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KNÍHKUPEC (NECH) ŽIJE!

NAJPREDÁVANEJŠIE KNIHY
NA BIBLIOTÉKE 2007

Nedávno som do letáčika napísal, aby si záujemcovia žiadali
knižky „u svojho kníhkupca“. Vzápätí som sa zháčil: Neznie
to priveľmi starosvetsky, prvorepublikovo? Má u nás niekto
ešte svojho kníhkupca? Po chvíľke som nadobudol presvedčenie, že áno. Poznám desiatky ľudí, ktorí mali a dodnes majú
svojho kníhkupca, a nepochybujem o tom, že tých, čo nepoznám, je stonásobne viac. Aj napriek tomu, že po roku 1948
urobil všemocný štát všetko, aby kníhkupectvá nahradil predajňami Slovenskej knihy, n. p., č. to a to, kníhkupcov zodpovednými vedúcimi predajne č. to a to a predavačmi. Svoj kníhkupec, zdá sa, nemilo pripomínal zašlé súkromnícke časy.
A predsa tí, čo potrebovali aspoň raz do týždňa so zbožnou
úctou prelistovať, ba pohladkať novú knižku, mali svojich
kníhkupcov. Za stovky iných takýchto vášnivých hľadačov aspoň jeden, nezabudnuteľný kolega z Obzoru Jožko Pitoňák,
pravidelne obchádzajúci predajne SK, n. p., v centre Bratislavy. Ten teda mal svojich kníhkupcov! V Trnave, kde kedysi
moji rodičia nakupovali knižky u Haranta, mal brat neskôr
svojho Lacka Pavlíka a mne navždy utkvel v pamäti láskavý
pán Hargaš z Čadce. Iní mali kohosi takého v Žiline, Bystrici,
Lučenci... Bratislavských radšej nespomínam, aby som na niekoho nezabudol. Nezaslúžili by si to. Preto radšej v štýle legendárnych gruzínskych prípitkov dvíham pohár na ich počesť,
lebo bez nich by tá krásne kultúrna živnosť zanikla, stala by sa
bezduchou „distribúciou kultúrnych statkov“ a napokon (tu už
nie je reč o minulosti) bohapustým kšeftom. Toto všetko mi
prešlo hlavou, keď mi z istého miesta odkázali, že tá veta
o svojich kníhkupcoch je socialistická (sic!). Najskôr som sa
(celkom zbytočne) rozčúlil. Potom som sa rozhodol odkázať
milým mladým kolegom z kníhkupeckej branže: To teda nie!
Tá veta je v najlepšom zmysle prvorepubliková predsocialistická! Daj Boh, aby bola natrvalo postsocialistická! Ján Roháč
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PUBLIKÁCIE ÚSL SAV
V MESTSKEJ KNIŽNICI
V pondelok 29. októbra sa v galérii Artotéka v Mestskej
knižnici v Bratislave konala prezentácia dvoch vedeckých
publikácií pracovníkov Ústavu slovenskej literatúry
SAV v Bratislave. Svoje knižky v zasvätenej diskusii
s moderátorkou podujatia Mgr. Ľubicou Somolayovou,
PhD., predstavili PhDr. Jana Kuzmíková, CSc., Modernizmus
v tvorbe Ivana Horvátha a Mgr. Michal Habaj, PhD.,
Druhá moderna. Knižky uviedli PhDr. Vladimír Petrík, CSc.,
a Milan Šútovec, CSc. Išlo o prvé podujatie v rámci
cyklu prezentácií kníh Ústavu slovenskej literatúry SAV
na pôde Mestskej knižnice v Bratislave. 12. november
bol venovaný knihe Mgr. Vladimíra Barboríka, CSc., Prozaik
Gejza Vámoš. 26. novembra bude prezentácia knihy
Mgr. Gizely Gáfrikovej, CSc. Zabúdané súvislosti
(Štúdie o slovenskej literatúre 17. – 18. storočia). Hosťami
podujatia budú Prof. PhDr. Marta Keruľová, CSc.,
z Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
a doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc. Diskusiu bude viesť
Mgr. Timotea Vráblová, CSc.
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Miloš Ferko

Šťastie za dverami
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2007
Miloša Ferka poznám s prerývkami takmer pätnásť rokov. Spomínam to len preto, že mnohé z historiek opísaných v knihe som počul ešte predtým, než sa stali beletriou
a na mnohých som sa v priamom autorskom prenose výborne pobavil. Miloš mi ich rozprával s chuťou pri stole, on
principiálne od kofoly a ja pri pive, alebo na katedre, keď
sme boli kolegovia, či v Knižnej revue. Majú v sebe spontaneitu existenčného stratenia, ale aj zmysel pre drobnokresbu a situačnosť, suchý, trpký, miestami kruto-bôľny humor,
iróniu, sebairóniu, no aj cynizmus, malichernosť a povýšenectvo i obskúrnosť, kamuflovanú naivitu, nevykoreniteľnú
infantilnosť a istú dávku divokosti rozprávača s celým jeho
sympatickým antihrdinstvom. Miloša Ferka poznám takmer
pätnásť rokov, ale nie sme kamaráti, nie sme ani ne-kamaráti, alebo niečo iné, a pokiaľ viem, v jeho prípade to vôbec
neznie čudne, pretože v jeho prípade väčšina civilných definícií človeka i vzťahov zlyháva... Svoju solitérnosť totiž žije
osudovo! Rovnako skutočný Miloš Ferko, tak aj fiktívno-skutočné ego Jozef Herko, zrastené s ním ako jeho povestný
ruksak. Herko sa hneď na prvej stránke nazýva smrťou
a rozprávanie na poslednej stránke zakľučuje sebe vlastným
gestom, vo východisku úprimnej no vo vyznení, gýčovej vízie: „Veď život je stále predo mnou, plný staníc, ktoré som
nevidel, a lesov, ktoré som neprešiel.“
Miloš Ferko je známy tvorca, kritik i teoretik, zvlášť
v kruhoch sci-fi literatúry – vo viacerých štúdiách sa venuje
výskumu tohto populárneho žánru zvlášť v slovenskom
kontexte. Z tohto pohľadu je jeho prozaický debut istým
prekvapením. Šťastie za dverami predstavuje úctyhodný literárny kúsok autobiografického rozprávania s pikaresknými prvkami, ktoré akosi rozsahom núti hneď vravieť o románe. V tradičnom zmysle určite: sústredenie na jedno vedomie a chronologická postupnosť spolu s reťazovým kompozičným plynutím udalostí dáva tušiť vývinový román, no už
s vopred sformovaným rozprávačom/postavou s autentickou väzbou na autora. Zo súčasného pohľadu podobná rozprávačská klasika vyzerá veľmi striedmo, v princípoch jed-

novrstvovo ako spojitý rad vycizelovaných, jazykovo hravých, vtipne gradovaných epizód, čím však nezávadne, ba
ešte väčšmi deklaruje pôvodnosť epického živlu v jeho dejovosti a takisto pôvodnosť románu v jeho zábavnosti. Máme
pred sebou tvarovo konvenčné, no výborné zábavné čítanie,
s gogoľovskou slzou, s recesistickým smiechom nad neriešiteľnou tragikou života, aj s nepriateľským, mizogýnnym
úškrnom nad vyľudnenými ľuďmi.
Autor vie plnokrvne fabulovať, voviesť do reálnosti, prípadne sa odviaže imaginatívne cez fantastiku či rozprávkovosť. Román rieka nesie na vlnách Herka príhodami a skúsenosťami všetkých stupňov nášho školského systému s dôsledne sarkastickou typológiou niekoľkých učiteľov, ale aj
s oceňujúcimi portrétikmi naozajstných učiteľských osobností. Prevedie nás rodinnými a príbuzenskými vzťahmi, výkladovými pasážami o literatúre a dejinách, ktoré mne veľmi
nešmakovali, ale, našťastie, kniha je vec verejná a pre mnohých (dúfam, že mnohých) čitateľov môže byť obdivuhodný
autorský rozhľad intelektuálne podnetný. Svoju rolu zohrávajú ďalšie známosti, povedzme, aj s terajším riaditeľom
VSSS, a priam kľúčové sú nekonečné vlakovo-autobusové zážitky, cesty a viac necesty, na ktorých si to náš Jozef vychutnáva plnými dúškami, lebo nimi smeruje i blúdi iba on
a vždy ponúknu niečo nenormálne, o čom sa potom normálne dobre rozpráva. Jozef má totiž vzácny dar vyvolávať
problémy aj tam, kde zvyčajne nie sú – a problém predsa, to
je sujetové jadro každej schopnej literatúry! Spoznávame
výnimočne vnímavého útleho čudáka, zamilovaného do literatúry, potom mladíka minimálne poznačeného vzruchmi
puberty, zato rovnako zamilovaného do literatúry, a napokon spoznávame muža zamilovaného do svojho rozprávania, do vlastnej príbehovosti. Má v sebe zvláštnu krásu čítať
o človeku a zároveň človeka, ktorému sa literatúra stala
šťastím, teda čítať podstate o vyhynutom druhu. Z hľadiska
pôvodnej tvorby je Šťastie za dverami udalosťou knižnej
jesene.
Radoslav Matejov
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ZRKADLÍME
„List – tá vlastnoručne písaná
správa o našich životoch – je
malou literatúrou, ktorá
prebehne medzi dvoma ľuďmi.
Môže sa stať však aj súčasťou tej
naozajstnej, veľkej literatúry.
... Dežo Ursiny, ktorého listy pani
Zdenke vyšli nedávno, Franz
Kafka, ktorého obrovitánsky
zväzok listov priateľom zavŕšil
jeho zobrané dielo v češtine,
Július Satinský, ktorého Listy
z Onoho sveta vychádzajú teraz,
a ktorý o sebe hovoril, že pestuje
prudký písomný styk – to sú iba
traja z mnohých pisateľov listov.“
Daniel Hevier, Týždeň 46/2007

KDE BOLO
• ZŠ vo Veľkých Revištiach –
beseda s Danušou
DRAGULOVOU-FAKTOROVOU –
22. októbra
• Kozel v Martine – prezentácia
knižného debutu Pavla HIRAXA
BARIČÁKA Aj v pekle raz vyjde
slnko – 10. novembra
• Café Curiosities v Bratislave –
prezentácia knihy Viery
LUBOŠINSKEJ Indický denník –
11. novembra
• Kníhkupectvo Panta rhei
v bratislavskom Auparku –
autogramiáda Veroniky ŠIKULOVEJ,
Zuzky ŠULAJOVEJ a Paulíny
FERIANCOVEJ – 12. novembra
• Pálffyho palác na Zámockej
ulici v Bratislave – vernisáž
výstavy spojená s prezentáciou
knihy Daniel Bidelnica. Život
pre umenie. Life for art – 12.
novembra
• Ústav svetovej literatúry SAV
v Bratislave – prezentácia ročnej
publikačnej činnosti Ústavu
svetovej literatúry SAV – 14.
novembra
• Mestské zastupiteľstvo
v Trnave – prezentácia knihy
Margity KÁNIKOVEJ Z oblakov
na tvrdú zem – 15. novembra
• Univerzitné pastoračné
centrum sv. Jozefa
Freinademetza v Bratislave –
prezentácia kníh Benedikta XVI.:
Ježiš Nazaretský a Úvod do
kresťanstva – 18. novembra

KDE BUDE
• Klub slovenských
spisovateľov – prezentácia knihy
Milana VÁROŠA Stratené
slovenské poklady 2 – 21.
novembra o 16.00
• Kopplov kaštieľ GJK, Trnava –
V. KLIMÁČEK, P. VILIKOVSKÝ
a D. DUŠEK – literárny večer
spojený s čítaním a diskusiou –
22. novembra o 17.00
• Bulharský inštitút v Bratislave
– prezentácia bulharského
vydania antológie Výber textov
zo súčasnej slovenskej prózy
a knihy poviedok prozaika
Mariána Grupača Z podkrovia
Európy – 22. novembra o 18.00
• Divadlo Jána Palárika v Trnave
– prezentácia knihy Dagmar
PODMAKOVEJ: DIVADLO
V TRNAVE – Ako sa hľadalo –
25. novembra
• Knižnica Juraja Fándlyho
v Trnave – prezentácia knižky
Môj anjel sa vie biť a stretnutie
s jej autormi: spisovateľom
Romanom BRATOM
a ilustrátorom Miroslavom
REGITKOM – 10. decembra
o 10.00 a o 12.30
• Knižnica Juraja Fándlyho
v Trnave – prezentácia knižky
Zachovanie rodu autora
Ladislava ŠMIDÁKA – 12.
decembra o 17.30
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Aktuálne
Sviatočne a komorne

Ďalšie Tajné spoločnosti

V komornom kruhu svojich čitateľov predstavila DANA PODRACKÁ v bratislavskom kníhkupectve Panta rhei v Auparku (5. novembra) svoj nový
knižný diptych Persona & Morfeus, ktorý vyšiel vo vydavateľstve Sofa. Na
otázky moderátora Dada NAGYA odpovedala, ako sa zrodil nápad tejto
dvojknihy, pričom veľmi zaujímavo objasnila svoj autorský postup, proces
zrodu a vzájomný vzťah medzi jednotlivými textami, ktorým dala v Persone poetickú podobu a v Morfeovi prozaickú. Vytvorila takto 76 párov textov, z ktorých niekoľko sama prečítala. Samozrejme, ani číslo 76 nie je náhodné, zodpovedá počtu kariet v tarote. Celkový výraz knižiek dotvárajú
farebné ilustrácie, do Morfea autorka vybrala odborné kresby z anatomického atlasu ľudského tela, pričom nechala pracovať poetickú fantáziu na
vytvorenie textov k nim, na obálku použila obraz Fridy Kahlo Sen alebo
Posteľ. Personu dopĺňajú obrázky francúzskej prekladateľky Marie-Christine Huber. Škoda, že návštevníci nákupných centier vnímajú predvianočnú
atmosféru len po pozlátka reťazí a vetvičiek, ktorými sú vyzdobené. Stretnutie s Danou PODRACKOU a jej textami takúto atmosféru ponúkalo nenútene a bez lacných pozlátok.
–báb–

Novinky zahraničnej literatúry
Tradičnú jesennú ponuku najnovšej zahraničnej literatúry predstavila záujemcom, predovšetkým knižniciam, spoločnosť SLOVART,G.T.G., na výstave Academia – jeseň. V bratislavskej Lyceálnej knižnici na Konventnej ulici
15 vystavila knižné tituly z architektúry, ekológie, životného prostredia,
ekonomiky, filozofie, náboženstva, histórie, pedagogiky, sociológie, psychológie, práva, politiky, vojenstva, jazykovedy, literárnej vedy, knižničnej
a informačnej vedy, kultúry aj prírodných vied. Najbohatší súbor tvorila
medicínska literatúra (vyše 230 titulov). Okrem toho spoločnosť SLOVART,
G.T.G., ponúkla aj viaceré špecializované encyklopédie a príručky z rôznych
vedných odborov. Na slávnostnom otvorení výstavy sa 6. novembra zúčastnili aj zástupcovia niektorých zahraničných vydavateľstiev – Bratia Lewinsonovci.
Návštevníci tejto predajnej výstavy, ktorá trvala od 7. do 9. novembra, si
mohli vyberať z 550 titulov zahraničnej vedeckej a odbornej literatúry významných vydavateľstiev z USA, Veľkej Británie, Nemecka a Holandska,
a kúpiť si ich s výstavnou zľavou 10 percent.
-lč-

Eskorta na filmovom plátne
Spisovateľ Michal Hvorecký má za sebou ďalší úspešný rok. Jeho predposledný román Plyš sa objavil na scéne Divadla Aréna a v januári 2008 bude
mať premiéru aj v Schauspielhause v Hannoveri. V októbri mala vo Viedni
premiéru Hvoreckého nová divadelná hra Slovenský Inštitút – Jedna komédia, ktorú napísal v nemčine. Jeho najnovší román Eskorta však nezaostáva
– v roku 2008 by mal vyjsť v Poľsku, rok na to v Nemecku, záujem prejavil
aj taliansky vydavateľ. V českom vydavateľstve Tympanum vyšla v októbri
audiokniha, ktorú načítal herec Slovenského národného divadla Róbert
Roth. Eskorta sa tak stala prvým neskráteným slovenským audiorománom.
Avšak s Eskortou sa spája ešte jedna významná skutočnosť – česká produkčná spoločnosť Bionaut Films/Filmbrigade kúpila autorské práva na jej
sfilmovanie.
Bionaut Films/Filmbrigade má filmovú a televíznu časť, z filmov produkovala napr. Žralok v hlave alebo Smradi, orientuje sa na filmové a televízne
projekty, ktoré by sa dali označiť ako kvalitný mainstream. V súčasnosti
vyrába pre televíziu seriál Letisko.
Dej filmovej Eskorty bude podľa slov Petra Bíleka, managing directora
Filmbrigade, odlišný od knižnej predlohy. Na plátne pôjde v podstate o milostnú story.
V súčasnosti ešte ťažko hovoriť o detailoch, ale Bílek dúfa, že film vznikne
v česko-slovensko-nemeckej koprodukcii. Nakrúcanie, na ktoré filmári získali grant od Európskej únie, sa začne v rokoch 2008 až 2009. V súčasnosti
píše Michal Hvorecký prvú verziu scenára.
Filip Struhárik

Združenie katolíckych vydavateľov Slovenska
pozýva
na predajné výstavy svojich kníh
Predajňa Spolku svätého Vojtecha v Trnave
od 13. do 21. novembra

Primaciálny palác v Bratislave
od 9. do 22. decembra

Gréckokatolícke pastoračné centrum mládeže
v Prešove
od 12. do 19. decembra

Verse versus verse
Od 10. novembra sa na internete realizuje interaktívny literárno-kultúrny
projekt Verse versus verse. Podstatou Verse versus verse je interaktívne písanie poézie. Po prihlásení sa každý môže zúčastniť na poetickej „hre“, písania básní s renomovaným košickým básnikom Poematom. Všetky informácie nájdete na http://vvv.eu.sk/ Výsledkom tohto projektu bude vydanie
1. slovenského zborníka interaktívnej poézie.

Po knihe Michaela Bensona Tajné
spoločnosti (Ikar 2007) sa objavila
nová knižka s takýmto názvom, ten-

toraz z vydavateľstva Fortuna Libri.
Kolektív autorov v nej sústredil vedecky doložené informácie o náboženských, iniciačných, politických
a zločineckých tajných spoločnostiach od čias starého Egypta až po
súčasnosť. Dočítate sa v nej o vzniku týchto spoločností, ich ceremoniáloch, symbolike či predstaviteľoch. Dozviete sa zaujímavé informácie o starogréckych orfistoch,
keltských druidoch, vyznávačoch
kabaly, templároch a iluminátoch,
ďalej o spoločnosti Opus Dei, karbonároch, dekabristoch, Ku-klux-klane, ako aj o africkom šamanizme,
islamských i ďalekovýchodných
spolkoch, o rozličných extrémistických spoločnostiach, mafii v jej početných odrodách, ako aj o ďalších
tajných spoločnostiach.

Lesk na pery
Vo štvrtok 15. novembra 2007
v showroom spoločnosti Oriflame
v Bratislave predstavila Emma Tekelyová svoju novú, v poradí piatu
knižku. Po Byť ženou je úžasné
(1998), Byť milovaná je úžasné
(2000) a Žiť je úžasné (2003) debutovala roku 2005 románom Sláva
na splátky, v ktorom hlavná hrdinka Daniela po rozvode opúšťa malé
mesto aj učiteľské povolanie, aby na
recepcii Kliniky krásy v Bratislave
začala nový život. Hrdinkou Lesku
na pery je vedúca parfumérie Eva,
ktorá v štyridsiatke rieši problém
svojho manželstva.

Slovensko-anglický a anglicko-slovenský
technický slovník
Po úspešnom prvom vydaní Slovensko/anglického,
anglicko/slovenského technického slovníka Slovenské pedagogické nakladateľstvo
– Mladé letá ponúka jeho druhé
rozšírené vydanie. V slovensko-anglickej časti obsahuje vyše 26 tisíc
hesiel a v anglicko-slovenskej takmer 23 tisíc hesiel. Druhé vydanie
autor Štefan Kličimunka rozšíril
o základné technické výrazy a zložené heslá z oblasti strojárstva, výpočtovej techniky, automatizácie
a robotizácie technologických procesov, ako aj poľnohospodárskej
a vojenskej techniky. Niektoré termíny z prvého vydania, ktoré neboli adekvátne technickej terminológii autor vynechal. Slovník obsahuje

aj odborné výrazy, ktoré sa v bežných slovníkoch nenachádzajú. Pri
tvorbe slovníka čerpal z dostupnej
odbornej literatúry a zúročil skúsenosti z dlhoročnej prekladateľskej
činnosti. Slovník využije vo svojej
činnosti technická inteligencia, uvítajú ho tlmočníci a prekladatelia,
ale aj široká odborná verejnosť. Treba oceniť aj tabuľky prevodov, napr.
prevod zlomkov palca na milimetre, prevod stôp a yardov na metre,
štvorcových palcov na štvorcové
centimetre, teplotných stupňov
Celzia a Fahrenheita, britských
a amerických galónov na litre
a opačne, či prevod anglických libier na kilogramy a opačne.
-mgb-

Kocúr o pápežovi
Vydavateľstvo Daco práve vydáva
knižku talianskeho autora Jeanna
Perega Jozef a Kiko (kocúr rozpráva
o živote pápeža Benedikta XVI.).
Táto milá kniha, plná farebných ilustrácií sa bude páčiť starým aj mladým. Hovorí o živote pápeža Benedikta XVI. očami jeho priateľa kocúra
Kika. V úvode Don Georg Gänswein,
mimoriadny tajomník pápeža, konštatuje, že kniha je pravdivá a zaujímavá: „Keď som ju čítal, bol som nadšený, nestáva sa často, aby nejaký
kocúr považoval pápeža za priateľa,
opisoval jeho život a pochopil, že poslanie pápeža je byť priateľom všetkých...“ Kniha vychádza krátko po
talianskom origináli, ktorý si získal
vo svete veľkú popularitu.

Nevyužité myšlienky
Jeden za všetkých, všetci za nikoho!
Július Satinský: Listy z Onoho sveta , Ikar 2007
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Bibliotéka – 15. knižný veľtrh (8. – 11. 11. 2007)
Po pätnástich ročníkoch už Bibliotéka nemusí dokazovať a zdôvodňovať vlastnú existenciu, ktorú ešte nedávno spochybňovali viacerí, a nie
zanedbateľní domáci vydavatelia. Dokonca ani nemusí byť v reklamno-marketingovom záprahu s iným výstavným ťahúňom, napríklad
nábytkom, je celkom samostatná a nezávislá od paralelnej výstavy, ktorú navštevujú zákazníci z trocha inej záujmovej skupiny. Bibliotéka
priťahuje osobitým čarom nášho malého knižného trhu, ktorý sa vo všetkých ostatných ukazovateľoch javí ako nevýhodný. Práve svojou
provinčnosťou, kde každý každého pozná, kde ešte osobné stretnutia nevytlačili besedy cez telemosty, dokonca aj mobily tu pôsobia dosť
zbytočne, vytvára tú intímnu priateľskú atmosféru, aká knihám pristane. Krátkymi záznamami aspoň z niektorých podujatí jej bohatého
programu (dovedna 150 hodín) na troch pódiách sa vám túto atmosféru pokúsime priblížiť.
Literárne informačné centrum
pripravilo scénické predstavenie
z básnickej tvorby Miroslava Válka
k jeho nedožitým tohtoročným 80.
narodeninám Videl som tancovať
Jitterboogie, ktoré pre veľký úspech
interpreti Slavka Daubnerová a Peter Palik uviedli dvakrát.
Na prezentácii Literárnej antológie krajín Vyšehradskej skupiny,
ktorá vznikla z podnetu a pod záštitou ministerstiev kultúry krajín V4,
sa prvýkrát práve na Bibliotéke
osobne stretli jej tvorcovia, hoci pre
pracovnú zaneprázdnenosť nemohli prísť všetci. Antológia spojila 13
autorov a takmer dvadsať redaktorov, prekladateľov a editorov, ktorí
pri jej zrode navzájom komunikovali len elektronickou poštou. Na Hlavnom pódiu Bibliotéky sa po čítačke
dali do priateľských rozhovoroch
autori Stanislav Beran z Čiech, Margit Halászová, György Spiró, Szilárd
Podmaniczky z Maďarska a Karol D.
Horváth a Márius Kopcsay zo Slovenska, poľských autorov zastupoval editor Piotr Marciszuk.
Vo štvrtok sa konala aj prezentácia
Knihy Jóbovej, ktorá bola zároveň
aj pripomenutím si 60. výročia založenia Tatranu. Tvorcami knihy sú
básnik Viliam Turčány, grafik Karol
Piačka a knižná grafička Eva Kovačevičová Fudala. Knižka bola pripravená na vydanie už pred 40 rokmi,
ale k čitateľom sa dostáva až dnes.
Eva Kovačevičová-Fudala o práci na
knihe povedala: „Po prečítaní krásnych veršov jedného z najstarších
literárnych textov som si predstavila budúcu podobu knihy – tak ako
príbeh siaha do dávnych dejín ľudstva aj vizuálne a na dotyk by nás
prvý dojem mal doviesť niekam
k počiatkom. Jemne nažltlý papier
a doplnková hnedá farba k pieskom
púšte, režné plátno k prvým produktom ľudských rúk. Výber písma
i postavenie textu na strane má čitateľovi sprostredkovať intenzívne
a nerušené vnímanie. Veľmi si vážim, že Vydavateľstvo Tatran pokračuje vo vydávaní kníh pre knižných „fajnšmekrov“ a popri „bežnom“ vydaní sa rozhodlo – po
úspešnom Konfuciovi – pre ďalší titul v bibliofilskej podobe. Chceli
sme zachovať pôsobenie grafiky
i materiálu, a tak k farbám piesku
pribudlo drevo a koža. „Vševidiace
oko“ vás bude sledovať cez výsek

v drevených doskách a jeho prenikavý pohľad stlmí kožená schránka.
Koncom septembra, keď bola Kniha Jóbova zalomená a pripravená
do tlače, som hľadala čosi v rodičovskej knižnici. Pohľad mi padol na
akúsi koženú väzbu – a neuveríte –
bola to maketa pôvodného grafického návrhu Knihy Jóbovej, ktorú vytvoril môj otec Ivan J. Kovačevič. K tomu hádam už netreba dodať nič.“

došlom roku. Porota vybrala 10 finalistiek: Jana Bodnárová: O strome,
ktorý bol na ceste (Baum), Daša
Čejková: Insektárium (L.C.A.),Jana
Juráňová: Orodovnice (Aspekt), Alena Kanasová: Nechcem (Vydavateľstvo Q 111), Monika Kompaníková:
Biele miesta (L.C.A.), Katarína Kucbelová: Šport (Ars Poetica), Rút
Lichnerová: Anna Regina (Vydavateľstvo Q 111), Alexandra Pavelko-

Cenu Jane JURÁŇOVEJ odovzdal generálny riaditeľ Incheba, a. s., Ing. Alexander
ROZIN na slávnostnej recepcii so slovami: „Bibliotéka je už 15 rokov sviatkom knihy.
Knihy sú našou minulosťou, súčasnosťou i budúcnosťou. Knihy sú ukrytým životom
každého z nás. Som nesmierne rád, že odovzdávame cenu výnimočnej autorke, pani
Juráňovej, ktorej kniha Orodovnice nás do jedného z takýchto tajomných a magických svetov unesie. Ďakujeme.“

Prekvapenie v orechovej škrupine
si našiel každý návštevník prezentácie knihy Orechová slávnosť (Communication House) novinárky
a motivátorky Kataríny Evy Čániovej. Prekvapenie čakalo aj na autorku, keď jej Peter Bažík venoval 3
oriešky v podobe 3 piesní. Orechová slávnosť s podtitulom Inšpiratívne príbehy zo života o vzťahoch k ľuďom a k sebe obsahuje 25 príbehov
a 50 farebných ilustrácií Jany Šlosárovej. Pozvanie na prezentáciu prijala moderátorka Martina Mečiarová,
ktorá s ľudskými príbehmi pracuje
každý deň. Návštevníci si v autorskom podaní pri orechovom koláči
vypočuli príbeh o starostiach, ktoré
majú ženy pri odhodlaní šoférovať
bez mužského mudrovania.
Prvý raz sa udeľovala literárna
cena Cena Bibliotéky 2007 za knihu
napísanú ženskou autorkou v pre-

KNIHA ROKA 2007
Stav k 15. novembru

ANKETOVÝ LÍSTOK - KNIHA ROKA 2007
Počet hlasov

KNIHA ROKA
1. P. Bilý: Don Giovanni – Slovenský spisovateľ
2. K. Peteraj: Čo sa šeptá dievčatám – Ikar
2. P. Nagyová-Džerengová: Pozri sa na seba – Ikar
3. M. Rúfus: Vernosť – Slovenský spisovateľ
3. P. Holka: Modrý anjel – Ikar

vá: Prísaha (Vydavateľstvo Slovart),
Viera Prokešová: Ihla (MilaniuM),
Svetlana Žuchová: Yesim (L.C.A.).
Víťazkou sa stala Jana Juráňová. Literárny kritik Jozef Bžoch za porotu
na slávnostnom udeľovaní cien povedal: „Román Orodovnice zobrazuje osudy dvoch rodín, ktoré sa
stretávajú pri dvoch obradoch, cirkevnom a svetskom. Ide o zádušnú
omšu a jubilejnú oslavu, no najmä
o stretnutie rodín, ktorých otcovia,
teraz už nebohí, boli politicky činní
v dvoch odlišných režimoch. Autorka úspešne zvládla túto komplikovanú látku, kde je spojená história
i súčasnosť. Vytvorila plastické a živé postavy žien, ako aj zaujímavé
konflikty a zápletky, v ktorých nechýba ani ironický tón, takže miestami môžeme knihu čítať i ako
smutnú grotesku.“ Spisovateľka si
okrem sklenej sošky prevzala aj šek

na 50 tisíc Sk. Ceny venovala Incheba, a. s.
V sobotu rozveselil publikum prírodovedec a veľký milovník liptovskej prírody Miroslav Saniga rozprávaním, ako to vždy s vtipom zvykne
podotknúť, o svojom vtáčikovi murárikovi, ale aj o medveďoch a najmä o láske k prírode. Pekné a poučné rozprávanie. Autor predstavil
populárno-vedecké tituly Rozjímanie s murárikmi a Rozjímanie
s medveďmi (obe Veda – vydavateľstvo SAV). K vrcholom sobotňajšieho programu patrilo slávnostné
vyhlásenie výsledkov súťaže Cena
Fantázie 2007, organizovanej časopisom i vydavateľstvom Fantázia,
ktoré pripravil vydavateľ Ivan Aľakša – zároveň časopis oslávil okrúhle
jubileum (prvé číslo Fantázie vyšlo
v novembri 1997). O výsledkoch hlasovala porota a z vybraných poviedok nakoniec vyberali čitatelia na
internete: 1. miesto – Lucia Droppová (Ako orol), 2. miesto – Miloš Ferko (Neodhaliť tvár), 3. miesto – Martin Kochlica (Druh komunikácie).
Manažér Bibliotéky Slavomír Tužinský udelil osobitnú cenu, Cenu Bibliotéky, Monike Sjekelovej za poviedku Čierny les, ktorá sa spolu s Danielom Klimekom (Potomkovia
mŕtvej planéty) umiestnila nerozhodne na 4.-5. mieste. Spolu s ďalšími poviedkami všetky vyšli v zborníku Fantázia 2007.
Už tradične na záver Bibliotéky sa
stretli humoristi, aby si povedali, či
svet okolo nás poskytuje dosť podnetov na úsmev. Hoci všetci účinkujúci – Daniela Kapitáňová, Tomáš
Janovic a Kornel Földvári – sa prejavili ako profesionáli a prišli na čas,
museli počkať na moderátora Dada
Nagya, ktorý vo vedľajšom Dialóg
fóre uvádzal Desatoro – ako si uchovať duševné zdravie. Nešlo o organizačné faux pas, ale o veľký záujem
publika o duševné zdravie. Humoristi, okrem toho, že sa svorne
zhodli na tom, že zvyčajne sú to
smutní ľudia, teraz preukázali aj
inú silnú stránku svojich osobností
– trpezlivosť. K úvahám o humore
a rôznych ľudských pokleskoch pridali aj niečo zo svojich publikovaných textov. Záverečné chvíle Bibliotéky tak dostali príchuť nostalgie
zo smutných anekdot Tomáša Janovica.
-redakciaKNIŽNÁ REVUE

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

33
13
13
11
11

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

DEBUT ROKA
1. M. Solčanská: Aprílové dievča – Ikar
2. P. Tomašovič: Nič v krajine nikoho – Spolok sv. Vojtecha
3. R. Sidor: Prvá kniha – OZ Slniečkovo
4. A. Lackovičová: Môj šupák Karol – Ikar
5. Z. Šulajová: Džínsový denník – Slovenský spisovateľ

24
11
6
5
3

(podpis)

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

Meno a adresa odosielateľa:

51
34
17
11
8

Svoje hlasy do ankety KNIHA ROKA 2007 posielajte na anketových lístkoch, NIE NA
XEROXOVÝCH KÓPIÁCH.
Platné sú anketové lístky obsahujúce aspoň jednu odpoveď na jednu anketovú otázku, ktoré
majú čitateľnú adresu odosielateľa s PSČ a vlastnoručným podpisom. Hlasy posielajte len
knihám, ktoré vyšli v roku 2007. Uzávierka ankety je 15. marca 2008.

BIBLIOGLOSÁR
Ivona Březinová

O PUCLÍKOVI
Bratislava, Ikar 2007
Preklad Rudolf Čižmárik
Podtitul knihy určenej deťom
predškolského a mladšieho
školského veku znie Na každý
deň v rôčku (aj prestupnom)
jednu rozprávočku. To je
praktické pre zorientovanie
každého rodiča, ktorý chce
z mora detskej literatúry na
vianočnom trhu vyloviť rýchlo
a spoľahlivo dobrú knižnú
rybičku. Puclík (od slova puzzle)
v červenom klobúku a s lodičkou
na brušku sa svojimi 366
príbehmi pýta do košíka,
pod stromček. Určite zaboduje
farebnými ilustráciami Marie
Tichej s atmosférou hravosti
a optimistickej fantazijnosti.
Rozprávky sú vtipné a stručné,
zvládne ich prečítať malý
školák. Okrem čítania
mu to pomôže v pestovaní
vytrvalosti, ak vydrží čítať
pravidelne celý rok! A tí menší
zas rozprávky o Puclíkových
dobrodružstvách zvládnu
v plnom sústredení počúvať
od začiatku do konca.
Vydavateľstvo Ikar venovalo
čitateľom znovu pekný darček.
Ed McBain

POMSTA
Bratislava, Slovenský spisovateľ
2007
Preklad Anna Pokorná
Populárni detektívi z 87. obvodu
stoja pred zložitou úlohou: nájsť
sériového vraha, na ktorého sa
nepodarilo vypracovať žiadny
profil. Všetky obete zahynuli
strelou pomerne v rýchlom
časovom slede a vyzerali ako
náhoda: slepý huslista, dílerka
s kozmetikou, profesorka, kňaz,
starena. Nepodarilo sa nájsť nič,
čo by ich spájalo. Motív musel
byť inde, a preto Carella a jeho
kolegovia intenzívne pátrajú až
nakoniec rozlúštenie prípadu
i záhad okolo neho vyzerá
jednoducho.
Peter Milčák

POSTAVA A JEJ
KOMPETENCIE
V ROZPRÁVKOVOM TEXTE
Levoča, Modrý Peter 2006
Text Petra Milčáka možno
považovať za dlhú esej –
nevyčerpáva problematiku, ale
prináša do nej podnetné vhľady.
Kniha je plná krásnych
pozorovaní, z ktorých niekoľko
prinášame: „Zlo v rozprávkach
nemá a nemôže mať absolútnu
ambíciu...Zlo nemôže byť vo
svojich prejavoch kontinuitné,
nemôže trvať večne, lebo by
popri ňom nemohla paralelne
existovať a potvrdzovať sa
vysoká hodnota dobra. Naopak,
práve to musí v sebe niesť pečať
nekonečnosti… Len hrdina môže
podnietiť zmenu vzniknutej
situácie. Ostatné postavy
čakajú na jeho príchod,
samy od seba nič nepodniknú…
Kto teda je statočný cínový
vojačik?...Absencia nohy
nepredstavuje len handicap
zapríčinený vojnou...Práve
telesný deficit predurčuje
cínového vojačika k ďalším
skúškam, stavia ho do úlohy
postavy s osudovým poslaním...
Príbeh vojačika, ktorý
zahynul, no pretavil sa na cínové
srdiečko, prináša katarziu.“
-rm- -hlav- -lč-
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Irena Brežná:
Na slepačích krídlach
(úryvok z románu)
Po nemecky píšuca Slovenka Irena Brežná sa narodila v roku 1950 v Bratislave, detstvo prežila v Trenčíne. Príchod dospelosti pre ňu
znamenal vytrhnutie z materinskej reči v dôsledku emigrácie. Učila sa poznávať svet novým jazykom. A práve tento údiv z novoty, ktorá
vzniká vďaka jazykovému stvárneniu skúsenosti, je jednou z najvýraznejších čŕt jej písania. Mozaikový román Na slepačích krídlach je
už treťou knihou, ktorá jej vychádza v slovenčine (Psoriáza moja láska 1992; Tekutý fetiš 2005). Prostredníctvom detskej hrdinky Jany,
ktorej mama „zmizla“ vo väzení, oživuje spoločenskú atmosféru rokov päťdesiatych, ale i fantazijný čas detstva plný veľkých pocitov
a činov.

Babka neznáša ani vrabce, aj to sú vraj darmožráči. Má rada sýkorky, pretože pekne
spievajú. Kŕmi ich na okne chlebovými omrvinkami a šušlavo sa im prihovára. Vrabce,
ktoré chcú tiež jesť, odháňa vychudnutými
rukami. Aj vrabce spievajú, vravím jej. Ale babka tvrdí, že vrabce čvirikajú, a to nie je žiaden
spev. Otec chodieva v sobotu večer domov
a v nedeľu strieľa na vrabce. Nesmie u nás bývať, lebo je buržoázny element. Kedysi, keď
náš život ešte nebol šťastný, pomáhal bohatým ešte viac zbohatnúť a vykorisťoval proletárov. Bol advokátom s vlastnou kanceláriou,
bielou košeľou a kravatou. Teraz musí v sivých
montérkach spolu s proletármi budovať mosty. Keď buržoázny element dlho zostane
s proletármi, začne sa na nich podobať, ako sa
na seba podobajú naše sliepky, a stane sa
z neho uvedomelý človek. A čím viac uvedomelých ľudí naša krajina získa, tým šťastnejšia
bude. Otec už celé roky buduje mosty s uvedomelými proletármi, no stále má rovnako
namosúrenú tvár.
Súdružka učiteľka nás vyzýva, aby sme jej
oznámili, keby niekto z našej rodiny nebol
uvedomelý. Mlčíme, len jedno dievča raz
zdvihlo ruku: Súdružka učiteľka, moja sestra
sa nechce stať proletárkou, ale kaderníčkou.
Súdružka učiteľka nám vysvetlila: Naša krajina potrebuje kaderníčky, aj ony sú proletárkami. Keď som sa zverila babke, že sa chcem
stať proletárkou, zalomila rukami a povedala
to otcovi. Babka je jeho mama a hovorí mu, čo
má robiť. Preto v nedeľné popoludnia po kohútej hostine strieľa z okna na vrabce, ktoré
čvirikajú na jabloni. Aj ja smiem podržať pušku a stlačiť spúšť. Moje strely nemajú cieľ,
strácajú sa niekde v nebi. Zato otec trafí každú nedeľu jedného vrabca.
Na dvore som založila vrabčí cintorín a mŕtvych ukladám do hrobov vystlaných kvetinami. Kvety si natrhám v záhrade, keď to babka
nevidí. Miluje svoje kvety a neustále vyhrabáva kamene, aby boli v mäkkom. Z vnútra zeme
sa vytláčajú ďalšie kamene, a tie najkrajšie používam ako náhrobky. Operené mŕtvolky pofŕkam vodou a v mene Ježiša Krista ich pokrstím na Karolka alebo Majku. Pohreb predsa
musí byť slávnostný, ale babka ma hreší: Ježiš
zomrel na kríži za nás, nie za vrabce. Keď mi
niekedy nedopatrením spadne pohár, skríknem: Ježišmária! Babka nepovažuje za správne privolávať Ježiša a jeho matku Máriu kvôli
lapáliám, pretože majú dosť práce, veď kam
sa len pozrieš, všade je kopa nešťastia. Pritom
v našej krajine niet nešťastia ani Ježiša Krista.
Ale v mojej spiatočníckej rodine sa nevyplatí
šíriť revolučné myšlienky. Pri nedeľnom obede som spomenula, ako sa náš súdruh prezident za nás obetuje. Otec očervenel, babka
doložila kohútiu polievku a povedala, že pri
jedle sa nerozpráva.
Nášho súdruha prezidenta vídavam častejšie
než otca, jeho fotografia visí v triede nad tabuľou. Vyzerá nudne, ale stará sa o nás. Otec
naňho žiarli. Súdruh prezident už prišiel na
svet ako proletár a nemusel sa ním stať dodatočne. Vo sviatok nesieme jeho portrét z vďaky za to, že celý rok nesie za nás zodpoved-

nosť on. Pozerá sa na nás zo steny aj v každej
kancelárii. Kedysi tam visel Ježiš Kristus, hundre babka. Načo toľké ceremónie s Ježišom
Kristom? Je to trápne. V kostoloch a na lesných cestičkách visí na drevených a kamenných krížoch, takmer nahý a vychudnutý, nechá sa vešať pred všetkými ľuďmi, nebráni sa,
zatvára oči v utrápenej tvári a z rúk a nôh mu
tečie krv. A nikto ju neutrie. Staré ženy spínajú ruky, akoby sa nechceli zababrať. Človek sa
predsa musí vzchopiť, nedovoliť, aby ho vešali, a nevešať hlavu! V škole sme počuli o mladej partizánke, ktorá si pred popravčou čatou
strhla z očí šatku. Na dvore sa hráme na popravu. Odsúdia ma na smrť, deti z dvora mi
zaviažu oči a vyhrážajú sa mi: Ty mrcha jedna
partizánska, teraz udrela tvoja posledná hodinka. Snímem si z očí károvanú vreckovku
a smejem sa, kým deti kričia pif, paf. Pomaly
padám na kolená a líham si na zem. Páči sa mi
ostať ležať a byť mŕtva, keď som sa obetovala
za druhých. Škoda, že je už po vojne aj po Veľkej revolúcii a naši proletári sú slobodní. Všetko dôležité je vykonané, teraz už len musíme
byť šťastní, a to je strašne ťažké.
Svojim bábikám a hnedému plyšovému mackovi rozprávam o Dankovi. Vytrhol si srdce, držal ho nad hlavou a kráčal na čele zástupu. Srdce horelo, ľudia ho nasledovali a našli cestu von
z tmavého lesa útlaku, kde tak dlho žili. Danko
zomrel, no svoju úlohu splnil. Bábiky a macka
učím, že majú byť solidárni. Babka sa o svoj
chlieb delí akurát tak so sýkorkami, v hlave má
samé otrusiny. Keď mi na veľkú prestávku natrie chlieb maslom, napomína ma: Maslo je drahé, máš sa dobre, len nikomu nedávaj zo svojho
chleba. V škole sa učíme, že solidarita je povinnosťou nového pokrokového človeka. A ja som
zistila, že je ľahké prelomiť mäkký chlieb s maslom napoly a polovicu dať dievčaťu, ktoré doň
lačne zahryzne a má ma rado.
Keď sa mama jedného letného večera nevráti domov a nasledujúceho rána ešte stále nie
je doma, pýtam sa babky: Kde je mama? Babka vaľká cesto a mlčí. Potiahnem ju za čierne
bodkované domáce šaty: Kde je, kedy príde
domov? Nepýtaj sa, zašomre babka a vaľká ďalej. Ibaže ja ju poťahujem a poťahujem, až
kým ma mávajúcimi rukami neodoženie ako
darmožráčskeho vrabca: Už sa nikdy viac nepýtaj na mamu, rozumieš? Odvtedy som sa
prestala nahlas pýtať. Radšej premýšľam.
S kým by som sa aj mala rozprávať? Otec
smúti za svojou niekdajšou kanceláriou, v ktorej bol vykorisťovateľom, a na staršieho brata
musím kričať. Všetko mi berie ako vrabec, ale
zastreliť ho nesmiem.
Keď brnká na klavíri, babka šepká: Bude
z neho veľký pianista. Pritom sa brat chce stať
milionárom a vôbec nechce pomáhať našej
krajine. Svojimi tučnými prstami môže tak
nanajvýš počítať ošúchané bankovky. Možno
ani nie je mojím bratom, možno bol adoptovaný, alebo som ja bola adoptovaná. Prehľadávam zásuvku za zásuvkou, aby som našla doklad, v ktorom stojí čierne na bielom, že pochádzam z proletárskej a partizánskej rodiny,
ktorú vo vojne postrieľali. Mama vravieva, že
nebudem vždy žiť v našej rodine, že sa vydám
za zahraničného diplomata a v cudzine budem mať veľký dom s drahým nábytkom
a dvoma deťmi. Lenže ja nechcem za muža
nepriateľa a buržoázny element a nechcem
porodiť deti, ako je môj brat. Chcem bojovať
spolu s dobrými partizánmi a žiť so svorkou
vlčiakov v našom lese.
Kde je mama? Keby bola mŕtva, pochovali

by ju v mene Ježiša Krista do zeme a ja by som
bola pri tom, v čiernych šatách a čiernom klobúku s čiernou ružou na krempe. V jednom
zahraničnom filme bola taká vdova a mnohí
muži, ktorí do nej boli zamilovaní, jej vyjadrovali sústrasť. Keď budem partizánskou vdovou, aj ja sa tak chcem obliekať. Keby bola
mama mŕtva, mala by hrob, na ktorý by som
mohla klásť kvety a na ktorom by som mohla
plakať. Nesmiem však nosiť čiernu ružu a ani
neviem, či u nás čierne ruže rastú, a nikto, kto
je do mňa zamilovaný, mi nevyjadruje sústrasť. Všetci sa tvária, akoby mama nikdy neexistovala. Nikto nevyslovuje jej meno, nikto
nerozpráva príhody z čias, keď tu bola s nami,
ako sa to robieva pri mŕtvych, o ktorých sa
hovorí len dobre, aby nás v noci nestrašili.
Nikto mamu nedáva pozdravovať a nikto sa
nepýta, ako sa má. Je mŕtvejšia ako mŕtvi. Keď
spadnem na dvore a chcem zavolať na mamu,
ostane mi m trčať v hrdle a a prehltnem so
slzami. Zmocňujú sa ma šialené pochybnosti,
či som vôbec niekedy nejakú mamu mala, či
som si ju len nevymyslela. Často mi vyčítajú,
že fantazírujem, že sa vznášam v oblakoch. Je
to škodlivé, vravia a vážne sa na mňa dívajú.
Mama určite neopustila našu vlasť, aby sa
vydala za zahraničného diplomata. Naši colníci dobre strážia hranice, aby nás neprepadli
nepriatelia. Je veľa nepriateľov, ktorí čakajú
len na to, aby rozdupali náš prekrásny život.
Ale my sa nedáme rozdupať, povedala súdružka učiteľka, na to celá trieda povstala, dupotala a kričala: Nedáme sa! Aj ja som vždy pripravená brániť vlasť. Kedysi sa rátala rodinná
česť, no my sme ju nahradili dôležitejšími cťami. V škole sa zdravíme: Česť práci. Kedysi
sme sa zdravili pozdravom v cudzej reči, ktorý znamená „som tvoj otrok“. Nepoznali sme
jeho význam, takí neuvedomelo zotročení
sme boli. Teraz chceme byť slobodní, ako sa
hovorí v básni jedného nášho básnika: a voľ
nebyť, ako byť otrokom. Keď som v lese našla
zraneného jastraba, ktorý nasledujúceho rána
ležal schúlený na dne klietky v práčovni, deklamovala som pri jeho čerstvom hrobe tú
revolučnú báseň. Nedala som mu meno, už
má meno Jastrab, je jedinečný a hrdý ako naši
básnici. Teraz leží spolu s vrabcami pred práčovňou.
Ibaže mama by radšej nemala byť hrdá
a mŕtva, ale mala by ležať v klietke živá, i keď
ranená. Jedného dňa sa klietky otvoria. Možno príde zemetrasenie a klietky sa rozletia.
V mojej neuvedomelej rodine zabúdam, že
klietky možno otvoriť aj zvnútra tak, ako to
urobili proletári. Mama je skrytá v nejakom
kúte našej krajiny. Neopustila mňa ani môjho
hlúpeho brata. Keď som ju prosila, aby ho dala
do detského domova, povedala: Je to moje
dieťa, ľúbim ho, to sa volá materinská láska, aj
ty to raz zažiješ, je to to najväčšie šťastie. Ježišmária, okolo mňa je toľko šťastia! Ako to,
že ho nevidím? Nejaký drak väzní mamu vo
svojom brlohu ako bezbrannú princeznú.
Mala by som ju ísť hľadať ako rozprávkový hrdina Janík, ktorý draka zabil, ale ďalej ako po
cintorín som ešte sama nezašla.
Každý deň musím chodiť do školy, aby som
tu jedného dňa nestála s prázdnymi rukami,
ale s rukami plnými vzdelania. Vzdelanie nám
nikto nevezme, nie je ako dom, v ktorom sa
jedného dňa usalašia proletári, vraví babka,
ktorá sa hnevá, že v našom veľkom dome, ktorý dal postaviť môj nebohý starý otec, boli
ubytované tri robotnícke rodiny. Ja sa teším,
že v prízemí bývajú deti. Keby nám súdruhovia proletári vo svojej túžbe po oslobodení tie

izby nevzali, musela by som sa v nich hrávať
s bratom. Brat raz odtrhol mojej bábike hlavu
a mlátil ma bezhlavým trupom. Schmatla som
babkin nôž na kohúty a hodila ho po ňom.
Keď sa nôž zapichol do rámu dverí tesne nad
jeho hlavou, vysvitlo, že brat je zbabelec, vôbec by sa nemohol stať partizánom. Babke sa
páči, keď sa hrávam sama, vtedy ma zvykne
hladkať po cestičke vo vlasoch. Znehybniem,
zvesím ruky a cítim jej drsnú dlaň. Rada by
som jej urobila po vôli, ale radšej sa hrávam
s proletárskymi deťmi na dvore a babka je zo
mňa nešťastná.
Mama je proletárka, teda bola proletárkou
predtým, než sa vydala za otca. Proletárstvo je
komplikovaná vec, muž ho môže stratiť kvôli
neproletárskej profesii a žena vydajom. Mama
je prebehlíčka, preto ma nechá hrávať sa so
všetkými deťmi a babku pokladá za hlúpu.
Babka nie je hlúpa, len myslí po starom a strácha sa, že proletárske deti sú špinavé a majú
nákazlivé choroby. Keby sa mama čo najskôr
vrátila! Nemám žiadne nové šaty, babka pláta
všetko staré, nemá rada nové. Hanbím sa vyjsť
z domu v zaštopkaných pančucháčoch. Kedysi som bola najlepšie oblečeným dievčaťom
v našej triede a žila som v prebytku. Keď ma
mama objala, strácala som sa v jej vôni. Teraz
ma nikto neobjíma a po večeroch nemôžem
čítať romány, lebo babka zhasína svetlo. Elektrina je drahá, vraví potichu ospravedlňujúcim tónom, pretože vie, že čítanie románov je
vzdelanie, a že ma oberá o vzdelanie. Mám
poprosiť o pomoc Ježiša Krista, alebo mám
radšej napísať nášmu prezidentovi v hlavnom
meste? Ale Ježiš Kristus je na tom sám zle
a súdruh prezident by mohol vydať rozkaz,
aby mamu popravili, je totiž prísny a spravodlivý. Obávam sa, že mama by si pred popravčou čatou šatku z očí nestrhla. Potom by sa
nedostala do učebnice dejepisu a ostala by nikým. Poradím si aj sama. Pochovám svoju veľkú krásnu mamu hlboko v srdci ako jastraba
na dvore.
Cez prestávku zakričal jeden chlapec cez
celý školský dvor: Tvoja mama sedí v base!
Je to taký chudák, jeho otec sa potáca ulicami, vybľakuje, padne na chodník a spí tam.
Ako sa len jeho syn musí zaňho hanbiť! A za
to sa vŕši na mne. Náš otec nie je alkoholik,
je športovec a športovci pijú len vodu. Všetci na školskom dvore zmeraveli, prestali pobehovať a vykrikovať. Stojím tam a zrazu
pocítim šťastie. Teraz viem, čo je šťastie.
Sedí vo vnútri, je to velikánska sila. Čas zastane, aj ja zastanem, a napriek tomu som
nažive, dokonca viac než inokedy, a viem:
Mama žije. Potom ide život ďalej, akoby sa
nič nestalo. Hrám sa s kamarátkami, jeme
moje maslové chleby a súdružka učiteľka
nehlása, že naša mama je vo väzení, aby sa
stala uvedomelou.
Odvtedy som šťastná, mama nie je mŕtva,
leží na prični v našej milovanej vlasti a bledne. Vo väzenskej cele je v bezpečí, nemôže
tam robiť nič zlé, spolčovať sa s nepriateľmi,
prezrádzať im tajomstvá na to, aby nás prepadli cudzí, vykorisťovaní vojaci. Keby opustila našu vlasť, musela by som sa jej pred celou triedou zriecť a nedostala by som vyššie
vzdelanie.
V spolupráci s autorkou z nemčiny
preložila Jana Cviková.
Román Ireny Brežnej
Na slepačích krídlach práve vychádza
v knižnej edícii ASPEKT.
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Recenzie

Pestvá a voľné cviky

Malé regionálne dejiny

Július Satinský: Listy z Onoho sveta, Bratislava, Ikar 2007

Milan Stano: Kálnické príbehy,
Bratislava, Štúdio humoru a satiry 2007

Dostal som ponuku odprevadiť knihu Júliusa Satinského do života. Knihu autora, ktorého pozemská púť sa
skončila, uviesť medzi živých. Aký
nádherný paradox! Oslovený som bol
však ako krstný otec najmä preto, to
sa mi priamo povedalo, že vzťah Júliusa Satinského ku kodifikátorom a redaktorom bol tak povediac ambivalentný a teraz by mohlo dôjsť, ak je to
len trochu možné, k veľkému zmiereniu. Moderná akademická a univerzitná jazykoveda však nemusí voči Júliusovi Satinskému urobiť nejaké veľké
konciliantné kroky. Vo vzťahu k Listom z Onoho sveta je to skôr naopak.
Ak sa v nich Július Satinský smeje
z pokusov hermeticky uzavrieť prívod
cudzích slov do nášho jazyka, ak dobré slovo stratí aj o cudzích jazykoch
(s poukazom na to, že naša elita ich neovláda), ak vie
využívať farebne a farbisto celé spektrum, ktoré slovenský národný jazyk ponúka všetkým svojim používateľom, ak sa vysmieva frázam, klišéovitému a prázdnemu
pátosu, je to aj naša reč v Jazykovednom ústave. Pravdaže, môžem hovoriť len za seba a za „našich“, lebo zástupcovia poloprofesionálnej či neprofesionálnej jazykovedy (lebo je aj taká), či jazykovedy zahľadenej do
minulosti (poznáme aj takú), či do seba (ba aj takú),
Júliusovi Satinskému asi neodpustia do konca života.

Dôkazom blízkych záujmov medzi Júliusom Satinským a profesionálnou slovenskou jazykovedou je i to, že ho cituje aj najsúčasnejšia lexikografia vo viacerých heslách, no dostalo sa mu zároveň cti, že ho najnovší Slovník súčasného slovenského jazyka označuje za pôvodcu osobitného výrazu – známej čučoriedky vo význame mladé dievča.
Azda by sme mohli Júliusovi Satinskému po prečítaní jeho Listov z Onoho sveta pripísať aj Voltairov výrok
„Mojím povolaním je hovoriť, čo si
myslím”, pravdaže, aj za cenu, že sa
sem-tam možno aj pomýli. Vie sa však
nádherne hrať s výrazmi, vie s jazykom stvárať fígle („svätobežníci“), vie
mystifikovať až do tej miery, že Listy
z Onoho sveta, ktoré sa tvária ako čistý výmysel, sú dnes vlastne skutočné.
Upozorňuje medzi iným aj na povestné slovenské driemoty či na to, že slušní nie sú len poslušní, že môžu byť
jednoducho iní. Šíril pri tom pohodu, dobrú náladu
a smiech, čo je osobitne príhodné, lebo jazyk sám je veľký figliar a výmyselník, ktorý sa lepšie cíti – Július Satinský to dobre vedel – pri pestvách a voľných cvikoch než
pri povinnej zostave a kŕčovitej vážnosti. Aj toto všetko
sa dá vyčítať priamo či nepriamo z riadkov Júliusa Satinského, aj toto je posolstvo jeho Listov z Onoho sveta.
Slavomír Ondrejovič

Insitná poézia nádeje
Zlata Matláková: Nečakané veci, Trnava, Tripsoft 2007
Po knižkách hravej, no zároveň hlboko prežívanej poézie Všetky blízke bytosti (2001) a V krajine chodidiel
(2002) sa Zlata Matláková prihlásila k slovu obdobne
ladenou poéziou. V básnickej zbierke Nečakané veci
opätovne dominuje fragment – so všetkými pre a proti.
Tvorí jednotlivinu veľkého, je mikronáhľadom celostného vnímania. Čo poetka ponúkla v obraze fragmentu,
platí prostredníctvom dedukcie všeobecne. Zameriava
sa na konkrétnu udalosť, situáciu, moment, výsek z reality. Fragment tvorí základný princíp sebavyjadrenia
i stavebnú tehličku významového navrstvovania.
Pilotná báseň Neskorojesenná stojí mimo troch cyklov
zbierky, no zároveň sa vzťahuje ku každému textu – je
akoby indikátorom náznaku, parfumom subtílnosti i viacrozmernosti. Tri cykly zbierky sú hravé i lyricky nežné,
no najväčšmi majú príchuť rezonujúcej trpkej skúsenosti,
z ktorej vyvstáva katarzia ako nástroj pokory, ako jediná
možná cesta vyrovnania sa s prežívaným. Smútok je pláštikom celej zbierky, i keď texty odkazujú neologizujúcou
lexikou k odľahčeniu, zjemneniu, k významovému uvoľňovaniu. Súvisí to s autorkinou stratégiou, v popredí ktorej
však stojí intenzívne emocionálne prežívanie lyrického
subjektu. Dochádza k splývaniu lyrického subjektu s autorským a spomínaná stratégia napomáha kvalitatívne
hodnotnejšie prežívanie. Na druhej strane však treba brať
do úvahy autorkin vžitý poetický naturel, ktorý v kontexte zautomatizovaných podvedomých postupov vedie k vý-

slednej insitnej podobe. Je dobré, že pri takejto koncepcii,
či pri zautomatizovanom podvedomí nedochádza k opotrebovaniu istých výrazov, motívov, významových slovných
spojení, i keď všadeprítomná pokora smútku lyrického
subjektu môže viesť k nostalgii a intenzívna snaha vypovedať príležitostne k odpoetizovávaniu výrazu.
K harmonizácii textu prispieva voľný verš, ktorý vyznieva veľmi prirodzene, niekedy s miernym naračným
ladením. Autorka využíva biblické i prírodné kalendárové motívy pre introdukčné podchytenie básní. Jej poézia je plná biblických motívov, i konotácií z náboženského života. Nevtieravo vypovedajú o duši kresťana
(básne Viera, Modlitba za vtáky, Božia jar...), no paradoxne duchovnejšie vyznievajú práve tie bez prítomnosti kresťanských insígnií. Práve ony (a tých je v zbierke väčšina) potvrdzujú, že Zlata Matláková právom patrí do Panteónu súčasnej duchovnej poézie na Slovensku.
Autorka sa vyrovnáva s metafyzickými pravdami s patinou smútku, subtílnym úprimným vyjadrovaním sa pokúša pomenovať nevyjadrované, a tak z týchto básní
ľahko odčítame životné krédo odovzdanosti, viery, lásky a odpúšťania.
Epilogickou básňou Neskorojesenná II Zlata Matláková
uzatvára knihu. Ide o šťastné riešenie – obohatila pilotnú
báseň o záverečný verš, v ktorom sa zračí obrodná sila
lyrického subjektu, sila celých pokolení ľudstva – nádej.
Jozef Brunclík

Zo zákulisia slovenskej diplomacie
Ján Dömök: Diplomat na štyroch kontinentoch, Bratislava, Ikar 2007
Pamäti diplomatov patria stále k vzácnym dokumentom
a jedinečným prameňom poznania tejto profesie, ktorá sa
inak vyznačuje skôr mlčanlivosťou. Ján Dömök patrí medzi významných slovenských diplomatov, ktorí zastupovali Československo na Kube či v Mongolsku a Slovensko
v Japonsku, Veľkej Británii či Alžírsku. S kvalifikáciou tlmočníka a prekladateľa, so znalosťou ôsmich jazykov
a s dvadsaťročnou praxou na poli zahraničnej politiky má
čo povedať o pozadí svetovej diplomacie uplynulých rokov. Po tejto stránke je kniha určitým sklamaním – autor
hneď v úvode upozorňuje, že nebude opisovať diplomatické rokovania. Mýli sa však, ak sa domnieva, že by boli pre
širokú verejnosť nezáživné – stačí sa pozrieť na čitateľský
ohlas pamätí šéfa československej diplomacie Bohuša
Chňoupka. Tým skôr, že ide o diplomata, ktorý zažil piatich prezidentov, ôsmich premiérov a deviatich ministrov
zahraničných vecí.
Napriek tomu, že čitateľ so záujmom o zahraničnú politi-

ku nenájde to, čo v takýchto pamätiach zvyčajne hľadá, je
kniha veľmi zaujímavým pokusom priblížiť neoficiálny život našich diplomatov, ktorý sa nevyznačuje len prepychom a hostinami. Sviežim a pútavým štýlom nám autor
odhaľuje množstvo vtipných príhod a diplomatických prešľapov, ktoré z pochopiteľných dôvodov neprenikli na verejnosť. Takto sa dozvedáme o pozadí návštev sovietskeho
vodcu Michaila Gorbačova, izraelského prezidenta Chaima
Herzoga či generálneho tajomníka OSN Kofiho Annana.
Najdramatickejšou pasážou pamätí je nepochybne rukojemnícka dráma, ktorú zažil autor ako chargé d´affaires
ČSFR na Kube roku 1990 – vtedy ho vo vlastnej rezidencii
prepadla skupina mužov, ktorí od neho žiadali vybavenie
lietadla na Floridu a držali ho v zajatí niekoľko hodín. V knihe však nájdeme aj celkom bežné príhody skôr turistického
rázu z Mongolska, Japonska či Alžírska. Pamäti Jána Dömöka sú tak vítaným obohatením našej literatúry faktu.
Eduard Chmelár

CITUJEME ...
„Ak chceme oživovať staré príbehy, neklaďme fantázii
medze. Štúra podľa najnovších výskumov, postrelil
maďarský emisár, ktorého do Modry vyslal Kossuth.
Jánošík sa priznal, dostal milosť a dožil v Záhrebe ako
holič a kaderník. Štefánik chcel pristáť v Ivánke, ale

keď zhora videl, ako to tu vyzerá, obrátil dvojplošník
a vrátil sa na Havaj. Ľudia milujú nevšedné odhalenia.
Preto je v Čechách taký obľúbený Jára Cimrman.“
Milan Lasica: Bodka. Fejtóny 2003-2006,
Bratislava, Forza Music 2007

„Kto nepozná minulosť, nepochopí
súčasnosť a nebude vedieť, čo ho
čaká v budúcnosti“, píše autor
Milan Stano v úvode svojej
najnovšej knižky Kálnické
príbehy, ktorá je jeho úprimným
a svojským vyznaním rodnej obci
ležiacej pri Novom Meste nad
Váhom, takisto okolitej prírode,
domovu. Kniha povestí, príbehov,
legiend, spomienok i rozhovorov
Kálničanov, ktoré autor zbieral –
hoci nesystematicky – štyri
desaťročia, časovo obsiahla celé
storočie a ponúka zaujímavé
literárne potulky daným
regiónom.
Bohatý materiál rozčlenil autor do
šiestich tematických častí.
Čitateľov najskôr zoznámil so
vznikom názvu obce, erbu,
prímenami a prezývkami pri
rodinných menách a stručne
s dejinami obce. V časti Rok
v tradíciách zdokumentoval najmä
svojrázne črty niektorých sviatkov,
ako napríklad Traja králi, fašiangy,
aprílový Juro, Veľká noc, Morena,
stavanie májov, Jánske ohne,
dožinky, hody, zabíjačky, priadky,
driapačky, stridžie dni, zvyky na
Ondreja, Mikuláša, Luciu či
Vianoce. V príbehoch

remeselníkov priblížil kálnických
uhliarov, smoliarov, drevorubačov,
furmanov, pastierov, mäsiarov,
páleníkov, poľovníkov aj pytliakov.
Príbehy ľudí a rodov ukázali nielen
dejiny rodín, udalostí, radosť
i smútok, ale aj humor, žarty,
prekáračky i vtipné kálnické
anekdoty. Na ne nadviazal autor
príbehmi a spomienkami
z chotára o dolinách,
studienkach... V závere knižky
predstavil kálnické rozprávky,
povesti, v ktorých nechýbali
bosorky, čerti, vodníci, víly,
vlkodlaci, bezhlaví mnísi, mátohy,
skryté poklady, či lesné žienky.
Pestrý text doplnil autor
dobovými fotografiami, kresbami
i reprodukciami svojich
olejomalieb z Kálnice. Zozbieraný
materiál i vlastné spomienky mu
umožnili priblížiť nielen rodákom,
ale aj ďalším čitateľom, ako
Kálnica a jej obyvatelia žili. Sú to
inšpirujúce, malé regionálne
dejiny, hoci všetok materiál autor
zďaleka nevyčerpal. Preto
nespracované príbehy,
rozprávania a spomienky čakajú
na pokračovanie, aby sa čo najviac
zachovalo pre ďalšie generácie.
Lýdia Čelková

Knižné menu VI.
Vážení a milí knižní jedáci. Dnešné menu bude také predsviatočné.
Veď Vianoce nám, aspoň podľa hypermarketov, už stoja v pitvore.
Keďže prejedanie, aj to knižné, nás ešte len čaká, teraz si dáme
niekoľko rôznych knižných chodov, z ktorých jeden je sýty, dva sú typu
„čo chladnička dala“ a jeden je trocha atypický. Príjemnú konzumáciu
a nezabudnite si pred listovaním umyť ruky!
Predjedlo:
Lucia Lenčová: Myšlienky, ktoré ležia prihlboko na plač,
Žilina, Knižné centrum 2007
Začneme zľahka poéziou. Prvotina mladej autorky obsahuje podľa
tiráže básne, ktoré vznikli počas jej štúdia na filozofickej fakulte
v BB. Malinká kniha s ešte malinkejším ozdobným písmom, malinké
básničky plné malinkých právd a akurátne skladných citov. Keď sa však
pozornejšie začítate (čo starší so silnejšími okuliarami), nájdete
tu celkom pekné, poeticky chutné kúsky. Niektoré zablysknú
až (ne)chceným aforistickým šarmom: „Ľudia sú dobrí. / To len mne
je v pekle zima.“
Polievka:
Alexander Rehák: Lovci duší, Bratislava, Eko Konzult 2007
Voľakedy všetci ľudia chodili na schôdze a niektorí potajomky do
kostola. Takmer to vyzerá tak, že dnes je to naopak. Ale predsa len. Pán
profesor napísali knihu, kde dokazuje, aké škody napáchalo na ľudstve
náboženstvo, ktoré je nadto ešte pavedeckým nezmyslom. Zamladi
som čítal knihu Biblia pre veriacich a neveriacich. Možno je to rokmi,
ale bola o triedu lepšia. Skákanie od kresťanstva k islamu či ku guru Sai
Babovi a spiatky na stredovekú inkvizíciu knihe nesvedčí. A pokiaľ ste
alergický na katastrofálnu štylistiku, tak polievku vynechajte.
Hlavné jedlo:
Milan Vároš: Stratené slovenské poklady (2), Martin,
Vydavateľstvo Matice slovenskej 2007
Pokiaľ som v úvode spomínal ten sýty chod, tak o tejto hutnej váre
to platí doslova. Ako detektívka sa niekedy čítajú príbehy o tom, kam
sa podeli pozlátené insígnie chýrnych banských miest, či kde, ako a kto
zašantročil slávny obraz P. Bohúňa Podobizeň primáša Jožka Piťa.
Skrátka, Vámoš už po druhýkrát pátra po našich umeleckých
pokladoch, ktorými sa pýšia svetové galéria a múzeá, najčastejšie
u našich južných susedov. Faktografická nasýtenosť, brilantný
publicistický štýl, to všetko je zárukou, že túto knihu zhltnete a ešte aj
vytriete tanier. Nečudo, že za prvý diel tohto „sprievodcu po zmiznutej
histórii“ dostal autor niekoľko prestížnych cien vrátane medzinárodnej
ceny E. E. Kischa.
Dezert:
Anita Tešovičová: Spískané za pochodu a Bájky mierne nabrúsené,
Bratislava, RádioPrint 2007
Kopec aforizmov musíte v prípade tohto zákuska lúskať pozorne, aby
vám v tej záľahe neušli dobré. Nasledujú bájky, kde sa autorka občas
(márne) popasuje s rýmom, občas s pointou. Zvieratká konajú, klamú,
zhŕňajú – takmer ako my. K tomu zaujímavé ilustrácie Natálie
Oravcovej a ak sa vám pošťastí, narazíte aj na toto: „S poctivosťou
najďalej zájdeš, ale načo sa tak ďaleko trepať?!“
Vybral a uvaril: Maroš M. Bančej
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Knihy v predaji
0 VŠEOBECNOSTI
02 Adresáre
Autokontakt 2007/2008
Žilina, Kontakt / Juven 2007. 12. vyd.
114 s. Brož.
Pomocník pre motoristov.
ISBN 80-969460-4-4
03 Encyklopédie. Všeobecné slovníky
Poznaj svet. Z franc. orig. prel. Mária
Gálová
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 159 s.
Edícia Moja malá encyklopédia. Viaz.
Encyklopédia v siedmich častiach
(Telo, Dom, v ktorom žijem, V meste,
Dejiny, Rastliny a zvieratá, Svet, Vesmír) ponúka deťom od 3 do 6 rokov
jasné a stručné poznatky. Každá časť
sa začína veľkým rozkladacím obrázkom.
ISBN 978-80-551-1455-2
06 Novinárstvo
TUŠER, Andrej
Ako sa robia noviny
Bratislava, Sofa 2007. 3. aktualizované vyd. 170 s. Viaz.
Publikácia prináša základné pohľady
na novinárstvo, noviny a novinárov
pre ľudí, pre ktorých je mediálna sféra profesiou alebo prostriedkom pri
práci v rôznych oblastiach pôsobenia.
ISBN 978-80-89033-59-1
09 Diela pozoruhodné ilustráciami.
Reprodukčná technika
MACKAY, James
Známky a čaro filatelie. Z angl. orig.
prel. Vojtech Jankovič
Bratislava, Fortuna Libri 2007. 1. vyd.
256 s. Viaz.
Encyklopedický prehľad vyše 3000
známok z vyše 200 krajín a odborné
rady, ako si založiť a spravovať zbierku známok.
ISBN 978-80-89144-70-9
1000 najkrajších miest sveta. Z nem.
orig. prel. Květoslav Spiller, Magda
Spillerová, Zuzana Kramplová
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 384 s.
Viaz.
Obrazová publikácia fotograficky zachytáva architektonické a prírodné
skvosty planéty sprevádzané stručnými textami.
ISBN 978-80-551-1459-0
1 FILOZOFIA
10 Filozofia
Filozofické dialógy
Bratislava, Filozofický ústav SAV
2007. 1. vyd. 448 s. Brož.
Súbor 11 dialógov P. Cmoreja s filozofmi, ktorým nie je cudzia analytická filozofia.
ISBN 978-80-967225-8-7
Igor Hrušovský – osobnosť slovenskej
filozofie. Zost. Z. Plašienková, E. Lalíková
Bratislava, IRIS 2007. 1. vyd. 406 s.
Viaz.
Zborník filozofických statí.
ISBN 978-80-89238-12-5
Svet jazyka a svet za jazykom. Zost.
T. Marvan, M. Zouhar
Bratislava, Filozofický ústav SAV 2007.
1. vyd. 231 s. Brož.
13 filozofických statí.
ISBN 978-80-967225-9-4
13 Okultné vedy. Parapsychológia.
Tajné spoločnosti
KARIKA, Jozef
Kurz praktickej mágie pre začiatočníkov
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 197 s.
Viaz.
Kniha opisuje magické cvičenia zamerané na prebudenie zvláštnych
schopností mysle i tela.
ISBN 978-80-551-1568-9
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SIGNIER, Jean-Francois a kol.
Tajné spoločnosti. Z franc. orig. prel.
Zuzana Mrlianová, Mariana PaulinyDanielisová, Juraj Roháč
Bratislava, Fortuna Libri 2007. 1. vyd.
240 s. Viaz.
Encyklopedický sprievodca tajnými
spoločnosťami, tajnými spolkami
a organizáciami sveta.
ISBN 978-80-89144-71-6
2 NÁBOŽENSTVO. DUCHOVNOSŤ
20 Kresťanské náboženstvá
BEVERE, John
Srdce v ohni. Z angl. orig. prel. L. Bašnárová
Bratislava, Slovo života international
2007. 1. vyd. 171 s. Brož.
Návod ako roznietiť vášeň k Bohu.
ISBN 978-80-89165-16-2
Biblica – biblický atlas. Z angl. orig.
prel. do češtiny Petr Fryš, Rostislav
Matulík, Jan Sušer, Petr Jan Vinš.
Zost. Barry J. Beitzel
Bratislava, Fortuna Libri 2007. 1. vyd.
575 s. Viaz.
Reprezentatívna
veľkoformátová
kniha o faktografii biblických udalostí, o sociálnych, historických a geografických reáliách, ktorú napísal kolektív vedcov. Kniha obsahuje mapy,
tabuľky a reprodukcie množstva
umeleckých obrazov. Na trhu je to
najdokonalejší sprievodca Bibliou,
má osem kapitol: Geografie a historie biblických zemí, Genesis a doba
patriarchů, Soudci, Králové, Proroci
a spravedliví, Dobytí království, Život
Ježíše Nazaretského, Šíření po světe.
ISBN 978-80-7321-302-2
BLAŽKO, Vincent
Božie potešenie v chorobe a trápení
Kežmarok, ViViT 2007. 1. vyd. 44 s.
Brož.
Krátke pobožnosti.
ISBN 978-80-89264-09-4
EHRMAN, Bart D.
Peter, Pavol a Mária Magdaléna.
Z angl. orig. prel. Štefan Kočiš
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 375 s.
Viaz.
Ďalšia z radu kníh s témou odhaľovania nových faktov o Ježišovi a jeho
nasledovníkoch Petrovi, Pavlovi a Márii Magdaléne.
ISBN 978-80-551-1562-7
GÁBRIŠ, Jozef
Novomestský prepošt Július Gábriš
Nové Mesto nad Váhom, Vl. nákl.
2007. 1. vyd. 335 s. Viaz.
Životopis a príhovory novomestského dekana, prepošta i biskupa J. Gábriša.
ISBN 978-80-969166-5-8
JUDÁK, Viliam
Z múdrosti našich otcov. Sv. Beňadik a Skalka
Nitra, Biskupský úrad 2007. 1. vyd.
195 s. Viaz.
Z histórie Skalky pri Trenčíne.
ISBN 978-80-969711-9-0
LACHO, Ján – BRENKUS, Jozef
História Apoštolskej cirkvi na Slovensku
Bratislava, Vydavateľstvo ACS Kresťanský život 2007. 1. vyd. 100 s. Brož.
Dejiny cirkvi.
ISBN 978-80-7120-073-4

ŠURÁB, Marian
Pravdy viery v homíliách Jozefa
Vrableca
Nitra, Kňazský seminár sv. Gorazda
2007. 1. vyd. 158 s. Brož.
Homílie J. Vrableca.
ISBN 978-80-88696-46-9
Tesnou bránou 2008
Kežmarok, ViViT 2007. 1. vyd. Nestr.
Brož.
Úvahy na každý deň.
ISBN 978-80-89264-12-4
3 SPOLOČENSKÉ VEDY
301 Národnostná politika. Národnostné menšiny
Regionálna a národná identita v maďarskej a slovenskej histórii 18. – 20.
storočia. Zost. Š. Šutaj, L. Szarka
Prešov, Universum 2007. 1. vyd. 188 s.
Brož.
Príspevky z vedeckej konferencie
(Košice 8. – 10. 11. 2006).
ISBN 978-80-89046-43-0
33 Ekonomika
Príručka medzinárodných usmernení pre audit, uisťovacie služby
a etiku
Bratislava, Slovenská komora audítorov 2007. 1. vyd. 1108 s. Brož.
Príručka.
ISBN 978-80-89265-04-6
34 Právo. Legislatíva
BARÁNY, Eduard
Pojmy dobrého práva
Žilina, Poradca podnikateľa 2007.
1. vyd. 176 s. Viaz.
Súbor upravených už publikovaných
statí a referátov.
ISBN 978-80-88931-75-1
37 Pedagogika. Školstvo. Veda
Ďalšie vzdelávanie. Ustanovizne a ich
vzdelávacie aktivity v SR v r. 2006.
Zost. Ľ. Srnánková a J. Hrušovská
Bratislava, Ústav informácií a prognóz školstva 2007. 1. vyd. 124 s.
Brož.
Informačný prehľad.
ISBN 978-80-7098-454-3
Profesori STU 1937 – 2007
Bratislava, Slovenská technická univerzita 2007. 1. vyd. 274 s. Brož.
Jubilejný prehľad k 70. výročiu vzniku STU.
ISBN 978-80-227-2723-5
391 Učebnice
BAGALOVÁ, Ľubica – GOGOLOVÁ, Darina
Ľudské práva a zručnosti potrebné
na ich uplatnenie
Bratislava, Štátny pedagogický ústav
2007. 1. vyd. 116 s. Brož.
Metodická príručka.
ISBN 978-80-89225-26-2
Podklady, príklady a testy z ekonómie, ekonomiky, matematiky a cudzích jazykov na prijímacie pohovory na šk. r. 2007/2008
Trenčín, Trenčianska univerzita A. Dubčeka 2007. 1. vyd. 214 s. Brož.
Príručka.
ISBN 978-80-8075-214-9

Lurdy 2007
Vrícko, Rodina Nepoškvrnenej 2007.
3. uprav. vyd. 76 s. Brož.
10. slovenská púť chorých do Lúrd
19. 8. – 6. 9. 2007.
ISBN 978-80-969640-1-7

ROSA, Vladislav
Metodika tvorby didaktických textov
Bratislava, Štátny pedagogický ústav
2007. 1. vyd. 72 s. Brož.
Študijný text pre učiteľov.
ISBN 978-80-89225-32-3

PÁLEŠ, Emil
Sedem archanjelov
Bratislava, SOPHIA 2007. 1. vyd. 142 s.
Viaz.
Rytmy inšpirácie v dejinách kultúry
a prírody.
ISBN 978-80-968045-6-6

ZAJKO, Marian
Základy personálneho manažmentu
Bratislava, Slovenská technická univerzita 2007. 1. vyd. 117 s. Brož.
Študijný text.
ISBN 978-80-227-2710-5

4 JAZYK. JAZYKOVEDA
41 Cudzie jazyky
MENZLOVÁ, Beata – PAAR, Verena –
DVORECKÝ, Michal
Nová maturita z nemeckého jazyka
Bratislava, Príroda 2007. 1. vyd. 132
s. Brož.
Cvičebnica.
ISBN 978-80-07-01508-1
42 Slovníky
KRENČEY, Ivan
Poľovnícky slovník nemecko-slovenský a slovensko-nemecký s latinskou terminológiou a s malou nemecko-slovenskou konverzáciou
Bratislava, Vydavateľstvo Krenčey 2007.
1. vyd. 208 s. Brož.
Prvý prekladateľský slovník z oblasti
poľovníctva obsahuje vyše 20 tisíc
hesiel.
ISBN 80-88861-39-X
49 Učebnice
SVITKOVÁ, Beata
Testy zo slovenského jazyka a literatúry pre budúcich primánov
Bratislava, EXAM testing 2007. 1. vyd.
85 s. Brož.
Testy.
ISBN 978-80-89194-08-7

deniach a profesionálne riziká výkonu zdravotníckej práce.
ISBN 978-80-968248-3-0
631 Lesníctvo. Poľnohospodárstvo.
Poľovníctvo. Rybárstvo. Domáce
zvieratá
HERZ, Jozef
Srnčia zver
Trnava, J. Herz 2007. 1. vyd. 205 s.
Brož.
Monografia o srnčej zveri na Slovensku.
ISBN 978-80-969748-1-8
64 Praktický život
WELLNITZOVÁ, Andrea
Medzinárodný spoločenský sprievodca. Štýlovo po svete. Z nem. orig.
prel. J. Zaťko
Bratislava, Noxi 2007. 1. vyd. 192 s.
Brož.
Praktická príručka.
ISBN 978-80-89179-55-8
ZBOJEK, Ján
Šlabikár finančnej gramotnosti.
Ako si zariadiť spokojný život
Košice, PACO-FIN 2007. 1. vyd. 135 s.
Brož.
Praktická príručka.
ISBN 978-80-969759-0-7
65 Kuchyňa. Potravinárstvo

5 EXAKTNÉ VEDY
50 Teória a dejiny vedy. Veda vo všeobecnosti
BRIDGMAN, Roger
1000 svetových objavov a vynálezov. Z angl. orig. prel. Richard Cedzo,
Ladislav Sabela
Bratislava, Perfekt 2007. 1. vyd. 256 s.
Viaz.
Encyklopedická publikácia v chronologickom slede, krátkymi textami
a stovkami fotografií prináša príbehy
najdôležitejších vynálezov ľudstva.
ISBN 978-80-8046-370-0
57 Botanika. Zoológia
RUSSELL, Tony – CULTEROVÁ, Catherine
Stromy – světová encyklopedie. Z angl.
orig. prel. do češtiny Helena Kholová
Bratislava, Fortuna Libri 2007. 1. vyd.
256 s. Viaz.
Ilustrovaný sprievodca stromami celého sveta s množstvom encyklopedických informácií.
ISBN 978-80-7321-290-2
6 APLIKOVANÉ VEDY
61 Medicína
FISCHEROVÁ, Elisabeth – KŰHLEROVÁ, Irena
Jak přirozenou cestou vyrovnat hladinu hormonů. Z nem. orig. prel. do
češtiny J. Perylová
Bratislava, Noxi 2007. 1. vyd. 127 s.
Viaz.
Návod na harmonizáciu hormónov.
ISBN 978-80-89179-53-4
GURČÍK, Ladislav
Tuberkulózna skleróza
Levoča, L. Gurčík 2007. 1. vyd. 112 s.
Viaz.
Monografia s diagnostikou choroby.
ISBN 978-80-969750-2-0
KOELLEOVÁ, Katrin
Acidobazická rovnováha. Z nem.
orig. prel. do nemčiny D. Hoangová
Bratislava, Noxi 2007. 1. vyd. 143 s.
Brož.
Prirodzené zdravie vďaka vyrovnanej
látkovej výmene.
ISBN 978-80-89179-61-9
Logopaedica X. Zost. V. Lechta
Bratislava, Liečreh Gúth 2007. 1. vyd.
113 s. Brož.
Zborník logopedických prác.
ISBN 978-80-88932-25-3
ŠTEFANOVIČOVÁ, Mária
Dezinfekcia a sterilizácia. Teória
a prax II.
Žilina, Vrana 2007. 1. vyd. 164 s.
Brož.
Dezinfekcia v zdravotníckych zaria-

GASNIER, Vincent
Ako si vyberať víno. Z franc. orig.
prel. Andrej Doboš
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 352 s.
Viaz.
Praktická príručka od majstra someliera obsahuje degustačné opisy stoviek vín sveta.
ISBN 978-80-551-1458-3
TOMČÍK, Vladimír
Knedle na tisíc spôsobov
Bratislava, Perfekt 2007. 1. vyd. 240 s.
Viaz.
Kuchárska príručka s množstvom
fotografií, v štyroch kapitolách:
Knedle do polievok, Knedle ako hlavné jedlá, Knedle ako prílohy, Sladké
knedle.
ISBN 978-80-8046-367-0
681 Internet
MONKOVÁ, Katarína
Modelujeme v Pro/engineer-i, verzia Pro E 2001
Prešov, Apeiron 2007. 1. vyd. 130 s.
Brož.
Príručka.
ISBN 978-80-969763-0-0
69 Technológia. Priemysel. Stavebníctvo
Ransfer 2007. Zost. A. Ďuďáková,
E. Podmaková
Trenčín, Digital Graphic 2007. 1. vyd.
516 s. Brož.
Zborník textov z 9. medzinárodnej
vedeckej konferencie o využívaní noviniek v strojárskej praxi.
ISBN 978-80-8075-236-1
7 UMENIE. ŠPORT. VOĽNÝ ČAS
73 Maliarstvo. Grafika
1000 obrazů, které musíte vidět.
Z angl. orig. prel. do češtiny Dušan
Zbavitel. Zost. Stephen Farthing.
Úvod Geoff Dyer
Bratislava, Fortuna Libri 2007. 1. vyd.
960 s. Viaz.
Encyklopédia výtvarných diel svetových umelcov, obrazy a krátke komentáre sú radené chronologicky od
najstarších diel po rok 2006.
ISBN 978-80-7321-297-1
77 Fotografia. Kinematografia. Audiovízia
MARENT, Thomas
Dažďový les. Z angl. orig. prel. Milan
Thurzo. Doslov Simon Counsell
Bratislava, Ikar 2007. 1 vyd. 360 s.
Viaz.
Fotografická publikácia ukazuje dažďové lesy sveta, jej autor strávil šestnásť rokov cestovaním po kontinentoch.
ISBN 978-80-551-1452-1
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8 LITERATÚRA. BELETRIA
80 Literárne dejiny. Teória. Kritika.
Korešpondencia. Súborné dielo
a vybrané diela. Biografie a monografie o spisovateľoch
Portréty slovenských spisovateľov 4.
Zost. Ján Zambor
Bratislava, Univerzita Komenského,
vydavateľstvo 2007. 1. vyd. 139 s.
Brož.
Štvrtá kniha portrétov slovenských
spisovateľov, ktorých autormi sú: Andrea Bokníková-Tóthová (Jozef Mihalkovič), Ladislav Čúzy (Pavel Hrúz,
Dušan Dušek, Dušan Mitana), Daniel
Hevier (Ján Ondruš), Zuzana Kákošová (Ivan Bukovčan), Dagmar Kročanová-Roberts (Leopold Lahola), Ján
Zambor (Ivan Laučík).
ISBN 978-80-223-2323-9
ŠMATLÁK, Stanislav
Dejiny slovenskej literatúry I. Úvod
Stanislav Šmatlák
Bratislava, Literárne informačné centrum 2007. 4. vyd., v LIC 3. vyd. 345 s.
Viaz.
Štvrté vydanie dejinnej syntézy slovenskej literatúry od počiatkov po
osvietenstvo.
ISBN 978-80-89222-28-5
ŽARNOV, Andrej
Môj domov jediný. Zost. a úvod napísal Július Pašteka
Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška
2007. 1. vyd. 601 s. Edícia Básnici katolíckej moderny. Viaz.
Súborné dielo básnika katolíckej moderny (1903-1982).
ISBN 978-80-7165-631-9
81 Poézia
ADAMKOVIČ, Anton
Paberky zo Zelenča
Trnava, KON-PRESS 2007. 1. vyd. 134 s.
Brož.
Básnická zbierka autora (1928).
ISBN 978-80-85413-61-8
MATLÁKOVÁ, Zlata
Nečakané veci. Ilust. Milan Chvíla
Trnava, Tripsoft 2007. 1. vyd. 51 s.
Brož.
Tretia básnická zbierka duchovných
veršov autorky strednej generácie
(nar. 1949)
ISBN 978-80-89291-07-6
PAPŠO, Peter
Pár slov
Poniky, PARTNER 2007. 1. vyd. 56 s.
Brož.
Básnická zbierka autora (1982).
ISBN 978-80-89183-32-6
SLOVÍK, Medard
Horské dúšky medu
Budmerice, Vydavateľstvo RAK 2007.
1. vyd. 47 s. Brož.
Básnická zbierka.
ISBN 978-80-85501-36-0
83 Román. Novely. Poviedky
AUSTER, Paul
Brooklynské frašky. Z angl. orig. prel.
Vladislav Gális
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 263 s.
Viaz.
Román súčasného významného amerického spisovateľa o dôchodcovi,
ktorý sa vracia do Brooklynu, na miesto svojho detstva, a spoznáva osudy
tamojších ľudí.
ISBN 978-80-551-1572-6
ERENBURG, Iľja
Fajky. Z rus. orig. prel. Nataša Ďurinová. Doslov Maša Kusá
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 172 s.
Edícia Odeon. Viaz.
Súbor britkých poviedok významného ruského spisovateľa (1891-1967).
ISBN 978-80-551-1542-9
FIELDINGOVÁ, Joy
Cesta Šialenej rieky. Z angl. orig.
prel. Tamara Chovanová
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 318 s.
Viaz.
Románový triler o pomste Ralpha na
vlastnej manželke, lebo je presvedčený, že ona mu spôsobila najväčšie
ťažkosti v živote.
ISBN 978-80-551-1574-0
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HRUBANIČOVÁ, Inge
Láska ide cez žalúď/dok
Bratislava, ASPEKT, záujmové združenie žien 2007. 1. vyd. 189 s. Brož.
Debutová próza a súbor básní jazykovedkyne a divadelníčky (nar. 1965).
ISBN 978-80-85549-68-3
JACKSONOVÁ, Lisa
Zimomriavky. Z angl. orig. prel. Katarína Bukovenová
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 399 s.
Viaz.
Kriminálny horor o pátraní po šialenom vrahovi, ktorý obete zavraždí
a inscenuje do bizarných divadelných
polôh.
ISBN 978-80-551-1541-2
KAISEROVÁ, Maria Regina
Bereniké, dcéra Kleopatry. Z nem.
orig. prel. do češtiny R. Řežábek
Bratislava, Noxi 2007. 1. vyd. 430 s.
Viaz.
Román o živote dcéry Kleopatry
a Caesara, ktorá musela začať nový
život uprostred svojich nepriateľov.
ISBN 978-80-89179-47-3
KRČÍK, Marián
Legenda o písaní testamentu grófom Pálfim
Prievidza, Vydavateľstvo OFSETKA
2007. 1. vyd. 205 s. Brož.
Beletristické spracovanie posledných
mesiacov života grófa Jána Pálfiho.
ISBN 978-80-969740-0-9
KUPČO, Marek
Tri stromy
Bratislava, Sofa 2007. 1. vyd. 75 s. Brož.
Tretia kniha, zbierka poviedok režiséra a scenáristu (nar. 1974).
ISBN 978-80-89033-60-7
LACKOVIČOVÁ, Anna
Môj šupák Karol
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 157 s.
Viaz.
Prozaický debut o živote dôchodcov
s humorom aj vážnosťou od dlhoročnej časopiseckej a knižnej redaktorky.
ISBN 978-80-551-1633-4
LAUČEK, Anton
Andrej
Ružomberok, Ján Šindléry – TESFO
2007. 1. vyd. 85 s. Viaz.
Novela beletristicky zameraná na spracovanie osudov Andreja Hlinku od prozaika strednej generácie (nar. 1950).
ISBN 978-80-89253-14-2
MARTIN, George R. R.
Červený smäd. Z angl. orig. prel. Róbert Hrebíček
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 392 s.
Viaz.
Hororový román o plavbe po Mississippi na parníku plnom upírov.
ISBN 978-80-551-1483-5
NAGYOVÁ-DŽERENGOVÁ, Petra
Za to mi zaplatíš! Zo slov. orig. prel.
do češtiny E. Macháčková
Bratislava, Noxi 2007. 1. vyd. 200 s.
Viaz.
Román o zložitých manželských vzťahoch, s ich tajomstvami i drámami.
ISBN 978-80-89179-57-2
SCHÄTZING, Frank
Nehlučne. Z nem. orig. prel. Jozef
Zelizňák
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 551 s.
Viaz.
Ďalší z bestsellerov nemeckého spisovateľa – politický triler, v ktorom
sa chystá teroristický útok na amerického prezidenta.
ISBN 978-80-551-1471-2
SCHONEOVÁ, Robin
Učiteľ lásky. Z angl. orig. prel. Mária
Klenková
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 328 s.
Viaz.
Erotický román z historického Anglicka o zle vydatej Elizabeth, ktorá
chodí na lekcie zmyselnosti k arabskému mladíkovi.
ISBN 978-80-551-1481-1
STANO, Milan
Kálnické príbehy
Bratislava, Štúdio humoru a satiry
2007. 1. vyd. 256 s. Viaz.
Príbehy z rázovitej dediny Kálnica

v Inoveckých horách s olejomaľbami
autora.
ISBN 978-80-85451-34-4
STEEL, Danielle
Sestry. Z angl. orig. prel. Tamara Chovanová
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 280 s. Viaz.
Románový príbeh od svetoznámej
spisovateľky o štyroch sestrách, ktoré spojí utrpenie.
ISBN 978-80-551-1553-5
ZELINKA, Milan
Teta Anula
Bratislava, Slovenský spisovateľ 2007.
1. vyd. 104 s. Viaz.
Románová novela prozaika, básnika
a esejistu (nar. 1942) z prostredia západného Slovenska.
ISBN 978-80-220-1422-9
86 Literatúra pre deti a mládež
BŘEZINOVÁ, Ivona
O Puclíkovi. Z čes. orig. prel. Rudolf
Čižmárik. Ilust. Marie Tichá
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 215 s.
Viaz.
Súbor krátkych rozprávok na každý
deň s farebnými ilustráciami.
ISBN 978-80-551-1533-7
SCHRÖDEROVÁ, Patricia
Pelendrekové baby. Maja a trampoty s vlastnou babkou. Z nem. orig.
prel. Silvia Smidová. Ilust. Tina Schulteová
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 109 s. Viaz.
Ďalší z vtipných príbehov o štvorici
dospievajúcich dievčat, v ktorom Maja
zachraňuje babku, aby ju rodičia nepresťahovali do domova dôchodcov.
ISBN 978-80-551-1449-1
87 Humor. Satira. Kreslený humor
TEŠOVIČOVÁ, Anita
(S)pískané za pochodu & Bájky
mierne nabrúsené. Ilust. Natália Murat-Oravcová
Bratislava, Igor Iliť – RádioPrint 2007.
1. vyd. 83 s. Viaz.
Zbierka aforizmov, epigramov, vtipov s humornými ilustráciami.
ISBN 978-80-969721-7-3
9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. DEJINY
92 Biografie. Rodokmene
CODRESCU, Andrei
Vládkyňa krvi. Z angl. orig. prel. Róbert Hrebíček
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 381 s.
Viaz.
Beletrizovaný a esejizovaný životopis tzv. krvavej grófky (1560-1613).
ISBN 978-80-551-1525-2
Osobnosti gymnázia v Michalovciach. Zost. A. Hnáth, R. Gadomský
Michalovce, Media Group 2007. 1. vyd.
96 s. Brož.
Jubilejná publikácia k 85. výročiu školy s biografickými črtami osobností.
ISBN 978-80-969790-0-4
921 Pamäti. Spomienky. Autobiografie
Cena života. Zost. R. Kormošová
Spišská Nová Ves, Gymnázium v Spišskej Novej Vsi 2007. 1. vyd. 80 s. Brož.
Zo spomienok W. Morgenbessera
o transporte židovských obyvateľov.
ISBN 978-80-969752-9-7
DÖMÖK, Ján
Diplomat na štyroch kontinentoch.
Úvod Eduard Kukan
Bratislava, Ikar 2007. 1. vyd. 180 s.
Viaz.
Spomienky na dlhoročné diplomatické pôsobenie autora (nar. 1939) na
štyroch kontinentoch.
ISBN 978-80-551-1569-6
LEHOTSKÝ, Ivan
Moje diery v ementáli
Bratislava, PETRUS 2007. 1. vyd.
118/146 s. Brož.
Obojstranná slovensko-nemecká kniha autobiografických spomienok emigranta, ktorý v súčasnosti žije na Slovensku.
ISBN 978-80-89233-28-1
MILO, Peter
Kronika marketingára (čítanie nielen pre železničiarov)

Zvolen, SLOVAKIAPRINT 2007. 1. vyd.
418 s. Viaz.
Rozprávanie a spomienky pracovníka marketingu železníc po r. 1989.
ISBN 978-80-969736-4-4
96 Dejiny Slovenska a Česka
MARUNIAK, Peter
Martin Pazúrik (kňaz a publicista)
a černovská tragédia
B. m., J. Murina a I. Šaško 2007. 1. vyd.
Nestr. Brož.
Pohľad na černovskú tragédiu.
ISBN 80-968175-2-3
98 Dejiny Bratislavy
BALÁŽ, Anton
Hriešna Vydrica
Bratislava, Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT 2007. 1. vyd. 190 s. Edícia Bratislava – Pressburg. Viaz.
Monografia o časti Bratislavy, ktorá
bola centrom remeselnej prostitúcie,
s dobovými fotografiami – od spisovateľa a scenáristu (nar. 1943).
ISBN 978-80-89218-51-6
JANOTA, Igor
Slávni ľudia v Bratislave
Bratislava, Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT 2007. 1. vyd. 150 s. Edícia Bratislava – Pressburg. Viaz.
Faktografická monografia s bohatým
obrazovým materiálom o významných osobnostiach Európy, ktoré žili
na území Bratislavy.
ISBN 978-80-89218-49-3
993 Rozličné fakty. Aktuality
Bezpečná Európa 2007. Zost. A. Pastiriková
Košice, Krajský úrad (Košice) 2007.
1. vyd. 115 s. Brož.
Zborník z konferencie.
ISBN 978-80-969794-8-6
Informačná kampaň o dopadoch
Schengenu na občanov SR a rizikách obchodovania s ľuďmi. Zost.
A. Pastiriková, M. Gajdošová
Košice, Krajský úrad (Košice) 2007.
1. vyd. 39 s. Brož.
Informačná brožúra.
ISBN 978-80-969755-1-8
Poštové smerovacie čísla Slovenskej
republiky 1. a 2. časť
Banská Bystrica, Slovenská pošta
2007. 5. dotlač. 422 s. Brož.
Stav k 31. 5. 2007 obsahuje PSČ 4 200
obcí v SR a zoznam ulíc väčších miest.
ISBN nemá
Praktická príručka pre doktorandov a mladých výskumníkov. Zost.
M. Fedák, J. Chlup, K. Zimanová
Bratislava, SAIA-CTS 2007. 1. vyd. 59 s.
Brož.
Praktická príručka.
ISBN 978-80-88928-83-6
994 Zbrane a vojenské telesá (útvary)
WILLS, Chuck
Ilustrované dejiny zbraní. Z angl.
orig. prel. Peter Koza
Bratislava, Perfekt 2007. 1. vyd. 240 s.
Viaz.
Encyklopedická publikácia s vedecky
popularizujúcimi textami a s fotografiami zbraní od pazúrikových sekier po automatické zbrane.
ISBN 978-80-8046-372-4

Adresár vydavateľstiev
z Kníh v predaji
Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT,
Jelenia 6, 811 05 Bratislava 1, tel./fax
02/5262 3751, e-mail: marencin@
nextra.sk
ASPEKT, záujmové združenie žien,
Mýtna 38, 811 07 Bratislava, tel.
02/5262 4621, e-mail: aspekt@aspekt.sk
Digital Graphic, Halalovka 58, 911 08
Trenčín, tel./fax 032/442450
EXAM testing, Vranovská 6, 854 02
Bratislava, tel. 02/6381 2689, fax
02/6383 4424, e-mail: info@exam.sk
Filozofický ústav SAV, Klemensova 19,
813 06 Bratislava, tel. 02/5292 6444
Fortuna Libri, Zadunajská cesta 8,
851 01 Bratislava, tel. 02/6820 47 00,
fax 02/6820 47 29, e-mail: fortuna@
fortuna.sk

Gymnázium v Spišskej Novej Vsi,
Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves,
tel. 053/4422 259 , e-mail: skola@
gymsnv.sk
Igor Iliť – RádioPrint, e-mail: repro.
ms@mail.t-com.sk
Ikar, Kukuričná 13, 831 03 Bratislava 3,
tel. 02/ 49 104 307-308, fax 02/ 49 104
350, e-mail: ikar@ikar.sk
IRIS, P. O. Box 16, 820 13 Bratislava
213, tel./fax 02/4564 4121-3, e-mail:
stefanko.iris@stonline.sk
Ján Šindléry – TESFO, Textilná 15,
034 01 Ružomberok 5, tel. 044/4326
009, fax 044/4326 008, e-mail:
tesfo@tesfo.sk
Kňazský seminár sv. Gorazda,
Pribinovo nám. 5, 949 01 Nitra,
tel. 037/6512 820, e-mail: rektorat@
ksnr.sk
Krajský úrad (Košice), Komenského
52, 041 26 Košice, tel. 055/6001 111,
fax 055/6337 134, e-mail: obu@ke.vs.sk
Liečreh Gúth, P. O. Box 77, 833 77
Bratislava 37, tel. 02/5954 5243, fax
02/5441 4700, e-mail: guth@napri.sk
Literárne informačné centrum,
Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava, tel.
02/5292 0271, 5921 4160, fax
02/5296 4567, e-mail: distribution@
litcentrum.sk
PARTNER, Bakossova 9, 974 00
Banská Bystrica, tel./fax 048/4152 907
Perfekt, Karpatská 7, 811 05
Bratislava, tel. 02/5249 9783-5, fax
02/52499 788, e-mail: knihy@perfekt.
sk, sekretariat@perfekt.sk
PETRUS, Polárna 4, 821 01 Bratislava,
tel. 02/4329 4371
Poradca podnikateľa, Národná 18,
010 01 Žilina
Príroda, Koceľova 17, 821 08
Bratislava 2, tel. 02/5556 6176, fax
02/5542 5160, e-mail: priroda@
priroda.sk
Rodina Nepoškvrnenej, Sr. M.
Bernadeta Pánčiova, 038 31 Vrícko
190, e-mail: RN@slovanet.sk
SLOVAKIAPRINT, Divadelná 1234,
960 01 Zvolen, tel./fax 042/5335 097
Slovenská pošta, Partizánska cesta č.
9, 975 99 Banská Bystrica 1, tel.
0800/122 413, e-mail:
zakaznickyservis@slposta.sk
Slovenská technická univerzita,
Nám. Slobody 17, 812 43 Bratislava,
tel. 02/5729 4111
Slovenský spisovateľ, Vajnorská 128,
832 92 Bratislava 12, tel. 02/4445
3041, e-mail: slovenskyspisovatel@
slovenskyspisovatel.sk
Slovo života international, Skalická
cesta 17, 831 02 Bratislava, tel.
02/4446 1195, e-mail: slovozivota@
slovozivota.sk
Sofa, P. O. BOX 4, 820 11 Bratislava
211, tel./fax 02/5556 2644, e-mail:
sofa@sofanet.sk
SOPHIA, P. O. Box 151, 810 01
Bratislava 1, tel. 02/5441 4035
Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8,
830 00 Bratislava, tel. 02/4425 5853
Štúdio humoru a satiry, Martinská
48, 821 05 Bratislava
Trenčianska univerzita A. Dubčeka,
Študentská 2, 911 50 Trenčín, tel.
032/7400 101, fax 032/7400 102
Tripsoft, Paulínska 20, 917 01 Trnava,
tel./fax 033/5514 562, e-mail:
tripsoft@tripsoft.sk
Universum, Javorinská 26, 080 01
Prešov, tel./fax 051/7713 822
Univerzita Komenského,
vydavateľstvo, Šafárikovo nám. 6, 818
06 Bratislava, tel. 02/5924 4111, 5293
1830
Ústav informácií a prognóz školstva,
Staré grunty 52, 842 44 Bratislava,
tel. 02/6542 5166, fax 02/6542 6180
ViViT, Hviezdoslavova 18 – Lýceum,
060 01 Kežmarok, tel./fax 052/4525
361, e-mail: vivit@sinet.sk
Vrana, Horný val 9, 010 01 Žilina, tel.
041/5640 188, e-mail: vrana@vrana.sk
Vydavateľstvo ACS Kresťanský život,
Sreznevského 2, 831 03 Bratislava,
tel. 0907 754 984, e-mail: studiobac@
post.sk
Vydavateľstvo Krenčey, Vyšehradská
39, 851 06 Bratislava, tel. 02/6382
8271, e-mail: ccj@ccj.sk
Vydavateľstvo Michala Vaška, Nám.
Kráľovnej pokoja 3, 080 01 Prešov,
tel./fax 051/7711 407, e-mail: vmv@
vmv.sk
Vydavateľstvo OFSETKA, Bakalárska
2, 971 01 Prievidza, tel. 046/5439 185
Vydavateľstvo RAK, 900 86
Budmerice, tel./fax 033/6448 119
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Zahraničná literatúra
Daniel Silva: Znamenie zabijaka
Bratislava, Slovenský spisovateľ 2007
Preklad Dušan Janák

Prvýkrát sa v knihe Daniela Silvu nestretávame s bývalým agentom Mossadu Gabrielom Allonom. Jediným spojením medzi Allonovými príbehmi
a Znamením zabijaka je epizódna postava šéfa izraelskej tajnej služby Ariho Šamrona, ktorý však práve v tomto príbehu nemá najčistejšie ruky. Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ siahlo totiž po „druhotine“ úspešného autora špionážnych trilerov.
Hlavnými hrdinami sú agent CIA so špecializáciou na islamské teroristické
skupiny Michael Osbourne a bývalý zabijak KGB Jean–Paul Delaroche, v súčasnosti na voľnej nohe. Každý z nich stojí na opačnej strane barikády, spája
ich však minulosť. Delaroche pred niekoľkými rokmi preňho typickým spôsobom – troma výstrelmi do tváre – usmrtil Osbournovu priateľku Sáru.
Keď pri New Yorku zostrelia veľké dopravné lietadlo a jedného z predpokladaných páchateľov nájdu s troma guľkami v tvári, Osbourne tuší, odkiaľ vietor fúka. K útoku sa prihlási radikálna islamská organizácia a Američania
okamžite reagujú odvetným úderom. Osbourne už má vo fachu svoje odkrútené. Nie je síce nijaký Rambo, no vie si dať dohromady súvislosti a vidí,
že tu niečo poriadne smrdí. Nitky sprisahania vedú do najvyšších politických kruhov a agent CIA sa ocitne na čiernej listine nepohodlných osôb.
Mŕtvoly pribúdajú ako na bežiacom páse, pričom v ohrození sa ocitne aj
Osbournova tehotná manželka Elizabeth...
Silva, bývalý žurnalista, svet medzinárodnej špionáže pozná, a ani tentoraz
sa nevyhýba citlivým témam. V Znamení zabijaka je to prepojenie amerických zbrojárskych koncernov na najvyššie politické špičky a korupcia vo
washingtonskej administratíve. Silva nešetrí akciou a napätím a vy sa opäť
môžete stať obeťou takzvaného „pitbul efektu“ – zahryzneš – nepustíš.

Stephen King: Mobil
Bratislava, Ikar 2007
Preklad Marína Gálisová
Určite si ešte pamätáte časy, keď mobilné telefóny vlastnila len hŕstka vyvolených. Zvyšok populácie závistlivo prskal, keď sa producírovali po uliciach a dôležito si rozprávali akoby do dlaní, alebo keď zvonenie ich štvrťkilogramových hračiek rušilo filmové alebo divadelné predstavenia Teraz sú už
čudákmi tí, ktorí mobil nevlastnia. Koľko takých ľudí je vo vašom okolí? Ja
poznám jedného, priatelia si z neho jednostaj uťahujú, no on tvrdošijne odoláva. Rovnako ako Stephen King a hrdina jeho knihy Mobil Clayton Ryddell.
Vyzerá to tak, že Claytonovi konečne svitlo na lepšie časy. Istý čas už síce
nežije so svojou manželkou, no dnes si hrdo vykračuje ulicami Bostonu
s lukratívnou zmluvou na svoj komiks Temný tulák a rozmýšľa nad darčekom pre syna Johnnyho. A všetko by možno naozaj dopadlo dobre, keby
neprišiel Pulz. Záhadný impulz prenikol sieťou mobilných telefónov a z ich
práve telefonujúcich majiteľov spravil akoby mávnutím zlomyseľného prútika agresívnych šialencov. Svet sa tak rozdelil na „mobilových bláznov“ a na
tých normálnych. Tí prví sú akoby „zombiovia“ manipulovaní zvláštnym
softvérom, ktorý ovláda ich konanie prostredníctvom telepatie. Tí druhí sa
snažia nájsť miesto, kde ich nebude ohrozovať Pulz a riziko straty zdravého
rozumu. A tak sa začína putovanie, na ktorého konci ich má čakať vytúžená
sloboda a nový život. Jednu z takých skupín tvorí aj Clayton, homosexuál
Tom a školáci Alice a Jordan. Keď jedného dňa zlikvidujú veľkú skupinu „mobilákov“, upútajú pozornosť ich vodcu – Otrhanca. Súboj, v ktorom mali
pôvodne navrch, však dostáva nečakaný smer, keď zistia, že Otrhanec sa
dokáže dostať do ich myslí a riadiť ich vedomie.
Stephen King je kráľom v krajine temnoty. Málokto dokáže tak vierohodne vykresliť hrôzu a strach, preniknúť do našej mysle a nechať nás napospas
strachu z jeho príbehov. Apokalyptická vízia zániku civilizácie prostredníctvom mobilnej siete nie je zlý nápad, avšak King si neponechal dostatočný
priestor na rozvinutie silného príbehu tak, ako sme na to u neho zvyknutí.
Aj napriek tomu som si istý, že jeho fanúšikovia zhltnú Mobil ako malinu.
Vladimír Radosa

John Man: Attila. Barbarský kráľ, ktorý
vyzval na súboj Rím
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2007
John Man je pozoruhodný autor. Už jeho knihy Alfa beta (o začiatkoch latinskej abecedy) a Gutenbergovská revolúcia (o vzniku kníhtlače) by si zaslúžili pozornosť slovenského čitateľa. Manov štýl sa nápadne ponáša na
Zweigove biografické knihy a v tomto smere je jeho dôstojným nástupcom.
Na jednej strane sa drží faktov, na strane druhej ich dokáže pútavo rozvinúť
a nechať plynúť vlastným životom. Len obrovská znalosť problematiky mu
umožňuje pohybovať sa v tematike so suverénnou ľahkosťou. Podrobnosti
tu netvoria pochybný balast, ale plastické zobrazenie doby. Autor pristupoval k látke nielen dôkladným štúdiom literatúry a prameňov, ale aj početnými cestami po stopách Attilových výbojov, čím dosiahol nesmiernu dôveryhodnosť vlastnej výpovede.
Snahou autora nebolo len prizdobiť a rozvinúť klišé o krutovládcovi. Isteže
ním bol – náladovosť, arogancia, surovosť – nič z toho mu nebolo cudzie.
Ale bol to aj geniálny politik, ktorý na istý čas určil smerovanie Európy,
ktorý si dokázal získať oddanosť miliónov ľudí. Man správne upozorňuje na
to, že väčšina Attilových obetí a väčšina tých, ktorí o ňom písali, boli kresťania, a tým bol poznačený jeho obraz. Ukázal, že Attila urobil iba to, čo by
urobila väčšina vodcov, keby mohla: a to získať tak veľa od svojich obetí
a nepriateľov, ako je to len možné. Jedine víťazstvo poskytovalo v tejto ére
čas a možnosť, aby vznikali kultúrnejšie hodnoty.
Autor špekuluje aj o tom, ako by vyzerali dejiny ľudstva, keby Attila dosiahol
svoj cieľ. Mohol vytvoriť ríšu siahajúcu od Atlantického oceána až ku Kaspickému moru. Mohol súperiť s Rímom v čase svojho vrcholu. Jeho dedičia
mohli obsadiť samotný Rím, obrátiť sa smerom ku Konštantínopolu a zmeniť chod dejín. Ak aj mal v hlave túto predstavu, nesústredil sa na ňu. Na
konci života už totiž nedokázal svoju ríšu ovládať – to ona ovládala jeho
a dohnala ho až k smrti. Preto najväčším odkazom tejto legendy moci, vplyvu
a krvi je obraz toho, čo by sa mohlo stať. Dnes je v móde prikrášľovať si obraz
takýchto hrdinov. Iste, Attila je bájny bojovník, ale svet je dnes iný. Dodajme:
našťastie.
Eduard Chmelár

Ľudmila Ulická: Medea a jej deti
Bratislava, Kalligram 2007. Preklad Katarína Strelková
Ľudmila Ulická (1943), jedna z navýraznejších a najpopulárnejších súčasných ruských prozaičiek, nositeľka
viacerých prestížnych domácich aj zahraničných cien,
vstúpila aj na našu literárnu pôdu (Sonička, VSSS 1999,
Veselý pohreb, Vydavateľstvo Slovart 2006).
Medea Ľudmily Ulickej – hoci nesie v sebe aspoň trochu krvi svojej mytologickej menovkyne (pochádza totiž z rodiny krymských Grékov) – má celkom odlišný
charakter a celkom odlišný príbeh ako antická Medea.
Deťom v ňom pripadá takisto dôležitá úloha, nie sú to
však jej vlastné deti a protagonistkino konanie vo vzťahu k nim má celkom inú podobu.
Predkovia hlavnej hrdinky žili oddávna v gréckej kolónii na Kryme, no rokmi z nich časť vymrela, časť bola
násilne vysídlená. Ostala Medea, verná tradíciám, jazyku a zásadám predkov, ktoré jej v detstve vštepili v relatívne bohatom rodičovskom dome vo Feodosii a po celý
život jej pomáhali stoicky sa vyrovnávať s peripetiami
osudu.
S Medeou sa stretávame, keď už prežíva vdovské roky,
ešte stále pracuje v miestnej nemocničke, potrebná je
tak pre pacientov, ako aj široko rozvetvenú, v rôznych
mestách či dokonca krajoch usadenú rodinu, ktorá po
častiach prichádza od jari do jesene do jej starého, tradíciou a útulnosťou dýchajúceho domu, aby tu – dospelí aj deti – našli slnečnú krymskú pohodu, ale aj psychickú oporu múdrej, uvážlivej a nesmierne doproprajnej
ženy. A čo je nemenej dôležité – aby tu nachádzali aj
príležitosťi na rozhovory a hlbšie kontakty s ostatnými
príbuznými.
Medein život vnímame práve cez perspektívu zložito
poprepletaných vzťahov vnútri rodiny. Pri čítaní akoby
sme rozmotávali ich klbká, sledujúc jednotlivé pradená,
ich zauzlenia, ba veru, aj spretŕhania… Priznám sa, že
občas som sa pri čítaní knihy strácala v záľahe mien,
vzťahov, osudov, ktoré sa nevyhnutnými, ale aj náhodnými a nečakanými nitôčkami pripájali k Medeinmu
príbehu, občas sa mi jednotlivé zápletky, sujetové slučky prekrývali, takmer splývali, aby sa potom nanovo
formovali do celku s pevným jadrom: Medea. V jej spomienkach žijú všetky príbehy, všetky postavy príbuzenstva, jej myseľ je plná cudzích osudov, jej srdce plné
lásky k cudzím deťom, ktoré – sama bezdetná – má
rada ako vlastné. V Medeinej pamäti akoby prebiehal

zdvojený život, stretávajú sa v nej mŕtvi so žijúcimi, premiešava sa minulosť s prítomnosťou, sama Medea – už
nielen ako konkrétna osoba, ale ako rodinný symbol tak
sprítomňuje kolobeh života a smrti, cyklus premien
a večných návratov…
Ulickej rozprávanie pripomína spletanie sietí do akéhosi chvíľami neviditeľného, no intuíciou ustavične preciťovaného „súsietia“. Toto spletanie zložitých príbehových slučiek, tkanie pestrých vzorov mnohých životov
je navyše včlenené do sietí historicko-politických udalostí, ktoré v náznakoch rámcujú celé rozprávanie. V retrospektíve sa odvíjajú viaceré krivdy a neprávosti týkajúce sa napríklad krymských Tatárov, Grékov, ale aj
iných obyvateľov tohto kúska zeme, mihnú sa viaceré
výčiny stalinskej epochy, ale aj nedostatky súčasnosti…
Ulická odkrýva problémy dnešnej ruskej spoločnosti,
pred kritickým pohľadom nešetrí napríklad ani situáciu
ruskej vedy či inteligencie všeobecnejšie (problém
emigrácie jej elity), prekvapujúco odkrýva trhliny v morálke súčasnej ruskej (najmä veľkomestskej) rodiny, netradičnú uvoľnenosť partnerských a medziľudských väzieb. Jej román pripomína mozaiku bez pevnejšej osnovy a rámu, mozaiku premien, ktoré sa udiali v krajine
počas dvoch-troch generácií, mozaiku príbehov, ktoré
nemohli ostať nepoznačené týmto dianím.
Zatiaľ čo jednotlivé príbehy včlenené do románu
(a tvoriace paralelné sujetové línie diela) majú svoju vyváženú architektúru, sú dômyselne vypointované, román ako celok vyznieva takmer ako náhodné zoskupenie relatívne samostatných rozprávaní pospájaných
predovšetkým faktom, že ich protagonisti/protagonistky patria do Medeinej veľkej rodiny, v ktorej došlo ku
kríženiu ruských vetiev s gruzínskymi, litovskými, kórejskými… Ulická je však takou výbornou rozprávačkou,
že napriek istej rozdrobenosti a rozbiehavosti textu
udrží pozornosť čitateľa, vtiahne ho do príbehov, vyvolá
empatické postoje k ich nositeľom či ešte častejšie, nositeľkám. Ako som sa dozvedela počas nedávnej návštevy Moskvy, spisovateľka je veľmi obľúbená a román Medea a jej deti zaraďuje aj kritika k tomu najlepšiemu, čo
ponúka ruská próza posledného desaťročia. Som rada,
že ruská literatúra si k nám opäť nachádza cestu, a to aj
prostredníctvom kníh Ľudmily Ulickej.
Etela Farkašová

Jean Echenoz: Ravel
Bratislava, Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT 2007. Preklad Mária Ferenčuhová
Mária Ferenčuhová pekne, čisto a jemnocitne preložila Jeana Echenoza (1947), uznanlivého učňa majstra
francúzskej štylistiky G. Flauberta a akiste podľa Stendhalovho vzoru i obdivovateľa Napoleonovho Code civil,
ktorý je i po dvoch storočiach spoľahlivou inšpiráciou
občianskej civilizácie. Druhý slovenský Echenoz v jej podaní je presvedčivým svedectvom o autorskom smerovaní nasledovníka nového románu, ktorý najnovšie, a iste nie náhodou, popri sústavnom písaní prózy (13)
s tendenciami populárnych žánrov prijal spolu s inými
znamenitými literátmi výzvu prekladať Bibliu pre novú
generáciu. Takže aj jednoduchá vecnosť Ferenčuhovej
prekladu je výsledkom dozaista neľahkej transpozície
do videnia autora pokladaného okrem iného aj za „džezmena francúzskeho jazyka“, ktorého knihy sú „osciláciou medzi skutočným a fiktívnym“ a ktorého písanie je
podľa neho samého „skromným pokusom opísať tento
svet“.
Hoci Echenoz nemá k hudbe ďaleko, výber témy je
rovnako prekvapivý ako vyzývavý: posledných desať rokov slávneho skladateľa poznateľne inšpirovaného ruskou „mogučoj kučkoj“, porovnávaného iba ak s impresionistom Debussym a neodolateľne priťahovaného
francúzskymi surrealistami. Navyše dandyho, ktorý sa
v prvej svetovej dobrovoľne hlásil k letectvu, no pre nízky vzrast ho neposadili do nebeského aviónu, ale poslali ho víriť prach vojnových ciest vo vojenskom kamióne,
za čo zanevrel na svoju vlasť tak, že odmietol rad Čestnej légie, ale rád prijal čestný doktorát Cambridgeskej
univerzity. Navyše skladateľa, ktorý mal nepochybne
svetový kredit, ale ktorého revolučnosť nechápali ani
jeho kritici, ani jeho obdivovatelia, ba možno ani on
sám. Skladateľa, ktorý zložil Bolero ako cvičnú skladbu
pre vyše štyridsať nástrojov založenú na opakovaní
dvoch melodických motívov, začínajúcu sa pianissimom
a končiacu vo fortissime („partitúra bez hudby“) , ale
bol rozhorčený, keď si práve ona napriek teóriám i napriek presvedčeniu jej autora podmanila celé kontinenty,
a iste by bol ešte rozhorčenejší, keby vedel, že práve ona
bude fascinovať odborníkov i davy aj po storočí od jej
zrodu (1928). Samé paradoxy šesťdesiatdvaročného života konsenzuálnej svetovej celebrity, ktorá umierala v
absurdnej samote napriek svetovej sláve a ochote blízkych i vzdialených zdieľať s ňou hoci aj jej smrť.
Práve táto paradoxnosť je však Echenozovou fascináciou. Ona ho vylákala zo spisovateľskej postriežky, neú-

prosná logika osudu „švajčiarskeho hodinára“ (Stravinskij) ho zrejme vyburcovala k zvedavosti nazrieť za fasádu nezvratných faktov a spochybniť ich nezvratnosť. Na
prvý pohľad by sa mohlo zdať, že Echenoz sa podujal
presne opísať poslednú fázu života chýrneho skladateľa. Otrocká biografická presnosť zakladajúca sa na tom,
čo sa o Ravelovi dosiaľ povedalo a napísalo, však má odhaliť skôr diery vo všeobecne známom životopise a namiesto biografickej logiky nájsť akúsi vnútornú logiku
toho, čo naznačuje životopis. Takže Echenoz takpovediac od slova do slova a deň po dni opisuje Ravelov príbeh, pokúša sa zrekonštruovať všetky podrobnosti jeho
dní i nocí, ale do tohto príbehu súčasne vpúšťa množstvo detailov, ktoré si životopisy nemôžu zapamätať
a ktoré možno len vymyslieť. Tým vlastne celú biografickú posadnutosť premieňa na fikciu, ktorá sa stáva
platnejšou ako akákoľvek sebadokonalejšia biografia:
iba týmto paradoxom možno priblížiť paradoxnosť Ravelovho života. Keby to tak nebolo, Echenoz by sa napríklad pokojne mohol uspokojiť s rozprávačom, ktorý
má Ravela naštudovaného a stačí mu referovať o naštudovanom. On však ohromne diskrétne používa niekoľko rozprávačov (je, ste, som, sme), ktorí v jemných, často ironizujúcich náznakoch spochybňujú životopisnú
faktúru a robia z nej predmet prozaického bádania
v tom najlepšom slova zmysle. Vďaka tomuto aparátu
sa skladateľ Ravel v Echenozovej prozaickej inštrumentalizácii a interpretácii mení na všeobecného človeka,
ktorý sa posledných desať rokov svojho života napriek
„standing ovation“ v Amerike i vo Francúzsku, napriek
freneticky nabitému programu koncertov, verejných
vystúpení, ciest po zahraničí, búrlivému potlesku a vášnivým tvorivým plánom predovšetkým nudí a jeho nuda
je v podstate pomalým umieraním, z objektívneho pohľadu nemenej krutým ako náhodná autonehoda, ktorá
urýchlila umieranie „organizmu menom Ravel“. A práve
o tomto umieraní, najpodstatnejšom období Ravelovho
života nezostane nič pre pamätníkov („nezostal po ňom
závet, nijaký filmový záber, nijaký zvukový záznam jeho
hlasu“), len priestor medzi skutočnosťou a fikciou pre
prozaika, ktorý je ochotný rozprávať o podstatných veciach, napríklad o smrti, a hľadať na to adekvátne prostriedky sebavyjadrenia i vyjadrenia nadosobných právd,
možno v nepripustenej nádeji, že sa zopakuje revolučný
zázrak Bolera, ktoré prežije.
Alexander Halvoník
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Exportný výber z domácej ponuky
Najnovšie dvojčíslo poľského literárneho časopisu Literatura na świecie
(7 – 8/2007), ktoré vyšlo v októbri, je
venované prekladom diel súčasných
slovenských autorov. Treba oceniť výber, dramaturgiu a celkové ladenie
skladby tohto čísla naozaj reprezentatívneho periodika. Zoradenie ukážok, ako aj priestor venovaný jednotlivým autorom hovorí jasnou rečou,
že zostavovatelia, teda redaktori časopisu chcú čitateľovi nielen priblížiť
našu súčasnú literatúru, ale ho aj zorientovať a upozorniť, čo stojí za prečítanie. Samozrejme, časopis je zameraný na kultivovaného čitateľa, ktorý
hľadá texty na nespornej umeleckej
úrovni, intelektuálne a emocionálne
obohacujúce a prinášajúce prekvapenia v rozličných autorských nápadoch. Čitateľ nastupuje do pomyselného výťahu na najvyššom poschodí
slovenskej literatúry – pred dverami
s vizitkou Pavel Vilikovský a môže sa
začítať do textu Gašpar, Melichar
a Baltazár z knihy Čarovný papagáj
a iné gýče (2005) a do novely Kôň na
poschodí, slepec vo Vrábľoch (2005).
Ak toto zoznámenie „in medias res“
vzbudí u čitateľa záujem o autora,
prekladateľka prvého textu Joanna
Goszczyńska ho prostredníctvom
rozhovoru zavedie na návštevu k Pav-

lovi Vilikovskému. S prekladom Koňa
na poschodí ako svojím interpretačným debutom vstúpila do literatúry
Sylwia Siedlecka. Tento fakt, že ide
o prekladateľský debut, je zreteľne
uvedený nad titulom novely.

Na tom istom poschodí sa čitateľ zoznámi s Dušanom Mitanom prostredníctvom úryvku z jeho najnovšieho
románu Zjavenie (2006). Vyhliadka
slovenskou literárnou vežou pokračuje výberom z tvorby Ballu v preklade
Jaceka Bukowského. Pri týchto dvoch
fenoménoch našej literatúry – Mitano-

vi a Ballovi – sa pristavuje v dvoch glosách o Slovákoch Anna Kobyliňska nazvaných Terra incognita. Ďalšie poschodie ponúka Mladého Dônča
(1993) Petra Pišťanka, ktorého dopĺňa
štúdia Janusza Opyrchala-Bojarského
Slovenský Babylon na pozadí drevenej
dediny. Literárnu rôznorodosť rozširujú texty Václava Pankovčína z knihy
Bude to pekný pohreb (1997) znova
v preklade Jaceka Bukowského a poviedka Dušana Taragela Mato Grosso
z knihy Sekerou & nožom (1999). Charakteristiku Štyridsiatnikov v slovenskej literatúre – generáciu, ktorú nič
nespája poskytol Pavol Rankov. Autorstvo Knižky o cintoríne je tu prisúdené priamo Daniele Kapitáňovej, nie
Samkovi Tálemu. Čitateľom autorku
priblíži v rozhovore Kata Račková.
Našu súčasnú poéziu reprezentuje Peter Macsovszky (v preklade J. Bukowského) a bodku za touto vynikajúcou
prezentáciou dáva Peter Zajac štúdiou
Slovenská literatúra na konci 20. storočia. Dôsledný prístup k uvedeniu slovenských autorov pred poľských čitateľov zachovala redakcia až do poslednej bodky, a tou sú ich krátke portréty.
Nechýba medzi nimi ani Jozef Ondzik,
autor vynikajúcich fotografií, ktoré dotvárajú atmosféru zachytenú v textoch.
–báb–

Na Medzinárodnom festivale Jána Smreka
Bjørnstjerne Bjørnson: Arne, básne a polemiky. Bratislava, MilaniuM 2007
Preklad Katarína Motyková
Počas októbrového Medzinárodného literárneho festivalu Jána Smreka slávnostne predstavili nový výber z diela Bjørnstjerne Bjørnsona. Ako skvelého prozaika nám
Bjørnsona predstavuje novela Arne zo zbierky Sedliacke
poviedky, ktoré sú nadčasovým svedectvom o nórskej
sedliackej kultúre a Bjørnsonovej láske k svojmu ľudu,
krajine a jazyku. Obraz mĺkvych a uzatvorených nórskych sedliakov spätých s divokou nórskou prírodou
Bjørnson vykresľuje na živote sedliackeho chlapca – Arneho. Žije na odľahlom gazdovstve so svojou matkou,
usilovnou a pobožnou ženou, ktorá však v mladosti neodolá obletovanému dedinskému huslistovi Nilsovi. Arne
tak vyrastá bez otca, vychovávaný len svojou babičkou
a mamou. Až keď sa Nils pri roztržke so sokom zraní,
stáva sa manželom a Arnemu otcom. Matka dlhé roky
znáša jeho surovosť, aj keď má Nils občas svetlé chvíle,
Arne doma trpí. Čoraz viac uteká od ľudí do svojho sveta
piesní a básnenia. Práve cez Arneho básne a jeho reakcie
nazeráme hlbšie do jeho vnímavého srdca plného citov,
ktoré však slovami pred ľuďmi nevie vyjadriť a aj preto sa
najlepšie cíti v prírode, kde je sám, len so svojimi snami.
No zatiaľ čo v mnohých iných dielach sa takýto rozpor
medzi ťažkou realitou a vysnívaným šťastím končieva
tragicky, ukazuje nám Bjørnson silu odpustenia stavať
mosty medzi znepriatelenými rodinami a schopnosť lásky vrátiť ľudí do spoločenstva. Arne nájde slová piesne,
ktorá ho prenasledovala, a tak aj potrebné sebavyjadrenie. Tak ako v mnohých iných dielach, aj tu sa ozýva autorova viera v prevahu dobra nad zlom a schopnosť nápravy človeka na pozadí kresťanských hodnôt. Bjørnson

však nebol len prozaik a dramatik, ale aj originálny básnik. Vo výbere preto objavíme aj jedenásť jeho básní, a to
s tou najrozličnejšou tematikou. Mnohé sa dotýkajú posledných vecí človeka, iné sú, naopak, oslavou prírodných
krás či vlasti. Báseň Milujeme túto zem bola dokonca zhudobnená a je nórskou národnou hymnou. Bohatosť
Bjørnsonovej tvorby a myšlienok by bola dostatočným
zdôvodnením celosvetového uznania, ktorého sa mu dostalo už počas života. Jeho osobnosť však mala ešte ďalší
rozmer. Bjørnsonovo ľudomilstvo a vlastenectvo sa odrazilo aj v jeho politicko-spoločenských aktivitách bojovníka za pokojné spolunažívanie európskych národov a ľudské práva. Niet divu, že ako Nórovi, a teda príslušníkovi
malého národa, ktorý bol stáročia pod nadvládou mocnejších, mu bola veľmi blízka aj problematika národného
útlaku. A tak sa stal spojencom mnohých utláčaných, ich
hlasom v Európe, ktorý volal po mieri. Keď sa roku 1907
v podobe Apponyiho zákonov vystupňovala maďarizácia
na Slovensku, pridal sa tento hlas na stranu Slovákov
a vo svojich polemikách a príspevkoch proti nej ostro
vystúpil. Nemlčal, ani keď sa pred sto rokmi v Černovej
ozývala streľba. Bjørnsonove polemiky však nie sú jediné
texty v zbierke, ktoré dokumentujú prepojenosť Nórov
a Slovákov. Sú doplnené aj o spätné prejavy vďačnosti
Slovákov, ako je napr. báseň Milana Rúfusa Pán Björnson.
Veľmi vhodným záverom tohto prierezu Bjørnsonovej
tvorby je článok pražského nordistu Martina Humpála
o Bjørnsonovom živote a diele, ktoré mladá nordistka
Katarína Motyková svojím sviežim prekladom priblížila
aj slovenskému čitateľovi.
Zuzana Zeleňáková

O škodlivosti sebeckosti
Peter Singer: Jeden svet. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2006
Preklad Izabela Viskupová
Peter Singer (nar. 1946) patrí k významným súčasným
austrálskym mysliteľom. Vyštudoval právo, históriu a filozofiu. Po viacerých stážach sa usadil v Princetone, kde sa
stal profesorom bioetiky. Singer patrí k významným humanistom, čo ocenila aj Rada austrálskych humanistických spoločností a roku 2004 ho vyhlásila za humanistu
roka. Ako etika ho mimoriadne ctí, že pätinu svojho profesorského platu venuje humanitárnym organizáciám na
pomoc hladujúcim. Vo svete sa preslávil najmä vďaka knihe Animal Liberation (Oslobodenie zvierat), ktorá napokon podnietila vznik hnutia Sloboda zvierat – známeho aj
u nás – a začalo sa diskutovať o právnej ochrane zvierat.
Patrí tiež k významným propagátorom vegetariánskych
návykov v stravovaní.
Singer svojimi úvahami často ostro provokuje a tomuto
štýlu je verný aj v nenápadnej, no rozhodne podnetnej
knižke Jeden svet. Singer sa v nej zaoberá etikou globalizácie a nešetrí kritikou na adresu medzinárodných inštitúcií, ktoré volá na zodpovednosť pri riešení, či skôr príliš neskorom riešení konfliktov vo svete, genocíd a hladomoru.
Singer víta možnosť utvárania svetového spoločenstva

a svojou knižkou chce vyvolať diskusiu o jeho etickom
smerovaní, no hlavnú prekážku jeho fungovania vidí
v Spojených štátoch, ktoré sú príliš sebecké. Je zaujímavé,
že Singer svoju knihu napísal rok po zničujúcich útokoch
na Svetové obchodné centrum a už vtedy varoval, že zvyšok sveta sa začne pozerať na USA pre jeho sebeckú politiku ako na „darebácku veľmoc“.
Aj keď chápem Singerove motívy a apel na štáty, že časy,
keď sa na susedný štát legitímne hľadelo s dešpektom
v zmysle, že voči nemu nemá žiadne záväzky, už pominuli,
predsa len sa nemôžem zbaviť presvedčenia, že napriek
opisu neutešeného stavu planéty a jeho nemilosrdnej kritike, často skĺzava skôr do emocionálnej rétoriky, t. j. jeho
argumenty sa opierajú viac o city a pocity čitateľov ako
o vecnosť a hlbšiu, povedzme ekonomickú analýzu. Súhlasím, že hospodárska priepasť medzi severom a juhom planéty by mala viesť štáty severu k zodpovednejšej politike
voči chudobnejším susedom na juhu, severné štáty sa však
bránia tým, že o svoju prosperitu zápasili desiatky rokov.
Navyše pojem zodpovednosti je ľuďom celé stáročia zrejme cudzí...
Richard Cedzo

ZO SVETA KNÍH
Autorka prvej slobodnej generácie
S dielom ukrajinskej poetky, prozaičky, esejistky, literárnej vedkyne Oksany Zabužko (1960) sa môže slovenský
čitateľ zoznámiť prostredníctvom
českých prekladov. Naozajstným
prekvapením bol jej román Polní výzkum ukrajinského sexu, ktorý vyšiel v českom preklade Rity Kindlerovej roku 2001. Tento román, zaoberajúci sa problémami súčasnej ukrajinskej inteligencie po rozpade ZSSR, sa
stal bestsellerom a všimli si ho aj vydavatelia v západnej Európe. Postmoderne ladená generačná spoveď je
akýmsi literárnym pokusom o analýzu ukrajinskej mentality. Oksana Zabužko otvára témy, o ktorých sa doteraz nehovorilo. Vlani vyšiel v češtine
znova v preklade Rity Kindlerovej
v pražskom vydavateľstve Argo výber
poviedok Oksany Zabužko Sestro,
sestro. Autorka neúprosne nastavuje
zrkadlo ukrajinskej spoločnosti, ktorá
nie je schopná pozrieť sa na svoju nedávnu minulosť bez postsovietskej
zakomplexovanosti a prevziať zodpovednosť za vlastný život a činy. Rita
Kindlerová v úvodnom slove píše, že
Oksana Zabužko patrí k prvej ukrajinskej generácii, ktorá je naozaj slobodná a svoju slobodu si plne uvedomuje.
Nie je determinovaná politickou mocou a necíti žiadny tlak akejkoľvek
cenzúry. Oksane Zabužko nedávno

vyšiel aj výber poézie Druhý pokus,
ktorý ponúka prierez celou jej básnickou tvorbou. Jej ďalšia kniha Let my
people go prináša pätnásť textov
o ukrajinskej revolúcii. Písala ich v angličtine pre západné vydania a rôzne
medzinárodné sympóziá, do tretej
časti knihy Live zaradila výber zo svojich denníkových zápisov. Ako literárna vedkyňa prichádza s publikáciou
Notre Dame d’Ukraine: Ukrajinka
v konflikte mytológií. Touto knihou
o Lesie Ukrajinke završuje trilógiu
o popredných osobnostiach ukrajinskej literatúry, predchádzajúce venovala Tarasovi Ševčenkovi a Ivanovi
Frankovi a podľa jej slov: „... táto knižka je akýmsi putovaním cez kultúru,
náboženstvo, vieru, storočia, krajiny,
putovaním cez dve tisícročia kresťanských dejín, cez takmer tisíce rokov
ukrajinskej histórie v snahe dopátrať
sa odpovede na otázku: ako sme dospeli k tomuto bodu, kde sa vlastne
teraz nachádzame. Mojou sprievodkyňou a hlavnou hrdinkou pri tomto putovaní bola spisovateľka, ktorá na
Ukrajine nikdy nebola dostatočne docenená, nehľadiac na to, že jej portrét
je na 200-hrivnovej bankovke, nehľadiac na to, že stoja jej pamätníky , že
sú po nej pomenované ulice, že všetci
v škole čítajú jej Lesnú pieseň...“
Ivan Jackanin

Man Booker Prize pre Anne Enrightovú
Najznámejšiu britskú literárnu cenu
Man Booker Prize tohto roku získala
írska spisovateľka Anne Enrightová
za román The Gathering (Zhromaždenie). Podľa vyjadrenia predsedu komisie Howarda Daviesa je to „silná,
nepríjemná a chvíľami až zlostná kniha“ o ceste ženy s telom mŕtveho bra-

ta domov. Počas cesty vyjdú na povrch skryté tajomstvá troch generácií
jednej rodiny. Román zožal mnohé
pochvalné recenzie. Sama autorka
o ňom raz povedala, že je to príbeh
o samovražde, alkoholizme, sexuálnych problémoch, potláčaní a ostatných rodinných dysfunkciách. –im–

Odišiel nekompromisný kritik
Americký prozaik a novinár Norman
Mailer (1923), autor štyridsiatich románov, z nich známe aj u nás sú
napr. Nahí a mŕtvi, Katova pieseň,
Oheň na Mesiaci, zomrel v newyorskej nemocnici v noci z 9. na 10. novembra. Vo svojich dielach kritizoval
americkú spoločnosť a jej militarizmus, neraz vychádzal z vlastných
skúseností. Vojenskú službu v Tichomorí zobrazil v románe Nahí a mŕtvi (1948). Dvakrát mu udelili Pulitzerovu cenu – za reportážnu knihu
o príprave protivojnového pochodu
proti vojne vo Vietname, na ktorom

sa zúčastnil, Armády noci (1968)
a za Katovu pieseň (1979). Svoju
poslednú knihu Zámok v lese o mladosti Adolfa Hitlera vydal tento rok.
Prečo ho zaujala práve táto historická postava? ,,Presne si pamätám na
deň, keď mi mama hovorila o Hitlerovi, ktorého práve zvolili za ríšskeho
kancelára: – Tento typ vyhubí všetkých židov. – Mal som sotva desať rokov, bolo to roku 1933. Kvôli tomu,
aby som pochopil tú vetu, čo vyslovila
moja mama, dcéra židovského rabína, ktorý ušiel z rodnej Litvy, som napísal túto knihu.“

Rimbaudov stratený list
Len nedávno sa našiel básnikov list,
ktorý bol kedysi uschovaný v archíve
francúzskeho ministerstva zahraničných vecí, a to, keď ho ponúkali na
dražbe. Verejnosť sa s jeho obsahom
mohla prvýkrát zoznámiť 7. novembra v monumentálnej tisícstranovej
Rimbaudovej Korešpondencii, ktorú
zostavil Jean-Jacques Lefrère a vydalo
vydavateľstvo Fayard. Tento dojímavý
trojstranový list datovaný 27. marca
1888 je adresovaný vicekonzulovi
Francúzska do Adenu. Básnik, už

zmenený na obchodníka, sa v ňom
predstavuje ako „úbohý cestujúci, ktorý sa už veľmi dlho pohybuje v bludnom kruhu“. Chcel by doviesť karavánu do Hararu a požaduje diplomatickú intervenciu, „aby účinne vplývala
na chrbticu etiópskeho čelného predstaviteľa“. List, písaný nenúteným poetickým štýlom, končí sa slovami: „Ak
sa oneskorila alebo oneskorí, tak preto, že ide o etiópske veci, a ako isto
dobre viete, tie majú medzi ostatnými
vecami osobitnú príťažlivosť.“ –báb–

NAJČÍTANEJŠIE KNIHY
v Portugalsku
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rodrigo PIMENTEL – Andre
BATISTA – Luis Eduardo SOARES:
Elite da Tropa (Elita trópov)
Laurentino GOMES: 1808
Saulo RAMOS: Código da Vida
(Kódex života)
José MURILO de CARVALHO:
D. Pedro II – Ser ou Năo Ser
(D. Pedro II. Byť či nebyť)
Alberto ALMEIDA: A Cabeça do
Brasileiro, A (Brazílska hlava)
Diogo MAINARDI: Lula é Minha
Anta (Lula je môj sob)

7.

Lygia Fagundes TELLES:
Conspiraçăo de Nuvens
(Sprisahanie mrakov)
8. Joaquim Ferreira dos
SANTOS: As Cem Melhores
Crônicas Brasileiras
(Sto najlepších brazílskych
kroník)
9. Gabriel F. PADILLA: Relato de um
Amor (Príbeh lásky)
10. Nilton BONDER: A Alma
Imoral (Nemorálna
duša)
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Trinásta komnata živočíšnej ríše
Michael Duruttya

Veľká etológia koní
Košice – Praha, Hipo-dur

Po úspešnom titule Kone od Muráňa pokračuje vydavateľstvo Hipodur ďalšou výnimočnou publikáciou
autora, publicistu, hipológa a etológa Ing. Michaela Duruttyu. Jeho Veľká etológia koní v súčasnom kontexte odbornej literatúry postihuje
najkomplexnejší prehľad o životných prejavoch, sociálnom správaní
a psychike koní. Preto by mala byť
akousi pomyselnou bibliou každého
hipológa, či už je to chovateľ, pedagóg, jazdecký profesionál alebo iba
človek, ktorý má záujem rozumieť
koňom a venovať sa im rekreačne.
Kniha je rozdelená do štyroch častí. Prvá sa venuje vymedzeniu pojmov psychických prejavov a správania zvierat, vnemových receptorov,
vrodenému správaniu, blokádam
a hierarchii inštinktov, problematike učenia, motivácie a fyziologických potrieb. Autor analyzuje mechanizmus vytvárania sociálnych
skupín zvierat, spôsoby ich komunikácie, anomálnych prejavov a konfliktov. Vymedzuje jednotlivé kategórie fyziologickej etológie v súvislosti s potravinovým, vylučovacím,
odpočinkovým a pohybovým prejavom koní, ako aj s ich sociálnym
a sexuálnym správaním. V druhej
časti sa autor venuje etologickému
pozorovaniu anglických plnokrvníkov, životným prejavom žrebcov
a kobýl, ich gravidity a ožrebenia.
Podrobne rozoberá etológiu žriebät
v jednotlivých časovo vymedzených
vývojových fázach (prvých 24 hodín,
prvého mesiaca, šiestich mesiacov
a etológii ročkov). V tretej časti náj-
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deme poznatky o životných potrebách a prejavoch koní na pastvine,
čím si pripomenieme aj predchádzajúcu knihu autora Kone od Muráňa. Štvrtou časťou autor uzatvára
tematický oblúk celej problematiky
poznatkami z dlhoročného pozorovania a skúmania synchrónneho
správania koní a žriebät. Na záver si
dovoľujem odcitovať autora: „Priznávam, že v rámci skúmania určitých konkrétnych životných prejavov som sa vo svojom vnútre „prevteľoval“ do objektu skúmania, „stotožnil“ som sa s psychikou určitého
koňa... Výsledkom popísaného antropomorfizačného procesu bol môj
poznatok, podľa ktorého sa kone
v mnohých životných situáciách
správajú ako ľudia...“ Aj preto je kniha Michaela Duruttyu nielen Veľkou
etológiou koní, ale aj veľkou školou
porozumenia a komunikácie.
Kamila Kepštová

David Alderton

Psy
Bratislava, Ikar 2007
Preklad Štefan Straka
V edícii Príroda v kocke vyšli tento
rok vo vydavateľstve Ikar okrem titulov Veľryby, delfíny a sviňuchy,
Mačky aj Psy. Rozšírili tak minuloročné knižné publikácie Mušle,
Denné a nočné motýle, Vtáky sveta
a Cicavce. Hlavná časť tohto titulu
sa venuje jednotlivým plemenám
psov rozdelených do šiestich skupín: spoločenské psy, poľovnícke
psy, pastierske psy, pracovné psy,
teriéry a skupina venovaná duričom,
farbiarom, štváčom a chrtom. Publikácia obsahuje vyše 300 plemien
psov z celého sveta a poskytuje
presnú a jednoduchú identifikáciu
všetkých plemien. „Portrét“ každého psa obsahuje názov plemena,
opis hlavných rozlišovacích znakov,
historické údaje o vývine plemena
a dodatočné informácie (pôvod pomenovania, názov plemena v inom
jazyku a pod.). Získavame základné
informácie o krajine pôvodu psa,
jeho pôvodnom využití, časový údaj,
kedy plemeno vzniklo, o štandardnej výške a hmotnosti zdravého dospelého jedinca. Opis dopĺňa celkom
stručná charakteristika povahových
vlastností plemena. Hlavné zobrazenie psa ukazuje jeho typický
postoj, ďalšie čiastkové ilustrácie
poskytujú najcharakteristickejšie
vlastnosti, pokiaľ ide o výzor (hlava,
uši, oči, sfarbenie srsti, nasadenie

chvosta) i schému znázorňujúcu
výšku psa v porovnaní s mužom vysokým 183 cm. Farebné fotografie
a textové opisy jednotlivých plemien nám uľahčia orientáciu v neustále pribúdajúcich plemenách,
ktoré by sme inak nemali možnosť
poznať.
–mgb–
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Zameranie, profilové edície: pôvodná a prekladová tvorba, edície Dali
a Externum

Mark Carwardine

• Ktoré distribučné spoločnosti
rozširujú tituly vášho
vydavateľstva?
– V tejto chvíli žiadne, keďže
vydavateľstvo vzniklo len
pred necelým rokom a až teraz
sa po mnohých finančných
peripetiách podarilo zmobilizovať
sily na vydanie prvého titulu. Mám
prehľad o slovenských
distribučných firmách, viem, koho
môžem osloviť a koho nie. Keďže
poznám reálnu situáciu slovenskej
distribučnej siete, možno sa
budeme sami stavať do pozície
takejto spoločnosti – formou
predaja na literárnych podujatiach
či vo virtuálnom kníhkupectve,
prostredníctvom katalógových
ponúk pre vybrané subjekty.
Možno sa nám od mesta pošťastí
získať priestor na literárnu
kaviareň spojenú s kníhkupectvom.
• Ktorý je váš prvý titul?
– Zbierka jedenástich poviedok
Už nepíšete? od francúzskej
autorky Laurence Cossé. Knihu
do slovenčiny preložila Vladimíra
Komorovská. Všetky poviedky sú
na tú istú tému, autorka sa zaoberá
problémom, prečo mnohí
spisovatelia zavesili pero na klinec.
Niektorí vydali jednu-dve knihy
a potom zapadli prachom
zabudnutia. Knihu veľmi oceňuje
francúzska literárna kritika.
• S akými edičnými zámermi
ste vstúpili do roku 2007, ktoré
sa vám podarili už splniť?
– Podľa edičného plánu na rok
2007 mali v edícii Dali, zameranej
na slovenskú pôvodnú tvorbu, vyjsť
najmä básnické zbierky debutantov.
Keďže Ministerstvo kultúry SR
nepodporilo vydanie týchto kníh,
hoci jednou z jeho priorít bola
podpora kvalitných začínajúcich
autorov, upustili sme od ich
vydania tento rok. Nekomerčné
vydavateľstvo si jednoducho
nemôže dovoliť porušiť jednu
zo základných zásad – ak nie sú
peniaze na vydanie knihy, netreba
ju realizovať. Vydavateľstvo, najmä
začínajúce, v terajších
podmienkach môže prežiť, len keď
bude rátať s možnosťou, že
z predaja nedosiahne zisk. V edícii
Externum, zameranej na
prekladovú tvorbu, v roku 2007
mali vyjsť knihy od autorov z Veľkej
Británie, Francúzska, Poľska,
Ukrajiny a Bulharska. Ako už viete,
podarilo sa finančne zabezpečiť
vydanie jedinej francúzskej knihy,
ktorá by určite nevyšla iba
s podporou Ministerstva kultúry
SR. Verím, že rok 2008 bude
plodnejší, hoci človek mieni, a život
mení.
• Čo vás najviac trápi na knižnom
trhu?
– Samozrejme, roztrieštenosť
distribučnej siete a rabaty jej
spoločností, ktoré ťažia len
z predaja, rozdielu nákupnej
a predajnej ceny. Nemusím
dodávať, že firmy, ktoré sa
nepodieľajú na výrobe, de facto
netvoria nijakú hodnotu – ani
ekonomickú. Vieme totiž, v čom
spočíva skutočná tvorba peňazí ako
všeobecného ekvivalentu výmennej
hodnoty. Vydavateľom nevonia tzv.
komisionálny predaj, ktorého
požadovanie zo strany
distributérov je zasa pochopiteľné

Veľryby, delfíny
a sviňuchy
Bratislava, Ikar 2007
Preklad Natália Lipová
Tentoraz autor zavedie čitateľov
do tajomného sveta živočíchoch,
ktoré väčšinu života strávia pod vodou na odľahlých miestach v mori.
Veľryby, delfíny a sviňuchy sa preto
ťažko skúmajú, nevie sa dokonca,
koľko druhov presne existuje. V knihe opisuje autor 80 druhov a počas
svojho 40–ročného výskumu mali
autor aj ilustrátor knihy Martin
Camm možnosť mnohé z nich vidieť
na vlastné oči. Očakáva sa však, že
v budúcnosti vedci objavia ešte ďalšie druhy. Veľryby, delfíny a sviňuchy
sa spoločne označujú ako veľrybotvaré cicavce alebo kitovce, čo je odvodené z latinského cetas – veľké
morské zviera a z gréckeho ketos –
obor. O ich správaní vedci vedia
prekvapivo málo, keďže väčšinu svojho života trávia vo vode ďaleko od
pevniny. K ich pozoruhodným aktivitám patrí napríklad vyskakovanie,
často spestrené o premety, otočky
a iné akrobatické výkony. Prevaľovanie na hladine za silného plieskania
prsných plutiev, obtieranie si nos
o trup ukotvených lodí, surfovanie
na brázdach, či vzájomné naháňačky, to všetko sú činnosti a zábavky,
ktoré charakterizujú správanie kitovcov. Väčšina kitovcov si pod vodou pomocou zvuku utvára „obraz“
svojho okolia, táto schopnosť sa nazýva echolokácia. Zvukové signály,
ktoré vysielajú, sa odrážajú od okolitých objektov a upozorňujú tak živočícha, že sa vo vode niečo nachádza. Zaujímavé je, že rovnakým spôsobom sa v tme orientujú aj netopiere. V tejto jedinečnej publikácii
sa dozvieme mnoho zaujímavých
informácií o týchto neznámych živočíchoch, uvedomíme si ich jedinečnosť a dôležitosť v našom ekosystéme, ako aj potrebu chrániť ich,
lebo niektorým druhom hrozí vyhynutie.
–mgb–

Nedočítané knihy
Sú knihy, ktoré odkladáme so slovami „až raz budem
mať čas“. Jednou z takých chvíľ, keď sa môžeme začítať
aj do niečoho objemnejšieho, je pobyt v kúpeľoch.
A práve tu som si všímala nielen to, či ľudia čítajú, ale
zaujímalo ma, čo nedočítajú. Niektorí sami nevedia,
prečo sa im kniha nepáči, prečo ju odložili, iní sa o svoj
názor radi podelili:
• Na Grishama nedám dopustiť, prečítal som všetky
jeho knihy, čo vyšli v slovenskom preklade.
S príjemným očakávaním som bral do rúk aj jeho
ostatnú knihu Nevinný. So sklamaním som ho odložil,
vyčerpávalo ma, až rozrušovalo prostredie väzníc,
v ktorých sa dej odohrával. To, čo z Grishamových
kníh vždy „sálalo“, som v tomto románe nenašiel.
Milan, 37 rokov
• Tešila som sa na román Evy Bánkiovej Mesto dažďa
o dvoch znepriatelených maďarských sedliackych
rodoch na južnom Slovensku. Chcela som bližšie
pochopiť rušné udalosti poprepletané osudmi
generácií sedliakov, vrátane ich ľúbostných vzťahov.
Rozvláčny text, priveľa nejasných záhad s mystickým
podtónom ma však odradil dočítať tento rozsiahly
román.
Milada, 44 rokov
• Pomerne rýchlo som zatvoril knihu Stephana Kinga
Mobil. Veď z toho môže mať čitateľ len nočné mory, aj
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keď osobne nevlastní nijaký mobil. Peklo vraždiacich
mobilových šialencov, jeden hnus, neverím, že to
niekto dočíta do konca.
Jozef, 56 rokov
• Najskôr ma upútal román Heimita von Doderera
Strudlhofské schody alebo Melzer a hlbina
rokov z prostredia Viedne. Autor spočiatku
zachytáva život v hlavnom meste rakúsko-uhorského
cisárstva, neskôr jeho tvár po rozpade mocnárstva.
Nedokázal som sa prehrýzť rozvláčnymi,
pridlhými opismi, čo zaťažovalo text, až som stratil
niť, prestal som rozumieť, čo čítam, a tak som knihu
odložil.
Martin, 62 rokov
• Predpokladám, že len pod vplyvom médií, ktoré sa
rozplývali nad horúcou knižnou novinkou od Evity
Urbaníkovej Všetko alebo nič, som dostala túto
knihu. Chcela som si ju naozaj „vychutnať“. Mala som
však smolu – natrafila som na kritické slová o plagiáte
v jednom týždenníku s ukážkami textov, ktoré sa až
priveľmi podobali na Sex v meste. Celkom ma to
rozčarovalo, ba znechutilo, a tak kniha jednoducho
išla medzi tie, čo príležitostne „posuniem“ ďalej.
Neprekonala som odpor.
Jana, 32 rokov
Zaznamenala Lýdia Čelková

vzhľadom na ich cieľ maximalizovať
zisk.
• Čo by podľa vás pomohlo
slovenskému knižnému trhu?
– Keby si vydavatelia uvedomili,
že existujú aj iné formy predaja
ako komisionálny. Realizovaním
vlastných distribučných ciest môžu
„prinútiť“ distributérov, aby
od nich prípadne brali knihy
v hotovosti. Ak klesnú ponuky
vydavateľstiev, isto sa objaví dopyt
distributérov po knihách vo forme
prijateľnej pre vydavateľstvá. Viem,
nie je to jednoduché, pretože
do hry vstupuje množstvo iných
faktorov – inak sú na tom napr.
distribučné firmy, ktoré vlastnia
kníhkupectvá. Zároveň by
slovenskému knižnému trhu
pomohla aspoň taká propagácia
nekomerčných titulov, aká sa deje
v prípade komerčných kníh, hoci
tie sú určené pre širší okruh
čitateľov. Toto je však iný problém
s iným pozadím.
• Prezradíte svoj nesplnený
vydavateľský sen?
– Nemám nijaký špeciálny
vydavateľský sen. Prajem si len,
aby ľudia združení okolo Pectusu,
podieľajúci sa na tvorbe kníh,
pocítili v budúcnosti
zadosťučinenie v adekvátnych
finančných odmenách.
• Aký máte názor na rebríčky
bestsellerov?
– Nemám nič proti nim.
Jednoducho sú a informujú
o predajnosti jednotlivých kníh.
Druhá vec, do akej miery
objektívne. V stredoveku záľahy
jednotlivcov uznávali jedno
zo scholastických pravidiel –
pravda je mierou množstva ľudí,
ktorí ju uznávajú. Dnes toto
pravidlo vyznieva smiešne.
Podobne rebríčky bestsellerov
určite neurčujú literárnu kvalitu
diel, ktorá je relatívne nezávislá
od miery ich čítanosti. Nájdu sa
síce čitatelia, podľa ktorých
existujú leda knihy, ktoré sa buď
čítajú, alebo nečítajú, a teda
neuznávajú literárnu hodnotu,
objektívnu kvalitu umeleckého
textu, no s popieraním literárnej
vedy v súčasnosti už neuspejú.
Áno, i psychológii možno veľa
vyčítať, ale existencia mnohých
kváziodborníkov na rozdiel
od niekoľkých erudovaných
a svetovo uznávaných nepoukazuje
na to, že daná veda nemá zmysel.
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Seriózne
a neskreslene

Ľudia a knihy
S Tomášom Janovicom na besede s M. Uhdem

Róbert Letz (editor)

Dokumenty k procesu
s katolíckymi biskupmi Jánom
Vojtaššákom, Michalom
Buzalkom a Pavlom Gojdičom
Bratislava, Ústav pamäti národa 2007
Ústav pamäti
národa začal
v Edícii
dokumenty
uverejňovať
dokumenty
zo svojho
archívu.
Zostavovateľ
Róbert Letz
zaradil
do prvého
zväzku
edície 86
podstatných
dokumentov
k vykonštruovanému procesu s katolíckymi
biskupmi Jánom Vojtaššákom, Michalom
Buzalkom a gréckokatolíckym biskupom
Pavlom P. Gojdičom. Niektoré z dokumentov
už boli najmä v súvislosti so seminárom
a konferenciou k tomuto procesu zverejnené,
v predloženej objemnej publikácii však
pôsobia ucelene a možno ich vnímať v širších
súvislostiach. Dokumenty zahŕňajú zápisnice
z porád rôznych komisií, hlásenia, správy, ale
aj protokol o hlavnom pojednávaní. Všetky
dokumenty sú v originálnom prepise, to
znamená aj s gramatickými a štylistickými
chybami. Autentickosť jazyka má veľkú
výpovednú hodnotu, okrem dobovej
deformácie myslenia svedčia takto uchované
vyjadrenia vo viacerých prípadoch aj
o pochybnej intelektuálnej a takisto aj
morálnej úrovni niektorých vyšetrovateľov
alebo sudcov z ľudu. Zápisnice o príprave
procesu zoradené chronologicky zasa
odhaľujú, že štátna výkonná moc nič
nenechala na náhodu, od prideľovania
zodpovednosti za výpovede
jednotlivých obžalovaných a svedkov,
cez prehodnocovanie obžalovacej reči až po
výber publika na proces. Poznámkový aparát
je informačne bohatý, iste nebolo ľahké
zisťovať údaje o stovkách kňazov i ďalších
osôb, o udalostiach a rôznych paralelných
dejoch. Takto upravené zoskupenie
dokumentov treba hodnotiť veľmi vysoko.
Zdržanie sa priameho komentovania (aj keď
už samotný výber a poznámky sú sčasti
subjektívnym hodnotením, ale tomu sa
vyhnúť nedá) umožňuje vnikať do dobových
udalostí in medias res a vytvárať si vlastný
názor. Z dnešného pohľadu by sme v súhrne
mohli pomenovať celý pohon na troch
slovenských biskupov (čo však bola iba
povestná špička ľadovca) na dobre
zorganizovanú, do detailov premyslenú,
zmanipulovanú akciu. Nechýba príprava,
premyslenie načasovania, spolupráca – aj keď
direktívna – s médiami, príprava
vystupujúcich subjektov (vrátane sudcov,
svedkov, obžalovaných a iných), vyvolanie
dojmu širokej podpory odsúdenia
žalovaných, vyhodnotenie celej akcie a ďalšie
zväčša v marketingu využívané (alebo aj
zneužívané) postupy. Laického čitateľa
ohromí premyslenosť celého
monsterprocesu. Odborníci zase ocenia
prehľadnosť a prístupnosť súhrnu
dokumentov. Na tomto serióznom základe
možno ďalej budovať: ľahšie môžu vzniknúť
nové vedecké štúdie a následne môžu tieto
udalosti ľahšie a v neskreslenej
nezmýtizovanej podobe nájsť svoje patričné
oprávnené miesto v spoločenskom
historickom vedomí.
Ľuboš Svetoň

Nedávno som bol v Českom centre Na vŕšku,
kde Ľubo Feldek spovedal Milana Uhdeho.
Keď sa beseda skončila, hovorím si: prečo tento výborný večer prerušila pani riaditeľka po
desiatich minútach? Pozriem sa na hodinky –
beseda trvala jeden a pol hodiny. A určite by
sa pretiahla do hlbokej noci, ale chceli sme
ešte stihnúť divadlo. Pražské Divadlo na Zábradlí zavítalo do bratislavskej Astorky
s Uhdeho Zázrakom v čiernom dome. Je to
trpká komédia jedna... chcel som napísať jedna radosť, ale musím sa opraviť: jedna trpká
radosť. Oči slzia od smiechu aj od... Tak ako to
v dobrej komédii má byť.
Keď som sa z Astorky vrátil domov, vytiahol

som z knižnice Milana Uhdeho – a z jednej
jeho knihy vypadli vlaňajšie Lidové noviny.
Odložil som si ich pre túto spomienku múdreho majstra irónie (citujem ju v origináli,
z tých istých dôvodov ako minule kurzívu
Jana Skácela a list Miroslava Horníčka):
„Vybavuje se mi dávna historka z návštěvy
u přátel. Jejich dvě dcerky si hrály v dětském
pokoji. Najednou mladší z nich, ani ne dvouletá, otevřela dveře do obýváku, kde sedělo
a bavilo se asi dvanáct dospělých, pomaloučku kráčela středem společnosti a zpívala. Zpívala beze slov známou melodii, čistě a krásně.
Všichni jsme reagovali obdivně. Jen její rodiče
se na sebe podívali a pohledem se domluvili.
Za dívenkou, která zmizela v koupelně, vykročil tatínek. Rodiče v dceřině chování rozpoznali určitou křeč. Tatínek se za nějakou chvíli
vrátil. „Měla´s pravdu,“ řekl manželce suše
a pro nás ostatní dodal: „Byla posraná.“ Od té
doby vím, že příliš okázale ušlechtilý, křečovitě krásny zpěv bývá podezřelý. Něco zastírá
a překřikuje.“
Myslím, že nemusím zdôvodňovať, prečo
som si odložil tohto Milana Uhdeho. Žiaľ, besedu s ním som si nemohol odložiť. Nemám
odpočúvaco-nahrávací magnetofón.

LITERÁRNY KVÍZ
Román anglického spisovateľa Georgea Orwella 1984 prvý raz vyšiel roku 1949, ale v našich
končinách bol dlho tabuizovaný. Ide totiž o prózu, v ktorej autor podáva svoju predstavu o tom,
kam dospeje komunistická diktatúra. Napriek tomu, že využíval aj prvky vedeckej fantastiky,
s neuveriteľnou predvídavosťou a presnosťou vykreslil charakteristické znaky spoločnosti, ktorá žila pod diktátom strachu a centralizovaná moc sa usiluje ovládnuť všetko, vrátane myslenia
jednotlivca. Keďže Orwellov obraz budúcnosti je pochmúrny, kniha je antiutópiou. Frekventované sú v nej dva pojmy, ktoré postupne prešli aj do našej slovnej zásoby, a to Big brother – Veľký brat ako metaforické označenie onej tajuplnej moci, ktorá určuje všetky pravidlá a nad
všetkým vládne, a newspeak ako slovo označujúce jazyk, ktorého hlavná funkcie nie je komunikačná, ale slúži na zakrytie pravdy a vymývanie mozgov.
Dielo je aj umeleckou hyperbolou. Mnohé pasáže sú plné absurdity a bizarnosti, ale v niektorých momentoch vykazujú prekvapujúcu zhodu so situáciami, ktoré sme zažili v ére tzv. reálneho socializmu. Čitateľovi ho môže pripomenúť napríklad kapitola, v ktorej je dej situovaný
do závodnej jedálne. Zamestnanci musia vystáť dlhý rad, kým sa dostanú k okienku na výdaj
stravy. Tu sa protagonista románu Winston Smith stretne so svojím kolegom (citujeme zo
slovenského prekladu Juraja Vojteka:
„Presne ten, koho hľadám,“ zaznel akýsi hlas za Winstonovým chrbtom.
Winston sa otočil. Bol to jeho priateľ Syme z Výskumného oddelenia. Možno „priateľ“ nebolo
správne slovo. Dnes človek nemá priateľov, ale súdruhov; ibaže spoločnosť niektorých súdruhov
je vám bližšia než iných. Syme bol filológ, odborník na newspeak. Vlastne patril do početného
tímu odborníkov, ktorý pripravoval jedenáste vydanie Slovníka newspeaku. Bol to drobný človiečik, menší než Winston, tmavovlasý, s vytreštenými okáľmi, smutnými i posmešnými zároveň,
ktoré si vás počas rozhovoru skúmavo prezerali.
„Chcel som sa ťa opýtať, či nemáš ... ?“ vyzvedal sa.
Vec, na ktorú sa Syme pýtal Winstona, sme z citátu zámerne vynechali, lebo je predmetom
našej dnešnej kvízovej otázky. O aký nedostatkový tovar v tomto prípade ide? Ponúkame tri
možnosti, ale správna je len jedna odpoveď:
A) žiletky,
B) toaletný papier,
C) cigarety.
Vymýšľa Igor Hochel
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Na vaše odpovede s priloženými kupónmi vydavateľstiev Ikar a Slovenské pedagogické nakladateľstvo – SPN
čakáme do 5. decembra.
Správna odpoveď na kvízovú otázku z KR č. 22, ako sa
dvojnásobnému
vrahovi,
študentovi Raskoľnikovi podarí uniknúť z miesta činu,
bola označená písmenom
A: Ukryje sa v inom, prázdnom byte, z ktorého pred
chvíľou odišli maliari. Za
správne odpovede posielame knižky z vydavateľstiev
Ikar a Slovenský spisovateľ
Emílii DUNAYOVEJ do Nitry
a Daniele LOJANOVEJ do
Sniny.
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JUBILANTI
od 22. novembra do 5. decembra
5. 12. 1952 sa narodil básnik, publicista
a editor Tibor KOČÍK. Debutoval básnickou
zbierkou Vnútrozemie (1995), nasledovali
Premenlivé dno (1996), Pohľadnice & skice
(1997), Stretnutie voľných pádov (1998),
dlhá jazda/ružová záhrada (1999),

Medirytiny duše (2000), Byť namiesto mať
(2004). V roku 2002 mu vyšiel básnický výber
Vnútorný pohyb, ktorý zostavil Igor Hochel.
Pôsobil ako vydavateľský redaktor, editor
a novinár, na prelome 80. a 90. rokov
spoluvytváral výtvarný život na východnom
Slovensku, spolupracuje so Slovenským
rozhlasom. Venuje sa aj literárnej a výtvarnej
recenzistike. Vydal knihu esejí o výtvarnom
umení Fragmenty z medzičasu (2000).
Pracuje ako liečebný pedagóg s deťmi
so špecifickými vývinovými poruchami
správania a učenia v Košiciach. Ak chcete mať
jednu zo siedmich básnických kníh
jubilujúceho autora vo svojej knižnici, napíšte
mu originálne želanie do jeho básnickej
a pedagogickej práce. Na vaše blahoželania
čakáme do 5. decembra, nezabudnite k nim
priložiť kupón Vydavateľstva Spolku
slovenských spisovateľov, ktoré jednému
z našich čitateľov venuje zbierku Tibora
Kočíka Byť namiesto mať.
Narodili sa:
• 21. 11. 1927 Andrej CHUDOBA, prozaik,
básnik, scenárista
• 22. 11. 1932 Jozef MARUŠIAK,
prekladateľ
• 24. 11. 1974 Jana BEŇOVÁ, poetka,
prozaička, publicistka
• 26. 11. 1967 Vlado PUCHALA, básnik,
prozaik
• 28. 11. 1925 Stanislav ŠMATLÁK,
literárny historik, kritik a teoretik
• 29. 11. 1931 Štefan DRUG, literárny
historik, kritik a editor
• 30. 11. 1952 Dušan VALÚCH, básnik,
textár
• 3. 12. 1974 Michal HABAJ, básnik,
literárny vedec
Podľa blahoželaní, ktoré ste posielali do
redakcie prozaičke Viere ŠVENKOVEJ, je
zrejmé, že ľudia, ktorí majú radi prírodu, sú si
veľmi blízki. Za všetkých túto vnútornú
spriaznenosť vyjadrila rodina Pavla PALÁTA
z Dolného Kubína veršovaným blahoželaním:
„Príroda je / pokora pre hľadajúceho, / prosba
pre múdreho, / nádej pre každého, / príroda je
Pán pre veriaceho.“ Vydavateľstvo Spolku
slovenských spisovateľov venuje Palátovcom
knihu Viery Švenkovej Listy vo vetre
s autorkiným podpisom. Vaše blahoželania,
ku ktorým sa pripája aj celá redakcia Knižnej
revue, autorke odovzdáme.

Kto dostane knižku?
Knižku 499 tipov na (obzvlášť) vydarené detské
slávnosti z vydavateľstva ARKUS posielame Emílii
KUBIČEKOVEJ do Komárna.

OBJEDNÁVKA
Dvojtýždenník KNIŽNÁ REVUE na rok 2008 si
môžete objednať telefonicky: 02/52920272,
e-mailom: krevue@litcentrum.sk
alebo písomne či osobne:
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Modrý anjel neodletel
Rozhovor s prozaikom a publicistom Petrom Holkom
• Najlepšie príbehy vraj píše život. Ten tvoj
vzhľadom na množstvo vynikajúcich a úspešných próz musí byť zrejme mimoriadne bohatý na udalosti, vášne a zvraty.
– Nijaké výnimočné udalosti, prudké vášne
ani dramatické zvraty sa v mojom živote
v posledných povedzme desiatich rokoch
nekonali, ak nerátam, že každý rok som zostarol o takmer dvanásť mesiacov, čo je veru
dosť. Ale inak je môj život celkom pokojný
a vyrovnaný. V spomínanom decéniu som sa
ani raz nerozviedol, nepribudlo ani neubudlo mi ani jedno dieťa, nikoho som nezavraždil, neznásilnil, ani neokradol, niekoľkokrát
som zaplatil pokutu za rýchlu jazdu autom,
dva razy ma prepustili z práce, ale to nie je
dnes nič výnimočné, skôr naopak, takže pohoda... Písal som a jedol koláče.
• Väčšia časť autorov považuje ľúbostné
scény a vôbec „erotické dusno“, za dôležitú koreninu prózy. Ale málokde inde číha
na tvorcu toľko zákernosti ako v opise
toho, čo nám život robí vzrušujúcim a krásnym. Je totiž ťažké neskĺznuť na jednej
strane do naturalizmu až nechutnosti, na
druhej strane to neposunúť do sladkastej
farbotlačovej banality až gýču. Čím to je,
že ťa kritika, ale najmä čitatelia pokladajú
v tomto smere za prozaika – špecialistu?
– Nemyslím si, že som špecialista na to či
ono, ale celkom isto píšem rád o veciach
a javoch, ktoré mám rád, to je celkom pochopiteľné. Radšej o erotike a láske, ako
o nenávisti a zabíjaní. Veď aj tie pekné a príjemné veci nás občas dokážu riadne rozkolísať, raniť, prizabiť, ba aj doraziť. Hranice
medzi vkusom a nevkusom sú však dosť pohyblivé, premenlivé a výsostne individuálne;
čo je pre jedného juj, môže byť pre iného
fuj. Záleží od osobnostného založenia, výchovy, vzdelania, svetonázoru atď.
• Predošlú otázku som položil aj preto, že
aj v tvojej najnovšej knihe Modrý anjel to
často eroticky iskrí. Príbeh aj napriek nesporným bestsellerovým ambíciám však
obsahuje aj nádherné magicky snové pasáže. Ide z tvojej strany o zámerný pokus
zlúčiť populárne a vyslovene umelecké atribúty do jedného knižného projektu?
– Maroš, o akých bestsellerových ambíciách
hovoríš? Predsa žijeme na Slovensku, v štáte s piatimi miliónmi obyvateľov, kde sa veľmi nečíta a knihy sa nepredávajú, aspoň masovo nie. Skôr to občas vyzerá tak, že túto
krajinu zaľudnili analfabeti, čítať síce nevedia a, žiaľ, ani nepotrebujú, zato sa naučili
počítať – zratúvať a násobiť, dokonca aj milióny. Pravdaže by som bol rád, keby sa moje
knihy čítali a kupovali, kto by rád nebol?!
Knihy predsa vznikajú preto, aby sa čítali,
iba tak môžu vstupovať do komunikačného
vzťahu či vzťahov; svojou spotrebou, na rozdiel od iných tovarov, paradoxne znásobujú
svoju hodnotu i hodnoty, o ktorých vypovedajú. Príbeh, ktorý som písal, si vyžadoval
ono erotické iskrenie, možno aj dusno, veď
to bolo práve o tom, o dusne pred búrkou,
ale aj o tom, aký smútok môžu takéto veselé
vzťahy spôsobiť.
• Myslím si, že vo vydavateľstve Ikar majú
dosť skúseností a aj „vydavateľský nos“ na
to, aby odhadli potenciál knihy stať sa čítaným titulom. Pri tejto príležitosti mi
prišla na um len hypotetická otázka. Zdá
sa, že slovenský film sa začína pomaly preberať z kómy. Ako by si zareagoval, keby
niekto prišiel s ponukou túto tvoju najnovšiu knihu sfilmovať? Vieš si ju vôbec
predstaviť v „obrázkovej“ podobe?
– Je to naozaj iba hypotetická otázka, hoci
dvom mojim knižkám sa v minulosti prihodilo, že vďaka Slovenskej televízii nadobudli
podobu filmu, respektíve televíznej inscenácie. Ďalšia moja knižka bola rozpracovaná
na Kolibe na celovečerný film, ibaže po no-

Peter Holka sa narodil 22. augusta 1950 v Považskej Bystrici. Detstvo strávil v Púchove,
neskôr v Čadci. Po maturite na strojníckej priemyslovke prešiel rôznymi zamestnaniami,
pracoval ako novinár vo viacerých redakciách a popri zamestnaní vyštudoval politológiu.
V rokoch 1996 až 1999 bol šéfredaktorom Literárneho týždenníka. Od roku 1999 pôsobil
ako spisovateľ v slobodnom povolaní. V súčasnosti pracuje v Učiteľských novinách. Napísal
prózy: Ústie Riečok (1983), V košeli zo žihľavy (1992, kniha rozhovorov s V. Mináčom),
Škára (do trinástej komnaty) (1994), Neha (1995), Sen o sne (1998), Nezabudnuteľná
vôňa zrelej pšenice (1999), Smrť, na ktorú sa čakalo (2000), Výhľad zo zvonice
(Milovanie s Nereidou) (2001), Prekliatie (2003), Biele noci, čierne dni (2005).
V súčasnosti mu vo vydavateľstve Ikar vyšiel román Modrý anjel.
vembri 1989 sa Koliba zrútila a bolo po filme. Televízia filmy nevyrába, už aj zabudla,
že ich niekedy robila, národ ohlupuje banalitami a politickými trápnosťami. No ale
keby ma oslovili dajme tomu páni z Hollywoodu, tak by som sa celkom isto s tamojšími producentmi a režisérmi dohodol, dokonca si viem živo predstaviť hlavných protagonistov či skôr protagonistky...
• Pri prozaikoch sa často používa jedno
mierne ošúchané slovné spojenie „školy
života“. Skrátka, prozaik by mal mať nažité... Ty si prešiel celou škálou novinárskych
povolaní od redaktora po šéfredaktora.
Pôsobil si aj v Slovenskom rozhlase. Mal si
teda možnosť často nazrieť do osudov
iných ľudí. Bolo to pre tvoju tvorbu dôležité?
– Novinárstvom sa živím od 25 rokov. Za
ten čas som sa zoznámil s množstvom zaujímavých aj veľmi zaujímavých a múdrych
ľudí, vstúpil na atraktívne miesta a ohmatal
si pre normálnych smrteľníkov takmer nedostupné prostredia. Nazdávam sa, že to
bolo a je pre mňa osožné ako čokoľvek iné,
pretože všetko, čo človek vie, s čím sa stretne, čo spozná, má pri písaní význam.
• Hovoríš, že ľudia ako keby prestali čítať.
Nenesú časť viny aj sami spisovatelia, ktorí
ako keby sa najprv po novembri 89 patrične rozvadili a „rozsortovali“ a vzápätí takmer úplne vyprázdnili mediálny priestor?
Vidieť dnes na obrazovke spisovateľa je
pomerne zriedkavý „luxus“ aj vo verejnoprávnej televízii, o súkromných ani nevraviac.
– Máš pravdu, spisovatelia sa názorovo,
stranícky, ideologicky, politicky a čo ja viem
ešte ako rozišli, rozvadili, rozsortovali, vytvorili takmer nenávistné spoločenstvá a verejnosť to dobre vie a čo nevie, to si domyslí, prípadne vycíti. Aj preto som z toho
páchnuceho hnoja spisovateľských zoskupení už dávno vystúpil. Nepatrím nikam, iba
sebe, čo má svoje výhody i nevýhody. Pre
mnohých som odrazu prestal úplne existovať. Zastávam názor, že spisovateľ sa neprezentuje ničím iným, iba svojím dielom, všetko ostatné sú len nepodstatné šumy. Médiá
o spisovateľov nemajú záujem, prečo by aj
mali, keď sa o seba nezaujímajú ani sami
spisovatelia? Médiá majú záujem o uhrovitých a zakomplexovaných adolescentov, čo
sa hrajú na spevácke hviezdy, o blonďavé
moderátorky s rozvráteným citovým životom a ich nahlúplych seladónov s tučnými
bankovými kontami. V takejto vyberanej
spoločnosti nie je miesto pre nejakých spisovateľov a ich trápne estetické, etické a iné
úsilia.
• Pri médiách si dovolím ešte na chvíľu
ostať. Ako som spomínal, pôsobil si dosť
rokov v Slovenskom rozhlase, ktorý sa k literatúre a spisovateľom správal dosť žičlivo. Vedie aj tadiaľto cesta k zviditeľňovaniu slova písaného?
– Vedie, vlastne viedla, lebo Slovenský rozhlas naozaj šíril básne, poviedky i romány
našich spisovateľov po celom Slovensku, aj
do tých najzastrčenejších kútov, hlbokých
dolín a na vysoké kopce. Výskumy ukázali,
že keď ho počúval iba zlomok poslucháčov,
aj tak to bolo desať alebo dvadsaťtisíc, čo je

omračujúce číslo. Neviem, ako je to dnes,
rozhlas počúvam už iba v aute, ale nie verejnoprávny, ten sa mi zdá čoraz banálnejší,
čoraz amatérskejší a úbohejší.

• Ako vlastne vyzerá pracovný deň prozaika. V tvojom prípade zamestnaného prozaika?
– Keď píšem, tak iba skoro ráno, naštartujem sa kávou a tuhým čajom, po rannej
zmene idem do práce zarábať na chlieb,
nájomné, benzín, červené víno. Podvečer
a večer čítam alebo debilne hľadím na televíznu obrazovku.
• Nemáš sny o spisovateľskom údele „na
plný úväzok“?
– Mám, ale sú to naozaj len sny. Svojho času
som rok a pol skúšal slasti a strasti takzvanej voľnej nohy, ale bola to hrozná bieda na
hranici chudoby, ak nie pod ňou. Ešte aj tie
mizerne nízke honoráre ustavične meškali
a vydavatelia mali vždy pripravené výhovorky, prečo musím ešte počkať. Smutná pravda je taká, že by som sa neuživil a neviem si
ani len predstaviť, že by som visel na krku
manželke ako parazit a hral sa na veľkého
umelca.
• Patríš do silnej generácie slovenských
tvorcov. Ktorých generačne spriaznených
autorov považuješ za blízke duše? A ktorých zo starších či mladších generácií?
– Odmlada som si potrpel na kamarátstva,
zväčša najmä so staršími chlapmi. Keď som
žil na Kysuciach, kamarátil som sa s Jánom
Pappom zo Žiliny, s Ivanom Hudecom, ktorý bol v Čadci obvodným lekárom a človekom pripraveným pomôcť v každej možnej
i nemožnej situácii, potom v Banskej Bystrici s Mikim Kováčom, v Bratislave zas s Vla-

dom Mináčom. Ibaže, nenávratne preč sú
časy, keď som sa pravidelne a husto stretával s kamarátmi z radov spisovateľov, hojne
s nimi ponocoval a vymetal klub a ďalšie
krčmy. Kedysi najčastejšie s Janom Tužinským, s ktorým sme spolu, ako sa hovorí,
vstupovali do literatúry, v jednom roku sme
debutovali, skamarátili sa a viedli spolu nekonečne dlhé rozhovory. Mal som ho za brata, rád som čítal, čo napísal, rozumel som
mu; kadečo sme spolu preskákali, zasmiali
sme sa, občas sme si aj posmútili a poplakali. Je asi zákonité, že ľudia sa stretávajú,
zbližujú a potom rozchádzajú, všetko na
svete sa ustavične mení, vyvíja alebo degeneruje. Neraz aj dosť bolestivo. Veď aj spisovateľský klub, v ktorom som svojho času
presedel s kamarátom Bohušom Bodaczom
celé dni, dnes pôsobí ako sivý, prázdny a nehostinný brloh. S Bohušom sa ešte občas
stretneme, no ale, na svete je v tomto zmysle čoraz chladnejšie.
• Keď už hovoríme o spisovateľoch, tak sa
automaticky núka otázka smerom na literárnu kritiku. Existuje ešte vôbec u nás
ucelená a rešpektovania hodná kritická
societa? A má vôbec priestor?
– Literárne časopisy, tuším, ešte vychádzajú, hoci najmä živoria, takže aký-taký priestor by sa hádam aj našiel, ale či ho má kto
kvalifikovane a hodnoverne zaplniť, to je
úplne iná otázka. Ani zamak sa mi ju nežiada rozoberať, najmä nie vo vzťahu k niečomu ako kritické society, lebo ani v minulosti
som takýmto fiktívnym societam, ak vôbec
jestvovali, veľmi nedôveroval. Vždy, aj v kritike, ide o individualitu, o osobnosť, veď aj
kritika je alebo mala by byť tvorivá činnosť
a kritik svojimi textami vydáva svedectvo
najmä o sebe, o svojom talente, vzdelaní,
rozhľade, kultúrnosti, empatii atď. Niekedy
nízke pudy a nedobré úmysly vytŕčajú už
z prvej vety... takže škoda márniť čas. Osobne mi najviac chýba to, čomu sa hovorí generačná kritika. Svojho času urobili Bystrík
Šikula s Bohušom Bodaczom priam priekopnícku a dodnes nedocenenú prácu, keď
v knižkách Skrytá galéria a Premeny ohňa
(LIC), kriticky zmapovali prozaikov svojej
generácie. Obaja sa dnes venujú viac beletrii
ako kritike, obaja napísali parádne, plnokrvné a šťavnaté prózy, ktoré som si s chuťou
a s potešením prečítal, čím vyvrátili vžitý názor, že kritici sú neúspešní alebo zatajení
a zakomplexovaní autori. Určite nie všetci...
• Kniha Modrý anjel je na pultoch kníhkupectiev. Je to pre teba ako autora oslobodzujúci pocit, alebo nebodaj cítiš isté
prázdno ako po rozchode s milovanou bytosťou? Alebo sa už pripravuješ na novú
knihu? Ak áno, môžeš prezradiť jej súradnice?
– Modrý anjel z mojej pracovne celkom neodletel, lebo sa metamorfoval do podoby
olejomaľby kamaráta Rasťa Andrisa, pristál
mi na stene vedľa manželskej postele a stráži mi sny. Počúvam ohlasy na knižku a dosť
ma prekvapilo, že viacerí z nej cítia najmä
hlboký smútok, hoci pri písaní som sa celkom dobre zabával. Ďalší sa zas dožadujú
vysvetlenia, dopovedania pointy, dokonca
ma oslovili, aby som napísal pokračovanie,
niečo ako druhý diel Modrého anjela... To sa
však celkom isto nestane, keby som mal potrebu, chuť a vôľu písať ďalej, tak by som
ten príbeh neskončil tam, kde som ho skončil.
O pripravovaných projektoch vopred radšej nehovorím, aby som ich neuriekol. Môžem však prezradiť, že sa ukladám na spisovateľský zimný spánok, pár mesiacov
budem ticho hybernovať, spomalene žiť
a veľa čítať.
Maroš M. Bančej
Foto Peter Procházka
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