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„Aktuálny vývin literatúry pre deti mi
niekedy naháňa strach, pretože sa stráca
jej úloha sprostredkovať hodnoty. Pri
rozhovore so zakladateľom jedného
z najznámejších nemeckých
vydavateľstiev detských kníh o románe
Soﬁin svet ma zarazilo, že najviac ľutoval
svoj nesprávny odhad komerčného úspechu nemeckého
prekladu tohto titulu, ale ani jedným slovom nespomenul
jeho obsah a prínos pre mladého čitateľa,“
hovorí nemecká autorka a vydavateľka
Constanze JOHN v rozhovore na strane 9.
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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. K. Rowling: Harry Potter and the Deathly Hallows
– Bloomsbury
2. P. Coelho: Čarodejnica z Portobella – Ikar
3. J. Wilsonová: Diamantky – Vydavateľstvo Slovart
KNÍHKUPECTVO ĽUBICA
ZÁMOCKÁ 1, 901 01 MALACKY
TEL.: 034/772 6734
Slovenské:
1. E. Urbaníková: Všetko alebo nič – EVITA
2. M. E. Matkin: Mužské interiéry – Vydavateľstvo Slovart
3. D. Dán: Cela číslo 17 – Vydavateľstvo Slovart
Zahraničné:
1. F. Carter: Malý strom – Artforum
2. J. D. Tabor: Ježišova dynastia – Ikar
3. P. MacDonaldová: Tajný ctiteľ – Slovenský spisovateľ
ARTFORUM
DOLNÁ 8, 875 90 BANSKÁ BYSTRICA
TEL./FAX: 048/415 1335
Slovenské:
1. M. E. Matkin: Mužské interiéry – Vydavateľstvo Slovart
2. M. Lasica – J. Štrasser: Lenže ja som iba komik... – Forza
Music
3. M. E. Matkin: Mexická vlna – Vydavateľstvo Slovart
Zahraničné:
1. P. Coelho: Čarodejnica z Portobella – Ikar
2. O. Pamuk: Moje meno je červená – Vydavateľstvo Slovart
3. J. Giono: Muž, ktorý sadil stromy – Artforum

KNIŽNÝ VEĽTRH FRANKFURT
Cestovná kancelária Král v spolupráci so Združením
vydavateľov a kníhkupcov SR pripravila pracovnú
cestu na 59. Medzinárodný knižný veľtrh
vo Frankfurte.
Termín: 9. 10. – 13. 10. 2007
Odchod: Utorok 9. 10. o 5.00 zo Žiliny, o 8.00 z Bratislavy
spred budovy Istropolisu
Služby zahrnuté v cene 9490,-Sk:
• doprava luxusným klimatizovaným autobusom
• 3x ubytovanie v hoteli Paradais
v 2-posteľových izbách
• 3 x polpenzia (raňajky bufet, večera výber
zo 4 jedál)
• sprievodca
• komplexné cestovné poistenie Union
Príplatok: za ubytovanie v jednoposteľovej izbe 1200,- Sk
Cena pre členov ZVK SR, ktorí uhradili členský príspevok
za rok 2007, je 4490,-Sk. Príspevok získajú maximálne
2 členovia ZVK SR z jednej organizácie.
Viac informácií poskytne Král CK, Smreková 32, 010 07
Žilina, tel.: 041/5683978, 0905 606241, 0907 615265
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STÁLE SA MI VRACIA TÁ OTÁZKA...
Jestvujú veci, ktoré človek v obchode berie do ruky priam s chuťou a už vopred sa teší, ako ich doma položí na stôl, aby si ich vychutnal, aby z nich mal
radosť (a osoh navyše – alebo naopak?). Takouto vecou je pre mňa napríklad
istý druh chleba (nesmiem napísať, akej značky, lebo by to bola skrytá reklama), ktorý kupujem v istom bratislavskom obchodnom dome (nesmiem napísať, v ktorom, lebo by to bola skrytá reklama). Skrátka – je to chlieb ľahký,
dobre sedí do ruky už pri nákupe, má povrch príjemný na dotyk, po rozkrojení vonia a pomer cesta k dieram je v ňom milo vyvážený, takže keď ho ochutnáte natretý napríklad husacou masťou (soliť tak akurát!), príde vám na um
známa veta z knižky Maroško študuje: „Maroš, vieš ty, čo je to summum bonum?“, hoci tam, ak sa dobre pamätám, ide o bryndzové halušky...
Presne to isté pociťujem v kníhkupectvách. Aj tam leží na pulte rôznorodý
tovar, časť ktorého vás priam priťahuje, aby ste ho vzali do ruky atď. Pravda,
všetky tie príjemné pocity z obchodu (opísané pri chlebe) po prečítaní knižky niekedy s rozpakmi korigujete, ale na podstate veci to nič nemení: Ak vám
knižka už na pulte padne do ruky a do oka, má vysoké predpoklady, že vám
padne aj do srdca. A tak ma oddávna trápi myšlienka: Čo to je, čo robí z knižky A, obsahovou hodnotou (zjednodušene povedané) porovnateľnej s knižkou B, predmet príjemný na pohľad a na omak, zatiaľ čo druhú sa vám prieči
vziať do ruky?
Dávno-pradávno sme to rozoberali pri orešanskom červenom (svojho času
grand vin vydavateľstva Obzor) a zhodli sme sa, že jestvuje čosi ako „edičná
hodnota“ knihy, ťažko deﬁnovateľná, rozhodne však nie obmedzená na súhrn izolovaných hodnotení jednotlivých profesií, ktoré k tomu majú čo povedať. Je v tom aj čosi navyše. Čo? Pravda, platí De gustibus non..., lenže aj
v rámci istého gusta sú knižky také aj onaké, ak ich posudzujeme pod zorným uhlom padnutia do ruky. A teda vlastne prečo?
Ján Roháč

Kolektív autorov pod vedením Rudolfa Chmela

Slovník diel slovenskej literatúry
20. storočia
Bratislava, Kalligram 2006
Očakávaný a prepotrebný prvý tezaurus modernej slovenskej literatúry, lexikografické dielo ohraničené rokmi
1901 – 2000, ktorého kvalitou sa môže merať kvalita osvojenia vlastnej národnej literatúry, je na svete. Vyšlo vďaka
synergii odborného či vedeckého garanta (Ústav slovenskej literatúry SAV), gestorských inštitúcií (SAV, MK SR,
MŠ SR) a vydavateľstva (Kalligram). Keby tento projekt
hneď nemal iné prednosti, tak už toto progresívne spojenie síl je v istom zmysle prelomové a ak poslúži za príklad,
tak náročné kultúrne projekty, akým je nepochybne aj
slovník literárnych diel, by v budúcnosti nemuseli byť nedokonalým výtvorom fanatických jednotlivcov, ale takpovediac celonárodnou záležitosťou žírovanou najlepším, čo
máme. Kvalita v kultúre totiž nevzniká zo dňa na deň, ani
osihotene, ani za lacný groš.
Dielo o dielach má však aj iné prednosti. Okrem toho,
že v našich ešte stále nedovyvinutých kultúrnych pomeroch do istej miery nahrádza stále absentujúce komplexné dejiny slovenskej literatúry posledného storočia
a v tomto zmysle je akousi cnosťou z núdze, je predovšetkým reakciou na potrebu nového prečítania slovenskej literatúry. Nové čítanie si však vyžaduje nové prístupy, novú metodológiu i nové chápanie zmyslu a poslania literatúry. Na nové čítanie treba odvahu prekročiť zaužívané hodnotové klišé, posunúť hranice literárnovedného či literárnokritického jazyka, zúčtovať s ideologickými,
konfesionálnymi a skupinovými nánosmi, čo je v našom
literárnom kontexte obzvlášť náročná úloha. Posúdiť, či
sa to všetko prevažne mladému dvadsaťpäťčlennému autorskému kolektívu z Ústavu slovenskej literatúry SAV
podarilo, je vecou hlbšej a nielen momentálnej reflexie.
Už na základe globálneho pohľadu na heslár slovníka však
môžeme konštatovať relevantné posuny vo vzťahu k autorom i dielam. Iste to nie je najdôležitejšie kritérium, ale
už kvantitatívne zastúpenie jednotlivých autorov v slovníku má svoju výpovednú hodnotu. Najvyšší počet diel –
päť – tu majú L. Novomeský a M. Válek, po štyri – majú
R. Sloboda a M. Rúfus, po nich – s troma – nasledujú

L. Ballek, A. Bednár, D. Dušek, J. G. Tajovský, J. C. Hronský,
J. Jesenský, J. Kostra, E. B. Lukáč, V. Mihálik, M. Rázus,
J. Smrek, V. Šikula, D. Tatarka, B. Slančíková-Timrava,
F. Švantner, M. Urban, P. Vilikovský. Dvoma dielami sú zastúpení autori, ako J. Buzássy, R. Dilong, Ľ. Feldek, M. Figuli, T. J. Gašpar, D. Chrobák, P. Jaroš, J. Johanides, M. Kováč, I. Krasko, Š. Krčméry, M. Kukučín, J. Mihalkovič,
V. Mináč, D. Mitana, L. Nadáši-Jégé, J. Stacho, L. Ťažký,
G. Vámoš. A jedným dielom sú reprezentovaní napr. autori: S. Hurban-Vajanský, P. O. Hviezdoslav (Krvavé sonety),
E. Maróthy-Šoltésová, Ľ. Podjavorinská, Ľ. Ondrejov,
J. Barč-Ivan, J. Hrušovský, I. i T. Horváthovci, ale aj J. Blažková, P. Hrúz, P. Karvaš, I. Habaj, A. Hykisch, D. Kužel,
J. Lenčo, Š. Moravčík, K. Peteraj, V. Reisel, A. Vášová,
L. Vadkerti-Gavorníková, ale aj Balla, P. Macsovszky, D. Hevier, M. Hvorecký, I. Kolenič, V. Klimáček, V. Pankovčín,
P. Pišťanek. Keď si to dáme dohromady s autormi, ktorí
nie sú v slovníku zastúpení vôbec, a s niekoľkými exilovými autormi, ktorí v slovníku predsa len trocha sú (P. G. Hlbina, P. Hrtús-Jurina, K. Strmeň, A. Žarnov, P. Repka), dostávame celkom iný globálny obraz storočia v literatúre,
než na aký sme boli zvyknutí z doterajších dejín slovenskej literatúry, resp. z učebníc literatúry. Môžeme o ňom
diskutovať, môžeme sa prieť a vyhadzovať z neho či dopĺňať ho, ale zároveň nemôžeme nepriznať, že v ňom nechýba nič bytostne dôležité a že nastolené hodnotové proporcie sú skôr dielom dobre mienenej literárnej spravodlivosti než nejakého elitárčenia či nebodaj účtovania s protivníkmi. Napokon, takýto slovník je aj na to, aby sa dopĺňal
a korigoval, kým nedosiahne primeranú dokonalosť, čoho
sa však v našich podmienkach až tak báť nemusíme.
Slovník zoradený abecedne podľa autorov ponúka naozaj „istý kľúč k čítaniu textu, k vnímaniu diela“ (R. Chmel).
Je to nielen interpretačný kľúč autora hesla, ale súčasne aj
objektivizovanejšia informácia o sujete, estetike a kontexte, i o celkovom prijatí diela kritikou, spoločnosťou a čitateľom. Chvalabohu, že ho máme.
Alexander Halvoník
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Aktuálne

„Kultúrne normy si osvojujeme
tak, že si ako deti prečítame
nejaké rozprávky a v tých
rozprávkach vieme, čo je zlo a čo
je dobro, že máme rodinu, ktorá
nás to naučí. Na tieto kultúrne
hodnoty si potrebujeme pozrieť
nejaké ﬁlmy, prečítať nejaké
knihy. Keď nám toto vypadne zo
života, stratíme orientáciu v tom,
čím svojmu okoliu spôsobujeme
dobro a čím zlo.“
Márius Kopcsay,
Sme 8. 8. 2007

Stretnutie s Jánom Čomajom
• Liptovský Mikuláš – pietna
spomienka pri príležitosti
70. výročia smrti významného
slovenského spisovateľa,
politika a kňaza Martina Rázusa
– 9. augusta
• Kaviareň Next Apache,
Panenská 28, Bratislava –
literárne kino s Dušanom
MITANOM a Martinou
ROZINAJOVOU – 16. augusta
• Piešťanské informačné
centrum, Pribinova 2 –
poetické pásmo k nedožitým
80. narodeninám básnika
Miroslava VÁLKA – 18. augusta
• Piešťanské informačné
centrum, Pribinova 2 –
putovanie po stopách
nežijúcich i súčasných
literátov, ktorí prežili dlhší
či kratší čas v Piešťanoch,
spojené s návštevou Pamätnej
izby Ivana KRASKA i stretnutím
s piešťanskou rodáčkou,
spisovateľkou Kvetou
DAŠKOVOU – 22. augusta
• Kaviareň Next Apache,
Panenská 28, Bratislava –
literárne kino s Lacom
KERATOM – 23. augusta
• Sad SNP v Žiline – prezentácia
literárneho klubu Silans pri ROS
v Žiline – 25. augusta

KDE BUDE
• Mestský park v Piešťanoch –
netradičné stretnutie
s knižkou Píšťalkár autora
Erika J. GROCHA – 28. augusta
o 14.00
• Kaviareň Next Apache,
Panenská 28, Bratislava –
literárne kino s Oliverom
BAKOŠOM – 30. augusta
• Čajovňa Kelion, Líščie
údolie 138, Bratislava –
prezentácia knihy Jozefa
BANÁŠA Idioti v politike –
30. augusta o 11.00
• Letná čitáreň U červeného
raka – program venovaný
básnikovi a prozaikovi Varlamovi
ŠALAMOVOVI – 4. septembra
o 17.00
• Kaviareň Next Apache,
Panenská 28, Bratislava –
literárne kino s Víťom
STAVIARSKYM – 6. septembra
o 20.20
• Univerzitná knižnica
Prešovskej univerzity
v Prešove – Dni vedeckých
knižníc 2007 – od 3. do 9.
septembra
• Kaviareň Next Apache,
Panenská 28, Bratislava –
literárne kino s poetkou Milou
HAUGOVOU – 13. septembra
o 20.20

číslo 18

Uzávierky literárnych súťaží

ZRKADLÍME

KDE BOLO

KNIŽNÁ REVUE

V bratislavskej letnej čitárni U červeného raka sa 31. júla uskutočnilo
stretnutie novinára a spisovateľa Jána ČOMAJA s priaznivcami literatúry
faktu. Posedenie uvádzal Anton HYKISCH, ktorý napísal roku 1964 predslov do Čomajovho debutu Smrť sedí vpredu. Ján Čomaj hovoril o svojich
novinárskych i literárnych začiatkoch, o prajných rokoch v redakcii Smena
na konci šesťdesiatych rokov, keď v jeho tvorbe dominovala umelecká reportáž, i o dobách násilného umlčania v čase normalizácie a návrate do novinárskeho života po revolúcii. V poslednom čase sa Ján Čomaj venuje predovšetkým spracovaniu životopisov významných slovenských umelcov –
Vojtecha Zamarovského, Otakara Neheru, medzi časom zosnulého Viliama
Schiﬀera, Ignáca Bizmayera a Tibora Bártfaya. Poslední dvaja menovaní sa
osobne zúčastnili na tomto podujatí. Zatiaľ najnovšou Čomajovou knihou je
Čakanie na koniec o osudoch ľudí, ktorých zločiny v posledných rokoch
otriasli Slovenskom a boli odsúdení na doživotné tresty (o diele sme písali
v prílohe KR 16-17/2007). Úryvky z diel Jána Čomaja prečítala Ingrid Hrubaničová a o dobrú náladu sa postaralo Džezové trio Stana Herka.
-bk-

Majstrovské diela v majstrovskej interpretácii
Vydavateľstvo PRO z Banskej Bystrice otvára samostatnú edíciu Knihy na
počúvanie. Chce sprostredkovať diela slovenskej literatúry zároveň v tlačenej
a zvukovej forme v interpretácii majstrov hovoreného slova. V týchto dňoch
vychádza prvý titul novej edície Óda na radosť od Milana Rúfusa v interpretácii už zosnulého Gustáva Valacha z archívu Slovenského rozhlasu. Poéma
Óda na radosť z roku 1981 bola ocenená Národnou cenou. Zvuková nahrávka
v réžii Vladimíra Ruska vznikla v SRo roku 1982. Doplnená je básňou Posledná opona Gustáva Valacha, v ktorej sa Milan Rúfus osobne lúči s priateľom.
Súčasne vychádza aj druhý titul – Milan Rúfus Murárska balada, v exkluzívnom prednese Mariána Geišberga, v réžii Vladimíra Ruska a s hudobnou spoluprácou Dariny Laščiakovej.
-r–

Predpoklady na politickú kariéru
Vo štvrtok 30. augusta sa uskutoční prezentácia recesistickej knihy Jozefa
Banáša Idioti v politike. Pre prípadných záujemcov o vstup do politiky sme
vybrali krátku ukážku:
Aj keď nie som presvedčený, že povolanie je najlepší prívlastok pre politiku, označenie práca sa mi pozdáva menej. Nepasuje mi ani označenie robota. Neviem si predstaviť politika, ktorý po celodennom sedení v parlamente
večer pred televízorom stiahne päť pív so slovami: „Dnes som sa narobil
ako kôň.“ Presnejšie sa mi zdá byť slovo profesia. Profesionál je človek, ktorý je schopný za peniaze vykonať čokoľvek.
Predpokladov na úspešnú politickú kariéru je mnoho. Narodíte sa ako
dieťa kráľa, cisára, emíra či iného monarchu, ako náčelníka generálneho
štábu vybranej africkej krajiny rozostrieľate vládu predchádzajúcu, alebo si
vás adoptuje doživotný diktátor. V našich podmienkach sa môžete k moci
dostať tak, že ju nájdete na zemi, alebo tak, že dodržíte rady uvedené v nasledujúcich kapitolách.
Podľa mojich pozorovaní počas študijného politického pobytu som nadobudol dojem, že podstatným predpokladom úspešnej politickej kariéry je
vlažný vzťah k práci. Nadobudnúť vlažný vzťah k práci nie je jednoduché.
Usilovným tréningom sa však dá nadobudnúť, podobne ako sa dá nadobudnúť horúci vzťah k práci. Vynikajúce predpoklady mať vlažný vzťah k práci
budete mať:
– ak sa narodíte s oboma rukami ľavými,
– ak sa narodíte ako dieťa dediča trónu,
– ak vám sudičky dajú do kolísky lopatu,
– ak vám sudičky dajú do kolísky fľašu borovičky,
– ak vám ju matka bude počas dojčenia prikladať namiesto prsníka,
– ak budete celé detstvo zdraviť „Práci česť!“
– ak budete denne osem až dvanásť hodín pozerať televízor,
– ak presedíte denne osem až dvanásť hodín v krčme,
– ak strávite mladosť v nápravno-výchovnom zariadení,
– ak ste v časoch reálneho socializmu boli robotníkom,
– ak ste v minulom živote boli kosákom a kladivom.
Nedajte sa pomýliť, keď sa vám pri pomyslení na prácu začnú vyhadzovať
vyrážky. Okamih, odkedy je váš vzťah k práci deﬁnitívne a neodvolateľne
vlažný až negatívny, nastáva vtedy, keď sa dostanete do štádia, v ktorom sa
už pri pomyslení na prácu začnete pomočovať. Maďarskí urológovia tento
stav poznajú ako „ora urinalis.“ Každý odborník vám povie, že je to ideálny
okamih na vstup do politiky. Literatúra pozná prípady adeptov politiky,
ktorí majú väčší strach z práce ako zo smrti.

Wolkrova Polianka 2007
Asociácia organizácií spisovateľov
Slovenska vyhlasuje súťaž v pôvodnej básnickej tvorbe mladých autorov vo veku do 35 rokov Wolkrova
Polianka 2007. Súťažiaci môžu do
súťaže poslať najviac 10 básnických
textov v súhrnnom rozsahu 200
veršov. Súťažné texty treba poslať
v troch exemplároch a pripojiť
k nim meno autora, kontaktné údaje spolu s dátumom narodenia alebo rodným číslom na adresu: Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, Laurinská 2, 815 08 Bratislava (obálku treba označiť heslom
Wolkrova Polianka).
Uzávierka prijímania súťažných
príspevkov je 15. septembra 2007.
Odovzdávanie cien sa uskutoční
v októbri.
Jašíkove Kysuce 2007
Spolok slovenských spisovateľov,
Literárny fond, Kysucká knižnica
v Čadci a Kysucká kultúrna nadácia
vyhlasujú 39. ročník Literárnej súťaže JAŠÍKOVE KYSUCE, ktorá je určená mladým talentovaným autorom
do 35 rokov. Podmienky súťaže sú
dostupné na internetovej stránke:
www.jasikovekysuce.sk. Uzávierka
prijímania súťažných príspevkov
je 31. októbra.

Literárna Senica Ladislava Novomeského 2007
Na súťaži sa môže zúčastniť každý
autor, ktorého práce neboli dosiaľ
knižne publikované. Súťaž je tematicky voľná a neanonymná. Každý
zúčastnený autor môže poslať do
súťaže najviac 5 poetických, resp.
prozaických útvarov v rozsahu maximálne 20 strojom písaných strán
formátu A4 v troch kópiách v slovenskom jazyku. Práce treba poslať
poštou na adresu: Záhorská knižnica, Vajanského 28, 905 01 Senica.
Informácie poskytuje Alena Kulíšková, tel.: 034/6513430, e-mail: kuliskova.alena@zupa-tt.sk.
Uzávierka súťaže je 30. septembra 2007
XV. ročník literárnej súťaže Jozefa Braneckého
Literárna súťaž je vypísaná v žánroch próza a poézia v kategóriách
stredoškolská mládež a dospelí
nad 20 rokov.
Kontakt: PhDr. Marta Halečková,
Opatovská 43, 911 01 Trenčín, tel.:
032/7446132.
Uzávierka súťaže je 30. septembra 2007.
Viac na www.litcentrum.sk

S batohom po Slovensku
K pätnástim titulom edície S batohom po Slovensku pribudol nový
(Daniel Kollár – Ján Lacika: Pieniny.
Severný Spiš a Šariš, Dajama,
2007).
Štruktúra sprievodcu je rovnaká
ako v predchádzajúcich publikáciách, zostavovatelia ostali verní prehľadnosti a jasnosti. Úvodná časť je
venovaná všeobecným informáciám
o koncipovaní jednotlivých trás,
značeniu náročnosti trás, zásadám
a pokynom bezpečného pohybu
a pobytu v horách. V prvej kapitole
sa oboznámime s prírodnými pomermi územia (podnebím, vodstvom, rastlinstvom, živočíšstvom
a pod.); prírodná charakteristika je
doplnená o zaujímavosti a tipy na
turistiku s označením jednotlivých
trás. Nasleduje mapa regiónu
v mierke 1:500 000 s vyznačením
a očíslovaním turistických trás. Po
tejto všeobecnej časti už nasleduje
to najdôležitejšie, opis jednotlivých
trás spolu s mapami. Tie sú koncipované heslovito, súhrn najdôležitejších informácií je teda naozaj
prehľadný. Prvým heslom je poloha
deﬁnujúca územie, kde sa turistická trasa nachádza, druhým východiskový bod, tretím cieľový bod,
štvrtým časový rozvrh, piatym prevýšenie a posledným heslom je
mapa opisovaného územia. Po heslách nasleduje charakteristika náročnosti túry a opis základnej trasy
spolu s upozorneniami na prírodné

zaujímavosti. Informácie o väčšine
trás dopĺňa fotograﬁa typickej scenérie. Základné trasy sú koncipované tak, aby nám umožnili návštevu
všetkých významných oblastí územia.
Turistická oblasť Pieniny – severný
Spiš a Šariš sa rozprestiera na severe až severozápade východného
Slovenska. Na severe ju ohraničuje
slovensko-poľská štátna hranica
a v oblasti Pienin presahuje aj na
poľskú stranu. Na západe susedí
s Tatrami, východným susedom sú
Východné Karpaty. Jej dĺžka je približne 80 kilometrov, v smere poludníkov je užšia, približne 40 kilometrov, takže o miesto na výlety
nebude núdza. Sprievodca po Pieninách obsahuje opis 40 peších turistických trás – základných trás, ale
nájdeme tu aj navrhnuté trasy – odporúčania, ako sa dajú základné
trasy spájať, kombinovať či skracovať.
Druhé vydanie sprievodcu Ján Lacika: Vysoké Tatry (Dajama 2007)
obsahuje 20 turistických trás a novinkou sú 3D mapy, na ktorých môžeme lepšie sledovať terén, ktorý
nás na trase čaká.
Takže, už si len zbaliť ruksak, „vybaviť“ sa kondičkou a odhodlaním,
nezabudnúť fotoaparát, a najmä
šikovného sprievodcu do vrecka,
a môžeme sa vydať na cestu po našich krásnych horách.
-mgb-

Maxileporelá z Knižného centra a Fragmentu
Knižné centrum po úspešných
maxileporelách formátu A3 s ilustráciami Jána Vrabca Všetci sme
priatelia, Hráme sa so zvieratkami a Červená Čiapočka pripravilo
pre začínajúcich čitateľov dve nové:
Popoluška a O zvedavom mačiatku. Obľúbenosť si získali vďaka farebnosti a veľkosti obrázkov, na ktorých možno najmenšie deti ľahko

učiť rozlišovať detaily. Otázky pri
obrázkoch sú orientované na osvojenie si nových pojmov a súvislostí.
V edícii Veľké leporelá vydavateľstva
Fragment vyšiel ako prvý titul Traktor ide do poľa, teraz je v ponuke
leporelo Na dvore so psíkom Bobíkom s obrázkami a úlohami orientovanými na rozvoj logického myslenia a predstavivosti.
-bi-

Nevyužité myšlienky
Nie je dôležité, čo sa človeku stane, ale ako na to zareaguje.
Maxim E. Matkin: Mužské interiéry , Vydavateľstvo Slovart 2007
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Recenzie

Boris Zala: Národ ako nesamozrejmosť

BIBLIOGLOSÁR

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2006

omas Christopher Greene
ZÁVISTLIVÝ MESIAC
Bratislava, Slovenský
spisovateľ 2007
Preklad Alexandra
Ruppeldtová

Úvod septembera sa u nás už
niekoľko rokov nespája len so
začiatkom školského roka, ale
aj so štátnym sviatkom, Dňom
ústavy Slovenskej republiky. Pri
tejto príležitosti sme zo širokej
ponuky publikácií
o spoločenských a politických
témach vybrali dve aktuálne,
ktoré referujú o súčasnosi
i minulosti nášho štátu
a národa.
Relatívne pohodlie života
bez výrazných celospoločenských
turbulencií dáva poľahky zabudnúť
na udalosti a deje, ktoré danému
stavu predchádzali. V tomto
zmysle je slovíčko
„nesamozrejmosť“ v názve knihy
ústredným pojmom úvah

a naznačuje, že pôjde
o prekopávanie vecí zaužívaných
a ustálených. Zala pripomína, že
národ ako jedinečná spoločenská
forma je vyústením zložitého
procesu, ktorý vyrástol
zo špecifickej dejinnej situácie.
Hľadajúc jeho zdroje, vracia sa
k ideovému prostrediu doby
osvietenstva, aby v ňom na pozadí
stretu súperiacich svetonázorov
identifikoval zásadné momenty
v utváraní národného bytia.
Náčrtom procesu formovania sa
národa v celoeurópskom dejinnom
kontexte, od vzniku a vývoj
hlavných tvorivých síl, až po bod,
keď sa stáva mocou a legitimizuje
sa, uvádza autor čitateľa do
problematiky „nesamozrejmosti“
jeho existencie. Zamyslenie sa nad
cestami premeny ľudu na národ

však zďaleka nevyčerpáva
tematický rozsah publikácie.
Kniha je súborom deviatich
historicko-filozofických štúdií
a svojím jednotným zameraním
tvorí pomerne kompaktný celok.
Z úrovne reflektujúcej spoločenské
pohyby na veľkej časti kontinentu,
sa ťažisko úvah postupne presúva
k užším problémom. Prirodzený
záujem o osudy Slovákov vedie
pohľad autora naprieč dejinnými
a politickými procesmi, ktoré
vyústili do vzniku samostatnej
Slovenskej republiky, pričom sa
dostáva až k aktuálnym otázkam.
Otázka národnej identity, kľúčová
z hľadiska diskusií o integrácii
rómskeho etnika do väčšinovej
spoločnosti, či postavenia
Slovenska v rámci Európskej únie,
sa v texte neustále vynára

a metamorfuje a jej zodpovedanie
je jednou z hlavných ambícií
knihy. Zala ponúka vlastný,
štúdiom a skúsenosťou
vybudovaný pohľad na históriu,
postavenie a funkciu národa ako
špecificky európskeho fenoménu.
Snaha o iný uhol pohľadu
viedla autora k novému
zamysleniu sa nad tými zložkami
európskeho dejinného pohybu,
ktoré vyústili do sformovania
národa ako „špecifickej formy
bytia“. Jej výsledkom
je po obsahovej stránke hutný
materiál s potenciálom prispieť
k hlbšiemu teoretickému
ukotveniu mladej krajiny
v hodnotách, z ktorých
vyrástla.
Peter Michalík

Anton Blaha a kolektív: Pyžamová revolúcia
Bratislava, Vydavateľstvo Nebojsa 2007
Dvanásť autorov, dnes zväčša
renomovaných spisovateľov
a publicistov (Ján Beňo, Anton
Blaha, Peter Colotka, Ján Čomaj,
Milan Ferko, Igor Gallo, Anton
Hykisch, Slavo Kalný, Drahuša
Kmotríková, Juraj Marušiak,
Ladislav Švihran, Richard Volek)
nám po polstoročí sprítomňuje
atmosféru roku 1956 medzi
bratislavskými vysokoškolákmi,
keď sa začali výraznejšie
prejavovať signály nespokojnosti
so situáciou nielen v organizácii
vysokoškolského života a nízkou
úrovňou štúdia, ale s celkovým
smerovaním spoločnosti
ku komunistami deklarovaným
„šťastnejším zajtrajškom“. Hneď
na začiatku roka sa udial pôvodne
viac-menej recesisticky vnímaný
protest proti rozhodnutiu
vtedajšieho ministra národnej
obrany Čepičku zrušiť vojenské
katedry, a tým absolventom
vysokých škôl predĺžiť vojenskú
službu. Protest sa odohral
v jeden januárový večer
vo vysokoškolskom internáte
na Suvorovovej ulici medzi
študentmi Filozofickej a Právnickej
fakulty UK a mal podobu
spontánneho zhromaždenia.
Podľa pamätníkov a iniciátorov
(najmä J. Beňa a R. Olšinského)
sa to udialo okolo desiatej večer.
Vtedy sa študenti o Čepičkovom
rozhodnutí dozvedeli a, zväčša už
v pyžamách, sa zišli v internátnej
jedálni. Výsledkom zhromaždenia,

akejsi malej „pyžamovej revolúcie“,
bolo spísanie rezolúcie
požadujúcej zrušenie ministrovho
nariadenia. A poslucháč 3. ročníka
Právnickej fakulty, Anton Blaha,
zostavil a 12 jeho spolužiakov
podpísalo petíciu prezidentovi
republiky, ktorá sa rovnako
domáhala zrušenia tohto
nariadenia. Odpoveď študentom
bola pre komunistický režim
príznačná: na recesiu odpovedala
represiou v podobe výsluchov
„podnecovateľov“ protestu na
štátnej bezpečnosti a hrozbou
vylúčenia zo štúdia, ktorá
sa u A. Blahu potom aj naplnila.
Pyžamový protest z januára stál
na začiatku udalostí, ktoré ukázali
trhliny v dovtedy monolitných
komunistických režimoch –
Chruščov na XX. zjazde KSSZ
odhalil obludnosti Stalina a jeho
kultu osobnosti a tieto odhalenia
mali vplyv na nasledujúce
dramatické udalosti v Poľsku
a najmä v Maďarsku, ale aj na
stalinistický režim
v Československu. Napätie
v spoločnosti sa v študentskej
komunite prejavilo už v máji:
najskôr znova v recesistickej
polohe počas študentského
karnevalu a potom vo vážnej
konfrontácii s vedením zväzáckej
organizácie a aj s ÚV KSS.
Na zhromaždení v internáte
Mladá garda sa študenti pripojili
k rezolúcii pražských
vysokoškolákov a ešte ju rozšírili

KNIHA ROKA 2007
Stav k 23. augustu

spomienkový text Antona Blahu
Maskám je všetko dovolené. Okrem
osobného pohľadu na udalosti
z mája 1956 v ňom píše aj o svojej
kalvárii vylúčeného študenta a na
svojom osobnom osude ukazuje
ako v tom čase (a potom
opakovane, vždy, keď niekto
upadol do nemilosti
komunistického režimu) pracovali
represívne mechanizmy moci. Jeho
vážny príspevok v knihe vhodne
dopĺňa analytická štúdia mladého
politológa Juraja Marušiaka
Slovenskí študenti a inteligencia

v roku 1956. Pyžamová revolúcia
je tak významným príspevkom
k poznaniu jedného zo zlomových
období dejín komunistickej
totality.
Aby som ale nevyvolal v čitateľovi
dojem, že ťažiskom knihy je
politologické pojednanie...
Kniha má aj svoju „pyžamovú“
polohu v spomienkach J. Beňa,
L. Švihrana, A. Hykischa, J. Čomaja
či M. Ferka, je v nej prítomná
aj pochopiteľná nostalgia
za vysokoškolskými rokmi
a je aj obrazom formovania novej
literárnej a novinárskej generácie,
ktorá potom v 60. rokoch zohrala
významnú úlohu v slovenskom
kultúrnom a intelektuálnom
živote. Editor Peter Štrelinger
oprávnene zaradil do knihy
aj krátku spomienku vtedajšieho
asistenta na Právnickej fakulte
a neskoršieho predsedu vlády
P. Colotku. Aj on patril do okruhu
ľudí, ktorí sa stali účastníkmi
i aktérmi študentského pohybu
v roku 1956.
Knihu Pyžamová revolúcia možno
vnímať aj ako skupinový portrét
generácie, ktorá si aj napriek tlaku
doby a nepretržitých nátlakových
akcií komunistického režimu
dokázala uchovať svoj tvorivý
potenciál i mravnú integritu.
V často nie práve povzbudzujúco
pôsobiacich dejinách Slovenska
v druhej polovici 20. storočia to
rozhodne nie je málo.
Anton Baláž

ANKETOVÝ LÍSTOK - KNIHA ROKA 2007
Počet hlasov

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

o požiadavky, ktoré už boli jasnou
kritikou pomerov nielen
vo vysokoškolskom živote. V tomto
zmysle je v knihe ťažiskový

KNIŽNÁ REVUE

1. Na knihu roka navrhujem:
(autor, názov, vydavateľstvo)

12
12
11
10
8
5

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

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

6
4

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

Meno a adresa odosielateľa:

(podpis)
18
12
9
8
4

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.

Atlantické pobrežie v okolí
rybárskej osady Galilea v štáte
Rhode Island je dejiskom
dramatického príbehu lásky.
Sedemnásťročný Anthony
a jeho kamarát Victor sa raz
v noci vydajú loďkou na
neďaleký ostrov s vidinou
získať peniaze uložené pod
kobercom v opustenom dome.
Nočný výlet však priniesol
nečakané prekvapenie – dom
nebol prázdny. Anthonyho
pričinením tam nešťastnou
náhodou zahynul syn majiteľky
domu. Medzi jeho dcérou
Hannah a Anthonym vzplanie
neskôr osudová láska. Tieto dve
udalosti úplne prevrátia život
mladíka.
Príbeh lásky dvoch citovo
založených ľudí a ich stret
so svetom reality, samozrejme,
nečakané zvraty udalostí
i nešťastná smrť jedného z nich
naznačujú, že čitateľ drží
v rukách pútavú knihu autora,
ktorého kritika označila
za „nový hlas v americkej fikcii“.

VESELÉ BLUDISKÁ.
NÁJDEŠ SPRÁVNU CESTU?
Senica, Arkus 2007
Ilustroval Andy Mečíř
V edícii Preč s nudou pripravilo
vydavateľstvo Arkus knižku
so šiestimi desiatkami
jednoduchších i náročnejších
bludísk, v ktorých vždy niekto
(červík, zvedavá chobotnica,
mravček, žirafa, líška či
zlatokop Fred, Zuzka,
čarodejnica, pilot a pod.)
potrebuje ukázať najkratšiu
cestu k cieľu. V knižke okrem
vyhľadávania ciest možno ešte
všetky obrázky vymaľovať.
S labyrintami sa veru nik nudiť
nebude. Navyše, k začiatku
školského roka je to vynikajúca
mozgová rozcvička pre
prázdninové hlavy menších
žiakov...

Barbara Woodová
BABYLONSKÁ HVIEZDA
Bratislava, Ikar 2006
Preklad Barbara Chovanová
Bývalý učiteľ egyptologičky
Candice Armstrongovej,
profesor John Masters, mal
nehodu a želal si, aby ho
v nemocnici navštívila. Ťažko
zranený profesor ju požiadal,
aby išla ihneď do jeho domu
a hovoril o „pandore
a babylonskej hviezde“.
Egyptologička netuší, o čo ide,
ale rozhodne chce splniť jeho
tajomnú prosbu. Spolu
s detektívom losangeleského
policajného oddelenia hľadajú
stopy, ktoré ich privedú
až do Sýrie. Obaja riskujú svoje
životy, aby získali babylonskú
hviezdu skôr, ako Philo
Thibodeau, člen tajnej
spoločnosti alexandriánov.
Dobrodružný dej, dramatické
okamihy, preteky s Philom,
ktorý je posadnutý zbieraním
starých vzácnych dokumentov
a plánuje veľkú skazu, to všetko
udržuje čitateľa tohto románu
v napätí až do posledného
riadku.
-lč-
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Vychádza

číslo 18

Peter Seewald: BENEDIKT XVI. Portrét zblízka
Peter Seewald (1954) je nemecký novinár a spisovateľ. Spolu
s kardinálom Josephom Ratzingerom vydal knihy Soľ zeme a Boh
a svet, ktoré boli preložené do 25 jazykov. Jeho portrét pápeža
Benedikta XVI. vyjde v septembri v preklade Jany Sarňákovej
vo Vydavateľstve Spolku sv. Vojtecha. Prinášame ukážky z knihy.
Joseph Aloysius Ratzinger sa hlásil na svet počas chladnej noci so
snehom a ľadom. Narodil sa na brieždení 16. apríla 1927 o 4.15
hodine. „Otec, kedy už budem môcť konečne vstať,“ pýtal sa
prvorodený syn Georg a dostalo sa mu odpovede: „Máme malého
chlapčeka.“ Scéna ako z knižky o svätých: rodičia sa volajú Mária
a Jozef a je Veľká sobota, preto chlapčeka pokrstili len štyri hodiny
po narodení. Vtedy ešte nebolo zvykom sláviť počas Veľkej noci
obrad svetla. Keďže zmŕtvychvstanie sa oslavovalo dopoludnia, pri
posväcovaní vody bol Joseph prvým krstencom pokrsteným úplne

OSOBA
Ratzinger je vždy najmladší. Ako docent
v seminári (dvadsaťštyriročný), ako profesor
(tridsaťjedenročný), ako kardinál
(päťdesiatročný). Inak to nebolo ani v jeho
rodine, bol najmladší z troch detí. Ako školák
nijako výrazne nevynikal. Považovali ho
za ostýchavého a skôr utiahnutého. Dobre
vyzerajúci, ale nešportový typ. Na najstarších
fotograﬁách vyzerá hĺbavo, vyčkávavo. Už
vtedy je tu typický ratzingerovský pohľad:
najprv vidieť a vyskúšať. Pery vysunuté
dopredu, koncentrovaný, skeptický výraz.
Nikto z neho nedokáže vyčítať, ako odpovie,
aký úsudok si urobí, aká je jeho nálada. Ale
pohľad vypovedá ešte o jednej základnej črte:
sebavedomie a trpezlivosť, pripravenosť niečo
vydržať. Ako doktorand odvážny hazardér.
Zvolil si jednu z najťažších tém: Ľud a Boží
ľud v Augustínovej náuke o Cirkvi. K vedeckej
činnosti patrí tajná záľuba v kázňach. Motto:
„Len vysloviteľnosť uchová myšlienku.“
Komplikovaná osobnosť. Geniálne nadanie,
„s ktorým si človek neraz aj vytrpí“ (hovorí
jeden z jeho asistentov). Chválený je jeho
intelekt, jeho sila systematizovať a rozlišovať
pozície. Mal takmer nevyčerpateľnú pamäť.
Dokáže bleskurýchlo čítať, nezvyčajne
koncentrovane pracovať. Hovorí deviatimi
jazykmi. Veľká skromnosť: Žiadne ubytovanie
mu nie je dosť jednoduché. Nikdy nebol
obzvlášť ctižiadostivý (tvrdí jeho brat). Keď
sa nedá vyhnúť boju, „vtedy neustúpi, ale
zareaguje tak, ako mu to káže svedomie“.
ZÁĽUBY
Jeho koníčky predstavujú hudba
a prechádzky (prv aj bedminton
a bicyklovanie). Jeho obľúbený skladateľ je
Mozart. Príležitostne si zahrá na klavíri
švorručne so svojím bratom, regensburským
chrámovým kapelmajstrom. Čítava Kau
a Hesseho, cituje Adorna a Blocha tak
samozrejme ako úspešné fantazijné dielo
Michaela Endeho Momo. Má rád mačky
(chová mačku Chico). Nemá technické vlohy.
Keby si musel urobiť vodičský preukaz, asi
by sa ocitol v nervovej kríze.
ZDRAVIE
Už od mladosti nepovažoval svoje zdravie
za veľmi dobré. Po cestách (informujú jeho
bývalí študenti) býval profesor mnoho dní
vyčerpaný. Na jeseň roku 1991 ho postihlo
krvácanie do mozgu. Odvtedy berie
na zriedenie krvi Aspirin 100. Jazva na ľavom
spánku je spomienkou na pád na ohrievacie
teleso v kúpeľni počas dovolenky v Brixene
v lete 1992. Ranu mu museli zašiť desiatimi
stehmi. Ťažké choroby, operácie alebo dlhšie
pobyty v nemocnici nie sú známe. Potrebuje
veľa spánku a chodí zavčasu spať. Nefajčí
a nepije ani alkohol, ani kávu (len
vo výnimočných prípadoch), uprednostňuje
ovocný čaj s množstvom cukru a s citrónom.
V stravovaní uprednostňuje jednoduché
pokrmy, hlavne jablkovú štrúdľu, parené
buchty a Hasenöhrl (druh pečiva).

Ratzingerovci mali celkom obyčajný pôvod,
boli vážni, usilovní a nábožní. Blahobyt nikdy
nebol ich vyhliadkou ani cieľom. Zato si udržiavali istý postoj. Úprimnosť v živote a bázeň
pred Bohom. Veď prastrýko bol farár Dr. Georg
Ratzinger, poslanec mníchovského zemského
snemu, ako aj berlínskeho ríšskeho snemu.
Jeho doktorská práca bola zameraná na zlepšenie cirkevnej starostlivosti o chudobných.
Miestni ľudia si ho vysoko ctili ako liberálneho
bojovníka za práva roľníkov, aj keď jeho boj proti detskej práci, ako vyplýva zo záznamov zemského snemu, ostatní poslanci považovali za
drzosť.
Rodičia sa sobášili neskoro. Desať dní pred Josephovým narodením otec oslávil 50 rokov,
matka mala 43 rokov. (Deti Maria a Georg sa narodili v rokoch 1921 a 1924 v Pleiskirchene pri
Altöttingu, v prvom bydlisku rodiny.) Joseph
a Maria sa pravdepodobne spoznali cez zoznamovací inzerát v katolíckom týždenníku Altöttinger Liebfrauenboten. Ratzingerova matka
bola kuchárka, srdečná, temperamentná a dobre vyzerajúca žena, ktorá sa vo všetkom vyznala. V jej rukách sa „s veľkou fantáziou a praktickou šikovnosťou“, ako ju chválili jej synovia,
z ničoho vytvárali skutočné divy. Otec pôsobil
neobratným a neústupným dojmom, nosil čierne fúzy, ktoré čoskoro zošediveli. Jeho vystupovanie bolo chladné a prísne, možno až príliš.
Zdravý chlap, usilovný, slušný, málovravný.
Od roku 1935, ešte predtým, než sa presťahovali do vlastného domu v Hufschlagu, nastúpil
na gymnázium a do biskupského seminára
v Traunsteine. Do rodičovského domu sa vracal
len cez prázdniny. Aj Maria sa odsťahovala. Nastúpila do dievčenskej školy františkánok v Au
nad Innom. Učila sa tam domáce hospodárstvo,
stenograﬁu, písať na stroji a angličtinu. V roku
1937 praxovala u aschauského farára, ktorému
sa starala o dom, dvor, maštaľ. Súrodenci v školách, mama na sezónnych prácach – bolo to
obdobie, keď Joseph býval so svojím otcom
doma zväčša sám. A tešil sa z toho. Neskôr
s láskou spomínal, akú radosť mal z toho, že
mohol zažiť „dobrodružnosť, voľnosť a krásu
starého domu s jeho vnútorným teplom“. Bol
to „skutočný raj“. Nedostatok moderného komfortu vôbec nepociťoval: „Cítili sme, čo dostávame – a koľko si rodičia vzali na seba.“ So žandárom na dôchodku, z ktorého sa vykľul „oduševnený rozprávač“, pochodil hory-doly. A vďaka
vychádzkam a rozhovorom si boli obaja Josephovia, otec a syn, „veľmi blízki“.
Benjamínko rodiny nebol ktovieaký domáci
majster, ale ako žiak ľudovej školy rád maľoval
a písal básne o krásach prírody. Keď sa súrodenci spolu hrali, občas došlo k hádke aj k bitke. Išlo o to, kto dostane loptu a či má pravdu
ten či onen. Potom musela zasiahnuť mama,
ktorá chlapcov naháňala s pracháčom. Otec sa
držal v úzadí. Pokiaľ ide o telesné tresty, uštedril im maximálne capnutie po zadku. Facky, po
bavorsky „Watschn“, boli tabu. A žiadne z detí
nebolo uprednostňované alebo nejako ukrátené. Už ako desaťročný Joseph žil podľa presného rozvrhu dňa. Po škole a obede si chvíľu odpočinul na pohovke v izbe, potom si robil domáce úlohy. Popoludní doučoval iné deti alebo
sa učil hrať na husliach. Učieval sa v obývacej
izbe. Používali ju len málo, v zime v nej nekúrili.
Len čo sa však objavil brat Georg, aby tam cvičil
hru na klavíri, musel ustúpiť. Neskôr mu zariadili pracovný kútik v rodičovskej spálni.
Georg hovorí, že cieľom rodičov bolo „dobre
a spravodlivo nás vychovať, všetkých hneď. Boli
sme jednoducho ‚Marie a dvaja chlapci‘“. No
bezpochyby Maria bola trochu znevýhodnená.

čerstvou krstnou vodou – a tým bol určitým spôsobom naveky
ponorený do veľkonočného tajomstva. Liturgicky vzaté, táto hodina
je súčasne hodinou krstu Cirkvi. A nielen rodičia a príbuzní neskôr
okolnosti, ktoré toto narodenie sprevádzali, považovali za riadenie
z neba. Neskôr mi Ratzinger povedal, že aj jeho samého tento
mimoriadny začiatok života – „už bola takmer Veľká noc, ale ešte
sa nezačala, ešte bola skrytá“ – vždy napĺňal vďačnosťou. Videl
v tom „znak požehnania“, že sa „narodil práve vtedy, keď Cirkev
pripravovala krstnú vodu a [on] sa potom stal prvým krstencom
novej vody“. Výnimočným spôsobom mu to zapadalo
„do veľkonočných súvislostí“. Vnímal to ako „veľmi dobrý deň, ktorý
istým spôsobom naznačoval obraz [jeho] dejín a [jeho] vlastnú
situáciu: pred dverami Veľkej noci, ale ešte nie vo dverách“.
O 78 rokov neskôr sa táto vyhliadka, ako sme sa už medzičasom
dozvedeli, mala dramatickým spôsobom naplniť.

Joseph Ratzinger nikdy nenapísal autobiograﬁu. To, čo sa dostalo do kníhkupectiev pod názvom Z môjho života, bolo pôvodne myslené
len ako článok v rámci väčšieho diela, ktoré
chceli vydať jeho bývalí žiaci k jeho 70. narodeninám. Kardinál svoj text poslal, lajdácki žiaci
nie. Preto údajná životopisná kniha pôsobí tak
trochu biedne.
Informácie o jeho súkromí sú veľmi skromné.
Brilantného intelektuála zrádza umenie, keď má
povedať niečo o svojom rodinnom zázemí. Táto
málovravnosť vyplýva možno z toho, že u Ratzingerovcov sa o intimite nehovorilo. Ani o intimite s Bohom. „Každý žil svojím životom. Tak to
bolo,“ hovorí jeho brat Georg. Obzvlášť ťažké
problémy riešili so spovedníkom a čo ich príliš
ťažilo, to zhodili z pliec pri spovedi. Napokon bol
tu ešte osobný rozhovor so samotným Všemohúcim – a využitie odporúčaní, ktoré svetu daroval Pán Ježiš Kristus. Bol to dedinský farár, ktorý
tlačil na to, aby so svojím bratom aj Joseph hneď
nastúpil do chlapčenského seminára.
Ak si školák Ratzinger ešte užíval idylku Hufschlagu, pre arcibiskupský seminár mal len
jedno slovo: „Trápenie.“ V posluchárni s približne 60 ďalšími chlapcami sa cítil ako v tlačenici.
Učenie, ktoré si predtým organizoval ľahko
a samostatne, bolo preňho zrazu ťažké. K tomu sa pridalo, že Joseph bol nielen najmladší
v triede, ale aj druhý najmenší, a preto „takmer
od všetkých oveľa slabší“. Jeho veľký brat mu
nemohol pomáhať, bol v inom ročníku. Ťažké
bremeno. „Privyknúť si na mentalitu skupiny
a životný rytmus seminára“ bolo preňho nesmierne ťažké, aj keď neskôr priznal, že práve
toto mu pomohlo „nájsť si vlastné miesto“.
Najhoršie však bolo každodenné športovanie
na veľkom ihrisku. Dve poludňajšie hodiny,
ktoré sa mohli stať tortúrou. Kamaráti síce boli
do istej miery „tolerantní“, „ale nie je dlhodobo

príjemné musieť žiť z tolerancie ostatných
a uvedomovať si, že pre družstvo, ku ktorému
si pridelený, predstavuješ len príťaž“. Napriek
hendikepu a odporu voči kolektívnemu športu
sa z Ratzingera stal premiant triedy. A keby
mu vysvedčenie nešpatili známky z cvičenia
a kreslenia, nebol by tretí najlepší, ale najlepší
z celej školy.
Deň 29. jún 1951 bol pre súrodencov Ratzingerovcov vo freisinskom dóme veľkým dňom.
Keď pri kňazskej vysviacke zaznela z úst kardinála Michaela Faulhabera výzva, odpovedalo 40
hlasov: „Tu som.“ Bola slnečná nedeľa, Joseph ju
vnímal ako „vrchol života“. Lebo v tejto chvíli sa
mu vryl do pamäti ešte jeden výnimočný zážitok. Človek by nemal byť poverčivý, hovorí, „ale
v tej chvíli, keď na mňa starý biskup položil
ruky, vzlietol od hlavného oltára v dóme vtáčik,
pravdepodobne škovránok, a zatrilkoval krátku
radostnú pieseň. Bolo to pre mňa ako prísľub
zhora: Tak je to dobré, si na správnej ceste“.
Prvú bohoslužbu svojho života celebroval Ratzinger ako kňaz so svojím bratom Georgom
8. júla 1951 v Kostole svätého Osvalda v Traunsteine. Kostol bol na prasknutie plný. Dojatí
rodičia zažili, ako ich synovia po dlhom čase odriekania a vojnovej drámy pred oltárom súčasne zdvihli ruky, aby veriacemu ľudu udelili mimoriadne primičné požehnanie. Potom prechádzali mestom, aby vniesli požehnanie do domov. Bol to jeden z jedinečných okamihov, ku
ktorému by sa chcel mladý kňaz vyjadriť aj slovami: „Videli v nás ľudí, ktorých sa dotklo Kristovo poverenie a ktorí smeli niesť jeho blízkosť
ľuďom.“ Na začiatku kňazskej služby však Ratzingera trápili existenciálne otázky: „Keď je
kresťanská viera oddávna spojená s uzavretým
zjavením, nie je odsúdená na to, aby bola otočená vzad a pútala ľudí k minulým časom?“

Jozef Krajči: Historické reﬂexie konfesijných vzťahov
Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela 2006
Knižná monografia vysokoškolského pedagóga, profesora Jozefa Krajčiho je prvá svojho
druhu, téma konfesijných vzťahov bola doteraz
spracovaná len fragmentárne. Sú publikácie,
najmä z obdobia po roku 1950, keď sa štátna
moc snažila cirkev vylúčiť zo spoločnosti, a tak
naplniť svoj ideologický program (ateizácia
spoločnosti).
Autor prezentuje vzťahy cirkvi a štátu v historickej reflexii, a to od vzniku kresťanstva
(I. časť), cez stredovek až po súčasnosť (II. časť).
Obe časti sú rozdelené na kapitoly a podkapitoly, ktoré na seba logicky nadväzujú a tvoria
prehľadný celok. Rozsah diela (284 s.) neumožnil poukázať na všetky dejinné vzťahy, konflikty, roky symbiózy, ale aj vzájomných napätí,
ktoré dejiny vo vzťahoch medzi cirkvou a štátom poznajú. Vybrané kapitoly, ktoré Krajči
predostiera, sú však mimoriadne vhodnou
ukážkou celkového dejinného kontextu týchto
vzťahov.
Kapitoly, ako byzantizmus a cezaropapizmus,
ikonoklazmus, boj o investitúru... v I. časti ukazujú dejinné špecifiká konfesijných vzťahov.
Všetky kapitoly II. časti cez konkrétne udalosti
(vyhostenie vatikánskeho diplomata, nátlak štátu pri voľbe ordinára v Banskej Bystrici, Velehradský výbor, katolícka akcia...) veľmi jasne
ozrejmujú celkovú atmosféru vzťahov medzi politickou reprezentáciou a cirkvou na Slovensku.
Autor veľmi citlivo rieši kapitoly Zákonné
úpravy medzi Slovenským štátom a cirkvou
a Slovenský štát a riešenie židovskej otázky. Jeho
hodnotenie z hľadiska dokumentárneho je pre-

svedčivé a objektívne. Správne poukázal aj na
tendencie osvieteneckého hnutia, ktorého členov nemožno plošne označovať za odporcov
kresťanstva. Podrobne reflektované sú aj novodobé vzťahy medzi štátom a cirkvou, v rokoch
1948 až 1989 poznačené jednoznačným vplyvom komunistickej ideológie. Tzv. „nežná revolúcia“ zmenila politický systém v Československu a následne vytvorila podmienky pre vznik
samostatnej Slovenskej republiky. Tieto skutočnosti významne ovplyvnili úplne novú filozofiu
vo vzťahoch medzi štátom a cirkvou, čo je
v knihe síce stručne, ale objektívne a argumentačne dobre vystihnuté a zhodnotené.
Autor originálneho diela volil vhodnú štruktúru, ktorá mu umožnila napísať odborno-teoretickú prácu na vysokej úrovni, pričom jeho
jazyk a štýl sú jasné a zrozumiteľné. Pri spracovaní predmetnej matérie použil historickú, deduktívnu a logickú metódu, ako aj metódu kritickej analýzy. Ukazuje, že súčasné vzťahy medzi cirkvou a štátom na Slovensku sa riadia
vzájomným rešpektom tak občianskych, ako aj
cirkevných zákonov a záväznosti zmlúv, ktoré
Slovenská republika s Apoštolským stolcom
uzavrela a ratifikovala. Cenný je i rozsiahly poznámkový aparát so zoznamom použitej literatúry a prameňov.
Historické reflexie konfesijných vzťahov odporúčame širokej čitateľskej verejnosti, ako aj
študentom právnických fakúlt a politológie,
ktorým poslúži pri štúdiu konfesijného a cirkevného práva.
Prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.
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Recenzie

Takto to chceme

Inšpiratívne prinavrátenie

Dominik Dán: Cela číslo 17, Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2007

Eva Maliti-Fraňová: Tabuizovaná prekladateľka Zora Jesenská,
Bratislava, VEDA – vydavateľstvo SAV a Ústav svetovej literatúry
SAV 2007

„Inteligenti“ to za mrežami nikdy nemali ľahké. Väzenia totiž zväčša zapĺňajú ľudia, ktorí za život prečítali možno
tak Čin–Čina, tí chytrejší snáď Budkáčika a Dubkáčika. Bez urážky. Inú kategóriu, samozrejme, tvorili kedysi politickí väzni, ale ten čas už je dávno za
nami. Ak sa teda už raz dostanete do
„chládku“, rešpekt si získate jedine päsťami alebo kreditom obávaného „týpka“, ktorý jediný vás ochráni pred šikanovaním, výpraskom alebo niečím horším. Väzenská hierarchia a jej pravidlá,
nápadne sa podobajúce ešte spred pár
rokov platiacim pravidlám základnej
vojenskej služby, je krutá a nemilosrdná. Na vlastnej koži sa o tom presvedčil aj Kamil Puskailer, hrdina Cely
číslo 17. Tá je jeho novým domovom na
dlhých trinásť rokov, ktoré v nej strávi
za vraždu svojej manželky. Tvrdí, že je
nevinný, avšak to už sme všetci raz počuli, všakže? Jeho
spolubývajúci ho hneď prvý deň uvedú do obrazu a Kamilovi nezostáva nič iné, len sa prispôsobiť.
Osud tohto väzňa by vyzeral úplne ináč, keby sa jeho prípad vďaka náhode nedostal na stôl detektíva Richarda
Krauza. Sú práve Vianoce – čas pokoja a lásky; ľudia sú
k sebe aspoň chvíľu lepší a vraždia sa navzájom menej ako
obvykle. A možno práve preto sa detektív rozhodne vrátiť
k prípadu štyri roky zapadajúcemu prachom. Napohľad
jasná vražda zo žiarlivosti ukrýva pod povrchom oveľa
viac, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Osudy mnohých ľudí

závisia od odhalenia pravdy. A keď tá
skutočne vďaka Krauzovi a jeho kolegom uzrie svetlo sveta, aj tvrdým detektívom sa ježia vlasy.
Dominik Dán začal tentoraz trochu
inak. Prostredníctvom spomienok doktora prírodných vied Kamila Puskailera
nás prevádza jeho životom a súčasne
sledujeme jeho zoznámenie s väzenským prostredím. Dán je povolaním
vyšetrovateľ s dvadsaťročnou praxou.
Avšak nesedel v base. Teda, pravdepodobne nesedel. Dal si skutočne záležať
– opis života za väzenskými múrmi je
živý a vierohodný, no postavy väzňov
a dozorcov pôsobia trochu schematicky a umelo – šéf izby Gogo, zákerný
Scink, tvrdý Peso alebo akvaristike oddaný riaditeľ väznice. Ale od momentu,
keď na scénu prichádza Krauz a jeho
„bratia v zbrani“, sa cítite opäť „ako
doma“, rovnako ako samotný autor. S ľahkosťou si dovolí
vsunúť do deja malé „detektívne“ intermezzo; keď Krauz
počas jedného (Štedrého) večera bravúrne odhalí vraha
polonahého chlapa s bodákom v chrbte. Keď sa neskôr
detektívne esá z Nášho mesta (Bratislavy) zahryznú do
zabudnutého prípadu doktora Puskailera, dej sa dostáva
do otáčok. A záver? Keď z kopca, tak s Dánom; riadky sa
vám mihajú pred očami, akoby ste sedeli v kokpite Migu29 a vám sa nechce skončiť. Toto milujeme, takto to chceme, obecenstvo reve, ovácie postojačky: „Bravo, maestro
– tešíme sa na pokračovanie!“
Vladimír Radosa

Mýtoborec s bystrým úsudkom
Ján Lajčiak: Slovensko a kultúra, Bratislava, Vydavateľstvo Q 111 2007
Rozsiahla kultúrno-ﬁlozoﬁcká štúdia Jána Lajčiaka sa dočkala svojho štvrtého vydania, pripraveného podľa prvého
vydania z roku 1921, ktoré zostavil prof. Samuel Štefan
Osuský. Ide o čitateľské vydanie so značnými jazykovo-štylistickými zásahmi (textologická úprava Kveta Dašková
a Borislav Petrík). Najnovšie vydanie vrcholného diela kňaza, literáta a najmä intelektuála európskeho formátu, sprítomňuje jeho bystré úsudky o kultúrno-spoločenskej situácii, životnom štýle a zmýšľaní Slovákov na začiatku 20. storočia. Cieľom Jána Lajčiaka je uskutočňovať osvetu, nevtieravo budiť národné povedomie a inšpirovať kultúrnosť.
Východiskovým podnetom je zistenie, že na Slovensku
žije veľa ľudí, ktorých „duševným športom je deštrukcia“.
Jeho prístup charakterizuje objektivizovaný opis situácie
a konštruktívna kritika pasivity slovenských ľudí, národného izolacionizmu a ľpenia na stereotypoch. Autor sa pokúša
zrušiť hanlivé prívlastky slovenského národa tej doby: „úbohý“ či „infernálny“, prostredníctvom systematickej osvety:
„Cieľom človeka nie je žiť len život animálny, ako to telesné
inštinkty diktujú, lež čosi vyššieho, totiž tvorenie kultúry“.
Autor sympatizuje s progresívnymi ideovými smermi,

najmä s hlasistami a prúdistami. Lajčiakovo dielo miestami vyznieva ako otvorená diskusia s predstaviteľmi konzervatívnych názorov: s klerikálmi a tzv. „Staroslovákmi“.
Ako intelektuál európskeho typu nadobudol vzdelanie na
prestížnych univerzitách v Lipsku a Paríži, potom však
strávil produktívny život ako kňaz na fare v odľahlej liptovskej obci Boca. Hrozbu duchovného zakrpatenia a premárneného života, ktorá ho osobne prenasledovala, považoval za chiméru súdobého spoločenstva.
V stati Slovenská literatúra a veda si všíma najmä literárnu recepciu a upadajúce čitateľské návyky. Vyzýva
k väčšej „elasticite ducha“, pričom vyzdvihuje všestranné kultúrno-spoločenské aktivity slovenských spisovateliek (T. Vansová, E. Maróthy–Šoltésová, M. Paulíny–
Tóthová atď.).
Hoci Ján Lajčiak umrel 43-ročný, v roku 1918 a jeho dielo
zostalo nedokončené, môžeme považovať za ideovo ucelené vo vzťahu k otázkam, na ktoré hľadal odpovede. Je to
autentické svedectvo danej doby, s myšlienkami platnými
i dnes.
Jaroslav Vlnka

Turecko otvorenými očami
Ľubomír Križan: Krok za krokom po Turecku, Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2007
Túto knižku som chytila do rúk a odložila až po dočítaní. A čítanie som končila presvedčením, že sa celkom
určite – najradšej hneď – musím vydať po stopách autora. Spôsob, akým je cestopis napísaný, i Turecko v ňom
vykreslené ma uchvátili. Autor ma ustavične udržiaval
v očakávaní nasledujúceho miesta putovania územím
Turecka, bola som zvedavá na nové informácie.
Križan celkom určite získa pre túto krajinu i vás. Turecko zrazu vnímate inými očami, než je v európskom
prostredí zvykom, zbavíte sa mnohých predsudkov
a predpojatostí a rastie vo vás úcta k tejto krajine a jej
obyvateľom.
Ak uplatníme „informačné kritérium“, musíme oceniť
dôsledné zmapovanie tureckého územia: postupne prechádzame od marmarskej, čiernomorskej, egejskej a stredozemskej oblasti cez centrálnu a juhovýchodnú Anatóliu a končíme vo východnej Anatólii. Názornosť výkladu
podporuje mapka v úvode cestopisu, na ktorej si môžete
overiť, kde v Turecku sa práve nachádzate. Výborná pomôcka! Kvalitný text dokresľuje množstvo fotograﬁí.
Putovanie začína Istanbulom, v jedinom meste na sve-

te, ktoré leží na dvoch kontinentoch a v jedinej metropole, ktorá bola postupne strediskom kresťanského aj
islamského impéria. Unikátnym odkazom týchto dvoch
období a kultúr je byzantský kresťanský chrám Hagia
Soﬁa a moslimská modlitebňa Modrá mešita, stojace
ako protipóly na opačných stranách toho istého parku.
Delí ich od seba dvesto metrov a tisícsto rokov.
Prírodný zázrak predstavuje Bospor. Postupne navštívite napr. Tróju, Assos, kde vyučoval Aristoteles, Afrodisias
so známou sochárskou školou, ale aj Efez, Pergamon, križiacky hrad pri Anamure, pomník kráľa Antiocha či
miesto vydaja slávnej Kleopatry. Určite si so zaujatím
prečítate príbeh Atatürka, otca Turkov, a lepšie porozumiete jeho významu pre dejiny i súčasnosť Turecka.
Pozývam vás prečítať si tento cestopis! Vynikajúcim
spôsobom dokumentuje, že jeho autor naozaj chodil po
krajine s otvorenými očami a prešiel ju krížom-krážom,
ako sa sám priznáva. A navyše v ňom v plnej miere zúročil svoje dlhoročné skúsenosti žurnalistu, scenáristu
a spisovateľa.
-mgb-

CITUJEME ...
„Ak má človek so sadistickými sklonmi v rukách veľkú
moc a od neho závisí osud a život ľudí, môže spôsobiť,
čo sa aj neraz stalo, veľké krviprelievanie. V tomto
zmysle odstrašujúcim príkladom môže byť napríklad
Timur Lenk (Kuľhavý Timur), orientálny vládca
a dobyvateľ, žijúci v rokoch 1369 – 1405. Kdekoľvek sa

objavil, dal povraždiť desaťtisíce nevinných ľudí. Jeho
cestu značili potoky krvi. Keď ovládol Perziu a dobyl
Isfahán, nechal sťať 70 000 ľudí a z ich hláv dal urobiť
pyramídu.“
Jozef Kočiš: Alžbeta Báthoryová a jej obete,
Žilina, Knižné centrum 2007

„V tejto knihe ide o pamäť
a pamätanie,“ píše autorka
v úvode monograﬁe o Zore
Jesenskej, významnej
prekladateľke a kultúrnej
dejateľke. Prozaička, dramatička,
literárna vedkyňa a sama aj
prekladateľka Eva Maliti-Fraňová
sa podujala na neľahkú úlohu
sprítomniť a zároveň
odtabuizovať literátku, ktorá
svojimi prekladmi, úvahami
o prekladaní, ako aj edičnými
a organizačnými aktivitami
zásadnou mierou prispievala
k rozvoju slovenskej kultúry
počas niekoľkých dekád
20. storočia.
Z veľkého počtu prekladov, ktoré
urobila Zora Jesenská najmä
z ruštiny, ale aj z francúzštiny
(napr. Simone de Beauvoir),
nemčiny a angličtiny
(v spolupráci s manželom Jánom
Roznerom), sa Eva Maliti-Fraňová
venuje najmä prekladom
z ruštiny, ku ktorej mala Zora
Jesenská (aj citovo) najbližšie.
Ide predovšetkým o preklad
Šolochovovho Tichého Donu,
Dostojevského Bratov
Karamazovcov a Pasternakovho
Doktora Živaga.
V súvislosti s románom Tichý
Don sa autorka pristavuje pri
známej polemike o jeho
preklade (vyšiel roku 1950),
kde sa otvorila otázka
naturalizačných tendencií,
ktoré Zora Jesenská uplatňovala
a v polemike aj obhajovala,
čo jej vynieslo medziiným
obvinenie z buržoázneho
nacionalizmu. Za veľmi vydarené
pokladám analýzy prekladov
Bratov Karamazovcov (najmä
Legendy o Veľkom inkvizítorovi)
a Doktora Živaga – autorka
tu postupuje metódou
komparácie (preklady Jesenskej
porovnáva s prekladom
Jána Ferenčíka, resp. v druhom
prípade s prekladom Viery
Hegerovej).
V monograﬁi majú priestor

aj iné kultúrne aktivity Zory
Jesenskej: napríklad redaktorské
pôsobenie v Živene, záujem
o problematiku slovenskej
ženy. Dodám, že dôraz na
vzdelávanie žien, ich uplatnenie
či vzťah žena/literatúra, súznel
s európskymi tendenciami;
aj tento fakt potvrdzuje
prekladateľkino smerovanie
k otvorenosti voči svetu
(pri zachovaní svojej národnej
špeciﬁckosti) a môže slúžiť
ako silný argument proti
obvineniam z nacionalizmu.
Publikáciu dopĺňa súpis
vybraných prekladov z pera
Zory Jesenskej (úctyhodný
je počet uvedených knižných
a divadelných prekladov – 128!),
takisto výber titulov
prekladateľkiných statí,
diskusných príspevkov
a rozhovorov o preklade, ako
aj jej knižných publikácií (spolu
s recenziami na ne) a vybraných
článkov o jej prekladateľskej
tvorbe.
Monograﬁa prispieva k rozvíjaniu
teoretického skúmania dejín
prekladu u nás, ako aj
k rozvíjaniu samotnej teórie
prekladu. Najcennejšie je vari
to, že poctivou reﬂexiou,
situovaním stanovenej témy
do širšieho spoločenskopolitického kontextu a úsilím
o čo najkomplexnejší pohľad
prinavracia Zoru Jesenskú
do našich kultúrnych dejín.
Autorku nezviedla (ako to neraz
býva) čierno-biela perspektíva,
neprepadla jednostranným
hodnoteniam zložitej
a kontroverznej osobnosti,
neobišla ani jej rôzne omyly
či občasné zaváhania, nezamenila
úctu a rešpekt voči nesporným
zásluhám za nekritický pátos.
Aj preto, ako sa nazdávam, môže
byť jej bádateľský prístup
inšpiratívny pre „prinavracanie“
ďalších osobností, ktoré sa ocitli
mimo kultúrnej pamäte.
Etela Farkašová

NA NOŽI
Jana Štefánia Kuzmová:
V noci je každá báseň sova
Nitra, Spolok slovenských spisovateľov 2007
Autorka venuje svoju piatu zbierku básní Andrejovi Červeňákovi
a všetkým snívajúcim svoj Sen. Mojím snom s veľkým S je už nikdy
nemať príležitosť brúsiť ostrie v tejto rubrike. No, a ako napriek,
práve táto knižka mi v tom bráni – strašný to, umenia hodný
paradox...
Ale poporiadku: textologicky ide o zaujímavú knihu, veď autorka sa
inšpirovala dielom profesora Červeňáka Dostojevského sny, pričom
intertextuálne úryvky cituje pred každou svojou básňou.
Dostojevskij, Červeňák a Kuzmová, to je trojka silného kalibru, sotva
sa však nájde „kanón“, ktorý ich takto potrojme vystrelí, aby
skutočne zasiahol čitateľa. Je to skôr laxatívnym intelektuálstvom
ucapkaná delová guľa, vyzerá dobre, ale namiesto vybuchovania sa
vie iba kotúľať. Reﬂexívne básne sa zmietajú snami, aby to s našimi
životmi vyzeralo veľmi transcendentne („Dnes mi v záhradke /
vyklíčilo semienko pravedomia“), to ale všetci vieme; existenciálnym
a morálnym mudráčením (napr. „Stala som sa / vzťažným slovesom, /
som súvzťažná“; „Zahoď batoh / zašlých životov“), čo tiež dokáže
hocikto; kresťanskými transparentmi („Už nehľadaj Boha! / Načo? /
Sídli v tvojom srdci!“), ktoré dnes „visia“ všade; a celé je to vnorené
do akože sugestívnej hmly sebaprojekčnej ﬁlozoﬁe, ktorá je predsa
len čímsi výnimočná: dokáže otráviť – asi najviac násilnosťou, s akou
chce stoj čo stoj a dokola poukázať na koncepciu bytia, pričom tá sa
dopovedala už na začiatku, vlastne pred ním (v Dostojevskom).
Písačky a táračky, veru, nie je každá báseň sova, ale aj somarina.
Radoslav Matejov
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Knihy v predaji
1 FILOZOFIA
10 Filozofia
KOMÁRIK, Emil
Rozprava o Adamovi
Bratislava, Porta libri 2007. 1. vyd. 206 s.
Brož.
Úvahy o človeku a predstava systémového, vedeckého pohľadu na človeka od
prvej bunky až po jeho vzťah k transcendentnému Bohu.
ISBN 978-80-89067-44-2
ŠTRAUSS, Tomáš
Toto posrané 20. storočie
Bratislava, Kalligram 2007. 2. dopl. vyd.
299 s. Brož.
Pokus o ﬁlozoﬁckú esej.
ISBN 978-80-7149-955-8
13 Okultné vedy. Parapsychológia. Tajné spoločnosti
DUNN, Patrick
Postmoderná mágia. Z angl. orig. prel.
Martin Štulrajter
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 278 s. Viaz.
Publikácia od výskumníka magických
systémov, v ktorej autor kombinuje starobylú magickosť a moderný svet.
ISBN 978-80-551-1514-6
SMALL, Jacquelyn
Jak se stát mystikem v praxi. Z angl.
orig. prel. do češtiny R. Kneblová
Bratislava, EUGENIKA 2007. 1. vyd. 171 s.
Brož.
Odkrývanie našej identity.
ISBN 80-89227-65-5

STISKALA, Jozef
Hormón života
B. m., Vl. nákl. 2007. 1. vyd. 98 s. Brož.
Duchovná príprava na vieru v Boha.
ISBN 978-80-969715-7-2
TABOR, James D.
Ježišova dynastia. Z angl. orig. prel.
Nora Valová
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 350 s. Viaz.
Alternatívny pohľad na prvopočiatky
kresťanstva od autora, ktorý tridsať rokov študoval kresťanské dokumenty
a zúčastnil sa na vykopávkach v Izraeli.
ISBN 978-80-551-1501-6
3 SPOLOČENSKÉ VEDY
32 Politika
Kradmá ruka feministky rozvažuje za
plentou
Bratislava, ASPEKT, záujmové združenie
žien 2007. 1. vyd. 120 s. Brož.
Výsledky projektu Voľby do NR SR v roku 2006 - rodové aspekty. Kniha prezentuje analýzu umiestnenia žien na kandidátnych listinách, venuje sa rodovej
agende vo volebných programoch strán,
ponúka mediálnu analýzu slovenských
printových médií v čase pred voľbami
i po voľbách z rodového hľadiska.
ISBN 978-80-85549-67-6

19 Učebnice
IVANOVÁ, Eva - KOPINOVÁ, Ľubica - LÍŠKOVÁ, Eva
Etická výchova pre I. ročník ZŠ 1
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá 2007. 3. vyd. 32 s.
Voľné listy
Pracovné listy.
ISBN 978-80-10-01239-8

Fiškálne, zdravotné a sociálne dopady
zdaňovania tabakových výrobkov na
Slovensku a v medzinárodnom kontexte
Bratislava, Nadácia F. A. Hayeka 2007.
1. vyd. 94 s. Brož.
Zborník z medzinárodného seminára.
ISBN 978-80-969709-1-9

2 NÁBOŽENSTVO. DUCHOVNOSŤ

Hypotekárne bankovníctvo. Finančné
nástroje na podporu bytovej výstavby
na Slovensku
Bratislava, Sprint 2007. 1. vyd. 322 s. Viaz.
Monograﬁa prináša ucelený pohľad na
problematiku ﬁnancovania nehnuteľností a podporu bytovej výstavby.
ISBN 978-80-89085-85-9

Cyrilské a latinské pamiatky v byzanstko-slovanskom obradovom prostredí
na Slovensku. Zost. P. Žeňuch
Bratislava, Slavistický kabinet SAV 2007.
1. vyd. 229 s. Brož.
Zborník príspevkov.
ISBN 978-80-968971-7-9
MACKO, Martin
Činnosť redemptoristov v Rumunsku
v rokoch 1815 - 1939
Bratislava, Redemptoristi - Slovo medzi
nami 2007. 1. vyd. 127 s. Brož.
Zahraničné misie redemptoristov zo Slovenska.
ISBN 978-80-969600-3-3
MARCHETTI, Albino
Kompendium teológie duchovného života. 2. diel. Z poľského vydania prel.
M. Milčevičová
Bratislava, Serafín 2007. 1. vyd. 254 s.
Brož.
Príručka.
ISBN 978-80-8081-068-9
METZ, Johann Baptist
Viera v dejinách a spoločnosti. Z nem.
vydania prel. Mária Vargová
Bratislava, Serafín 2007. 1. vyd. 316 s.
Brož.
Štúdie k praktickej fundamentálnej teológii.
ISBN 978-80-8081-063-4
Modlila som sa a verila som. Zost. M. J.
Matis
Košice, Dominikánske mariánske centrum SALVE 2007. 1. vyd. 53 s. Brož.
Príbehy matiek, ktoré túžili po deťoch.
ISBN 978-80-969663-9-4
SGARBOSSA, Mario
Bonaventúra z Bagnoregia. Z tal. orig.
prel. M. Mikulášik a A. Klapka
Bratislava, Serafín 2006. 1. vyd. 141 s.
Brož.
Životopis.
ISBN 80-8081-058-3

37 Pedagogika. Školstvo. Veda
Človek v spoločnosti. I. časť – človek
v edukačnom prostredí. Zost. Z. Vašašová
Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela
2007. 1. vyd. 210 s. Brož.
Zborník o dospelom človeku v edukačnom prostredí z andragogického a pedagogicko-psychologického hľadiska.
ISBN 978-80-8083-408-1
Technická univerzita vo Zvolene. Zost.
P. Zdycha
Zvolen, Technická univerzita 2007. 1. vyd.
335 s. Viaz.
Jubilejná publikácia k 200. výročiu vzniku lesníckeho vysokoškolského štúdia
na Slovensku.
ISBN 978-80-228-1729-5
4 JAZYK. JAZYKOVEDA
41 Cudzie jazyky

KACHAŇÁKOVÁ, Anna
Riadenie ľudských zdrojov
Bratislava, Sprint 2007. 1. vyd. 207 s. Viaz.
Personálna práca a úspešnosť podniku.
ISBN 978-80-89085-83-5
Na obranu slobodného trhu. Zost. P. Gonda, P. Chalupníček
Bratislava, Konzervatívny inštitút M. R.
Štefánika 2007. 1. vyd. 317 s. Brož.
Zborník prednášok uznávaných protrhovo orientovaných osobností.
ISBN 978-80-89121-11-3
OKÁLI, Ivan
Hospodársky vývoj Slovenska v roku
2006
Bratislava, Ekonomický ústav SAV 2007.
1. vyd. 63 s. Brož.
Štúdia pre Európsku hospodársku komisiu OSN.
ISBN 978-80-7144-158-8
34 Právo. Legislatíva
Organizácia a výkon štátnej správy v Slovenskej republike. Zost. J. Búšik, P. Berčík, G. Pavelková
Bratislava, Ministerstvo vnútra SR 2007.
1. vyd. 332 s. Brož.
Súhrnné prehľady, ministerstvá a ostatné ústredné orgány SR - prehľad platných predpisov.
ISBN 978-80-969122-7-8

ONDRČKOVÁ, Eva - LIŠKOVÁ, Danuša
Wirtschaftsdentsch im Unternehmen.
Neu
Bratislava, Sprint 2007. 1. vyd. 294 s. Viaz.
Učebnica.
ISBN 978-80-8985-78-1
5 EXAKTNÉ VEDY
57 Botanika. Zoológia
CARWARDINE, Mark
Veľryby, delfíny a sviňuchy. Z angl. orig.
prel. Natália Lipová. Ilust. Martin Camm
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 255 s. Edícia
Príroda v kocke. Brož.
Prehľadná príručka osvedčenej edície
koncipovaná ako encyklopédia všetkých
druhov veľrýb, delfínov a sviňúch spolu
s 900 fotograﬁami.
ISBN 978-80-551-1447-7
59 Učebnice
Chémia
Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška 2007.
1. vyd. 219 s. Brož.
Podklady na prijímacie skúšky.
ISBN 978-80-7165-595-4
Choroby cudzokrajných zvierat 1. Ryby,
obojživelníky, plazy
Bratislava, Vydavateľstvo PROXIMA PRESS
2006. 1. vyd. 104 s. Brož.
Učebnica.
ISBN 80-85454-78-5
KOREŇOVÁ, Lilla
Zvládni prijímacie skúšky z matematiky na stredné školy – ľahšie a úspešnejšie!
Bratislava, AKTUELL 2007. 1. vyd. 197 s.
Brož.
Zbierka úloh a príkladov.
ISBN 80-89153-32-1
Matematika krok za krokom
Bratislava, EKONÓM 2007. Bez vyd. 334 s.
Brož.
Príručka na prípravu na prijímacie skúšky z matematiky na EU.
ISBN 978-80-225-2306-6
RÝGLOVÁ, Janka
Matematika pre 1. ročník špeciálnych
ZŠ. 1. časť
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá 2007. 9. vyd. 112 s.
Brož.
Učebnica.
ISBN 978-80-10-01213-8

35 Verejná správa
SMETANKA, Michal - LEDECKÝ, Vladimír
Obecné ﬁrmy
Bratislava, Nadácia Milana Šimečku
2007. 1. vyd. 59 s. Brož.
Rozvoj lokálnej zamestnanosti, podnikateľské aktivity a sociálne programy.
ISBN 978-80-89008-25-4

RÝGLOVÁ, Janka
Matematika pre 3. ročník špeciálnych
ZŠ. 1. časť
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá 2007. 8. vyd. 96 s.
Brož.
Učebnica.
ISBN 978-80-10-01215-2

číslo 18

RÝGLOVÁ, Janka
Matematika pre 2. ročník špeciálnych
ZŠ. 1. časť
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá 2007. 8. vyd. 127 s.
Brož.
Učebnica.
ISBN 978-80-10-01214-5

Psychologická publikácia o partnerstve
a manželstve, o zvládaní záťažových situácií - autorka vyzdvihuje pevné zväzky
a manželstvo.
ISBN 978-80-551-1477-4

STANKO, Ján - STANKOVÁ, Anna
Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá 2007. 11. vyd. 60 s.
Brož.
Pracovný zošit.
ISBN 978-80-10-01205-3

Poľovníctvo v Liptove
Ružomberok, Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu 2007. 1. vyd.
343 s. Viaz.
História a súčasný stav.
ISBN 978-80-969657-8-6

631 Lesníctvo. Poľnohospodárstvo. Poľovníctvo. Rybárstvo. Domáce zvieratá

7 UMENIE. ŠPORT. VOĽNÝ ČAS
STANKO, Ján - STANKOVÁ, Anna
Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá 2007. 9. vyd. 59 s.
Brož.
Pracovný zošit.
ISBN 978-80-10-01204-6
ŠIROKÁ, Jana
Chémia pre 1. ročník SPŠCH
Bratislava, Príroda 2007. 5. vyd. 233 s.
Brož.
Učebnica.
ISBN 978-80-07-01619-4
6 APLIKOVANÉ VEDY

ONDRČKOVÁ, Eva - ČULENOVÁ, Ľudmila - KRENČEYOVÁ, Anna
Nemecký jazyk pre 2. ročník SŠ
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá 2007. 9. vyd. 255 s.
Brož.
Učebnica.
ISBN 978-80-10-01242-8

33 Ekonomika
BALÁŽ, Peter
Energia a jej vplyv na hospodársky rast
vo svetovej ekonomike
Bratislava, Sprint 2007. 1. vyd. 275 s.
Viaz.
Vedecká monograﬁa.
ISBN 978-80-89085-87-3
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61 Medicína
Zborník abstraktov z 8. medzinárodného sympózia o dejinách medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny. Zost.
M. Bujalková, Ľ. Pavlíková
Martin, Jesseniova lekárska fakulta UK
2007. 1. vyd. 111 s. Brož.
Zborník z podujatia (Martin 17. - 29. 6.
2007).
ISBN 978-80-88866-45-9
Klasiﬁkačné systémy a štandardizácia
terminológie v ošetrovateľstve. Zost.
G. Vörösová
Martin, Vydavateľstvo Osveta 2007. 1. vyd.
112 s. Brož.
Monograﬁa pre profesionálov.
ISBN 978-80-8063-242-7
Odporúčania Slovenskej diabetologickej spoločnosti pre diagnostiku a liečbu diabetes melitus 2. typu
Turany, Vydavateľstvo P + M 2007. 1. vyd.
87 s. Brož.
Materiály zo XVII. diabetologických dní
v Martine.
ISBN 978-80-968742-7-9
Štandardy v pôrodnej asistencii
Martin, Vydavateľstvo Osveta 2006. 1. vyd.
119 s. Brož.
Súhrn postupov.
ISBN 80-8063-221-9
610 Farmakológia
TOMEK, Dominik - BIELIK, Ján
Inovácie v systémovej liečbe vybraných
onkologických ochorení v kontexte
farmakoekonomiky
Bratislava, MED - IN Alfa 2007. 1. vyd.
282 s. Brož.
Informácie o liekoch v onkológii.
ISBN 978-80-969659-5-3
611 Populárna medicína
VINCENTINA
Také obyčajné zázraky alebo Príbehy
z ordinácie dvoch liečiteľov
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 139 s. Viaz.
Súbor príbehov, skúseností a zážitkov
z terapeutickej praxe bratislavskej ambulancie VINCENTINA.
ISBN 978-80-551-1400-2
613 Alternatívne liečivá. Homeopatia
DUGAS, Dionýz
500 najlepších receptov ľudovej medicíny
Žilina, Knižné centrum 2007. 1. vyd.
247 s. Viaz.
Bylinkový receptár s farebným vyobrazením bylín od najstarších čias po súčasnosť obsahuje recepty z byliniek na rôzne choroby a zdravotné problémy.
ISBN 978-80-8064-283-9
62 Psychológia. Psychiatria. Psychoanalýza. Sexualita
ZURHORSTOVÁ, Eva-Maria
Maj rád sám seba a bude jedno, koho si
vezmeš. Z nem. orig. prel. Zuzana Guldanová
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 262 s.
Viaz.

73 Maliarstvo. Grafika
WATSONOVÁ, Lucy
Kresba. Z angl. orig. prel. Edgar Jarúnek
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 128 s. Viaz.
Kniha - úvodný kurz kreslenia - poskytuje základné a názorné informácie o kreslení pre každého záujemcu.
ISBN 978-80-551-1444-6
8 LITERATÚRA. BELETRIA
80 Literárne dejiny. Teória. Kritika. Korešpondencia. Súborné dielo a vybrané
diela. Biografie a monografie o spisovateľoch
CHMEL, Rudolf a kol.
Slovník diel slovenskej literatúry 20.
storočia
Bratislava, Kalligram – Ústav slovenskej
literatúry SAV 2006. 1. vyd. 526 s. Edícia
Knižnica slovenskej literatúry. Viaz.
Kolektívne dielo literárnych vedcov približuje desiatky prozaických a básnických diel 20. storočia od slovenských
autorov v krátkych interpretáciách.
ISBN 80-7149-918-8
81 Poézia
JEVTUŠENKO, Jevgenij
Ľudská tvár. Z rus. orig. prel. Ľubomír
Feldek. Zost. Ľubomír Feldek, Milan Tokár. Úvod a sprievodné eseje Ľubomír
Feldek, doslov a životopis Milan Tokár.
Ilust. Ľudovít Hološka
Bratislava, Ex tempore 2007. 1. vyd. 175 s.
Edícia QUOD LIBET. Brož.
Výber z diela významného ruského básnika (nar. 1933).
ISBN 80-969547-0-9
KUZMOVÁ, Jana Štefánia
Ja zbieram krásu
Nitra, POLYGRAFIA DOMINANT 2007.
1. vyd. 73 s. Viaz.
Zbierka duchovnej a intímnej lyriky od
autorky strednej generácie.
ISBN 978-80-969451-7-7
KUZMOVÁ, Jana Štefánia
V noci je každá báseň sova
Nitra, Spolok slovenských spisovateľov
2007. 1. vyd. Nestr. Viaz.
Poetické pásmo básní inšpirovaných odbornou monograﬁou A. Červeňáka o Dostojevskom.
ISBN 978-80-969451-5-3
83 Román. Novely. Poviedky
CANNELL, Stephen J.
Podpis vraha. Z angl. orig. prel. Alena
Redlingerová
Bratislava, Slovenský spisovateľ 2007.
1. vyd. 255 s. Edícia Zelená knižnica. Viaz.
Detektív losangeleskej polície Shane
Scully a jeho partner Zack Farrell vyšetrujú sériu vrážd bezdomovcov. Vyšetrovanie sa zamotáva a do prípadu vstupuje
politika. S. J. Cannell je autorom televíznych seriálov a deviatich kriminálnych
románov.
ISBN 978-80-220-1411-3
ČERNUŠKOVÁ, Viera
Zaviati anjeli
Bratislava, FABER - Anna Škultétyová
2007. 1. vyd. 102 s. Brož.
Verše o anjeloch.
ISBN 978-80-89019-19-9
DÁN, Dominik
Cela číslo 17
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2007.
1. vyd. 263 s. Viaz.
Piaty detektívny román autora nar. 1955
sa opiera o skutočný príbeh. Denník profesora z cely číslo 17, odsúdeného za
vraždu manželky, je podnetom na znovuotvorenie prípadu. Vyšetrovanie opäť
vedú Krauz a Chosé.
ISBN 978-80-8085-355-6

www.litcentrum.sk
GERRITSENOVÁ, Tess
Posledný svedok. Z angl. orig. prel. Katarína Jusková
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 278 s. Viaz.
Spletitá detektívka s prímesou trileru,
ktorá začína objavením živej mladej
ženy v chladiacom boxe márnice.
ISBN 978-80-551-1507-8
GIONO, Jean
Muž, ktorý sadil stromy. Z franc. orig.
prel. Blahoslav Hečko. Ilust. Ľuboslav Paľo
Bratislava, Artforum 2007. 3. vyd., 1. vyd
v Artfore. Nestr. Viaz.
Ďalšie vydanie svetoznámeho lyrického
príbehu o pastierovi, ktorý vytrvalosťou
a vzťahom k prírode fascinuje mnohé
generácie. Jean Giono, predstaviteľ naturizmu, ho napísal roku 1953.
ISBN 978-80-969226-3-5
MacDONALDOVÁ, Patricia
Tajný ctiteľ. Z angl. orig. prel. Dominika
Petričková
Bratislava, Slovenský spisovateľ 2007.
1. vyd. 288 s. Viaz.
Laura je šťastná a úspešná žena, má peknú rodinu až do jednej noci, keď sa do
ich domu dostane vlamač. Lauru omráči
a jej muža zavraždí. Podozrenie z vraždy
však padá na ňu. Od autorky u nás vyšli
romány: Podozrivé okolnosti, Bez viny
a Rodinné tajomstvo.
ISBN 978-80-220-1413-7
MATKIN Maxim E.
Mužské interiéry
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2007.
1. vyd. 174 s. Viaz.
Štvrtý román populárneho autora kníh
Polnočný denník, Láska je chyba v programe a Mexická vlna, skrývajúceho sa za
pseudonym, opäť rieši medziľudské vzťahy.
ISBN 978-80-8085-356-3
MICHAELSOVÁ, Fern
Hej, kočka! Z angl. orig. prel. Tamara
Chovanová
Bratislava - Banská Bystrica, Ikar 2007.
1. vyd. 246 s. Viaz.
Romantický románový príbeh o láske
Darby a Bena a zložitých rodinných
vzťahoch.
ISBN 978-80-551-1493-4
ROYOVÁ, Kristína
Keď sa život začínal. Slnečné dieťa
Bratislava, Misijná spoločnosť evanjelia
Ježiša Krista 2007. 1. vyd. 199 s. Brož.
Poviedky.
ISBN 978-80-89279-01-2
ROYOVÁ, Kristína
To čo večne trvá. Deti hauzírerov
Bratislava, Misijná spoločnosť evanjelia
Ježiša Krista 2007. 1. vyd. 100 s. Brož.
Poviedky.
ISBN 978-80-89279-03-6
ROYOVÁ, Kristína
Za presvedčenie
Bratislava, Misijná spoločnosť evanjelia
Ježiša Krista 2007. 1. vyd. 370 s. Brož.
Román o národnostne i nábožensky prenasledovaných študentoch na ev. lýceu
v Bratislave.
ISBN 978-80-89279-05-0
ROYOVÁ, Kristína
Za vysokú cenu
Bratislava, Misijná spoločnosť evanjelia
Ježiša Krista 2007. 1. vyd. 370 s. Brož.
Román načrtáva obraz doby u nás pred
1. svetovou vojnou.
ISBN 978-80-89279-07-4
SCHÄTZING, Frank
Smrť a diabol. Z nem. orig. prel. Elena
Linzbothová
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 423 s. Viaz.
Historický triler známeho nemeckého
spisovateľa, ktorý sa odohráva v stredovekom Kolíne a udalosti sa točia okolo
vraždy staviteľa dómu.
ISBN 978-80-551-1470-5
SMERCEK, Boris von
Druhý grál. Z nem. orig. prel. do češtiny
J. Perglová
Bratislava, Noxi 2006. 1. vyd. 278 s. Viaz.
Román o hľadaní elixíru života a spoločnosti Bratstva ruže a meča, ktorá vykonáva spravodlivosť.
ISBN 80-89179-46-0
84 Eseje. Prednášky. Iné písomné
formy
KOLLÁROVÁ, Lucia
Byť tou druhou 2. Ľúbiacou a oklamanou...
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Anotácie
Bratislava, Infopress 2007. 1. vyd. 111 s.
Brož.
Triezvy pohľad na niektorých zadaných
mužov.
ISBN 978-80-85402-82-7
86 Literatúra pre deti a mládež
BATESOVÁ, Michelle
Polnočný kôň. Z angl. orig. prel. Eva Záhorcová
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá 2007. 1. vyd. 120 s.
Edícia Jazdecký chodník. Brož.
Príbeh 11-ročnej Izzy, ktorá sa z Londýna presťahuje na anglický vidiek a tam
cez priateľstvo získa vysnívaného koňa.
ISBN 978-80-10-01197-7
BRASHARESOVÁ, Ann
Klub putovných džínsov: Navždy v modrom. Z angl. orig. prel. Tamara Chovanová
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 304 s. Viaz.
Pokračovanie príbehu o štyroch dospievajúcich a v tejto časti už dospelých kamarátkach, ktoré si posielajú čarovné džínsy,
aby nimi riešili ľúbostné problémy.
ISBN 978-80-551-1495-8
GREENOVÁ, Julia
Rozhodnem sa sama... Z angl. orig. prel.
Alojz Keníž
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá 2007. 1. vyd. 208 s.
Brož.
Dramatický príbeh pre mládež o Mii,
ktorá má pätnásť rokov a je tehotná.
ISBN 978-80-10-01176-6
Popoluška. Ilust. Ján Vrabec
Žilina, Knižné centrum 2007. 1. vyd. 10 s.
Viaz.
Leporelo veľkého formátu s farebnými
celostranovými ilustráciami a skráteným
textom známej rozprávky.
ISBN 978-80-8064-286-0
REVAJOVÁ, Toňa
Denis a jeho sestry. Ilust. Martina Králová
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2007.
1. vyd. 151 s. Viaz.
Príbehy pre deti o deväťročnom Denisovi, ktorý býva na sídlisku.
ISBN 978-80-8085-247-4
SAINT-EXUPÉRY, Antoine de
Malý princ. Z franc. orig. prel. Elena
Šmatláková. Doslov Anton Hykisch. Ilust.
autor
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2007. 7. vyd. 91 s.
Viaz.
Kultová knižka pre deti, mládež i dospelých o Malom princovi a pozitívnej ﬁlozoﬁi života.
ISBN 978-80-10-01314-2
Traja pátrači. Tajomstvo pokladu mníchov. Z nem. orig. prel. Magda Takáčová
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá 2007. 1. vyd. 123 s.
Viaz.
Ďalší zo série detektívnych príbehov pre
mládež, v ktorom traja pátrači chcú odovzdať vzácnu kazetu tibetským mníchom,
pričom sú neustále prenasledovaní.
ISBN 978-80-10-01169-8
WILSONOVÁ, Jacqueline
Diamantky. Z angl. orig. prel. Mária Štefánková. Ilust. Nick Sharratt
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2007.
1. vyd. 270 s. Viaz.
Vtipný a citlivý príbeh pre dospievajúce
dievčatá od známej spisovateľky zachytáva rodinu štyroch sestier, ktoré majú spoločnú mamu, ale každá má iného otca.
ISBN 978-80-8085-261-0
87 Humor. Satira. Kreslený humor
BILY, Jozef
Ihly v kope múzy
Žilina, Knižné centrum 2007. 1. vyd.
79 s. Viaz.
Ďalšia zbierka humorných a satirických
textov, epigramov a krátkych próz od
známeho humoristu (nar. 1946).
ISBN 978-80-8064-281-5

92 Biografie. Rodokmene
Biograﬁa osobností Liptova – súpis.
Zost. I. Salajová
Liptovský Mikuláš, Knižnica Gašpara Féjerpataky-Belopotockého 2006. 2. uprav.
a dopl. vyd. 95 s. Brož.
Zoznam osobností.
ISBN 80-85702-88-6
BOREŠOVÁ, Anna – HUČÍK, Ján
Osobnosti slovenskej špeciálnej a liečebnej pedagogiky
Martin, Vydavateľstvo Osveta 2007. 1. vyd.
52 s. Brož.
Ročenka časopisu Efeta venovaná významným osobnostiam odboru.
ISBN 978-80-8063-246-5
KOČIŠ, Jozef
Alžbeta Báthoryová a jej obete. Pravda
o čachtickej panej. Úvod Jozef Kočiš
Žilina, Knižné centrum 2007. 4. upr. vyd.
116 s. Viaz.
Upravené a doplnené dielo o živote
a zločinoch čachtickej panej vytvorené
na základe štúdia dobových dokumentov, ktoré vyvracia tézy o čachtickej panej ako obete komplotu tých, čo chceli
jej majetok.
ISBN 978-80-8064-290-7
MAŤOVČÍK, Augustín – PARENIČKA, Pavol - ĎURIŠKA, Zdenko
Lexikón osobností mesta Martin
Martin, Vydavateľstvo Osveta 2006. 1. vyd.
293 s. Viaz.
Biograﬁcké črty osobností.
ISBN 80-8063-223-5
921 Pamäti. Spomienky. Autobiografie
FILKUS, Rudolf
Ekonóm v politike alebo politikom
som sa nenarodil
Bratislava, Formát 2006. 1. vyd. 2001 s.
Viaz.
Kniha spomienok.
ISBN 80-89005-18-7
KUCHAR, Bohuš
Peklo. Na tichom fronte
Bratislava, Vl. nákl. 2007. 1. vyd. s. Brož.
Spomienky na udalosti r. 1944.
ISBN nemá
LANGEROVÁ, Žo
Vtedy v Bratislave. Môj život s Oskarom
L. Zo švédskeho vydania prel. Ľudmila Ďurovičová. Doslov Agneša Kalinová
Bratislava, Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT – SNM – Múzeum židovskej kultúry 2007. V slovenčine 1. vyd. 223 s. Viaz.
Spomienková publikácia doplnená dobovými fotograﬁami od Žoﬁe Langerovej
(1912-1990) o svojom manželovi, ľavicovom intelektuálovi Oskarovi Langerovi
(1907-1966).
ISBN 978-80-89218-50-9
96 Dejiny Slovenska a Česka
Exit War. Zost. M. Čaplovič, M. Stanová
a A. Rakoto
Bratislava, Vojenský historický ústav 2007.
1. vyd. 366 s. Brož.
Zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej konferencie (Bratislava, 3. – 7. 4.
2006).
ISBN 978-80-969375-2-3
Miles Semper Honestus. Zost. V. Segeš
a B. Šeďová
Bratislava, Vojenský historický ústav 2007.
1. vyd. 296 s. Brož.
Zborník štúdií pri príležitosti životného
jubilea V. Dangla.
ISBN 978-80-969375-3-0
97 Dejiny slovenských regiónov a miest
CSÁKY, Károly
Szécsény kovácsitól Zalabaig
Bratislava, MADÁCH-POSONIUM 2007.
1. vyd. 130 s. Brož.
Od Kováčoviec po Zalabu - 15 obcí s históriou až po dnešok.
ISBN 978-80-7089-446-6

91 Zemepis. Turistika. Cestovanie

FAKTOR, Jozef
Dolné Kočkovce
Dohňany-Zbora, AMETYST 2007. 1. vyd.
115 s. Viaz.
Z minulosti i súčasnosti obce.
ISBN 978-80-89031-35-1

BOHUŠ, Ivan
Tatranské chaty. Majáky v mori skál
a snehu
Tatranská Lomnica, I & B 2007. 1. vyd.
139 s. Viaz.
Dejiny a súčasnosť tatranských chát.
ISBN 978-80-969017-4-6

MARTULIAK, Pavol
Cez Tisovník vybíjaný chodník...
Banská Bystrica, Trian 2006. 1. vyd. 196 s.
Viaz.
Horný a Dolný Tisovník v minulosti a prítomnosti.
ISBN 80-88945-90-9

9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. DEJINY

Myslina
Myslina, Obecný úrad (Myslina) 2007.
1. vyd. 36 s. Brož.
Z dejín a súčasnosti obce.
ISBN 978-80-89258-07-9
Pruské. Zost. A. Škvaro, D. Mišíková a V. Simonidesová
Pruské, Obecný úrad (Pruské) 2007.
1. vyd. 121 s. Brož.
Z dejín a súčasnosti obce.
ISBN 978-80-969655-8-8
991 Archeológia
Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV 40. Zost. I. Kuzma
Nitra, Archeologický ústav SAV 2006.
1. vyd. 233 s. Viaz.
Zborník štúdií.
ISBN 80-88709-96-2
992 Historické dokumenty. Archívy. Múzeá
Materiálová predloha k projektu Bližšie k múzeu
Bratislava, Nadácia Centrum súčasného
umenia 2007. 1. vyd. 101 s. Brož.
Manuál dokumentuje niektoré výstupy
a predstavuje niekoľko vzdelávacích projektov, ktoré v rámci neho vznikli.
ISBN 978-80-89009-17-6
993 Rozličné fakty. Aktuality
MICHALČÍK, Marek
Kto uverí mi?
Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška 2007.
1. vyd. 102 s. Brož.
Svedectvá o potratoch.
ISBN 978-80-7165-607-4
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Michael Benson: Tajné spoločnosti
Bratislava, Ikar 2007
Preklad Zuzana Dudášová
Tajné spoločnosti je kniha, ktorá jednoducho musela byť vydaná.
Komerčne najúspešnejšími titulmi súčasnosti sú náboženské trilery,
kde sa to tajomnými rádmi a sektami len tak hemží. Kto by sa teda
rád nedozvedel, aká je vlastne pravda neprikrášlená fantáziou
autorov beletristických bestselerov? Nás, obyčajných smrteľníkov,
tieto mýtmi opradené organizácie vždy niečím fascinovali.
Neboli to len ich obrady a rituály, ale najmä to, čo vždy ostávalo
skryté hlboko pod povrchom – kam až vlastne siaha ich moc
a akým spôsobom v skutočnosti ovplyvňujú diane v spoločnosti?
Americký autor Michael Benson sa rozhodol vytvoriť stručný
abecedný prehľad tajných spoločností pôsobiacich
od počiatku ľudskej civilizácie a pokúsil sa odpovedať
na už spomenuté otázky. Informácie čerpal z odborných publikácií,
historických prameňov a internetových stránok. V knihe nájdeme
množstvo faktov a zaujímavostí o tajných politických združeniach
(Rada pre zahraničné vzťahy, Národná bezpečnostná rada),
náboženských organizáciách (Opus Dei, Scientologická cirkev),
ale aj teroristických skupinách (Al Káida, Červení Kméri, Svetlý
chodník). Autor nezabudol ani na zločinecké zoskupenia
(Maﬁa, Jakuza, Triády), a dokonca sa dozvieme aj niečo
o motorkárskom gangu Pekelných anjelov, kulte voodoo alebo
japonských Nindžoch. Najširší priestor je, samozrejme, venovaný
najväčším a najznámejším „tajnostkárom“ – Templárom,
Slomodomurárom, Rozekruciánom alebo Priorstvu Sionu. Pri čítaní
o nich vás však určite prekvapí, koľko svetoznámych osobností
bolo ich členmi (Isaac Newton, Henry Ford, John Wayne, Victor
Hugo alebo Buﬀalo Bill).
Históriou a pôsobením jednotlivých spoločností sa osobitne
zaoberajú „veľkoobjemové“ vedecké publikácie, takže obsahom
neveľké Tajné spoločnosti by sme pokojne mohli nazvať
Rozumom do vrecka zo sveta tajomna. Nič to však nemení na tom,
že po ich prečítaní sa budete v svete „pod povrchom“ orientovať
s oveľa väčším prehľadom ako predtým. A pokiaľ ide o otázky
vplyvu tajných spoločností na dejiny, o tom už nebudete pochybovať
vôbec.

Mary Higgins Clark: Nevracaj sa domov
Bratislava, Slovenský spisovateľ 2007
Preklad Adriana Oravcová
Keby ste ako darček k narodeninám dostali od manžela dom,
v ktorom ste ako desaťročné dieťa zastrelili svoju matku a zranili
nevlastného otca, asi by ste neskákali od nadšenia. Celiu Foster
Nolanovú však takéto „šťastie“ postretlo. Jej manžel Alex sa rozhodol
urobiť jej radosť a privolal tak z minulosti desivé tiene.
Nadôvažok, všetko nasvedčuje tomu, že v ich najbližšom okolí
sa nachádza niekto, komu nerobí problém vraždiť nepohodlných
svedkov so zámerom upútať pozornosť na Celiinu minulosť.
Aký je však v skutočnosti motív týchto zločinov? Kto manipuluje
s pravdou a s faktami? Kto sa snaží dohnať Celiu na pokraj
šialenstva? Pod ťaživým tlakom udalostí si Celia začína vybavovať
osudné okamihy zo svojho detstva a neodvratne smeruje k odhaleniu
vraha a očisteniu svojho mena z nepríjemného podozrenia.
Nevracaj sa domov je typický produkt z pera tejto úspešnej
americkej autorky. V hlavnej úlohe mladá a sympatická žena
v ohrození života. Široký okruh podozrivých s očividným motívom
vraždiť. A, samozrejme, vytrvalé odhodlanie hrdinky zvrátiť
nepriazeň osudu a nájsť opätovne cestu k šťastiu.
Kniha má dobré tempo a zápletku, aj keď miestami sa neviete
zbaviť pocitu, že vám autorka z nejakého dôvodu jednostaj
podáva pomocnú barličku. Jej snaha sa neskôr pre skúsenejšieho
čitateľa stane osudnou a už niekoľko desiatok strán pred koncom
odhalí totožnosť skutočného páchateľa. A to je hriech, ktorý
sa autorovi detektívnych príbehov odpúšťa len ťažko. Ani to však
nič nemení na skutočnosti, že Mary Higgins Clark patrí medzi
najčítanejšie a najobľúbenejšie autorky v svojom žánri nielen
vo svete, ale aj na Slovensku a jej knihy sa predávajú
v niekoľkomiliónových nákladoch.

Joshua Spanogle: Izolačka
Bratislava, Slovenský spisovateľ 2007
Preklad Danuša Brenčičová
Triler z lekárskeho prostredia nikdy nie je na zahodenie. Ak si po
fenomenálnom úspechu kníh Robina Cooka niekto myslel, že
v tomto žánri už nikto vodu nenamúti, tak sa mýlil. Množstvo
ďalších autorov pomohlo vytvoriť jeden z komerčne najúspešnejších
žánrov vôbec, nehovoriac o množstve ﬁlmových spracovaní knižných
predlôh. Jedným z nich je aj mladý spisovateľ Joshua Spanogle;
študent a fanúšik medicíny a náruživý čitateľ Cookových kníh.
Dr. Nathaniel McCormick vie o nákazlivých chorobách viac ako
ktorýkoľvek smrteľník – je totiž vyšetrovateľom CDC – Centra na
kontrolu chorôb a prevenciu. Vzhľadom na silnejúcu pozíciu
teroristických organizácií, a tým aj zvyšujúce sa riziko biologických
útokov, narastá aj rozpočet a právomoci tejto inštitúcie. Preto sa
tento drsný chlapík s dešpektom k autoritám cíti ako ryba vo vode,
keď sa v americkom Baltimore začne v ústavoch pre mentálne
postihnutých šíriť smrteľný vírus. Nešetrí ani pacientov, ani
zamestnancov. Začína sa dramatické hľadanie pôvodcu a epicentra
nákazy, pričom sa náš hrdina opiera o svoj inštinkt, mimoriadne
znalosti a pomoc bývalej priateľky.
-vra-
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Kenneth Patchen: 23. ulica sa končí v nebi
Levoča, Modrý Peter 2006. Preklad Peter Milčák
Kenneth Patchen má množstvo prívlastkov –
oceliarenský robotník, neúspešný študent, tulák,
jeden z najvýraznejších proletárskych básnikov
tridsiatych rokov, samotár na vozíčku alebo aj ten,
koho si kritika počas života neveľmi všímala. Jeho
dielo predstavuje vyše štyridsať zväzkov, je žánrovo
pestré a nevyvážené. Priťahuje drsnou imagináciou
a expresivitou. A úprimnosťou.
Básne, ktoré sa čitateľovi dostávajú do ruky
vo výbere 23. ulica sa končí v nebi (z vydavateľstva
Modrý Peter, ktoré si svoju robotu dlhodobo robí
na výbornú), sa snažia predstaviť básnika v takom
širokom zábere, v akom to na šesťdesiatich stranách
vôbec ide.
Básne prechádzajú cez rôzne tematické zamerania –
napr. vojnu (Patchen veril v akúsi odzbrojujúcu silu
lásky), ľúbostný cit (ktorý často plynul od
sentimentálnych záznamov napísaných
bezprostredne po zážitku až ku krásnym, priam
symbolickým veršom plným živelnej imaginácie),
sociálne zacielenie (ktoré vychádzalo z jeho podstaty
a malo punc akejsi prirodzenej a detskej vzbury
proti „nelogickosti“ ostatného sveta), či jemné
náboženské inšpirácie. Rovnako pestrá je i forma
básní – od klasických cez maľované, až po spojenie
textu a obrázku.
Takto sa čitateľ ponára do zvláštneho sveta,
predstavujúceho jedno ľudské videnie vo svojej
rozmanitosti a jemnej členitosti. Po vynorení
nachádza akúsi pustú krajinu, zvláštnu svojou

hrubozrnnosťou, neotesanosťou. Čitateľ sa túži
ponoriť znova, utiecť.
Všetky tie veci – sneh, Večernica, bájka o srnke
a hadovi, veľa levov a jedna líška, oranžoví medvedíci
– to sú len úlomky, drobné torzá cez ktoré si Patchen
buduje svoj básnický naturel, cez ktorý sa formuje.
Niektoré pochádzajú z detstva, iné z dospievania
a ďalšie zase z najrozličnejších skúseností
v dospelosti. Skladajú sa do mozaiky, ktorá
z dnešného pohľadu netvorí len uzavretý básnický
výstup, ale svojím spôsobom výpoveď. O dobe, poézii,
sociálnej štruktúre, vojne, láske.
Patchen používa niekedy až patetické slová,
ktoré by pri iných vyzneli klišéovito, frázovito.
On ich však ukladá do takých súvislostí a reálií,
že za všetkým tým idealistickým romantizmom
cítime obyčajnú ľudskú úprimnosť, nutnosť
vypovedať práve takto, nehrať sa na intelektuálne
estétstvo, povedať to, čo by človek vyslovil, keby
mal možnosť hovoriť poslednýkrát.
Je to nielen sympatické, ale navyše umocnené
priamym básnickým videním a s tým spojenou
kvalitou jeho veršov.
O Patchenovej knihe (hoci je len výberom) by sa dalo
napísať oveľa viac, oveľa lepšie a oveľa múdrejšie.
Najlepšie však bude, zobrať ju do rúk, otvoriť a čítať.
Kdekoľvek. Patchen čaká všade, kde čitateľ dá priestor
láske. Duchovnej, fyzickej, romantickej, knižnej,
rebelantskej. Hlavne nech je úprimná.
Radoslav Tomáš

omas Perry: Tanec za mŕtvych
Bratislava, Slovenský spisovateľ 2007. Preklad Ján Dulla
Ohgiwe je tanec za mŕtvych
indiánskeho kmeňa Senekov.
Tancujú ho len ženy, vždy na jar,
keď sa duše mŕtvych vracajú späť.
Po dlhom čase ho tancuje aj Jane
Whiteﬁeldová, poloindiánka, ktorej
životným poslaním je chrániť ľudí
na úteku, mužov, ženy, ale aj deti.
Jej najnovším „zákazníkom“ sa stal
Timothy Phillips. Chlapec po smrti
rodičov zdedil obrovské bohatstvo,
neprinieslo mu však šťastie, práve
naopak. Jemu aj jeho najbližším
spôsobilo len utrpenie
a prenasledovanie predátorov
bažiacich po vidine ľahkej koristi.
Jane ho chráni, pokiaľ je to v jej
silách, no tentoraz proti nej stojí
mimoriadne prefíkaný a raﬁnovaný
súper. Profesionálny lovec ľudí
a nemilosrdný zabijak sa ukrýva pod
maskou renomovanej bezpečnostnej agentúry a na
svoj lov má k dispozícii najmodernejšie technológie
a tím cvičených bezcitných zabijakov. Jane navyše
chráni aj podvodníčku Mary Perkinsovú, bez pomoci
Jane nemá šancu prežiť.
Perryho príbeh by sa dal možno prirovnať k nevinne

vyzerajúcej nedeli. Na počiatku
rozospato žmúrite spod vyhriatej
periny a tešíte sa na voňavú kávu.
Tá má však trošku slabú chuť
a vyzerá to tak, že deň predsa len
strávite leňošením v posteli.
Podvečer sa však pred vašimi
dverami zjaví neočakávaná návšteva
a vy sa ani nenazdáte a nič netušiaci
sa rútite do víru udalostí. Triler
Tanec za mŕtvych je druhým
preloženým románom omasa
Perryho na Slovensku a dôkazom
jeho umenia vygradovať dej do
maximálnych otáčok. Navyše
vyťahuje z talónu neuveriteľné
portfólio trikov použivaných svojou
hrdinkou na zahladenie stôp. A nie
sú to len falošné doklady, triviálna
parochňa alebo auto z požičovne.
V recenzii jeho predošlej knihy
Zmiznúť navždy (2006) som si sám položil otázku,
či sa jeho hrdinke podarí získať naše srdcia a či o nej
ešte budeme počuť. Tanec za mŕtvych je dostatočnou
odpoveďou a vyzerá to tak, že ženské hlavné hrdinky
sa z ružovej knižnice s úspechom presúvajú
do kriminálneho žánru.
Vladimír Radosa

Charles Darwin: Môj život
Bratislava, Vydavateľstvo SSS 2006. Preklad František Litecký
Charles Darwin v úvode svojej autobiograﬁe píše,
„istý nemecký vydavateľ ma požiadal o vykreslenie
vývoja môjho ducha a charakteru a o niekoľko
poznámok z môjho života“. To bol teda impulz
na vznik tejto útlej knihy obsahujúcej „skromný“
životopis jedného z najväčších prírodovedcov
všetkých čias, ktorý raz a navždy zmenil náš pohľad
na homo sapiens. Už 150 rokov sa pozeráme na svet
okolo nás inými očami; nikto zatiaľ nedokázal vyvrátiť
Darwinovu evolučnú teóriu. Pri písaní si Darwin
nelámal hlavu so štýlom rozprávania, a preto
máme dnes pred sebou vecný a hodnotiaci pohľad
na jeho vlastnú minulosť. Odkrýva nám vnútro
geniálneho mozgu, o ktorom bol Darwin
presvedčený, že je len priemerný a sám sa čudoval,
ako mohol s takýmito schopnosťami ovplyvniť
zmýšľanie vedeckej obce. Podľa vlastných slov,
za všetko, čo dosiahol, vďačí len veľkej trpezlivosti
a usilovnosti pri pozorovaní a zbieraní faktov,
ako aj istej vynaliezavosti a zdravému rozumu.
A, samozrejme, láske k vede.
Pôvodne Darwin o kariére prírodovedca ani
nerozmýšľal. Najskôr sa vybral cestou medicíny,
po dvoch rokoch však zistil, že neznesie pohľad na
otvorené ľudské telo. A tak odišiel na Cambridge
študovať teológiu. Tam sa stretol s profesorom

Johnom Henslowom, botanikom, ktorý ho prehovoril
na štúdium geológie. Preto je určite zaujímavé,
že práve on sformuloval tézu, ktorá šokovala „jeho
priateľov“ z cirkvi. Názory podkopávajúce stvorenie
sveta Bohom sa v čase jeho mladosti považovali
za neodpustiteľný zločin. Darwin neskôr povedal,
že sa cítil, „akoby sa mal priznať k vražde“. Materiál
pre svoju evolučnú teóriu zozbieral takmer výlučne
ako dobrovoľný prírodovedec počas päťročnej plavby
na lodi Beagle pozdĺž pobrežia Južnej Ameriky.
Skutočné bádanie nasledovalo však až po návrate
domov: roky systematického utrieďovania,
skúmania... Darwin mal celý život ťažkosti s jasným
a presným vyjadrovaním, a preto potreboval na
koncipovanie svojich prác mnoho rokov. Časom však
dokázal čoraz jasnejšie formulovať, o čom svedčí
aj tento jeho výrok: „Človek si vo svojej arogancii
o sebe myslí, že je niečím výnimočným, dielom hodným
božstva, ja si skromne myslím, že stojí za úvahu,
že vznikol zo zvierat.“
Odmietal diskutovať o religióznych a sociologických
dopadoch svojich teórií. To urobili jeho obdivovatelia
a pokračovatelia. Darwin tak ostáva bradatým
vedcom, ktorý pokorne vyhlásil, že všetko mohlo byť
inak.
Michaela Geisbacherová
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Rozhovor s nemeckou autorkou a vydavateľkou Constanze JOHN

Národ nad morom

Constanze John (nar. 1959 v Lipsku),
spisovateľka, vydavateľka a autorka
filmových scenárov, rozhlasových
hier, kníh a divadelných hier pre deti
strávila dva mesiace (máj a jún) na
rezidenčnom pobyte v šamorínskej
At-Home-Gallery. Nadácia pre kultúru
spolkovej krajiny Sasko od roku 2006
poskytuje pracovné pobyty autorom
v krajinách strednej a východnej
Európy. Saskí spisovatelia môžu
stráviť dva mesiace v Poľsku,
Maďarsku alebo na Slovensku.
Nadácia oslovila s ponukou na
dlhodobú spoluprácu umelecké
a literárne domy, ktoré sú svojou
históriu späté s regiónom Saska či
nemeckou kultúrou, ako napríklad
Dom Gerharta Hauptmanna
v poľskom Jagniatkowe či Dom
Nikolasa Lenaua v maďarskom Pécsi.
At-Home-Gallery v Šamoríne a Dom
Edity Steinovej vo Vroclavi vniesli do
štipendijného programu najmä svoje
skúsenosti z kultúrnej práce
a výmeny umelcov v medzinárodnom
kontexte.
Constanze John pracovala v Šamoríne
na svojom prozaickom diele
Swetotschka a zaujali ju najmä stopy
menšinových kultúr a židovskej
tradície, keďže s rezidenčným
domom pre umelcov je úzko
prepojená aj synagóga zo začiatku
20. storočia. Jej majitelia Csaba
a Suzanne Kissovci vytvorili z nej miesto
na prezentovanie interdisciplinárnych
i medzinárodných umeleckých
projektov.
• Intenzívne sa venujete viacerým
oblastiam písaného a hovoreného
slova, spolupracujete s divadlom,
rozhlasom a televíziou, venujete sa
tvorbe pre deti, angažujete sa
v Saskom i Nemeckom zväze
spisovateľov. Ako sa tieto oblasti
prelínajú a navzájom dopĺňajú?
– Rada skúšam rôzne formy
vyjadrovania, stvárnenia vlastných
myšlienok. Usilujem sa pritom
rešpektovať osobitosti média
a adresáta: kým literatúra si vyžaduje
hutné texty, ku ktorým sa čitateľ
môže na viacerých miestach vrátiť,
rozhlasové texty sú obrazné,
expresívne, no zároveň uvoľnenejšie...
Popri písaní kníh pre deti
a divadelných hier organizujem aj
autorské čítania a literárne
workshopy pre deti, čo obohacuje
tvorivú prácu aj o zážitkový aspekt.
• V rámci hravých literárnych
projektov učíte deti vyjadrovať sa
literatúrou...
– Po návrate do Nemecka budeme
mať v Lipsku prezentáciu knihy
detských autorov, ktorí trpia rečovým
postihnutím, chybami artikulácie,
nesprávnym alebo nedokonalým
vyjadrovaním. Sú teda
„ochudobnené“ o hovorenú reč,
o most jazykových formulácií, ktorý
by bezprostredne vyjadril ich
predstavy a zážitky. Zážitkový svet
a fantázia týchto detí sú však
nekonečne bohaté a farebné. Vlastné
texty nedokážu správne predčítať
alebo ich nahlas predniesť, ale naučili
sa ich pretaviť do písma, do zážitku
písania. Na druhej strane ma
fascinuje aj práca s mimoriadne

O Kašuboch sa toho u nás veľa nevie. Údaje o počte príslušníkov tohto
etnika kolíšu od 10 tisíc do 300 tisíc. Kašubovia žijú v roztrúsených
enklávach vo východnej časti poľského pobrežia Baltského mora
a priľahlom vnútrozemí medzi mestami Slupsk a Gdansk. Oblasť posiata hustou sieťou jazier sa nazýva
Kašubské Švajčiarsko a je súčasťou
viacerých národných parkov. Pôvodní Kašubovia sa zaoberali predovšetkým poľnohospodárstvom a lovom rýb. Hlavnými centrami kašubského osídlenia sú mestá Puck,
Tczew, Wejherovo a Kartuzy, v každom z nich sa nachádza aj kašubské
múzeum s odlišnými krojmi a pred-

nadanými deťmi alebo s deťmi
prisťahovalcov, zo zmiešaných
manželstiev, ktorých materinským
jazykom nie je nemčina. Nemčina je
pre ne iba médiom na
sprostredkovanie úplne iných
obrazov. Vo vyjadreniach detí
ázijských prisťahovalcov je napríklad
leto často prirovnávané k hladkosti
hodvábu...

• Na čom ste pracovali počas pobytu
na Slovensku?
– Chcela som dokončiť prózu
Swetotschka, je to životný príbeh
dnes 80-ročnej Johanny, príslušníčky
nemeckej menšiny v Litve, s ktorou
som sa stretla v mestečku Gotha
v Nemecku. Hneď po prvom
spoločnom rozhovore som mala
pocit, že mi svoj životný príbeh
vyrozprávala najmä preto, aby sa
zachoval, aby naďalej žil. Johannin
život poznačila vojna, zajatie, nútené
presídlenie, návrat do vlasti,
opätovné vyhnanstvo na Sibíri. Jej
rozhodnutie prihlásiť sa k nemeckej
národnosti aj po vojne jej prinieslo
nemálo nenávisti a zloby – napriek
všetkému si táto staručká žena
zachovala neuveriteľný láskavý
pohľad na ľudí. Človek sa nemá
posudzovať podľa pôvodu,
príslušnosti k národu či náboženstvu,
ale len podľa ľudských kvalít. Vďaka
sústredenosti na prácu sa mi
v Šamoríne podarilo nájsť pre text
ten správny tón a doladiť jeho
štruktúru. Johannin príbeh je témou
tolerancie, akceptovania menšín
a inakosti prepojený aj so Šamorínom
a najmä synagógou
• Čím na vás zapôsobila šamorínska
synagóga?
– Keďže viem po rusky,
pred príchodom na Slovensko som
sa naladila na slovanský jazyk –
a v Šamoríne som sa stretla
s maďarčinou, v rodine Kissovcov sa
hovorí navyše aj po anglicky... Zvykala
som si na nové prostredie
a neočakávanú pestrosť jazykov na
malom priestore. Synagóga tomuto
priestoru dominuje. Keď som do
synagógy prvýkrát vstúpila, zasiahol
ma jej historický rozmer, história
a osudy duší, ktoré sú s budovou
spojené, išlo o telesný pocit, takmer
fyzickú úzkosť. Rada píšem priamo
v synagóge, učím sa zaobchádzať s jej
atmosférou a vlastnými reakciami.
Pri spracúvaní tém, akým sa venujem
aj v aktuálnej poviedke – teda
problémom spolužitia rôznych kultúr
a národností, presídlenia či
utečenectva – je dôležitá nielen
historická skúsenosť, ale aj
budúcnosť. Preto ma oslovuje

momentálne využitie synagógy ako
priestoru na kultúrne a umelecké
zážitky.
• Ako sa tieto zážitky premietnu vo
vašej tvorbe?
– Napísala som niekoľko
lyrických, lyricko-prozaických textov
viažucich sa na Šamorín i priamo na
synagógu, ktoré majú až meditatívny
charakter. Spájam v nich aspekty
vzniku i ničenia, reálneho
i imaginárneho. Okrem literárnych
textov som začala koncipovať
a nahrávať rozhlasový feature pre
Deutschlandfunk, pripravila som
rozhovor so Suzanne a Csabom
Kissovcami o histórii i súčasnej
podobe synagógy. Rada by som sa
na Slovensko vrátila a zrealizovala
nemecko-maďarsko-slovenský
projekt, spájajúci literatúru s hudbou,
ktorý by reflektoval osobitú situáciu
stretávania kultúr v pohraničných
oblastiach. Západná i východná časť
Nemecka má skúsenosti s takýmito
„hraničnými“ stretnutiami, či už ide
o nemecko-francúzske zmierenie sa
alebo o spolužitie v nemeckopoľských a nemecko-českých
pohraničných regiónoch. Fenomén
hranice a „cez-hranice“ ma veľmi
oslovil aj tu v Šamoríne.
• Navštívili ste aj Banskú Bystricu,
kde ste v spolupráci s Regionálnym
vzdelávacím centrom Nadácie
Roberta Boscha ponúkli aj autorské
čítanie pre mládež –
dvanásťročných školákov. Čím je
špecifické písanie pre deti?
– K deťom mám veľmi blízko aj vďaka
svojmu pôvodnému povolaniu
učiteľky. Deti objavujú v literárnych
príbehoch množstvo akoby
prázdnych miest, ktoré môžu vyplniť
vlastnou fantáziou a obrazmi, a tak
pokračujú v tvorbe spisovateľa.
Nezastávam názor, že knihami alebo
divadelnými predstaveniami treba
deti pripraviť na reálny, „tvrdý“ život.
Aj vo svojich dielach sa skôr usilujem
pretaviť realitu do literárnych či
divadelných obrazov, podobenstiev...
Aktuálny vývin literatúry pre deti mi
niekedy naháňa strach, pretože sa
stráca jej úloha sprostredkovať
hodnoty. Pri rozhovore so
zakladateľom jedného
z najznámejších nemeckých
vydavateľstiev detských kníh
o románe Sofiin svet ma zarazilo, že
najviac ľutoval svoj nesprávny odhad
komerčného úspechu nemeckého
prekladu tohto titulu, ale ani jedným
slovom nespomenul jeho obsah
a prínos pre mladého čitateľa.
Za úvahu by podľa mňa stálo aj
obnovenie spolupráce medzi
vydavateľmi literatúry pre deti, ktoré
v strednej Európe kedysi fungovalo,
hoci na základe spoločnej ideologickej
príslušnosti k „východnému“ bloku.
Po zmene režimu, znovuzjednotení
Nemecka sa s direktívou „bratskej“
spolupráce stratili aj kontakty medzi
vydavateľstvami kvalitných detských
kníh a z nemeckej strany záujem
o hodnotné tituly spoza bývalej
východnej hranice – z Čiech,
Slovenska či Poľska.
Slávka Porubská
Foto: www.constanzejohn.de

Tichá pasažierka washingtonského metra
V USA v 90. rokoch vznikol projekt prezentácie umenia
vo verejných dopravných prostriedkoch Poézia
v pohybe. Vo vagónoch metra, v autobusoch, na
zastávkach mestskej dopravy sú vylepené plagátiky
s ukážkami z tvorby rozličných autorov. Pri príležitosti
50. výročia podpísania Rímskych zmlúv, základného
dokumentu zjednotenej Európy, sa cestujúca verejnosť
vo Washingtone DC mohla v máji zoznámiť vďaka
tomuto projektu, tentoraz nazvanom Európska
poézia v pohybe, s tvorbou básnikov zo všetkých

27 členských krajín Európskej únie. Každú európsku
krajinu reprezentovali 5 básnici, každý 1 básňou
v materinskom jazyku a v anglickom preklade.
Do mnohokultúrnej a mnohojazyčnej mozaiky básní
nalepených na washingtonských dopravných
prostriedkoch prispeli aj verše našich básnikov –
Daniela Heviera, Jána Buzássyho, Dany Podrackej, Viery
Prokešovej a Štefana Strážaya.
Viac informácií o celom projekte nájdete na stránke
www.europeanpoetryinmotion.eu.

metmi dennej potreby. Kašubovia
majú svoj vlastný jazyk, gramatiku,
slovník, legendy, komiksy, básne, prózy. V Poľsku vyšlo od 60. rokov 20. storočia zhruba pätnásť antológií kašubskej literatúry a dokonca i román Život a dobrodružstvá
Rémusa od Alexandra Majkowského, ktorý vznikol v 30. rokoch predchádzajúceho storočia a je svojráznou umeleckou encyklopédiou kraja
Kašubov. Dielo bolo preložené do
poľštiny. Ku svojim kašubským koreňom po matkiných predkoch sa
hlási aj známy nemecký spisovateľ
a držiteľ Nobelovej ceny Günter
Grass.
–mf–

Dvojportrét Claudelovcov
Kniha autorky Dominique Bona Camille et Paul (Camille a Paul), ktorá
prvýkrát zaznamenáva spoločný životopis významných umeleckých osobností, súrodencov Claudelovcov, bola
tento rok ovenčená až dvoma cenami
– cenou za stvárnenie literárnej postavy Prix Figaro Madame a Veľkou
cenou čitateliek časopisu Elle za literatúru faktu. Autorka sleduje spoločné detstvo Camilly a Paula na vidieku
neďaleko Champagne. Už vtedy sa
u nich výrazne prejavoval umelecký
talent, u brata náklonnosť k slovu
a u sestry k modelovaniu z hliny. Ich
vzájomné silné puto sa nenaruší, ani
keď sa ich životné cesty rozídu. Camille odchádza do Paríža, kde sa stretáva s Rodinom, o dvadsaťštyri rokov

starším a už vtedy uznávaným sochárom, ktorému obetuje svoj talent
a lásku. Jej vášeň sa však zmení na ničivú posadnutosť. Paul už ako známy
spisovateľ, konzul a neskôr veľvyslanec Francúzska len zďaleka – z Brazílie, Číny a Japonska sleduje sestrin
nešťastný osud, ktorý celých 30 rokov
prežíva v psychiatrickej liečebni.
Marie-Victoire Nantet-Claudel, dedička zámku v Brangues (v kraji
Dauphiné), ktorý Paul Claudel kúpil
roku 1927, v ňom usporiadala v júni
tohto roku stretnutie odborníkov na
Claudelovo dielo. V tejto rozsiahlej
stavbe s 30 miestnosťami mohli obdivovať nielen jeho písací stôl, ale zaoberali sa prepojením jeho dramatickej
tvorby a poézie.

Kamene lásky
Francúzska režisérka a herečka Nicole Garcia získala autorské práva
na román talianskej autorky Mileny
Agusovej Mal di pietre (Obličkové
kamene), aby podľa neho nakrútila
celovečerný film, ktorý by sa mal
dostať do kín roku 2009. V Taliansku
vyšiel autorkin druhý román vlani
v septembri, okamžite sa stal bestsellerom, od januára je preložený aj
do francúzštiny (v tomto preklade
sa predalo 80 tisíc výtlačkov). Milena Agusová žije na Sardínii, kde sa
odohráva aj príbeh jej románu z obdobia druhej svetovej vojny, rozpráva ho vnučka o svojej starej mame.

Hlavná hrdinka je slobodná tridsiatnička, na sardínske pomery veľmi
stará dievka, ktorá napokon podľahne tlaku okolia a rodiny a vydá sa
z rozumu za jedného z nápadníkov.
Keď jej lekár objaví obličkové kamene, manžel to pokladá za dobrú výhovorku, prečo je ich manželstvo
bezdetné. Lenže nie navždy, veď
rozprávačkou príbehu je hrdinkina
vnučka. Až po desaťročiach jej stará
mama vyzradí svoje tajomstvo. V sanatóriu, kde sa liečila z ,,kameňov“,
sa zoznámila s vojnovým invalidom
a prežila lásku, o akej snívala ešte
pred svadbou.

Rufin veľvyslancom
Populárny francúzsky prozaik Jean-Christophe Rufin (1952), ktorému aj
v slovenskom preklade vyšiel jeho
historický román Vyslanec Jeho veličenstva (Slovenský spisovateľ 1999),
nositeľ Goncourtovej ceny za rok
2001 za román Rouge Brésil (Červe-

ná Brazília), sa stal veľvyslancom
Francúzskej republiky v Senegale.
J.-Ch. Rufin je pôvodným povolaním
lekár, celých dvadsať rokov pôsobil
v medzinárodnej organizácii Lekári
bez hraníc a v rozličných humanitárnych organizáciách.
– báb–

NAJPREDÁVANEJŠIE KNIHY
vo Švajčiarsku
Beletria

Literatúra faktu

Donna LEON: Wie durch ein
dunkles Glas (Ako cez tmavé
sklo)
2. Pascal MERCIER: Lea
3. Hansjörg SCHNEIDER: Hunkeler
und der Fall Livius (Hunkeler
a prípad Livius)
4. Nicholas SPARKS: Das Leuchten
der Stille (Žiarenie ticha)
5. Arnaldur INDRIDASON:
Frostnacht (Mrazivá noc)
6. Rajaa ALSANEA: Die Girls von
Riad (Dievčatá z Rijádu)
7. J. R. R. TOLKIEN: Die Kinder
Húrins (Húrinove deti)
8. Lukas Hartmann: Die letzte Nacht
der alten Zeiten (Posledná noc
starých čias)
9. Čingiz AJTMATOV: Der
Schneeleopard (Snežný
leopard)
10. J. R. MOEHRINGER: Tender Bar

1.

1.

Hape KERKELING: Ich bin dann
mal weg (Tak som teda preč)
2. Verena WERMUTH: Die
verbotene Frau (Zakázaná žena)
3. Walter HAUSER: Der Justizmord
an Anna Göldi (Justičná vražda
Anny Göldi)
4. Willi WOTTRENG: Deubelbeiss &
Co.
5. Rhonda BYRNE: The Secret – Das
Geheimnis (Tajomstvo)
6. Bärbel MOHR: Bestellungen beim
Universum (Objednávky
z vesmíru)
7. Wilfried MEICHTRY: Verliebte
Feinde (Zaľúbení nepriatelia)
8. Alice SCHWARZER: Die Antwort
(Odpoveď)
9. BENEDIKT XVI.: Jesus von
Nazareth (Ježiš Nazaretský)
10. Dirk SCHÜTZ: Herr der UBS (Pán
UBS)
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Zamurované vitráže, vypálený Louvre
Vitráže na Slovensku
Zostavili: Ilona Cónová, Ingrid
Gajdošová, Desana Lacková
Bratislava, Pamiatkový úrad SR
a Vydavateľstvo Slovart 2006

Kniha je vzácnym spojením
odbornosti a čitateľnosti. Môže
po nej siahnuť každý záujemca
o vitráž. Dozvieme sa tu
o technológiách vitrážovej tvorby,
oboznámime sa s terminológiou
vitráže (mníšky, kružba, švarclot,
vimperg). Množstvo príkladov
vitráží in situ podnecuje vnímavosť
k priestoru, kde žijeme (postava
ženy v budove bratislavského
policajného zboru na Špitálskej,
žilinská železničná stanica, súdne
budovy). Kniha sa však venuje
aj prácam uchovávaným
v muzeálnych zbierkach a pri
stratenom súbore vitráží zo Zlatých
Moraviec dokonca navrhuje
možnosti identifikácie strateného
diela. Sympatický je
nadkonfesionálny prístup
k fenoménu: publikácia zahŕňa
synagógy i kostoly. Štruktúra knihy
pritom prehľadne kombinuje
časovú a priestorovú os. Prvá časť
knihy prechádza dejinami, druhá
nás vedie abecedne od Alekšiniec
po Žilinu. Je to fascinujúce čítanie,
počas ktorého prechádzame
akýmisi „dejinami krehkého“ –
osud vitráží sa tu javí ako
lakmusový papierik dejín, počas
ktorých umenie svetla dopláca
na obdobia dejinnej tmy. Najmä
v stredovekých vitrážach prejavili
ich tvorcovia výrazný cit pre svetlo
prestupujúce farebným sklom
a práve v súvislosti s týmto
fenoménom sa javí nevhodné
používať prívlastok temný
pre obdobie stredoveku. Úbytok
sklených tabúľ nespôsobovalo
len ničenie, ale napríklad
v Hronskom Beňadiku pri
opevňujúcej prestavbe chrámové
vitráže zamurovali. Z uvedených
príčin sa stredoveké vitráže u nás
dochovali len vzácne: najstaršie
z nich sa nachádzajú v Červenom
Kláštore a kostole v Pezinku –
Mysleniciach. K ďalšiemu rozmachu
vitráže v celoeurópskom meradle
dochádza až návratom
k historizmom. Na rozdiel od
vitráže 19. storočia, „uväznenej
v olovenej mriežke“, secesia využíva
prúty olovenej siete ako súčasť
výtvarného výrazu a kompozície.
K vrcholným príkladom patria
„pávie“ vitráže liečebného domu
Thermia Palace v Piešťanoch.
Publikácia poukazuje na tesnejšie
väzby vitráže s obradom –
špecifickými dielami sú oltárny
obraz Zvestovania v bratislavskom
Františkánskom kostole a Krížová
cesta podľa návrhu Vincenta
Hložníka. Aj v čase doktríny soc.
realizmu kvalita dostala slobodný
priestor neraz práve v sakrálnych
stavbách. Z generácie mladších
výtvarníkov na tomto poli vynikajú
práce Marka Trizuljaka. V kontexte

KNIŽNÁ REVUE

svetovej tvorby zaujme podiel
architektov (Gaudí) a grafikov
na tvorbe vitráží (Max Švabinský,
Aubrey Beardsley, Alfons Mucha).
V tejto súvislosti chcem spomenúť
u nás málo známu realizáciu
japonského architekta-reštaurátora
Takubo Kijódži, ktorý dostal
do románskeho kostola
v severofrancúzskom Pérouse svetlo
tak, že strechu vytvoril z farebných
sklenených škridlíc. I tento príklad
potvrdzuje, že v umení vitráže
sa čoraz viac prestupujú Východ
a Západ – trend započatý už
secesiou. Po 19. storočí, ktoré
prinieslo kvantitatívny rozmach –
ale aj určitú obsahovú
vyprázdnenosť masovej produkcie
osádzanej do mechanickej mriežky
– vznikli početné kvalitné diela
20. storočia. Táto skutočnosť
opodstatňuje nádej, že výtvarný
prejav ani v budúcnosti nebude
rezignovať na výzvu formovať
životný priestor a nechá
cez matériu prestupovať svetlo.
Publikácia o vitrážach vidí
architektonický priestor
(predovšetkým sakrálny) v jeho
komplexite, a preto sa jej darí nájsť
dobré a pravdivé slovo pre vitráže,
ku ktorým by sme – samým osebe
– museli pristúpiť kritickejšie.
V tomto noblesnom prístupe je jej
veľká prednosť.
Anna Hlaváčová

Hermann BAUER – Andreas
PRATER

Baroko
Taschen / Vydavateľstvo Slovart
2007
Tridsaťtri skvelých reprodukcií so
zaujímavým, živým a erudovaným
sprievodným textom na 96 stranách,
to je knižná pozvánka pre
milovníkov umenia od známeho
knižného domu Taschen
(v spolupráci s Vydavateľstvom
Slovart). Baroko je posledný,
takpovediac celoeurópsky umelecký
štýl, ktorého stopy možno sledovať
v Madride, Londýne, Ríme,
Amsterdame či na severe Európy.
Tento prúd preslávila plejáda
umelcov, ako Caravaggio, van Dyck,
Hals, Murillo, Velásquez, Rubens,
Rembrandt, Vermeer van Delft
a mnohí ďalší. Autori približujú život
a dielo týchto velikánov maliarstva
v biografických miniportrétoch,
a hoci majú úžasný dar hutne
a výstižne vyjadriť to základné,
čo sa s tvorbou jednotlivých
barokových maliarov spája, a najmä
zasadiť tento umelecký smer
do historickoumeleckého kontextu,
predsa len čitateľ na záver pocíti
intelektuálnu diétu. Je však na ňom,
či sa zasýti ďalšími informáciami,
alebo mu predkladaný text postačí.
Sotva v ňom však nájde suchopárne
miesta, ktoré by stroho opisovali,
čo môže sám na reprodukcii vidieť.
Autori sa totiž vyhýbajú príliš
didaktickému štýlu. Vo výtvarnom
prejave prichádza baroko s celkom
novými témami v porovnaní
s predchádzajúcimi smermi.
Ak si pozorne prelistujete knihu
Baroko, určite ich sami dokážete
identifikovať, veď kritériá výberu
umeleckých reprodukcií to jasne
dosvedčujú.

Robert SUCKALE – Mathias
WENIGER – Manfred
WUNDRAM

Gotika
Taschen / Vydavateľstvo Slovart 2007
Ak sa domnievate, že gotické
umenie je nudné, prípadne
monotónne, neváhajte a siahnite
po útlej knižke. Autorské trio

približuje základné informácie
a najvýznamnejšie výtvarné diela
tohto kontemplatívneho umenia,
ktoré stojí medzi stredovekom
a renesanciou. Vplyv gotiky, ako
zdôrazňujú autori, je na niektorých
miestach (najmä na Pyrenejskom
polostrove) taký silný, že ešte aj
v 16. storočí prijíma renesančné
prvky bez toho, aby sa „vzdávala
svojich základných štruktúr“.
Ani jeden sloh nedominoval Európe
po rozpade rímskej ríše tak dlho
ako práve gotika. A hoci v nej
naďalej prevládajú sakrálne motívy
(je v nej hlboko zakorenené
kresťanstvo), gotickí maliari
už na rozdiel od svojich
predchodcov vyhľadávajú aj svetské
témy. Objav profánneho v umení
vedie k radostnejšiemu precíteniu
v umeleckej tvorbe. Autori si
všímajú umelecké školy v Taliansku,
Francúzsku, venujú sa aj pražskej
škole za vlády Karola IV. a svoj
prehľad uzatvárajú holandskou
a nemeckou gotikou.
Na jednotlivých obrazoch
poukazujú na vzájomné
ovplyvňovanie gotiky
pochádzajúcej z juhu a zo severu.
Zo severu išlo predovšetkým
o obrazy krajiniek a maľbu na
drevo, sever zasa čerpal z čoraz
svetskejšieho charakteru malieb
zasadených už do svetského
prostredia. Čitateľ sa tiež dozvie,
aké techniky maľby a materiály
používali jednotliví umelci, stručné
životopisné údaje, pričom autori
letkom uvádzajú aj nevyhnutný
historický kontext, v ktorom tieto
kľúčové diela gotiky vznikali.

Sylvia MARTINOVÁ

Futurizmus
Taschen / Vydavateľstvo Slovart 2007
„Vypáľte Louvre!“ Tak znel obľúbený
slogan mladých, takmer výlučne
talianskych umelcov, ktorí sa
zoskupili okolo svojho duchovného
otca, básnika Filippa Tommasa
Marinettiho. Svojou estetikou sa
búrili proti akýmkoľvek tradíciám
(galérie ako Louvre pre nich
predstavovali cintoríny)
a ospevovali krásu veľkomiest, ich
dynamiku, uchvacoval ich pohyb,
agresivita a živočíšnosť. Skrátka šlo
im o viditeľnú a nespokojnú reakciu
na beznápadité umelecké smery
19. storočia a hľadanie výrazových
prostriedkov odmietajúcich
francúzsky impresionizmus. Svoj
umelecký program pomenovali
futurizmus ako protiklad
k paséizmu, všetkému minulému.
Inšpiroval ich v tom Nietzscheho
budúci nadčlovek. Za
najobľúbenejšiu formu prejavu
považovali spoločenské škandály,
chaos a anarchiu. Ich vyzývavý
umelecký program napokon vyústil
do otvorenej koketérie s fašizmom
a postupne degeneroval, ako sa jeho
členovia oportunisticky uzmierovali
so štátnymi inštitúciami. Autorka
tejto neveľkej knihy zasvätene
a prístupne predstavuje
nenáročným milovníkom umenia
tento rozporuplný umelecký smer
20. storočia. Vždy prostredníctvom
jedného reprezentatívneho diela
umelca oboznámi čitateľa s jeho
základnými biografickými údajmi.
Ešte predtým však načrtne
základné charakteristiky
umeleckého smeru. V texte sú tiež
graficky zvýraznené kľúčové heslá
a myšlienky predstaviteľov
jednotlivých umeleckých prúdov.
Hutnému spracovaniu látky
nechýba erudícia a živosť
a základné, sprievodné historické
udalosti.
Jaroslava Lalíková
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Vydavateľská činnosť
redemptoristov
Adresa: Puškinova 1
811 04 Bratislava
tel./fax: 02/52621411
e-mail: slovo@smn.sk
www.cssr.sk/slovo
Majiteľ: Kongregácia
Najsvätejšieho Vykupiteľa
Šéfredaktor: P. Peter SLOBODNÍK CSsR;
Editor: Marián KOVÁČIK, odpovedá na naše otázky
Vznik: 1999
Zameranie, profilové edície:
Vydavateľstvo vzniklo účelovo, keď sa rehoľa redemptoristov (tak ľudovo
volajú členov Kongregácie) rozhodla vydávať slovenskú verziu
amerického časopisu The Word Among Us, ktorý od roku 1999 vychádza
ako mesačník pod názvom Slovo medzi nami. Časopis je určený ako
duchovná pomôcka pre veriacich ľudí, ktorí túžia prehlbovať svoj vzťah
s Bohom a hľadať cesty pre svoju službu Cirkvi i svetu. Jeho špecialitou
sú rozjímania na každý deň podľa biblických textov, ktoré sa daný deň
čítajú pri svätej omši. Od začiatku vydávania náklad nášho časopisu
neustále rastie, v súčasnosti je to vyše 9000 výtlačkov. Myslím,
že to svedčí o jeho obľúbenosti. A možno aj o kvalite.
Okrem toho sme roku 2001 začali vydávať aj knihy, ktoré chcú jasne
a zrozumiteľne vysvetľovať základné pravdy viery a poskytovať inšpiráciu
na prehlbovanie duchovného života. V tejto oblasti siahame
predovšetkým po osvedčenom autorovi, svätom Alfonzovi de Liguori
(1696 – 1787), zakladateľovi rehole, ktorý napísal 111 diel o duchovnom
živote. Mnohé z nich vyšli vo viacerých vydaniach a v rozličných
prekladoch. Zo súčasných autorov vydávame predovšetkým diela
popredných amerických teológov (Scott Hahn, Peter Kreeft,
Karl Keating), ktorí vyjadrujú „staré pravdy v novom jazyku“.
No medzi vydavateľsky najúspešnejšie zaraďujeme knihy Johna
Eldredgea (Divoký v srdci, Očarujúca), ktorých spoločný náklad
už presiahol 35000 výtlačkov.
• Ktoré distribučné spoločnosti
rozširujú tituly vášho
vydavateľstva?
– ZAEX, SSV, Saleziáni Don Bosco,
Lúč, Porta Libri, Karmelitánske
nakladateľstvo.
• Koľko titulov ste vydali
od začiatku svojej vydavateľskej
činnosti, koľko z nich
predstavujú publikácie
slovenských autorov?
– Dovedna je to 22 knižných
titulov, z toho dve knihy sú
od slovenských autorov.
• S akými edičnými zámermi ste
vstúpili do roku 2007?
– Skromnými. Pôvodne
sme chceli vydať len dve knihy,
no teraz to vyzerá tak,
že do konca roka ich bude
možno aj päť. Teším sa najmä
na knihu Scotta Hahna Otec,
čo plní sľuby.
• Ktorý zo svojich titulov
pokladáte za najlepší?
– U mňa jednoznačne vyhráva
dielo Scotta Hahna Baránkova
večera. Je to pohľad bývalého
protestantského pastora,
konvertitu, na slávenie liturgie
v Katolíckej cirkvi. Odhaľuje
súvislosti medzi poslednou knihou
Biblie, Apokalypsou, a svätou
omšou. Pričom autor
poznamenáva, že najprv si myslel,
že objavil niečo nové. No potom
s úžasom zistil, že to všetko už
kdesi v tradícii Cirkvi bolo
napísané, prežívané, len sa na to
pozabudlo.

vyjadriť len k tejto oblasti. Podľa
mňa sa vydáva dosť veľa kníh,
ktoré nemajú dostatočnú úroveň.
Ani obsahovú, často ani jazykovú
a grafickú. Akoby neboli odborníci
(alebo niektoré, najmä menšie
vydavateľstvá nevyužívajú ich
služby?), ktorí by vedeli posúdiť
vhodnosť či nevhodnosť vydania
daného titulu.
• Čo by podľa vás pomohlo
slovenskému knižnému trhu?
– Zníženie cien. A možno aj
pravidelné špecializované relácie
v televízii či rozhlase o knižnej
produkcii.
• Prezradíte svoj nesplnený
vydavateľský sen?
– Prezradím. Je ním preklad
a vydanie knihy poľského autora
Romana Brandstaettera Jezus
z Nazarethu. Autor, pôvodom Žid,
napísal životopis Ježiša Krista
z pohľadu židovskej kultúry,
židovského náboženstva, židovskej
filozofie, slovom, pohľadom
človeka, ktorý akoby žil v Ježišovej
dobe. Knihu som v origináli čítal
niekoľkokrát a vždy ma uchvátila
nielen hĺbkou myšlienok, ale aj
spôsobom vyjadrovania, ktoré je
také vzdialené nášmu európskemu
mysleniu. Som presvedčený, že
kniha by sa stala bestsellerom aj
na Slovensku. Len ju musí niekto
preložiť.

• A naopak, ktorý zo svojich
titulov pokladáte za vydavateľský
omyl?
– Myslím, že sa nám ešte
nepodaril. Súvisí to aj s tým,
že tituly starostlivo vyberáme
pre určený okruh čitateľov, ktorý
je dosť široký na to, aby každé
dielo vyšlo v niekoľkotisícovom
náklade.

• Aký máte názor na rebríčky
bestsellerov?
– Priznám sa, že ich nesledujem.
Hoci niektoré naše tituly
by v nich možno zaujali aj
popredné miesta (napr. Očarujúca
od Johna a Stasi Eldredgeovcov
dosiahla za jedenásť mesiacov
predaj cca 17000 kusov). Podľa
mňa rebríčky (podobne ako
výskumy verejnej mienky)
nevyjadrujú kvalitu diela.
Môžu byť skôr prejavom vkusu
(či nevkusu) ľudí, ktorí si knihu
môžu dovoliť kúpiť.

• Čo vás najviac trápi na knižnom
trhu?
– Keďže sme zameraní na
kresťanskú literatúru, môžem sa

• Akú knižku práve čítate?
– Trilógiu Večne spievajú lesy
od Trygve Gulbranssena. Už šiesty
raz.

www.litcentrum.sk

Stroskotané ideály

Ľudia a knihy
S Tomášom Janovicom v dome fotografie

Margita Kániková

Život na troskách nádeje
Bratislava, Elenprint 2006
Neúnavná autorka početných novinových
článkov Margita Kániková knižne debutovala
po mnohých rokoch publicistickej praxe roku
2001 publikáciou V znamení púpavy,
zachytávajúcou fragmenty zo života básnika
Andreja Žarnova, vo vydavateľstve Kon-press
v Trnave. Do svojej ďalšej knihy – Trnavské
impresie (2005), zaradila niektoré svoje
publicistické materiály, ktoré uverejňovala ešte
v čase, keď pracovala ako redaktorka. Sedem
textov poviedkového charakteru v tejto knihe
je situovaných do Trnavy a jej okolia
v minulom storočí. Autorkinu najnovšiu knihu
Život na troskách nádeje, ktorá čerpá námety
zo skutočných príbehov, charakterizovala
recenzentka Eva Fordinálová ako „veľké
demaskovanie hlásaných ideálov až do nahoty“.
Margita Kániková zachytáva na pozadí našich
dejinných udalostí od obdobia vojnového
slovenského štátu, cez „víťazný“ február 1948,
obnovené nádeje v roku 1968, až po vyhlásenie
novej Slovenskej republiky v roku 1993
plastický obraz jednej trnavskej rodiny. Osudy
jej členov, poznačené prevracaním kabátov so
zmenou každého režimu, odzrkadľujú dobu
a zároveň sú istým zovšeobecnením osudov
mnohých rodín na Slovensku. Hlavná hrdinka
Valéria Hornišová, dcéra menšieho statkára,
neskôr veľká funkcionárka pionierskej
a zväzáckej organizácie, po čase pochopila
rozporuplnosť ideálov, pre ktoré sa nadchla
a ktoré hlása. Dištancuje sa od nich, ale už
nemá silu proti nim bojovať.
Autorka použila v diele na lepšie zachytenie
atmosféry doby aj ukážky z historickej tlače,
budovateľské heslá, ktorými sa demonštrovalo
spojenie strany a ľudu a taktiež spojenectvo
so Sovietskym zväzom, optimistické výsledky
záväzkového hnutia atď. V tomto kontexte sa
ukazuje v oveľa ostrejšom svetle necitlivé
združstevňovanie. Svoje miesto má
v jednotlivých príbehoch aj humor. Ide skôr
o smutno-trpkú iróniu, s akou napríklad
zobrazuje menovú reformu v roku 1953
očami mladých pionierok, alebo keď členovia
JRD kradnú s presvedčením, že aj tak ide o ich
spoluvlastníctvo... Ako politický diktát
ovplyvňoval nielen celkovú spoločenskú
atmosféru, ale deformoval aj medziľudské
vzťahy, vystihuje opis prvomájovej
manifestácie. „Keď niektorí uvedomelí
manifestujúci kričali, že triedneho nepriateľa
porazíme, Valériin spolužiak povedal, že ona,
ako uvedomelá školská funkcionárka, je ich
triedna nepriateľka a budú sa snažiť poraziť
ju.“ Typické pre obdobie budovania socializmu
bolo okrem ideologického pôsobenia
komunistickej strany predovšetkým na
mládež záväzkové, stachanovské hnutie.
Mladí ľudia si kládli všakovaké záväzky. Jeden
z takých nezmyselných záväzkov si dala aj
Valéria Hornišová: „S mojou mamou to bude
veľmi ťažké, ale ja sa nevzdám, to bude môj
socialistický záväzok, urobiť z mojej mamy
nového socialistického človeka, predsavzala si
Valéria.“
Po roku 1989 vyrástla nová generácia, ktorá sa
o zločinoch proti ľudskosti v časoch reálneho
socializmu v minulom storočí môže dozvedieť
ešte tak z rozprávania rodičov. Pravda, ak
vôbec prejaví záujem o túto tému. Pohľad
historikov na tento úsek našej histórie je stále
rozporuplný a možno aj preto žiakom chýbajú
hodnoverné učebnice dejepisu a vlastivedy.
Mnohí nevedia, čo je Veľká októbrová
socialistická revolúcia, Slovenské národné
povstanie, čo sa stalo 21. augusta 1968. Kniha
Margity Kánikovej Život na troskách nádeje
sa opiera o historické skutočnosti uverejnené
v dobovej tlači, je však živá, pretože čerpá
z osobných spomienok svedkov doby. Je to
svojím spôsobom určitá kronika doby, kniha
postavená na troskách nádejí našich rodičov.
Predznamenáva, že život tu vždy je i bude,
treba len štipku nádeje.
Jana Judinyová-Babirátová

Fotograf Bohuš Puskailer je naša mladosť.
Po príchode ruských tankov odišiel
(aj s našou mladosťou) do sveta a vrátil
sa až po novembri (ale už bez našej
mladosti). Začiatkom leta otváral
v bratislavskom Stredoeurópskom dome
fotograﬁe na Prepoštskej ulici svoju
retrovýstavu Fotograﬁa šesťdesiatych rokov.
Budem egoista, odcitujem len svoj príhovor:
„Už pri prvom pohľade na dielo Bohuša
Puskailera nás trkne: tento človek je veľký
gurmán.
Áno, Bohuš Puskailer sa s veľkým pôžitkom
zmocňuje života.
Lenže: života sa možno zmocňovať dvojakým
spôsobom.
Po našom, čiže pateticky, a potom šibalsky.
Bohuš to robí tým druhým spôsobom.
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Priznám sa, šibalstvo mi vždy bolo blízke,
najmä keď je decentné, len tak akoby
mimochodom. Bohuš netlačí na pílu
šibalstva. Vyfotografuje nevábne rozostavaný
Dom umenia, lebo vtedy boli novostavby
ošarpané už v stave zrodu. A čo čert-šibal
nechce, na nevábne rozostavanom Dome
umenia visí obrovský pútač Svätopluk –
operné predstavenie. Svätopluk je náš
patetický symbol. A visí akurát na
ošarpanom symbole nášho slávneho
budovateľského úsilia.
Tomu sa hovorí – decentné šibalstvo.
Bohuš Puskailer nearanžuje svoje fotograﬁe.
Prihráva mu ich život. Bohuš je len –
samozrejme „len“ v úvodzovkách – pri tom.
Bertolt Brecht má dvojveršie:
„Namáhavosti pohorí máme za sebou
Pred sebou máme namáhavosti rovín.“
Milý Bohuš, namáhavosti pohorí máme obaja
za sebou. Želám Ti, aby si so svojím šibalsky
žmurkajúcim fotoaparátom ešte dlho
absolvoval namáhavosti rovín. Veď aj na
rovinách možno ísť do hĺbky, tak skvele
a objavne, ako to vieš iba Ty.“

LITERÁRNE HÁDANKY
Všetky odpovede na literárne hádanky z letného dvojčísla Knižnej revue 14/15 boli správne:
I. Jules Verne: Päť týždňov v balóne a II. Dušan Mitana: Patagónia. Zo súťažiacich sme
vyžrebovali Beátu VAVRÍKOVÚ z Prievidze a posielame jej knižku z vydavateľstva Ikar Pekné
lži, Márii HOZOVEJ do Malaciek posielame knižku z vydavateľstva Fragment.
Igor Hochel pre vás pripravil posledné dve literárne hádanky, veď po roku je čas na zmenu.
V budúcom čísle nájdete na tomto mieste nový kvízový seriál. Veríme, že súťažné otázky budete
riešiť s rovnakou chuťou ako literárne hádanky a nájdete v nich nielen zábavu, ale aj poučenie.
V prvej hádanke je zašifrované dielo už nežijúceho významného európskeho prozaika druhej
polovice 20. storočia. Hádanka nie je inotajným vyjadrením jeho názvu (hoci jedno slovo
z titulu sa v nej objavuje), ale vyjadruje časť jeho tematicko-motivického plánu. K správnemu
riešeniu sa teda možno dostať cez poznanie obsahovo-dejových súvislostí textu.
V druhej hádanke je využitý iný princíp, verše odkazujú na názov diela. Ako napovedá
zmienka o poetovi, ide v nej o básnický text – dodajme, že je to jedna z najznámejších
slovenských básnických skladieb. Vznikla v čase druhej svetovej vojny.
I.
Vlaky prechádzali stanicou –
hrdina bol stále panicom.
A keď spoznal lásky zázrak,
na nebeský sadol, na vlak.

II.
Odišla z raja do sveta
žena, ktorá mena má
vtedy, keď je Adama.
Zdraví ju jeden poeta.

Čitatelia, ktorí čítali prvú z kníh, zrejme nebudú mať nijaký problém s určením jej autora
a názvu. Pre ostatných ako pomôcku uvádzame ešte informáciu, že režisér Jiří Menzel podľa
nej nakrútil rovnomenný ﬁlm, ktorý sa stal vo svojej dobe nemenej slávnym, pretože získal
Oscara.
Autor básnickej skladby ukrývajúcej sa v druhej hádanke svoje najlepšie diela vytvoril
v 30. a 40. rokoch dvadsiateho storočia. Po roku 1948 podľahol ideologickému tlaku a písal
agitačnú lyriku, ktorá napĺňala schému mocou presadzovanej metódy socialistického
realizmu, pričom za akýsi vrchol služobníckeho chápania poézie možno pokladať jeho
skladbu Na Stalina z roku 1949. V 60. rokoch sa potom autor už len ťažko prepracovával na
stratené pozície. Takže dielo z našej hádanky jednoznačne patrí k tomu najlepšiemu, čo vzišlo
z jeho pera.
Na vaše riešenia hádaniek, čiže mená autorov (krstné mená a priezviská) a názvy diel čakáme
do 12. septembra. Nezabudnite k odpovediam priložiť svoju adresu a kupóny Vydavateľstva
Slovart a Fragment.
Igor Hochel

KUPÓN
Vydavateľstvo FOART
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od 29. augusta do 11. septembra
11. septembra 1958 sa narodil básnik,
prekladateľ a publicista Marián HATALA.
Doteraz vydal šesť básnických zbierok –
Moje udalosti (1990), Zátišie s nočnými
výkrikmi (1993), Všetky moje smútky a iné
výtržnosti (1996), básnická zbierka:
marián hatala s podtitulom 41 básní
(1999), Listovanie tichom (2002), Životopis
každodenností (2005). V českom preklade
Petra Skarlanta vyšiel v pražskom
vydavateľstve Akropolis výber z jeho poézie

pod názvom Provazochodec (2004)
a v nemčine mu vyšiel vo viedenskom
vydavateľstve Lehner Verlag výber Zum
Greifen weit (Na dosah ďaleko). V jeho
preklade vyšla knižne poézia viacerých
rakúskych autorov. Najnovšiu knižku
Mariána HATALU z vydavateľstva FOART
Prečo trpaslíci tak rýchlo rastú? plnú
iskrivých aforizmov s ilustráciami Kaza
Kanalu pošleme čitateľovi, ktorý jubilantovi
k blahoželaniu pripíše aj niečo o svojom
vzťahu k trpaslíkom. Na vaše blahoželania
čakáme do 12. septembra, nezabudnite
priložiť kupón vydavateľstva FOART.
Narodili sa
• 1. 9. 1979 – Monika KOMPANÍKOVÁ,
prozaička, publicistka,
výtvarníčka
• 4. 9. 1960 – Maroš BANČEJ, prozaik,
básnik, esejista, publicista
• 6. 9. 1964 – Pavol RANKOV, prozaik,
esejista, publicista
• 9. 9. 1942 – Stanislav PROCHOTSKÝ,
prozaik, dramatik
• 11. 9. 1957 – Ladislav HRUBÝ, prozaik
Jubilujúcemu Albertovi MARENČINOVI
okrem blahoželania posiela poďakovanie za
dielo Helena MARKOŤANOVÁ, za čo jej
Vydavateľstvo PT – Albert Marenčin venuje
knihu Nikdy. Návraty na Muráň.
K blahoželaniam našich čitateľov sa pripája
aj redakcia Knižnej revue a Albertovi
Marenčinovi želáme veľa zdravia, aby ešte
dlho šíril noblesu a žičlivosť.

Odišla Hana Ponická
Vo veku 85 rokov zomrela 21. augusta
prozaička, prekladateľka, publicistka
a disidentka predchádzajúceho režimu
Hana Ponická. Narodila sa 15. júla 1922
v Haliči pri Lučenci, mladosť prežila
v Košiciach, Banskej Bystrici, Martine,
maturovala v Bratislave, nedokončila
štúdium medicíny, ktoré prerušila počas SNP.
V rokoch 1968 – 1972 bola redaktorkou
Smeny na nedeľu, kde uverejňovala okrem
publicistických príspevkov aj ukážky
z umeleckej prózy. Po zákaze publikovania
v 70. rokoch sa utiahla do dediny Lukavica,
kde žila aj v posledných rokoch.
Pre deti napísala zbierku rozprávok
Slávikove husličky, knižku Medvedí rok,
najznámejšie sú príbehy O Štoplíkovi.
V tvorbe pre dospelých čerpala námety zo
životopisu B. Slančíkovej-Timravy (Ábelovský
dom), Janka Nováka či M.R. Štefánika.
Vydala prózy Halúzky, Prísť odísť, Bosými
nohami, Lukavické zápisky. Prekladala
z francúzštiny, nemčiny, maďarčiny
a taliančiny.
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Tvorba pre deti je úlet do mimosveta
Rozhovor s prozaikom Petrom KARPINSKÝM
Peter Karpinský sa narodil roku 1971 v Gelnici, po maturite na Gymnáziu v Spišskej Novej
Vsi študoval na FF UPJŠ v Prešove (1990 – 1995), kde od skončenia štúdia pôsobí na ako
odborný asistent a zároveň vedúci Katedry slovenského jazyka (medzičasom univerzita
zmenila názov na Prešovská). Po ocenení v literárnej súťaži Rubato 1998 debutuje
zbierkou poviedok Oznamujeme všetkým majiteľom hrobov. V roku 2001 mu vychádza
rozprávková kniha Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali, ktorú venoval – okrem iných detí –
najmä svojmu synovcovi Paľkovi. Je autorom rozhlasovej rozprávkovej hry Koruna času
a modrá koza (2002), rozhlasového rozprávkového cyklu Rozprávky z múzea záhad
a tajomstiev (2004) a rozprávkovej rozhlasovej hry Med z ľadových kvetov (2005). Okrem
písania umeleckej literatúry a odborných prác sa ako lektor a porotca v súťažiach venuje
začínajúcim autorom, píše recenzie predovšetkým literárnych diel pre deti.
• Vyštudoval si slovenčinu a dejepis, píšeš
prózu a na vysokej škole vyučuješ jazykovedu. Ako sa prozaikovi učí vývin slovenského jazyka?
– Keby sme žili v Nemecku a mal by som
jednoslovne odpovedať, povedal by som „Janein“. Teda aj áno aj nie. To, že literatúre sa
venujem len ako „hobby“, ma do istej miery
oslobodzuje. Môžem sa jej venovať s potešením, keď mám na ňu chuť. Sama to najlepšie
poznáš, ako literárna vedkyňa a recenzentka
niektoré knihy jednoducho „musíš“ prečítať
aj vtedy, keď sa ti nepáčia. Akýsi morálny kódex čitateľa ani mne nedovoľuje odložiť rozčítanú knihu, ale napriek tomu mám stále
možnosť povedať si dosť, toto čítať nebudem, pretože nemusím. Občas ti ticho závidím, že učíš literatúru. Keď vidím, ako
niektorých študentov literatúra baví a, naopak, ako trpia na gramatike. Závidím učiteľom literatúry, že na vyučovaní sa môžu so
študentmi porozprávať o živote. Pri úvahách
o jerových striedniciach sa len ťažko hovorí
o problémoch, ktoré ich naozaj trápia. Aby
som nebol k jazykovede nespravodlivý, aj vývin jazyka je veľmi zaujímavý, nemyslím len
na etymológiu. Je opradený množstvom záhad a tajomstiev, na ktoré ani jazykovedci, ani ﬁlozoﬁ nedokážu uspokojivo odpovedať. V 11. až 13. storočí došlo v starej slovenčine k rôznym zmenám v hláskosloví, no
ešte stále nevieme, prečo sa udiali. Môžeme
sa len domnievať, hádať, vytvárať rôzne
pravdepodobné i nepravdepodobné teórie,
ale asi nikdy nezistíme, ako to v skutočnosti
bolo. A tu má jazykoveda veľmi blízko k prozaickej tvorbe. Napríklad aj J. R. R. Tolkien sa
zaoberal dejinami jazyka... Okrem toho majú
dejiny jazyka veľmi blízko k dejinám spoločnosti, k osudom ľudí a od toho je predsa len
krôčik k prozaickej tvorbe. Je vzrušujúce, ak
v archíve nájdete text, ktorý vám priblíži život človeka mŕtveho niekoľko storočí a vy
odrazu zistíte, že za celé toto obdobie sa na
ľudskej podstate nič nezmenilo. Ľudia sú stále rovnakí.
• Vyučuješ aj dejiny a teóriu komiksu. Zastávaš názor, že komiks môže byť plnohodnotným umeleckým artefaktom, nie je len
textom s úžitkovými funkciami.
– Kolegyňa z Čiech, ktorá sa takisto zaoberá
komiksom, mi tvrdila, že názor na komiks
sa už začína meniť. Už ho nepokladajú len
za brakové čítanie, ktoré zobrazuje prihlúple postavy oblečené vo farebných kostýmoch
účinkujúce v naivných príbehoch. V Čechách
sa tento pohľad možno mení, komiksová
scéna je tam oveľa bohatšia, ale na Slovensku stále pretrváva názor dehonestujúci
komiks. Uvediem svoj zážitok z kníhkupectva, kde som si kupoval komiks Enkiho Bilala Volavka. Predavačka si ho otvorila a čo
čert nechcel, akurát na dvojstrane s obrázkom nahej, modrej, podrezanej ženy. S odporom sa na mňa pozrela a spýtala sa: „Vy
toto čítate?“ Pravdepodobne som jej vyrazil
dych, keď som odpovedal: „Ja to aj učím.“
Takisto zdesení boli aj starší kolegovia, keď
som pred takmer desiatimi rokmi prvýkrát
vystúpil na konferencii s príspevkom o ko-

mikse. Mal som pocit, akoby som chcel
urobiť niečo strašné, akoby som chcel vedeckú atmosféru celej konferencie poškvrniť čímsi nečistým, o čom sa radšej ani nerozpráva.
Prečo komiks pokladám za kvalitnú lektúru? To by si vyžadovalo samostatnú štúdiu.
Ako argument proti tvrdeniam, že komiks je
úpadkové, ľahké a zábavné čítanie, sa často
používa Maus Arta Spiegelmana. Maus na
jednej strane mapuje narušený a komplikovaný vzťah otca a syna a zároveň sa zaoberá
tragickou témou holokaustu. Aj diela takých
autorov a scenáristov, ako sú Allan Moore,
Neil Gaimen, Frank Miller môžu priniesť recipientovi rovnako hlboký estetický, intelektuálny i emocionálny zážitok ako iné druhy
umenia. V súčasnosti pokladám za zbytočné
obhajovať komiks ako svojbytný, kvalitný
a zaujímavý druh umenia. Tých, ktorých by
som chcel presvedčiť, asi nepresvedčím, pretože v živote žiaden komiks nečítali a ani neprečítajú, a tých, ktorí komiksy poznajú, presviedčať nemusím.
• Čo ti poskytuje tvorba pre deti a pre dospelých?
– Oba typy literatúry sa dopĺňajú, tvorba
pre dospelých je intelektuálne náročnejšia,
dotýka sa pre mňa bolestivých tém, jednoznačne je smutnejšia a tragickejšia. Naopak,
v tvorbe pre deti si tragiku kompenzujem
humorom, fantazijnosťou a hravosťou. Tvorba pre deti je pre mňa akýsi úlet do mimosveta, ktorý má tiež svoje problémy a starosti, ale ich riešenie je oveľa jednoduchšie.
Ak sa spisovateľ môže prirovnávať k Stvoriteľovi literárneho sveta, tak v tvorbe pre dospelých som Stvoriteľom starozákonným,
krutým, samoľúbym, trestajúcim, osamelým, unaveným... V tvorbe pre deti sa zas
snažím byť Stvoriteľom, akého poznáme
z Nového zákona – láskavým, prajným, usmievavým...
• Aj v prózach pre dospelých si vytvoril postavy detí, malých Rómov, ale nestaviaš ich
do konfrontácie so svetom dospelých, neukazuješ ich ako milé, dobré...
– Deti niekedy vedia byť krutejšie a horšie
ako dospelí. Chýba im totiž akýsi civilizačný
blokátor, ktorý dospelým nedovoľuje ubližovať, pretože sa to nepatrí, je to v rozpore
s morálkou, je to trestné. Je alibistické tvrdiť,
že deti sú zlé preto, lebo agresiu vidia v televízii či v počítačových hrách. Zlo je totiž ich
prirodzenou súčasťou. Dospelí sa často mýlia, ak tvrdia, že deti sú anjelmi bez krídel.
Hoci... možno to vôbec nie je omyl, kdesi
som čítal, že ich roztomilosť je iba krycí manéver, akési mimikry, ktorým sa chránia pred
svetom. Deti v nás preto prirodzene vyvolávajú potrebu ochrany a nehy. Na jednej strane na dieťa pozeráme ako na bezbranného
človiečika, na druhej strane sa v ňom ukrýva
malý démon, ktorý poleje mačku benzínom
a díva sa, ako umiera. V literárnych postavách malých Rómov sa tento protiklad ešte
umocňuje. Spoločenský blok, ktorý vytvára
civilizácia, je oslabený a na jeho úkor sa posilňuje ich emocionálnosť, spontánnosť a biologickosť.

• Viacero rokov pôsobíš ako porotca rôznych súťaží. Ktoré z nich si ceníš? Čo tebe
osobne dali súťaže?
– Keď som sám súťažil, boli pre mňa veľmi
silným motivačným činiteľom. Súťaže ma
nútili písať, umožňovali mi prezentovať svoje texty. Vtedy som si najviac vážil dve celoslovenské súťaže – Jašíkove Kysuce a Literárny Zvolen. Vďaka literárnej súťaži Rubato
vyšiel môj prozaický debut. V súčasnosti dochádza k výraznej devalvácii súťaží. Tie tradičné strácajú na závažnosti a podľa počtu
súťažiacich sa nebojím povedať, že sa menia
na frašku. Zároveň vzniká množstvo nových
súťaží, podobne ako má každé slovenské
mesto univerzitu či vysokú školu, tak má
každá obec svoju literárnu súťaž. Stáva sa to
akýmsi módnym hitom a vôbec nezáleží, že
podujatie nie je garantované odborníkmi
a do súťaže sa prihlási sedem autorov... Dnes
existuje vyše sedemdesiat (!) literárnych súťaží, preto niektoré môžu vo víťazovi pestovať falošný pocit kvality. Pri konfrontácii v literárne náročnejšom prostredí má autor odrazu pocit neprávosti a nedokáže pochopiť,
prečo sa tejto porote jeho veci nepozdávajú,
veď pani učiteľka z nich bola nadšená. Mali
by sme sa vrátiť k pôvodnému obmedzenému počtu literárnych súťaží, prípadne
k akýmsi postupovým kolám, ktoré by vyústili do jednej, kvalitnej! celoslovenskej súťaže. Z tohto hľadiska si vysoko cením Literárny Kežmarok, ktorý si ako najstaršia autorská literárna súťaž uchováva veľmi vysokú
úroveň, ba rokmi sa zlepšuje.
• Literatúre pre deti sa venuješ aj ako kritik, aké máš kritériá hodnotenia?
– Napriek tomu, že o literárnych hodnotách
sa uvažuje už od čias, keď sa literatúra začala
formovať ako umenie, stále nevieme určiť, čo
je dobré a čo zlé. Zaujímavé je, ako často sa
líšia názory literárnej kritiky a čitateľov. Presvedčil som sa o tom v knižnici, kde si deti
najčastejšie vypožičiavajú knihu, ba dokonca
je na ňu vytvorený poradovník, ktorú pokladám za vrchol nevkusu, dokonca ani neskrýva, že je zjavným epigónom iného úspešnejšieho diela. V takomto prípade si kladiem
otázku, načo je literárna kritika? Len málo
čitateľov sa dá ovplyvniť recenziou, dnes má
väčší dosah reklama, veľkoplošné plagáty,
opakovanie názvu knihy v médiách, rozhovory s autormi a autorkami v bulvárnych časopisoch. Halóefekt je silnejší než seriózny, odborný prístup k hodnoteniu literatúry.
• Čoskoro vyjde vo vydavateľstve SPN – Mladí letá tvoja druhá kniha pre deti Rozprávky
z Múzea záhad a tajomstiev. Čo by mohlo
zlepšiť situáciu v súčasnej edičnej praxi?
– Knižný trh na Slovensku je pomerne bohatý a komplikovaný a bežný čitateľ sa v ňom
môže len ťažko orientovať. Preto by bolo
žiaduce, aby vydavateľstvá výraznejšie upozorňovali na tituly, ktoré vychádzajú. V súčasnosti to bežne robia len komerčné vydavateľstvá, a tak sa stáva, že všetci vedia o vydaní kuchárskej knihy nejakej celebrity, ale
o knihe mladého autora, ktorý získal cenu
I. Kraska, nevie nikto takmer nič, ba čo viac,
nemôže si ju ani kúpiť, lebo kníhkupci poé-

ziu často nedržia – zle sa totiž predáva. Aby
som sa však vrátil k tvojej otázke o edičnej
praxi, myslím, že nám chýba dobrá propagácia. Už dávno totiž neplatí, že dobré sa predáva samo. Nechcem, aby na slovenských
knihách bola nálepka „kúpou tohto výrobku
podporíte...“, ale aby čitateľ o istých knihách
vedel, že existujú, čo platí aj pri „vývoze“ našich kníh do zahraničia.
• Viem, že nerád cestuješ, aké máš obľúbené miesto, kde by si chcel ísť a žiť?
– Stále ma fascinujú ľudia, ktorí milujú cestovanie. Pre mňa predstavuje nepohodu
a stres, preto sa mu radšej vyhýbam. Rád
však spoznávam nové miesta a veci, čo, žiaľ,
bez cestovania nie je možné. Môjmu srdcu je
blízka Varšava. Neviem však verbalizovať
prečo, skrátka je to tak. Vo Varšave som pred
desiatimi rokmi strávil asi dva mesiace a veľmi na mňa zapôsobila. Mala v sebe čosi z Východu i Západu, čosi z veľkomesta, ale aj
periférie, je moderná, no tiež historizujúca.
Neviem však, či by som tam chcel žiť.
• „Pravdivé a vznešené umenie básnika
spočíva v takom živom predstavovaní udalostí pred očami čitateľa, že ten zdanlivo
stráca dojem prítomnosti a celého okolia,
nevníma iba umelecké dielo, ale pre jeho
jasnú prirodzenosť zabúda na umenie
a udalosť sám prežíva. V čitateľovi sa odohráva čosi podobné ako v človeku, ktorému
v ďalekohľade ukážu nádhernú krajinu
a on sa do nej zahĺbi tak veľmi, že zacíti
vôňu kvetov a vníma tiché šelestenie lístia.“
Súhlasíš s týmto názorom Rilkeho?
– Samozrejme, hoci v prípade umeleckej,
a nie „spotrebnej“ literatúry nemožno preferovať len zážitkovosť na úkor estetického.
Oba aspekty literatúry musia ísť ruka v ruke,
navzájom sa podporovať, ale nie konkurovať
si. V niektorých prípadoch je vzťah zážitkovosť – estetickosť obrátený a text svojou snahou po čo najvyššej artistnosti upiera čitateľovi možnosť „prežívať“. Väčšinou sú to texty,
pri ktorých čítaní trpím, na jednej strane si
síce uvedomujem, že sú veľmi dobre napísané, že sú „umelecké“, no na druhej strane ma
nudia. Nedokážu ma zaujať, neprecítim ich,
iba prečítam. Za majstrovsky napísaný pokladám text, o ktorom sa hovorí, že ho prečítate na jedno posedenie, že sa od neho nedokážete odtrhnúť, no zároveň je tento text aj
esteticky nasýtený, nie je to len dramatický
triler s napínavou zápletkou. V rámci môjho
čitateľského vkusu takéto ambície napĺňa napríklad Ian McEwan.
• Aká bola najkrajšia čitateľská reakcia na
tvoj text a naopak?
– Pozitívnych i negatívnych skúseností bolo
mnoho. Zaujímavé, že pozitívne reakcie pochádzali od čitateľov a negatívne spôsobovali
organizátori niektorých literárnych podujatí.
K tým najlepším správam určite patrí mail
od istej panej, ktorá sa ma pýtala, kde ešte
môže dostať moju prvú rozprávkovú knihu,
lebo ju majú požičanú a jej syn už vie všetky
rozprávky naspamäť. Takisto ma potešilo,
keď mi môj kamarát Ján Petrík prezradil, že
jeho mama počas rekonvalescencie po operácii nôh nešla spať, kým si neprečítala aspoň
jednu rozprávku z mojej knihy.
Možno aj iným autorom sa už stalo, že organizátori literárnych besied, hoci si vás pozvali, ani netušia, kto ste a čo ste napísali
(jednoducho potrebovali čiarku za akciu
v mesiaci knihy) a na dôvažok vás postavia
pred sálu plnú detí, ktoré nečítali ani jeden
z vašich textov. Je dosť namáhavé hodinu
improvizovať, snažiť sa deti akosi zabaviť,
pričom sa celý čas v duchu uisťujete, že sem
už druhýkrát neprídete...
Pripravila Marta Součková
Foto Mária Hollaarová
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