeli a Cottenin čas sa kráti – posledný boj sa blíži.
–mgb–

Milorad Pavić: Posledná láska v Carihrade
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2007. Preklad Karol Chmel
Belehradského rodáka Milorada
Pavića, najprekladanejšieho
súčasného srbského spisovateľa
a predovšetkým autora
svetoznámeho Chazarského
slovníka azda ani netreba
slovenskému čitateľovi bližšie
predstavovať. V máji vyšla vo
Vydavateľstve Slovart ďalšia z jeho
magických kníh čerpajúca
z balkánskych tradícií Posledná
láska v Carihrade (Belehrad 1994).
Pavić si opäť zvolil netradičný
spôsob rozprávania. Tentoraz sa
podujal vyložiť tarotové karty
prostredníctvom románového
príbehu.
Kniha pozostáva z 22 kapitol, každá
z nich v sebe ukrýva „osudový“
príbeh a názov jednej z tarotových
kariet, ktoré čitateľ nájde na konci
knihy. Po dočítaní knihy si čitateľ
môže rozložiť karty a prečítať akoby svoj vlastný
osud alebo čítať Poslednú lásku v Carihrade
s vlastným začiatkom a koncom podľa toho, ako mu
to určia karty. Pavićova hra s čitateľom pripomína
Cortázarov román Rayuela (v českom preklade Nebe,
peklo, ráj), kde si čitateľ volí, v akom poradí bude
čítať jednotlivé kapitoly. Na rozdiel od nej je však
plná čudesných obrazov, poetického jazyka, zmesi
mystiky, imaginácie a iracionálna.
Román má v sebe zakomponovaný zvláštny príbeh
z prelomu 18. a 19. storočia, hoci v zacyklenej
textovej podobe, spletený z dlhokánskych srbských

vlasov a fúzov, preveľkého srbského
apetítu po živote a prehlbokej
srbskej schizmy. Hlavné postavy,
zosobnené jednotlivými členmi
dvoch znepriatelených srbských
rodov Opujičovcov a Teneckých,
v sebe skrývajú shakespearovskú
tragiku Montecchiovcov
a Capulettovcov. Obe rodiny sa
ocitajú na chvoste Európy, a predsa
na opačných frontoch veľkých
európskych konﬂiktov. Posledná
láska v Carihrade zosobňuje kolorit
srbskej mentality, ale aj tragédiu
národa gniaveného kolesom dejín
a odsúdeného do pozície
prizerajúceho sa lokaja. Je to však aj
román o vojne a láske, láske takej
živočíšnej a divokej ako vojna,
v ktorej sa rodí.
Osobito vykreslené sú postavy otca
a syna Opujićovcov. Aj keď sú
pokrvní príbuzní a citovo blízko prepojení, predsa sa
celé roky nevidia a o sebe nevedia. Dokonca
umiernená povaha syna Sofronija, ktorý je po matke
Grék a po otcovi Srb, „preto sa díva na svet škuľavo“,
predstavuje protipól nespútaného a hýrivého otca
Haralampija. Možno aj na tomto vzťahu chcel Pavić
poukázať na rozkol srbskej rodiny v tom najširšom
zmysle slova, ktorý je tak bolestivo prítomný aj
v súčasnosti. Kniha, v skvelom preklade skúseného
balkanistu Karola Chmela sa výborne číta. Doslova
na jeden dych.
Richard Cedzo

Maxence Fermine: Ópium
Bratislava, Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT 2006. Preklad Mária Ferenčuhová
Začiatkom 19. storočia vyrábala Čína
najlepší čaj na svete a mala monopol
na jeho predaj. V tejto súvislosti sa
začalo hovoriť o záhadách čajovej
cesty, ktorú ešte nikto nikdy
nepreskúmal. Vravelo sa, že sa
nikomu dosiaľ nepodarilo preniknúť
do Ríše stredu a odhaliť jej „čajové“
tajomstvo – tajomstvo prípravy
najlepšieho čaju na svete.
Charles Stowe bol odmalička
zasväcovaný do príbehov o pôvode
čaju a jeho vlastnostiach. Jeho otec
Robert mu prezradil všetky svoje
vedomosti o tomto nápoji, pretože
si všimol, že syn sa zaujíma
o všetko, čo súvisí s čajom. A tak sa
Charles dozvedel, že existujú štyri
druhy čaju – čierny, ktorý sa
pestuje aj mimo Číny, modrý,
zelený a biely. Biely čaj je zo
všetkých najvzácnejší a najdrahší; je
to čaj určený len pre cisára. Nikto netuší, kde sa
posvätné záhrady bieleho čaju nachádzajú,
a ak predsa len niekto toto tajomstvo odhalil,
zomrel.
Charlesova túžba po bielom čaji a odhodlanie odhaliť
tajomstvo prípravy najlepšieho čaju ho privádzajú do

krajiny čajovníkov – do ďalekej Číny.
Chce nájsť posvätné čajové záhrady
a získať tajomstvo spracovania čaju.
Jeho túžba, pre ktorú je ochotný
položiť aj vlastný život, ho vedie až
do „zakázaného“ vnútrozemia
krajiny, neprístupného
pre cudzincov. Prichádza na čajovú
farmu ukrytú uprostred hôr,
v posvätnom čajovom údolí, ktorého
strmé svahy sú celé posiate kríkmi
čajovníka. Dozvedá sa tri tajomstvá
čaju – bez výbornej vody niet
výborného čaju, bez výbornej
prípravy niet výborného vzťahu
a tretie tajomstvo – bez Lu Čena
niet výborného čaju. Charles Stowe
sa preto rozhodne vyhľadať Lu Čena,
ktorého tvár nikto nikdy nevidel. Na
svojej ceste „hľadania“ spoznáva
tajomstvo obchodovania s čajom
v Číne, kde sa čaj vymieňa
za zakázané ópium, a spoznáva osudovú ženu
s rovnakým menom – Ópium. Autorkin vynikajúci
rozprávačský štýl vedie čitateľa k tajomstvu bieleho
čaju, akoby pred ním postupne odmotávala niť
z kukly hodvábnika.
Michaela Geisbacherová

Corinne Hofmannová: Návrat z Afriky
Bratislava, Ikar 2007. Preklad Denisa Pochylá-Kečkešová
Príbeh o veľkej láske Švajčiarky
Corinne ku kenskému bojovníkovi
Lketingovi Biela Masajka sa stal
svetovým bestsellerom, bol
preložený do dvadsiatich jazykov
a sﬁlmovaný. Autorka
v ňom opísala štyri roky svojho
života v primitívnych
podmienkach, nedostatku
a otrasných hygienických
podmienkach, ktoré však vnímala
ako šťastné, lebo mala po boku
svojho milovaného muža. Keňu
predstavila ako nádhernú krajinu
plnú protikladov a ukázala, že
šťastne žiť sa dá aj bez civilizačných
vymožeností, ale odhalila aj biedu,
zaostalosť, negramotnosť, slabú
lekársku starostlivosť a korupciu
na každom kroku. Dojímavé
rozprávanie o láske schopnej

priniesť aj tie najväčšie obete,
o veľkom úsilí prispôsobiť sa,
ale aj o neprekonateľných rozdieloch
má svoje pokračovanie. Návrat
z Afriky sa v mnohom podobá
Corinniným peripetiám pri
vysťahovávaní do Afriky. Zložitá
mašinéria úradovania, overovania
a zháňania dokladov, aby vôbec
mohla v svojej vlasti žiť,
hľadanie si miesta v spoločnosti
a výchova dieťaťa prinášajú čitateľom
výpoveď o húževnatosti pri budovaní
si novej existencie od nuly – bez
peňazí, bez práce, bez bytu, bez
povolenia na pobyt – a sile
prekonávať prekážky. Knihy Corinny
Hofmannovej potvrdzujú, že tie
najuveriteľnejšie príbehy píše sám
život.
Antonia Bednáriková
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Mne sa už bojovať nechce

ZO SVETA KNÍH

Rozhovor s českým prozaikom Milošom URBANOM
Tridsaťdeväťročný Miloš Urban si
za posledných deväť rokov
vydobyl v českej literatúre pozíciu
popredného románopisca.
V rýchlom slede za sebou vydal
deväť kníh (Poslední tečka za
Rukopisy, 1998; Sedmikostelí
s podtitulom Gotický román
z Prahy, 1999; Hastrman
označený ako Zelený román, 2001;
Paměti poslance parlamentu,
2002; božskú krimikomédiu Stín
katedrály, 2003; novelu
Michaela, 2004; román alebo
barokové postromaneto
Santiniho jazyk, 2005; novelu
Pole a palisáda, 2006; zbierku
poviedok Mrtvý holky, 2007).
Jeho próza má všetky
predpoklady, aby zaujala čitateľa
a nezapadla v toku času:
tematickú provokatívnosť, tvorivú
inteligenciu, osobitný jazyk
a navyše jeho knihy sú veľmi
invenčne výtvarne a typograﬁcky
dotvorené. V každom jeho diele sa
čitateľ stretáva s nesmierne
sčítaným autorom. Cez zvyčajne
kriminálnu zápletku, ktorú umne
vedie tak, že čitateľ nestratí niť
a číta dychtivo a s napätím, ho
povodí po cirkevných pamiatkach
rôznych epoch a štýlov, nahliadne
do kultúrnych ustanovizní
súčasnej Prahy, napríklad do
Klementína, zabrúsi do minulosti
postáv, okorení text zvláštnym
humorom a uštedrí čitateľovi
exkurzy do sveta mýtického, aj
hrôzostrašného. Vo všetkom
akoby sa zračila túžba súčasníka
vrátiť sa späť do histórie, aby v nej
nachádzal krásu, cit, ušľachtilosť
a poriadok uplynulých storočí, to,
čo mu chýba v našom modernom
svete. Urbanove romány sú plné
literárnych a kultúrnych odkazov,
narážok a súvislostí. Niekedy
čitateľa obohatia či povznášajú,
inokedy sa mu zdajú prepiate či
nadbytočné. Nezaprú
podmienenosť prostredím. A teda
na úvod otázka:
• V Hastrmanovi ste „vzdali
hold“ kraju medzi Českým rajom
a Českým stredohorím, v ďalšom
románe ste nás rovnako
sugestívne vodili po Prahe
a nevšímavcom otvárali oči. Čím
si vás nejaké miesto získa?
Môžete takto uchopiť
ktorýkoľvek kraj?
– Umelec si skutočne môže
osvojiť akékoľvek prostredie, ak
má na to dostatočnú motiváciu.
Mňa viedol sentiment a hnev.
Hnevalo ma, ako vyzerá krajina
severných Čiech a takisto ma
trápilo, že Praha už nie je tým
krásnym harmonickým mestom,
akým bývala v minulých
storočiach. Z týchto negatívnych
pocitov som sa potreboval
vypísať a zároveň niečo pre tie
miesta urobiť – prinajmenšom na
ne upozorniť iných ľudí: pozrite
sa, čo sa tu deje, a všimnite si, že
ešte nie je všetko stratené, že
čriepky starej, dnes rozbitej krásy
ešte zostávajú a nádherne sa
ligocú.
• Časť detstva – od ôsmich
do dvanástich rokov – teda
obdobie, keď je vnímavosť veľmi
ostrá a keď sa formujú niektoré
podstatné postoje, ste strávili
v Londýne. Ako ste začali
prijímať nové prostredie,
ktorého pečať je vo vašich
textoch zrejmá?
– Štvorročný pobyt v Londýne bol
určujúci pre moje ďalšie
smerovanie, trebárs pre štúdium

anglistiky na pražskej univerzite,
ale samozrejme i pre výber
literatúry, ktorú som čítal vo
veku dospievania; anglická
literatúra je veľmi príbehová,
a to som mal vždy rád. Čítal som
aj anglických klasikov, nie
všetkých, ale i tak ich bolo dosť,

iba tak letmo uvediem mená ako
Austenová, Elliotová, Reevová,
Walpole, Fielding, Dickens,
Hardy, Bennett, Joyce, Woolfová
atď. Ale to bolo neskôr. Ako dieťa
som čítal najmä horory
a dobrodružné príbehy pre
mládež po anglicky, pretože to, čo
ponúkala knižnica na ambasáde
alebo v československej škole
v Londýne, ma neuspokojovalo.
V desiatich som vďaka jednému
kamarátovi začal chodiť do
pobočky londýnskej knižnice
v Chelsea. Vtedy to bolo trochu
nezvyčajné, české a slovenské deti
nesmeli chodiť samy po meste
a do anglickej knižnice nikto
predo mnou nechodil, ani dospelí
nie. Londýn však bol iný ako dnes,
oveľa pokojnejší a skromnejší, ale
i viac tajomný. Keď sme sa vrátili
domov, do Karlových Varov, čakal
nás ukrutný kultúrny šok. Asi
najväčšie sklamanie mi pripravili
spolužiaci a učitelia v škole – toľko
obmedzenosti, závisti, brutality,
úskokov a ľsti. Na to som si zvykal
celé roky.
• Ako ste sa s tým vyrovnávali?
– V podstate mi nezostávalo nič
iné, iba uchýliť sa k literatúre
a takmer celé dospievanie sa
venovať čítaniu. Samozrejme,
pribudol aj romantický vzťah
s dievčaťom. Čítal som vtedy dve
až tri knihy za týždeň,
permanentne som mal
rozčítaných až päť kníh naraz.
Táto čitateľská žravosť mi vydržala
celé vysokoškolské štúdium
a vyvrcholila potrebou niečo
napísať a vyrovnať si účty
so svetom, s ktorým som bol
nanajvýš nespokojný. Potom som
čítal čím ďalej menej, a dnes, po
deviatich vydaných knihách, sa
k čítaniu zasa začínam vracať.
Asi som príliš vyberavý,
v poslednom čase len ťažko
natrafím na knihu, ktorú by som
s chuťou dočítal do konca.
Naposledy to bol omas
Bernhard Wittgensteinov
synovec.
• Kto patril v tých rokoch
k vašim obľúbeným
spisovateľom?
– Michail Bulgakov, John Fowles,
Umberto Eco, E. T. A. Hoﬀmann,
Bram Stoker, Karel Jaromír Erben,
Vladimir Nabokov, Ladislav Fuks,
kedysi aj Sigmund Freud, Milan
Kundera, Julian Barnes či Franz

Heinrich Mann a ženy
Kaa. Poviedky sa učím na Poeovi
a Dahlovi. Nesúrodá partia, však?
Ale tak je to myslím v poriadku.
Som vďačný Erbenovi a Fuksovi,
pretože iní českí autori ma nejako
neuspokojili, nieto inšpirovali.
Milana Kunderu už nedokážem
čítať, v jeho knihách je málo
príbehov a veľa myšlienok, asi ako
Umberto Eco. Ja som vo fáze, keď
vyhľadávam iba príbehy.
V poslednom čase ma potešil
Robert Holdstock a jeho Les
mytág. Nejaká čitateľka mi
napísala, že Holdstockov vplyv na
moje písanie je evidentný, či vraj
od neho trochu neopisujem.
Pritom som ho vtedy vôbec
nepoznal! Tak som si prečítal jeho
najlepšiu knihu a presvedčil som
sa, že sme každý iný. Niektoré
veci v prírode vidíme a cítime
podobne, obaja máme zmysel pre
mýty, čiže prapríbehy.
• Aká zhoda okolností, či
správna dávka sebavedomia
prispeli k tomu, že sa vám
podarilo preraziť v literatúre?
– Sebavedomie nie je na začiatku
až také potrebné, podľa môjho
názoru môže byť aj na škodu.
Oveľa dôležitejšia je túžba a vôľa.
To sú nespochybniteľné
predpoklady, kladné. Podnetom
na písanie môže byť aj čosi
negatívne, napríklad pocit
nedostatku niečoho, ako to bolo
u mňa. Chýbalo mi čosi, čo bolo
pre mňa dôležité – romantika.
A tak som si jej nedostatok
nahradzoval tým, že som to písal.
Texty potom majú v sebe niečo
naozajstné, i keď ide o čisté ﬁkcie.
• V „zelenom románe“ Hastrman
je evidentné, hoci zaobalené do
historických, etnograﬁckých
a mýtických hávov, vaše úsilie
ochrániť prírodu severných
Čiech pred ďalšou devastáciou
a vyťažením prírodných zdrojov.
Vo svojich nasledujúcich dielach
už tak naliehavo neburcujete
ekologické povedomie čitateľa,
prečo?
– Ten román bola moja zbraň.
Vtedy som ho musel napísať, aby
som si vybavil osobné účty, aby
som urobil niečo pre krajinu,
ktorú pokladám za svoju. Myslel
som si, že to krajine pomôže, že
sa niečo stane a tí, ktorí ju
exploatujú, od toho upustia. Ale,
prirodzene, nestalo sa nič. Knižka
sa možno celkom podarila, ale jej
mimoliterárny presah nenastal.
Bol som tým sklamaný, môj
nasledujúci román Paměti
poslance parlamentu bol ešte
radikálnejší, vyslovene
anarchistický. Neprijala ho ani
kritika, ani čitateľská obec, médiá
ho väčšinou ignorovali a nijaký
politik ani nezaznamenal jeho
existenciu. Tak som na
„angažované“ písanie rezignoval
a vrátil som sa k temným
príbehom, ktoré na nejaké
spoločensko-kritické presahy
rezignujú. Vyplatilo sa to. Naozaj
doma som práve v takýchto
príbehoch, už nechcem na nič
a nikoho apelovať. Iste, je to tak
trochu konformizmus. Mne sa už
ale bojovať nechce.
• Máte nejaké ohlasy z čítania
svojich próz na Slovensku?
– Od slovenských čitateľov síce
mám pár pozitívnych reakcií, ale
je ich zatiaľ veľmi málo. Dúfam,
že časom mi čitatelia na
Slovensku pribudnú. Keď mám
svojich čitateľov v Maďarsku,
prečo nie na Slovensku?
Jarmila Wankeová

Manželky, milenky a krátkodobé
partnerky nemeckého spisovateľa
Heinricha Manna boli nielen príťažlivé, ale aj inteligentné. A práve ony
sú hlavnými hrdinkami knihy nemeckého autora Williho Jaspera Die
Jagd nach der Liebe (Honba za láskou) s podtitulom Heinrich Mann
a ženy. Dielo je senzáciou nielen
kvôli intímnym pohľadom do Mannovho života, ale poskytuje nám aj
nový a svieži prístup k dielu tohto
humanistického spisovateľa. U Heinricha Manna sú ženskosť a literatúra a neskôr aj ženskosť a politika
vnútorne spríbuznené a neoddeliteľné. Podľa autora Williho Jaspera
treba na všetky diela Heinricha

Manna, ako aj jeho brata omasa
Manna nazerať ako na pokus sproduktívniť ich sexuálnu obsesiu.
Mannovo dielo rozoberá práve z pohľadu jeho vzťahov k ženám, ktoré
ho podnietili a ovplyvnili. Ozajstnými hrdinami tejto knihy však nie sú
ženské telá, ale ženská inteligencia,
celá galéria samostatných, citlivých,
nadaných a zvedavých, inak povedané, moderných a emancipovaných
žien. V Nemecku vyšla aj kniha Die
ungleichen Brüder (Nerovní bratia)
od Helmuta Koopmanna, ktorý analyzuje dielo Heinricha Manna z pohľadu
konkurenčných
vzťahov
k bratovi.
–gbs–

Jane Fondová spomína ďalej
Známa americká herečka pripravuje pokračovanie My Life So Far
(Môj život doteraz), prvej časti svojich pamätí z roku 2005. Jane Fondová, ktorá oslávi tento rok 21. decembra 70. narodeniny, sa rozhodla,

že pokračovanie svojich pamätí napíše celkom sama. Plánuje ich vydať
pod titulom How to Have a Great
ird Act (Ako uchopiť veľké tretie
dejstvo) koncom roka 2008.

Lady Diana sa vracia do kníhkupectiev
Desiate výročie tragickej smrti
Lady Diany (1961 – 1997) neobchádzajú bez povšimnutia ani knižné
vydavateľstvá. Pripravuje sa najmenej 14 nových knižných titulov o tejto charizmatickej osobnosti, jedným

z nich je nový životopis Tiny Brown,
bývalej šéfredaktorky e New Yorker,
e Diana Chronicles, ktorý
vychádza v júni v londýnskom vydavateľstve Doubleday.

Madonna, kráľovná trileru
Kniha Ester (Livre d‘Esther) od
dvojice quebeckých autorov Marca
Britana a Christine Ouinovej vyšla
vo Francúzsku 7. júna, ale v jeseni ju
agentúra Serendipity chce vydať
v 20 krajinách. Hlavnou hrdinkou
tejto knihy je Madonna, ktorá sa
noc čo noc zjavuje vo sne montrealskému biochemikovi testujúcemu
pre CIA nový uspávací prostriedok.

V snoch je svetová Superstar chorá
a zmätená, z čoho vedec pochopí,
že skutočnú Madonnu trápi rakovina. Autori románu okrem napínavého deja ponúkajú čitateľom aj ponor
do spirituality, konkrétne do reinkarnácie a kabalizmu, ktorého je
Madonna oddaná stúpenkyňa. Zároveň je to varovný životopis, aké obrátky môže nabrať hviezdna kariéra.

Vesmírny spisovateľ
Najnovšia kniha Stephena Hawkinga Georges a tajomstvá vesmíru,
ktorú napísal spolu so svojou dcérou
Lucy, vyjde 6. septembra vo vydavateľstve Pocket. Prvý román svetoznámeho britského astrofyzika je príbehom chlapca vedecky skúmajúceho
priestor novej planéty pomocou superpočítača. Je úvodnou časťou trilógie, ktorou chce 65-ročný autor

bestsellerov Vesmír v orechovej
škrupinke a Stručná história času
(obidve vyšli v slovenčine vo Vydavateľstve Slovart 2002 a 2006) sprístupniť kozmológiu všetkým čitateľom. Napriek chorobe, ktorou je autor postihnutý a obmedzený v pohybe, zúčastní sa na konferencii
Astrofyzika a ľudstvo 23. – 28. júla
v Ajacciu na Korzike.
–báb–

NAJPREDÁVANEJŠIE KNIHY
v Nemecku
Beletria (vreckové vydanie)
1.
2.
3.
4.

5.

Frank SCHÄTZING: Die dunkle Seite (Temná strana)
Henning MANKELL: Tiefe (Hĺbka)
Anna GAVALDA: Zusammen ist
man weniger allein (Spolu nie sme
tak sami)
Francois LELORD: Hectors Reise
oder die Suche nach dem Glück
(Hectorova cesta alebo Hľadanie
šťastia)
Tommy JAUD: Resturlaub (Oddychová dovolenka)

Beletria (tvrdá väzba)
1.
2.
3.
4.
5.

Andrea M. SCHENKEL: Tannöd
(Tannöd)
Daniel KEHLMANN: Die Vermessung
der Welt (Premeriavanie sveta)
J. R. MOEHRINGER: Tender Bar
(Príručný bar)
Eoin COLFER: Artemis Fowl – Die
verlorene Kolonie (Artemis Fowl –
Stratená kolónia)
Marina LEWYCKA: Kurze Geschichte des Traktors auf Ukrainisch (Krátky príbeh o traktore po
ukrajinsky)

Literatúra faktu (vreckové vydanie)
1.

Eckart HIRSCHHAUSEN: Langen-

2.
3.
4.
5.

scheidt – Arzt Deutsch (Langenscheidt – Nemčina pre lekárov)
Bernd STROMBERG: Langenscheidt
– Chef Deutsch (Langenscheidt –
Nemčina pre šéfov)
Karl LARENZ: Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) (Občiansky zákonník)
Frank SCHÄTZING: Nachrichten aus
einem unbekanntem Universum
(Správy z neznámeho vesmíru)
Bastian SICK: Der Dativ ist dem
Genitiv sein Tod (Datív je smrťou
genitívu)

Literatúra faktu
(tvrdá väzba)
1.
2.
3
4.
5.

Hape KERKELING: Ich bin dann
mal weg ( Už som zase preč )
Ulrich WICKERT: Gauner muss
man Gauner nennen (Zločincov
treba označiť za zločincov)
Petra GERSTER: Reifeprüfung. Die
Frau von 50 Jahren (Skúška dospelosti. Žena v päťdesiatke)
Louann BRIZENDINE: Das weibliche Gehirn (Ženský mozog)
Veronika PETERS: Was in zwei
Koﬀer passt. Klosterjahre (Čo sa
zmestí do dvoch kufrov. Roky
v kláštore)
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Téma

Knižky za vysvedčenie

Vydavateľstvo Knižné centrum

Ján Turan

Philip B. Kerr

Iva Hoňková

Taška Janka Hraška

Deti čarovnej lampy.
Džinovia faraóna
Achnatona

Kreslenie pre dievčatá

Bratislava, SPN – Mladé letá 2007

Druhé vydanie akejkoľvek knihy je
v našich malých slovenských podmienkach vždy veľkou svetovou vecou. Krásne je, že tú veľkú vec spôsobilo drobné chlapiatko, Janko
Hraško, a jeho pomyselná taška
príbehov, rozprávok, hádaniek
a veršov vhodných do tašky každého prváka – najmä pre hravý cyklus
Abeceda Janka Hraška, kde má každé písmenko svoju báseň. V nej vyznieva v mnohých asociačných
spojeniach, ako to už v tomto tematicko-didaktickom rámci urobili
a robia viacerí autori: „č“ sa ukáže
v básni o Červenej čiapočke, „ch“
o Chocholúšikovi, „p“ o popletenom Popolvárovi... Autorovi textov
i autorke ilustrácií (Viera Kardelisová) viac sedia tradičné témy
a tradičnejšie zobrazenie, experimentátorstvo pôsobí akosi nesúrodo, ale to vôbec neprekáža tomu,
aby obaja ukazovali deťom ten pravý dobrý svet, o ktorý sme my dospelí dávno prišli...
–rm-

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart
2007
Preklad Patrick Frank
Dvojčatá Philippa a John Gauntovci
by mohli byť obyčajnými ľudskými
deťmi, ale potom by táto kniha nemala o čom rozprávať. Obe deti
o tom do svojich dvanástich rokoch
vôbec nepochybovali, ale zrazu sa
okolo nich začali diať zvláštne veci.
Obom im v tomto mladom veku
narástli zuby múdrosti a stali sa
tak najmladšími ľuďmi so zubami
múdrosti. Ich domáca pani Trumpová, ktorá si zo všetkého najviac
priala získať peniaze na cestu za
svojimi dcérami do Európy, vyhrá
milióny v lotérii. Dva neuveriteľne
inteligentné rotvajlery rodiny Gauntovcov zo všetkého najradšej pozerajú televízor a vedia dokonca
rozpoznávať televízne programy.
Dvojčatám sa vo sne zjaví strýko
Nimrod z Londýna, ktorého už
roky nevideli. Ten ich volá k sebe
na prázdniny, sľubujúc im napínavé
dobrodružstvá a zaujímavé odhalenia. Práve strýko deťom odhalí, že
rovnako ako ich mama majú v sebe
džinovskú krv a že všetky veci, ktoré sa začali okolo nich diať, nie sú
náhodné. Mágia džinov však môže
byť aj nebezpečná, preto sa musia
naučiť svoje schopnosti ovládať.
Kniha Džinovia faraóna Achnatona
je prvou z dobrodružnej džinovskej
trilógie Deti čarovnej lampy a môžeme sa tešiť aj na ďalšie pokračovania, ktoré Vydavateľstvo Slovart
chystá – Modrý džin babylonský
a Kobra kráľovská z Káthmandu.
Zaujímavé informácie o dobrodružstvách detí s džinovskou krvou
nájdeme aj na stránke ich autora
www.pbkerr.com.
–mgb–

Ann Brasharesová

Klub putovných džínsov.
Zázračné džínsy.
Bratislava, Ikar 2007
Preklad Tamara Chovanová
Štyri najlepšie priateľky, Tibby, Carmen, Lena a Bridget, majú pred sebou už svoje tretie leto s putovnými
džínsami. Sú to ich posledné prázdniny predtým, ako sa rozídu na univerzity. Rýchlo dospievajú, menia
sa, učia sa zodpovednosti a musia
sa rozhodnúť, ako bude vyzerať ich
budúcnosť. Ktorá univerzita je tá
najlepšia, ktorá voľba je tá správna.
Okrem toho sa v ich živote objavia
aj iné príjemné prekvapenia – chlapci. A samozrejme, nové komplikované neznáme city s nimi spojené.
Tibby zistí, že jej kamarátovi Brianovi na nej záleží viac a iným spôsobom, ako si myslela, Carmen
opatruje počas leta Leninu starú
mamu a prostredníctvom nej spozná milého vzhľadného chlapca
z nemocnice, na ktorom jej začína
veľmi záležať. Lena smúti za Kostosom; vyrovnáva sa so skutočnosťou,
že sa k nej už nevráti a uvedomuje
si, že nemôže kvôli sebe naňho dlhšie čakať. Konečne sa musí sústrediť na to, čo ju najviac baví a napĺňa
– maľovaniu. Rozhodla sa ísť na
umeleckú školu a cez leto navštevuje školu maľovania. Neskrotná plavovlasá Bridget ide trénovať do futbalového tábora, kde na jej veľké
prekvapenie stretáva svojho starého známeho. Ale všetko je iné ako
pred dvoma rokmi: Bridget je
staršia a múdrejšia. Všetky štyri sú
teraz inakšie, a zároveň tie isté: stále si pomáhajú a držia pri sebe v radosti i smútku.
–mgb–
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Najkrajšie slovenské
hádanky
Bratislava, Fragment 2007
Ilustrácie Ladislava Pechová
Nie každý z nás dostane do vienka dôvtip ako samozrejmú vlastnosť.
To však neznamená, že zostaneme
doživotne odpísaní ako suchári. Najjednoduchšou cestou k osvieženiu
mysle sú hádanky. Keďže cibriť myseľ treba hneď s prvými slovami,
preto aj vydavateľstvo Fragment pripravilo túto zbierku hádaniek pre
najmenších čitateľov. Nájdu v nej
žriedlo zábavy, poučenia a dôvtipu
nielen budúci čitatelia, ktorých zatiaľ viac zaujmú obrázky ako písané
texty, ale aj ich rodičia, keď im budú
z knižky čítať. Obrázok je vždy odpoveďou na hádanku, a tak dieťa pri
pozornom počúvaní ľahko uhádne
ukryté tajomstvo. Hádanka ho naučí
všímať si detaily obrázkov, napr.“
Žltý zobáčik aj žltá labka; keď pláva
vo vode, bojí sa žabka.“ Vedľa hádanky je nakreslená kačička so žltým
zobáčikom a žltými labkami. Iný typ
obrázkov naučí dieťa porozumieť
metafore, napr. „Aj bez nôh vie utekať, že ho nikto nedohoní.“ Na obrázku k tomuto textu sú hodiny,
hoci správna odpoveď je čas. Knižka
z tvrdých kartónov je predurčená
na časté listovanie ešte neobratnými prštekmi. Vďaka milým obrázkom a vtipným, jednoduchým textom má knižka všetky predpoklady,
aby sa stala obľúbenou zábavkou
pre najmenších. Škoda, že autori
podľahli reklamnému tlaku a vtlačili
superlatív do jej názvu.
–báb–

Bratislava, Fragment 2007
Okrem titulu, mena autorky, názvu
vydavateľstva na prednej strane
a poučenia a vydavateľského minima na zadnej strane je to kniha doslova bez slov. V niekoľkých náčrtoch sú zobrazené postupy rôznych
kresieb: zvierat, kvetov, ﬁgúrok, budov, ale aj kočíka a iných vecí. Pri
každej celostránkovej rozfázovanej
kresbe, ktorá má nakoniec aj svoju
farebnú podobu, je naznačené, ktoré ceruzky treba na vymaľovanie
čierno-bielej kresby použiť. Na jednej strane takáto lapidárnosť môže
pôsobiť priveľmi náučne až didakticky bez možnosti rozvoja vlastnej
fantázie, na druhej je zaujímavé pozorovať a odpozorovávať kresliarske
postupy.
–msch–

Piráti
Bratislava, Fragment 2007
Preklad Oľga Hlaváčová
Nápadito ilustrovaná knižka prináša
množstvo zaujímavých údajov o legendárnych pirátoch a ich rozprávkových pokladoch. Doslova dýcha
dobovou atmosférou, keď zoznamuje s morskými lúpežníkmi, nebojácnymi dobrodruhmi od najstarších
čias. Napriek všetkému, čo sa o pirátoch hovorilo, písalo v očiach mnohých boli skutoční hrdinovia. Knižka predstavuje ich lode, spôsoby
prepadov a bojov, pirátske vlajky
a umožní nazrieť aj do bežného života pirátov. Nechýbajú ani tresty,
ktoré na nich čakali, ak sa ich podarilo chytiť.

Gejza Sádecký

Ruže Rafaela
Podmanického
Dohňany, AMETYST 2007
Výber z príbehov pre deti o bezohľadných a mocných vládcoch horného Považia Podmanickovcoch dopĺňa rozprávanie o bystrej a peknej
Bystrici (alebo ako mesto Bystrica
k tomuto menu prišla) a povesť
o Rybárikovom laze. Všetky príbehy, ktoré sú úzko späté s okolím Považskej Bystrice a Považského hradu, obohatili paletu povestí s regionálnou tematikou. Na rozdiel od
doterajších vydaní G. Sádeckého má
táto knižočka vzbudiť záujem mládeže o dejiny svojho mesta a jeho
blízkeho okolia.
–lč–

Obrázky do škôlky
Vydavateľstvo SPN – Mladé letá venuje do našej čitateľskej súťaže túto
knižku pre budúcich školákov. Pomocou obrázkov sa s ňou naučia
rozlišovať farby, počítať do desať,
hľadať rozdiely na obrázkoch a ďalšie užitočné veci. Ak máte doma budúceho škôlkara, pošlite nám do
4. júla kupón vydavateľstva SPN –
Mladé letá z 11. strany.

Adresa: Vydavateľstvo Knižné centrum, spol s r. o.,
Predmestská 51,
010 01 Žilina
tel. a fax: 041/72 341 06
e-mail: kortman@kniznecentrum.sk
Riaditeľ: Michal Horecký (na fotograﬁi)
Šéfredaktor vydavateľstva: Bohuslav Kortman
Vznik: 1993
Zameranie, proﬁlové edície: Vydavateľstvo vydáva pôvodnú
umeleckú literatúru (najmä autorov Žilinského kraja), kuchárske
knihy (doteraz vyšlo viac ako 1, 5 mil. výtlačkov, najznámejšie edície
Veľké farebné kuchárky, Recepty šikovnej gazdinky, Dobrá kuchyňa),
slovníky a lexikóny (edícia Slovníky a Malé lexikóny Knižného
centra), obrazové publikácie o mestách a prírode Slovenska,
regionálne publikácie, speleologickú literatúru a literatúru pre deti
a mládež.
• Ktoré distribučné spoločnosti
rozširujú tituly vášho
vydavateľstva?
Marsab Košice, Pezolt Košice,
Slovart Store, Panta Rhei,
Belimex, Modul, Ikar, LB story
a ďalšie.
• Koľko titulov ste vydali od
založenia vydavateľstva, koľko
z nich predstavujú publikácie
slovenských autorov?
– Naše vydavateľstvo sa hrdí
tým, že z vyše 500 knižných
titulov, ktoré sme vydali,
je 98 percent pôvodných
kníh od slovenských
autorov.
• Akým počtom titulov ste
prispeli na knižný trh roku
2006?
– Z vyše 30 titulov považujeme
za najúspešnejšie Rajecké
Teplice a monograﬁu
Považská Bystrica, z pôvodnej
umeleckej literatúry knihu
poviedok Jána Cígera Výbuch,
ktorá sa v čitateľskej ankete
Knižnej revue umiestnila
na druhom mieste
v kategórii Debut roka 2006.
Z kníh pre deti a mládež
treba vyzdvihnúť najmä
exkluzívnu knihu hádaniek
Ondreja Nagaja s moderným
výtvarným podaním ilustrátora
Jána Vrabca, ktorú už
prekladajú i do srbčiny
a češtiny, a rovnako
maxileporelá Jána Vrabca,
ktoré zaujali nielen na našom,
ale aj zahraničnom knižnom
trhu. Z populárno-náučných
kníh si zaslúži pozornosť
Malý lexikón literárnych diel
slovenských autorov od Igora
Válka.
• S akými edičnými zámermi
ste vstúpili do roku 2007?
– Pripravujeme vyše 50 noviniek
a 15 reedícií, ktoré si vyžiadal
trh. Medzi najpozoruhodnejšie
projekty patria Zlaté knihy
kuchárske, 500 najlepších
receptov ľudovej medicíny
(výpravná, farebne ilustrovaná
kniha s atlasom liečivých
rastlín), Kniha pre každú ženu
(farebný, bohato ilustrovaný
lexikón dobrých rád pre ženy),
ďalej obrazovú publikáciu
o Vlkolínci, reprezentačnú
knihu o Žiline, ale aj desať
titulov detskej literatúry a iné.
• Ktoré zo svojich titulov
pokladáte za najlepšie?
– Žiada sa povedať,
že najlepšie sú tie, ktoré
sú vypredané aj v niekoľkých
reedíciách, pretože splnili
svoje poslanie a oslovili
správnym spôsobom čitateľov.
Z hľadiska odborného však
kladieme do popredia knihy
z edície Slovensko, obrazovú
publikáciu Slovenské hrady,

zámky a kaštiele, Jaskyne
svetového dedičstva na
Slovensku, encyklopedické
dielo Rastliny a živočíchy
a zo slovníkov 7-jazyčnú
Krasologickú a speleologickú
terminológiu.
• A naopak, ktorý zo svojich
titulov pokladáte za
vydavateľský omyl?
– Najmä s nákladom sme sa
pomýlili pri knihe českého
sexuológa Radima Uzla,
z ktorej sme nepredali viac ako
polovicu nákladu.
• Čo vás najviac trápi na
knižnom trhu?
– Príliš veľa ľudí si ešte stále
myslí, že ceny kníh sú vysoké,
pričom veľmi často utrácajú
oveľa vyššie sumy ľahkomyseľne
za prostoduché zábavky,
nezmyselné hračky
a telefonovanie.
• Čo by podľa vás pomohlo
slovenskému knižnému
trhu?
– Významné zvýšenie dotácií
na nákup kníh do knižníc
a predovšetkým znovuoživenie
školských knižníc. Chýba aj
dobrý centrálny informačný
systém, ktorý by kvalitne
poskytoval prehľad
o vydávaných a pripravovaných
knihách a najmä o tom,
kde ich možno kúpiť. Určite
by boli na prospech aj dotácie
na kníhkupeckú činnosť
v oblasti udržiavania
sortimentu pôvodnej slovenskej
literatúry.
• Prezradíte svoj nesplnený
vydavateľský sen?
– Už dlho nosím v hlave
myšlienku veľkej edície
klasických diel svetovej
a slovenskej literatúry...
• Aký máte názor na rebríčky
bestsellerov?
– Bývajú často samoúčelné a nič
nehovoriace.
• Akú knižku práve čítate?
– S veľkou chuťou som sa
začítal do knihy Muž, ktorý
kazil dejiny od M. Taterovej
o Ignácovi imotheusovi
Trebitschovi Lincolnovi.

www.litcentrum.sk

Za Andrejom
Reinerom
Ten večne sa náhliaci a dosť uštvaný veľký chlapec teda už odpočíva navždy. Ďaleko v Amerike, o ktorej vedel rozprávať tie najveselšie príbehy, práve tam, niekde v strede svojho humoru, sa mu to stalo, počas služobnej cesty.
V minulom roku okrem svojich pracovných povinností organizoval medzinárodné stretnutie
lekárov-spisovateľov. Nedávno sme absolvovali
dve spoločné akcie: v januári sme na pozvanie
Českého PEN v Prahe štyria spoločne čítali.
Koncom apríla sme spolu cestovali do slovinského Bledu na medzinárodnú konferenciu
PEN. Keďže sme boli sami, prišlo aj na veľmi
vážne, osobné témy a hovorili sme spolu prvýkrát ako dobrí kamaráti otvorene o všetkom.
V Blede Andrej znova bodoval u publika, ktoré
sa tak ako v Prahe dobre zabávalo na jeho aforizmoch, tentoraz čítaných po anglicky.
Jeho knihy plynú v rytme prirodzenej reči. Niet
na nich nič umelé. Sú to často príbehy odpozorované zo života, niekedy hnané na hranu komickosti, autorsky priebežne vtipne komentované s vynikajúcimi pointami. V týchto príbehoch nám ostane bystrý postreh a originalita
nášho kolegu a kamaráta navždy.
Veľkorysý a tolerantný kolega, výborný, kultivovaný, elegantný a vtipný spoločník, ešte vždy
mamkin syn a dôsledne milujúci otec, bezbranný voči hlúposti a agresii. Kto ho videl, vždy
v elegantnom obleku, či už na obrazovke pri
jeho reláciách z rôznych oblastí medicíny, alebo
na rôznych literárnych akciách, kde hovoril plynule tromi cudzími jazykmi, nebol by sa nazdal,
že tento usmiaty, príťažlivý mladý muž je tak
blízko večnosti.
Bol to človek, ktorý vedel odľahčiť každú situáciu okrem svojej vlastnej.
Hovoríš aj tam oblakom
že nevidíš jasne
a že všetko je len kontúra?
Netušila som,
že je to vážne
a je to strašná lektúra
Žartuješ teraz s anjelmi
(sú medzi nimi iste anjelky)
a azda odtiaľ vidno
čo je vôbec kultúra?
Tak prezraď
pošepni
čo čítať na čítačkách
miesto teba
Veď nepomôže plakať
a neprídeš už
nedobehneš
hoci budeme čakať.
Andrejovi 30. mája 2007 / Frankfurt
Mária Bátorová,
predsedníčka SC PEN

Satira v herbári
Literárny historik a kritik Libor Knězek (nar.
13. júla 1929), rodák z Frenštátu pod Radhoštěm, väčšinu svojho života prežil v Bratislave. Po odchode do dôchodku sa vrátil do svojho
rodného kraja, ale nie, aby tam oddychoval
a pokojne si užíval jeseň života. Naopak, tento
kraj akoby stále dobíjal jeho životnú energiu,
o čom nás presvedčil aj nedávnou návštevou
v redakcii. Priniesol nám pozdrav z Frenštátu
vo forme útlej zbierky jeho satirických veršov
z rokov 1990 – 1992 Z literárního herbáře.
Zbierku mu vydalo pri príležitosti vlaňajšej magickej 77-ky miestne vydavateľstvo Veronika,
pre ktoré len tak akoby mimochodom pripravil
za posledné dva roky štyri knižky: Z hor mne
nikdo nevyláká (2005) – o frenštátskom tkáčovi, ktorý sa v polovici 70. rokov 19. storočia
presadil v literatúre; Pouť za pravdou života
(2006) – o tvorbe prozaika a redaktora ostravského rozhlasu Jana Drozda; v týchto dňoch by
mala vyjsť Cesta z hořícího kruhu – o tvorbe
Pavla Tobiáša, ktorý napriek obrne vyštudoval
za stavebného inžiniera, a do konca roka vyjde
ďalší titul – Přes hranici času – o literárnej
tvorbe Bohumíra Strnadla-Četyny.
– báb–
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Ľudia a knihy
S Tomášom Janovicom v SÚP

Môj SÚP (Súkromný ústav pamäti) vznikol oveľa skôr ako ÚPN (Ústav pamäti národa). Už roky
rokúce si vystrihujem recenzie, rozhovory a iné
dokumenty o spisovateľoch, ktorí sú mojou srdcovou záležitosťou. A vkladám ich (nie spisovateľov, ale tie recenzie, rozhovory atď.) do príslušnej knižky. Takže vždy, keď siahnem po knihe-srdcovke, vraciam sa aj k dokumentom.
V týchto dňoch som vytiahol z knižnice kurzívky Jana Skácela Jedenáctý bílý kůň (1966)
a z knižky vypadla táto nádhera:
„O slavíčkovi jsem už kdysi kurzívku napsal. Tahle je o kanárovi a ještě k tomu vánoční. Můj přítel Ludvík Kundera, který je básníkem, koupil
předloni takového ptáka svému synovi na Ježíška. Protože jsem Honzíčkův kmotr, tak jsem šel
na kontrolu. Ludvíkovi není co věřit. Kdysi byl
nadrealista a kdoví, zda nepřinesl domů místo
kanára papouška. Byl to však doopravdy kanár.
Byl žlutý a nezávadný.
Tak jsme si sedli s Ludvíkem ve světnici na gauč
a poslouchali kanára. Ludvík mi důvěrně sdělil, že s kanáry je to stejné jako s básníky. Když
se jim sype moc, přestanou zpívat. Ludvík
vyprávěl šeptem a kanárek k tomu pilně prozpěvoval nahlas. Byl na tom zřejmě právě tak
akorát.
Dosti mně udivilo, když mi Ludvík sdělil, jaké měl
potíže, než sehnal pro kanára klec. Tento úzký
proﬁl jsem neznal. Ale je v Brně obchod, kde ptačí klece občas na skladě mají. Dokonce dvojí výroby: německé a české. Německé jsou solidnější,

JUBILANTI

ale Ludvík Kundera se z vrozeného jemnocitu
rozhodl pro klec z tuzemského drátu.
Napadaly nás všelijaké myšlenky. Kolem zpěvu
a klece. Třeba to, že když je kanár pořád zavřený
v kleci, musí kakat do vlastního hnízda. Ať chce
nebo nechce.
Ale bylo nám sympatické, že kanárek odmítá zpívat ve tmě. Když přehodíte přes klec šátek, pták
zmlkne. Tohoto způsobu tmářství se užívá ve
všech rodinách, které vlastní kanárky. A to tenkrát, když zpěv se stává obtížným.
Rovněž jsme si s Ludvíkem Kunderou lámali hlavu nad tím, zda kanár zpívá z radosti, nebo ze
žalu. Tohle jsme však nevyřešili. Je to náramně
těžká otázka.
Ale zato jsme chápali, že jednou za čas je nutno
kanárkovi ostříhat drápky. Ani jsme to tak nechápali, jako znali.
* * *
Tak tohle je moje kurzívka o kanárkovi. Zatím
ještě nikde nevyšla. Všechny redakce ji vrátili se
zdvořilými omluvami. Šéfredaktoři mně napsali,
že čtenáři by si tu kurzívku mohli vykládat jinak.
Zajímalo by mne jak.
Velice jsem proto uvítal výzvu Kultúrneho života,
abych pro tento týdeník napsal vánoční kurzívku. Protože Vánoce jsou svátky lidí dobré vůle
a důvěry, reklamuji trochu té důvěry také pro
sebe.
Aspoň o Vánocích, svátcích míru, měli by lidé
věřit svým bližním a kanárům, že to myslí tak
a ne jinak.“
Keď ste si prečítali túto Skácelovu kurzívku
z konca 60. rokov (netrúfol som si ju preložiť),
iste sa nečudujete, že som ju zaradil do svojho
SÚP-u. Kurzívka nevyšla ani v Kultúrnom
živote, cenzúra ju aj stade vyhodila a Kornel
Földvári mi ju vystrihol z korektúr. (Kornel,
ešte raz vďaka!) Ponúkol som vám ju práve
teraz, v horúcom lete, zámerne. Aby sme
nezabudli na mrazivú cenzúrnu zimu. Žiaľ, SÚP
(Súkromný ústav pamäti) sa v našich hlavách
len horko-ťažko udomácňuje...

LITERÁRNE HÁDANKY
Aj v hádankách uverejnených v Knižnej revue č. 11 sa ukrývali také známe diela, že bolo pre
vás hračkou vylúštiť ich. Za správnu odpoveď na 1. hádanku: Arthur Conan Doyle, Pes
baskervillský posielame učebnicu angličtiny pre najmenších Anglické slová na každý deň
z vydavateľstva SPN – Mladé letá Jánovi KEREČANINOVI do Košíc. Vlasta KIŠOVÁ
z Michaloviec, ktorá správne vyčítala zo štvorveršia 2. hádanky: Jozef Cíger Hronský, Jozef
Mak, si svoje literárne vedomosti môže rozšíriť o antické názory na život v podaní Marca
Aurelia z knihy Myšlienky k sebe z Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov.
Literárne dielo zašifrované v prvej hádanke sa radí k najvýznamnejším i najznámejším
prózam európskeho realizmu 19. storočia. Hádanka je vystavaná tak, že naznačuje jeho
hlavný tematický a ideový plán.
Druhá hádanka, v ktorej sa ukrýva dielo slovenského tvorcu, je urobená iným spôsobom –
odkazuje predovšetkým na samotný titul.
I.
Majetok svoj dcéram delí,
kvôli nim aj rentu predá.
Napokon ho stihne bieda,
zomiera sám, osamelý.

II.
Zvláštny význam názov skrýva:
končatiny oddelené od tela.
Autor zbierky často sníval.
Máte všetko, čo vám treba, priatelia.

Autor prvého diela patril už za života vo svojej vlasti k známym románopiscom, hoci tvoril
v období, keď mal v tomto smere aj veľmi vážnu konkurenciu. Román je súčasťou trilógie,
ktorá je celkovo zameraná na kritiku spoločenských pomerov, bezohľadnosti a bezcitnosti.
Dielo z druhej hádanky patrí medzi najslávnejšie slovenské
básnické knihy, ale je aj kľúčové z hľadiska
literárneho vývinu. Ide totiž o prvú knihu
slovenskej odnože surrealizmu –
nadrealizmu. O jej autorovi je známe, že sa –
v intenciách avantgardy – venoval aj
výtvarnému umeniu. V literárnych kruhoch
sa traduje tiež to, že bol i veľkým
gurmánom.
Riešenia oboch hádaniek (krstné mená
a priezviská autorov a názvy diel) zašlite do
redakcie do 4. júla spolu s priloženými
kupónmi vydavateľstiev IKAR a FRAGMENT.
Vymýšľa Igor Hochel

od 20. júna do 4. júla
2. 7. 1955 sa narodil básnik a prozaik
Juraj KUNIAK. Svoje knihy – Kúsok
svetového priestoru, Súkromný skanzen,
Búrlivý nerv, Cor cordi, Nadmorská
výška 23 rokov, ako aj Púť k sebe vydal
vo svojom vydavateľstve Skalná ruža. Jeho
Púť k sebe je vydláždená „triptychom
básnických próz dokumentárnospomienkového charakteru o udalostiach,
ktoré sa odohrali na rozličných miestach
Zeme (Rusko, Austrália, Slovensko)

v rozličnom historickom čase. S úvahami
o všeľudských hodnotách sa voľne
prepájajú autentické zážitky básnikacestovateľa. Časopriestorové intervaly
dokazujú, že aj tie najvzdialenejšie javy
môžu významovo rezonovať, ak tvorivý
subjekt odhalí to, čo ich ľudsky spája.“
Takto výstižne knižku Juraja Kuniaka
charakterizoval Milan Jurčo. Jubilantovu
knižku venujeme jednému z našich
čitateľov, ktorý pošle blahoželanie
autorovi do jeho ďalšej životnej púte.
Nezabudnite priložiť kupóny
vydavateľstva Skalná ruža, na
blahoželania čakáme do 4. júla.
Narodili sa:
• 21. 6. 1950 Jana BODNÁROVÁ,
prozaička, poetka,
scenáristka a dramatička
• 23. 6. 1947 František KOLI, literárny
vedec
• 23. 6. 1973 Peter KRIŠTÚFEK, prozaik,
scenárista a režisér
• 27. 6. 1941 Pavel VILIKOVSKÝ, prozaik
• 30. 6. 1944 Ivan ŠTRPKA, básnik,
esejista, prozaik, prekladateľ
• 4. 7. 1967 Katarína HRICOVÁ, poetka,
žije v Starej Pazove
Petrovi Kováčikovi blahoželali čitatelia,
ktorí naozaj poznajú jeho dielo, dokonca ho
milujú, ako nám napísala Jarmila
ZELENKOVÁ z Dubnice nad Váhom: „Čítala
som Kráľ môže všetko, ale najviac milujem
Nevera po slovensky.“ Nevera po slovensky
boduje u veľkej väčšiny našich čitateľov.
Vlastu Kiššovú najviac zaujali Alžbeta
Báthoryová a Jablká nášho detstva
a Katarína HRONKINOVÁ si obľúbila
rozhlasové hry Petra Kováčika pre deti
a mládež: „Zaujalo ma viacero z nich:
Oslava, Primášik, Viadukt, Vo vlaku,
Recesia.“
Za všetky blahoželania v mene autora
ďakujeme a vernej poslucháčke jeho
rozhlasových hier Kataríne HRONKINOVEJ
posielame jeho knihu Svätý z Handľov.

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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Posledný zázrak svetovej poézie
O preklade Danteho Božskej komédie hovorí jeho prebásňovateľ
Viliam TURČÁNY
Každá národná literatúra si utvrdzuje svojbytnosť a rovnocenné postavenie v svetovej
kultúre okrem pôvodnej tvorby aj prekladmi najvýznamnejších svetových diel. K takýmto
opusom svetovej kultúry bezpochyby patrí aj Danteho Božská komédia. Vďaka Viliamovi
Turčánymu a Jozefovi Felixovi zaujíma tento básnický klenot v slovenskej literatúre to
najčestnejšie miesto. Kvalitu tohto básnického prekladu Viliama Turčányho ocenili doma aj
v zahraničí: Národnou cenou za preklad Danteho a Petrarcu roku 1987; v tom istom roku aj
cenou „I migliori dell´anno“, za najlepšiu knihu, vo švajčiarskom Merligene; Pribinov kríž
1. triedy mu udelil prezident SR roku 2001; a titul „Grande uﬃciale“ prezident Talianskej
republiky roku 2001. Po štyridsiatich rokoch vydáva Spoločnosť Dante Alighieri Božskú
komédiu v preklade V. Turčányho a J. Felixa v novej úprave s ilustráciami Mareka Ormandíka.
• Predvlani uplynulo 740 rokov od narodenia Danteho Alighieriho (1265 – 1321). Slovenská literárna komunita tomuto výročiu
nevenovala veľkú pozornosť. Už Arturo Cronia vo svojej knihe Osud Danteho v českej
a slovenskej literatúre (Padova – Verona
1964) upozorňuje, že Ján Kollár poznal Danteho len z druhej ruky, z nemeckých prekladov, a to len povrchne a nepresne. Akými
cestami poézie ste sa vy dostali do Danteho
bezprostrednej blízkosti?
– Jaroslav Vrchlický, veľký český básnik a prvý
prekladateľ celej Božskej komédie do češtiny,
napísal: „Dante bez tercín nie je Dante!“ Mohli
by sme dodať, že ani tercíny by bez Danteho,
ich vynálezcu, neboli a že osvojenie si tejto
krásnej formy nepatrí práve medzi najľahšie
úlohy. Dotvrdzuje to aspoň jeden z jej prvých
pestovateľov u nás, Svetozár Hurban Vajanský
vo svojom cykle Tercíny zo zbierky Verše
(1890), ktorý sa začína takto: „Jak reťaz kvetná tercína sa vije, / jak vlny morské tiahnu šíry
slok / v trojzvučnom verši zlatej Ausonie. // Či
smie sa ihrať slabý potomok / za božským
Dantem trojrýmovým zvukom, / za jeho letom matný riadiť krok? // Nuž, kto mu bráni
zostať nedoukom?“ A za „nedouka“ sa asi pokladal aj Hviezdoslav pri svojich prvých tercínach, keď v sprievodnom liste sa Vajanskému
priznáva, že v básni V ústrety z roku 1884 vybočil z rýmovej schémy: „V tercínach na jednom mieste je sklzok, no odpustí Vajanský
a Dante. Hviezdoslav pomyslel na umku Danteho, jeho formu – no ustrúhal, ale čo? Chuďas Hviezdoslav!“ (Stanislav Šmatlák, Korešpondencia P. O. Hviezdoslava. Vyd. SAV Bratislava 1962. s. 69 a 318).
Moja cesta k Dantemu začala sa tiež s jeho
tercínami. Dokonca – asi v septime či v oktáve (v rokoch 1946 – 1947) po zoznámení sa
s metrickým i rýmovým vzorcom tohto útvaru v jednej z učebníc poetiky – tercíny ma vyprovokovali k utvoreniu básnickej formy novej! K osobitným štvorveršiam, v ktorých –
podobne ako v tercínach slovo z konca druhého verša slohy prvej má partnera v prvom
verši slohy nasledujúcej a tak ďalej – druhý
verš prvého štvorveršia sa rýmoval s veršom
prvým v nasledujúcej strofe. Vzorec môjho
„vynálezu“ bol teda ABAA BCBB CDCC D. Napísal som niekoľko takýchto básní, ale keďže
som v tom čase bol dosť poverčivý – a básne,
ako vidno, boli trinásťveršové – v skladaní
som nepokračoval a zložené útvary sa mi nezachovali.
Inak, pokiaľ ide o preklad tercín, prvé som neprenášal do slovenčiny z Danteho taliančiny,
ale zo slovinčiny od najväčšieho slovinského
básnika Franceho Prešerna (ulicu v Bratislave
má blízko Filozoﬁckej fakulty) z jeho básne
Krst pri Slavici, a to ako prvoročiak v spolupráci s naším profesorom „srbochorvátčiny“,
Dr. Jánom Frýdeckým (Kultúrny život, 4/1949,
č. 11, s. 9).
A tak do bezprostrednej blízkosti s Dantem
som sa dostal až v druhom ročníku ﬁlozoﬁe
na seminári zo svetovej literatúry u profesora
Milana Pišúta. Referát o Dantem som oprel
o Vrchlického preklad Božskej komédie a naj-

mä o Strmeňov preklad Danteho Nového života (vyšiel asi v roku 1943).
Pravda, najbezprostrednejší kontakt s Dantem som nadviazal v spolupráci s Jozefom Felixom. Ale to by bola dlhá kapitola!
• Váš preklad Danteho Božskej komédie
podľa doslovného prekladu Jozefa Felixa
s jeho podrobnými poznámkami patrí k vrcholným prekladateľským dielam v našej literatúre. Prvé dve časti Peklo a Očistec ste
preložili spoločne, Raj ste dokončili samostatne po smrti Jozefa Felixa. Ako si spomínate na túto spoluprácu?
– Najprv k vášmu hodnoteniu nášho prekladu. Potvrdzuje to, čo vraví o ňom Milan Rúfus:
„Neviem, či sme si dosť uvedomili, čo sa vlastne stalo v ten rok (1986), keď vyšla posledná
časť Božskej komédie v jeho preklade. Slovenská literatúra konečne zmaturovala.“ (Pár
správ o V. T. In: Viliam Turčány, Zrkadlová
sieň. Slov. spisovateľ 1988. s. 284).
Toto dielo osobitne vyznačil i kardinál Ján
Chryzostom Korec, keď na otázku profesora
Júliusa Pašteku, ktoré by to boli knihy, čo by si
vzal na pustý ostrov, keby si ich smel vziať iba
desať, uviedol medzi nimi i jednu knihu v našom preklade, ktorý získal aj ďalšie ocenenia
u nás i zahraničí.
Spolupráca s Jozefom Felixom na Pekle
a Očistci bola pre mňa tou najlepšou a najvyššou školou, pri ktorej „kolokviá“ sa konali
v jeho byte najprv na Belopotockého ulici
a potom na Nábreží L. Svobodu, keď po prednese práve dokončeného prebásnenia daného
spevu som jemu i jeho milej panej zarecitoval
ho aj v origináli. Medzi najšťastnejšie (teda
nie náhodou meno Felix v latinčine znamená
šťastný – a šťastným som bol tak i ja) okamihy môjho života patria tie, keď pri sedemstom
výročí Danteho narodenia v roku 1965 – pri
dvojtýždňových jeho oslavách vo Florencii,
Verone a Ravenne – sme mohli v jeho rodisku
odovzdať Danteho spoločnosti náš preklad
Pekla, ktorý vyšiel pred Vianocami v roku
1964.
• S prekladaním Danteho sa spája s vami už
všeobecne známa legenda, že všetkých vyše
14 tisíc veršov ste sa naučili najskôr naspamäť. Ako ste sa ich učili?
– V tomte prípade i legenda je pravdou. Pravda, nie tak, že by som doteraz vedel všetkých
14 233 veršov Božskej komédie naspamäť.
Vždy, keď som prekladal spev nový, ktorý som
už predtým vedel naspamäť (v priemere 142
veršov), pamätal som si ešte i celý predošlý,
a to v prebásnení i v pôvodine, a popri nich
som memoroval ešte i nasledujúci. Čiže súčasne som vedel vyše štyristo veršov v origináli,
vyše stoštyridsať veršov v prebásnení a na
prebásnení ďalších 140 veršov som intenzívne
pracoval, pripravujúc sa i na prebásnenie spevu tretieho. V „dielni“ bolo dovedna cez osemsto veršov. Pochopiteľne, že spevy dávnejšie
prebásnené som postupne zabúdal.
Práca na deﬁnitívnom tvare spevu mi trvala
v priemere 5 týždňov. Celú Božskú komédiu
som prebásnil za 27 rokov. Preklad Pekla
v dvojici trval mi päť rokov a päť rokov i mne
samému trvala práca na preklade Raja. Iba

Očistec z rozličných dôvodov sa pretiahol až
na 17 rokov.
• Ako vnímate postavenie tohto svojho prekladateľského veľdiela v rámci ostatných
prekladov, aké možnosti vám slovenčina poskytla či odkryla pri tomto diele?
– Preklady Danteho diela, ktoré som mal
k dispozícii (v nemčine, češtine, chorvátčine,
macedónčine a v ďalších jazykoch), vnímam
predovšetkým vo svetle Vrchlického spomínaného výroku o nerozlučiteľnosti Danteho
a tercín.
Teda preklady vo francúzštine a v španielčine,
ktoré som mal – obidva však boli v próze –
nepokladám, pochopiteľne, za prebásnenia.
Medzistupňom medzi prozaickým prevodom
a básnickým vidím v preklade Karola Vrátného v češtine, ktorý síce prináša jedenásťslabičníky ako originál (tzv. endekasylaby), navyše so sylabotónickým jambickým metrom
presným (v porovnaní s metricky „menej organizovaným“ originálom), ale nerýmované.
Asi vtedy, keď som prebásňoval Očistec, dostal sa mi do rúk aj vynikajúci ruský preklad
akméistu M. Lozinského (dostal zaň najvyššiu
štátnu cenu), pravidelne striedajúci ženský
a mužský rým (na rozdiel od originálu, ktorý
okrem funkčných prazriedkavých výnimiek
má len ženské rýmy). Postupoval som teda
podobne ako Vajanský v citovanej básni na začiatku nášho rozhovoru.
Sledoval som aj prebásnenie úryvkov z Božskej komédie od výborného nemeckého symbolistu S. Georgeho, ktorý zachováva ženské
rýmy ako Vrchlický či O. F. Babler v češtine
a ja v slovenčine.
Aj z priestorových dôvodov nebudem tu uvádzať už ďalšie prekladateľské postupy v holandčine, poľštine, dodám len, že dva slovenské
preklady Pekla, prvý od K. Strmeňa a druhý od
dvojice A. Žarnov – M. Pažitka, vydané v zahraničí, som mohol vidieť až po dokončení nášho
prekladu celej Božskej komédie. Tu by som
však chcel pripomenúť, že naše prebásnenie
kladie osobitný dôraz aj na eufóniu a slovné
hry ako originál. Dosviedčajú to príklady uvádzané Jozefom Felixom v Komentári.
No, čo svedčí o veľkých možnostiach slovenčiny, je predovšetkým fakt, že v prebásnení,
rovnako ako v origináli, rýmovka raz použitá
v rámci jedného spevu – okrem nečastých
a výnimočne funkčných výnimiek – sa v ňom
nesmie viac použiť. Napríklad, rýmovka (zvukovozhodná časť slov) „INA“ v slovách SYNA
– HOSPODINA (v 1. a 3. verši 33. spevu Raja)
sa už v tomže speve nemôže objaviť v inej rýmovej pozícii , i keby v rýme boli iné slová,
napr. VINA, PRIPOMÍNA, INÁ a pod.

To teda značí, že v speve so 142 veršami treba
použiť 48 rozličných rýmoviek: (prvý a posledný rým spevu majú len dva rýmové členy,
ostávajúcich 138 veršov má TROJITÉ, podľa
Vajanského „trojzvučné“ rýmy.
Prebásnenie Božskej komédie je i maturitou
slovenčiny.
• Váš prvý preklad Pekla je z roku 1964
(Očistec – 1982, Raj – 1986), v novom, súčasnom vydaní ste urobili len minimálne zásahy, pritom Danteho verše sa vo vašom pretlmočení čítajú veľmi lahodne, sú svieže akoby ani neuplynulo 700 rokov od ich napísania a 40 rokov od preloženia. Ako ste dosiahli taký súzvuk s Dantem?
– Tak, že počas tých 5 týždňov, ako som jeden
spev prebásňoval, denne som si zo trikrát zopakoval príslušný spev (teda za 5 týždňov asi
100 ráz dovedna) v origináli a usiloval som sa
zdôraznené miesta v ňom organizovať podobne v prebásnení podľa možností nášho jazyka.
Už významný český prekladateľ poézie Jan
Vladislav, „súpútnik“ najväčšieho teoretika
básnického prekladu Jiřího Levého (v Umění
překladu ho často uvádza), tvrdí, že najlepším
znalcom originálu je prekladateľ poézie, ktorý
väčšinou oveľa viac ráz prečíta dotyčný originál než jeho najpodrobnejší analytik a nemôže obísť v ňom ani jedno slovo, ani jeho spätie
so slovami ďalšími.
• Obrazy, ktoré Dante opisuje, prechádzajúc
Peklom – nenávisť, krvilačnosť, mocibažnosť, duchovná prázdnota – akoby boli z dnešného sveta. Mali ste ten pocit aj vy, keď ste
dielo prekladali pred 40 rokmi?
– Tu by som sa na potvrdenie vašich slov radšej odvolal na Laca Novomeského, ktorý spomínané znaky tej doby až príliš pocítil na
vlastnej, na „tenkej koži básnika“. Po vyjdení
„nášho“ Pekla v rozhovore s Jozefom Felixom
niekde napísal, že „jedna tercína Danteho Pekla je súčasnejšia“ než mnohé vtedajšie básne,
ktoré súčasnými sú len dátumom ich vzniku.
• Čím by podľa vás mal Dante zaujať dnešného čitateľa?
– Súhlasne so svojím učiteľom a spoluprekladateľom by som ho chcel upriamiť na Danteho
ako „veľkého učiteľa umeleckého ordo“, poriadku, a na to, že je „veľkou mravnou osobnosťou
svojej doby a európskej kultúry vôbec“. (J. Felix, Európske obzory. Bratislava 1989).
Do exemplárov nového vydania Pekla vpisujem tým, o ktorých predpokladám, že by
chceli mať v ňom aj niekoľko mojich vlastných
riadkov, takéto dvojveršie:
„Šťastní, čo z BOŽSKÉHO DIELA aj prvý diel
veľspevu majú:
aby sme čítaním Danteho PEKLA sa blížili
k RAJU.“
Teda nielen k 3. dielu Božskej komédie, ale aj
k akceptovaniu básnikovej náuky, čoho sa treba vyvarovať, čo očistiť, aby sa nám život stal
nielen znesiteľným, ale aj krásnym.
Dostojevskij napísal, že len krása spasí svet.
Dante v závere prvej kancóny v svojom spise
HOSTINA (Convivio) predpokladá síce, že
mnohí nepreniknú k hlbinám jej obsahu, no
utešuje seba i čitateľa takto: „tým, čo tvoj
zmysel iba ťažko lovia, / povedz však jasne,
moja pieseň nová; / – a nech sa tým aj tvoje
oči zjasnia – / „Pozrite aspoň, aká som ja
KRÁSNA.“
To isté platí aj o čítaní hlbinných hrôz jeho
Pekla. Takže právom pri 700. výročí Danteho
narodenia mohol priamo v jeho rodisku taliansky nositeľ Nobelovej ceny za literatúru, básnik
Eugenio Montale, povedať, že Božská komédia
je „posledným zázrakom svetovej poézie“ (l´ultimo miracolo della poesia mondiale).
Pripravila Marta Bábiková
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