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V tomto dvojčísle Knižnej revue
nájdete literárnu prílohu so
sumarizujúcimi hodnoteniami
slovenskej pôvodnej tvorby roku
2006. Takýto obšírny pohľad
na najnovšiu literárnu tvorbu
vám prinášame kontinuálne
od roku 2002, teda už 6. rok.
Hodnotenia predchádzajúcich
ročníkov nájdete na našej webovej
stránke www.kniznarevue.sk.
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Ceny AOSS za rok 2006
Milan AUGUSTÍN: Slovník z Wasetu
Miloš FERKO: Príbeh za zavretými dverami
Ivan ŠTRPKA: Tichá ruka
Jaroslav PERNIŠ: Slzy mocných
Ivan IZAKOVIČ: Zachráňte mi syna
Otakar KOŘÍNEK: Vtedy v Amerike
Rozhovor s fínskym básnikom Ristom AHTIHOM
Vydavateľstvo Region Poprad
S Máriusom KOPCSAYOM za oponou divadla SkRAT
Rozhovor s poetkou a prekladateľkou Vierou PROKEŠOVOU

www.litcentrum.sk

NAJPREDÁVANEJŠIE KNIHY

MAREK UHRÍN, KNÍHKUPECTVO ALTER EGO
HLAVNÉ NÁMESTIE 3, 060 01 KEŽMAROK
TEL./FAX: 052/452 4021
Slovenské:
1. M. E. Matkin: Mužské interiéry – Vydavateľstvo Slovart
2. M. Argalács: Kamienky zo storočnej mozaiky – Horský
internetový klub
3. T. Janovic: Humor ho! – Albert Marenčin Vydavateľstvo PT
Zahraničné:
1. P. Coelho: Čarodejnica z Portobella – Ikar
2. S. King: Mobil – Ikar
3. H. Cloud – John Townsend: Hranice – Porta libri
LADISLAV BLEHA, KNÍHKUPECTVO MALÝ PRINC
OZC MAX NITRA, CHRENOVSKÁ ULICA 1661/30
949 01 NITRA, TEL. 037/6900 203, 0918 531 882
Slovenské:
1. M. E. Matkin: Mužské interiéry – Vydavateľstvo Slovart
2. E. Urbaníková: Všetko alebo nič – EVITA
3. D. Dán: Cela číslo 17 – Vydavateľstvo Slovart
Zahraničné:
1. J. R. R. Tolkien: Húrinove deti – Vydavateľstvo Slovart
2. P. Coelho: Čarodejnica z Portobella – Ikar
3. T. Brezina: Šialene šialené prázdniny – Fragment
ALICA URBANIČOVÁ, KNÍHKUPECTVO MODUL
ŠTEFÁNIKOVA 26, 902 01 PEZINOK
TEL. 033/6411 243
Slovenské:
1. M. E. Matkin: Mužské interiéry – Vydavateľstvo Slovart
2. M. Hvorecký: Eskorta – Albert Marenčin Vydavateľstvo PT
3. P. Bilý: Don Giovanni – Slovenský spisovateľ
Zahraničné:
1. P. Coelho: Čarodejnica z Portobella – Ikar
2. F. Carter: Malý strom – Artforum
3. J. Giono: Muž, ktorý sadil stromy – Artforum

5. ročník Capalest 2007 v Banskej Štiavnici

DAJME DUŠU EURÓPE
Od 15. do 19. augusta sa v Banskej Štiavnici po roku stretnú básnici, divadelníci a hudobníci z 15 krajín, ktorých spoločným
jazykom bude francúzština. Tento ročník festivalu Capalest je
venovaný 50. výročiu podpísania Rímskych zmlúv a ťažiskom
jeho programov bude prezentácia slovenského umenia. 16. augusta sa stretnú básnici v hlavnom programe Od Nevy k Stredomoriu cez Dunaj a Drinu, v rodných jazykoch, v prekladoch
do slovenčiny a francúzštiny na nádvorí Starého zámku si
návštevníci vypočujú ich najlepšie básne. V piatkovom dopoludňajšom programe zahrá divadelný súbor z Klasova predstavenie
Červená baretka, popoludní si návštevníci pripomenú nedožité
80. narodeniny básnika Miroslava Válka pásmom z jeho poézie.
Prvýkrát sa dejiskom Capalestu stane aj rodný dom Sládkovičovej
múzy Márie Pišlovej. Poetické pásmo z textov A. Sládkoviča
uvedú slovenskí herci Z. Kronerová a J. Kožuch a francúzsky
herec J.-L. Debattice v piatok večer. V sobotu 18. augusta sa
slovenskí básnici M. Brück, B. Brendza, E. Ondrejička, A. Šeliga
predstavia na dopoludňajšom stretnutí, popoludní budú hovoriť
o Trnavskej skupine jej členovia Ľ. Feldek a J. Mihalkovič.
Divadelné predstavenie La Musica Divadla A. Duchnoviča
z Prešova a Listy Milene (Divadlo J. Palárika z Trnavy) budú
hlavnými popoludňajšími programami cez víkend.
Podrobný program Capalest nájdete na www.litcentrum.sk
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PÄŤ STATOČNÝCH
Tak ako po iné roky aj teraz prinášame prehľad minuloročnej
knižnej produkcie slovenských spisovateľov, básnikov
a literárnych teoretikov. Autorom textu o slovenskej próze je
Zoltán Rédey a prezentuje svoje čítanie osemdesiatky
prozaických diel, ktoré predstavujú dovedna okolo
dvadsaťtisícstrán. Vyše 110 básnických zbierok prečítal Radoslav
Matejov a svoje videnie minuloročnej poézie ponúka našim
čiateľom už šiesty raz. Zuzana Stanislavová sa ročným
prehľadom literatúry pre deti a mládež venuje už 12 rokov
a v svojom texte predstavuje 40 kníh pre deti a mládež.
K literatúre faktu sa vyjadruje jeden z jej vynikajúcich autorov
a ponúka prehľad štyridsiatky knižiek tohto žánru. Literárnu
vedu sa podujal zhodnotiť Vladimír Petrík. Každý z nich si zvolil
svoj prístup a svoju interpretáciu. Všetci však narážali na ten istý
problém, nie všetky knižky sa dali zohnať, a zrejme neobsiahli
kompletnú minuloročnú produkciu, lebo knižky s vročením
2006 vychádzali aj tento rok. Trúfame si povedať, že toto je
jediných „päť statočných“ na Slovensku, ktorí prečítali slovenskú
spisbu roku 2006.
Ďakujeme vydavateľom a spisovateľom, ktorí nám poskytli svoje
knižné tituly, ale najmä autorom jednotlivých pohľadov, ktorí
svoju reﬂexiu tisícok prečítaných strán pre Knižnú revue
pripravili. Že to nebolo jednoduché čítanie, presvedčíte sa sami.
redakcia

Eva Potočná

Slovensko
Pohľadnice s charizmou času
Region Poprad 2007
Odkaz súčasným architektom, ale aj otcom a mamám
slovenských miest: Nebetónujte Slovensko; robte ho také,
aby raz aj svedectvá-pohľadnice o našich časoch, nech by sa
prezentovali v akejkoľvek podobe, mali charizmu, pre ktorú
by sa žiadalo vydávať o nich knihy. Touto myšlienkou a poéziou Jána Smreka pokrstila na pohľad krásnu a na čítanie
zaujímavú knihu z vydavateľstva Region Poprad začiatkom
júla v bratislavskej letnej čitárni U červeného raka herečka
Mária Kráľovičová. A pri prípitku odznela aj nádej, že pohľady na pôvabný vzhľad slovenských miest v minulosti, ktorými je kniha zaplnená, možno inšpirujú súčasných architektov, aby si vážili históriu.
Z uvádzajúcich údajov knihy, ktorá bude nepochybne zaujímavá nielen pre obyvateľov 62 miest, ktorých historické
pohľadnice v nej možno nájsť, ale aj pre tých, ktorí v nich
nikdy neboli, sa možno dozvedieť:
Okrem autorky a prezieravého zámeru vydavateľstva
a jeho archívu má na jej vzniku zásluhu aj deväť súkromných zberateľov, päťdesiatjeden múzeí, ale aj Slovenská národná knižnica v Martine, Štátny archív v Levoči, jeden regionálny historik, traja spoluautori, redaktor, odborný korektor
i prekladateľ, pretože kniha je dvojjazyčná – slovensko-anglická. Slovenský text je pritom do angličtiny preložený kompletne, zahraničným čitateľom ho teda nepribližuje len
stručný sumár. To je popri zaujímavých pohľadoch na históriu slovenských miest ďalší silný dôvod, aby kniha aj v zahraničí reprezentovala Slovensko ako krajinu s veľmi bohatou
históriou. Aj napriek tomu, že my sami si vlastnú históriu
nielen veľmi nevážime, ale neraz dokonca ani nepriznávame, že nejakú máme. A s jej znalosťami v masovom meradle
sa, žiaľ, nemôžeme pýšiť vôbec.
Reprezentatívna, vyše poldruha kila vážiaca publikácia
s elegantnou úpravou výtvarne prispôsobenou kontextu období, v ktorých vznikali pohľadnice prenášajúce čitateľa do
neraz už neexistujúcich reálií, by to mohla aspoň čiastočne
napraviť. Okrem zaujímavých pohľadov na slovenské mestá
a faktov, ktoré sa ich týkajú, totiž prezentuje a reprezentuje
aj čosi navyše. Konkrétne a predovšetkým mimoriadne až
vrúcne zaujatie novinárky Evy Potočnej pre históriu. Sama

o tom v úvode knihy píše: „Každý z nás by mal poznať dejiny
svojho národa, svojej krajiny, miesta, kde sa narodil, aby vedel, kým je a kam sa má zaradiť. Mal by poznať históriu svojho mesta aj kraja, v ktorom žije. Z dejín by sme sa mali poučiť, aby sme neopakovali chyby našich predkov a aby sme
stavali na tom, čo história preverila ako dobré. Pretože všetko
sa deje podľa určitých zákonitostí.“
Žiada sa dodať, že tak akosi sa „diala“ aj história Pohľadníc s charizmou času. Pretože je smutno zákonité, že vlastné dejiny si zvyčajne akosi nevieme (alebo nechceme, lebo
sa nám zdajú nehodné nášho záujmu) nielen objaviť, ale ani
vážiť my sami. A neraz ich ako takmer všetko, čo je naše
a našské, omilosťujeme až potom, keď nám ich objaví niekto
spoza hraníc. V tomto prípade to (našťastie aj vďaka slovenským spoluautorom niektorých kapitol opisov miest Monike Vrzguľovej, Júliusovi Cmorejovi a Jánovi Chovancovi) je
autorka textu knihy Eva Potočná, pochádzajúca z Česka
a vydavateľ Bronisław Ondraszek, pochádzajúci z Poľska.
Jeho vydavateľstvo Region Poprad sa pritom vydávaniu podobných publikácií-svedectiev venuje systematicky; za jednu z nich – Bratislava: Svedectvo historických pohľadníc získalo výročnú cenu revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky
a múzeá za rok 2004.
Keď najnovšiu knihu, po ktorej možno mnohí siahneme
„len“ ako po vhodnom darčeku pre zahraničné návštevy alebo pre rodákov a kamarátov v cudzine, nielen prelistujeme,
ale aj prečítame a prepáčime jej pár jazykových chybičiek,
prihodí sa nám možno to isté, čo autorke. Teda, že o miesta, z ktorých pochádzame a na ktorých žijeme, sa možno
začneme zaujímať aj inak, ako len zisťovaním toho, kde
nájdeme aký super- či hypermarket. A bude to stáť za to.
Pretože je pravda, čo nám autorka v knihe odkazuje: „História miest, ktoré predstavujem na starých pohľadniciach, je
úžasná. Bohatá na udalosti, prvenstvá, unikáty, často opradená zaujímavými povesťami. So zaujatím som študovala
pramene, podklady, články. Niekedy sa čítali ako strhujúci
román.“ Je príjemné môcť na margo jej knihy povedať to
isté.
Marta Moravčíková
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Aktuálne

Jevtušenkova Ľudská tvár

ZRKADLÍME

V čitárni U červeného raka (28.
júna) slávnostne prezentovali zbierku básní Jevgenija Jevtušenka Ľudská tvár z vydavateľstva Ex tempore. Básne prebásnil Ľubomír FELDEK v spolupráci so svojím dlhoročným priateľom, autorom doslovných
prekladov Milanom TOKÁROM. Vydavateľ Ivan PANENKA s organizátormi podujatia z Mestskej knižnice
v Bratislave pozval okrem obidvoch
prekladateľov aj výtvarníka Ľudovíta HOLOŠKU a husľového virtuóza
Alexandra JABLOKOVA. Milan TOKÁR spomínal na svoje študentské

„Súťažiť v umení je
prinajmenšom sporné
z jednoduchého dôvodu: umenie
je kvantitatívne nemerateľné.
Nemám nič proti literárnym
súťažiam, ja som sa však nikdy
na žiadnej nezúčastnil. Vo svete,
v ktorom by som chcel žiť, sa
nesúťaží.“
Spisovateľ a maliar Robert
Bielik, SME 11. 7. 2007

KDE BOLO
• Slovenské národné múzeum
v Bratislave – prezentácia knihy
Jozef Tiso – prejavy a články
(1938 – 1944) – 4. júla
• EUROCAMP – FICC Tatranská
Lomnica – prezentácia knihy
Antona GAJDOŠA Osobnosti
slovenského športu 1896 – 2006
– 5. júla
• Čajovňa na rohu, Stará
Ľubovňa – Čajovanie so
spisovateľom Petrom
KARPINSKÝM – 14. júla
• Empírové divadlo v Hlohovci
– prezentácia básnických
zbierok poetky Jany Štefánie
KUZMOVEJ Ja zbieram krásu
a V NOCI je každá báseň SOVA
– 15. júla
• Letná čitáreň U červeného
raka v Bratislave – program
venovaný nedožitým
osemdesiatinám Miroslava Válka
– 17. júla
• Letná čitáreň U červeného
raka v Bratislave – Viliam
TURČÁNY číta Danteho – 23.
júla o 17.00
• Oravská knižnica A.
Habovštiaka v Dolnom Kubíne
– Orava ako umelecká inšpirácia
– 23. júla
• Letná čitáreň U červeného
raka v Bratislave – PEN kaviareň
s novinárom a spisovateľom
literatúry faktu Jánom
ČOMAJOM – 31. júla

• Zámocký park v Pezinku –
čítanie z vlastnej tvorby autorov
pezinského regiónu: Veronika
ŠIKULOVÁ, Pavel DVOŘÁK, Viera
VALACHOVIČOVÁ – RYŠAVÁ,
Peter PAVLAC, Ľuboš JURÍK, Eva
ŠIŠKOVÁ, Peter WITTGRUBER
a ďalší – 12. augusta o 18.00.
• Slovenský rozhlas
v Bratislave – verejná nahrávka
z odovzdávania cien 11. ročníka
literárnej súťaže Poviedka 2007
Datalock a krst zborníka
ocenených prác – 11. septembra

Víťazi Poviedky 2007
Datalock
Víťazom Poviedky 2007 Datalock
sa stal Richard Pupala
z Bratislavy s poviedkou Zo školy
a domov, druhé miesto získala
Katarína Uhrová z Piešťan
s poviedkou Rispekt a na treťom
mieste sa umiestnila Gabriela
Alexová s poviedkou Bodka za
letom. Prémie získali: Andrea
Tibenská, Martin Marek, Sasa,
Bohuslava Vargová, Mila
Barinych, Miro Šifra a Ladislav
Kravčík. Ocenené súťažné
príspevky budú publikované
v zborníku Poviedka 2007,
ktorého krst sa uskutoční na
slávnostnom odovzdávaní cien
dňa 11. septembra 2007.

roky v Moskve, kde na „koncertoch
poézie“ prvýkrát videl naživo Jevtušenka recitovať jeho básne. Ani po
rokoch, keď sa s týmto fanfarónskym básnikom zoznámil osobne,
neprestáva mať jeho poézia čaro
„prvej lásky“, ktorá vyjadruje pocity
ich generácie. Ľubomír FELDEK
spomínal na stretnutie s Jevgenijom
Jevtušenkom pred dvoma rokmi
v Bratislave počas jeho prvej návštevy na Slovensku, keď bol hosťom
ﬁlmového festivalu v Trenčianskych
Tepliciach.
-báb-

Autori Tomáš Štrauss, Jozef Bžoch a Márius Kopcsay na odovzdávaní Cien
AOSS za rok 2006.
Foto Peter Procházka

Laureáti literárnych cien AOSS za rok 2006
V Zichyho paláci v Bratislave 28. júna slávnostne odovzdali Ceny Asociácie
organizácií spisovateľov Slovenska za rok 2006.
Cena Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska
Márius Kopcsay: Zbytočný život (Koloman Kertész Bagala L.C.A)
Cena Klubu literatúry faktu
Milan Vároš: Stratené slovenské poklady I. (Vydavateľstvo Matice slovenskej)
Cena Klubu nezávislých spisovateľov
Jozef Bžoch: Literárne štvrtky (Kalligram)
Cena Slovenského centra PEN klubu
Tomáš Štrauss: Toto posrané 20. storočie (Kalligram)
Cena Spolku ukrajinských spisovateľov na Slovensku
Jaroslav Džoganík: Epické impresie (Mystecka Linija)
Cena Spoločnosti maďarských spisovateľov na Slovensku
Gergely Vida: Rokoko karaoke (Kalligram)
Cena časopisu Romboid
Pavol Branko: Úklady jazyka / slovgličtica

Bibliotéka 2007 – Sviatok knihy

15. jubilejný ročník medzinárodného knižného veľtrhu BIBLIOTÉKA sa uskutoční od štvrtka 8. do
nedele 11. novembra 2007 v areáli
INCHEBA EXPO Bratislava. Prípravy sú už v plnom prúde a tak sme
sa opýtali manažéra Bibliotéky
Slavomíra Tužinského na novinky.

Román Prípad medička
Román Ľuby LESNEJ Prípad medička z vydavateľstva Petrus slávnostne pokrstili
Agneša Kalinová a Fedor Gál 22. júna v Pálﬀyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave.
Prezentáciu moderoval František Šebej a úryvok z knihy predniesol Richard Stanke.
Námetom knihy je ostro sledovaná kauza zavraždenia Ľudmily Cervanovej. „Som
presvedčená o tom, že som zozbierala dostatok dôkazov a informácií o nevine
všetkých šiestich odsúdených. Z toho mi vyvstala otázka, kto je potom vrahom a prečo odsúdili nevinných? Sú indície, že naozaj arabská stopa nebola a nie je slepou uličkou. Ďalším faktom, o ktorom sa rozprávalo až po páde totality, bola existencia výcvikových teroristických táborov pre arabské a africké krajiny v Československu. Príbeh
som dorozprávala v tom zmysle, že orgány činné v trestnom konaní, vôbec štátne
orgány kryli páchateľov vraždy mladej medičky,“ povedala Ľuba Lesná.
Kniha, ktorej pracovný názov bola Eštebákova spoveď, je satirou na predchádzajúci totalitný režim.
„Základnou myšlienkou knihy je ukázať spôsob manipulácie počas totalitného
režimu, ktorý bol miestami taký absurdný a strašný, až to bolo smiešne,“ povedala autorka. Po dvoch publicistických knihách Únos prezidentovho syna alebo
krátke dejiny tajnej služby a Únos demokracie sa Ľuba Lesná vrátila k próze
a Prípad medička je jej prvým románom.
Jana Liptáková

K lepšiemu ja

KDE BUDE

KNIŽNÁ REVUE číslo 16-17

Začiatkom júla v kníhkupectve Panta rhei v Auparku predstavil básnickú knihu
intímnej duchovnej lyriky Karol LOVAŠ – v minulosti známy politický komentátor
a moderátor, autor knihy Biľakovo svedectvo. V neformálnom rozhovore s priateľom a známym milovníkom literatúry Dadom Nagyom opísal premenu vlastnej profesnej a vnútornej cesty, od uznávaného novinára cez pracovníka charity až po študenta teológie v Prahe v súčasnosti. Spoločným menovateľom novinárstva a teológie je podľa neho hľadanie pravdy, preto aj útla zbierka veršov Moje lepšie ja (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov) podpísaná menom Brat Šavol prezrádza
toto nasmerovanie na pravdu o sebe, o človeku a Bohu. Až dodatočne si autor uvedomil slovný obrat Lovaš – Šavol, čo napokon dodáva knihe vcelku iskrivú ideu
vlastného obrátenia na vieru. V hľadisku si autorove životné peripetie prišli vypočuť
okrem iných aj humorista Milan Markovič a exprezident Michal Kováč.
-rm-

Pod modrými Beskydami
Pri príležitosti Dňa Ústavy Ukrajiny slávnostne predstavili na Generálnom konzuláte Ukrajiny v Prešove (27. júna) antológiu poézie a prózy ukrajinských spisovateľov na Slovensku Pod modrými Beskydami (Pid synimy Beskydamy), ktorá
vyšla v užhorodskom vydavateľstve Zakarpattia vďaka podpore Zakarpatskej oblastnej štátnej administrácie v Užhorode. Na prezentácii sa zúčastnili okrem viacerých autorov aj hostia zo Zakarpatskej Ukrajiny a kultúrna verejnosť Prešova.
V Ukrajine dosiaľ vyšli dve antológie z tvorby ukrajinských spisovateľov žijúcich
na Slovensku – roku 1960 Lastovička z Prešovského kraja (Lastivka z Prjašivščyny) a roku 1989 Karpatské očarenie (Karpatska zamana). Súčasná antológia na 560 stranách predstavuje diela 30 básnikov a 25 prozaikov. Pre zostavovateľov bola hlavným kritériom pri výbere diel umelecká kvalita. Predslov Literárne snaženie Duchnovičovho kraja v XX. storočí napísal Dmytro Fedaka a píše
v ňom: „Bohatý ľudový rozprávkový epos, legendy a povesti, skutočné príbehy, príslovia, porekadlá, hádanky, prirovnania, ale taktiež bohatstvo piesní, obyčaje
a obrady historického Zakarpatska, ktoré poznamenal aj istý vplyv susedných národov, predovšetkým Slovákov, Poliakov, Maďarov, nezvratne svedčia o ukrajinských koreňoch, neoddeliteľných pokrvných putách s ukrajinským národom na
druhej strane Karpát.“
Ivan Jackanin

• Koľko vystavovateľov sa už prihlásilo?
– Počet vystavovateľov je priaznivejší ako po iné roky. Tešíme sa, že
pribúdajú aj vydavatelia, ktorí dlhšie

na Bibliotéke nevystavovali, alebo sa
na nej zúčastnia prvýkrát, napríklad
Eugenika, Fortuna Libri, Kalligram,
Megabooks SK, Vydavateľstvo Michala Vaška, Neograﬁa, Slovart-Print, Karmelitánske nakladateľstvo, Slovenský Tatran a tiež všetci
tí, ktorí vystavovali aj pred rokom.
• Môžeme sa tešiť na nových zahraničných vystavovateľov?
– Určite áno. Snažíme sa na Slovensko prilákať aj zahraničné vydavateľstvá. Účasť zatiaľ potvrdili vystavovatelia z Českej republiky, Španielska a Švajčiarska.
• Sú už pripravené sprievodné
programy?
– V minulom roku sme pripravili
vyše 100 hodín zaujímavého sprievodného programu. Z roka na rok
sa ho snažíme zlepšovať a veríme,
že sa nám to podarí. O konkrétnych
podujatiach je ešte predčasné hovoriť.
• Plánuje sa aj iný alternatívny
program? Chystáte nejakú špeciálnu novinku pre vystavovateľov alebo návštevníkov?
– Prvé dva dni bude v literárnom
kine festival animovanej tvorby ANIMOFEST, po ňom festival Comics
Salon. Vytvárame tiež podmienky
pre 1. medzinárodný festival spoločenských hier a pripravujeme tretie
literárne diskusné pódium – Dialóg
fórum – s odbornými debatami. Najväčšou novinkou však je 1. ročník
literárnej súťaže pre ženské autorky, ktoré vydali knihu v roku 2006.
Víťazka bude odmenená ﬁnančnou
prémiou.

Na dovolenku s Dankou a Jankou
Azda nie je zveličené konštatovať,
že proces utvárania identity je
ovplyvnený aj tým, čo človek číta,
s akými knihami, literárnymi postavami sa stýka už pri vstupe do čitateľského sveta. Za také knižky v našom prostredí nepochybne možno
– medzi inými – pokladať knižku
Čin-Čin Ľudmily Podjavorinskej,
Smelý zajko (Smelý zajko v Afrike),
Budkáčik a Dubkáčik od Jozefa
Cígera Hronského, knižky Kristy
Bendovej, Kláry Jarunkovej – a aj
Danku a Janku od Márie Ďuríčkovej. Dodajme, že – čo sa týka poslednej menovanej – táto vychádza
v SPN-Mladé letá už v deviatom vydaní. Odkedy vyšla prvý raz (1961)
tešili sa z nej a vyrastali s jej hrdinkami rodičia, ba v niektorých prípadoch aj starí rodičia dnešných malých čitateľov a čitateliek.
Príbehy dvoch malých sestier-dvojčeniec, ktoré sú na nerozoznanie,
pobavia, ale prinesú aj isté poznatky, priblížia sčasti reálie vidieckeho
života, naznačia čosi z vojnovej his-

tórie. Nemenej dôležité je, že podnietia, rozohrajú detskú fantáziu –
to najmä v druhej časti knižky Danka a Janka v rozprávke, kde si hlavné hrdinky domýšľajú a vymýšľajú
rôzne podoby sveta, viac-či menej
zázračné bytosti a udalosti. Nenásilnou, detskému vnímaniu prístupnou formou sprostredkujú príbehy
dvojčeniec aj základné pravidlá
správania v rodine, v škole a na verejnosti, ironizujú sebectvo, skúposť
či iné negatívne vlastnosti, učia
potrebe priateľstva, súdržnosti (nielen medzi súrodencami).
Atmosféru pohody, útulnosti sveta, v ktorom sa sestry-dvojčatá pohybujú, dopĺňajú úsmevné ilustrácie
Boženy Plocháňovej. Knižka, ktorá
bola viac ráz ocenená a ktorá dnes
už jestvuje vo viac ako 362 tisíc výtlačkoch, by nemala chýbať ani
v knižnici našich dnešných malých
čitateľov. Hodí sa aj do dovolenkového či prázdninového kufra.
-ef-

Nevyužité myšlienky
Športovec taký je dnes vzorom, ktorý sa rodí so sponzorom.
Jozef Bily: Ihly v kope múzy, Knižné centrum 2007
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Recenzie

Boris Filan: TAM TAM Plus

BIBLIOGLOSÁR

Bratislava, Ikar 2007

ILUSTROVANÝ DETSKÝ
ATLAS SVETA
Bratislava, Vydavateľstvo
Fragment 2007
Preklad Miriam Ghaniová

Cestopisné črty z najnovšej knihy
Borisa Filana sú bonusovým
prídavkom k čitateľsky úspešnej
sérii „tamtamov“ – beletrizovaných
knižných zápiskov
o cestovateľských zážitkoch
a dojmoch autora z rôznych kútov
sveta. Literárny text čerpá
inšpiráciu z nečakaných náhod
a prekvapivých stretnutí, ktoré
autora ohromujú a vyvádzajú zo
všednosti, pričom však nestráca zo
zreteľa tvorivý záujem, opierajúci
sa o poznanie, že „takéto stretnutia
sú mystické a nesmú sa prepásť“.
Filan tak spracováva osobnú
skúsenosť s raritami a bizarnosťou
v krajinách, ako Kórea, Etiópia,
ajsko a Japonsko... Podstatou
Filanových potuliek po Kórei sú
stretnutia s miestnymi ľuďmi
a kulinárske zážitky. Dalo by sa
povedať, že pálivá chuť miestnych
jedál (najmä kimči) ho prenasleduje
počas celého pobytu. Ako balzam
na chuťové poháriky čitateľa
zaúčinkuje až pôvabná príhoda
výstupu Borisa Filana – po

mnohých úskaliach a peripetiách –
do budhistického chrámu Borisa
Temple a stretnutie s mníchmi
vytešenými z prekvapivého
odhalenia. Intermezzo medzi
kapitolami tvorí silne lyrický
medzičlánok nazvaný Červené more
/ Až na dno, kde sa rozprávanie
výrazne subjektivizuje a prechádza
do vyznania oázam pohody
a krásam života.
Kapitola venovaná Etiópii je už
viac než len vizuálnou, dojmovou
a zmyslovou informáciou
o realizovanej ceste. Je výsledkom
sústredeného pozorovania
sociálnych pomerov
a medziľudských vzťahov
a štúdiom jej historických
pamiatok. Jednoduchý fakt, že
túto cestu predestinuje hľadanie
tabotu, teda archy zmluvy,
naznačuje hlbšie autorské
prieniky. Príchod do Etiópie
a následný pobyt poznamená milé
stretnutie s Dr. Hassanom Saidom,
ktorý študoval na Slovensku
a „sedel v jednej lavici s Ibrahimom

Maigom“. Stane sa autorovým
spoločníkom a sprievodcom.
Prienik k pozorovaným
skutočnostiam umožňuje autorova
metóda sprítomňovania
spomienky, dokumentárne
zachytávanie rozhovorov s ľuďmi
a pôsobivý fotodokumentárny
materiál. Živo a autenticky
vyznieva návšteva v rastafariánskej
komunite a hádka s „kingom“ tejto
komunity. Formou interview
zachytáva dobrodružné osudy
slovenskej lekárky Jarky a medičky
Dominiky, s doslova kriminálnou
zápletkou. Kapitola vrcholí
návštevou Lalibely, miesta, kde je
údajne ukrytá archa zmluvy
a stretnutím s najvyšším kňazom
chrámu, ktorý autorovi za úplatu
umožní nahliadnuť do nej. Tu však
cestovateľské fakty oscilujú na
hranici s dojmami a zážitkami:
text pretkávajú prevzaté legendy,
výpovede iných osôb
a nespracované zážitky.
V porovnaní s touto kapitolou sú
riadky venované pobytu v ajsku

literárne ozvláštneným záznamom
rodinnej dovolenky.
Východiskovými faktami
v záverečnej kapitole Japonsko /
Trošku ošúchaná budúcnosť
sú stretnutia s krajanmi,
so slovenským veľvyslancom
či s profesorom Susumu Nagajom,
ktorý na Waseda University
prednáša slovenskú a českú
literatúru. Cieľom autora je dostať
sa na ostrov Kunašir, ktorý leží
neďaleko severného pobrežia
japonského ostrova Hokkaido, ale
je súčasťou ruského súostrovia
Kurily...
Hoci sa Filan na Kunašir nakoniec
nedostane (zložitá byrokracia
z ruskej strany), aspoň zazrie
v diaľke jeho obrysy. Podstatu treba
hľadať inde: „Skutočný cieľ môže byť
aj v polovičke cesty, alebo niekde
inde ako si si myslel.“ Parafrázujúc
toto zistenie: aj čitateľ si v tejto
knihe určite niečo nájde,
možno niečo iné ako očakával,
ale neoľutuje.
Jaroslav Vlnka

Milan Augustín: Slovník z Wasetu
Bratislava, Delta M 2007
Najnovšie, formou nevšedné,
klasické, ale aj moderné dielo
autora literatúry faktu
i historických próz venoval
spisovateľ pamiatke majstra
literatúry faktu Vojtecha
Zamarovského.
Slovník z Wasetu je totiž
historicko-publicistickým
rozprávaním o dejinách starého
Egypta od najstarších dynastií až
po zánik jeho slávy, a či –
presnejšie – po jeho prevzatie
antickým Gréckom, keď sa
z Wasetu stali – éby.
Oprávnenosť, ba priam
nevyhnutnosť uvedenia spomenutej
dedikácie v záhlaví diela potvrdzujú
slová nášho popredného znalca
antiky, univerzitného profesora
Petra Kuklicu, ktoré vyslovil
v televíznom nekrológu
za V. Zamarovským pred rokom:
„Po odchode majstra literatúry
faktu Vojtecha Zamarovského
poznám v slovenskom prostredí len
jediného jeho dôstojného nástupcu,
ktorým je svojimi vedomosťami,
hlbokým poznaním, scestovanosťou,
ako aj plejádou svojich publikovaných
titulov jedine spisovateľ a historik
umenia Milan Augustín.“
Slovník z Wasetu je pútavým
rozprávaním zasväteného znalca
staroegyptskej civilizácie, kultúr

a relígií – zvláštny a originálny
práve svojou slovníkovou formou,
ktorú autor zvolil, aby zdôraznil
úlohu jazyka, pojmov
a pomenovaní vložených do slov
a predstáv. V diele teda
nedominujú príbehy vládcov,
hrdinov a bohov, ako sme boli
zvyknutí u Zamarovského. Tu sú
hlavnými postavami kľúčové slová
a prastaré termíny, ktoré sa
k staroegyptskej kultúre
a civilizácii viazali a viažu
nerozlúštiteľnou magickosťou, ale
aj nadčasovo platnou, všeľudskou
metaforikou. Peter Jaroš v doslove
ku knihe nazval tento postup
v najlepšom zmysle slova
„postmodernistickým“ – ide
o postup kolážovania
a rôznorodého prekrývania
textových vrstiev. V Slovníku
z Wasetu však ide aj o čosi viac:
je to interaktívny, hypertextový
slovník, ktorý môžete čítať podľa
tematických okruhov, od začiatku
do konca, ale rovnako dobre
z hocktorého miesta či
od akéhokoľvek hesla. Heslá
preto nemôžu byť zoradené
v abecednom poradí, ako je to
v bežných slovníkoch.
Objavnosť a inovatívnosť tejto
Augustínovej para-slovníkovej
formy je ďalšou silnou stránkou

KNIHA ROKA 2007
Stav k 26. júlu

Počet hlasov

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

1. Na knihu roka navrhujem:

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

5
4

Meno a adresa odosielateľa:

(podpis)
13
9
8
5
4

Patricia Cornwellová
PREDÁTOR
Bratislava, Ikar 2006
Preklad Zuzana Dudíková
Uznávaná súdna patologička
Kay Scarpettová pracuje
pre ﬂoridskú Národnú forenznú
akadémiu a skúma so svojím
kolektívom prepojenie medzi
viacerými brutálnymi
kriminálnymi zločinmi. Obete
niekto mučil zvlášť kruto. Stopy
vedú k psychopatovi, ktorý
sa vo väzení zapojil do výskumu
mozgu na psychiatrickej klinike.
Niekto však naďalej pokračuje
v podobných zločinoch. Kay
hľadá, overuje, sleduje stopy
zmiznutých, resp. unesených
osôb a po zložitých analýzach
a kombináciách prichádza
k nečakaným záverom. Napätie
a pohľad do zákulisia výskumu
mozgu zločincov je
charakteristickou črtou nového
titulu populárnej americkej
spisovateľky, ktorá vytvorila
známu postavu akčnej súdnej
patologičky.
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(autor, názov, vydavateľstvo)
12
11
9
8
5

DEBUT ROKA
1. R. Sidor: Prvá kniha – OZ Slniečkovo
2. M. Solčanská: Aprílové dievča – Ikar

Mucha: „Mucha sa stala pre
Egypťanov symbolom odvahy
a vytrvalosti. Dokonca boli vojenské
vyznamenania v podobe zlatých
múch. Od najstarších čias sú známe
amulety v jej podobe, často ako
náhrdelníky, ale ich ochranná
funkcia je nám dodnes neznáma.
Mucha bola posvätná, často
zobrazovaná s ľudskou hlavou,
a bola považovaná napriek jej
dotieravosti a odpornosti za božský
hmyz.“
Čitateľ si na tomto mieste nemôže
nepovzdychnúť: Ach, božský hmyz
dneška! Ach, koristníci s hlavou
muchy a telom džentlmena, ktorí
sa množia na troskách dvadsiateho
storočia a vzlietajú do bzučiacich
priestorov tretieho tisícročia...! Ako
jasne i dnes, po piatich tisícročiach,
možno ľudsky pochopiť túto
sakrálnu metaforu starých
Egypťanov! Aký výstižný povahopis
ľudstva! Etalón symbolov, metafor
a motívov pre dnešnú literatúru.
Slovník z Wasetu formou
postmodernej koláže a textovej
interaktivity modernizuje
staroveký Egypt, neznámych
predhistorických i dynastických
Egypťanov a ich svet. Približuje ich
všetkých ako živé, blížne bytosti
súčasníkom.
Peter Valček

ANKETOVÝ LÍSTOK - KNIHA ROKA 2007

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

slovníka. Nedá mi však, napriek
tomu, nevysloviť kritickú výhradu:
pri takomto riešení by bol veľmi
užitočný abecedný zoznam hesiel
s uvedením strán, umiestnený
v závere knihy, aby sa čitateľ
mohol pohodlne vracať
k jednotlivým témam či slovám.
Uvádzam to však najmä preto, že
Slovník z Wasetu si
pravdepodobne vyžiada ďalšie
vydanie – a tento nedostatok bude
možné odstrániť.
Ďalšou inovatívnou vrstvou
Augustínovho objavného a údajmi,
faktami, ilustráciami – slovesnými
i obrazovými – ako obrovský
akumulátor nabitého diela, je
kontext tisícročí medzi heslami
a súčasnosťou. Autor
staroegyptskú tému demýtyzuje
a stavia na dnešnú Božiu zem.
Preto jeho rozprávanie začína od
histórie starovekých metalurgií –
ťažba rúd, výroba kovov, obchodné
cesty s nimi, ktoré boli
civilizačným základom, svetových
dejín. A tak rozprávanie o Egypte,
napísané slovenskými očami,
začína zároveň v Banskej Štiavnici.
Pokiaľ ide o sloh diela, je
publicisticko-naratívny, pretkaný
tisícami iskrivých esejistických
postrehov a súvislostí, ako
napríklad ten v slovníkovom hesle

V úvodnej časti autorka
vysvetľuje základné pojmy, ako
Zem, svetadiel, štát, mapa,
glóbus a, samozrejme, atlas.
Inštruuje, ako ho používať, čo
napokon uľahčia aj uvedené
vysvetlivky. Súčasťou atlasu sú
sprievodné texty so základnými,
detskému čitateľovi prístupnou
formou napísanými
informáciami o jednotlivých
svetadieloch, o ich faune a ﬂóre,
obyvateľstve. Informácie sú
nielen textové, ale aj obrázkové
(ilustroval Anthony Lewis)
s témami rastlín či živočíchov,
dokonca aj charakteristických
druhov priemyselnej alebo
poľnohospodárskej produkcie
konkrétnych oblastí. Okraje
strán sa týkajú vybraných území,
miest či kultúrnych zvláštností
svetadielov (napríklad pri mape
západnej Európy je to Eiﬀelova
veža, pri mape východnej
Európy bulharské ružové
plantáže, pri mape Ruska
a susedných štátov kozmodrom
Bajkonur v Kazachstane).
Publikácia predstavuje cenný
zdroj detského poznávania, jej
príťažlivé spracovanie dáva
záruku, že osloví malých
čitateľov a pravdepodobne
aj rodičov, ktorí už myslia
na september.

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.

Jenny Dale
ZACHRÁŇME KÓLIU
Bratislava,
SPN – Mladé letá 2007
Preklad Tamara Chovanová
Ďalší príbeh zo série o psíkoch
rôznych plemien a o rodine
Boba i Carole Parkerovcov, ktorí
vedú Psí hotel na Kráľovskej ulici
na okraji vidieckeho mestečka
Compton. Okrem hotela majú aj
útulok pre opustených
a stratených psov. Ich deti Neil
a Emily milujú všetkých
štvornohých tvorov. Raz keď sa
dostane do útulku krásna kólia
Zora, pokúšajú sa jej nájsť
nového dobrého pána. Príbeh
o nádhernej Zore nadchne
všetkých, ktorým sú osudy
zvieratiek, najmä psíkov, blízke.
-efar- -lč-
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Vychádza

Miloš Ferko: Príbeh za zavretými dverami
Miloša Ferka (1974) mali naši pravidelní čitatelia možnosť
spoznať cez jeho recenzie v Knižnej revue už počas jeho štúdia
na FFUK. Z vášnivého čitateľa všetkého sa stal časom vášnivý
čitateľ všetkého a najmä fantastiky. Zo študenta sa stal

Vôbec som sa nemal narodiť. Vôbec som tu
nemal byť. No všetko sa stalo inak. Preto však
určite nie som ani hrdina. Nanajvýš tak duch
hrdinu, ktorý nemá telo. Ale poďme po poriadku.
Keď som sa už mal narodiť, niežeby som sa
dral k životu, ale ležal som mamke v bruchu,
akoby som bol mŕtvy. Lenže ja som nebol
mŕtvy akoby, ale naozaj. Bol som mŕtvy a mal
som sa narodiť mŕtvy a mal som byť mŕtvy.
Ibaže sa tak nestalo.
Stalo sa toto. Krátko v čase pred splodením
mňa ako zárodku si tatko s mamkou povedali,
že teda akože zoﬁcializujú svoj vzťah. Nastal
však problém, kde a kedy a ako sa to udeje.
Aby všetko bolo v poriadku, muselo sa to
spečatiť na MNV. To by však nebolo celkom
v poriadku. Starká trvala na tom, že sobáš
musí byť i cirkevný. Na tom by, pravda, nebolo nič čudné. Dialo sa tak i tesne pred polovicou sedemdesiatych rokov minulého storočia.
Dosť často i v kostole v Nižnej Boci. Lebo tam
tatko s mamkou boli zosobášení. Pri obrade
boli starká so starkým a ujo Hojnoš, starkého
priateľ. Starký bol člen KS a veriaci, ujo Hojnoš nedoštudovaný kňaz a ateista. Boli to
priatelia na život a na smrť a ako takí sa pred
kostolom nudili. Vytiahli balíček kariet. Začali
hrať. Všetky fígle a triky po rokoch poznali
naspamäť. Tak sa hralo bez okľúk o samotnú
podstatu. Život, smrť, smrť, život, život, život,
smrť, smrť. Od ateistu k veriacemu, od komunistu k duchovnému, život a smrť skákali
z útrob do útrob podperených omšovým...
a tak sa preplietli, že sa poplietli navzájom.
Život skočil na miesto smrti a smrť zabrala
miesto životu.
Usalašila sa teda smrť mojej mamke v bruchu. A tá smrť som bol ja. Ibaže som sa už
nemohol nenarodiť, lebo som bol v mieste životnom, životu určenom. Tak som sa narodil.
Ale bol som smrť.
Keď som sa narodil, mlčal som. Tvrdohlavo
som dával svetu najavo, že som mu hrobom
a on tiež. Pri krste podo mnou uhýbala svätená voda, takže som bol pekne suchučký a vôbec som neprechladol, čo starká pokladala za
zázrak, lebo predtým i potom som chytil všetky choroby.
Usilovne sa za mňa modlila a verila, že som
prežil vďaka jej modlitbám.
Nebola to pravda. Prežil som, lebo som musel.
Smrť predsa neumiera.
Ale ani nežije.
Nenápadne stojí v kúte a striehne, aby v prítmí kostola mohla odstrčiť moju bojazlivú
krstnú a postaviť sa na jej miesto. Obe boli
bledé a nesmierne štíhle. Veľmi pekné boli.
Jedna ako druhá, no len jedna ma postrčila
k životu, ktorý bol jej opakom. Čo už.
Tak či onak, mal som mimoriadne šťastné
detstvo. Nebo si pamätám vždy bezoblačné
a dni svetlé, rodičov usmievavých. Vlastne
všetko bolo skvelé... bolo by skvelé, keby nebo
nebolo rozsvietilo ešte väčšie svetlo bielych

plášťov. Vznášali sa vo vzduchu s hadičkami
a načúvadlami a škerili sa nasprostasto
takmer ako ozajstní anjeli. Ich úsmev však bol
štrbavý a v rukáve vždy skrývali injekčnú
striekačku.
Touto mi ustavične do žíl pumpovali rôzne
vitamíny. Pchali ich do mňa aj v okrúhlych pilulkách. Onedlho som bol samozrejme málokrvný. V krvi som mal samé pilulky, ktoré hrkotali o kosti a zreteľne upozorňovali, kým
vlastne som: chodiacim skeletorkom potiahnutým kožou.
Prvé roky môjho života sa teda niesli vo svetle urputného boja o život. Smrť bojovala o porážku seba samej. Vyhrať nemohla, prehrať sa
nepodarilo. Na dlhé roky sa ustálil pat, ktorý
mojej patrónke vyhovoval nehybnosťou.
Takmer mŕtvolnou.
Nevyrastal som ako iné deti vo veselom
prostredí škôlky uprostred kociek a macíkov,
ale v čakárni. Steny farby svetlého moču a výstražné obrázky vredmi posiatych, opuchnutých, nahnitých, na rozmanité choroby umierajúcich preto, že včas nenavštívili lekára, mali
nesporný vplyv na moju povahu. Pretože som
sa so svojím prirodzeným prostredím potreboval vyrovnať, je jasné, že po čakárni mi
prostredie škôlky pripadalo nesmierne depresívne. Nudil som sa. Najmä stavebnice mi pripadali nekonečne otupné. Tu sa muselo vždy
stavať podľa plánu. Ja som si odjaksmrti vždy
radšej vymýšľal alebo všetko kazil. Napríklad
autíčka na diaľkové ovládanie som kazil rýchlosťou dotyku, v dôsledku čoho sa so mnou
nikto nechcel hrávať, a tak som mohol konečne v samote pokojne snívať, ako raz iste pokazím všetky injekčné striekačky.
Sen však ostával iba snom a v krutej realite
som neraz cválal po ambulancii s ihlou v zadku.
Bol som dieťa bezpochyby nadmieru dengľavé, taký z penicilínov poskladaný tienik, no
o to udatnejšie. A nadmieru ostražité. Ničomu a nikomu v bielom plášti som neveril.
Márne sa mi sladko prihovárali. Vedel som
svoje a vždy som sa stihol aspoň myknúť a jačať z plných pľúc. Pretože veselé preteky s ihlou v zadku po čakárni sa konávali každé dva
týždne, lekárke onedlho došla trpezlivosť
a spolu s mamou ma poslala „k pani doktorke, ktorá sa s tebou bude len rozprávať“. Pravdupovediac, ani tomuto maminmu uisteniu
som neveril, lebo ma, sľubujúc bezinjekčný
odchod od lekárky, pred močostenou čakárne
viackrát zradila.
Neuveriteľné sa však stalo pravdou. Žena
s veľkým nosom a zvädnutými lícami mi namiesto injekcie ponúkla prívetivý rozhovor.
Pýtala sa ma, či poznám vrabčeka a lastovičku. Zo slušnosti som potlačil zívnutie a vymenoval som jej 27 predstaviteľov radu spevavcov, ktoré som poznal z ustavičného čítania
obrazového atlasu Dr. J. V. Staňka.
Atlas mi čítali preto, lebo už nebolo detských
kníh, ktoré by mi neboli prečítané. Vydržal
som počúvať celé dni. Napätý som striehol na
každé slovo a okamžite som ho premieňal na
obraz. Veľmi často sa mi konce kníh nepáčili,
a tak som ich v posteli večer musel meniť.
Najmä vtedy, ak v knižke nevystupovalo žiadne zviera. To potom bola bezpochyby zlá knižka. Zvieratá ma fascinovali, a preto som chcel
byť zverolekárom. Mal som tajnú stajňu zvierat. Bolo ich presne 99 rozličných šarvancov
a šarvaniek a potom Ona a On, ich tvorcovia,
Slon a Slonica. Slony som obdivoval zo
všetkých zvierat najväčšmi, lebo boli veľké
a cez ich hrubú kožu nemohla preniknúť nijaká injekčná striekačka na svete (aspoň som si
to vtedy myslel). Pod ich ochranou 99 šarvancov a šarvaniek menilo nedokonalé príbehy
na také, ktoré sa vždy končili dobre. Inak pod
ochranou Slona a Slonice, ktoré boli dlaňou
s tromi nohami (prostredníkom, prstenníkom
a malíčkom), nemohlo byť. Ukazovák bol chobot a palec spodná časť slonej hlavy. Šarvanci
a šarvanky vznikali rozpojením dlane. Jeden
šarvanec bol jeden prst... ale mal aspoň deväť
rol. Napríklad prostredník bol žirafa, stonož-
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ka, gibon, volavka a ešte päť iných, ktoré som
už zabudol. Viem určite, že to boli len cicavce
(čiže zvieratá ako také) a sem-tam vtáky, ktorými som však pohŕdal. Pratetuška Amy, jediná, čo bola ochotná čítať mi knižky viac než
dve hodiny v kuse, mala totiž taký odpor
k plazom, obojživelníkom a hmyzu, že ich nemohla bez črevných ťažkostí vidieť ani na obrázku či fotograﬁi. Tak moje zoologické vedomosti zostali nadmieru okýptené, čo iste v ďalekej budúcnosti prispelo k skaze mojej inak
nádejne sa rozvíjajúcej zverolekárskej kariéry.
Zvieratá a vtáky boli teda šarvanci a šarvanky a hrdinovia mojich príbehov, ktoré som
hral v posteli. Lenže pred koncom som vždy
zaspal, a tak som ich ráno hral zasa od začiatku a pokračoval som aj v škôlke či v čakárni.
Rodičia boli zo zbytočných pohybov mojich
rúk zúfalí. Nechápali dôležitosť príbehov,
v ktorých Šípkovú Ruženku namiesto nesympatického princa odklínal leguán. Iste chápete, že Medovníkový domček ako rozprávka
bez zverov bol pod moju úroveň, kým chalúpku nerozhlodal palcobobor. Správne domyslenie príbehov si vyžadovalo veľké sústredenie,
v ktorom ma ustavične niekto rušil. Napríklad
ma nútili jesť. Bránil som sa urputne, dokázal
som pľuť i ušami (aspoň pamätníci to tvrdia).
Keď som napokon pod hrozbou zadusenia povolil, dnu som vpustil predsa len prívetivejšiu
zemiakovú kašu, kúsky nenávideného mäsa
som schovával pod lícami, odkiaľ som ich
s pohľadom víťaza zákerne vypľul. Ocitol som
sa vtedy, v necelých dvoch rokoch, na pokraji
vyvrhnutia z počestnej starkého mäsiarskej
famílie (starký i v neskoršom veku vedel na
posedenie zjesť trištvrte kila slaniny, pričom
si zo zásady nešpinil ruky chlebovými omrvinkami). Nebol by som mal proti vyvrhnutiu nič,
pretože ako stredobod som si vždy vyslúžil
pre mňa nežiaducu pozornosť. Naopak zasa,
ak som sa sedemkrát spýtal prečo, posledný
raz som bol okríknutý alebo poslaný preč.
Vlastne nie div, že som sa odvrhnutý radšej
rozprával so zvieratami. Bolo desivé sledovať
ako málo trpezlivosti majú ľudia, ako málo sa
dokážu pýtať a odpovedať. Ja, šarvanci a šarvanky by sme sa boli rozprávali najradšej stále. Keby nás neprestajne niekto nebol rušil
tým, že zohavoval tvary šarvaniek kockami
stavebnice, ktorú som mal stavať, aby som si
cibril zručnosť a robil niečo užitočné. Nik
z dospelých nevedel pochopiť, že prsty nie sú
nástroje, ale živé bytosti. Ustavične do nich
čosi pchali. Šarvanci a šarvanky sa ako nespútané zvery pochopiteľne bránili. Strečkovali
v nanajvýš nevhodných chvíľach. Zo zásady
napríklad odmietali zasúvať gombík do dierky na rukáve. Rázporkový gombíček sa stal
nočnou morou môjho škôlkarstva. Pamätám
sa, že raz v nových nohaviciach posiatych zelenými kríkmi (bol som si istý, že keby bola
mama kúpila tie nádherné so zelenými žabami, nebolo by sa mi to stalo, lebo žaby sú zvieratá, majú rozum a iste by mi pomohli) som
stál vo dverách záchoda takmer pol hodiny.
Usiloval som sa očami prevŕtať kachličky... Na
neposlušné šarvanky a šarvancov som sa nedíval. Dúfal som, že skrotnú, no gombík nie
a nie zapnúť. Vrátiť sa do triedy som sa hanbil, lebo tam už každý vedel, že mám problémy so zapínaním rázporka, a tak na mňa po
každom príchode zo záchoda striehli, lebo
malé správne vychované deti sú veselé a rady
sa smejú.
Vtedy som na záchode stuhol a pripadal
som si ako Šípkový Ruženiačik. Na leguána
som čakal márne. Prišla len upotená vychovávateľka, podozrievavo skontrolovala, či nekotvím hlavou v záchodovej mise a gombík
mi rezignovane zapla.
„Taký veľký chlapec,“ vytresla klamstvo, lebo
som bol ako vždy najmenší v triede.
Aj tak som jej však bol vďačný. Ibaže nebola
vždy pri každom čuraní poruke. A tak som situáciu riešil mužne. Zaťal som zuby a ako tvrdému chlapovi mi onedlho navreli močové
kamene.

Po operácii mama kapitulovala. Zhruba do
siedmich rokov som mal nohavice zásadne
len na zips bez gombíka na rázporku.
Nedalo sa tak vyhnúť všetkému. Rozhodne
nie šnúrkam v topánkach. Ako malé hady sa
zákerne plazili a motali šarvancov i šarvanky
krížom-krážom. Dokázal som sa v nich zamotať do len veľmi ťažko rozstrihnuteľného klbka, a tak nie div, že mi ešte ako štvorročnému
šnúrky radšej každý zaväzoval. Už to vyzeralo
tak, že som odsúdený na život maharadžu či
tureckého pašu, ustavične sprevádzaného
osobným viazačom šnúrok, keď tatko zaujal
rázny postoj. Dokázal zaujať rázny postoj,
pretože na rozdiel od väčšiny ostatných z rodiny chápal, že život je jeden z najťažších.
Posadil ma na koberček v chodbe a učil viazať šnúrky. V tvári mu zásadovosť prevládala
nad trpezlivosťou natoľko, že som nevedel potlačiť strach.
Tatko nemal rád strach. Najmä nie strach
z vecí, ktoré treba urobiť. Okrem toho by si
nikdy ani len nebol pomyslel, že by sa niekto
mohol báť jeho, takého malého, slabého polchlapa.
Mal pravdu. Tatka som sa nebál, lebo som ho
mal rád a vedel som, že ma má rád, že je na
mňa hrdý, lebo som jeho prvý a jediný syn,
prvé dieťa muža, ktorý sa v Kristových rokoch
už zmieril s myšlienkou, že ostane sám, a tak
ma v záchvatoch bujnej radosti (vďaka krehkej telesnej konštitúcii i so začínajúcou plešinkou a šedinami veľmi dlho vyzeral ako
chlapec, prinajmenšom na fotkách) nosil na
pleciach a vyhadzoval do vzduchu. Smial som
sa a výskal a nikdy som sa nebál, lebo som vedel, že tatko ma vždy chytí.
V ten deň som sa ale bál šnúrok. Syčali na
mňa. Nebol som ochotný postaviť sa im ako
chlap, už ani vtedy som nebol ochotný čeliť
realite a prsty som radšej zaplietal do snov.
Zmätok zväčšovali šarvanci a šarvanky, ktoré
pred hadošnúrkami v panike utekali preč a ťahali ma za sebou. Tatko pri pohľade na našu
zbabelosť stratil nervy. Zahnal sa. Ja som sa
uhol, takže netraﬁl zadok, ako chcel, ale nohu,
tenkú ako špilku. Kosť praskla. Zvrieskol som.
Od bolesti i ľútosti. Na tatkovej tvári som vtedy celkom jasne videl znamenie vyvrheľa.
Dva týždne som mal nohu v sadre, a za celý
ten čas som tatka ani nevidel. Okolo mňa sa
niesli útržky viet o „ukrutnom synovrahovi“,
„katanovi“ a „zvrhlíkovi“. Z tých viet mi bolo
tak zle, že sa mi noha zapálila, hnisala a poležal som si o dosť dlhšie. Nikdy som sa však
nedostal k tomu, aby som tatka poľutoval alebo sa mu ospravedlnil. Odvtedy si ma už nikdy
nevyhodil nad hlavu a neposadil na plecia.
Vraj som už priveľký.
Kedy som vyrástol, ani som nezbadal, dodnes si neviem uviazať peknú mašličku, daria
sa mi len uzlíky. Život sa uzlí, mašlí je v ňom
pomenej. Taká je realita. Ibaže ja som realitu
nikdy nemusel. Teraz, ani vtedy.
V tom dávnom čase som mal našťastie šarvancov a šarvanky. Musel som však o ne vybojovať veľký boj. Boli to oni, čo ma doviedli
k pani doktorke, ktorá sa so mnou len rozprávala. Veľmi hlúpo. Snažila sa ma presvedčiť, že
šarvanci nejestvujú. Čo už môže byť väčšou
hlúposťou... Povedzte... Potom sa mi zasa usilovala pochváliť nádherne nakresleného sloníka. Spľasla rukami a vykríkla: „Jej, to je krásny
medveď!“
Odpísal som ju, vediac, že stojí hlboko podo
mnou. Moje bezhraničné pohŕdanie spôsobilo, že mňa, večného škôlkového otĺkančeka,
vyhodnotila ako „osobnosť napriek výrazne
narušenej motorike pohybov výrazne dominantnú“ (toľko som si prečítal v pri jednom
sťahovaní z intráku na intrák už žiaľ stratenej
zdravotnej karte... Veru, veru... bolo to zaujímavé čítanie na dlhé zimné večery. Spis bol
hrubý a mal výraznú hororovú príchuť.) a napísala mi odporučenie do školy.
Z rukopisu románu s pracovným názvom
Príbeh za zavretými dverami, ktorý
v septembri vyjde vo VSSS.
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Poézia má aj zamraziť
Ivan Štrpka: Tichá ruka (desať elégií), Bratislava, Ars Poetica 2006
Ku každej zo svojich desiatich rozsiahlych básní v tejto knihe, ktoré
podľa mňa pripomínajú i žáner zvaný
pásmo, Ivan Štrpka okrem názvu pripojil aj označenie elégia. Elégia (žalospev) ako lyrický útvar má svoj pôvod v starogréckej literatúre. Vo svojej
klasickej podobe (ktorá sa u nás pestovala napr. v klasicizme a romantizme) sa spravidla spájala s konkrétnou
udalosťou, ak akceptujeme, že Štrpkove básne elégiami sú, musíme hneď
dodať, že ide o nový, moderný, variant tohto žánru: smútok či melanchólia a istá skepsa sa tu nespájajú
s jednou konkrétnou vecou, sú skôr výsledkom vnímania momentálneho stavu sveta ako celku.
Básnik sa vo svojej najnovšej zbierke prezentuje reﬂexívno-meditatívnou výpoveďou a spôsobom výstavby
lyrického textu, aký je preňho typický. Opäť tu ide
o onú známu štrpkovskú polytematickosť a polymotivickosť, o navrstvovanie a prevrstvovanie tematických
plánov a motivických celkov v rámci jednej básne (nehovoriac už o celej knihe), o reťazenie asociácií, hromadenie fantastických, niekedy i trocha bizarných, absurdných obrazov, do šírky budovaných metafor... Ale miestami autorov obraz dokáže byť prekvapujúco stručný
a výstižný, pritom esteticky pôsobivý, takže priam pohladí dušu čitateľa so zmyslom pre modernú lyriku:
„V pántoch / sa nám otáča chrbtom hysterický škripot
dverí“ (s. 36). Tento verš presne vystihuje okamih, zážitok, keď v tichu noci za sebou zavrieme staré dvere. Prirodzene, v kontexte básne viaže aj ďalšie významy.

V jednotlivých básňach sa objavujú
a rozvetvujú motívy, ktoré sú dobre
známe z predchádzajúcej bohatej
Štrpkovej tvorby. Napríklad motív bábok, ktorý – keďže ich pohyb je určovaný a riadený odkiaľsi zhora prostredníctvom nití – je vyjadrením akejsi permanentnej neslobody človeka.
Ďalej motív poslov, ktorý tu vyjadruje
pohyb, potrebu komunikácie, nutnosti odovzdať správu. Do tretice spomeňme ešte motív letiaceho šípu: vyjadruje neuchopiteľnosť najmenších
okamihov, a teda pominuteľnosti, prchavosti, svojou „ostrosťou“ však vyvoláva aj pocit ohrozenia, potreby byť v strehu..
V predchádzajúcom odseku som pozornosť venoval
jednotlivým motívom preto, aby som naznačil to, čo sa
mi zdá dosť podstatné: ak by sme sa čitateľa, ale aj skúseného literárneho vedca opýtali, aká je ústredná téma
či hlavná myšlienka Štrpkových básní, len ťažko by nachádzali presvedčivú odpoveď. Cesta k pochopeniu tejto poézie vedie cez preciťovanie jednotlivých motívov
a motivických vrstiev, cez schopnosť nechať sa vtiahnuť
do sveta autorovej obraznosti a fantázie. Básnik však
dokáže vyvolať v nás pocit znepokojenia, obavy zo stavu dnešnej civilizácie, existenciálnu úzkosť.
Pri čítaní Štrpkových elégií na nás občas doľahne trocha hrozivé tajomstvo vesmíru, neraz nás ovanie dych
transcendentných hlbín, takže nás veru aj zamrazí.
A tak to má byť. Máme v rukách skutočne dôležitú básnickú knihu.
Igor Hochel

Ako zomierajú králi a svätci
Jaroslav Perniš: Slzy mocných, Bratislava, Ikar 2007
Jaroslav Perniš, učiteľ fyziky a chémie, dosiaľ napísal šesť
historicko-biograﬁckých kníh. Najnovšia, Slzy mocných,
opäť spracúva historickú tematiku. Znovu sa dotýka stredovekej Európy a ľudí, ktorých si nielen stredovek, ale
i súčasnosť pamätá vďaka ich činom. Na mušku si zobral
predstaviteľov panovníckych rodov, ich život, skutky, no
predovšetkým zaujímavý koniec ich pozemskej púte.
Králi boli oddávna považovaní za bytosti, ktorým sa
pripisoval božský pôvod. Napriek ich jedinečnosti
a božskosti sa však aj oni stávali terčom sprisahaní,
zrád a nevyhli sa ani tomu poslednému – smrti. Perniš
predstavuje osud šiestich mocných v stredovekých dejinách. Traja muži, tri ženy. Rozpovie príbeh atentátu na
Karola Róberta z Anjou, vraždy Jany Neapolskej, zrady
Jany z Arku, popravy Anny Boleynovej, pokúsi sa rozlúsknuť záhadnú smrť Napoleona I. Bonaparteho a spomenie i život jeho syna Napoleona II.

Dozvedáme sa, že Jana Neapolská patrí k najkontroverznejším osobnostiam dynastie Anjou a zomiera v tmavej a chladnej pevnosti Muro. Annu Boleynovú obvinili
ako pobehlicu a smilníčku a vďaka tomu prišla o hlavu.
Príbeh Jany z Arku prináša svedectvá viacerých súdobých
ľudí. V príbehu atentátu na Karola Róberta ho zachraňuje
jeho kráľovská manželka a doplatila na to stratou prstov
na ruke. Hádam najtajomnejší je príbeh Napoleona I. Bonaparteho. Špekulácie o jeho záhadnej smrti víria v hlavách množstva vedcov, no i obyčajných ľudí.
Slzy mocných je pútavá kniha, ktorá sa pokúša hlbšie
nazrieť do záhad dejín. Perniš sa rozhodol využiť čo najviac dostupných prameňov, aby uspokojil aj náročnejšieho čitateľa. Beletristickým spôsobom, so zmyslom
pre navodenie napätej atmosféry rozpráva príbehy dejín a ich panovníkov.
Jana Kopčová

Každé stretnutie s pumou ohláste rangerovi!
Otakar Kořínek: Vtedy v Amerike, Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2007
Legendárny western z roku 1968 Vtedy na Západe poslúžil skúsenému spisovateľovi, prekladateľovi a novinárovi Otakarovi Kořínkovi pri hľadaní názvu pre svoje
postamerické spomienky reportážneho charakteru.
Spomienky v sebe nesú príchuť nostalgie, preto sú aj
akosi zaoblené, občas útržkovité.
Autor v roku 1992 začal pôsobiť v USA v diplomatických
službách vo funkcii generálneho konzula ČSFR v Los Angeles, lenže v Prahe napokon padlo rozhodnutie, že generálny konzulát sa otvárať nebude. Nasledujúce roky prežil
Otakar Kořínek v bájnej Amerike ako zahraničný spravodajca TASR – do chvíle v roku 1998, keď sa tlačová agentúra rozhodla zrušiť miesto vo Washingtone. Mal teda
dostatok príležitostí spoznať krajinu z jej oﬁciálnej stránky, ale aj neverejnej. Novinárske pôsobenie využil neskôr
(2001) na napísanie knihy Washington – Sedem rokov
v centre moci, ktorú Literárny fond ocenil prémiou a Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov cenou.
Kořínkove reportáže s prímesami impresií sú na rozdiel
od tých takzvane typických akosi menej dynamické, ospanlivejšie, so slnkom v očiach. Ešte aj scény ako z akčných
ﬁlmov opisuje pokojne, venuje sa svojim úvahám a faktom
pridáva nové hodnoty, čo pôsobí trochu starosvetsky... Ako
sa v textoch ukáže, Amerika nie sú len supermikročipy,

rýchle občerstvenie, bohatstvo, ale aj miesta, kde sa čas zastavil, paradoxy, o akých sa nám ani nesníva, bieda a lesk
popri diaľnicach a v centrách miest, nedostatok taxíkov,
svojskí sudcovia, zľahčovanie historických prešľapov, miesta, kde kone vyhrali nad ľudskými snahami a iné. Kořínek
chápe, nevysmieva sa, len vtipne glosuje. Zároveň dokáže
byť mimoriadne vážny. V tejto súvislosti neprekáža ani menej organická kapitolka o najväčšom nukleárnom bombovom pokuse v rámci studenej vojny medzi USA a ZSSR,
ktorý nad Novou zemou uskutočnil Sovietsky zväz.
Autor objavuje možno nie všetkými superlatívmi ligotajúcu sa históriu genia loci, alebo prírodné úkazy, ľudské osudy. Nečaruje duchaplne so slovíčkami ani nevykresľuje obrazy zašlých amerických čias dopodrobna,
jeho pero je viac novinárske, zato však po formálnej
stránke je spisovateľsky svojský. Pre náročnejších čitateľov je to ideálny spoločník na dovolenku.
Do Ameriky? Možno aj tam. Až sa tam cez všemocného imigračného úradníka prepracujete, potom pozorne
sledujte tabuľky pri cestách. Na niektorých sa totiž píše:
Každé stretnutie s pumou ohláste rangerovi!
Stretnutie s Kořínkovou Amerikou ale nie je nebezpečné. Je prítulné.
Ľuboš Svetoň

CITUJEME ...
„Bony boli, dnes to znie ako stredoveká bájka, valutové
poukážky, za ktoré sa dali nakupovať veci z inej
planéty – zo Západu. Od mydiel Fa cez kazeťáky,
škótsku whisky, americké cigarety, prvé farebné
televízory, po autá, ktoré boli na našich cestách
zjavením – Simcy, Citroëny, Fiaty, ale aj nedostupné
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funkcionárske Lady a Volgy. A kúpiť sa všetko toto
dalo, ak ste zohnali bony, alebo vám ich poslala tetka
z Ameriky, v obchodoch zvaných Tuzex...“
Juraj Vereš: Čo bolo bolo...
Bratislava, Son Media 2007

Otázky zdravia
a mravnosti
Ivan Izakovič: Zachráňte mi syna, Bratislava, Ikar 2007
Ivan Izakovič je čitateľskej
verejnosti známy ako vynikajúci
beletrizátor skutočných udalostí,
ako autor pôsobiaci, ba
presahujúci pozície literatúry
faktu. Z posledných diel je
potrebné spomenúť aspoň to,
v ktorom sa citlivo a úspešne
zmocnil témy posledných chvíľ
ruskej cárskej rodiny.
Najnovší Izakovičov román
vychádza opäť zo zaujímavých,
i keď dnes už trochu zabudnutých
faktov. Koncom roka 1952 sa prvý
raz na svete uskutočnila
transplantácia obličky od živého
darcu, navyše od pokrvného. Ani
nie šestnásťročnému mládencovi
Rénardovi darovala obličku jeho
matka. Žiaľ, vtedajšia medicína
ešte nebola na dnešnej znalostnej
úrovni, mládenec žil s novou
obličkou iba 33 dní. Napriek tomu
operácia profesora Hamburgera
v jednej z parížskych nemocníc
mala význam v posune medicíny
a transplantácií dopredu.
Za zdanlivo strohými faktami sa
skrýva tragédia človeka i celej
rodiny. Izakovič si uvedomil
náročnosť ponorov do duší
protagonistov francúzskeho
príbehu, zvolil si preto radšej
rozprávanie z určitého odstupu.
Sprostredkovateľom odstupu sa
mu stal ﬁktívny slovenský novinár,
emigrant. V závere románu sa
zamýšľa nad otázkami etiky
transplantácií a mimoriadny
kritický osteň mieri na

obchodovanie s orgánmi.
Prostredníctvom svojho
sprostredkovateľa uvažuje
nakoniec z pohľadu dneška,
aj nad vývojom transplantácií
na Slovensku. Treba popravde
povedať, že tieto úvahy sa nesú
vyslovene na sumarizačnej
spravodajskej úrovni. Takto
Izakovič spojil pripamätúvanie
s varovným prstom i osvetovým
pôsobením.
Na jednej z rovín románu sa
zarýva pod kožu aj načrtnutý
cynický bulvárny žurnalizmus.
Neseriózna honba za senzáciami
valcuje trpezlivého a sľubom
zaviazaného slovenského
novinára. Prisľúbil svojmu
priateľovi, že nebude o unikátnej
operácii informovať, kým lekári
i jeho priateľ nepotvrdia prijatie
obličky a pacientovo
uzdravovanie. Napokon
o operácii ani riadok nezverejní.
Čitateľ sa môže pýtať,
či novinárska česť, gavalierstvo
(v Paríži!) a spoľahlivosť nie sú
vlastnosti určené na vymretie,
či bezohľadnosť, dotieravosť
a neodbornosť nie sú v dnešnej
dobe priliehavejšie a častejšie
šaty novinárstva. Uprostred
tohto marazmu preto poteší
seriózne napísaná kniha, síce
o neobyčajnej udalosti, pútavá,
atraktívna témou i spracovaním,
ale stále odborne i človečensky
mravná.
Michal Schuster

NA NOŽI
Ad: Na noži. Pavel Paulenda.
Rozprávkový ostrov
-msch- Knižná revue č. 9/2007
Najskôr som sa potešil, keď som zistil, že niekto z odbornej sféry sa
zaujíma o moju knihu. Konečne sa dozviem fundovaný názor
a budem môcť konfrontovať svoje pocity z knihy s názorom
odborníka. Som začínajúci autor, a tak určite chýb je neúrekom, hoci
som sa snažil konzultovať a radil sa a korigoval... Sám som ich tam
našiel mnoho a v budúcnosti sa ich určite vyvarujem. Keď som sa ale
začítal do riadkov recenzie, úsmev mi zmrzol na perách a objavil sa
výraz, no zrejme ani nie znechutenia, ako skôr údivu a ľútosti. Čakal
som poukázanie na nedostatky, aj som sa ich dočkal, ale s takou
dávkou irónie a sarkazmu, že neviem, či ide o recenziu, alebo
o pokus o článok do humoristického časopisu. Čakal som pomocnú
ruku od odborníka, a tá ruka sa ma pokúsila akurát tak plesknúť po
tvári. Nedá mi nezareagovať na jednotlivé pripomienky. Zatiaľ nikto
nepripomienkoval zdrobneniny, ktoré som v texte použil v hojnej
miere. Uznávam, že ich je veľa a v budúcnosti sa budem veľmi snažiť
sa ich vyvarovať. Bolo to v snahe priblížiť text malým čitateľom. Sám
vidím, že toto nie je tá správna cesta. To je ale asi tak všetko, čo som
ochotný brať ako vecnú pripomienku. Čo sa týka jedenia, je to
biologická potreba a v máloktorej rozprávke sa neje a nepije.
Dokonca v mnohých je to základná idea. Nechápem celkom
opodstatnenosť tejto pripomienky. Ťažko je v dnešnej dobe hovoriť
o tom, čo je doma a čo je exotické, keď dnešné deti cestujú po celom
svete a povedzme si úprimne: koľko detí sníva o pieskoch na Záhorí
a koľko o pieskoch na morskej pláži? Moralizovanie a poučovanie
je asi v rozprávkach potrebné, veď majú aj vychovávať a ja si myslím,
že aj vzdelávať. O jeho vhodnosti, vtipnosti, nápaditosti a originalite
sa, samozrejme, dá polemizovať a asi len vo veľmi subjektívnej
a abstraktnej rovine. Objasňovanie pojmov rodičmi je základ
všetkého. Ten dialóg je najcennejšie, čo chcem dosiahnuť, a nie
nedostatok.
No a nakoniec detektívna vložka. Keď si niekto pri čítaní mojej knihy
všimne, že Zlatulienka sedí za Harrym na ilustrácii a v texte je to
naopak, tak mu zasa unikne, že si po raňajkách umyla zuby.
Moja prvá recenzia bola pre mňa možno väčšie sklamanie ako moja
prvá kniha pre môjho recenzenta. Jedine že by to bola jeho prvá
recenzia. Ja som ale tento článok písal s dobrým úmyslom, rovnako
ako svoju prvú knihu. A hoci dobrý úmysel niekedy naozaj nestačí,
ten zlý stačí vždy. Len autor realizujúci dobrý úmysel nemá potom
problém sa podeň podpísať.
Pavel Paulenda
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Anotácie

Knihy v predaji
0 VŠEOBECNOSTI
00 Bibliografické katalógy. Knihovníctvo. Dokumentácia
Hudobné knihovníctvo na Slovensku. Zost. D. Drličková
Bratislava, Univerzitná knižnica 2007.
1. vyd. 62 s. Brož.
Zborník materiálov zo seminára.
ISBN 978-80-85170-99-3
Knižnica Mateja Beňa. Zost. J. Šelepec
Prešov, Štátna vedecká knižnica 2006.
1. vyd. 107 s. Brož.
Katalóg súkromnej knižnice M. Beňa.
ISBN 80-85734-64-8
Z minulosti a súčasnosti knižnej
kultúry Prešova. Zost. M. Domenová
Prešov, Štátna vedecká knižnica 2007.
1. vyd. 180 s. Brož.
Zborník príspevkov o knižnej kultúre
od historických oﬁcín po súčasnosť.
ISBN 978-80-85734-67-6
05 Časopisy. Periodické ročenky
Register Nových obzorov. Zost. M.
Socha
Prešov, Štátna vedecká knižnica 2007.
1. vyd. 218 s. Brož.
Ročníky 11 – 20, 31 – 32. Bibliograﬁcký popis zväzkov.
ISBN 978-80-85734-66-9
1 FILOZOFIA
13 Okultné vedy. Parapsychológia.
Tajné spoločnosti
KING, Serge Kahili
Mestský šaman. Z angl. orig. prel. Tatiana Bužeková
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 269 s.
Viaz.
Aktualizácia fenoménu havajského šamanizmu pre súčasných mestských
ľudí, liečiteľské praktiky, výklad snov
a vízie iných svetov.
ISBN 978-80-551-1425-5
NACHAJ, Lerak von
Kosmické evangelium
Bratislava, Eko konzult 2007. 1. vyd.
206 s. + príloha. Brož.
Interpretácia biblických udalostí a aktuálneho diania cez UFO a mimozemšťanov a predpovedanie ich skorého
príchodu na Zem.
ISBN 80-8079-063-9

TRSTENSKÝ, František
Na ceste do Damasku
Svit, Katolícke biblické dielo 2007.
1. vyd. 125 s. Brož.
Súbor prednášok.
ISBN 978-80-89120-09-3
Zlatá kniha fatimská
Vrícko, Rodina Nepoškvrnenej 2007.
1. vyd. 61 s. Viaz.
Text modlitby.
ISBN 978-80-969640-0-0
23 Ateizmus
IMSPINOZA
Prekrútená pravda
Bratislava, Eko konzult 2007. 1. vyd.
133 s. Brož.
Spis o spochybňovaní cirkvi, kresťanskej viery a Ježiša.
ISBN 978-80-8079-066-0
29 Učebnice
Kurz lektorov a žalmistov. Zost.
A. Tyrol
Svit, Katolícke biblické dielo 2007.
1. vyd. 123 s. Brož.
Manuál.
ISBN 978-80-89120-10-9
3 SPOLOČENSKÉ VEDY
30 Sociológia. Súčasná spoločnosť.
Demografia
HÖFFNER, Joseph, kardinál
Kresťanská náuka o spoločnosti.
Z nem. orig. prel. Michal Chabada
Trnava, Dobrá kniha 2007. 1. vyd.
320 s. Viaz.
Učenie cirkvi o spoločnosti, vzťah
cirkvi a štátu, otázky práva a spravodlivosti.
ISBN 978-80-7141-567-1
Mládež a armáda
Bratislava, Ministerstvo obrany SR
2007. 1. vyd. 123 s. Brož.
Súbor sociologických štúdií.
ISBN 80-89261-04-3
Voľby 2006 v štátoch V4. Zost. M. Gbúrová
Prešov, Vydavateľstvo SLOVCONTACT
2007. 1. vyd. 374 s. Viaz.
Materiály z vedeckej konferencie (Prešov, 28. – 29. 9. 2006).
ISBN 978-80-8068-595-9
301 Národnostná politika. Národnostné menšiny

2 NÁBOŽENSTVO. DUCHOVNOSŤ
20 Kresťanské náboženstvá
HAJDUK, Anton
Turínske plátno
Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška
2007. 1. vyd. 85 s. Brož.
Súhrn najnovších výsledkov výskumu
plachty z Ježišovho hrobu.
ISBN 978-80-7165-612-8
HROMNÍK, Milan SJ
Sväté príjmanie na prvé piatky v mesiaci
Trnava, Dobrá kniha 2007. 1. vyd. 46 s.
Brož.
Publikácia o význame prijímania na
prvé piatky v mesiaci.
ISBN 978-80-7141-569-5
POWELL, John SJ
Prečo mám strach povedať ti, kto
som? Z angl. orig. prel. Petra Vaterová
Trnava, Dobrá kniha 2007. 1. vyd. 104 s.
Brož.
Vnútorné pohľady na osobný rast.
ISBN 978-80-7141-575-6
TÓTHOVÁ, Katarína M.
Ctitelia Božského srdca a ich modlitby
Trnava, Dobrá kniha 2007. 1. vyd. 152 s.
Brož.
Krátke životopisy svätcov (napr. Bernard, Térézia z Lisieux, Ignác Loyolský, Gertúrda, bl. Zdenka), ktorých život bol poznačený úctou k Ježišovmu
Srdcu.
ISBN 978-80-7141-571-8
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KÁLAL, Karel
Utrpenie Slovákov. Predvojnové Slovensko do roku 1914
Bratislava, Eko konzult 2006. 3. vyd.,
v Eko konzulte 1. vyd. 220 s. Brož.
Historicko-štatistický spis o maďarizácii, národných a politických otázkach od vedca a milovníka literatúry
(1860-1930), ktorý prvýkrát vyšiel
roku 1905.
ISBN 80-8079-062-0
33 Ekonomika
BARÁŇOVÁ-ČIDEROVÁ, Denisa – LIBERČAN, Adam
Euro výhody a riziká
Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška
2007. 1. vyd. 72 s. Brož.
Komentár.
ISBN 978-80-7165-604-3
CENIGOVÁ, Anna
Podvojné účtovníctvo podnikateľov
Ivanka pri Dunaji, Edoceo 2007. 8. aktual. vyd. 622 s. Brož.
Aktualizovaná príručka.
ISBN 978-80-969696-0-9
Ekonomické aspekty EÚ. Zost. P. Zsapka a A. Liberčan
Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška
2006. 1. vyd. 146 s. Brož.
Zborník príspevkov.
ISBN 80-7165-564-3
SLÁVIK, Štefan
Strategický manažment
Bratislava, EKONÓM 2006. 1. vyd. 175 s.
Brož.

Prípadové štúdie.
ISBN 80-225-2233-3
34 Právo. Legislatíva
Kriminalita, bezpečnosť a súdnictvo
v minulosti miest a obcí na Slovensku. Zost. L. Sokolský
Bratislava, Univerzita Komenského
2007. 1. vyd. 351 s. Brož.
Zborník z vedeckej konferencie (Lučenec, 1. – 3. 10. 2003).
ISBN 978-80-223-2302-4

SLOVÁK, Peter – VEREŠ, Martin
Metódy sociálnej práce II.
Bratislava, Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce Sv. Alžbety 2007.
1. vyd. 120 s. Brož.
Učebný text.
ISBN 978-80-89271-19-1
STRAKA, Jaroslav – KLAVEC, Jozef
Medzinárodné vzťahy
Dunajská Streda, Compacto 2007.
1. vyd. 300 s. Brož.
Učebnica.
ISBN 978-80-969677-0-4
STRIEŽENEC, Štefan
Teória a metodológia sociálnej práce
Trnava, Tripsoft 2006. 1. vyd. 295 s.
Brož.
Vybrané problémy.
ISBN 80-969390-4-1

Primárne právo Európskej únie
Bratislava, EUROIURIS 2006. 2. vyd.
716 s. Brož.
Aktualizované primárne právo ES
a EÚ.
ISBN 80-969554-0-3

ŠTEFANOVIČ, Milan
Svetové právne systémy
Žilina, Poradca podnikateľa 2007. 1. vyd.
144 s. Brož.
Učebnica.
ISBN 978-80-88931-72-0

SIMAN, Michael – SLAŠŤAN, Miroslav
Sekundárne právo Európskej únie
Bratislava, EUROIURIS 2007. 1. vyd.
697 s. Brož.
Vybrané sekundárne právne predpisy
najmä z oblasti súkromného práva.
ISBN 978-80-969554-3-5

4 JAZYK. JAZYKOVEDA

SIMAN, Michael – SLAŠŤAN, Miroslav
Súdny systém Európskej únie
Bratislava, EUROIURIS 2006. 1. vyd.
683 s. Brož.
Ucelený výklad o súdnom systéme
EÚ.
ISBN 80-969554-1-1
ŠEVČÍK, Marián
Správne právo procesné
Bratislava, Eurounion 2007. 1. vyd.
177 s. Brož.
Priestupkové, katastrálne, matričné,
vyvlastňovacie konanie, konanie o zhode, sťažnostiach, správa daní a poplatkov.
ISBN 978-80-88984-93-1
37 Pedagogika. Školstvo. Veda
Študentské fórum. Zost. A. Wiegerová
Bratislava, Univerzita Komenského
2007. 1. vyd. 114 s. Brož.
Zborník príspevkov.
ISBN 978-80-969146-6-1
391 Učebnice
BUJNOVÁ, Darina – VARGOVÁ, Adriana
Podnikanie v malých a stredných
podnikoch
Bratislava, EKONÓM 2006. 1. vyd.
139 s. Brož.
Praktikum.
ISBN 80-225-2254-6
FOLTÍNOVÁ, Alžbeta
Nákladový controlling – príklady
Bratislava, EKONÓM 2006. 1. vyd.
176 s. Brož.
Skriptá.
ISBN 80-225-2220-1
HONTYOVÁ, Kajetana – LISÝ, Ján – MAJDÚCHOVÁ, Helena
Základy ekonómie a ekonomiky
Bratislava, EKONÓM 2007. Bez vyd.
200 s. Brož.
Učebnica.
ISBN 978-80-225-2305-9
MAJTÁN, Štefan
Odbytová stratégia
Bratislava, EKONÓM 2007. 1. vyd.
289 s. Brož.
Učebnica.
ISBN 978-80-225-2252-6
MICHALOVÁ, Valéria
Obchodno-podnikateľské služby
Bratislava, Netri 2007. 1. vyd. 232 s.
Brož.
Vysokoškolská učebnica.
ISBN 978-80-969567-3-9
MIŠÚNOVÁ, Ema – VLČKOVÁ, Viera
Vybrané kapitoly z hospodárskej geograﬁe
Bratislava, EKONÓM 2007. 1. vyd. 297 s.
Brož.
Skriptá.
ISBN 978-80-225-2337-0

41 Cudzie jazyky
English for Business Studies
Bratislava, EKONÓM 2006. 2. dopl.
vyd. 211 s. Brož.
Skriptá.
ISBN 80-225-2194-9
42 Slovníky
KLIČIMUNKA, Štefan
Slovensko-anglický a anglicko-slovenský technický slovník
Bratislava, SPN – Mladé letá 2007.
2. vyd. 592 s. Viaz.
Slovník obsahuje 25 tisíc slovenských
a 23 tisíc anglických hesiel.
ISBN 978-80-10-00330-3
49 Učebnice
GELÁNYIOVÁ, Eva – MICHALOVÁ, Andrea
Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 4. ročník špeciálnych ZŠ
Bratislava, SPN – Mladé letá 2007.
7. vyd. 102 s. Brož.
Pracovný zošit.
ISBN 978-80-10-01229-9
HLAVATÁ, Margita
Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 4. ročník špeciálnych ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
Bratislava, SPN – Mladé letá 2007.
5. vyd. 47 s. Brož.
Pracovný zošit.
ISBN 978-80-10-01201-5
MAŇKOVÁ, Veronika – DEMIANIČOVÁ,
Anna
Pracovné listy k Čítanke pre 4. ročník osobitných škôl
Bratislava, SPN – Mladé letá 2007.
2. vyd. 95 s. Voľné listy
Pracovné listy.
ISBN 978-80-10-00934-3

MALACHOV, Gennadij
Totální detoxikace. Z rus. orig. prel.
do češtiny J. Holoubková
Bratislava, EUGENIKA 2007. 1. vyd.
185 s. Brož.
Úplná očista organizmu.
ISBN 80-89227-67-9
612 Veterinárna medicína
POPESKO, Peter
Atlas topograﬁckej anatómie hospodárskych zvierat I. – III. diel
Bratislava, Príroda 2007. 5. vyd. 214 s.
198 s. 207 s. Viaz.
Anatomický atlas hospodárskych zvierat.
ISBN 978-80-01594-4
62 Psychológia. Psychiatria. Psychoanalýza. Sexualita
BŽOCH, Adam
Psychoanalýza na periférii
Bratislava, Kalligram 2007. 1. vyd. 223 s.
Brož.
K dejinám psychoanalýzy na Slovensku.
ISBN 978-80-7149-927-5
MALACHOV, Gennadij
Povaha člověka a její vliv na zdraví.
Z rus. orig. prekladateľ do češtiny neuvedený
Bratislava, EUGENIKA 2007. 2. vyd.
200 s. Brož.
Práca s povahovými vlastnosťami a vedomím.
ISBN 80-89227-71-6
SINEĽNIKOV, Valerij
Sila zámeru. Z rus. orig. prekladateľ
neuvedený
Bratislava, EUGENIKA 2007. 1. vyd.
125 s. Brož.
Praktická príručka lekára – terapeuta.
ISBN 80-89227-63-1
691 Učebnice
Gynekologické ošetrovateľstvo. Zost.
A. Repková
Martin, Vydavateľstvo Osveta 2006.
1. vyd. 138 s. Brož.
Učebnica pre fakulty ošetrovateľstva.
ISBN 80-8063-236-7
KONTROVÁ, Ľubica – BORBÉLYOVÁ,
Viera
Ošetrovateľské štandardy v nefrológii
Martin, Vydavateľstvo Osveta 2006.
1. vyd. 83 s. Brož.
Študijná príručka.
ISBN 80-8063-237-5
SLEZÁKOVÁ, Zuzana
Neurologické ošetrovateľstvo
Martin, Vydavateľstvo Osveta 2006.
1. vyd. 165 s. Brož.
Učebnica.
ISBN 80-8063-218-9
7 UMENIE. ŠPORT. VOĽNÝ ČAS
70 Teória a dejiny umenia. Všeobecnosti

ŠKULTÉTYOVÁ, Silvia – ANTOLOVÁ,
Eva
Moja kniha. 2. časť
Bratislava, SPN – Mladé letá 2007.
9. vyd. 54 s. Brož.
Šlabikár pre špeciálne ZŠ.
ISBN 978-80-10-01226-8

GERŽOVÁ, Jana
Slovenské výtvarné umenie 1949 –
1989 z pohľadu dobovej literatúry
Bratislava, Vysoká škola výtvarných
umení 2006. 1. vyd. 502 s. Brož.
Výsledky výskumu.
ISBN 978-80-89259-07-6

6 APLIKOVANÉ VEDY

76 Umelecké remeslá

611 Populárna medicína

Otília Kopecká – výšivky
Bratislava, ÚĽUV 2007. 1. vyd. 11 s.
Brož.
Katalóg k výstave výšiviek v galérii
ÚĽUV.
ISBN 978-80-88852-47-6

ARNOLD, Nick
Smrteľné choroby. Z angl. orig. prel.
Katarína Škorupová. Ilust. Tony De
Saulles
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2007.
1. vyd. 159 s. Edícia Príšerná veda.
Brož.
Publikácia popularizujúca vedecké poznatky pre mládež o šírení infekčných
chorôb s vtipnými textami a ilustráciami.
ISBN 978-80-8085-302-0
LIEKENS, Paul – DELNOY, Ann
Léčivé příběhy pro děti. Z nem. orig.
prel. do češtiny L. Navrátilová
Bratislava, EUGENIKA 2007. 1. vyd.
188 s. Brož.
Pôsobivé metódy, ako sa zbaviť chronických ťažkostí.
ISBN 80-89227-51-1

77 Fotografia. Kinematografia. Audiovízia
VACULÍKOVÁ, Silvia
Svet ľudí
Bratislava, Tourimpex 2007. 1. vyd.
Nestr. Viaz.
Fotograﬁa ako dokument rôznych
kultúr vo svete.
ISBN 978-80-969665-8-5
78 Hudba. Tanec. Scénické umenie.
Iné múzické formy
Alzheimerov spevník. Zost. M. Köszeghy

www.litcentrum.sk
Trnava, Vydavateľstvo TŠ 2006. 1. vyd.
319 s. Brož.
Spevník k oslavám a jubileám.
ISBN 80-969443-4-7
RAČÁK, Jozef
Spievatko
Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška
2007. 1. vyd. Nestr. Brož.
Vyše 1 200 mládežníckych piesní
s akordmi na náboženské témy.
ISBN 978-80-7165-602-6
79 Šport. Voľný čas
Od bodky k bodke
Senica, Vydavateľstvo Arkus 2007.
1. vyd. 48 s. Brož.
Kniha predkreslených bodov, podľa
ktorých sa dá nakresliť obrázok – určené deťom.
ISBN 978-80-88822-90-5
Veselé bludiská
Senica, Vydavateľstvo Arkus 2007.
1. vyd. 70 s. Edícia Preč s nudou. Brož.
Oddychová kniha 60 kreslených bludísk pre deti.
ISBN 978-80-88822-93-6
8 LITERATÚRA. BELETRIA
80 Literárne dejiny. Teória. Kritika.
Korešpondencia. Súborné dielo a vybrané diela. Biografie a monografie
o spisovateľoch
ŠTRAUS, František
Slovník poetiky
Bratislava, Literárne informačné centrum 2007. 1. vyd. 280 s. Viaz.
Abecedný slovník poetologických termínov od literárneho vedca.
ISBN 978-80-89222-27-8
81 Poézia
BRAT ŠAVOL
Moje lepšie ja (Keď boha volám po
mene)
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2007. 1. vyd. 33 s.
Brož.
Debutová zbierka duchovných veršov
Karola Lovaša, bývalého významného
žurnalistu, ktorý teraz študuje teológiu.
ISBN 978-80-8061-270-2
LEIKERT, Jozef
Dotyky duše. Ilust. Alexej Vojtášek
Bratislava, LUNA 2007. 1. vyd. 108 s.
Viaz.
Nová zbierka intímnych veršov o utrpení a spojení s transcendentnom od
básnika a autora literatúry faktu (nar.
1955).
ISBN 978-80-969654-0-3

Anotácie
FRIČOVSKÝ, Ladislav
Miesto pre lásku
Košice, Produkčná dielňa AVE 2007.
1. vyd. 126 s. Brož.
Antibergmanovský román ako odpoveď na jeho poviedku Spoveď, v ktorom sa autor snaží vniesť do vzťahu
muža a ženy kresťanskú lásku.
ISBN 978-80-969026-4-4
GLOGGER, Beat
Xenezis. Z nem. orig. prel. Nóra Ružičková
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 303 s. Viaz.
Triler z lekárskeho prostredia o transplantáciách a záhadnej infekcii.
ISBN 978-80-551-1377-7
KARVAŠ, Peter
Polohlasom. Doslov Dagmar Kročanová-Roberts
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2006. 3. vyd, vo
VSSS 1. vyd. 230 s. Viaz.
Zbierka poviedok, ktoré prvýkrát vyšli
roku 1947, potom ich autor, známy
dramatik a prozaik (1920-1999), pre
druhé vydanie (1966) dopracoval – aktuálne vydanie vychádza z tohto
druhého vydania a ukazuje racionalitu
a jedinečný zmysel pre kompozíciu.
ISBN 80-8061-263-3
KING, Stephen
Mobil. Z angl. orig. prel. Marína Gálisová
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 350 s. Viaz.
Románový horor o svetovej skaze,
ktorú spôsobí manipulácia ľudí cez
mobily, stúpa agresivita a z ľudí sú
vraždiace stroje, niektorí ešte dúfajú,
že sa na planéte Zem zachránia.
ISBN 978-80-551-1411-8
KOLLÁROVÁ, Lucia
Byť sama...
Bratislava, Infopress 2007. 1. vyd. 111 s.
Brož.
Postrehy autorky o živote bez partnera.
ISBN 978-80-85402-85-8
841 Literatúra faktu
LESNÁ, Ľuba
Prípad medička
Bratislava, PETRUS 2007. 1. vyd. 368 s.
Brož.
Beletrizačná rekonštrukcia udalostí
okolo prípadu znásilnenia a vraždy
študentky Ľudmily Cervanovej, ktorý
sa ťahá už takmer tridsať rokov.
ISBN 978-80-89233-26-7
86 Literatúra pre deti a mládež

MORAVČÍKOVÁ, Mária
Balené v nádeji. Doslov Marta Moravčíková
Bratislava, VM-print 2007. 1. vyd. 123 s.
Brož.
Zbierka osobnej lyriky mladej poetky
(nar. 1984), ktorá debutovala pred piatimi rokmi.
ISBN 978-80-968724-8-0

BREZINA, omas
Hľadači pokladov. Plačúci sarkofág.
Z nem. orig. prel. Marta Ličková
Bratislava, SPN – Mladé letá 2007.
1. vyd. 110 s. Viaz.
Pátranie trojičiek PC, ChaCha a Floppi
po starodávnom poklade ukrytom
v kostole vo Francúzsku zo známej série pre deti od 9 rokov.
ISBN 978-80-10-01163-6

SOMMER, Piotr
Lyrický činiteľ a iné básne. Z poľ.
orig. prel. Karol Chmel. Zost. Karol
Chmel
Bratislava, ARS POETICA 2006. 1. vyd.
164 s. Edícia Artefakty. Viaz.
Výber z básnických zbierok výrazného súčasného poľského spisovateľa
a literárneho vedca (1948).
ISBN 80-89283-01-2

BREZINA, omas
Kto uniesol žriebä Faraóna? Z nem.
orig. prel. Jana Šimulčíková
Senica, Vydavateľstvo Arkus 2007.
1. vyd. 110 s. Edícia Tajný pes Bello
Bond. Viaz.
Druhý detektívny príbeh troch priateľov a psa – pátrajú po zmiznutom
žriebätku.
ISBN 80-88822-86-6

VIKOROVÁ, Libuša
Myšlienka na streche
Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2007. 1. vyd. 47 s. Viaz.
Tretia zbierka osobnej lyriky od mladej poetky (nar. 1982).
ISBN 978-80-89208-58-6
83 Román. Novely. Poviedky
FRANCE, Anatole
Ostrov tučniakov. Z franc. orig. prel.
Michaela Jurovská
Bratislava, Ikar 2007. 2. vyd., v Ikare
1. vyd. 270 s. Edícia Odeon. Viaz.
Svetoznáma románová paródia francúzskeho nositeľa Nobelovej ceny
(1844-1924) o histórii moderného
sveta, ktorá začína premenou tučniakov na ľudí.
ISBN 978-80-551-1399-9
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FÉRET-FLEURY, Christine – LECOURTIER, Geneviève
Žriebä z Garrigues. Z franc. orig. prel.
Jela Mlčochová
Senica, Vydavateľstvo Arkus 2007.
1. vyd. 101 s. Edícia Do sedla! Viaz.
Príbeh pre dievčatá o Alix, ktorá sa
teší na žriebätko.
ISBN 978-80-88822-88-2
FÉRET-FLEURY, Christine – LECOURTIER, Geneviève
Za každú cenu. Z franc. orig. prel. Jela
Mlčochová
Senica, Vydavateľstvo Arkus 2007.
1. vyd. 102 s. Edícia Do sedla! Viaz.
Príbeh pre dievčatá, v ktorom Jessica
bojuje proti sestre, aby vyhrala dostihový Turnaj o pohár nádeje.
ISBN 978-80-88822-92-9

HAJNÁROVÁ, Elena
Príhody zo zvierátkova
Banská Bystrica, G. A. G. 2007. 1. vyd.
59 s. Brož.
Veršíky pre predškolákov.
ISBN 978-80-85657-20-3

Verše a poviedky, príbehy v tejto knižke sa vzťahujú k vojne, oslobodeniu
a SNP. Pohľad autorky je autobiograﬁcký a regionálny – trnavský.
ISBN 978-80-969655-6-4
94 Dejiny sveta. Dejiny Európy

HOOPEROVÁ, Mary
Luckine zvieratká. Búrlivá noc na
farme. Z angl. orig. prel. Tamara Chovanová
Bratislava, SPN – Mladé letá 2007.
1. vyd. 79 s. Viaz.
Posledný príbeh Lucky z farmy Bystrý
potok, kde sa tentoraz musí sama postarať o celú farmu, keď rodičia odídu
s malou sestrou do nemocnice.
ISBN 978-80-10-01155-1
IBBOTSON, Eva
Nevesta pre čarodejníka. Z angl. orig.
prel. Tomáš Mečíř
Senica, Vydavateľstvo Arkus 2007. 1. vyd.
167 s. Viaz.
Úsmevný príbeh pre mládež o čarodejnici Belladone, ktorá chce byť zlá,
aby sa stala manželkou hrôzovládcu
Arrimana.
ISBN 978-80-88822-91-2
PAVLOVIČ, Jozef – SMATANOVÁ, Ružena
Čítajte si s nami. Ilust. Peter Cpin
Bratislava, SPN – Mladé letá 2007.
3. vyd. 92 s. Viaz.
Súbor textov pre deti od 7 rokov určených na literárnu výchovu, na nácvik
tichého čítania s porozumením alebo
zážitkové čítanie.
ISBN 978-80-10-01194-0
PODJAVORINSKÁ, Ľudmila
Žabiatko. Ilust. Dušan Grečner
Bratislava, SPN – Mladé letá 2007.
7. vyd. Nestr. Skl. list
Leporelo pre najmenších so známou
básničkou o žabiatku.
ISBN 978-80-10-01243-5
POL, Anne-Marie
Nina, vychádzajúca hviezda. Z franc.
orig. prel. Jela Mlčochová
Senica, Vydavateľstvo Arkus 2007.
1. vyd. 128 s. Edícia Tancuj! Viaz.
Prvý príbeh o Nine, ktorá sa chce stať
tanečnicou, aj keď jej v tom otec bráni
– určené pre dievčatá.
ISBN 80-88822-89-0
SEDGWICK, Marcus
Kým zídete do temnoty. Z angl. orig.
prel. Tomáš Mečíř
Senica, Vydavateľstvo Arkus 2007.
1. vyd. 175 s. Viaz.
Hororový príbeh pre mládež o Chlapcovi a jeho priateľke Rakyte, ktorí sú
uväznení vo fantastickom cisárskom
paláci.
ISBN 80-88822-87-5
VRABEC, Ján
O zvedavom mačiatku. Ilust. Ján Vrabec
Žilina, Knižné centrum 2007. 1. vyd.
Nestr. Viaz.
Maxileporelo s ilustráciami zvieratiek
a s otázkami o ich základných vlastnostiach.
ISBN 978-80-8064-282-2
9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. DEJINY
91 Zemepis. Turistika. Cestovanie
KOVÁTS, Miklós
Kassa
Bratislava, MADÁCH-POSONIUM 2007.
1. vyd. 186 s. Brož.
Turistický sprievodca.
ISBN 978-80-7089-447-4
921 Pamäti. Spomienky. Autobiografie
HOFMANNOVÁ, Corinne
Návrat z Afriky. Z nem. orig. prel. Denisa Pochylá-Kečkéšová
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 176 s.
Viaz.
Pokračovanie autentickej beletrizovanej autobiograﬁe o žene, ktorá sa najprv vydala za Masaja a neskôr sa s ním
rozviedla – táto kniha opisuje jej nové
začiatky po návrate do Švajčiarska.
ISBN 978-80-551-1468-2
KOPÚNKOVÁ, Eva
Dolámané krídla mladosti
Trnava, Gabriel Kopúnek – Cleaner
2007. 1. vyd. 63 s. Brož.

Najväčší tyrani a diktátori v dejinách. Z angl. orig. prel. Jana Kantorová-Báliková
Bratislava, SPN – Mladé letá 2007. 1.
vyd. 208 s. Edícia Postavy a udalosti.
Viaz.
Encyklopedická publikácia o beštialitách vládcov rôznych období.
ISBN 978-80-10-01022-6
96 Dejiny Slovenska a Česka
HLÔŠKA, Vlado – BUROŠ, Milan –
GRONSKÝ, Karol – KRNO, Miloš – LIČKO, Miroslav J. – ZVRŠKOVEC, Bohuš
Zamlčovaná pravda o Tisovi a Slovenskom štáte
Bratislava, Eko konzult 2007. 2. preprac.
vyd., v Eko konzulte 1. vyd. 134 s. Brož.
Historické štúdie o otázkach medzivojnového štátu a fašizmu.
ISBN 978-80-8079-068-4

Knižné centrum, Predmestská 51,
010 01 Žilina, tel. 041/7232 610,
fax 041/7234 106
Literárne informačné
centrum, Nám. SNP 12,
812 24 Bratislava, tel. 02/5292
0271, 5921 4160, fax 02/5296
4567, e-mail:
distribution@litcentrum.sk
LUNA, Saratovská 4, 841 02
Bratislava, tel. 02/6428 3134
MADÁCH-POSONIUM, s. r. o.,
Parcelná 2, 821 06 Bratislava, tel.
240 8559, fax 5334 215
Ministerstvo obrany SR,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava,
tel. 02/4425 0320
PETRUS, Polárna 4, 821 01
Bratislava, tel. 02/4329 4371
Poradca podnikateľa, Národná
18, 010 01 Žilina
Príroda, Koceľova 17, 821 08
Bratislava 2, tel. 02/5556 6176,
0908 757 160, fax 02/5542 5160,
e-mail: priroda@priroda.sk

HOUDEK, Fedor
Kapitulácia Maďarov. Rok 1918
Bratislava, Eko konzult 2007. 1. vyd.
71 s. Brož.
Historická monograﬁa o národných
zmenách začiatkom 20. storočia.
ISBN 978-80-8079-065-3

Produkčná dielňa AVE, Aténska
15, 040 03 Košice, tel. 055/6365
581

993 Rozličné fakty. Aktuality

Slovenské pedagogické
nakladateľstvo – Mladé letá,
Sasinkova 5, 815 19 Bratislava, tel.
02/5556 4293, fax 02/5542 5714,
e-mail: market@mlade-leta.sk

ZÁVODNÝ, Milan
Opice neveria, že pochádzajú z človeka
Bratislava, Eko konzult 2007. 1. vyd.
120 s. Brož.
Všeobecná kritika súčasného stavu
ľudstva a pesimistické vízie ďalšieho
vývoja.
ISBN 80-8079-064-7

Adresár vydavateľstiev
z Kníh v predaji
ARS POETICA, Vlčkova 18, 811 06
Bratislava, e-mail:
arspoetica@arspoetica.sk
Dobrá kniha, P. O. Box 26,
Štefánikova 44, 917 01 Trnava, tel.
033/5934 211, fax 033/5934 226,
e-mail: redakcia@dobrakniha.sk
Edoceo, Lesná 3, 900 28 Ivanka pri
Dunaji
Eko konzult, P. O. Box 61, 851 07
Bratislava, tel. 02/6224 0792
EKONÓM, Odbojárov 10, 832 20
Bratislava, tel. 02/6729 5360
EUGENIKA, s. r. o., Fedinova 10,
P. O. Box 187, 850 00 Bratislava 5,
tel./fax 02/6381 0659, e-mail:
eugenika@eugenika.sk
EUROIURIS – Európske právne
centrum, Šafárikovo námestie 7,
811 02 Bratislava, tel./ fax 02/5263
7992, e-mail: euroiuris@euroiuris.
sk
Eurounion, Ďatelinová 10, 821 01
Bratislava
G. A. G., s. r. o., umelecká
agentúra, Bernolákova 43, 974 01
Banská Bystrica, tel./fax 088/4103
214
Ikar, Kukuričná 13, 831 03
Bratislava 3, tel. 02/ 49 104 307308, fax 02/ 49 104 350, e-mail:
ikar@ikar.sk
Infopress, vydavateľské
a konzultačné služby, Malá 5, 811
02 Bratislava, tel. 02/5441 5439
Kalligram, Staromestská 6, 813
36 Bratislava, tel. 02/5441 5028,
fax 02/5441 1801, e-mail:
szig@kalligram.sk
Katolícke biblické dielo,
Jilemnického 32/A, 059 21 Svit,
tel./fax 052/7757 047

Rodina Nepoškvrnenej, Sr. M.
Bernadeta Pánčiova, 03831 Vrícko
190, e-mail: RN@slovanet.sk

Štátna vedecká knižnica Prešov,
Hlavná 99, 081 37 Prešov, tel. 051/
7723 315, 7713 437
Tourimpex, Seberíniho 9, 821 03
Bratislava, tel. 02/4341 2124, fax
02/4342 2740, e-mail:
tourimpex@tourimpex.sk
Tripsoft, Paulínska 20, 917 01
Trnava, tel./fax 033/5514 562,
e-mail: tripsoft@tripsoft.sk
Univerzita Komenského,
vydavateľstvo, Šafárikovo nám. 6,
818 06 Bratislava, tel. 02/5924
4111, 5293 1830
Univerzitná knižnica, Michalská
1, 814 17 Bratislava, tel. 02/5443
1151-4, fax 02/5443 4246
VM-print, Námestie sv. Ignáca 4,
920 41 Leopoldov
Vydavateľstvo Arkus, L. Svobodu
1359/10, 905 01 Senica, tel. 034/
6574 868, 6574 613, 0903 477 502,
e-mail: vydarkus@se.psg.sk
Vydavateľstvo Matice slovenskej,
Mudroňova 1, 036 52 Martin, tel.
043/4220 692, fax 043/4307 243,
e-mail: vms@vydavatel.sk
Vydavateľstvo Michala Vaška,
Nám. Kráľovnej pokoja 3,
080 01 Prešov, tel./ fax 051/7711
407, e-mail: vmv@vmv.sk
Vydavateľstvo Osveta,
Osloboditeľov 21, 036 54 Martin,
tel. 043/4134 121, fax 043/4135
036
Vydavateľstvo Slovart, Poštový
priečinok 70, Bojnická 10,
830 00 Bratislava 3, tel. 02/4920
1800, fax 02/4920 1899,
e-mail: pobox@slovart.sk
Vydavateľstvo SLOVCONTACT,
Švábska 24, 080 05 Prešov
Vydavateľstvo Spolku
slovenských spisovateľov,
Laurinská 2, 814 99 Bratislava,
tel./fax 02/5443 2671, e-mail:
vsss@stonline.sk
Vysoká škola výtvarných umení,
Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37
Bratislava, tel. 02/5443 2431, fax
02/5443 2340
Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce Sv. Alžbety,
Palackého 1, P.O.BOX 104,
810 00 Bratislava, tel. 02/5464
0751
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Lidija Dimkovska: Skrytá kamera
Bratislava, Kalligram 2007
Preklad Viera Prokešová
Ak sa o nejakej knižke dočítam, že jej témou je inakosť a postoje voči nej
(spájané neraz s problematikou multikulturalizmu či tolerancie), zvyčajne
sa ma zmocní podozrenie. Tieto témy patria dnes ku konjunkturalistickým
a zdá sa mi, že mnohí spisovatelia siahajú po nich v nádeji, že vďaka nim sa
dielo ľahšie presadí.
Ak by som mala podobný pocit, keď som zobrala do rúk neveľký román Skrytá kamera mladej macedónskej autorky Lidije Dimkovskej (nar. 1971), už po
úvodných stranách by som musela konštatovať, že moje upodozrievanie je neopodstatnené. Pri stvárnení témy nepodlieha módnym (a najviac azda postmoderným), autorské osobitosti nivelizujúcim „vzorom“, ale uplatňuje vlastný
originálny pohľad – a aj vlastnú, hneď dodám, že pozoruhodnú – poetiku.
Východiskom sujetovej línie je spolužitie albánskej fotogray Edliry, pakistanského hudobníka Josepha a macedónskej poetky Lily v spoločnom
viedenskom byte počas tvorivého pobytu ﬁnancovaného rakúskou nadáciou. Trojica mladých umelcov nachádza napriek odlišnému kultúrnemu
zázemiu spoločnú reč, a dokonca medzi Edlirou a Josephom vznikne ľúbostný vzťah, ktorý sa však nenaplní, padne naň tieň tragédie... Situácia,
ktorými literatúra oplýva a ľahko by mohla skĺznuť do sentimentálnej polohy. Autorkin talent však nevystaví rozprávanie takémuto riziku.
Trojpríbeh naznačuje len dejový pôdorys dômyselne komponovaného románu, v ktorom sa prelína opis aktuálne sa odohrávajúcich epizód so spomienkami protagonistov, a aj s ich snami o budúcnosti. Autorkin pohľad
s prienikmi do psychiky postáv aj do sociálnej reality je triezvy, neraz kritický, miestami aj ironický – najmä tam, kde postavy narážajú na staro-nové
stereotypy a predsudky (týkajúce sa nielen rôznych kultúr, ale napríklad aj
politického delenia sveta, vzťah východ/západ), prípadne na formalizmus
a byrokraciu (v súvislosti s činnosťou inak záslužnej nadácie).
Hlavná protagonistka Lila inklinuje k modernému nomádstvu, Macedónsko vystrieda na čas za Rumunsko, neskôr za Slovinsko, medzitým okrem
viedenského pobytu absolvuje množstvo ciest po Európe aj Amerike ako
účastníčka medzinárodných básnických festivalov. Nomádstvo ako jedna
z kľúčových skúseností postmoderného sveta podnecuje k úvahám o domove, identite – a aj o inakosti. Sympatické pritom je autorkino tematizovanie vzťahu národného a európskeho/svetového – parciálne je tu vyvážené
s univerzálnym, vzťah k vlastnej krajine (kultúre) so vzťahom k svetu, otvorenosť voči iným (inakosti) s pocitom spolupatričnosti voči „svojmu“. Lila
k témam identity a inakosti pristupuje predovšetkým ako literátka, takže
proces sebaidentiﬁkácie vníma najmä cez tvorbu literárnych textov, cez naráciu. Cez literatúru nazerá aj na mimoliterárnu realitu, na vzťah ﬁkcie a auto/biograﬁe, v jej auto/ﬁktívnych textoch si ﬁktívne podáva ruku s realitou,
nejestvuje medzi nimi nepriepustná hranica. Liline úvahy – citlivo vpletené
do siete dialógov a monológov – prispievajú k tomu, že román sa číta ako
intelektuálne značne náročná, no zároveň pútavo písaná, humorom a iróniou okorenená lektúra.
Za osobitú zmienku by stál fenomén „skrytej kamery“, ktorá vlastne bola
hlavnou „rozprávačkou“ – zaznamenávateľkou a aj jedným z hlavných motívov románu. Pravdu povediac, až do konca románu som vnímala „kameru“
skôr ako šikovne maskované autorkino alter-ego, takže jej epilóg na mňa
pôsobil rušivo, viac by som ocenila záver bez tohto „nadrozprávania“. Touto
poznámkou vôbec nespochybňujem čitateľský pôžitok z knihy, pod ktorý
sa nepochybne podpísal aj kvalitný preklad Viery Prokešovej. Osobne by ma
potešilo, keby som sa mohla stretnúť aj so slovenským prekladom poetickej
(či esejistickej alebo ďalšej prozaickej) tvorby talentovanej macedónskej autorky.
Etela Farkašová

Jill Gregoryová & Karen Tintoriová: Kniha mien
Bratislava, Ikar 2007
Preklad Jana Kantorová-Báliková
S rovnakým námetom, aký dvojica amerických autoriek Jill Gregoryová &
Karen Tintoriová využila v Knihe mien, sa slovenský čitateľ mohol stretnúť
v debutovom trileri Sama Bourna Spravodliví (Ikar, 2006). Knihu mien však
napísali skúsené a zohrané autorky a v porovnaní s Bournovým debutom vychádzajú nepochybne ako víťazky. Atraktívna téma, napínavý dej a kvalitná
zápletka sú atribúty, ktoré sa tejto knihe rozhodne nedajú uprieť.
Podľa kabaly, tradičného židovského učenia, jestvuje Kniha mien: Boh
v nej prostredníctvom Adama zaznamenal/zostavil osobitný zoznam ľudí
siahajúci až po súčasnosť. Vďaka tomuto zoznamu je na Zemi zabezpečená
rovnováha medzi silami dobra a zla a ľudstvo ešte stále existuje na nekonečnej mape vesmíru. V každej generácii žije medzi obyčajnými smrteľníkmi
tridsaťšesť Utajených-jedincov, ktorí však o svojom poslaní nemajú ani potuchy. Existencia týchto dobrom naplnených jedincov je určitou „Božou
poistkou“, aby ním stvorená civilizácia nezanikla.
Nie všetko však vždy beží podľa Božích plánov a v správnom trileri musí,
samozrejme, existovať aj tá druhá strana. V prípade Knihy mien sú to gnozeovia, sekta tvorená mocnými osobnosťami tohto sveta. Prostredníctvom
Temných anjelov, špeciálne vycvičených a fanaticky oddaných zabijakov, sa
usilujú vyvraždiť všetkých Utajených, a spôsobiť tak zánik ľudstva. Že sa im to
skutočne darí, dokazuje rastúce množstvo prírodných katastrof, vojnových
konﬂiktov a teroristických útokov. Jediný, kto môže prekaziť ich obludné plány, je David Shepherd, profesor politických vied na Georgetownskej univerzite. Od nehody v detstve máva pravidelne zvláštne vidiny s menami a tvárami
Utajených. Keď zistí, že gnozeovia sú už len krôčik od dosiahnutia cieľa a nažive zostáva už len posledný Utajený – zhodou okolností jeho nevlastná dcéra
Stacy, nemá na výber. S podporou izraelskej tajnej služby a židovskej archeologičky Jael Harpazovej sa snaží znovu nastoliť stratenú rovnováhu na Zemi.
Začínajú sa preteky s časom a ruleta o ďalší osud ľudstva je roztočená.
Dvojici autoriek sa táto kniha naozaj vydarila. Aj keď miestami jemne zavadíte o žánrové klišé, Kniha mien má všetko, čo má dobrý triler mať.
Okrem napínavého deja vám dožičí aj množstvo zaujímavostí z oblasti židovského náboženstva a mysticizmu. A jedna rada na záver: ak sa rozhodnete zobrať si túto knihu na dovolenku, rátajte s tým, že minimálne jeden
deň si vás váš partner veľmi neužije.
Vladimír Radosa

Bernhard Schlink: Návrat
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2007. Preklad Ladislav Šimon
Po mediálne známom Predčítačovi, ktorý sa v USA zaradil medzi bestsellery, no inde vyvolal vášnivé diskusie o originalite autorovej inšpirácie, prináša Vydavateľstvo Slovart
na náš knižný trh preklad najnovšieho diela Bernharda
Schlinka Návrat. O tom, že Schlink zo slávy svojho Predčítača ťaží dodnes, svedčí záujem nielen čitateľov, ale aj literárnej kritiky o jeho poslednú knihu. Do akej miery si Návrat túto pozornosť zaslúži? Podľa šablóny Odysey, prapríbehu všetkých ľudských návratov, sa odohrávajú dobrodružstvá, úniky i návraty hlavného protagonistu Petra
Debauera. Ten vyrastá v povojnovom Nemecku bez otca
len so svojou ťažko pracujúcou mamou, ktorá syna každé
leto posiela na prázdniny k svokrovcom do Švajčiarska.
Petrovi starí rodičia po večeroch redigujú Romány pre potešenie a dobrú zábavu a nepotrebné hárky s korektúrami
nechávajú vnukovi na písanie pod podmienkou, že romány
nebude čítať. Hneď pri prvom neuposlúchnutí však natrafí
na román o návrate nemeckého vojaka zo sibírskeho zajatia do rodného mesta, ktorého opis je Petrovi veľmi známy.
Oživenie formy sa Schlink snaží dosiahnuť zabudovaním
úryvkov nájdeného románu do samotného textu, vkladá
tak ﬁkciu do ﬁkcie, no vytvára dokumentárny dojem. Pátranie po záhadnom autorovi románu a súčasné hľadanie
pravdy o svojom otcovi sa stmelia dovedna, keď Peter vďaka mnohým niekedy až vykonštruovane pôsobiacim náhodám pochopí, že ide o jednu a tú istú osobu. Zároveň sa
odkrýva nová tematická rovina diela zistením, že Petrov
otec bol vyznávač fašistickej ideológie, ktorý po vojne podľa potreby spolu s identitami mení i politické kabáty. Tak
ako v predošlých Schlinkových románoch, zohráva i tu vyrovnávanie sa s nacistickou minulosťou kľúčovú úlohu, pri-

čom hlavná postava rieši dilemu, ako sa k nej a k jej verejnému odhaleniu postaviť. Napriek riziku, že odchodom do
zahraničia ohrozí svoj nádejný ľúbostný vzťah, pokračuje
Peter v svojom pátraní v New Yorku, kde už Schlink proti
sebe nestavia len postavy otca a syna, ale konfrontuje aj
dve protichodné životné presvedčenia pretavené do deﬁnícií spravodlivosti, dobra a zla. Podľa Petra musí byť spravodlivosť uplatňovaná nezávisle od toho, či vyhovuje danej
spoločenskej situácii, je teda nemenná a objektívna. Jeho
otec, úspešný teoretik práva, naopak, tvrdí, že „na zle je
dobré to, že zlo sa môže postaviť do služieb dobra“, a tým
ospravedlňuje i zločiny nacistického režimu a svoju vlastnú minulosť. Zo sprvoti pôvabne jednoduchého prerozprávania jedného detstva sa postupne vykľuje otcovsko-synovská dráma , na ktorú sa naviaže morálny konﬂikt. To všetko
sa Schlink snaží spojiť tým, že udalosti v Petrovom živote
prirovnáva k deju Odysey. Na svojej plavbe však Peter niekoľkokrát uviazne v záplave neprehľadných epizód, falošných stôp a i právnicko-ﬁlozoﬁckých úvah, a s ním, žiaľ,
i čitateľ, ktorý možno pocíti túžbu prelistovať pár strán dozadu alebo dopredu. Aj čitateľovu cestu románom sem-tam spomalia redakčné chyby, ktoré sa do textu pravdepodobne vkradli pre nutnú rýchlosť práce vo vydavateľstvách. Napriek tomu je však preklad veľmi čítavý, adekvátny a jazykovo zaujímavý. Tak ako aj pôvodný názov Heimkehr naznačuje, skrýva sa za Petrovým návratom do minulosti a snahou vyrovnať sa s ňou v prvom rade hľadanie
svojho „ja“ a skutočného domova. Práve to nám Schlink
pripomína a ponúka podnety na zamyslenie sa, kde sme
doma a kam nielen v spoločnosti, ale aj v našom osobnom
živote patríme.
Zuzana Zeleňáková

Paulo Coelho: Čarodejnica z Portobella
Bratislava, Ikar 2007. Preklad Jana Marcelliová
Čarodejnica z Portobella rozpráva
o výnimočnej žene Athene, adoptívnej dcére libanonských emigrantov,
ktorej korene siahajú k rumunským
cigánom. Athena žije v Londýne a jej
život sa sprvoti neodlišuje od života
iných ľudí. Po čase však začne v sebe
pociťovať existenciu niečoho vyššieho, niečoho mocnejšieho, vyššej energie, s čím najlepšie dokáže „komunikovať“ prostredníctvom tanca. „Pri
tanci som slobodnou ženou. Lepšie povedané slobodnou dušou, ktorá môže
cestovať vesmírom, predpovedať budúcnosť, premeniť sa na čistú energiu.
A to mi dáva ohromné potešenie, radosť, ktorá ďaleko presahuje všetko, čo
som skúsila, a čo ešte za svojej existencie skúsim.“ Neskôr však zistí, že cesty
priblíženia sa k vyššiemu, „vrcholu“,
či už ho človek pociťuje ako Boha,
Matku, či ako vlastné vnútro, svoju dušu, sú rôzne. Napríklad cesta kaligraﬁe, cesta hudby alebo, naopak, pomocou úplného ticha a ničnerobenia. Athene bol najbližší tanec a cezeň naučila svoje telo vyjadrovať pocity
duše. Učila sa aj umeniu kaligraﬁe, hľadaniu dokonalého zmyslu každého slova, ktoré malo naučiť jej prsty
naplno vyjadriť pocity tela. A práve táto skúsenosť ju
priviedla k poznaniu, že ciest k priblíženiu a spojeniu
s vyšším je mnoho. Každý si však musí tú svoju nájsť
sám, pretože toto poznanie nemožno tlmočiť, túto
múdrosť sa nie je možné naučiť. Treba ju v sebe objaviť,
rozvíjať a zdokonaľovať. Athena cítila v sebe poslanie,
stala sa „učiteľkou“, vodkyňou duchovného hľadania
druhých, aby prostredníctvom ich „učenia sa“ učila

samu seba, zdokonaľovala svoje
schopnosti, plnila svoje poslanie.
„Všetci hľadajú dokonalého učiteľa,
učitelia sú však len ľudia, hoci ich učenie môže byť božské... Nemýliť si učiteľa s poučením, rituál s extázou, prenášača symbolu so symbolom samotným.
Tradícia je spätá so životnými silami,
a nie s osobami, ktoré všetko prenášajú. Sme však slabí, prosíme Matku,
aby nám poslala sprievodcov, kým ona
posiela len značky na cestu, ktorou
musíme prejsť.“ Podobne jej odpovedá aj beduín z púšte, u ktorého sa učila umeniu kaligraﬁe. „Kto je učiteľ?
...nie je to ten, čo niečo naučí, ale ten,
čo podnieti žiaka, aby dal to najlepšie
zo seba a objavil to, čo už vie.“
Keď hovoríme o „vrchole“ ako Bohu,
Paulo Coelho má na mysli ženskú tvár
Boha – Matku. Mužská tvár Boha reprezentuje disciplínu a prísnosť, ženská lásku a odpustenie. Bohyňa je prejavom nás všetkých. Je nám blízka
a známa, je vo všetkých z nás.
Príbeh Čarodejnice z Portobella je vyrozprávaný
prostredníctvom svedectiev ľudí, ktorí Athenu poznali.
Na knihu sa dá pozerať z viacerých uhlov – ako na knihu
o tolerancii, konformizme, náboženskom fundamentalizme, ale rovnako aj ako na zvláštny príbeh podivuhodnej,
mimoriadnej ženy, ktorá nemala strach byť inou, vystúpiť
z davu a vytvoriť si vlastný svet plný bezhraničnej lásky
a neochvejnej viery nielen v Matku, ale najmä v seba
a v druhých. Svet však na ňu ešte nebol pripravený, a ona
nevedela byť iná. A preto musela odísť.
Michaela Geisbacherová

Danielle Beanová: Materinské dúšky šťastia
Trnava, Dobrá kniha 2007. Preklad Mária Regina Adamčíková
Autorka si vo svojich príbehových esejach dokáže
rýchlo získať dôveru čitateľa nevtieravým, kultivovaným prejavom a schopnosťou živo zobraziť (ne)obyčajné situácie, s ktorými sa – najmä my, rodičia – dennodenne stretávame. Hneď prvý text Moja šálka čaju (čo
je tiež doslovný preklad titulu) koncentruje ideu knihy:
zdanlivo bezvýznamné povinnosti viacnásobnej matky
a ženy v domácnosti sú tým najdôležitejším, lebo „neustále povzbudzujú byť lepšou, trpezlivejšou a veľkodušnejšou“ (s. 15).
Eseje plné rodinných zážitkov, postrehov a myšlienok
autorky, hrdej a šťastnej mamy šiestich detí, často ústia
do patetickej pointy vyplývajúcej z upätého prežívania
vlastného materstva. Sú však aj dokladom autentickej,
nezameniteľnej lásky, zodpovednosti, vážnosti i radosti, a ďalších emócií, ktoré vyvierajú zo spoločného života a obojstranného formovania: od matky k deťom
a opačne.

Motiváciou americkej katolíčky Danielle Beanovej bola
túžba a potreba podeliť sa o svoju biedu i svoje šťastie.
A naozaj, knižka prináša oslobodzujúce poznanie, že
v trápení nie sme sami a napĺňa hrejivým pocitom zadosťučinenia, že manželstvo a výchova detí – hoci sa
nezaobídu bez bolestí a kompromisov – majú zmysel
v zbavovaní sa sebectva a materializmu (s. 48). Nech to
vyzerá „zvonka“ akokoľvek starosvetsky, autorka môže
najmä čitateľky-matky presvedčiť o dynamike vnútornej cesty smerujúcej k Bohu. V kontexte emancipácie
a liberalizmu vyznie tento hlas určite puritánsky, veď
predstava veľkej rodiny mnohých desí. No podobné
obavy kompenzuje v nenáročných zamysleniach prirodzenosť, normálnosť i harmónia a krása.
A aj keď Materinské dúšky šťastia sú o manželkách
a mamách, ich posolstvo je univerzálne – pripomínajú
totiž skutočné hodnoty.
Jana Matejovová
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Básnik musí mať v sebe pozitívny narcizmus
Hovorí fínsky básnik Risto AHTI
Na tohtoročnom knižnom veľtrhu
Svět knihy v Prahe sa zúčastnil aj
popredný fínsky básnik Risto Ahti
(1943). V literárnej dielni ukázal
výučbu tvorivého písania.
Od debutu Talvi on harha (Zima
je prelud) v roku 1967 mu vyšlo
vyše dvadsať zbierok básní.
Skutočné uznanie mu však priniesli
až básne, ktoré napísal od 80. rokov
a vyšli v zbierkach napríklad
Narkissos talvella (Narcis v zime,
1982), Loistava yksinäisyys
(Nádherná samota, 1984), alebo
Laki (Zákon, 1989). Pôsobil ako
učiteľ, v súčasnosti sa venuje
najmä písaniu, ak učí, tak výlučne
tvorivé písanie napríklad na vyššej
odbornej škole v Orivesi, ktorú vo
Fínsku nazývajú aj vysokou školou
poézie. Okrem toho je autorom
mnohých esejí, článkov, kritík,
prekladov. Slovenskí čitatelia sa
s jeho básňami a aforistickými
výrokmi mohli zoznámiť
na stránkach Revue svetovej
literatúry 4/1997 a 3/2005.
• Ste naozaj presvedčený, že
každého záujemcu možno naučiť
písať básne?
– Áno. Pri výučbe tvorivého písania
sa adept musí naučiť vážiť si sám
seba a dokázať reﬂektovať to, čo
sám pokladá za skutočné, za život.
Človek musí sám v sebe nájsť
základ, dalo by sa povedať
drahokam. Keď ho nájde, okolo
neho môže budovať svoju tvorbu.
• Kedy ste objavili v sebe ten
„drahokam“?
– Mal som 16 rokov, keď som sa
zahľadel na ľudí a zrazu som
zacítil potrebu povedať im niečo
dôležité. Pritom som si uvedomil,
že nemusím byť so všetkými
ľuďmi, aby som im niečo priniesol
do životov. Toto poznanie mi
pomáhalo znášať samotu.
• Vo svojich zbierkach hovoríte
často o narcizme. Jedna z prvých
zbierok vášho „zlatého obdobia“
v 80. rokoch sa volá Narcis
v zime. Spomínali ste, že básnik
musí byť narcistom, aby mohol
písať...
– Slovo narcizmus používam
vo veľmi pozitívnom význame.
Treba nájsť bod, v ktorom je
odvaha a radosť v symbióze,
a tak sa dokážeš mať rád.
Človek sa však nesmie vyvyšovať
nad ostatných. Takýto narcizmus
je neprípustný. V jednej zbierke
som písal o praotcovi Adamovi,
ktorý sa začal vyvyšovať nad
ostatných ľudí a správal sa
k nim inak ako k Bohu. Boha
sa pýtal: – Som veľký? A on mu
odpovedal: – Za akého veľkého
sa má považovať ten, kto sa stane
veľkým z veľkého?
• Doma ste uznávaným
a etablovaným autorom, vaša
tvorba bola preložená do 17
jazykov. Prijímajú vašu poéziu
doma inak ako v zahraničí?
– Mám z toho celkom pozitívne
pocity. Možno preto, že som
kritický voči stádovitosti.
Vyhľadávam samotu, som dosť
utiahnutý. Keď človek dosiahne
nejakú pozíciu, už sa ho veľmi
neodvážia kritizovať...
• Nelákalo vás vyskúšať kritikov,
ako to urobila vaša spisovateľka,
herečka a režisérka Pirkko
Saisio, keď ako už uznávaná
autorka publikovala diela pod
rôznymi pseudonymami?
– Ako človek a autor sa cítim dosť
chránený sám v sebe. V roku
1984, keď som dostal štátnu
cenu, istý redaktor zavolal
vydavateľovi a spýtal sa: – Kto je

to ten Risto Ahti? Nie je to nejaký
pseudonym?
• V rozhovoroch ste spomínali
okrem východnej ﬁlozoﬁe aj
autorov, ktorí na vás silne
zapôsobili. Mohli by ste
spomenúť nejaké mená?
– Nájde sa ich dosť. Hľadal som
v ich diele silné zážitky zo

samoty. Je medzi nimi veľa
ženských autoriek, napríklad
Emily Dickinsonová mi je
nesmierne blízka. Ľudská
skutočnosť je vlastne aj v ich
dielach kontaktom medzi
prírodou a človekom. Veľmi dobre
to zachytil napríklad Rami aj
Blake. Chandidas bol pre mňa
skutočným objavom. V Kalkate
som zašiel do Goetheho inštitútu
a pýtal som sa, či majú niečo
dobré indické, a oni mi dali
Chandidasa. A potom som išiel
na letisko. Pre bratranca som
viezol ťažkú zlatú reťaz, mal som
ju na krku, košeľu rozopnutú,
pod pazuchou Chandidasa. Colník
pozrel na mňa a povedal: – Ááá,
Chandidas... Mohli by ste si,
prosím, zapnúť košeľu?
• Okrem vlastnej tvorby ste aj
dosť prekladali, najmä básnikov,
ktorí vám boli blízki...
– Áno, napríklad Blakea.
• Ste aj kritikom.
– Venoval som sa kritike dlho,
teraz už o nej iba píšem.
• Okrem poézie píšete aj
aforistické „know how“ pre
mladých literátov, akési rady do
života aj ako písať...
– Jeden mladý básnik, od ktorého
veľa očakávam, povedal: Risto
píše básne ako eseje a eseje ako
básne. To sa mi zdalo celkom
výstižné.
• Na internete som si prečítala
váš článok, v ktorom si ťažkáte,
že štátna moc nepodporuje
literatúru. Napríklad odborná
literárna škola Orivesi nemá
takú podporu ako vysoké školy
a univerzity, z ktorých
vychádzajú architekti a iní
umelci. Je to skutočne tak? Veď
systém podpory umenia, aký
máte vo Fínsku, nemá v Európe
obdobu.
– To je do istej miery pravda.
Napísal som to do nášho
najväčšieho denníka Helsingin
Sanomat v čase, keď som prijal
v Orivesi profesúru. Domnievam
sa, že výučba materinského
jazyka v školách u nás nemá taký
rozsah ako v ostatných
európskych krajinách. A okrem

ZO SVETA KNÍH
Čo sa stalo so Schillerovou lebkou?

toho nemáme nijaké literárne
monumenty, výnimkou je len
výborný systém knižníc a zopár
sôch, ale napríklad o poriadnom
dome spisovateľov môžeme len
snívať...
• Váš systém knižníc je ale
veľkolepý. Okrem početných
veľkých mestských
a univerzitných knižníc sa
o vzdelávanie vidieka starajú aj
mobilné autobusové knižnice.
– To je naozaj skvelé, ale človek
vždy môže žiadať viac. Chcel som,
aby si ľudia ujasnili, že vyučovanie
tvorivého písania je možné. Tak
som povedal, že rovnako ako
univerzity a vysoké školy
produkujú fyzikov, architektov,
mali by sa starať aj o podobné
vzdelanie na úrovni slova. Čo je
podľa mňa oprávnená požiadavka
pre fínsky jazyk. Veď základom
identity národa je jazyk.
• Fínsky jazyk je zaujímavý
a exotický práve tým, že má
málo cudzích slov. Neobávate sa,
že globalizácia pôsobí aj na
tento osobitý jazyk, že mladí –
tak ako inde v Európe a na svete
– budú hovoriť lepšie
po anglicky ako svojím vlastným
materinským jazykom?
– Toho sa neobávam. Dosť dobre
som sa zoznámil s dielom Johana
Ludviga Runeberga (1804 –
1877), fínskeho národného
básnika, ktorý písal po švédsky,
ale usiloval sa o založenie
fínskojazyčnej národnej
literatúry. Prekladal som ho.
Runeberg konštatoval niekedy
v 40. rokoch 19. storočia,
že nešťastím jeho života bolo,
že nevedel po fínsky. Fínčina je
podľa neho živý jazyk, v ktorom
stále vznikajú nové slová.
• Obdivuhodné je aj aktívne
používanie rôznych nárečí
v literatúre, ktoré prispieva
k ich zachovaniu a rozvíjaniu.
– Áno, práve v tom je sila fínčiny.
Zavše mám dojem, že fínsky
jazyk môže byť životaschopnejší
ako fínsky národ.
• Okrem literatúry ste sa
venovali aj kresbe a maľbe. Idú
vo vašich šľapajach aj vaše deti?
– Áno, v 80. rokoch som mal aj
nejaké výstavy. Teraz sa venujem
najmä poézii a písaniu. Moja
najstaršia dcéra učí tvorivé
písanie na univerzite
v Holandsku. Verím, že najmladší
syn sa stane umelcom. Mrzí ma,
že najstarší syn, ktorý je oveľa
talentovanejší ako ja, sa zatiaľ
umeniu vyhýba. Rozhovory s ním
o ﬁlozoﬁi, umení a vede sú
pre mňa nesmierne inšpiratívne.
• Ktorí fínski spisovatelia sú pre
vás dôležití? Prípadne fínskošvédski, veď ste kedysi učili aj
švédčinu...
– Učil som súčasne nemčinu,
švédčinu, angličtinu a fínčinu,
ale to je dávno. Eeva Liisa Manner
(1921 – 1995) bola a je pre mňa
mimoriadne dôležitá autorka.
Ako prvá náš jazyk skutočne
majstrovsky ovládala. Naša
literatúra úplne dozrela
v 50. rokoch minulého storočia.
Za zakladateľa fínskeho literárneho
jazyka pokladám Jaakka Juteiniho
(1781 – 1855), ktorý napísal dlhú
báseň o tom, ako ide fínsky jazyk
do Európy, pretože je už
dostatočne zrelý. A sem patria aj
niektoré diela Paava Haavikka
(1931) z 50. rokov, o ďalších radšej
nebudem hovoriť, máme tiež
zopár patetických autorov, ktorí
sami seba považujú za veľkých.
Zuzana Drábeková

Pod týmto názvom vyšla v Nemecku kniha o zaujímavostiach svetovej
literatúry (Was geschah mit Schillers Schädel?). Jej autor, žurnalista
Rainer Schmitz, zozbieral anekdoty
o duchovných velikánoch a čitateľovi tak predstavuje ich slabé stránky,
zvláštne „úchylky“ či zlozvyky. Joseph Conrad napríklad rád vítal hos-

tí v kúpacom plášti, uvidíme aj nahú
Annu Seghersovú, dozvieme sa, že
James Joyce sa zaujímal o spodnú
bielizeň, ako sa volal Schopenhauerov pudel, ktorí básnici trpeli tráviacimi ťažkosťami, zanechali svoje
štúdiá, či ktorí sa nikdy, alebo práve
naopak, príliš často, sobášili.
–mgs–

Hviezdne maniere
Populárny francúzsky spisovateľ
Frédéric Beigbeder (1965), autor viacerých bestsellerov preložených do
35 jazykov – L‘Amour dure trois ans
(Láska trvá tri roky), 99 Francs (99
frankov, 2000) alebo Windows on
the World, ktoré vyšli aj v češtine, –
má aj hviezdne maniere. Preto jedných rozčuľuje, iných očarúva. Je
preňho povestné, že sa správa inak,
ako sa očakáva. Ani s vydaním svojho
nového románu Au secours pardon
(Pre istotu pardon, vyd. Grasset) nevyčkal do septembra ako väčšina autorov, ale uviedol ho do kníhkupectiev už 12. júna. V septembri mohol
knižnú reklamnú kampaň navyše
spojiť s premiérou ﬁlmu podľa svoj-

ho bestselleru 99 frankov v réžii Jeana Dujardina (26. septembra). Vydavateľstvo Grasset mu prejavilo dôveru a nový román Au secours pardon
vydalo v náklade 160 tisíc výtlačkov.
Postavou spisovateľa Octava Paranga
voľne nadväzuje na román 99 frankov. Štyridsiatnik s viacerými autobiograﬁckými črtami zavedie čitateľa
tentoraz do Ruska, aby sa presvedčil,
že sloboda neexistuje. Kozmetická
ﬁrma ho poverila vyhľadaním najkrajšej ženy sveta. Je ňou démonický
anjel Lena, ktorá sa preňho stáva
spásou i skazou. Dej sa odohráva
v Moskve a Petrohrade, kde má autor množstvo fanúšikov a často tam
prezentuje svoje knihy.

Užitočné rady pre autorov a vydavateľov
Francúzsky literárny mesačník
Lire vydal príručku pre vydavateľov
Comment se faire éditer 2007 (Ako
vydávať 2007). Kolektív autorov
v nej poskytuje rady nielen vydavateľom, ale aj autorom. Generálny
riaditeľ vydavateľstva Albin Michel
Richard Ducousset napríklad radí
začínajúcim autorom: 1) Píšte len

vtedy, keď už nič iné nemôžete robiť; tak radil mladým básnikom aj R.
M. Rilke. 2) Publikujte len vtedy, keď
už nič iné nemôžete robiť. 3) Žiť
z písania sa pokúšajte až vtedy, keď
už nič iné nemôžete robiť. 4) Názormi iných sa znepokojujte až vtedy,
keď už nič iné nemôžete robiť. 5)
A stále vášnivo radi čítajte a píšte.

Nájdená perla
Vyše štyridsať rokov po zmiznutí
objavili vo Philadelphii prvopis románu Pearl Buckovej (1892 – 1973)
Dobrá zem z roku 1931. Polícii ho
odovzdala aukčná spoločnosť, ktorá
ho získala na dražbe. Práve tento román inšpirovaný pobytom v Číne
priniesol autorke slávu a ako prvej
žene v histórii jej zaň udelili Pulitze-

rovu cenu roku 1932. Hlavná postava, tvrdo pracujúci, mlčanlivý roľník
O-lan, stelesňuje nemilosrdné zvyky
zachovávané v Číne v 19. storočí.
Na Dobrú zem nadväzujú romány
Synovia (1932) a Rozdelený dom
(1935). Za svoje literárne dielo získala autorka roku 1938 Nobelovu
cenu.

Spisovateľ hľadá novú vlasť
Kolumbijský spisovateľ Fernando
Vallejo, autor románu Strážny anjel
vrahov, oznámil, že sa vzdáva svojej
kolumbijskej národnosti pre dokázané zločiny, ktoré v jeho krajine
zostávajú nepotrestané. „S touto odvrátenou stránkou Kolumbie odteraz nechcem mať nič spoločné,“ vy-

hlásil vo vysielaní kolumbijského rozhlasu Caracol. Spisovateľ obvinil vládu a prezidenta Álvara Uriba
z toho, že sa bez škrupúľ podieľajú
na násilnostiach. Spisovateľ uvažuje,
že sa natrvalo usadí v Mexiku, kde
žije už 20 rokov, a chce požiadať
o mexické občianstvo.
-báb-

NAJPREDÁVANEJŠIE KNIHY
v USA
Beletria

Literatúra faktu

Janet EVANOVICHOVÁ: Lean Mean
irteen (Trináste pokračovanie
dobrodružstiev Stephanie Plumovej)
2. Khaled HOSSEINI: A
ousand
Splendid Suns (Tisíc nádherných
sĺnc)
3. Danielle STEELOVÁ: Bungalow 2
(Bungalov 2)
4. Catherine COULTEROVÁ: Double
Take (Na druhý pohľad)
5. Jackie COLLINSOVÁ: Drop Dead Beautiful (Lucky Santangelová je späť)
6. Richard BACHMAN: Blaze (Vzplanutie)
7. Clive CUSSLER a Paul KEMPRECOS: e Navigator (Navigátor)
8. James PATTERSON a Maxine PAETROVÁ: e 6th Target (Šiesty terč)
9. Eric VAN LUSTBADER: Robert
Ludlum‘s
e Bourne Betrayal
(Burneho zrada Roberta Ludluma)
10. W.E.B. GRIFFIN a William E. BUTTERWORTH IV.: e Double Agents
(Dvojití agenti)

1.

1.

Rhonda BYRNEOVÁ:
e Secret
(Tajomstvo)
2. Conn a Hal IGGULDENOVCI:
e
Dangerous Book for Boys (Kniha
nebezpečná pre chlapcov)
3. Al GORE:
e Assault on Reason
(Útok proti rozumu)
4. Ronald REAGAN: e Reagan Diaries (Reaganove denníky)
5. Christopher HITCHENS: God Is
Not Great (Boh nie je veľký)
6. Walter ISAACSON: Einstein
7. Ishmael BEAH: A Long Way Gone
(Dlhá cesta za nami)
8. Carl BERNSTEIN: A Woman in
Charge:
e Life of Hillary Rodham Clinton (Životopis Hillary
Clintonovej)
9. Nora EPHRONOVÁ: I Feel Bad
About My Neck (Je mi ľúto môjho
krku)
10. T.D. JAKES: Reposition Yourself
(Ako sa prispôsobiť zmenám, ktoré život prináša)
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Leto pre milovníkov príbehov
J. R. R. Tolkien

Húrinove deti
Zostavil Christopher Tolkien
Bratislava,
Vydavateľstvo Slovart 2007
Preklad Otakar Kořínek

k Pánovi Prsteňov. Rovnako aj k príbehu o Húrinových deťoch zaradil
mapu území spomínaných v knihe,
ako aj zoznam mien vyskytujúcich
sa v texte a tabuľky rodov. Z estetickej stránky knihu príťažlivo dotvoril ilustrátor Hobita a Pána
prsteňov Alan Lee, držiteľ Oscara za
dizajn vo ﬁlmovej trilógii Pán Prsteňov.
Michaela Geisbacherová

Pajo Kanižaj

Vegetarián – mäsojed

Mnohí priaznivci a čitatelia J. R. R.
Tolkiena poznajú len jeho príbehy
o prsteňoch moci a Treťom veku
Pána Prsteňov a Hobita. Legendy
z Dávnoveku, roztrúsené v rozličných podobách najmä v Silmarillione a v Nedokončených príbehoch
(taktiež vyšli vo Vydavateľstve Slovart), sú menej známe a možno aj
celkom neznáme. Jednou takou legendou sú aj Húrinove deti, patriace do trojice „Veľkých príbehov“, na
ktorých J. R. R. Tolkien pracoval
celý život. Už počas prvej svetovej
vojny, dávno predtým ako sa zrodil
Hobit a Pán Prsteňov, Tolkien písal
zbierku poviedok Kniha stratených
príbehov. Medzi týmito príbehmi
nájdeme aj spomínané tri „Veľké
príbehy“ z Dávnoveku, ktoré sú
v porovnaní s ostatnými príbehmi
z knihy dlhšie a úplnejšie. Prvým
z nich je Príbeh Tinúviel (Príbeh Berena a Lúthien), druhým sú práve
Húrinove deti a tretím je Pád Gondolinu. Každý z týchto príbehov je
koncipovaný samostatne a je dostatočne ucelený, všetky však súvisia
so všeobecnou históriou, sú neoddeliteľné od dejín ľudí a elfov Dávnoveku.
J. R. R. Tolkien nestihol svoje dielo
dokončiť, jeho príbehy mali skôr
podobu mnohokrát prepracovaných a upravených zápiskov a stále
nových pokusov podať čo najucelenejšiu mytológiu. Vďaka jeho synovi
Christopherovi, ktorý tieto koncepty a náčrty spracoval, uzrel veľkolepý príbeh svetlo sveta v ucelenej
podobe. Obsiahle časti tohto príbehu však nájdeme aj v Silmarillione
a v Nedokončených príbehoch.
V druhej časti Dodatku na konci
knihy Christopher Tolkien objasňuje svoj prístup ku kompozícii textu,
vysvetľuje, v čom sa líši od častí
publikovaných už v spomínaných
dvoch knihách, čo sa rozhodol z pôvodnej podoby vypustiť a čo pridal,
aby nám sprostredkoval súvislý, neprerušovaný text, oslobodený od
nepotrebných odbočení (z hľadiska
rozprávania), ale najmä presvedčivý
srdcervúci príbeh detí Húrina „Prepevného“ a Morwen „Elfo jasnej“,
rodičov Túrina a Niënor. „Veľký príbeh“ o kliatbe a láske, o večnom
boji proti zlu, ktoré sa šíri od Nepriateľa Morgotha. Nechýbajú tu
známe postavy elfov, ohyzdov a trpaslíkov či „Otec drakov“ Glaurung
rozsievajúci „ohnivú smrť“ a kliatbu
zabudnutia.
Christopher Tolkien bol už pred
50 rokmi tvorcom dôležitých máp
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Bratislava,
Vydavateľstvo J. Jankoviča 2006
Preklad Ján Jankovič
Chorvátsky spisovateľ Pajo Kanižaj, rodák z dedinky Đelekovac
v Poddrávsku, je populárnou a známou literárnou osobnosťou. Už štyridsať rokov píše pre deti i dospelých. S jeho textami sa možno
stretnúť v rôznych vydaniach od leporel pre najmenších, cez poéziu,
poviedky, aforizmy po televízne
i rozhlasové hry, či pásma pre deti
a mládež. Na základe jeho tvorby
vznikli dokonca aj dva celovečerné
kreslené ﬁlmy. Patrí k tým nemnohým spisovateľom, ktorým vychádzajú práce vo vysokých nákladoch.
Jeho tvorbu oceňujú už roky rôznymi domácimi i zahraničnými cenami, zoznamujú sa s ňou aj žiaci na
hodinách literatúry v chorvátskych
školách. Napriek tomu jeho knihy
nevyvolávajú akýsi podvedomý „odpor“, ale učitelia aj žiaci po nich
radi siahajú. A to je čo závidieť. Na
Slovensku čitatelia už poznajú Kanižaja z periodík, kde sa objavili
jeho humoresky, poviedky, rozprávky, aforizmy, v rozhlase odvysielali
niekoľko hier pre deti. Prierez spisovateľovou tvorbou priniesla kniha Autobiograﬁa, aforizmy a iné
izmy (1999). Najnovší slovenský
preklad knižky Vegetarián – mäsojed s podtitulom „Staré a nové rozprávky dospelého lýmača“ je autorovým výberom z tvorby pre deti
Okno do prózy, ktorá vyšla v Chorvátsku roku 2003.
Čo prináša táto rozsahom neveľká
knižka? V troch častiach čakajú čitateľa tri čitateľské zážitky. V minilexikóne nájdeme na každej strane vtipné „charakteristiky“ celkom
bežných vecí, ako napr. list, čísla,
ryby, vtáky, pes, kniha („knihy môžu
byť najlepší priatelia, ale treba si
ich vedieť vybrať – rovnako ako
priateľov...“).
Druhú časť tvoria Iné a väčšie rozprávky. Medzi 13 rozprávkami
nájdeme aj novú verziu o Červenej
čiapočke, príbehy z lesa, rozprávky
o zvieratkách, o deťoch. Tretia časť
prináša Zápisky dospelého lýmača
s vysvetlením, kto sú vlastne lýmači: vezmeš slovo malý a obrátiš slabiky, dostaneš lýma a na konci
buchneš jedno č a dostaneš lýmač.
Veselé rozprávanie iste pobaví.
Vtipné a britké slová charakteristické pre Kanižajove práce sa prelínajú vo všetkých kratších textoch,
rozprávkach, spomienkach, či úvahách v tejto knižke. Potvrdzujú
zvláštne čaro jeho tvorby aj fakt,
prečo je práve tento spisovateľ
doma taký obľúbený. Iste si nájde
svojich ,,verných“ čitateľov aj
u nás.
Zuzana Galovičová

David Gemmell

Trója. Štít hromu
Bratislava,
Vydavateľstvo Slovart 2007
Preklad Oto Havrila
V druhom zväzku nedokončenej
trilógie zosnulého autora (s treťou

časťou sa údajne pasuje manželka)
sa postavy i ich osudy pretínajú
pred Trójou. Atmosféra hustne očakávaním. Jednoduchosť a priehľadnosť motivácií Homérových eposov
Gemmell posúva do románovej polohy, zauzľuje zápletky protichodných záujmov. Autor sa nepúšťa do
analýzy psychiky čitateľom známych postáv, zvolil si pri stvárňovaní veľkej témy inú, neobvyklú cestu.
V známom teréne hľadá cestičku
novému príbehu. Prinajmenšom
poučný spôsob pre hlásateľov rozpadu veľkých epických štruktúr.
Vzkriesi ich priamo v lone európskej epiky, hoci bez priveľkej intelektuálnej záťaže a nadmernej myšlienkovej hĺbky. Lenže, priznajme
si, ani Homér zďaleka nedosahoval
kvality Tálesa z Milétu či iných ﬁlozofov. A na vnímanie dejovej kostry
Iliady ani dnes nepotrebujeme siahodlhé výklady homerológov. Vďaka epickému prístupu si ani v druhom zväzku trilógie nemusíte zobrať Iliadu a grécke báje ako povinného sprievodcu Gemmellovým
textom, ktorý žije skutočne autonómnym životom. Tento autor so
zručnosťou skúseného epika dokáže vytvoriť v rámci klenby veľkého
známeho príbehu priestor pre svoje menšie príbehy prostredníctvom
neznámych postáv (Piria, Banokles),
obohacujú dej o neočakávané zvraty. Trója je teda písaná ako historický román – do pozadia známej
osnovy dodáva autor vlastné príbehy, ﬁkcia prevrstvuje ﬁkciu. Preto
v rámci príbehu márne hmatáme
po čomsi „vedecky overiteľnom“.
Nepríjemné zistenie pre milovníkov
klasických historických príbehov,
pretože román aj v takejto jednoduchej podobe dejom nabitého textu zneisťuje medzníky obvyklých
žánrových hraníc.
Miloš Ferko

Ondřej Sekora

Čmeľka Aninka
Bratislava, Ikar 2007
Preklad Dáša Zvončeková
Ondřeja Sekoru netreba detským
čitateľom predstavovať. Veď kto by
mohol zabudnúť na „kultového“
Ferda Mravca, či jeho kamaráta
chrobáka Truhlíka. Takisto ako pracovitý Ferdo aj „novorodená“ postavička Sekorovej rozprávky Čmeľka
Aninka, mamička v celkom novom
čmeľom hniezde, je vždy pripravená na nové dobrodružstvá. Plní si
všetky úlohy usilovnej, zodpovednej a starostlivej mamičky, vyrába
si vosk, sladký med a lahodnú kašu
z peľu. Pripravuje sa tak na svoju
budúcu rodinku, aby ju novonarodené malé robotnice mohli vystriedať v týchto náročných činnostiach
a ona sa mohla venovať plodeniu
ďalších detí. Začiatky sú ťažké, pomôžu jej však jej vzdialené príbuzné, susedky čmeľky poľné a skalné.
Podajú jej pomocnú ruku, keď sa
cíti najhoršie, a zachránia jej tak život. Potom sa už Aninka sama naučí úspešne sa pretĺkať svojím krátkym čmelím životom a jej najväčšou oporou sa stáva prvorodená
dcérka Magdalénka.
Hoci sú čmeliaky veľmi užitočné,
majú aj mnohých nepriateľov. A nielen zvieracích. Traja chlapci – Kazimír Balvan, Lojzko Chmaták a Jožko Buchta z blízkeho mestečka
Chlapíkova – si brúsia zuby na čmeľku Aninku. Ako sa Aninka a jej kamaráti ubránia a aké ďalšie dobrodružstvá ich čakajú, to sa už dozvieme v novej knihe Ondřeja Sekoru, ktorú, ako je uňho zvykom, si aj
sám ilustroval.
–mgb–

Vydavateľstvo Region Poprad

Adresa: Suchoňova 3390/31
058 01 Poprad
tel./fax: 052/ 77 41 942
mobil: 0905 892 851
e-mail: knowak@zoznam.sk
www.regionpoprad.sk
Majiteľ: Ing. Bronisław Ondraszek
Konateľ: Ing. Karol Nowak (na fotograﬁi vľavo, odpovedá na naše otázky)
Vznik: roku 2002
Zameranie, proﬁlové edície:
Vydavateľstvo Region Poprad, s. r. o., vzniklo s cieľom ponúknuť čitateľom
knihy o Slovensku z trocha netradičného pohľadu – zo starých pohľadníc.
Staré pohľadnice sú cenné a veľmi poučné nielen obsahom, spracovaním,
uhlom pohľadu na určitú vec, udalosť, ale jednoducho aj tým, že
zachytávajú podobu miest, ktorú už dnes nenájdeme. Aj vďaka nim
môžeme porovnávať, ale i učiť sa z minulosti. Tieto knihy tvoria gro
našich vydavateľských projektov. Zatiaľ čo v roku 2002 sme boli na
slovenskom trhu prví, dnes už máme nasledovníkov. Vydávame aj iné
tituly, zväčša populárneho charakteru, ale nie beletriu.
• Ktoré distribučné spoločnosti
rozširujú tituly vášho
vydavateľstva?
– Slovart Store, Marčan, Modul,
Inform, LB–Story, Panta Rhei,
Pezolt.
• Koľko titulov ste vydali od
vzniku, koľko z nich predstavujú
publikácie slovenských autorov?
– Vydali sme sedem titulov a okrem
jednej českej autorky všetky
napísali slovenskí autori.
• Akým počtom titulov ste prispeli
na knižný trh roku 2006?
– Vlani sme vydali Devleskere
čhave svedectvom historických
pohľadníc a Tornaľa na starých
pohľadniciach.
• S akými edičnými zámermi ste
vstúpili do roku 2007?
– V máji sme vydali zaujímavú
publikáciu Slovensko – pohľadnice
s charizmou času, ktorá
predstavuje Slovensko naozaj
netradične a už dnes rozbiehame
práce na druhom dieli, ktorý by
mohol vyjsť koncom budúceho
roku. V tomto roku pripravujeme
ešte publikáciu z troška iného
súdka – Vyšné Ružbachy. O tejto
zaujímavej obci, kde sú známe
kúpele, jedny z najstarších na
Slovensku, ešte žiadna publikácia
doteraz nevyšla.
• Ktorý zo svojich titulov
pokladáte za najlepší?
– To je veľmi ťažké povedať. Už
prvým titulom Tatry – staré
pohľadnice rozprávajú, sme
nasadili latku pomerne vysoko.
Táto publikácia vyšla v 10-tisícovom
náklade a už je beznádejne
rozobratá. Bratislava –
svedectvom starých pohľadníc
získala prestížnu cenu slovenských
múzeí v roku 2004. Devleskere
čhave je svojím obsahom na
Slovensku naozaj unikátna a náš
najnovší titul Slovensko –
pohľadnice s charizmou času tiež
patrí ku knihám, ktoré považujeme
za vydarené po obsahovej
i graﬁckej stránke.
• A naopak, ktorý zo svojich
titulov pokladáte za vydavateľský
omyl?
– Nedá sa povedať, že práve omyl –
pretože išlo o knižku, na ktorú sa
tak trochu neprávom zabúda –
populárno-náučná publikácia
Vzácne návštevy Bratislavy –
nestretla sa s veľkým záujmom
čitateľov a my si márne lámeme
hlavu, prečo. Je totiž veľmi dobre
profesionálne napísaná.
Druhá kniha, ktorá nám priniesla
tak trocha sklamanie, bola už
spomínaná Devleskere čhave... Je
totiž príspevkom k téme nanajvýš
aktuálnej – život rómskeho etnika,

dokonca sme na ňu dostali grant
z MK SR. Knihu napísala riaditeľka
múzea rómskej kultúry
a v odborných kruhoch vzbudila
oprávnený záujem. Nie však
u čitateľov – predáva sa veľmi
pomaly – napriek tomu, že máme
plné ústa záujmu o Rómov. A nie je
o ňu záujem ani u samých Rómov –
aj keď je súbežne preložená do
rómčiny. Možno, keby ešte tak bola
zadarmo...
• Čo vás najviac trápi na knižnom
trhu?
– Určite vysoká DPH na knihy,
ktoré sa tak stávajú pre mnohé
skupiny čitateľov cenovo
nedostupné. A potom aj jednotná
cena kníh vo všetkých
kníhkupectvách, ktorá bráni tak
trochu konkurencii.
• Čo by podľa vás pomohlo
slovenskému knižnému trhu?
– Nuž, zmeniť to, o čom som
hovoril v predchádzajúcej otázke.
A samozrejme – keby mládež
odlepila svoj zrak od počítačov
a viacej čítala. Napriek tomu,
že v poslednom čase sa prudko
znížil záujem o knihy, sme
vo vydavateľstve optimisti a veríme,
že kniha má a ešte dlho bude mať
svoje miesto na trhu i v našich
domácich knižniciach.
• Prezradíte svoj nesplnený
vydavateľský sen?
– Nesplnený sen? To snáď ani nie.
Všetky sny si zatiaľ vo vydavateľstve
postupne plníme, skôr či neskôr.
Určite máme ešte bohaté
vydavateľské plány.
• Aký máte názor na rebríčky
bestsellerov?
– Je to istá forma reklamy a možno
i lobby. Na druhej strane rebríčky
sú užitočné pre čitateľov, ktorí sa
tak môžu lepšie orientovať na
bohatom knižnom trhu.
• Akú knižku práve čítate?
– Bídné roky od nórskeho
spisovateľa K. Faldbakkena. Veľa
času venujem aj knihám
o fotograﬁi, horolezectve a pod.
Mám rád aj humoristickú
literatúru.

www.litcentrum.sk

Životná cesta
hudobnej skupiny

Ľudia a knihy
S Máriusom Kopcsayom za oponou divadla SkRAT

Marian Jaslovský

Collegium musicum
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2007

V hudobnej publicistike sa neobjavujú nové
knižné tituly často, ale táto užšie proﬁlovaná
žánrová forma je obohatená o ďalší titul.
Marian Jaslovský je uznávaným hudobníkom
a publicistom, a tak v centre jeho autorskej
pozornosti stojí predovšetkým hudba. Ako
hudobné teleso je Collegium v dejinách
slovenskej rockovej hudby výnimočným
fenoménom, ktoré sa už počas aktívnej
hudobnej existencie stalo legendou. Marianovi
Jaslovskému sa podarilo skompletizovať
jej celú históriu. Stavil na pôvodné rozhovory
a autentické svedectvá, keďže vývoj skupiny je
citeľný nielen v hudobnom napredovaní, ale aj
vo vzťahoch medzi hudobníkmi. Nie je možné,
aby nevynikla do popredia pozoruhodná
osobnosť Mariána Vargu. Kniha otvára možnosť
nazrieť do jeho hudobného myslenia cez jeho
výpovede a svedectvá, ale aj jeho kolegov
z hudobného prostredia. Úprava monograﬁe
vytvára dojem veľmi rozsiahleho interview.
K výpovediam členov skupiny Jaslovský
prikladá denník Fedora Freša, ktorý upravil
Peter Pišťanek. Vzťah Mariána Vargu ku
Collegiu bol komplikovaný, autentické
svedectvá ostatných členov však odrážajú
najmä atmosféru doby. Myslím si, že je omnoho
citeľnejšie spracovaná umelecká dráha Collegia,
než životné cesty jednotlivých členov. Obe však
stoja na rovnocenne postavenom vzťahu. Ak by
ste hľadali v Jaslovského knihe samého autora,
našli by ste ho v úvode a na zadnej strane
obalu. Stojí v úzadí, ale neskrýva sa. Jaslovský sa
ocitol v úlohe sprievodcu históriou Collegia.
Autorský komentár zostáva takmer neviditeľný.
Spracovanie knihy vyvoláva v čitateľovi
estetický zážitok, a tak hudba ako protipól voči
slovu podnecuje emocionálne prežívanie.
Zmienky a odborné analýzy hudobných
skladieb a albumov Collegia, ktorým autor
venuje rozsiahlejší priestor a pozornosť, tvoria
konečný celok tejto monograﬁe. Po prečítaní
hudobných rozborov odporúčam vypočuť si
skladby v zvukovej podobe. História kapely je
uzavretou kapitolou, no jej hudba stále žije
vlastným osobitým tempom. Hoci už
s Collegiom Marián Varga nekoncertuje,
aktívnym hudobníkom stále zostáva.
Pri príležitosti tohtoročného životného jubilea
absolvoval koncertnú šnúru s Moyzesovým
kvartetom. V úvode Marian Jaslovský hovorí:
„Bez Mariána Vargu by nebolo Collegium
musicum a bez Collegia by nebol Varga
taký, ako ho vnímame dnes.“ Dodávam,
že v holistickom ponímaní sú jedno telo
a jedna duša.
Mária Wecheche

Vraví sa, že raz vidieť je lepšie než dvakrát
počuť. V prípade divadelných hier analogicky
platí, že raz vidieť je lepšie než dvakrát čítať.
No napriek tomu zborník, v ktorom vychádza
šesť inscenácií divadelného súboru SkRAT, si
určite nájde svojho čitateľa. Aj medzi tými,
ktorí už mali možnosť navštíviť predstavenia
plné čierneho humoru, sentimentu i cynizmu,
insitného ﬁlozofovania s viac či menej
exaktnými závermi – v pomere, aký vie
namiešať len sám život.
Knižku s lapidárnym názvom SkRAT. Hry 2003
až 2006 vydali spolu Divadelný ústav
a Občianske združenie Pre súčasnú operu.
A prinajmenšom predstavuje viditeľnú stopu
po niekoľkoročnej práci divadelného súboru,
ktorý napriek svojej vytrvalej činnosti (viackrát
ohodnotenej kritikou, aj cenou Dráma roka
2006) nie každý zobral na vedomie. Lebo ak je
reč o divadlách, spomenieme si na to Národné,
čo stálo kopec peňazí, Novú scénu s jej
muzikálmi a ak nám naše vedomie siahne až
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k menším neštátnym súborom, možno sa nám
vybavia radošinci a GUnaGU.
SkRAT vznikol ako svojrázne pokračovanie
legendárnej Stoky. Komplikovaný vzťah
viacerých protagonistov súboru so svojím
predošlým pôsobiskom vyjadruje aj ﬁlmový
dokument Zuzany Piussi, ktorý sa – v zatiaľ
len predbežne zostrihanej podobe – premietal
aj na krste zborníka. Napriek tomu si SkRAT
našiel vlastnú poetiku, ktorú rozvíjal aj vo
svojich hrách, počnúc komorno-depresívnou
SkRAT-kou Morča cez deﬁlé nenaplnených
ľudských osudov a túžob v predstavení
Stredná Európa ťa miluje. Azda najzrelšiu
podobu dosahuje SkRAT-ovské nazeranie na
svet v inscenáciách Umri, skap a zdochni!!!
a Smutný život Ivana T. Za pozornosť stojí
predovšetkým fakt, že hlboké existenciálne
otázky nastoľované jazykom banality
a každodennosti, neformuluje autor hry,
dramatik sediaci za ťažkým dubovým písacím
stolom, ale sami protagonisti, ktorí tvoria
svoje predstavenia kolektívne. A práve v tomto
stieraní bariéry medzi autorom, hercom či
režisérom, spočíva sila výpovede, ktorou
inscenácie SkRATU fascinujú diváka. Nuž,
lepšie je vidieť, než dvakrát čítať – stačí sa
presvedčiť v novej divadelnej sezóne.

LITERÁRNE HÁDANKY
Tentoraz museli byť súťažiaci trpezlivejší, kým im prezradíme mená výhercov. Pri riešení
hádaniek nikto nezaváhal. Za správnu odpoveď na I. hádanku: Honoré de Balzac Otec Goriot
si môže užívať Šialene šialené prázdniny z vydavateľstva Fragment Kristína OKŠOVÁ
z Topoľčian. Za správnu odpoveď na II. hádanku: Rudolf Fabry Uťaté ruky sa môže schladiť
trilerom Zberateľ kostí z vydavateľstva Ikar Dana DILONGOVÁ z Bratislavy.
Autor diela, ktoré sa ukrýva v prvej hádanke a patrí k najdiskutovanejším umeleckým textom
svetovej spisby druhej polovice 20. storočia, mal dosť komplikovaný osud. Narodil sa v Rusku,
odkiaľ jeho rodina odišla v roku 1919, žil v Anglicku, Nemecku, Francúzsku, USA a na sklonku
života vo Švajčiarsku. Písal až v troch jazykoch, a to v ruštine, francúzštine a angličtine.
Knihu, o ktorú ide, napísal po anglicky. Keď v roku 1955 vyšla prvý raz, vyvolala svojou témou
škandál, mnohí jej autora zatracovali, pokladali ho za nemravného.
Slovenské dielo zašifrované v druhej hádanke je celkom z iného súdka. Nijaký škandál
nevyvolalo, ani v ňom nie je nič kontroverzné. Avšak – hoci je to pomerne krátky text –
majstrovstvom autorského stvárnenia sa zapísalo do dejín realizmu (a prózy vôbec); dnes
patrí, obrazne povedané, k nášmu rodinnému striebru.
Takže, pustime sa do lúštenia:
I.
Zoznámil sa s tínedžerkou,
zahorel k nej láskou veľkou.
Hoc mu hrozí za to basa,
aj s jej telom občas hrá sa.
Avšak táto deva milá,
celkom si ho zotročila.

II.
Hoc je mladý, smrť ho volá –
muža s menom apoštola.
Nedožil sa veľa rôčkov,
priezviskom sa volal...

Veršované podoby hádaniek prezrádzajú všetko podstatné, takže ich riešenie už asi nebude
čitateľom robiť nijaké problémy. Predsa však, dodajme ešte niekoľko údajov. Dielo z prvej hádanky
máme vďaka prekladateľovi Otakarovi Kořínkovi k dispozícii aj v slovenčine. Slovenský preklad
vyšiel v roku 1991, teda s veľkým odstupom od chvíle, keď vo svete nadobudlo značnú slávu.
Ťažko si však dokážeme predstaviť, že by sa mohlo na pultoch našich kníhkupectiev ocitnúť v ére
socializmu, ktorého ideológia bola v istom zmysle aj značne puritánska.
Próza, ktorú ponúka druhá
hádanka, vznikla v období
druhej vlny nášho literárneho
realizmu. Bez jeho poznania sa
v minulosti maturovať nedalo
a – predpokladáme – ani dnes
sa nedá. Má všetky atribúty
kvalitnej prózy: zaujímavú
zápletku, premyslenú
kompozícii, psychologickú
kresbu, precízne dialógy... Je aj
o potrebe odpúšťať.
Riešenia hádaniek, čiže krstné
mená a priezviská autorov
a názvy diel, čakáme do 28.
augusta. Nezabudnite
k odpovediam priložiť kupóny
vydavateľstiev SPN –Mladé letá
a Arkus.
Vymýšľa Igor Hochel

KUPÓN
SPN  MLADÉ LETÁ
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KUPÓN
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JUBILANTI
od 2. do 28. augusta
21. 8. 1947 sa narodil v Banskej Štiavnici
autor literatúry faktu Milan AUGUSTÍN.
S rodiskom ho spája nielen vzťah k baníctvu,
ale aj záujem o históriu, osobitne históriu
baníctva v tomto kraji. Genius loci jeho
rodného mesta vzbudil uňho aj výtvarné
cítenie a okrem písania sa vyjadruje jazykom
tohto umeleckého druhu. Banícka história je
hlavnou témou jeho kníh Cesty medených
a bronzových bohov, Kovové križovatky
pani histórie, Krajiny medi a striebra, Cesty

za obzor a Posledný súd štiavnického
baníka. Aj v najnovšom diele čerstvého
šesťdesiatnika Milana Augustína Slovník
z Wasetu sa spája jeho záľuba v objavovaní,
tak prostredníctvom histórie, ako cestovania.
Formou slovníka nám približuje najstaršie
dejiny starého Egypta (recenziu tohto diela
nájdete na 3. s.). Čitateľovi, ktorý namiesto
gratulácie napíše Milanovi Augustínovi
o svojom vzťahu k Banskej Štiavnici, autor
túto knihu venuje. Na vaše blahoželania
čakáme do 28. augusta. Nezabudnite priložiť
kupón vydavateľstva Delta M.
Narodili sa:
• 2. 8. 1957 – Viera PROKEŠOVÁ, poetka,
prekladateľka, literárna
vedkyňa
• 7. 8. 1944 – Víťazoslav HRONEC, básnik,
prozaik, literárny kritik
a prekladateľ, žije v srbskej
Pivnici
• 8. 8. 1922 – Vladimír CHMELÁR, autor
literatúry faktu, prozaik
• 9. 8. 1967 – Peter ŠULEJ, básnik, prozaik,
vydavateľ, publicista
• 14. 8. 1960 – Vladimír HARATÍK, prozaik
• 18. 8. 1934 – Ján JOHANIDES, prozaik
• 19. 8. 1937 – Augustín MAŤOVČÍK,
literárny historik, autor
literatúry faktu
• 21. 8. 1942 – Ivan ČIČMANEC, prekladateľ,
prozaik, publicista
• 22. 8. 1952 – Kristína KRNOVÁ, literárna
historička
• 24. 8. 1939 – Dezider BANGA, básnik
a prekladateľ
• 22. 8. 1950 – Peter HOLKA, prozaik
a publicista
• 26. 8. 1965 – Ján LITVÁK, básnik a prozaik
• 27. 8. 1971 – Tomáš HORVÁTH, prozaik,
dramatik a literárny vedec

Kto dostane knižku?
Za blahoželania júlovému jubilantovi Jurajovi
KUNIAKOVI ďakujeme a jeho knižku Púť
k sebe posielame Jane JUREČKOVEJ do
Krompách.
Obrázky do škôlky z vydavateľstva SPN –
Mladé letá si bude prezerať s prázdninujúcimi
škôlkarmi Júlia KOHLMAJEROVÁ v Košiciach.

Odišiel Miloš Krno
Spisovateľ a publicista Miloš Krno (nar. 25.
júla 1922 v Bratislave) zomrel 21. 7. 2007
krátko pred svojimi 85. narodeninami.

KUPÓN
Delta M
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Rozhovor

KNIŽNÁ REVUE číslo 16-17

Vo dne píše, v noci opravuje
Rozhovor s poetkou, prekladateľkou a literárnou vedkyňou
Vierou PROKEŠOVOU
Stuartová je celá napísaná viazaným veršom,
aby sa mohla spievať. Keď som ju počula
spievať, bola som veľmi príjemne
prekvapená... Piesne sú veľmi dobré aj
zásluhou hudby, ktorú zložil Henrich Leško.

Viera Prokešová (2. 8. 1957 Bratislava) študovala slovenčinu a bulharčinu na Filozoﬁckej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala ako redaktorka vo vydavateľstve
Slovenský spisovateľ, teraz pôsobí v Ústave svetovej literatúry SAV. Vydala zbierky básní
Cudzia (1984; Cena Ivana Kraska), Slnečnica (1988), Retiazka (1992), Pleť (1998) a výber
z diela Ihla (2005). Preložila výber z poézie V. Rakovského (Letiaci deň, 1980), antológiu
piatich bulharských básnikov Nedeľné zemetrasenie (1988), antológiu bulharského
básnického symbolizmu (Bohémske noci, 1991), prekladmi prispela do viacerých antológií
a prebásnila výber zo stredovekej francúzskej poézie (Piesne sladkého Francúzska, 1994),
verše J. Préverta (Nové lásky, 1997), básne čínskych poetiek (Krehké ako chryzantémy,
1992, 2005), ako aj verše 6. tibetského dalajlámu (Hlasy z Lhasy, 2003). Vlani vyšli v jej
preklade publikácia S. Littla ... izmy. Ako rozumieť umeniu (Vydavateľstvo Slovart)
a zbierka poézie D. Stefanova Mesačné haiku (MilaniuM), tento rok román súčasnej
macedónskej autorky Lidije Dimkovskej Skrytá kamera (Kalligram).
• Nech akokoľvek spojím názvy tvojich
básnických zbierok, vždy mi vyjde ťažké
spojenie: cudzia retiazka, cudzia slnečnica,
cudzia pleť. Môže poézia toto ťažké
spojenie zmeniť, povedzme, na moju
retiazku, moju pleť, moju slnečnicu?
– Isteže môže, ale ja by som skôr upozornila,
že slovo cudzia je tu použité skôr ako
podstatné meno, malo by fungovať ako
cudzinka, cudzia návštevníčka... Nie som
nejaký pamätník svojich básní, ale v básničke
je: keď ma za ťažký stôl usadili. A v dusnej
izbe mi rozprávajú veľmi smutné veci... Takže
z tohto hľadiska aj všetky veci okolo nás, či
už retiazka, pleť... sú cudzie.

Cudzia
Na vetvy zlieta
jemný vtáčí sneh,
pod oknom sa leskne
drevo,
susedný dvor je zaviaty
detskými krôčikmi.
Nie som tu doma,
keď ma za ťažký stôl
usadili
a v dusnej izbe mi rozprávajú
veľmi smutné veci.
• V tvojich prvých zbierkach Cudzia
a Slnečnica je najviac optimizmu, najviac
energie znášať nepriazeň, znášať,
šachistickou terminológiou povedané,
ťažké rozloženie ﬁgúr. Tá najľahšia ﬁgúra
znie: zvykla som si byť mladá. Čo to
znamená: byť mladá?
– V tej básničke dokonca je, že veľmi som si
zvykla byť mladá... Mne sa to páčilo, aj som
ju napísala v mladom veku a druhá vec,
páčilo sa mi na tom, že je to také nebásnické,
mladosť sa väčšinou vyjadruje nejakými
zástupnými, inými formami, nejakými
metaforami, a nie takto jednoducho... Vlastne
sa mi zdalo, že týmto vyjadrím všetko.

Zvykla som si
Zvykla som si na svoje
slnečné sponky,
na dlhé sústredené tance,
na svoj smiech rýchly ako dážď,
na plameň, keď vo mne nevšímavo
plynie,
na nedozreté veci,
na ich sladkosť,
na beh:
veľmi som si zvykla
byť mladá.
• A potom v tej istej zbierke sa objavuje
najťažšie zadanie pre básnika, ale aj pre
báseň: Ako byť nešťastná a dobrá?
– Možno to vzniklo aj z toho, že ľudia, keď sú
nešťastní, tak ubližujú, bodajú okolo seba...
Tak tomuto som sa usilovala vyhnúť, ale ako
pri jednej príležitosti spomenula poetka
Anna Ondrejková, jej sa zdá, že vo všetkých

• Ak môžeš prezradiť, máš v počítači zložku
so svojimi novými básňami? Alebo si
nepublikované básne odkladáš na papieri?
– Aj tak, aj tak, pomaly chystám novú knižku,
ktorá by sa mala volať Vanilka a mala by vyjsť
ešte v tomto roku vo vydavateľstve Petrus.
Popri tom však pracujem aj na prebásnení
rumunského klasika Eminesca, takže ktovie,
čo si z neho nechtiac do svojej poézie
prenesiem. Všetci prekladatelia, ktorí majú
to šťastie prekladať autora, ktorý ich
zaujíma, vedia, o čom hovorím.

mojich básničkách sa ťahá problém dobra. Aj
v nejakej básničke mám: ak budem v tomto
byte dobrá, tak ku komu? Možno je to môj
základný problém, či sa k ľuďom správam
dostatočne slušne, dostatočne dobre. A či sa,
napokon, tak správam aj k sebe...

Raz
Bozkávali sa,
akoby sa už nikdy nemali
ani len uvidieť,
keď zahlásil:
K tomu, o čom sme hovorili:
Raz sa s niekým milovať –
to ešte nič neznamená.
Hladká ako med, ktorý uplýva
z vysvietenej fľaše,
zneistela,
keď si pomyslela na miesta,
kam sa dá ísť len raz
a nevedela si ich
predstaviť.
• Rozsah tvojich básní je menší ako rozsah
básní, ktoré si preložila. Cítiš sa voľnejšie
vo svojej básni, alebo v preloženej?
– Možno by ani nebol dobrý ten výraz
voľnejšie, ale lepšie. Takže naozaj sa lepšie
cítim v cudzej koži. Tam je to také
detektívne, či sa mi podarí dostať do
slovenčiny všetko, čo chcel básnik povedať.
Vždy to beriem ako úžasnú výzvu a záväznú
povinnosť, že mám s tým bojovať.
Som lev, takže bojujem s týmito básničkami,
keďže tie vlastné ma nieže neťahajú, ale mám
sklon donekonečna ich upravovať, variovať,
kým tá cudzia sa dá len do určitého
momentu.
• Hovorí sa, že preklad je buď pekný, alebo
verný. Podľa prekladateľa Blahoslava Hečka
môže byť pekný aj verný. On prekladal
predovšetkým prózu a drámu, ako je to
s prekladom poézie?
– Už mnohokrát som sa sama prekvapila, že
taká najozajstnejšia krása vzniká vtedy, keď
sa pri preklade usilujem o čo najväčšiu
vernosť, či preložím voľný alebo aj viazaný
verš. Možno paradoxne tieto veci idú aj ruka
v ruke, aspoň ja takýto pocit mám.
• Skôr ťava prejde uchom ihly, ako boháč
do kráľovstva nebeského, píše sa v Biblii.
Ako je to s ihlou v poézii, pretože tvoj výber
sa volá Ihla. Čo je to za niť, ktorou sa
v poézii šije?
– No, musíš si všimnúť, že ihlu síce
spomínam, ale o niti tam nie je ani slova.
Takže šitie by som vynechala. Možno by som
skôr spomenula to staré slovenské: hľadaj
ihlu v kope sena. A ide mi v tých básničkách
asi naozaj o hľadanie aj toho dobra, ktoré
sme spomínali, ale asi predovšetkým krásy.
Či už tej najjednoduchšej vyjadrenej slovami,
alebo o niečo zložitejšej, ktorá sa skrýva za

obrazmi, o ktoré sa človek usiluje.
Ale ide aj o to – to si presne traﬁl – ja keď
cez deň napíšem básničku, tak ju v noci
opravujem. Takže z nej často nezostane
kameň na kameni.

Po týždni
Po týždni si už naňho presne
nespomenieš, ešte tak úsmev
nad okrúhlym stolom,
pohyb ruky, všetko v izolovaných
detailoch a rozptýlene –
konkrétnejší sú ranní
spolucestujúci.
Ak ti aj všade chýba, nemusíš
byť smutná, naopak:
pomyslíš si, že mu je možno
dobre, a poteší sa,
akoby to nejako mohlo súvisieť
s tebou.
• Si veľmi sugestívna poetka, takmer sa
nehodíš do bývalej mocnej hŕstky básnikov,
zoskupených okolo Nového slova mladých,
vôbec si nedodržiavala dobový kánon,
ktorý Mihálik vyžadoval, podľa hesla
v Slovníku slovenských spisovateľov (1999).
Bola to rehoľa prísna, alebo to vôbec rehoľa
nebola?
– Na angažovaný verš som sa nikdy necítila,
a ako minule povedal básnik Ján Buzássy,
ten, kto nechcel písať angažovaný verš,
nemusel. A ja s tým naozaj súhlasím, pretože
bývali rozličné súťaže v Novom slove,
a neviem čo všetko možné, ale kto sa na to
necítil, nikto ho nenútil, maximálne nedostal
prvú cenu, alebo druhú, alebo tretiu. A mne
sa vždy zdalo, že nejakým opisom, alebo
ponorom do svojho subjektívneho sveta by
som mohla o tom objektívnejšom povedať
viac, ako keby som sa zaoberala aj tými
nejakými geograﬁcky vzdialenými
záležitosťami, nehovoriac o svete politiky,
kam nepatrím.
• Napísala si aj texty do muzikálu Mária
Stuartová. Ako si sa cítila v tejto polohe,
tam sa mi zdalo, že sa pohybuješ veľmi
voľne, ba dokonca si prekročila isté
obmedzenie, ktoré ti kladie vlastná
poetika.
– Bola to pre mňa veľmi príjemná práca,
pretože napriek tomu, že vo svojich
básňach málokedy použijem rýmové riešenie,
v preklade mám radšej viazaný verš a Mária

• Keby si mala vybrať zo svojich prekladov
nejakú báseň, ktorá by to bola?
– Vybrala som báseň bulharskej poetky
Miriany Baševovej, ktorá je taká veľmi
priama. Básnička sa volá Autobiograﬁcké
poznámky alebo Prečo som sa nezaľúbila do
básnika.
Ktosi pri mne zastal – plachý, červený...
Ďalší hlupák strká mokré ústa.
Bez teba je nuda, Sergej Jesenin!
Poviem rovno – prázdnota, a pustá.
Lyrikov je veľa, múdro tvária sa,
pijú, fajčia, všetci sú tí praví.
Nájde sa však aspoň jeden, dofrasa,
čo má modré oči? Kučeravý?
Kašlať na to, nech sú hoci bruneti,
plešatí tiež budú, v tom to nie je.
Uráža však: ich verš neznie, nesvieti.
Sotvaktorý z nich ma rozochveje...
Vari priama poetická spotreba
rastie paralelne so štandardom?
Majakovskij,
ticho
je
tu
bez teba –
diablom byť, keď vodcu niet? Tak pardon!
Urastení, mohutne vždy hlásia sa.
Nenávidia zlo, v tom sú si istí.
Nie je tu však ani jeden, dofrasa,
čo by zastrelil sa z nenávisti!
Čert to zober, veď sú vlastne
potrební,
užitoční, nech si každý žije!
je však urážlivé – toľko dlhých dní
bez zaťatej, jasnej poézie...
Zriedkavo ma dáke veci pobúria.
Ako nové indigo som čistá.
Doma vlastním matku, dcéru, kocúra.
Od otca kníh na sto krásnych výstav.
Láska? Ako presne vedieť kto s kým?
Nuda, Serioženka Jesenin!
Ticho
je
mi
Vovka Majakovskij!
• A zo svojich básní?
– No, tiež to niekto povedal, a myslím, že to
bol opäť básnik Ján Buzássy: „Nie som svojím
obľúbeným autorom...“
• Necháme to teda na čitateľa...
– Áno, to bude najlepšie....
Jozef Čertík
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