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Literatúra pre mňa nikdy
nebola čímsi natvrdlým,
strnulým, vznešeným, vždy
v tom bolo živé mäso,
atmosféra, čistá hra. Ďakujem
písaniu za to, že som mohol
byť blízko výborných
spisovateľov, žiť aj piť s nimi,
prežívať ich vzopätia a nálady,
sledovať ich lásky
a hriešnosti, plány a ich
naplnenie. Boli to
„bráškovia“...
Rozhovor s básnikom a prozaikom
Štefanom MORAVČÍKOM čítajte na strane 12.
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NESKÚŠANKA

NAJPREDÁVANEJŠIE KNIHY

Pred nejakými dvanástimi či trinástimi rokmi som
v zahraničnej tlači niekde čítala, že v USA dávajú deťom
za prečítanú knižku peniaze. Pokladala som to za absurdné
a zároveň som si prerátala, v akom balíku by som asi bola,
veď ako decko som čítala s baterkou pod perinou aj v škole
pod lavicou. Nečítanie je už aj u nás. A je oveľa väčším
problémom, ako bolo čítanie pod lavicou. To prakticky
vymizlo, pod lavicou sa už len esemeskuje. Ako opäť deti
pritiahnuť ku knihe? Po krátkej eufórii v čase potterománie
opäť nastal útlm. S úžasnou myšlienkou, ako motivovať deti
k čítaniu, prišiel riaditeľ základnej školy v Spišskom Hrhove.
Po prečítaní akejkoľvek knihy mu ju žiak môže priniesť
ukázať a porozprávať obsah. Za odmenu dostane
neskúšanku. Čosi ako žolíka. Keď je dieťa pri skúšaní
v úzkych, jednoducho použije „vyčítanú“ neskúšanku.
Vyhne sa tak možnému neúspechu či zlej známke a získa
čas na prípravu na ďalšie skúšanie. Prvé skúsenosti ukazujú,
že toto objavné motivovanie je úspešné, zvýšil sa aj počet
čitateľov v miestnej knižnici. Vidieť, že riaditeľ Peter Strážik
je skvelý pedagóg, má rád nielen knihy, ale predovšetkým
deti a vie, ako s nimi pracovať. Možno by si mal dať tento
nápad patentovať. Dá sa totiž variovať a využívať napríklad
aj v rodine. Čo tak dávať deťom za prečítanú knižku
poukážku na možné odmietanie neobľúbených domácich
prác, ako nevysávanku, smetinevynášanku
či riadneumývanku? Fantázii sa medze nekladú.
Pri preberaní tejto idey však treba zachovať to
najdôležitejšie, o prečítanej knihe sa s deťmi porozprávať.
Margita Bíziková
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3. S. Meyerová: Nov – Tatran
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Khaled Hosseini

Tisíc žiarivých sĺnk
Bratislava, Ikar 2009. Preklad Mária Galádová
Afganský spisovateľ Khaled Hosseini (1965) žijúci v Kalifornii po románe o chlapčenskom priateľstve a zrade Majster šarkanov otvára v knihe Tisíc žiarivých sĺnk slovenskému čitateľovi svet afganských žien.
Khaled Hosseini sa stal najúspešnejším autorom roka
2008. Čím zaujal milióny čitateľov na celom svete? Určite to
bola predovšetkým sila príbehu zakomponovaného do krajiny desaťročia sužovanej bojmi, kde sa matky a sestry modlia
za bojujúcich synov a bratov a tí umierajú, aby ony mali ťažší
život. Do krajiny, kde akoby čas plynul opačným smerom, kde
víťazstvo je zároveň porážkou, kde priateľstvo a láska kráčajú
ruka v ruke s bolesťou, ponižovaním, hladom a smrťou. Do
krajiny, kde jeden zlý politický systém strieda ešte horší.
Nespočetnekrát spracovaný motív nešťastnej lásky, ktorá sa borí s prekážkami a intrigami, stvárnil autor v brilantnom rozkošatenom rozprávaní o životných cestách dvoch
žien, ktoré sa nečakane stretnú pod jednou strechou.
Mariam je harami, pankhart. Jej otec nemal dostatok cti,
aby sa verejne postaral o svoju dcéru a jej matku. Upratal ich
na samotu a každý štvrtok poobede navštevoval. V Heráte,
meste básnikov, mal veľký dom, tri manželky a legitímne
deti. Mariam mal rád, ale seba a svoju kvázi česť radšej. A tak
dievčatko vyrastalo v izolácii od sveta s chorou zatrpknutou
matkou, ktorá ju milovala aj nenávidela zároveň. Mala len
pätnásť rokov, keď ju po smrti matky otec upratal druhý raz,
vydal ju do Kábulu za oveľa staršieho muža. Osamelé zradené a zranené dievča sa pokúša stať sa dobrou manželkou, ale
neschopnosť donosiť dieťa ju odsudzuje na ponižujúce
a hrubé manželovo správanie. Život jej však pripravuje ďalšie ústrky. V ich dome sa po ostreľovaní mesta objaví osirelá
zranená pätnásťročná susedka Laila, aby zaujala jej miesto
a stala sa druhou manželkou.
Laila je celkom iná ako Mariam, vyrastala rešpektovaná,
obklopená láskou a pozornosťou, jej otec bol učiteľom a vychovával ju s tým, že môže v živote dosiahnuť, čo len chce.
A zakúsila aj skutočnú lásku. Jej milovaný Tarik, chlapec, kto-

rému mína odtrhla nohu, však ušiel z Kábulu spolu s rodičmi
do Pakistanu, aby sa pripojil k miliónom utečencov. Bez otca
a Tarika však nemala na výber. Súhlasila s manželstvom, aby
prežila. Otvorené nepriateľstvo žien sa po narodení Lailinho
dieťaťa zmenilo a z rivaliek sa stali spojenkyne a priateľky.
Spoločná starostlivosť o deti ich zblížila. Mariam k Laile a jej
deťom prechováva nežné materské city. Navzájom sa chránia
pred čoraz otvorenejšou agresivitou manžela.
Dojímavý a emóciami nabitý príbeh má širokého adresáta, vďaka starostlivo premysleným a charakterovo prepracovaným postavám nie je len o láske a ponižovaní, ale aj
o zmysle ľudského života, stratách, zodpovednosti a odpúšťaní.
Za záver knihy by sme mohli autora obviniť za podkladanie sa čitateľovi a hraniu na jeho city, možno aj z gýčovitosti
a hry na efekt, ale... Zásluhou jeho sugestívneho rozprávačstva sa čitateľovi všetky strohé novinové správy a filmové
šoty o vojne v Afganistane napĺňajú emocionálnym obsahom, konkrétnou bolesťou konkrétnych ľudí. Delenie nemocníc na mužské a ženské sa obnaží v celej svojej obludnosti pri cisárskom reze bez anestézy hlavnej hrdinky, zúfalstvo a hlad v scéne, keď ženy dávajú dievčatko do sirotinca,
aby neumrelo od hladu. A to všetko na prelome 20. a 21.
storočia, kúsok od nás. Obsah slova mier opäť nadobúda na
váhe. Ľudia si predsa zaslúžia dôstojný a pokojný život.
Dôstojnosť. To je to, po čom túžila Mariam. Narodila sa
však na nesprávnom mieste v nesprávnom čase nesprávnej
matke. Afganské ženy sú tovarom, zariadením na rodenie
detí. Mamy ešte stále opakujú svojim dcerám slová Mariaminej matky: „Nauč sa to raz a navždy, dcéra moja: Ako strelka
kompasu zakaždým ukáže na sever, tak mužov obviňujúci
prst vždy nájde ženu. Vždy!“
Dôstojnosť. To je spoločenský apel Hosseiniho románu.
Aby ženy, aj keď zahalené v burke, cez jej priezor videli viac
ako mužov obviňujúci prst.
Antonia Bednáriková
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ZRKADLÍME
„Práca vo vydavateľstve ma úplne
pohltila. Všetko som sa musela
učiť, získať know how a pritom
nezanedbať staroslivosť o nemalú
rodinu. Začiatky boli náročné.
Mám jedinečné šťastie, že v mojej
práci sa spája zamestnanie,
hobby, ako aj túžba slúžiť Cirkvi
na Slovensku. Do redakcie sa vždy
teším. ... Musím sa tiež vyznať, že
najväčšia odmena za moju prácu
v redakcii je naša spolupráca
s kardinálom Korcom. Vydávanie
jeho kníh si vyžaduje vzájomné
stretávanie sa s autorom. Za
chvíle prežité v jeho prítomnosti
som hlboko vďačná. Otec kardinál
je veľký človek, pokorný kňaz
a spisovateľ, ktorý vidí najprv
človeka, píše pre neho
zrozumiteľne a vecne a má ho
rád. Veľa som sa od neho
naučila...“
Šéfredaktorka vydavateľstva Lúč
Anna Kolková,
Katolícke noviny 15/2009

KDE BOLO
• Miestna knižnica v Petržalke,
Vavilovova ul. 26 – prezentácia
básnickej zbierky Malé veľké
mesto poetky Kataríny
KUCBELOVEJ – 16. apríla
• Kúpeľný dom Relax Thermal

v Sklenných Tepliciach –
autogramiáda Gustáva MURÍNA
pri príležitosti vydania knihy
Návod na dlhovekosť – 18.
apríla
• Divadlo Jána Palárika v Trnave

– prezentácia básnickej zbierky
Rybia pantomíma autora
Milana JEDLIČKU – 20. apríla
• Kafe Scherz v Bratislave –

večer s básnikom Jánom
BUZZÁSYM – 20. apríla
• Hornozemplínska knižnica vo
Vranove nad Topľou – beseda so
spisovateľmi Gabrielou
FUTOVOU, Romanom BRATOM
a Petrom HOLKOM – 21. apríla
• Verejná knižnica Jána Bocatia

v Košiciach – Literárny štvrtok
so spisovateľmi Romanom
BRATOM a Petrom HOLKOM –
23. apríla.
• Mestská knižnica
v Ružomberku – beseda
so spisovateľom Gustávom
MURÍNOM – 23. apríla
• Francúzsky inštitút

v Bratislave – literárny večer
Roland Barthes. O mýtoch
francúzskeho filozofa
porozprávali Miroslav MARCELLI
a Marek DEBNÁR – 27. apríla
• Klub slovenských spisovateľov

v Bratislave –prezentácia knihy
Matúša KUČERU Slovenské
dejiny I. Od príchodu Slovanov
do roku 1526 – 28. apríla

KDE BUDE
• Galéria u Františkánov

v Skalici – Úsmevy v hudbe,
poézii a vo výtvarnom umení za
účasti básnika Mariána HATALU
– 29. apríla
• Mestská knižnica
v Piešťanoch – výstava
Najkrajšie knihy o Slovensku –
do 2. mája
• Bibiana na Panskej 46

v Bratislave – výstava Najkrajšie
knihy Slovenska 2008 – do 31.
mája

KNIŽNÁ REVUE

Aktuálne
Valné zhromaždenie ZVK SR

Najkrajšie knihy Slovenska 2008

Vo štvrtok 16. apríla 2009 sa v Domove slovenských spisovateľov v Budmericiach konalo valné zhromaždenie Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR.
Uznesenie VZ ZVK SR
Valné zhromaždenie ZVK SR
1. Berie na vedomie:
a) Správu Predsedníctva ZVK SR od minulého VZ ZVK SR.
b) Správu revíznej komisie o činnosti a hospodárení ZVK SR od minulého
VZ ZVK SR.
2. Odsúhlasilo výsledky tajných volieb Predsedníctva ZVK SR v tomto zložení: Daniel Kollár, Boris Gregor, Valéria Malíková, Martin Čičilla, Michal
Horecký, Jaroslav Jankovič a Alexius Aust (ako koordinátor s novým
Predsedníctvom ZVK SR).
3. Schvaľuje Alexiusa Austa za čestného predsedu ZVK SR.
4. Neschvaľuje priamu podporu jednotlivých členov ZVK SR vo forme jednorazovej finančnej dotácie.
5. Ukladá Predsedníctvu ZVK SR:
a) Vyzvať členov ZVK SR na predkladanie návrhov projektov na propagáciu kníh a podporu zvýšenie čítanosti a predaja kníh.
b) Prehodnotiť na svojich zasadnutiach predložené návrhy projektov
a rozhodnúť o ich realizácii a finančnej podpore. O svojich rozhodnutiach informovať všetkých členov ZVK SR.
c) Aktualizovať webovú stránku ZVK SR.
d) Požiadať MK SR o finančnú dotáciu na členský príspevok a pridružené
náklady súvisiace s prípadným členstvom vo Federácii európskych vydavateľov.
e) Zvoliť do 15. 5. 2009 predsedu ZVK SR a predsedu revíznej komisie.
6) Členský príspevok ZVK SR predstavuje 83 EUR ročne vrátane celoročného predplatného Knižnej revue.

V stredu 22. apríla v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave
slávnostne odovzdali Ceny v súťaži
Najkrajšie knihy Slovenska 2008
a v Bibiane otvorili výstavu kolekcie
Najkrajšie knihy Slovenska 2008,
ktorú tvoria tieto knihy:

Stolnotenisový turnaj ZVK SR
Súčasťou valného zhromaždenia Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR
je už tradične stolnotenisový turnaj o Cenu Knižnej revue. Juraj Štefuň
z Tlačiarne Georg neobhájil svoje víťazstvo z posledného turnaja a skončil
na treťom mieste. Druhé miesto obsadil najmladší účastník Martin Gregor
z vydavateľstva Svojtka & Co a z víťazstva sa tešil Jaroslav Jankovič z vydavateľstva Matys.
-r-

Jubilejne vo Vrbovom
Vyhlásenie výsledkov 10. ročníka literárnej súťaže o najlepšiu sci-fi poviedku sa konalo 16. apríla na Gymnáziu Jána Baltazára Magina vo Vrbovom.
Podujatie otvoril hlavný organizátor, riaditeľ gymnázia František Glos, s príhovorom vystúpili aj primátor mesta Ivan Borovský a Juraj Štaffa, predstaviteľ Trnavského samosprávneho kraja.
V prvej kategórii (žiaci základných škôl) zvíťazila Lenka MIKLÁŠOVÁ z Vrbového s poviedkou Samozrejmosť?, v druhej kategórii (stredné školy) prvé
miesto získal Michal BAJZÍK z Gymnázia v Topoľčanoch s humorne ladenou
prózou O chúlostivom Ignácovi a zeleninovej dreni. Najlepšie texty vyšli
v zborníku, ktorý kvapkami vosku pokrstili Ivan Borovský, Juraj Štaffa, Viera Švenková a Miloš Ferko.
Súčasťou odovzdávania cien bol bohatý sprievodný program. Okrem spevu a tanečného vystúpenia to bolo aj premietanie krátkeho filmu. Režisérka, spoluorganizátorka súťaže a učiteľka slovenčiny na Gymnáziu vo Vrbovom Veronika Chrvalová v ňom vo vizuálnej podobe sprítomnila verše Teodora Križku v podaní svojich študentov. Záver programu tvorila vernisáž
výstavy sôch Viktora Bohunického a malieb Roberta Viktora Nemečka (viacero obrazov tohto tvorcu bolo inšpirovaných súťažnými poviedkami).
Uzávierka nasledujúceho, jedenásteho ročníka tejto literárnej súťaže je
15. decembra. Súťažné práce treba posielať na adresu Gymnázium J. B. Magina, Beňovského 358/100, 922 03 Vrbové alebo na e-mailovú adresu:
ked.si.vymyslam@gmail.com
-mf-

Život a dielo Jána Lenča
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Spolok slovenských spisovateľov usporiadali vedecký seminár Život a dielo Jána Lenča. Podujatie, ktorého odborným garantom bol prof. PhDr. Andrej Červeňák, DrSc., sa uskutočnilo vo štvrtok 16. apríla 2009 v Hlavnej budove UKF
v Nitre. Na základe seminára vznikne zborník s 19 príspevkami reflektujúcimi rozmanité aspekty košatej literárnej tvorby popredného slovenského
prozaika druhej polovice 20. storočia a začiatku nového tisícročia.
-pj-

Láska na druhý pokus s bazalkou
Neplytvajte láskou – znie slogan novej knihy vydavateľstva Ikar Láska na
druhý pokus. Rozpráva príbeh učiteľky Hanky, rozvedenej matky dvoch
dcér, ktorá hľadá nový vzťah i samu seba.
Autorka Bea Bazalová pochádza z Novej Bane, absolvovala štúdium na Pedagogickej fakulte v Nitre a s manželom a svojimi dvomi synmi žije v Šahách, kde učí slovenčinu a výtvarnú výchovu a je zástupkyňou riaditeľa na
ZŠ. Medzi jej záľuby patrí pestovanie liečivých byliniek v záhrade pri domčeku vo Veľkých Turovciach, zbiera anjelov a detektívky. Vraj možno raz
sama jednu napíše. Zatiaľ sa však venuje skôr tzv. ženskej literatúre. Vlani
debutovala knihou Ako na hojdačke a svoju druhú knihu nazvala Láska na
druhý pokus. Keďže ju prezývajú Bazalka, rozhodla sa ju „pokrstiť“ skutočnou bazalkou. Za „krstného otca“ si vybrala rodáka zo Šiah, herca a moderátora Dana Dangla, a za hudobného hosťa speváčku Beatu Dubasovú. Prítomným sa prihovorila PR-manažérka vydavateľstva Ikar Mária Lešková
a o moderovanie sa postarala šarmantná Karin Haydu. Mimochodom, „krstilo“ sa na dvakrát – 16. apríla v bratislavskom obchodnom centre Avion
a na druhý deň v Šahách.
-eť-

a) Vedecká a odborná literatúra (vrátane slovníkov, encyklopédií, duchovnej, populárno-náučnej literatúry a príležitostných tlačí)
J. Žídek: Šéuchár v paláci
Fot. Stanislava Hanusz Hricová,
graf. úprava Viera Fabianová, vyd.
Ikar, tlač. Tlačiarne BB Banská Bystrica

b) Krásna literatúra
M. Lasica – M. Ormandík: Milanchólia
Il. a graf. úprava Marek Ormandík,
Vydavateľstvo Slovart, tlač. Tlačiarne BB Banská Bystrica
M. Rúfus: Niesť bremeno a spievať
Il. Vladimír Kompánek, graf. úprava Peter Ďurík, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Literárne informačné centrum a Neograﬁa, tlač.
Neograﬁa Martin
K. Peteraj: Toto je moja reč
Il. Martin Augustín, graf. úprava
Roman Gregor a Martin Augustín,
vyd. Ikar, tlač. Tlačiarne BB Banská
Bystrica

c) Literatúra pre deti a mládež
M. Rúfus: Anjeličku, môj strážničku
Il. Jana Kiselová-Siteková, graf. úprava Ľubomír Krátky, Vydavateľstvo BUVIK, Tlačiarne BB Banská
Bystrica
La Fontaine, J. de: Bájky
Il. Ľuboslav Paľo, graf. úprava Peter Juríček, vyd. Petit Press, tlač.
Východoslovenské tlačiarne Košice
J. Swift: Gulliverove cesty
Il. Peter Uchnár, graf. úprava Karel
Šejna, vyd. Reader´s Digest Výber
Slovensko, tlač. Leo Paper Product
Ltd., Čína
S. Štepka: Lastovičie rozprávky
Il. Svetozár Mydlo, graf. úprava
Viera Fabianová, vyd. Ikar, tlač. Tlačiarne BB Banská Bystrica
J. M. Barrie: Peter Pan
Il. Peter Uchnár, graf. úprava Branislav Gajdoš, Vydavateľstvo Slovart, tlač. Tlačiarne BB Banská
Bystrica
P. Glocko: Rozprávky z čarovnej
záhrady
Il. a graf. úprava Martin Kellenberger, vyd. DAXE, tlač. Polygraf Print
Prešov

d) Učebnice
L. Melišková: Matematika pre 9.
ročník špeciálnych ZŠ
Fot. Jaroslav Melišek, il. a graf. úprava Igor Imro, vyd. SPN – Mladé
letá, tlač. Polygraf Print Prešov
L. Melišková: Matematika pre 9.
ročník ŠZŠ – Pracovný zošit
Fot. Jaroslav Melišek, il. a graf. úprava Igor Imro, vyd. SPN – Mladé
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letá, tlač. Slovenská Graﬁa Bratislava

e) Knihy o výtvarnom umení
a obrazové publikácie
L. Bielik – E. Gindl: August 1968
Fot. Ladislav Bielik, graf. úprava
Boris Meluš, Vydavateľstvo Slovart,
a O.K.O., tlač. Tlačiarne BB Banská
Bystrica
T. Huszár: Cigáni
Fotograﬁe a graf. úprava Tibor
Huszár, vyd. Tibor Huszár, tlač. Tlačiarne BB Banská Bystrica
B. Bachratý: Květoslava Fulierová
– Metamorfózy hudby
Il. Květoslava Fulierová, fot. Anton
Fiala, graf. úprava Jarmila Zdráhalová, vyd. a tlač. FO ARTBratislava
J. Kudlička – J. Kuniak: Mystérium
krajiny
Il. Ján Kudlička, fot. kol., graf. úprava Pavel Choma, vyd. Liptovská
galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš, tlač. Tlačiarne BB Banská
Bystrica
Kol: 111 diel zo zbierok Slovenskej
národnej galérie
Fot. archív, graf. úprava Jana Sapáková, vyd. Slovenská národná galéria a Vydavateľstvo Slovart, tlač.
Tlačiarne BB Banská Bystrica
Ľ. Petránský: Zolo Palugyay
Il. Zolo Palugyay, fot. Peter Bližnák, Zuzana Mináčová a Mikuláš
Ricotti, graf. úprava Peter Bližnák,
vyd. QEX, tlač. QEX-Print Trenčín

f) Biblioﬁlské tlače
E. A. Poe: Havran
Il. a graf. úprava Peter Ďurík, vyd.
a tlač. Peter Ďurík, Martin, knih.
sprac. Lida Mlichová, Žilina
M. Geišberg: Panta rei
Il. a graf. úprava Igor Cvacho, vyd.
Igor Cvacho, Žilina, um. tlač Tibor
Balco, tlač. Solid Print Žilina, knih.
sprac. Lida Mlichová, Žilina

g) Študijné práce poslucháčov
výtvarných a polygraﬁckých
škôl
Ako hľadal kolobeh šťastie
Il. a graf. úprava Veronika Cabadajová, vyd. VŠVU, tlač. Ing. Milan
Boroš – COPEX Bratislava
Slávik
Il. a graf. úprava Daniela Olejníková, vyd. VŠVU, tlač. Bittner print
Bratislava
Zvěřinec na Nilu
Il. a graf. úprava Eva Švrčková, vyd.
Eva Švrčková, Velké Bílovice, tlač.
VŠVU Bratislava
Zvieracie povedačky
Il. a graf. úprava Lucia Bíliková,
vyd. SOŠ polygraﬁcká, Bratislava,
tlač. Lucia Bíliková

Porota súťaže udelila zvláštne
ocenenie vydavateľstvu
Fingertip Reading
za osobitnú starostlivosť venovanú
postihnutým deťom pri tvorbe
kníh s hmatovými ilustráciami pre
nevidiace deti
Hans Christian Andersen: Fairy Tales
Charles Perrault: Fairy Tales

Nevyužité myšlienky
Nemôžeme ujsť z doby, ktorá nás zrodila a poznačila...
Milan Jurčo: Proti aj za, Matica slovenská 2008
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Andrej Štiavnický: Kliatba Alžbety Bátoriovej

BIBLIOGLOSÁR
TOTO SOM JA

Bratislava, Ikar 2008
Historický román v najširšom slova
zmysle, tak možno žánrovo zaradiť
knihu Andreja Štiavnického Kliatba
Alžbety Bátoriovej, ktorá nateraz
uzatvára hexalógiou (V podzemí
Čachtického hradu, Alžbeta Bátoriová vo väzení a na slobode, Čachtická pani pred najvyšším súdom, V tieni smrti Alžbety Bátoriovej, Zbohom,
Alžbeta Bátoriová) inšpirovanú životnými osudmi tajomnej grófky
z Čachtického hradu. Ide o historicky problematickú, ale čitateľsky mimoriadne lákavú tému. Noetickým
základom diela je vedecké bádanie
moderného historika Jozefa Kočiša,
ku ktorému sa Štiavnický „hrdo hlási“ (s. 3), ale aj autorove vlastné poznatky a skúsenosti nadobudnuté
dvadsaťosemročným systematickým
štúdiom „histórie, autentických dokumentov, dochovaných dobových
listín a archívnych listín“ (s. 450).
Tieto vedomosti autor zúročuje

v spracovaní námetu, no súvislosti
príbehu, ktorý je tak ako predošlé
diela situovaný približne do rovnakého obdobia a začína v roku 1644,
sa stávajú skôr dielom imaginácie.
Štiavnického rozprávanie je emocionálne značne podfarbené a miestami pôsobí pateticky. Autor nadužíva
zvolacie a opytovacie vety. Príbeh sa
nekonečne rozvetvuje, obsahuje
množstvo digresií, ktoré sa opätovne prepájajú a plynú povedľa seba
ako paralelné príbehy. Táto autorská
stratégia má za cieľ obsiahnuť čo
najväčšie množstvo historicky verifikovaných postáv a navodiť atmosféru danej doby. Kliatba Alžbety
Bátoriovej je preto akousi mozaikou životných osudov historických
osobností, ktoré sú sprítomňované
spôsobom psychologických ponorov do vnútorného sveta až sa stávajú postavami fiktívnymi a literárnymi. Ich zoznam je široký a pestrý. To

platí aj pre ich osudy a charaktery.
Autor vo svojom najnovšom románe zachytáva životné osudy Františka Nádašdyho II., ktorý bol vnukom
Alžbety Bátoriovej, všíma si príbeh
Františka Vešeléniho – veliteľa cisárskych vojsk, opisuje Juraja Rákociho
– sedmohradské knieža a jeho zradu, ale aj osud Petra Andrášiho, kapitána z Krásnej Hôrky. Okrem spomínaných osobností uhorských dejín epizodicky rozvíja rad ďalších životných osudov známych aj menej
známych historických postáv.
Knihe Andreja Štiavnického nemožno uprieť schopnosť vytvárať
dramaticky napäté situácie, v ktorých sa historické postavy jemne idealizujú a stávajú sa z nich takmer
akční hrdinovia: „...vyrútil sa naňho
hajdúch podráždene a chcel ho znova
udrieť po tvári, ale Vešeléni mu obratne zachytil ruku, mocne ju zovrel
a päsťou ho udrel do brucha. Chlap

zreval od bolesti, potiahol spúšť a zarachotil výstrel. Vešeléni ho zrazil na
zem a vzápätí mu nad hlavou zasvišťalo olovo“ (s. 331). Podobne autorovi nechýba cit pre vytváranie dusnej
atmosféry, ktorá má miestami temný mysteriózny nádych. Skutočne
živo a plasticky sú zobrazované vonkajšie udalosti aj vnútorné deje v ľuďoch, ktorí sa zapísali do histórie, ale
ich životné reálie zahaľuje tajomstvo.
A práve toto tajomstvo je pre autora
výhodnou devízou, umocňuje ho
účelným rozprávaním. Súvislosti prepája umeleckou fantáziou a dospieva
až na hranicu fiktívnej hodnovernosti. Tento prístup k spracovaniu historickej témy vsúva knižnej publikácii
Kliatba Alžbety Bátoriovej výraz
bestselleru, a to je zárukou spríjemnenia chvíľ pútavým čítaním, ktoré
navyše nevtieravo podnecuje k poznaniu minulosti.
Jaroslav Vlnka

Gaius Iulius Caesar: Zápisky o vojne v Galii
sára Aurelia, písané údajne na brehoch nášho Hrona. Toto prvé vydanie
sa stretlo s nečakaným záujmom
a priaznivým ohlasom našich čitateľov, čím sa edícia skvele uviedla. Treba
náležite oceniť aktivitu vydavateľstva,
zameranú na ušľachtilý cieľ: zoznámiť aj nových, mladých čitateľov
s veľkými menami antickej literatúry.
Do tohto radu a zámeru zapadá aj
kultivovane napísaná literatúra faktu
o bojoch rímskych légií na území terajšieho Francúzska, Belgicka a Švajčiarska – vtedajšej Galie. Dielo ukazuje Gaia Julia Caesara nielen ako udatného, krutého, ľstivého a talentova-

ného vojvodcu, ale aj ako kultivovaného autora, píšuceho skromne o sebe v tretej osobe. Staneme sa svedkami nielen dramatických scén a nečakaných zvratov v bojových stretnutiach rímskych légií s „barbarmi“, ale
zoznámime sa aj so zaujímavými reáliami: umnou bojovou taktikou, prihliadajúcou na terén a ročné obdobie,
s relatívne vyspelými vojnovými zariadeniami a obrannou i útočnou
technikou, prísnou vojenskou disciplínou legionárov, metodikou bojovného vyburcovania ku chrabrosti. To
všetko robilo z Rimanov nebezpečného protivníka, dlho neporaziteľné
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impérium a vládcov rozsiahlych euroázijských území. Caesar bol rovnako
úspešným rečníkom a spisovateľom,
ako aj kronikárom a dokumentaristom rímskych výbojov. V mladosti
získal hodnotné vzdelanie v gramatike a rétorike. Svedčia o tom aj Zápisky
o vojne v Galii, jeho perfektná štylizácia a voľba výstižných slov. Navyše tu
vidíme na praktických príkladoch
rímsku politiku v duchu hesla
„Rozdeľuj a panuj!“ uplatňovanú metódou cukru a biča. Tieto dodnes
účinné triky sa osvedčili ako večné
základy zrodu a chodu veľmocí.
Milan Kenda

Mária Pőtzl-Malíková: Bratislavský hrad za Márie Terézie
Bratislava, Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT 2008
Bratislavský hrad je práve v ďalšej
rekonštrukcii, čo sa stalo aj predmetom častých otázok o vhodnosti investovania množstva financií na takéto účely práve v čase terajšej krízy.
Počuli sme hlasy politikov, ekonómov,
radových občanov, ale akosi nebolo na
verejnosti k tejto téme počuť hlasy
pamiatkarov či historikov. Hrad si nepochybne vážime ako pamiatku i symbol, chceme, aby dobre vyzeral, ale
majú práve teraz z neho profitovať
stavebné firmy za neskutočne drahé
peniaze daňových poplatníkov?
Takéto otázky si nekladie autorka
knihy o slávnej minulosti Hradu

v dobe panovania cisárovnej Márie
Terézie. Profesorka Pőtzl-Malíková
(nar. 1935), Slovenka žijúca v Mníchove, vo svojej knihe na úvod približuje najstaršie dejiny Hradu v jeho
slovanskom období (ostali nám po
ňom základy baziliky z 9. storočia na
Hradnom vrchu). Prestavba v 12. storočí priniesla nový hradný palác, ktorý sa počas stredoveku stal sídlom
mnohých panovníkov. Po prestavbách v renesančnom a barokovom
období prichádza na scénu Mária Terézia, ktorú v Bratislave korunovali
za uhorskú kráľovnú. Bratislavský
hrad, ktorému dala prednosť pred

KNIHA ROKA 2009
Stav k 14. aprílu

vlády s Jozefom II. oddych a útechu
u tých členov svojej rodiny, ktorí jej
boli po smrti manžela najbližší.“
Ako ďalej uvádza autorka knihy:
„Pasáže týkajúce sa súkromného života alebo osobných vzťahov v cisárskej rodine majú čitateľa zaviesť do
zákulisia oficiálnych dejín a pomôcť
mu vytvoriť si plastický obraz o vtedajšej dobe a Márii Terézii. Až pri
práci na publikácii mi začalo byť jasné, ako málo sa práve o tomto úseku
v histórii Bratislavského hradu vie.“
Kniha môže prispieť k tomu, že budeme vedieť viac.
Roman Kaliský-Hronský

ANKETOVÝ LÍSTOK - KNIHA ROKA 2009
Počet hlasov

KNIHA ROKA
1. I. Bukovský: Teraz to zíde – AKV – Ambulancia klinickej výživy
2. R. Schuster: Farby Islandu – Press Print
3. T. Keleová-Vasilková: Srdce v tme – Ikar
4. T. Lucká: Alkoholičky – Ikar
4. G. Belanová: Milenka pána prezidenta – Ediposs

hradom v Budíne, sa stal jej jedinou
rezidenciou v Uhorsku a v období
mieru mu venovala patričnú pozornosť. Kráľovské sídlo sa dočkalo aj
prestavby pred dôležitým krajinským snemom v roku 1764. „Až okolo roku 1760 poverila panovníčka
svojho obľúbeného architekta N. Pacassiho veľkou „tereziánskou“ prestavbou. Pokračoval v nej F. A. Hillebrandt, architekt Uhorskej kráľovskej
komory, a to potom, čo Mária Terézia
určila Bratislavský hrad za sídlo svojej milovanej dcéry... V tom čase bývala na Hrade veľmi často súkromne,
hľadala tu počas namáhavej spolu-
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1. Na knihu roka navrhujem:
(autor, názov, vydavateľstvo)

8
5
4
3
3

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

DEBUT ROKA
1. V. Štefanič: Kráľovná z Tammiru – Don Bosco

3

1. Ikar
2. Slovenský spisovateľ
2. Vydavateľstvo Slovart
3. Ediposs
3. AKV – Ambulancia klinickej výživy

Meno a adresa odosielateľa:

(podpis)

VYDAVATEĽSTVO ROKA
6
3
3
2
2

Nie je to ani knižka, no ani zošit
to nie je, vlastne je to aj aj.
Ale čo tam po tom, čo to je,
najmä že je to ladené výrazne
do ružova v mäkkom, sťa
vankúšovom obale a má to
pribalené minipero, zámok
v tvare srdiečka (s jediným
kľúčikom!) a podtitul Moje tajné
zápisky. Každé dievčatko v istom
školskom veku totiž presne vie,
o čo ide: predsa o toho pravého
dôverníka! Pestré strany
s predtlačenými poliami pre
vlastné zápisky a obrázky veľmi
umne a zábavne podporujú
sebareflexiu, pomáhajú
definovať a rozlišovať vzťahy
v rodine a okolí, dávajú podnety
na emocionálny aj kognitívny
vývin. Navyše sú tu veselé
nálepky a v závere vcelku
praktický diár. Nie je to ani
knižka, ani zošit, je to zázrak!
Marcia Willettová

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2008, preklad Jozef Hrabovský
Vydávanie knižných skvostov antickej literatúry možno pokladať za sériu záslužných edičných činov
Vydavateľstva Spolku slovenských
spisovateľov. V 70. rokoch minulého
storočia vychádzali takéto diela v edícii Antická knihovna v českom nakladateľstve Svoboda, preto je veľmi užitočné, že po osamostatnení Slovenska
túto aktivitu u nás rozvíja Vydavateľstvo SSS z iniciatívy jeho riaditeľa, politológa a esejistu Romana
Michelka v edícii Antická knižnica.
Caesarove zápisky sú jej 3. zväzkom,
prvým a zakladajúcim boli Myšlienky
k sebe, slávne sentencie rímskeho ci-

Bratislava, Vydavateľstvo
Slovart 2008
Preklad Andrea Žačoková

Svoje hlasy do ankety KNIHA ROKA 2009 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 2009. Uzávierka ankety je 15. marca 2010.

Bratislava, Slovenský spisovateľ
2009
Preklad Tamara Chovanová
Rodinné sídlo Citadela na
pobreží anglického Devonu patrí
všetkým Chadwickovcom, ktorí
potrebujú útočisko a domov.
Bolo to tak aj v prípade troch
sirôt (Fliss, Susanny, Sama),
ktoré sa tam vrátili z Kene
po zavraždení rodičov a brata.
Po dlhých rokoch sa práve Fliss
stala hlavnou paňou v sídle, keď
nenasledovala svojho manžela
Milesa do Hongkongu a zostala
s deťmi – dvojičkami v Anglicku.
Miles po návrate do Anglicka
hľadá cestu späť k žene a deťom,
čo sa mu aj postupne podarí.
Šťastie však netrvá dlho, lebo
ochorie a napriek silnej túžbe
žiť, zomiera. Toto nie je jediné
nešťastie, čo stretne rodinu
Chadwickovcov, no kruté rany
osudu zmierňujú chvíle
nečakaného šťastia a milých
prekvapení. Napriek ťažkostiam
všetci vedia, že v Citadele nájdu
vždy pochopenie, pomoc
a lásku.

POLEMIKA
O ČESKOSLOVENSKOM
ROZKOLE
Bratislava, Politologický odbor
Matice slovenskej 2008
Publikácia prináša prácu Milana
Hodžu Československý rozkol
(z pôvodného vydania r. 1920)
a Jozefa Škultétyho
Stodvadsaťpäť rokov zo
slovenského života (z vydania
Matice slovenskej r. 1985), ktorá
je odpoveďou na Hodžov rozkol.
Problematiku polemiky načrtáva
predslov J. Markuša, predsedu
MS. Práce oboch osobností
vychádzajú k 130. výročiu
narodenia M. Hodžu
a 60. výročia úmrtia
J. Škultétyho. Kniha je prvým
titulom novej edície Pramene
a polemiky. Hodžova práca patrí
medzi vtedy najprepracovanejšie
koncepty jednotného
„československého“ národa
a, naopak, Škultétyho odpoveď
čerpá zo svojbytnosti
slovenského národa. Publikácia
má bohatý poznámkový aparát,
aby sa čitateľ mohol zorientovať
v súvislostiach a vytvoriť si tak
názor na jednu z etáp
slovenských dejín.
-rm- –lč-
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Peter Krištúfek: Mimo času
Peter Krištúfek (1973) vyštudoval filmovú a televíznu réžiu na VŠMU a aktívne sa jej venuje.
Je autorom piatich prozaických kníh. Jeho román Šepkár bol roku 2008 za Slovensko
nominovaný na Prix du livre Européen. Je trojnásobným finalistom literárnej súťaže
Poviedka. Poviedky a krátke texty publikuje v novinách a časopisoch na Slovensku
a v Čechách. Začiatkom decembra 2008 mal premiéru jeho celovečerný dokumentárny film
o Dežovi Ursinym pod názvom Momentky. V máji mu vo vydavateľstve PT Marenčin vyjde
zbierka poviedok Mimo času, z ktorej je aj táto poviedka.
„Tam nemôžete ísť!“ ozvala sa toaletárka.
„No dobre, ale ja...“ znovu zakričala. „Poď
už, preboha!“
Utrel si ruky do papierovej utierky, pokrčil
ju a nechal dopadnúť na dno smetného koša.
Sledoval, ako sa so slabým šelestom otvára.
Akoby mala schopnosť žiť si vlastným tajomným životom.
„To snáď nie je možné!“
Ešte raz sa nadýchol. Tak dobre, pôjde.

Nula nula
Aké veľké nešťastie – nemôcť byť sám!
La Bruyére
Amsterdam, zamračené 2
Atény, oblačno 13
Barcelona, takmer zamračené 8
Berlín, zamračené –2
Budapešť, zamračené 3
Helsinky, oblačno –1
Káhira, malá oblačnosť 21
Londýn, zamračené 4
Paríž, zamračené 2
Praha, zamračené –1
Moskva, malá oblačnosť –11
Oslo, zamračené –5
Reykjavik, takmer zamračené 3
Varšava, zamračené –3
Viedeň, zamračené 1
Toalety v supermarketoch boli vždy čisté
a biele. Podobali sa na seba ako vajce vajcu.
Nevedel by podľa nich povedať, kde sa práve nachádza. Či je to Tesco, Carrefour alebo
Hypernova. Pravdupovediac, vždy, keď
vstúpil do dverí s nápisom Páni, to zabudol.
Drobné pre toaletárku vybral z peňaženky
ešte sediac na mise. Nie žeby si na to neskôr
nespomenul, robil to vždy len tak pre poriadok. Mnohí na to kašlú, alebo takúto maličkosť pustia z hlavy, skrátka prefrčia okolo
a ju si ani nevšimnú, nezaplatia. On nie. Vždy
si dal záležať. Je to predsa veľmi dôležitá vec.
Spočítal ich a vložil do vrecka na kabáte. Odjakživa sa mu páčilo, keď v amerických filmoch hrdinovia akoby len tak mimochodom
hrabnú a vylovia dolár.
V kabáte musel mať dieru, pretože mince
sa vzápätí so štrngotom rozutekali po bielych kachličkách. Zohol sa a zbieral ich. Posledná koruna sa niekam skryla, potom zistil,
že ju má pod topánkou. Keď zdvihol hlavu,
do oka mu padol nápis:
Práve uplynulo 45 sekúnd vášho života a ste
o 350 g ľahší. Toto je miesto pre vašu reklamu!
„Kde si tak dlho?!“ kričala jeho žena s taškami plnými nákupov. Počul ju aj cez niekoľko rohov. Predstavoval si, ako naťahuje krk,
aby ho zahliadla kdesi v bielych útrobách
pánskych toaliet, ale márne.
Vzdychol si a vstal. Oprášil si nohavice a len
tak pre poriadok spláchol.
„No tak, čo je?! Poď už!“ ozval sa znovu ženin hlas.
Našťastie, kút s umývadlami bol skrytý pred
jej zvedavým pohľadom. Letmo sa rozhliadol.
Zariadenie presne dávkovalo vôňu z modrej
nádobky nad pisoármi. Vôňa dezinfekčného
prostriedku ho upokojovala. Umýval si ruky.
Vychutnával si pôsobenie teplej vody na pokožke. Usmial sa na svoj odraz v zrkadle. Cítil bezpečie, cítil sa uvoľnene.
„Počuješ ma?! Haló! Už tu čakám dvadsať
minút! Bolia ma ruky!“

To bolo poslednýkrát, čo bol vonku. Chvíľu
premýšľal, ako by túto udalosť čo najlepšie
zachytil vo svojom denníku. Náhle ho prepadol obraz nedobytného hradu, chráneného
ťažkým ozbrojencom v kvetinovej zástere,
ktorý má pred sebou kôpku úhľadne natrhaného toaletného papiera. Potom rezignoval.
Porovnal ešte teplotu v Londýne nameranú
ráno o deviatej hodine s tou včerajšou a zavrel modré ošúchané dosky. Denník zastrčil
za rezervoár a spláchol.
Každý človek musí mať nejaký veľký projekt, ktorému sa venuje – preňho to bolo počasie. V minulom živote musel byť meteorológom, a teraz je len nasilu vtesnaný do svojej súčasnej existencie. Akoby do nejakého
náhradného života. Prestávka vo vysielaní so
striekajúcou fontánou a nahlúplou hudbou.
Amsterdam, jasno 3
Berlín, polojasno 2
Varšava, zamračené 0
Z domu nevyšiel už niekoľko týždňov.
K dobru však treba prirátať, že vždy mal na
to vážny dôvod. Takto na jar je totiž sakramentsky premenlivé počasie. Ani neviete,
ako sa vlastne máte obliecť. Predvčerom
napríklad celý deň silno pršalo. Za svoj život
už stratil nespočetne veľa dáždnikov, zvyčajne už na prvý pokus, takže to nechcel
znova riskovať. Včera zasa príliš pálilo slnko
– zo všetkého najviac neznášal, keď mu svietilo do očí a on sa potil ako nejaké zviera –
tak to je naozaj oveľa múdrejšie zostať
doma. A to ešte pred týždňom bolo všade
plno snehu (teda snáď okrem Barcelony
a Káhiry, pravdaže). A mráz. Celý sa triasol
od zimy, ešte len otvoril okno. Nič sa nedá
robiť. Jediné miesto so správnou teplotou je
presne tu.
Vo filmoch hrdinovia nepotrebujú chodiť
na záchod, sú oprostení od tejto nízkej nevyhnutnosti. Rovnako ako väčšinou nepotrebujú jesť. Sú celkom ako v Raji, kde je človek
zbavený telesných potrieb. Ale je to naozaj
oslobodenie? Veď prichádzajú o skvelý pôžitok. Byť sám. Aspoň na chvíľu.
Ešte nikdy sa nestalo, že by nikto nebol
doma. Žena chodila do práce večer a prichádzala až ráno, deti práve vtedy odchádzali do
školy. Akoby sem ani nepatril – všetci boli
hluční a urozprávaní ako nejaká príšerná talianska rodina. Keď sa započúval do zvukov
spoza dverí, zovšadiaľ neustále znelo búchanie, prúd reči, rev televízie, dupanie alebo
krik.
Teraz sa odtiaľ ozval hlas jeho ženy:
„Zabudol si vyniesť smeti!“
„Áno... Dobre...“ zakričal naspäť. Vzdychol
si.
„Celé dni nič nerobíš!“
Z práce ho vyhodili preto, lebo vraj dlhý čas
trávil na toaletách. Ani sa mu nezdalo, že by
tam sedel nejako dlho, naopak. Hydináreň.
To bolo prvé slovo, čo mu pri pomyslení na
to napadlo. Nie, nepracoval v hydinárni. Do
ICL Systems ho preradili, keď sa MPL Development zlúčila s ISC Corp. Začal pracovať na
oddelení POP, čo v preklade do normálnej
reči znamená: Podpora obchodných partnerov. Jeho práca spočívala v tom, že celé dni
nahadzoval do počítača objednávky, obklopený ďalšími dvadsiatimi ľuďmi, ktorých vekový priemer bol dvadsaťjeden a pol roka,
čiže štatistiky výrazne kazil. Sedeli hneď
oproti a z každej strany. Na vzdialenosť pol

metra okamžite vedel, kto čo jedol na raňajky alebo aký parfum používa, koho bolí
žalúdok, kto je práve hladný, kto večer popíjal a kto práve dofajčil cigaretu. Dokonalá intimita. Raz za štvrť roka na veľkom zhromaždení celej firmy vyhlasovali najlepšie výkony
– to aby sa budoval a posilňoval kolektív. Pracovníkom, ktorí nahodili najviac objednávok,
prítomní postojačky zatlieskali a následne
dostali od samého riaditeľa pobočky ruksak
s logom spoločnosti. Kolektív to bol skvelý
– na každého vo firme mali niekoľkostranovú osobnú psychologickú charakteristiku.
On na žiadnom teste nikdy nebol, aspoň si
teda nepamätal. Z toho vyplývalo, že jeho
nadriadení museli zbierať informácie od kolegov sediacich oproti a vedľa, a pri preradení na iné oddelenie spis putoval pekne s ním
ako ťaživá minulosť. Nikdy nedostal možnosť
doň nahliadnuť.
Jedno je však isté – v prostredí ICL mal iba
na toaletách pocit súkromia, cítil sa tam jednoducho dobre. Príjemne. Tu bezvýhradne
rešpektovali samotu. Veď bol predsa na záchode!
Presne pred dvoma týždňami si ho dal zavolať vedúci oddelenia. Tento vysoký zachmúrený muž takéto niečo ešte nikdy predtým
nespravil, takže to vzbudzovalo rozličné obavy. Zarazený a nechápajúci kráčal k jeho dverám a za chrbtom cítil úškrny kolegov.
Vedúci oddelenia sedel za stolom. V rukách
držal stopky.
„Meral som vám čas. Päťdesiatpäť minút
a štyridsať sekúnd. Čo ste tam, preboha, tak
dlho robili?!“
„Kde?“
Vedúci oddelenia sa vzpriamil a zvýšil hlas:
„Kde?!“
„No... ja...“ Prešiel do šepotu. „Mám niečo so
žalúdkom, viete a...“
„Včera to bola hodina dvadsať, predvčerom
takmer dve hodiny!“
„Ale už je to lepšie, naozaj!“
„V utorok ste tam strávili štyridsaťosem minút, v piatok predtým hodinu pätnásť!“
„Aj lekár povedal, že...“
„Hodinu pätnásť, hovorím!“
„... sa to zlepšuje, len musím jesť viac vlákniny a...“
„Vy ma vôbec nepočúvate!!!“ zreval vedúci
oddelenia.
Ukázal rukou na dvere.
„Vypadnite!!!“
Keď si na to spomenul, vždy ho zalial pot.
Aj teraz. Odtrhol kúsok toaletného papiera
a utrel si čelo. Papier zvlhol a kus mu zostal
visieť nalepený na pokožke.
„Tati, už mi naozaj veľmi treba!“ ozvalo sa
spoza dverí.
„Veď hej, hej...!“ Šúchal si zožmolený papier
z hlavy.
Vedel o všetkých záchodoch v meste, a tým
sa nemohol pochváliť len tak hocikto. Napríklad v hoteli Astor stačilo prekĺznuť rýchlym krokom okolo recepcie, cez foyer a chodbou doľava. Za masívnymi drevenými dverami sa pred vami otvorili luxusné toalety.
Hneď v predsieni žiarilo umývadlo s kohútikmi HOT a COLD, zo stropu viseli lustre, všade
bolo cítiť silný parfum. Len čo ste vkročili,
rozsvietilo sa príjemne žlté svetlo na fotobunku. Inde si potrpeli skôr na modré osvetlenie, vraj aby si tam nechodili pichať narkomani – také záchody boli napríklad hneď za
rohom v obchodnom dome, alebo u MacDonalda.
Ale najlepšie sa cítil doma. Zažíval pocit
blízkosti a dôvernosti. Ten v ňom vyvolávali
všetky predmety v tejto miestnosti. Od maličkej nádobky na dezodorant, zavesenej na
vnútornom okraji misy, z ktorej pri každom
spláchnutí vytekal úzky prúžok farebnej tekutiny, cez drevený držiak na toaletný papier
so zvinutým mäkkým bielym kotúčom, čo
obsahoval presne 200 útržkov (tak to tam písali) oddelených jemnou perforáciou, až po
veľké balenie pracieho prášku s intenzívnou

chemickou vôňou, úporne sa snažiacou napodobniť rozkvitnutú lúku, a nálepky, čo
sem dali deti, keď boli ešte malé. S nápismi
GTX Castrol, Big Ones a Gilette kruto testuje
na zvieratách. A napokon aj rezervoár, za
ktorý ukrýval svoj denník, aby mu ho nikto
nečítal.
Keď to prišlo na jeho matku – vtedy, dávno
dávno, pred rokmi – práve sa pokúšala nájsť
voľnú kabínku na toaletách v obchodnom
dome Prior. Ako tehotnú ju močový mechúr
nútil robiť časté zastávky počas prechodu
mestom. Za každými zamknutými dverami
sa ozývalo hundranie a nadávky. Až úplne na
kraji sa kľučka podvolila, matka vpadla s úľavou dovnútra a bolo to. Takže, keby teoreticky mal niekomu ukázať svoj rodný dom, zaviedol by ho práve tam. Vošli by dnu a po
schodoch hore. Položili by na otlčený biely
tanierik nejaké drobné (pretože tu treba platiť vopred!) a potom už len rovno ku kabínke
celkom naľavo.
Zasa ho vyrušilo búchanie na dvere.
„Zaspal si či čo?! Počuješ ma?!“
„Počujem...“
„O chvíľu odchádzame. Jana chcela, aby si
jej opravil tú lampu.“
„Dobre...“
„Večeru máš v chladničke. Oskar ti bol nakúpiť. Tých pár dní si tu už nejako poradíš.“
„Mhm...“
„Čože?!“
„Mhm...“
„Ále...!“
Za dverami sa ozvalo nervózne podupávanie.
„Oci, už to fakt nevydržím!“
„Veď hej...“
Spláchol a pomaly si natiahol nohavice.
Trvalo mu to pomerne dlho, nikam sa neponáhľal.
Ešte sa poslednýkrát započúval do zvukov
za dverami akoby odhadoval situáciu. Zdalo
sa mu, že vchodové dvere sa hlučne zaklapli
a všade po byte sa rozhostilo ticho. Neuveriteľné ticho. Načúval ďalej. Nič. Na takéto niečo si naozaj nepamätal. Nikde ani hláska.
Srdce sa mu rozbúchalo. Vzdychol si úľavou.
Teraz vyjde von a pobeží rovno k televízoru. Zapne teletext a skontroluje stav počasia.
Podľa jeho očakávaní by sa malo nad Európou postupne vyjasňovať, ale ktovie. Situácia
v Berlíne a vo Varšave tomu príliš nenasvedčovala. Urobí si pohodlie a bude si vychutnávať prázdny byt. Dnes je naozaj šťastný deň!
A po ňom bude nasledovať ďalších päť. Možnože si otvorí aj fľašu vína. Alebo dopije ešte
to z minulého týždňa. Aspoň v Paríži by už
malo svietiť slnko. Aspoň tam.
Nedočkavo chytil kľučku a chcel zvrtnúť
kľúčom. Nešlo to. Prudko ním lomcoval, ale
ten nepovolil. Zaprel sa ešte silnejšie, zúrivo
štrkotal v zámke až konečne pocítil, že sa
niečo pohlo. Vydýchol si. Spravil ešte jeden
pohyb a potom... V ruke držal časť kľúča
s vyštrbenými kúskami odstávajúceho
kovu.
Vyzerali ako usmievavé zubaté ústa.

www.litcentrum.sk

Recenzie

Príbeh jednej cesty
Ladislav Hrubý: Hostia z hraničného mesta, Žilina, Knižné centrum 2009
Autor sa v doterajšej tvorbe vyrovnával najmä so spoločenskou situáciou po revolúcii, limitovanou historickým vedomím predchádzajúcich
generácií, a s bezprostrednou súčasnosťou. V jeho knihách sa odráža
svet dediny, dedinského spôsobu života na prelome storočí, jeho ustavičných premien, ktoré sa však dotýkajú
aj individualít a spôsobujú ich krízu.
Hrdinami jeho próz sú ľudia, ktorých
pozná zo svojho okolia. Pri reakcii na
okolitý svet hľadajú východiská, no
veľakrát nedokážu preklenúť priepasť medzi ich predstavami a realitou. Možno povedať, že hľadajú pochopenie pre svoje zámery. Ak sa im
podarí povzniesť sa nad problémy,
môžu objaviť a ukázať aj prívetivejšiu
tvár sveta, určitým spôsobom sa ho zmocniť.
Niečo podobné zažívajú postavy jeho najnovšej knihy.
V novele im dal neutrálne, pomerne rozšírené mená Jožko
a Jano, čím zároveň charakterizuje určitý typ ľudí – prostých robotníkov. Cesta dvoch týždňovkárov, pracujúcich vo
svete, lebo vlastný kraj ich nedokáže uživiť, je však pestrá,

bohatá na rôzne epizódy. Hrdinovia novely sa pri návrate z práce nechtiac zavezú vlakom na inú stanicu, než chceli.
A vtedy sa začína ich anabáza – najskôr
v mestskom prostredí, potom aj v situácii, keď sú nútení ísť pešo domov. Spolu
sa však už nevrátia, posledný úsek cesty
ich rozdelí...
Príbeh má dve hlavné časové roviny
spojené s dvoma zážitkami. Prvý je bezprostredný, nachádza svoj obraz v prítomnosti, ide o základnú os deja, postavy sú tu rovnocenné; druhý preniesol
autor do minulosti, do malého mestečka na česko-poľských hraniciach. Je
spojený s postavou Jožka a jeho manželky Moniky a v konečnom dôsledku
pôsobí na konanie hlavnej postavy.
Novela Hostia z hraničného mesta
tematicky a jazykovo určite zaujme: sugestívnym spôsobom zobrazuje našu bezprostrednú skutočnosť i nedávnu minulosť. Neexistujú v nej nijaké konečné riešenia, ide len o postoj autora k realite, ktorú vníma a ktorá zároveň existuje so svojimi večnými zákonmi a zákonitosťami nezávisle. Bravó, Laco!
Milan Lechan

Kto je skutočný a kto vymyslený?
Gaba Belanová: Milenka pána prezidenta, Bratislava, EDIPOSS 2009
Skúsená novinárka a literátka Gaba Belanová napísala
knihu. Nie je to beletria ani politická analýza, ani esej
o skorumpovaných zlých ujoch. Ale má zo všetkého trošku a je napísaná akoby podľa návodu hudobných skladateľov, ktorí sa smú inšpirovať prvými ôsmimi taktmi
skladby konkurenta a ich viditeľná, či presnejšie počuteľná inšpirácia pritom nie je právne napadnuteľná. Prvých
osem taktov, pardon, prvá kapitola knihy Milenka pána
prezidenta naznačuje, že autorka vie zo zaručených
zdrojov všeličo, ale nie je to právne napadnuteľné...
Náš politický a novinársky svet je veľmi malý a každý
čitateľ podvedome hľadá paralely medzi knihou a skutočnosťou. No v Belanovej diele jednoznačnú odpoveď na
otázku, čo je fikcia a čo nie, nenájde. Kto je skutočný
a kto vymyslený? Hlavnou postavou je Marcel Svoreň,
mediálny mág. Pamätáte sa na toto označenie spred niekoľkých rokov? Ktorý prezident mal milenku? (Alebo
skôr: ktorý ju nemal?) Kto je dotyčná dáma? Porovnanie
s reálom by vyznelo trochu dramaticky, preto radšej neporovnávame...
Gaba Belanová nie je v literatúre nováčikom. Má za sebou dlhú novinársku prax a Milenka pána prezidenta je
jej treťou knihou. Navyše vidí do zákulisia tvorby novín,
rozširovania informácií a čiastočne aj politiky. Čitateľ
teda predpokladá, že to, čo si od nej prečíta, je naozaj

tak. S takýmto atribútom pravdivosti autorka mala
a mohla narábať s väčšou úctou k realite. To, čo sa v prvom pláne v jej diele môže javiť ako zainteresovanosť,
vyznieva vďaka opisu deja i štýlu dialógov neživotne a kŕčovito. „Nechcem byť nezdvorilý, ale pôjdem dopredu, aby
ste vedeli, kadiaľ ísť,“ zakončí Kristián básnicky a človeku
sa priam žiada zanôtiť Kocianovej hit Hádam, kadiaľ ísť.
„Si nechutná a obscénna!“ vykríkla Johana. „Nechápem,
prečo to všetko od teba trpím!“ Na dcéru alkoholickej
matky je to naozaj úctyhodný monológ – ibaže, ako sa
hovorí, strašne šuchoce papierom. Kedy si, milý čitateľ,
naposledy v bežnom hovore použil slovo obscénna?
Gaba Belanová asi nemá ilúzie o súčasnej spoločnosti.
Nehľadá jednoduchých, čestných ľudí, zaoberá sa skazenosťou mocných, bezmocnosťou malých a zákernosťou
slabých. Všetko je na predaj. Novinári sú podkupní úbožiaci, ktorí predávajú svoje mená pod články kompromitujúce hlavu štátu. Ženy sú romanticky čisté alebo
mravne devastované, čo ilustrujú vetami ako, „Ja som
už v štádiu, keď si musím priznať, že dobre sa vysrať je
pre mňa polovičná súlož.“ Hm...
Ak vás vzrušuje predstava, že toto je slovenská mocenská politika, čítajte! Ak však chcete knihu, z ktorej sa niečo naučíte, kúpte si radšej Varíme rýchlo a úsporne...
Martin Grbjar

Fabulácia nie je klamstvo
Marián Grupač: Slová klamú!, Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2008
Marián Grupač názvom svojho románu akoby navádzal
čitateľa, nech literárny príbeh neberie priveľmi vážne.
Kniha Slová klamú! s podtitulom Príbeh zrady a narodenia (po predchádzajúcich autorových zbierkach poézie
a poviedok) je žánrovo bližšie k objemnejšej novele než
k románu. Príbeh je dosť dobre rozpracovaný, približuje
štyridsiatnika Mareka Godúra, ktorému autor zrejme
priradil viaceré autobiogragfické prvky: „V čase, keď Marek začal v hlavnom meste – už počas štúdií na vysokej
škole – pracovať, usiloval sa istý čas napĺňať i svoje literárne ambície. Pôsobil ako redaktor v časopise pre mladú literatúru a umenie a písal i vlastné beletristické texty.
Krátko potom, ako mu vyšla prvá kniha, útla zbierka poviedok, ho ktorási slovenská spisovateľská organizácia
nominovala na medzinárodné spisovateľské sympózium
do Milána v Taliansku. Ako jediný zástupca zo Slovenska,
reprezentant mladej nastupujúcej literárnej generácie, sa
tak zaradil do zvláštnej čeliadky jarých literátov z Európy,
Ameriky, Afriky a z niektorých štátov Ázie.“
Hlavný hrdina rezignuje na svoje literárne ambície, stane sa úspešným vydavateľom. Nie je však celkom spokojný, a keď zbadá v novinách fotografiu mŕtvej ženy, ktorá
mu pripomína bývalú frajerku Alicu, nie je už ani pokojný.

Marek uvažuje, či má polícii pomôcť s identifikáciou ženy.
Takmer detektívna zápletka ho však vyvedie zo zabehnutých koľají biznisu, ktorý je založený na nápade tlačiť
knižné texty na toaletný papier. Na ňom si môžu zákazníci rýchlo prečítať napríklad poviedku, a potom ju jednoducho spláchnuť... Bývalý nádejný autor a teraz podnikateľ Marek našiel jednoduchý spôsob ako distribuovať literatúru medzi veľmi zaneprázdnených čitateľov. Sám autor tohto nápadu aj knihy Slová klamú!, spisovateľ Marián Grupač neprezrádza, či by sa aj jeho vlastné diela
mali distrubuovať a použiť týmto spôsobom...
Umenie fabulácie je atribútom knihy, ktorá chce podať pútavý príbeh. M. Grupač vie fabulovať, dokáže rozohrať zápletku a stihne aj pribrzdiť pred spletitými
zákrutami, v ktorých by mohol dostať šmyk. Vzbudí
v čitateľovi záujem o pointu – kto koho vlastne klame.
Koniec je však otvorený a akoby bezradný, hoci hlavná
postava nájde rozuzlenie – mŕtvym treba nechať ich pokoj a živým sa dá občas aj pomáhať. To však nie je žiadne klamstvo, to je bežná pravda. Autor sa prefabuloval
k tomuto poznaniu napriek názvu knihy, ktorý je iba
bežnou mystifikáciou.
Roman Kaliský-Hronský

CITUJEME ...
„...človek schopný sebadisciplíny a uvedomujúci si sám
seba musí zameriavať svoje činy a snaženia vedome
takým smerom, aby utvrdil svoju spolupatričnosť
s prírodou. Utvrdzuje sa napokon v tom zmysle, že
človek v duchu striktného džinistického prístupu musí
nevyhnutne chrániť všetko živé v okolitej prírode,
život vo všetkých jeho formách a prejavoch – hoci
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niekedy aj na úkor seba samého, dokonca priamo na
úkor svojho vlastného života. Práve džinizmus sa
zaslúžil o všeobecné zakotvenie fenoménu úcty
k životu v rôznych formách indického svetonázoru.
Jeho priamym praktickým dôsledkom bolo rozšírenie
vegetariánstva...“
Dalimír Hajko: Úvod do indickej filozofie, H & H 2008

O priateľstve
z druhej ruky
Uršuľa Kovalyk: Žena zo sekáča, Bratislava, Aspekt 2008
Pod pseudonymom Uršuľa Kovalyk
sa skrýva štyridsaťročná autorka
kníh Neverné ženy neznášajú
vajíčka (2002) a Travesty šou
(2004). Okrem literatúry sa venuje
i dramatickej tvorbe. Ako členka
Divadla bez domova, ktoré dáva
možnosť bezdomovcom zhostiť
sa úlohy hercov, sa predstavila
divadelnými hrami Vec (2003),
Maková panna (2004), Krvavý kľúč
(2005), Cesta do výdajne (2006).
V súčasnosti si komédiu Deň
mŕtvych môžu pozrieť návštevníci
bratislavského Štúdia 12.
Nielen svoj najnovší titul Žena
zo sekáča, ale i predchádzajúce
knihy publikovala autorka výlučne
vo vydavateľstve Aspekt.
Príbeh románu sa neodohráva, ako
sa na prvý pohľad môže zdať,
v priestoroch klasického secondhandu. Ide o príbeh nezamestnanej
ženy, ktorá túži zmeniť svoju
finančnú situáciu, a tak jej kroky
smerujú do „Veľkého mesta“,
v ktorom chce rozbehnúť svoju
kariéru. Ponúka priateľstvo
z druhej ruky – teda rozhovory,
spoločnosť, či radu pre tých, ktorí
sa cítia osamelí. Hlavná hrdinka
Čaba, vlastným menom Gabriela,
sa ubytuje v starom ošarpanom
paneláku a dúfa, že si nájde svoju
klientelu. Tá na seba nedá dlho
čakať a Čaba spoznáva tri odlišné
ľudské osudy – telesne
postihnutého, no duševne až príliš
zdravého Kornela Thökeho,
panovačnú, úspešnú, bohatú,
no nie príliš obľúbenú manažérku
Muriel a napokon mladučkú
a hlúpučkú Pipi, žijúcu
v manželskom zväzku so starým
pánom, ktorý jej okrem tučného
konta neposkytuje vôbec nič.
Osudy sa splietajú, hlavná hrdinka
príbehu spoznáva faloš Veľkého
mesta, pendluje medzi svojimi
klientmi a počúva ich sťažnosti...
STOP! Motív priateľstva z druhej
ruky je fajn. Zaujímavý nápad,
ktorý, ak sa dobre uchopí
a prepracuje, môže zaujať
slovenského čitateľa. Ak sa dobre

uchopí... v prípade románu Žena
zo sekáča sa tak, žiaľ, nestalo.
Anonymita mesta nazvaného „Veľké
mesto“ je neopodstatnená
a zároveň po desiatom prečítaní
tohto názvu v rozmedzí pár strán
čitateľa určite nepoteší. V celom
texte panujú stereotypné,
ba až naivné predstavy. Či už ide
o obyvateľov mesta, ktorých
autorka vykreslila ako monotónne
chodiace bytosti bez emócií, tupo
hľadiace do diaľky a nevšímajúce
si svet okolo seba alebo o klientelu
hlavnej hrdinky, v ktorej mi nedá
nespomenúť obraz asi
dvadsaťročnej dievčinky menom
Pipi. Typický obraz hlúpučkej
blondínky, ktorá sa nechá
vydržiavať starým pánom, aby
si mohla kupovať drahé oblečenie
a jazdiť na drahom aute (opäť)
anonymnej značky. Skomoleniny
názvov svetových módnych značiek
(napr. klenoty Twarohovskeho)
považujem za prvoplánové.
Záverečné zistenie hlavnej hrdinky:
„Nevládzem dávať. Aj ja potrebujem
ženu zo sekáča“ čitateľ tuší
už na prvých stránkach.
A to nespomínam občasné,
nevhodne použité vulgarizmy,
či scény s nasilu lascívnym
obsahom.
Na druhej strane, ak po knihe
siahne nenáročný čitateľ, tak určite
uspokojí svoje literárne chúťky.
Ľahko plynúci nenáročný dej, text
členený na kapitoly s názvami,
ktoré pripravia čitateľa na príbeh
klienta (Kornel – Muriel – Pipi),
a sem tam vtipné výroky, nad
ktorými sa (občas) každý pousmeje.
Ľahké čítanie na cestu vlakom,
či autobusom po náročnom dni
v práci. Toto je posledný román
Uršule Kovalyk. Nič viac, nič menej.
Ak by išlo o debut mladej
a začínajúcej autorky, tak
by sa dalo hovoriť o celkom fajn
čítaní, ale od spisovateľky,
pôsobiacej na slovenskej literárnej
scéne už nejaký ten rok, som
právom čakala lepší výkon.
Jana Kopčová

Kniha na zaľúbenie
Janko Jesenský: Láska je slnko, Bratislava, Q 111 2008
Janko Jesenský bol vo svojej dobe
známy ako nonkomformný človek,
ktorý sa búril voči spoločenským
konvenciám, no rovnako aj
literárnej tradícii. Jesenský je
básnik výnimočný osciláciou medzi
realizmom a modernou – dvoma
takmer nezlučiteľnými smermi
a filozofiami, v ktorých si pre svoju
tvorbu našiel vlastnú polohu. Titul
Láska je slnko tvorí výber z jeho
básní s ľúbostnou tematikou
(zostavil Igor Hochel).
Charakteristické v poetike veršov
sa stalo očarenie láskou, no nielen
v podobe nehmotnej entity, ale
v konkrétnom vyjadrení vzťahu
muža a ženy. Verše často reflektujú
reálne situácie a láska stále naberá
rôzne podoby, napríklad neistotu
„Nepočuješ? Ľudia vravia, / že ťa
ľúbim. Neviem, kedy / pozrel som sa
hlbšie troška / v tvoje oči, kvietok
bledý?“, pohoršenie: „Nuž akože
nemá byť hriešny svet? / v korunu
ľudstva, v svoju božiu krásu / sám
Boh položil najpodlejší jed“
i nadšenie: „Keď niekedy sa túliš ku
mne / a ja ťa držím nadšene, /
zeleným listom prichodím si / tys´
jeho kvieťa červené“.

Láska ako nadčasový objekt
skúmania všetkých básnikov
poskytuje aj Jankovi Jesenskému
nevyčerpateľný zdroj inšpirácie.
Kniha fascinuje naivitou
a cudnosťou, s ktorými autor
pristupuje k láske: „Láska to je
slnko / nikdy nespočítaš jeho fľaky. /
Na lásku kto s láskou hľadí, / musí,
musí klopiť zraky.“ Jeho osobné
prežívanie a rovnako osobné
podanie vťahuje čitateľa do básní
a dáva mu možnosť precítiť všetky
jej odtiene. Je to kniha o láske,
kniha na zaľúbenie.
Na záložke čítame: „Do nášho
výberu sme sa usilovali zaradiť to
najlepšie z ľúbostnej poézie Janka
Jesenského. Oproti starším
vydaniam Jesenského básnického
diela sme kde-tu urobili drobné
úpravy: Niektoré sú výsledkom
zmeny pravopisnej normy, v iných
prípadoch sme nahradili archaickú
lexiku a tu a tam sme vykonali
sémantické posuny, čím sme text
aktualizovali“. Zámer sa výnimočne
vydaril – ako vidieť, aj útla knižka
básní môže byť kultúrnou
udalosťou.
Ján Hološ
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Anotácie

Knihy v predaji
0 VŠEOBECNOSTI
04 Kalendáre
Grekokatolickyj rusiňskyj kalendar
2009
Kamienka, Spolok sv. J. Krstiteľa
2009. 1. vyd. 149 s. Brož.
Gréckokatolícky rusínsky kalendár
s textami.
ISBN 978-80-970035-0-0
09 Diela pozoruhodné ilustráciami.
Reprodukčná technika
BÁRTA, Vladimír – BARTA, Vladimír
Slovensko v treťom tisícročí
Slovenská Ľupča, AB ART press 2009.
1. vyd. 208 s. Viaz.
Exkluzívna reprezentatívna publikácia s 200 unikátnymi fotografiami
Slovenska s tematikou histórie, krajiny, kultúry a spoločnosti. Člení sa na
tri veľké kapitoly, tri regióny: Západné Slovensko, Stredné Slovensko
a Východné Slovensko. Texty sú v slovenčine, angličtine, nemčine, francúzštine, španielčine a ruštine. Kniha je balená v exkluzívnej drevenej
kazete so štátnym znakom a vnútorným tapacírovaním.
ISBN 978-80-88817-95-6
1 FILOZOFIA
10 Filozofia
DŽIBRÁN, Chálil
Prorok a umenie pokoja. Z angl.
orig. prel. Milan Richter. Úvod Joe
Jenkins
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2008. 1. vyd.
272 s. Viaz.
Filozoficko-mystické duchovné texty
známeho novodobého vizionára
(1883-1931) v pozoruhodnej knižnej
úprave.
ISBN 978-80-10-01485-9
HAJKO, Dalimír
Úvod do indickej filozofie
Bratislava, Hajko & Hajková 2008.
1. vyd. 240 s. Brož.
Monografia, v ktorej autor, spisovateľ a filozof, predstavuje základný rámec indickej filozofie od upanišád
cez buddhizmus k jej vplyvu na európske myslenie.
ISBN 978-80-88700-70-8
ROMIG, Friedrich
Práva národa. Z nem. orig. prel. Peter Kubica
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2008. 1. vyd.
135 s. Edícia Pohľady za horizont.
Brož.
Kniha rakúskeho mysliteľa nastoľuje
zásadné problémy dnešnej doby najmä v súvislosti s globalizáciou.
ISBN 978-80-8061-335-8

PIAZZA, Elia
Klaniam sa ti vrúcne, Bože večitý.
Z tal. orig. prel. Š. Vrablec, F. Javor
Trnava, Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH 2008. 2. vyd. 65 s. Brož.
31 predlôh poklony pred eucharistiou.
ISBN 978-80-7162-653-4
Príručka katechétu. Z maď. orig.
prel. S. Komjátiová, F. Medveczky,
L. Lépes. Zost. Judit Fogassy, SDSH
Banská Bystrica, Konferencia biskupov Slovenska 2009. 1. vyd. 174 s.
Brož.
Príručka obsahuje teoretické a praktické prvky katechézy – vydala ju Komisia pre katechizáciu a školstvo
KBS.
ISBN 978-80-970100-5-8
Ročenka 2008. Zost. T. Uljacký
Bratislava, Ordinariát Ozbrojených
síl a Ozbrojených zborov SR 2009.
1. vyd. 395 s. Brož.
Prehľad činnosti za rok 2008.
ISBN 978-80-89261-27-7
SLANINKA, Leopold, SJ
Citový a náboženský vývin v prvých
piatich rokoch života
Martin, Francesca Creation 2009.
1. vyd. 109 s. Brož.
Druhá kniha jezuitského pátra z oblasti psychológie a spirituality, v ktorej vychádza z poznatku, že črty
osobnosti človeka sa formujú už v ranom detstve.
ISBN 978-80-97008413
TIMKO, Peter, SDB
Aj jed môže liečiť
Bratislava, Don Bosco 2008. 1. vyd.
87 s. Brož.
Kniha saleziána a kňaza (nar. 1973)
o siedmich hlavných hriechoch určená najmä dospievajúcim, napísaná
aktuálne a ústretovo.
ISBN 978-80-8074-085-6
WHITEHEAD, Charles
Zapálení alebo vyhorení? Z angl.
orig. prel. L. Popovičová
Hrubý Šúr, Shalom 2008. 1. vyd. 10 s.
Brož.
Rady vedúcim spoločenstiev.
ISBN 978-80-969939-0-1
3 SPOLOČENSKÉ VEDY
30 Sociológia. Súčasná spoločnosť.
Demografia
Na ceste k rovnosti. Zost. Š. Pufflerová
Bratislava, Občan a demokracia 2008.
1. vyd. 131 s. Brož.
Princípy rovnosti so závermi z verejných diskusií a odporúčaní z konferencie.
ISBN 978-80-89140-17-6
33 Ekonomika

SINGER, Peter
Spisy o etickom žití. Z angl. orig.
prel. Izabela Viskupová
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2008. 1. vyd.
352 s. Edícia Pohľady za horizont.
Brož.
Súbor esejí profesora najprestížnejšej austrálskej univerzity, v ktorých
sa zameriava na koncept globálnej
etiky.
ISBN 978-80-8061-332-7
2 NÁBOŽENSTVO. DUCHOVNOSŤ
20 Kresťanské náboženstvá
KOZÁK, Juraj
Týždeň čo týždeň
Prešov, Tlačiareň Kušnír 2008. 2. vyd.
87 s. Brož.
Debut katolíckeho kňaza obsahuje
úvahy a zamyslenia o kresťanskom
živote.
ISBN 978-80-970050-3-0

KNIŽNÁ REVUE

HVOZDÍKOVÁ, Veronika
Riziká aktuálnych vývojových trendov vo svetovej ekonomike
Bratislava, Ekonomický ústav SAV
2008. 1. vyd. 147 s. Brož.
Finančná, demografická, potravinová a environmentálna kríza.
ISBN 978-80-7144-170-0
34 Právo. Legislatíva
Ľudské práva
Bratislava, EUROIURIS – Európske
právne centrum 2009. 1. vyd. 476 s.
Brož.
Vybrané rozhodnutia Európskeho
súdu pre ľudské práva a súdov Európskych spoločenstiev.
ISBN 978-80-89406-01-2
Voľba prezidenta Slovenskej republiky 2009
Bratislava, Merkury 2009. 1. vyd. 126 s.
Brož.

Komentár k zákonu.
ISBN 978-80-89143-82-5
391 Učebnice
ČEJKOVÁ, Viktória – MARTINOVIČOVÁ, Dana
Poisťovníctvo. Úvod do teórie
Bratislava, Merkury 2008. 1. vyd. 135 s.
Brož.
Učebnica.
ISBN 978-80-89143-60-3
ČEJKOVÁ, Viktória – NEČAS, Svätopluk
Poistný trh. Vybrané problémy
Bratislava, Merkury 2008. 1. vyd. 103 s.
Brož.
Učebnica.
ISBN 978-80-89143-65-8
HAMALOVÁ, Marta
Teória, riadenie a organizácia verejnej správy. I. časť: Teória verejnej
správy
Bratislava, Merkury 2008. 1. vyd. 132 s.
Brož.
Učebnica.
ISBN 978-80-89143-58-0
KOKLES, Mojmír – GRELL, Michal
Informačné systémy regiónov a verejnej správy
Bratislava, Merkury 2008. 1. vyd. 149 s.
Brož.
Praktikum.
ISBN 978-80-89143-71-9
NEUBAUEROVÁ, Erika – BELIČKOVÁ, Kornélia
Nástroje ekonomiky verejného sektora
Bratislava, Merkury 2008. 1. vyd. 182 s.
Brož.
Učebnica.
ISBN 978-80-892143-77-1
PÉLIOVÁ, Jana – VINCÚROVÁ, Zuzana
Základy teórie verejných financií
Bratislava, Merkury 2008. 1. vyd. 136 s.
Brož.
Učebnica.
ISBN 978-80-89143-78-8
Podnikanie
Bratislava, Merkury 2009. 1. vyd. 309 s.
Brož.
Učebnica.
ISBN 978-80-89143-79-5
PRNO, Ignác
Investičná a inovačná politika
Bratislava, Merkury 2008. 1. vyd. 218 s.
Brož.
Učebnica.
ISBN 978-80-89143-85-6
ŠKULTÉTY, Peter
Základy správneho práva
Bratislava, Merkury 2008. 1. vyd. 231 s.
Brož.
Učebnica.
ISBN 978-80-89143-67-2
6 APLIKOVANÉ VEDY
61 Medicína
BÁNOVČIN, Peter – JESEŇÁK, Miloš
– ĎURDÍK, Peter
Diagnostika a terapia v pediatrii X.
Martin, Jesseniova lekárska fakulta
UK 2008. 1. vyd. 81 s. Brož.
Zborník prác z pediatrie.
ISBN 978-80-88866-60-2
62 Psychológia. Psychiatria. Psychoanalýza. Sexualita
GYVEN, Mark
Váš katalóg želaní. Z angl. orig. prekl.
neuved.
Martin, VAV&ROSSI 2009. 1. vyd. 90 s.
Brož.
Motivačná kniha pre všetkých, ktorí
chcú zmeniť svoj život a dosiahnuť
úspech.
ISBN 978-80-970112-0-8

63 Hydrológia. Pôdoznalectvo
Správa o vodnom hospodárstve
v SR v r. 2007
Bratislava, Ministerstvo životného
prostredia SR 2008. 1. vyd. 135 s.
Brož.
Vodné hospodárstvo SR v r. 2007.
ISBN 978-80-88833-51-2
631 Lesníctvo. Poľnohospodárstvo.
Poľovníctvo. Rybárstvo. Domáce
zvieratá
Zoznam a rozsah použitia registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov
Bratislava, AT PUBLISHING 2009.
1. vyd. 216 s. Brož.
Prehľad prípravkov.
ISBN 978-80-88954-52-1
65 Kuchyňa. Potravinárstvo
Cestoviny. Z angl. orig. prel. Katarína Bobríková
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2009.
1. vyd. 256 s. Viaz.
Kniha receptov z cestovín medzinárodnej kuchyne obsahuje kapitoly:
Základné recepty, Polievky, Predjedlá, Mäso a hydina, Ryby a plody mora,
Vegetariánske pochúťky, Dezerty.
ISBN 978-80-8085-617-5
Grilovanie. Z angl. orig. prel. Mária
Šrancová
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2009.
1. vyd. 224 s. Viaz.
Kniha receptov určených na letné
grilovanie, má šesť kapitol: Klasické
grilované jedlá, Špeciality, Hamburgery, Špízy, Prílohy a omáčky, Dezerty a nápoje.
ISBN 978-80-8085-559-8
Pečenie. Z angl. orig. prel. Katarína
Bobríková
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2009.
1. vyd. 256 s. Viaz.
Kuchárska kniha s množstvom receptov slaných aj sladkých jedál z celého sveta s fotografiami a postupmi
prípravy.
ISBN 978-80-8085-616-8
66 Dekorácia. Záhradníctvo. Majstrovanie. Hobby
Izbové a balkónové rastliny
Bratislava, Svojtka&Co 2009. 1. vyd.
160 s. Viaz.
Príručka o pestovaní rastlín v interiéri a priľahlom exteriéri (sadenie, zalievanie, hnojenie, odstránenie škodcov atď.) – obsahuje lexikón 200
rastlín s ich charakteristikami.
ISBN 978-80-8107-142-3
69 Technológia. Priemysel. Stavebníctvo
HRONČEK, Pavel
Povrchové relikty po ťažbe nerastných surovín v Lopejskej kotline
Banská Bystrica, Univerzita Mateja
Bela 2008. 1. vyd. 116 s. Brož.
Výsledky terénneho výskumu o ťažbe nerastných surovín.
ISBN 978-80-8083-617-7
JERZ, Jaroslav
Rozprávanie o materiáloch a technológiách
Bratislava, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 2008. 1. vyd.
182 s. Viaz.
Aktivity a služby poskytované výskumno-vývojovou a inovačnou sieťou
MatNet.
ISBN 978-80-970027-6-3
SITÁR, Peter – NOVODOMSKÝ, Milan
Plynové zariadenia v budovách
v otázkach a odpovediach
Bratislava, Združenie odborníkov plynových zariadení 2008. 1. vyd. 279 s.
Viaz.
Autori riešia komplexne problematiku odborných plynových zariadení.
ISBN 978-80-970058-8-7
Supermrakodrapy. Z angl. orig. prel.
do češtiny Daniel Amcha. Zost. Antonio Terranova
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Praha, Nakladatelství Slovart 2008.
1. vyd. 216 s. Viaz.
Publikácia textom, fotografiami
a schémami zachytáva najvyššie budovy sveta.
ISBN 978-80-7391-104-1
691 Učebnice
ČEREŠŇÁK, Ivan
Aj inštruktor je učiteľ
Topoľčany, Tristanpress 2008. 3. dopl.
vyd. 296 s. Brož.
Študijné texty pre učiteľov-vodičov
motorových vozidiel a skúšobných
komisárov.
ISBN 978-80-89173-19-8
GOZORA, Vladimír
Projektový manažment
Bratislava, Merkury 2008. 1. vyd. 216 s.
Brož.
Učebnica.
ISBN 978-80-89143-70-2
KLUCHOVÁ, Darina
Neuroanatómia
Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 2008. 1. vyd. 78 s. Brož.
Texty k prednáškam.
ISBN 978-80-89089-79-6
Polygrafické minimum
Bratislava, TYPOSET 2008. 3. aktual.
vyd. 262 s. Viaz.
Príručka.
ISBN 978-80-970069-0-7
ZELINOVÁ, Milota – ZELINA, Miron
Psychológia
Bratislava, Slovenské pedagogické
nakladateľstvo – Mladé letá 2008.
1. vyd. 158 s. Brož.
Učebnica.
ISBN 978-80-10-01449-1
7 UMENIE. ŠPORT. VOĽNÝ ČAS
79 Šport. Voľný čas
500 hier na pobavenie
Bratislava, Svojtka&Co 2009. 1. vyd.
100 s. Brož.
Súbor hier a hlavolamov pre pobavenie malých i väčších.
ISBN 978-80-8107-144-7
8 LITERATÚRA. BELETRIA
81 Poézia
ČURILLOVÁ, Júlia
Sedmoláska
Nová Dubnica, Vydavateľstvo ABH
2008. 1. vyd. 103 s. Brož.
Debutová zbierka pocitovej a reflexívnej lyriky.
ISBN 978-80-969945-6-4
FERENČUHOVÁ, Mária
Princíp neistoty
Bratislava, ARS POETICA 2008. 1. vyd.
92 s. Edícia Ambit. Viaz.
Druhá zbierka prekladateľky a poetky mladšej strednej generácie (nar.
1975).
ISBN 978-80-89283-15-6
MACSOVSZKY, Peter
Príbytok cudzieho času
Bratislava, ARS POETICA 2008. 1. vyd.
131 s. Edícia Ambit. Viaz.
Aktuálna básnická zbierka básnika
a prozaika strednej generácie (nar.
1966).
ISBN 978-80-89283-18-7
83 Román. Novely. Poviedky
HRUBÝ, Ladislav
Hostia z hraničného mesta
Žilina, Knižné centrum 2009. 1. vyd.
95 s. Viaz.
Novela autora strednej generácie
(nar. 1957), ktorá zachytáva našu súčasnosť i minulosť.
ISBN 978-80-8064-335-5
KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa
Srdce v tme
Bratislava, Ikar 2009. 1. vyd. 318 s.
Viaz.
Nový román pre ženy od najúspešnejšej slovenskej spisovateľky o Klá-

www.litcentrum.sk
re, ktorá rieši aktuálne životné problémy v rodine a práci.
ISBN 978-80-551-2011-9
KURUC, František F.
Utajené vraždy
Bratislava, Hajko & Hajková 2008.
1. vyd. 240 s. Viaz.
Päť novelistických príbehov z prostredia spravodajskej výzvednej služby od autora staršej generácie.
ISBN 978-80-88700-73-9
LENČO, Ján
Odyseus, bronz a krv
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2009. 3. vyd.
527 s. Brož.
Román významného spisovateľa staršej generácie (nar. 1933) o homérskej
téme a o večných ľudských otázkach
pertraktovaných cez antických hrdinov.
ISBN 978-80-8061-350-1
86 Literatúra pre deti a mládež
BREZINA, Thomas
Chrám hromu. Z nem. orig. prel.
Martina Vankúšová
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment
2009. 1. vyd. 126 s. Edícia Prípad pre
teba a Tigrí tím. Viaz.
Detektívny príbeh pre deti od 9 rokov s priloženou lupou, v ktorom
Tigrí tím (Patrik, Bea a Luk) hľadá tajuplný poklad.
ISBN 978-80-8089-271-5
BREZINA, Thomas
Prízrak útočí. Z nem. orig. prel. Martina Vankúšová
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment
2009. 1. vyd. 113 s. Edícia Prípad pre
teba a Tigrí tím. Viaz.
Detektívny príbeh pre deti od 9 rokov s priloženou lupou, v ktorom
Tigrí tím (Patrik, Bea a Luk) rieši záhadu prízraku v žrebčinci.
ISBN 978-80-8089-272-2
BREZINA, Thomas
Chalanom vstup zakázaný! Ako vyčarovať superchalana. Z nem. orig.
prel. Ľubica Janeva
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment
2009. 1. vyd. 150 s. Edícia Len pre čarodejnice. Viaz.
Ďalší vtipný príbeh o Lissi a jej čarodejných schopnostiach, ktorými
v tomto príbehu vyčaruje superchalana.
ISBN 978-80-8089-250-0
DOUGLAS, Adams
Holistická detektívna agentúra Dirka Gentlyho. Z angl. orig. prel. Patrick Frank
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2009.
1. vyd. 294 s. Viaz.
Humorný detektívny príbeh kultového autora fantastiky (1952-2001).
ISBN 978-80-8085-691-5
DRAKE, Salamanda
Dračie údolie. Jazda v búrke. Z angl.
orig. prel. Katarína Bukovenová
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2009.
1. vyd. 320 s. Viaz.
Fantasy o Dračom údolí: do konfliktu
sa dostanú najlepšie kamarátky Kara
a Breena, lebo ide o preteky na majstrovstvách ostrova v jazdení na drakoch.
ISBN 978-80-8085-627-4
87 Humor. Satira. Kreslený humor
MIŠANEK, Andrej
Slobodný svet. Ilust. autor
Bratislava, Tatramedial 2008. 1. vyd.
106 s. Brož.
Kniha kresleného humoru, humorných sentencií a epigramov od známeho karikaturistu (nar. 1945).
ISBN 978-80-968614-2-5
9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. DEJINY
91 Zemepis. Turistika. Cestovanie
HLAVIENKA, Ján – ONDÁŠ, Ján
Liptovský Ján village and Jánska
dolina valley guide
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Anotácie
Liptovský Ján, Obecný úrad (Liptovský Ján) 2008. 1. vyd. 95 s. Brož.
Informačno-propagačná brožúra.
ISBN 978-80-969752-4-2
92 Biografie. Rodokmene
ČOMAJ, Ján
Mág z Očovej. Ján Berky-Mrenica
Bratislava, Perfekt 2008. 1. vyd. 134 s.
+ CD. Viaz.
Rozprávanie o husľovom virtuózovi,
významnom predstaviteľovi ľudovej
hudby na Slovensku. CD obsahuje
jeho najkrajšie melódie.
ISBN 978-80-8046-429-5
JEDINÁK, Dušan
Päťročnica výročí významných M – F
Topoľčany, Tristanpress 2009. 1. vyd.
64 s. Brož.
Súbor medailónov o matematikoch
a fyzikoch.
ISBN 978-80-89173-23-5
KÓNYA, Peter
Za boha, vlasť a slobodu!
Prešov, Prešovská univerzita 2009.
1. vyd. 366 s. Viaz.
Pohnuté osudy kuruckého generála
Juraja Ottlyka.
ISBN 978-80-8068-913-3
921 Pamäti. Spomienky. Autobiografie
DVOŘÁKOVÁ, Daniela – PAPSONOVÁ, Mária
Spomienky Heleny Kottannerovej
Budmerice, Vydavateľstvo RAK 2008.
1. vyd. 87 s. Viaz.
Hodnoverné rozprávanie dvornej
dámy o krádeži kráľovskej koruny
a Ladislavovi Pohrobkovi.
ISBN 978-80-85501-41-4
JURECH, Štefan 1898 – 1945. Zost.
M. Čaplovič, M. Stanová
Bratislava, Vojenský historický ústav
2008. 1. vyd. 152 s. Brož.
Zborník príspevkov k 110. výročiu
narodenia generála Š. Jurecha.
ISBN 978-80-969375-6-1
94 Dejiny sveta. Dejiny Európy
Aurora Musas nutrit. Zost. Ladislav
Kačic, Svorad Zavarský
Bratislava, Slavistický ústav J. Stanislava SAV, Teologická fakulta Trnavskej univerzity 2009. 1. vyd. 330 s.
Brož.
Jezuiti a kultúra v strednej Európe
v 16. – 18. storočí.
ISBN 978-80-969992-2-4
LUKACS, John
Jún 1941. Hitler a Stalin. Z angl.
orig. prel. V. Krupa
Bratislava, Kalligram 2008. 1. vyd.
131 s. Brož.
Dráma osudových dní z hľadiska nových dokumentov.
ISBN 978-80-8101-072-9
MAREK, Miloš – MARSINA, Richard
Tatársky vpád
Budmerice, Vydavateľstvo RAK 2008.
1. vyd. 167 s. Viaz.
Pramene k dejinám tatárskeho vpádu.
ISBN 978-80-85501-40-7
ÖLLÖS, László
Konflikt súhlasu. Ústava Maďarskej
republiky a zahraniční Maďari
Šamorín, Fórum inštitút pre výskum
menšín 2008. 1. vyd. 158 s. Viaz.
Štúdia.
ISBN 978-80-89249-22-0
96 Dejiny Slovenska a Česka
BYSTRICKÝ, Valerián
Od autonómie k vzniku Slovenského štátu
Bratislava, Prodama 2008. 1. vyd.
301 s. Viaz.
Výber štúdií.
ISBN 978-80-969782-5-0
Historické špecifiká stredného Slovenska v rokoch 1918 – 1938. Zost.
Peter Mičko
Banská Bystrica, Univerzita Mateja
Bela 2008. 1. vyd. 268 s. Brož.

Zborník príspevkov k regionálnym
dejinám.
ISBN 978-80-8083-649-8
LONDÁK, Miroslav
Rok 1968. Eto vaše delo
Bratislava, Prodama 2008. 1. vyd.
191 s. Brož.
Cyklus prednášok v Slovenskom inštitúte v Prahe.
ISBN 978-80-969782-7-4
Perzekúcie na Slovensku v rokoch
1938 – 1945. Slovenská republika
1939 – 1945 očami mladých historikov. Zost. P. Sokolovič
Bratislava, Ústav pamäti národa 1008.
1. vyd. 499 s. Brož.
Zborník z medzinárodnej konferencie.
ISBN 978-80-89335-08-4
SIKORA, Stanislav
Rok 1968 a politický vývoj na Slovensku
Bratislava, Prodama 2008. 1. vyd.
229 s. Brož.
Rok 1968 očami historika.
ISBN 978-80-970060-1-3
Z dejín demokratických a totalitných režimov na Slovensku a v Československu v 20. storočí. Zost.
E. Ivaničková
Bratislava, Prodama 2008. 1. vyd.
413 s. Viaz.
Práca sa zaoberá doteraz menej známymi otázkami z dejín I. ČSR, vojnového slovenského štátu a následných
rokov.
ISBN 978-80-969782-6-7
97 Dejiny slovenských regiónov
a miest
BAČO, Pavol
Nováčany
Nováčany, Obecný úrad (Nováčany)
2008. 1. vyd. 220 s. Viaz.
Pamätnica o obci.
ISBN 978-80-969929-4-2
991 Archeológia
HARMADYOVÁ, Katarína – RAJTÁR,
Jan – SCHMIDTOVÁ, Jaroslava
Slovakia
Nitra, Archeologický ústav SAV 2008.
1. vyd. 92 s. Brož.
Hranice Rímskej ríše na Slovensku.
ISBN 978-80-969864-1-5
PETRÍK, Igor
Pemza a bronz
Bratislava, Veda 2008. 1. vyd. 280 s.
Viaz.
Na pomedzí mytológie a histórie
egejského sveta.
ISBN 978-80-224-1018-2
RENFREW, Colin
Prehistória. Formovanie ľudskej
mysle. Z angl. orig. prel. Ildikó Drugová
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2008.
1. vyd. 263 s. Edícia Fakty minulosti.
Viaz.
Kniha profesora a archeológa (nar.
1937) o prehistórii ľudskej mysle,
o formovaní charakteristických rozumových schopností a zručností človeka ako druhu.
ISBN 978-80-8085-663-2
992 Historické dokumenty. Archívy. Múzeá
BALÁŽ, Ján
Domy starej Banskej Bystrice I.
Banská Bystrica, BBB – občianske
združenie 2008. 1. vyd. 275 s. Viaz.
Autor na základe historických prameňov opisuje domy vo vnútri pôvodných hradieb mesta.
ISBN 978-80-970012-8-5
Medzinárodná konferencia prírodovedných pracovníkov a pracovníkov múzeí v prírode. Zost. D. Šubová
Liptovský Mikuláš, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
2008. 1. vyd. 52 s. Brož.
Zborník referátov z konferencie o odpadoch.
ISBN 978-80-88924-66-1

993 Rozličné fakty. Aktuality
BUČKO, Ladislav
Misijná a charitatívna činnosť
Bratislava, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety 2009.
1. vyd. 248 s. Brož.
Teoretické i praktické aspekty misijnej práce.
ISBN 978-80-89271-37-5
GLENVILLE, Tony
Imidž úspešného muža. Z angl. orig.
prel. A. Hurajová
Bratislava, Príroda 2008. 1. vyd. 176 s.
Viaz.
Príručka.
ISBN 978-80-07-01735-1
Kongresy mladých bádateľov. Zost.
Ján Šípoš, Lívia Majerníková
Bratislava, Občianske združenie Mladí vedci Slovenska 2008. 1. vyd. 32 s.
Brož.
Nová forma aktivizácie talentov vo
vede a technike.
ISBN 978-80-969956-2-2
995 Dejiny vedy a techniky
Štúdie z dejín chémie a zdravotníctva na Slovensku. Zost. I. Herčko
Banská Bystrica, Univerzita Mateja
Bela 2008. 1. vyd. 147 s. Brož.
Zborník zo seminára.
ISBN 978-80-8083-554-5
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Prekladová literatúra
Steve Berry: Benátska zrada
Bratislava, Ikar 2009
Preklad Karol Vlk

Cotton Malone, agent CIA vo výslužbe, je opäť po krk v šlamastike.
Hneď v úvode takmer zhorí v Múzeu grécko-rímskej kultúry v Kodani.
Spolu s Cassiopeou Vittovou a sivou eminenciou Henrikom Thorvaldsenom sa pokúša odhaliť podpaľačov budov, z ktorých pri požiari miznú
slonie medailóny. Ich pôvod siaha do éry Alexandra Veľkého a zdá sa, že
sa stali predmetom záujmu Iriny Zovastinovej. Političke sa šikovnými
machináciami podarilo vytvoriť z bývalých sovietskych republík Stredoázijskú federáciu, ale jej ambície siahajú aj za hranice novovytvoreného
štátu. To všetko podľa vzoru Alexandra Veľkého, ktorým je Zovastinová
priam posadnutá. Hľadá jeho pozostatky a použitím smrtonosného vírusu chce získať nadvládu nad ázijským regiónom. Podporuje ju aj Benátska liga, tajné záujmové združenie tvorené presne 432 vplyvnými osobnosťami vedenými Radou desiatich. Jeden z jej členov, bývalý biochemik
a majiteľ nadnárodnej farmaceutickej spoločnosti Enrico Vincenti, však
v prvom rade bojuje za vlastné záujmy – získať monopol na distribúciu
liečiva, ktoré by malo ľudstvo zbaviť vírusu HIV.
Cotton so svojimi odvážnymi pomocníkmi stojí uprostred komplikovaného sprisahania a okrem záchrany vlastného života sa pokúša o maličkosť – ochrániť milióny ľudí pred biologickým útokom pološialenej despotky Iriny. Na pomoc mu v poslednej chvíli prichádzajú spojenci –
americký prezident a Vatikán.
S neohrozeným Cottonom Malonem, ktorému okolnosti vždy nejako
zabránia venovať sa nerušene svojmu kodanskému antikvariátu, sme sa
stretli v príbehoch Odkaz templárskych rytierov (Ikar 2006) a Alexandrijská stopa (Ikar 2007). Ani v Benátskej zrade nenájde vytúžený pokoj,
okrem nekonečných zásob profesionálnych zabijakov v pätách na neho
jeho literárny otec vytiahol pokušenie v podobe krásnej Cassiopee. Bývalý agent má čo robiť, aby získal jej srdce a stihol aj zachrániť svet pred
katastrofou.

Philipp Vandenberg: Ôsmy hriech
Bratislava, Ikar 2008
Preklad Elena Diamantová
Philipp Vandenberg je vďaka vydavateľstvu Ikar na Slovensku „stará
známa firma“. Piate Evanjelium, Sixtínske sprisahanie, Purpurové tiene
alebo Prípad Golgota si získali srdcia fanúšikov mysterióznych príbehov
s historickou alebo náboženskou tematikou.
Artefakty z biblickej histórie sú v poslednom čase vďačným námetom
pre autorov dobrodružného žánru – asi najpopulárnejšími sú Svätý grál,
tesne nasledovaný Archou zmluvy – nemali by sme však zabúdať ani na
Turínske plátno. Kus ľanovej plachty, do ktorej bolo vraj zabalené telo
Ježiša Krista po zložení z kríža a o ktorej autenticite sa doteraz vedie
množstvo sporov. Vzácna relikvia stojí v centre dobrodružstva Lukasa
Malberga, antikvára z nemeckého Mníchova, ktorého práca a magická
príťažlivosť bývalej spolužiačky Marlene zavedú do Ríma. Po objavení
mŕtveho Marleninho tela vo vani jej vlastného bytu sa Lukas dostáva do
pozornosti viacerých záujmových skupín. Skríži cestu sekte Fideles Fidei
Flagrantes vedenej sklamaným uchádzačom o pápežský stolec Anicetom, miestnemu podsvetiu stelesnenému tajomným obchodníkom s popálenou tvárou a najmä najsilnejšej cirkvi sveta sídliacej za vatikánskym
múrom. Jej odvrátenú tvár predstavuje skorumpovaný kardinál Gonzaga
a jeho po moci bažiaci a zakomplexovaný pobočník Soffici. S pomocou
investigatívnej novinárky Cateriny a bývalého policajta Barbieriho
rozpletá Lukas zložité klbko, na ktorého konci ho čaká prekvapujúce
odhalenie.
Vladimír Radosa

Meggin Cabotová: Môj sused je božský
Bratislava, Ikar 2008
Preklad Tamara Chovanová
Americká autorka, známa predovšetkým vďaka úspešnej sérii kníh
o princeznej Mie, prichádza s nemenej zaujímavým a zábavným príbehom. Predstavte si nasledovnú situáciu: Na konte máte niekoľko desiatok neskorých príchodov do práce, a práve keď je to najmenej vhodné
pre váš kariérny rast, vašu staručkú susedu ktosi priamo v jej byte napadne. Ako správna svedomitá duša zabezpečíte jej prevoz do nemocnice, no keď upadne do kómy, je na vás, aby ste sa postarali o jej domácich
miláčikov. Situácia číslo dva: Váš priateľ z mladosti (ktorý, mimochodom, neoplýva zmyslom pre zodpovednosť) vám zavolá a žiada splatenie
starého dlhu pomerne netradičným spôsobom. Jeho teta je totiž v kóme
a on sa o ňu musí postarať, inak by mohol prísť o milióny z jej dedičstva.
Lenže momentálne je pre neho dôležitejšie stráviť dovolenku s mladou
topmodelkou, preto vás požiada, aby ste pred tetinou susedkou naoko
vystupovali ako on. Čo človek neurobí pre priateľov...?
V staršej literatúre neboli zriedkavé romány vo forme listov. S dobou sa
však mení aj forma, a tak k nám prichádzajú knihy vo forme e-mailov.
Presne tak, Môj sused je božský je internetovou komunikáciou. Umožňuje to nielen väčšiu dynamiku deja, ale aj lepšiu profiláciu a hlbší prienik do mysle jednotlivých postáv.
Hlavná hrdinka, novinárka z New Yorku, sa zoznamuje so „synovcom“
svojej susedy, domnelým fotografom Maxom. V skutočnosti však má do
činenia s Johnom, príslušníkom rozprávkovo bohatej rodiny Trentovcov.
Takmer okamžite si padnú do oka. Ich rodiaci sa vzťah vtipne a s nadľahčením komentujú ich príbuzní i priatelia, pričom každý z nich je zároveň
plnohodnotnou postavou. Som si istý, že mnohí z čitateľov sa aspoň raz
pristihnú pri tom, že im na tvári pohráva úsmev.
Môj sused je božský je romantická komédia pre všetky vekové kategórie. Jej najväčšími devízami sú inovatívna metóda prerozprávania príbehu a štýl autorky, vyznačujúci sa humorom, trefnými poznámkami i napätím na správnych miestach. Škoda, že takýchto kníh nevychádza viac.
Humoru predsa nikdy nie je dosť ☺!
Marek Zákopčan
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Alessandro Baricco: Hrady hnevu
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2009. Preklad Mária Štefánková
Spisovateľ, esejista, dramatik a kritik Alessandro Baricco (1958) patrí asi k najpopulárnejším a najprekladanejším súčasným talianskym autorom. Aj slovenský
čitateľ pozná vďaka vydavateľstvám Slovart a Kalligram jeho najznámejšie prozaické diela, ako Oceán
more, Hodváb, City, Bez krvi či Tento príbeh. Prípadne
vie o jeho divadelných hrách, monológu jeho hry Tisícdeväťsto dal filmovú podobu režisér Giuseppe Tornatore.
Až teraz však vychádza v slovenskom preklade Márie
Štefánkovej jeho prvotina, román Hrady hnevu, ktorý
napísal roku 1991 a získal zaň hneď dve talianske literárne ocenenia.
Vlastne tu asi po prvý raz svojsky zúročil svoje štúdium filozofie a hudby a naznačil súvislosti medzi hudbou a literatúrou. Lebo príbehy obyvateľov fiktívneho
mestečka Quinnipak z 19. storočia (vraj obľúbené autorovo obdobie) rozpráva spôsobom, akoby tvoril melódiu, ktorá sa vracia a znepokojuje.
Bariccov štýl je veľmi pôsobivý, ale aj náročný na vnímanie. Miestami akoby automatické písanie strieda
presné zachytenie pocitu, myšlienky, atmosféry, vzápätí
vyšperkovaná úvaha, a zrazu náznaky tajomstva, stopy
spomienky, pokus o zachytenie nezachytiteľného. Rozprávanie o mlčaní i čítaní, o hlase i tichu, o hľadaní toho,

čo si nesieme hlboko v sebe a bojíme sa o tom čo len
premýšľať, ale aj o tej večnej túžbe po šťastí a večných
útekoch. Krásne metafory, naznačené príbehy, kruté
a poetické zároveň.
Takže je tu pán Rail s hlavou plnou nápadov a bláznivých snov, ktorý kúpi lokomotívu Elisabeth, hoci do
mestečka nevedie žiadna železničná trať. Je tu krásna
pani Jun, ktorá oddane čaká na záhadné návraty pána
Raila. Je tu však i malá skláreň so starým sklárom Anderssonom a jeho vynálezmi i geniálny architekt Hector, ktorý plánuje postaviť Crystal Palace... A pán Pekisch
posadnutý tónmi a hudobným nástrojom z ľudských
hlasov – humanofónom či najdúch Pehnt, ktorý by mal
dorásť do saka, v ktorom ho našli... A je tu rad ďalších
postáv a postavičiek. Ich osudy sa prelínajú, vracajú sa
motívy i dialógy aj čas, v ktorom sú i nie sú zakotvené,
a i keď „celou silou sa držíme času“, všetko je na „preskačku“.
Je to nevšedná kniha od nevšedného autora. I keď po
jej dočítaní nemusíte zažiť pocit katarzie. U mňa to
bolo skôr znepokojenie a chuť vrátiť sa k niektorým pasážam. Lebo, ako na jednom mieste autor hovorí: „Stávajú sa veci, ktoré sú ako otázky. Prejde minúta, prípadne roky, a potom život odpovie...“
Elena Ťapajová

Fiodor Michajlovič Dostojevskij:
Z Denníka spisovateľa
Bratislava, Európa 2008. Preklad Valerij Kupka a Ivana Kupková
„Chlestakov u mešťanostu klamal a klamal a klamal,
ale aspoň sa trošku bál, že raz ho za to predsa len môžu
vyhodiť z hosťovskej izby. Súčasní Chlestakovia sa neboja
ničoho a klamú úplne pokojne. Dnes sú všetci úplne pokojní. Sú pokojní a možno sú dokonca aj šťastní. Len sotva si niekto bude niečo vyčítať, každý koná „len tak“. A to
už je dokonalé šťastie. Dnes, ako aj v minulosti, sú všetci
rozožratí samoľúbosťou, len s tým rozdielom, že v minulosti samoľúbosť prichádzala nesmelo, horúčkovito sa
obzerala okolo seba, skúmala tváre: – Som tu správne?
Vyjadril som sa správne? – Dnes je však každý presvedčený, že keď niekam príde, všetko tam bude patriť iba
jemu...“
Tieto slová napísal F. M. Dostojevskij v januári 1876 do
predslovu k Denníku spisovateľa. Tento súkromný autorský mesačník, ktorý sa rozhodol vydávať päť rokov
pred svojou smrťou (medzi dvomi románmi Výrastkom
a Bratmi Karamazovovcami), bol nečakane úspešný.
Prvé januárové číslo vyšlo v náklade dvetisíc kusov
a okamžite sa vypredalo. Začiatkom leta 1876 sa náklad
zvýšil na šesťtisíc kusov. Čitatelia z Denníka dostávali
približne dva roky viac než aktuálne správy. Dostojevskij ich rozvíjal na psychologickú analýzu, filozofické
zovšeobecnenia doby a charakteristiku ruského národa.
„...začal som vydávať noviny ani nie tak pre iných, ako
skôr pre seba. Mal som totiž neudržateľnú potrebu vyjadriť sa k našej zaujímavej a takej svojráznej dobe.“
Najzaujímavejšie na útlej knihe, ktorá vychádza v slovenskom preklade prvý raz (vrátane prekladu poviedky
Krokodíl), je, že mnohé úvahy, poznámky, poviedky, postrehy a iné spisovateľsko-novinárske útvary Dostojevského presahujú svoju dobu. Sú neuveriteľne súčasné.
Mnohé naznačuje už úvodné citovanie myšlienok
o Chlestakovovi. Koľko takýchto antihrdinov žije medzi
nami?! I naša doba je stále epochou revízorov a falošných hráčov.

Dostojevskij v článkoch nezostal iba na pôde irónie
a absurdity. Niektoré kapitoly a poviedky (lebo aj tie
uverejňoval vo svojom mesačníku) majú tragický podtón. Taká je poviedka Chlapec u Krista na Vianoce o sirôtke, ktorá v chlade vianočného večera mrzne na ulici
a namiesto Ježiška bohatých stretáva Krista až v nebi.
A aké kruto absurdné je Dostojevského zamyslenie
o Ruskom spolku na ochranu zvierat v konfrontácii
s osudom ruského človeka, ktorý vydrží viac než týrané
zviera... Zaujme aj úsmevný opis špiritizmu. Ale či neexistuje i dnes v metamorfózach rôznych vykladačiek
kariet a iných „čarodejníc“ čiernej i bielej mágie, propagovaných dokonca v televízii?
A ako nás zamrazí kontrast dvoch samovrážd z októbra 1876. Jedna sa končí rozlúčkovým listom znudenej
devy z vyššej spoločnosti: „Ak sa mi samovražda vydarí,
chcem poprosiť iba o jedno: aby ma pochovali až vtedy,
keď sa presvedčia, že som mŕtva. Nebolo by to veľmi príjemné, keby som sa zobudila v truhle a pod zemou. Nebolo by to nóbl.“ V kontraste s tým cituje spisovateľ inú
smrť: „V peterburských novinách sa objavila správa, že
z okna na treťom poschodí vyskočilo jedno chudobné
mladé dievča – krajčírka, ktorá si nemohla nájsť prácu.
Vyskočila s ikonou v rukách...“ Či sa také samovraždy neohlasujú aj dnes?
Nedajte si na záver ujsť poviedku Krokodíl: „...pravdivý príbeh o tom, ako jedného pána istého veku a istého zovňajšku zaživa a kompletne celého prehltol
krokodíl v peterbuskej Pasáži – a čo z toho vzišlo“. Absurdita hodna Ionesca a Becketta – ibaže takmer sto
rokov pred Plešatou speváčkou a Čakaním na Godota...
Dostojevského Denník spisovateľa (a výber z neho) je
edičný čin – a pre čitateľa poznanie, že časy sa menia,
ale ľudia zostávajú tí istí...
Viola Loffayová

Péter Zilahy: AŽ. Posledná žirafa v okne
Bratislava, Kalligram 2008. Preklad Renata Deáková
Posledná žirafa v okne je zmesou reportáže, dokumentu aj hravej beletrie. Zilahy píše knihu ako abecednú reflexiu na udalosti v Srbsku. Pomocou autobiografie nás ľahko vťahuje do demonštrácií v Belehrade. „Lynčovanie visí vo vzduchu. Pendreky švihajú, sekajú hmlu
na malé obláčiky pary. Je čas zamyslieť sa nad tým, čo tu
vlastne hľadám, namiesto koho tu som a namiesto koho
ma budú mlátiť do kotrby?“ Autor vo svojej knihe dáva
priestor hovorovej reči, a tým dosahuje autentickosť
knihy. Kniha možno tým pôsobí ako surový, neotesaný
kameň, ale práve to jej dáva punc pravosti.
Napriek tomu, že autor píše o nepríjemných udalostiach nestráca humor ani nadhľad. Svoju úvahu prepája
s vlastným detstvom a dospievaním, ktoré vtipne priliehajú k dejinným súvislostiam. „Moje pohlavné dospievanie bolo ovenčené smrťou komunistických diktátorov.
Môj prvý sexuálny zážitok sa kryl so smrťou Mao Ce Tunga, pohrýzla ma Diana zo škôlky. Keď zomrel Tito, začal
som mutovať, pri Brežnevovi som mal polúciu.“

Autor sa hrá so slovíčkami, abeceda ho vedie jeho
mysľou až k výslednej forme knihy. Každá kapitola sa
začína písmenom abecedy, každá reflexia je odrazom
jeho myslenia. Každé slovo sa spája s udalosťou alebo
konkrétnou osobou. Jeho hlavnou postavou je on sám.
„Z neba sa neprestajne čosi valí na čítanie, s výchovným,
alebo informatívnym charakterom. Kedy, kam ísť na demonštráciu, na zaujímavé podujatia, prejavy, komiksy,
výzvy so sexuálnym podtextom, ceduľky z nebies: »Pomôž policajtovi, zmláť sa sám!«“
Autorovo smutno-vtipné rozprávanie dokreslené fotografiami a kresbami pripomínajúcimi komiks, ktoré výborne ladia s jeho kreatívnym slovným pingpongom.
Napriek tomu, že kniha sa začína písmenom A a končí
písmenom Ž, autor nedáva odpoveď na otázku, kto bol
zlý a kto urobil chybu. On len rozpráva svoj príbeh, zabáva nás a necháva premýšľať.
Petra Nemčeková
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Rozhovor s českou spisovateľkou a scenáristkou Terezou BOUČKOVOU

Nájsť odvahu na riešenie
• Do akej miery sú vaše knihy autobiografické?
– V románe Rok kohouta som veľmi zvažovala mieru intimity, ale nakoniec som sa rozhodla pre maximálnu otvorenosť. Vždy som o svojich problémoch hovorila úprimne,
taká som a iná nebudem.
• Nazdávate sa, že by ste boli taká
odvážna a otvorená, aj keby ste nevyrastali v disidentskom prostredí?
– To je vec povahy. Nevyrastala som
v nijakom elitnom prostredí, kde
všetci neustále intelektuálne diskutujú. S otcom sme nikdy nežili, z rodinného života si ho vôbec nepamätám. Mama nás viedla k určitej poctivosti v živote, k športom, ale inak
sme všetko objavovali sami. Keď má
človek isté danosti, skôr či neskôr sa
prejavia – nezávisle od prostredia,
v akom žije. Potvrdil mi to aj príbeh
mojej rodiny, kde dobré a motivujúce podmienky spoločného života
napokon s našimi adoptívnymi synmi veľa nezmohli.
• Pomohlo vám, že ste sa z toho vypísali?
– Román Rok kohouta som mohla
písať, až keď sme naše rodinné trápenia doma ukončili. Znamenalo to
nájsť silu vyriešiť si všetko v sebe –
prekonať pocity zlyhania a viny, predrať sa neustálymi otázkami, čo
sme urobili zle, spamätať sa z pocitov márnosti a straty zmyslu života
a nájsť odvahu začať všetko riešiť aj
navonok. Znamenalo to odhodlať sa
ísť na sociálku, spolupracovať s kurátormi, a keď už nič nepomáhalo,
súhlasiť so súdnym návrhom ústavnej výchovy. Chvíľami som pri písaní
znova prepadala do svojich zúfalých
pocitov, ale každou ďalšou verziou
som sa oslobodzovala.
• Ako sa s tým vyrovnal váš najmladší syn, ktorý sa vám narodil
potom, čo ste chlapcov adoptovali?
– Ten rok, keď sa rodina definitívne
rozpadávala, to naňho iste silno doliehalo, ale to doliehalo na všetkých.
Dlho mal dvoch bratov, a zrazu ich
nemá. Je to silná životná skúsenosť.
Ako si ju raz rozoberie a zhodnotí,
to neviem. Chlapci sa mali radi, kým
sa to pokazilo.
• Okrem scenára k filmu Smradi

8. ročník Magnesie Litery

Tereza Boučková (1957), česká spisovateľka, scenáristka,
najmladšia z troch detí Pavla Kohouta. Po maturite roku 1976
podpísala Chartu 77, nemohla pokračovať v štúdiu, a tak
manuálne pracovala. Popri tom sa venovala angličtine
a disidentskému divadlu v byte Vlasty Chramostovej. Dva razy na
seba strhla pozornosť svojimi knižkami – prvotinou Indiánský
běh (knižne 1991), kde opísala odvrátenú stranu disentu a dosť
nemilosrdne sa vyrovnala so svojím otcom. Druhý raz denníkovou
prózou Rok kohouta (2008), v nej sa vypísala zo životnej krízy
spôsobenej nevydarenou adopciou dvoch rómskych chlapcov.
V polovici 90. rokov napísala divadelné hry Romeo na kolečkách
a Hana a Marie, je autorkou scenára k celovečernému filmu
Smradi (2002) inšpirovaného skúsenosťou s adopciou. Koncom
uplynulého roka vydalo pražské vydavateľstvo Kalich v jej
preklade Rubato Rudolfa Slobodu, kniha v češtine vyšla
s podporou Literárneho informačného centra, Komisie SLOLIA.

o rodičoch, ktorí si adoptovali
dvoch rómskych chlapcov, ste napísali aj scenár Zemský ráj to na
pohled, podľa ktorého nakrúca
film Irena Pavlásková a diváci by
ho mali uvidieť koncom tohto
roka. O čom bude?
– Odohráva sa v období medzi augustom 1968 a Chartou 77 a veľmi voľne
vychádza z Indiánskeho běhu. Je to
príbeh mamy, jej dcér a tiež jej mu-

ZO SVETA KNÍH

žov, ktorých milovala. Je to mrazivo
komický príbeh o vzťahoch – rodinných i milostných na pozadí tej doby.
• Bude film holdom vašej mame,
ktorú stvárňuje Vilma Cibulková?
– Nielen jej, ale všetkým ženám, ktoré v totalite žili po boku prenasledovaných mužov alebo ich muži opustili a museli sa so všetkým popasovať samy. Mnohokrát boli svojím
nenápadným spôsobom statočnejšie ako ich muži. Nikto ich pritom
neobdivoval a často ani nepodporoval a ony museli vydržať každodennosť politického prenasledovania
rodiny, šikanovania detí...
• Ako sa žije úspešnej spisovateľke
v Čechách?
– Tam, kde bývam, sa nič nezmenilo.
Našu zľadovatenú trojkilometrovú
cestu stále posýpam sama. Na samotu, do chatky bez vody sme sa presťahovali za minulého režimu, bola
to moja emigrácia. Spočiatku sme
nemali ani telefón, ani auto, do dediny sú tri kilometre, vlak chodil dvakrát denne, autobus raz. Prekonala
som mimomaternicové tehotenstvo,
čo bolo v tých podmienkach takmer
o život, ale mala som šťastie, to najhoršie sa stalo v Prahe.
Úspech je vec veľmi relatívna. Mňa
postretol vo veku, keď sa z toho človek nepominie. Teší ma, že kniha rezonuje, že u čitateľov vzbudzuje veľa
úvah a pocitov rovnakého naladenia.
Podľa Magazínu Právo preložila
a upravila Jarmila Wankeová

V Prahe rozdelili 18. apríla literárne
knižné ceny Magnesia Litera za rok
2008. Po siedmich rokoch, keď slávnostne odovzdávali ceny vo Veľkej
sále pražskej Mestskej knižnice, sa
tento ceremoniál presťahoval do
Stavovského divadla. Veľká sála
knižnice má síce kapacitu 400 miest,
ale počet prítomných na udeľovaní
cien sa každoročne zvyšuje. S presunom do väčších a reprezentatívnejších priestorov nastala aj zmena
moderátora. Básnika a pesničkára
Jana Buriana vystriedala herečka
Anna Geislerová. Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali:
Litera za prínos českej literatúre –
Vladimír Forst, Jiří Opelík a Luboš
Merhaut za Lexikon české literatury,
Litera za nakladateľský čin – Spisy
Františka Langera (Akropolis/ Divadelní ústav/ Kvarta),

Zomrel autor Prekliatych kráľov
Vo veku nedožitých 91 rokov zomrel v Paríži 14. apríla francúzsky
spisovateľ Maurice Druon, autor sedemdielnej historickej fresky Les
Rois maudits (Prekliati králi), ale aj
hymny francúzskeho odboja počas
2. svetovej vojny Pieseň partizánov.

Narodil sa 23. apríla 1918 v Paríži,
roku 1948 získal Goncourtovu cenu
za dielo Les Grandes Familles (Veľké
rodiny). Po celý život ochraňoval
čistotu francúzštiny ako spisovateľ,
minister kultúry aj ako člen Francúzskej akadémie.

Nová zbierka W. Szymborskej
Krakovské
vydavateľstvo
Znak
uviedlo do kníhkupectiev začiatkom
tohto roka novú zbierku poľskej nositeľky Nobelovej ceny za literatúru
za rok 1996 Wisławy Szymborskej
Tutaj (Tu). Knižka obsahuje devätnásť dosiaľ knižne nepublikovaných
básní. Autorka v nich ponúka jazykovo presnú reflexiu, imagináciu vo
vysokej koncentrácii a neopakovateľným spôsobom sa sústreďuje na
detaily viditeľného i neviditeľného
sveta. Kľúčom k Szymborskej poézii je prenikavé videnie vecí tu a teraz v symbiotickom spojení s axiómou a kumulovaným poznaním. Realita vždy znovu prekvapuje autorku
a neopúšťa ju chuť objavovať. Nejde
pritom o žiadne intelektuálske špekulácie, básne sa venujú bytostným
problémom súčasného človeka, ta-

jomstvu snov, pamäti, či procesu
písania poézie. Prebleskuje z nich
Szymborskej náklonnosť voči Elle
Fitzgerald, ale aj Vermeerovi van
Delft. Analyzujú hektickú všednosť,
ktorá často praje banalite. Nepohŕdajú poetikou všedných predmetov nožničkami počnúc a nábytkom
končiac. Očarujúcim spôsobom spájajú vysoké z nízkym a konkrétne
s abstraktným. Pre autorku je dôležitejšie kladenie otázok než nachádzanie odpovedí. Je filozofkou v pravom zmysle slova. Hovorí o celom
kozme, a predsa má po celý čas na
pamäti bezprostredné okolie so
všetkými plusmi i mínusmi jeho
obyčajnosti. Zbierka potvrdzuje, že
každá kniha Wisławy Szymborskej
je sviatkom pre čitateľa.
–bel–

NAJPREDÁVANEJŠIE KNIHY

Hanna Schottová: Mama Massai

v Nemecku

Angelika Wohlenbergová svätá divoška masajskej stepi
Bratislava, Ikar 2008, preklad Zuzana Guldanová
Skutočný príbeh nemeckej evanjelickej misionárky
presvedčí čitateľov, že túžba je silnejšia ako predsudky
stáročnej tradície či mágia afrických čarodejníkov. Svoj
detský sen si Angelika Wohlenbergová plní každodennou trpezlivou prácou v africkej stepi, kde kočovných
Masajov učí základom hygieny, zakladá školy, internáty,
prevádzkuje mobilnú kliniku. Angelika Wohlenbergová
(nar. 1955) vyrastala s rodičmi a ôsmimi súrodencami
na evanjelickej fare v mestečku Breklum, ktorú roku
1876 založil pastor Jensen spolu s misijným ústavom,
odkiaľ vyše storočia odchádzali misionári do najodľahlejších kútov sveta. Do Breklumu prichádzali priatelia
misií a premietali diapozitívy o vzdialených krajinách.
Tak sa zrodí Angelikino rozhodnutie, že aj ona raz odíde na misiu do Afriky. V šestnástich rokoch sa prihlási
na zdravotnú školu, kde pre svoju povahu dostáva prezývku „svätá divoška“. Odpovedá na inzerát misijnej
spoločnosti, ktorá hľadá zdravotnícku službu na kolesách v masajskej stepi v Tanzánii. Spraví si vodičský preukaz na kamión, v dvadsiatich siedmich rokoch absolvuje kurz tropickej medicíny a odchádza do vytúženej
Afriky. Jej prvým domovom sa stáva Oldonyo Sambu,
mestečko na severnom svahu hory Meru. Učí sa svahilčinu, pracuje v Selian Lutheran Hospital pod vedením
afrického lekára Nanghawe. Stretáva sa s chorými na
maláriu, s hnačkami, so zápalom očí, sivým zákalom –
najrozšírenejšími chorobami Masajov. Oboznamuje sa
s prostredím, príbytkami Masajov, ktoré tvoria nízke
chatrče. Prespávajú v nich len ženy so svojimi deťmi,
muž prespáva raz u jednej ženy, raz u druhej. Deti neos-

Litera za prekladovú knihu – Sándor
Márai: Deníky I. a II. (preložili Estera
Sládková a Dana Gálová, Academia),
Litera za objav roku – Pavel Göbl:
Tichý společník (Dauphin),
Litera za knihu pre deti a mládež –
Pavel Šrut: Lichožrouti (Paseka),
Litera za náučnú literatúru – Josef
Vojvodík: Povrch, skrytost, ambivalence. Manýrismus, baroko a (česká) avantgarda (Argo),
Litera za prózu – Martin Ryšavý:
Cesty na Sibiř (Revolver Revue),
Litera za poéziu – Bohumila Grögrová: Rukopis (Pavel Mervart),
Litera za publicistiku – Radka Denemarková: Smrt nebudeš se báti
aneb Příběh Petra Lébla (Host),
Magnesia Litera – Kniha roka – Bohumila Grögrová: Rukopis (Pavel
Mervart).
–jw–

Beletria:
1.

távajú s rodičmi dlho, dievčatá sa zavčasu vydajú a odsťahujú do vlastnej chatrče. Hlavným zamestnaním Masajov je pasenie hovädzieho dobytka, a tak je pre nich
krava aj dnes základnou mierou hodnôt.
Po dlhoročnom táborení pri rieke Ruvume poskytne
misijná spoločnosť Angelike prostriedky na výstavbu
nového domu v Engasmete. So svojou pojazdnou klinikou vykonáva časté výjazdy za pacientmi, zapája sa do
výstavby cesty na priame spojenie medzi Loirbostom
a Engasmetom, a snaží sa uskutočniť mnohé iné projekty na zlepšenie života Masajov. Stáva sa kočovníčkou,
prespáva v stane, prívese nákladného auta. S masajskými evanjelistami založí vlastnú neziskovú organizáciu.
Chce podporovať Masajov v otázkach vlastníctva pôdy,
zlepšovať zdravotníctvo, poskytovať pomoc a hlásať
evanjelium. Plní sa jej sen o internáte. V Tanzánii v Kwa
Ngulelo s ňou býva šesť masajských dievčat, ktorým zabezpečuje školu a ochranu pred vydajom a obriezkou.
Deti sú tu majetkom otca, rovnako ako kravy a ženy.
Masajské tradície sú silnejšie ako zákony. Napriek vehementnému boju proti ženskej obriezke vykonávanej
v nehygienickom prostredí nedokáže zabrániť stále pretrvávajúcim zvykom. Angelika príležitostne navštevuje
v Nemecku svojich rodičov, kam si pozve aj masajských
priateľov a organizuje „výmenné“ pobyty. Vykľuje sa
z toho dobrodružstvo pre obe strany. Po dvadsiatich rokoch sa Angelika sťahuje do Malamba, odkiaľ bude riadiť ďalšie projekty.
Andrea Dénešiová

Eckart von HIRSCHHAUSEN:
Glück kommt selten allein...
(Šťastie zriedka prichádza
samo...)
2. Stephenie MEYER: Bis(s) zum
Abendrot (Zatmenie)
3. Stephenie MEYER: Bis(s) zum
Ende der Nacht (Úsvit)
4. Sarah KUTTNER:
Mängelexemplar (Chybný
exemplár)
5. Stephenie MEYER: Eclipse
(Zatmenie, anglické vydanie)
6. Richard D. PRECHT: Wer bin ich
und wenn ja, wie viele? Eine
Philosophische Reise (Kto som,
a ak áno, koľko nás je? Filozofická
cesta)
7. Stephenie MEYER: Breaking
Dawn (Úsvit, anglické vydanie)
8. Charlotte ROCHE: Feuchtgebiete
(Vlhké oblasti)
9. Stephenie MEYER: Twilight
(Súmrak, anglické vydanie)
10. Lara ADRIAN: Gefährtin der
Schatten (Družka tieňov, 5. diel)

Literatúra faktu:
1.

2.
3.

Barack OBAMA: Ein
amerikanischer Traum. Die
Geschichte meiner Familie
(Americký sen. Príbeh mojej
rodiny)
Hélène BEER: Pariser Tagebuch
1942-1944 (Parížsky denník 1942
– 1944)
Michael WINTERHOFF: Tyrannen

müssen nicht sein, Warum
Erziehung nicht reicht –
Auswege (Z dieťaťa nemusí byť
tyran, Prečo výchova nestačí –
východiská)
4. Roberto SAVIANO: Gomorrha,
Reise in das Reich der Camorra
(Gomora, Cesta do ríše Camory)
5. Dirk MÜLLER: Crashkurs,
Weltwirtschaftskrise oder
Jahrtausendchance?
(Rýchlokurz, Svetová
hospodárska kríza alebo šanca
tisícročia?)
6. Liza MUNDY: Michelle Obama
7. Barack OBAMA: Hoffnung
wagen, Gedanken zur
Rückbesinnung auf den
American Dream (Odvaha dúfať,
Úvahy o návrate k americkému
snu)
8. Webster Griffin TARPLEY: Barack
Obama, Wie ein US-Präsident
gemacht wird (Barack Obama,
Ako sa vyrába prezident
Spojených štátov)
9. Kai DIEKMANN: Das Jahr 2008,
Was uns bewegte, Der
Jahresrückblick von BILD (Rok
2008, Čo nami hýbalo, Prehľad
udalostí roka z pohľadu časopisu
BILD)
10. Thomas WIECZOREK: Die
verblödete Republik, Wie uns
Mediem, Wirtschaft und Politik
für dumm verkaufen (Ohlúpnutá
republika, Ako si z nás médiá,
ekonomika a politika robia
bláznov)
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Nenásytná túžba po príbehoch
Jeanne Duprau

Mesto Ember
(prvá kniha mesta Ember)
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart
2008
Preklad Dagmar Šajtyová
Ember je mesto v podzemí. Jeho
obyvatelia jedia repu a zemiaky, pijú
cviklový čaj. Najväčšou vzácnosťou
je svetlo. Systém elektrického osvetlenia má čoraz častejšie výpadky,
atmosféra hustne.
Dvanásťroční Doon a Lina po absolvovaní školy nastúpia do svojich prvých zamestnaní. Doon to Line uľahčí
– vymení si s ňou pracovné zaradenie
– namiesto doručovateľa odkazov sa
stane údržbárom potrubí. Tuší totiž,
že dolu, pod mestom sa skrýva kľúč
k záhadám a najmä riešenie čoraz
horšej potravinovej a energetickej situácie. Mladí ľudia (z nášho hľadiska
deti, ale autor v knižke milosrdne nepíše, koľko rokov sa v priemere dožívajú obyvatelia mesta Ember) sa po
čase opäť stretnú, spoločne sa pokúšajú o únik z dusného ovzdušia. V tajomnej skrinke nájdu napoly zničené
inštrukcie a začína sa tajuplná cesta
cez rieku za veľkým svetlom. Mesto
Ember je zaujímavo napísaná antiutópia, ktorá ukazuje, kam môže viesť
život izolovanej skupinky ľudí. Obyvatelia mesta sú pravdepodobne obeťami pokusu, možno jednej z alternatív
na záchranu ohrozenej Zeme. Viac už
ale čítajte sami v tejto i nasledujúcich
častiach. Jednoducho vyrozprávaný
príbeh si vás podmaní pôsobivým zobrazením strachu, úzkosti, nedostatku a klebiet, ktoré sa množia v prítmí
na malom priestore. K slovu sa dostáva aj starostova ziskuchtivosť a krátkozraká posadnutosť mocou. Príbeh
tematicky pripomína román Engerlingové od českého folkového speváka, spoluzakladateľa trampského festivalu Porta, autora detektívnych
a dobrodružných príbehov Jaroslava
Velinského. V podzemí roku 1918 vytvorí malé Rakúsko-Uhorsko pre vyvolených – a podobne ako v meste
Ember, prenikavo (no s omnoho väčšou dávkou grotesknej hyperboly)
sleduje degeneráciu spoločenstva. Ani
jeden z príbehov dnes už nemusíme
vnímať alegoricky, ale priamo ako beletrizované štúdie nevyhnutného zlyhania izolovaných uzavretých spoločenstiev.
Miloš Ferko
Henry H. Neff

Tajomný gobelín
(cyklus Pes z Rowanu)
Bratislava, Fragment 2009
Preklad Tatiana Langová
Max McDaniels je vyvolený na boj
s Temnými silami. Od začiatku je jasné, že je školený na boj. Prinajmenšom od polovice knižky začína byť
tiež jasné, že Max je skôr chlapcom
činu než myšlienky. Napokon na myslenie je tu jeho priateľ Dávid, obdarený navyše obrovským ohňotvorným
potenciálom. Spoločne začínajú študovať na Rowanskej akadémii. Spoznajú spolužiakov, získajú zvieratá,
o ktoré sú povinní starať sa (Max kŕmi
podivného tvora lymrila). Max sa onedlho stáva hviezdou v najpopulárnejšom športe školy, David sa etabluje
ako študijný typ. Pokojný priebeh
školského roka však narušia správy
o únose detí, ktoré sú krátko pred vyvolením. Boj sa začína... Vyvrcholenie
si pekne vychutnajte sami, ja odbočím
k Harrymu Potterovi. Prirovnávanie
k Rowlingovej považujem inokedy za
nekorektné, v tomto prípade je však
nevyhnutné. Neff je autor zručný,
v tejto knižke sa však neprejavil ako
príliš invenčný. Z Rowlingovej príbehov vybral základnú konštrukciu, dosadil do nej vlastné postavy. Určil si

KNIŽNÁ REVUE

nižší rozsah, čím ospravedlnil a vysvetlil len zbežne načrtnuté postavy
(okrem Maxa a Davida môžeme s čistým svedomím hovoriť len o figúrkach, zaujímavo a vcelku originálne je
ešte načrtnutý vzťah Maxa k otcovi,
uvidíme, čo sa udeje v nasledujúcich
častiach) a namiešal svižný dej. Získal
veľký čitateľský úspech. Nuž áno, túžba po príbehoch je nenásytná – ak sú
dostatočne zaujímavé, môžu sa aj trocha opakovať. Tajomný gobelín je
knižka, ktorá rozhodne stojí za prečítanie. Ak máte chuť oddýchnuť si, ak
vám bol jeden Harry Potter málo, potom ste na správnej adrese. Pokojne
môžete román otvoriť.
Miloš Ferko
Christopher Paolini

Brisingr
Bratislava, Fragment 2009
Preklad Jana Petríková,
Mária Havranová

Rýchla a krutá realita dneška sa prežíva ťažko. Pubertiaci i mladí ľudia
preto čoraz častejšie utekajú do sveta fantázie. Kým pred tridsiatimi
rokmi vysokoškoláci medzi prednáškami relaxovali v blízkej krčmičke,
dnes si sadnú na múrik pred školou
a hlcú hrubiznú knihu. Jej názov je
Brisingr a porozumieť jej jazyku
znamená podrobne si naštudovať
slovník elfov, drakov, víl a čarodejníkov. Ak ste si ho, pravda, neosvojili
už pri čítaní predchádzajúcich dvoch
zväzkov Odkazu Dračích jazdcov
z pera Christophera Paoliniho, Eragon a Eldest. Brisingr je viac-menej
voľným pokračovaním predošlých
dvoch dielov, ale ústredným motívom je stále to isté – boj Vardenov so
zákerným protivníkom Galbatorixom, v ktorom im Eragon všetkými
silami pomáha. Neuveriteľné dobrodružstvá nadchýnajú nielen bohatstvom fantazijných obrazov, neznámymi bytosťami a novými slovami,
ale aj brilantným jazykom rozprávača. Christopher Paolini stavia svoje
dielo na zložitej konštrukcii, rozbieha viaceré paralelné deje cez jednotlivé postavy, bohato vykresľuje
zvláštne zvyky, prejavy a štýl svojich
hrdinov. Najmä však dôsledne dodržiava líniu odvahy, statočnosti ducha
a nezlomnosti tela. Levím podielom
prispeli k pôžitku z tohto diela aj
prekladateľky do slovenčiny Jana
Petríková a Mária Havranová. Eragon
pozná čarovné slovo „brisingr“, čo
v starodávnom jazyku znamená
oheň. Neskôr jeho zhmotnenie použije v boji proti nepriateľom. Vzdialene pripomína zázračný meč kráľa
Artuša Excalibur, ktorý bol tiež
schopný zvláštnou silou ničiť zlo.
Sme vo svete fantasy, prečo teda nepripustiť, že práve symbol brisingr je
zbraňou proti stereotypu, nude a súčasne stresu zo šialeného tempa
dnešného života? Aj poddaní a otroci na celom svete si v neznesiteľných

podmienkach vymýšľali hrdinov, ktorí jedného dňa určite prídu a oslobodia ich. Eragon je vlastne symbolom
ľudského ducha, ktorý chce žiť v harmónii, kráse a pokoji, paradoxne
však preto musí stále zvádzať neľútostné boje. Kým bojujeme, žijeme.
Nech nám v tom brisingr pomáha!
Martin Grbjar
N. D. Wilson

100 skriniek
Bratislava, Ikar 2009
Preklad Ildikó Pongó
Nathan D. Wilson (1978) na svojej webovej stránke prezradil, že okrem lásky k svojej manželke, bývalej surfistke
zo Santa Cruz, s ktorou vychováva štyri deti, vo voľnom čase číta J. R. R. Tolkiena, G. K. Chestertona, C. S. Lewisa
alebo Jorge Luis Borgesa. Za grimasou
na autorovej fotografii vycítite šibala
so zmyslom pre humor odhodlaného
na akékoľvek dobrodružstvo. Možno
aj také, aké zažíva hrdina jeho druhej
knihy 100 skriniek Henry York počas
návštevy uja a tety v mestečku Henry
v Kansase. Jeho rodičia píšu bedekre
a počas bicyklovej túry v Južnej Amerike ich uniesli. Na istý čas sa Henryho
náhradnými rodičmi stávajú teta
Dotty a ujo Frank, pričom nesmieme
zabudnúť na trochu neokrôchané sesternice – Anastasiu, Henriettu a Penny. Henry hneď prvú noc v novom
domove objaví v svojej podkrovnej
izbe pod omietkou takmer stovku záhadných skriniek. Zdá sa, že sú to brány do iného sveta, do rozprávkového
sveta plného prazvláštnych postáv –
záhadného starca vo fialovom župane,
slepej čarodejnice pozerajúcej na svet
očami prašivej mačky, ragantov – malých okrídlených nosorožcov alebo
krvilačných Psov-Čarodejníkov. Autor
sa pri písaní inšpiroval dobrodružstvami hrdinov Narnie, jeho rozprávanie je síce modernejšie a vtipnejšie,
ale čitateľ sa bude po jeho prečítaní
cítiť prinajmenšom sklamaný. Príbeh
v ňom totiž takmer neexistuje. Henry
so svojimi sesternicami a kocúrom
Blakom prechádzajú prostredníctvom
skriniek do iných svetov, ale v nich sa
v podstate nič nedeje a ich krátke návštevy vo vás skôr vyvolajú zmätok
a rozčarovanie. Sedemnásť kapitol tejto knihy by skúsenejší autor bez problémov vtesnal do piatich. Skutočné
dobrodružstvo nás možno čaká v druhom pokračovaní príbehov Henryho
Yorka – Dandelion Fire (Random House 2009).
Vladimír Radosa

Tentoraz autor Luc Besson v príbehu
Artur a vojna dvoch svetov pripravil
malému šibalovi a jeho priateľom horúce chvíle v zajatí u Minimojov. Ako
sa skončí ich nerovný boj, prečítate si,
ak nám do 13. mája pošlete do redakcie kupón SPN – Mladé letá z 11. strany, ktoré knižku jednému čitateľovi
venujú.
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Čarovný svet kníh
Vo februári pribudlo v centre Bratislavy nové kníhkupectvo. Na Medenej ulici č. 33 (811 02 Bratislava) si
otvoril milovník dobrých kníh Ondrej POLÁK Kníhkupectvo u Bandiho. Nedávno ste ho mohli stretnúť „za pultom“ v neďalekom – dnes
už bývalom – Karmelitánskom kníhkupectve. Teraz má už svoj vlastný
knižný raj, ktorý mu práve spestruje výstavka olejomalieb.
• Na akú literatúru sa budete vo
svojom kníhkupectve orientovať?
– Predovšetkým chcem ponúkať
kvalitnú literatúru v slovenčine
a češtine (pôvodnú i prekladovú).
Na malom priestore predstavujem
zaujímavé i polemické publikácie
najmä z oblasti filozofie, náboženstva, vedy a umenia. Okrajovo tu
mám pedagogiku, psychológiu, žurnalistiku, klasiku z beletrie a poézie
a zopár titulov pre deti.
• Čím menej miesta, tým musí byť
výber premyslenejší. Neľutujete,
že nie je kníhkupectvo väčšie?
– Zatiaľ nie. U mňa musí kvalita nahradiť kvantitu. Musím si vždy dobre vopred rozmyslieť, ako priestor
vrátane výkladu čo najúčelnejšie využijem. Výberu literatúry venujem
preto veľkú pozornosť.
• Zaujímavá ponuka iste osloví zákazníkov, ale zrejme budete musieť reagovať aj na špecifické požiadavky zákazníkov. Ako ste sa na
to pripravili?
– Rátam s tým, že bude treba zháňať a vyhľadávať, resp. odporúčať
knihy zákazníkom, myslím, že pokiaľ pôjde o reálne požiadavky, dokážem žiadané tituly zabezpečiť.
Samozrejme, ku klasickej kníhkupeckej práci sa onedlho pridruží aj
práca s webovou stránkou, tá sa dokončieva (www.knihandy.sk).
• Ktoré tituly už „zabodovali“
u návštevníkov vášho kníhkupectva?
– Úspech zaznamenalo Evanjelium,

ako mi bolo odhalené od Márie Valtorty; ide o desaťzväzkové autorkino dielo, v ktorom rozpráva o narodení a detstve Panny Márie a jej syna
Ježiša. Zaujímavý je aj autorkin osud
(nar. 1897 v Taliansku). Od roku
1934 bola pripútaná na lôžko následkom zranenia spred niekoľkých
rokov, keď ju istý delikvent udrel železnou tyčou po chrbte. Začala písať
spomienky zo svojho života, neskôr
zaznamenala pozemský život Ježiša. Zapísala 122 zošitov, čo predstavuje 15 tisíc strán rukopisu. Záujem
je aj o 4 zväzky Zobraných spisov R.
Dilonga a viaceré tituly M. Rúfusa,
napr. Deťom, populárne Modlitbičky či slovensko-anglická verzia knihy Niesť bremeno a spievať. Zo
zahraničných publikácií treba spomenúť knihy Divý muž (R. Rohr),
Zátiší (J. Sudek) a rozhovory a príhovory českých literátov z rokov
1990 – 1995 pod názvom Deset tisíc
změn se znovu mění. Dno všeho vrchol prázdnoty (zost. Petr Kotyk).
• Aké sú vaše plány?
– Knihy pre mňa predstavujú čarovný svet. Rád by som preto v tomto
priestore vytvoril kníhkupectvo,
ktoré by ľudia radi navštevovali
a zvykli si, že tu nájdu vždy niečo
užitočné pre seba. Chcel by som
perspektívne rozšíriť ponuku o zahraničné (nielen o české) monografie o umení. Plánujem tiež propagovať niektoré špeciálne tituly, ktoré
sú nepredajné, aby ich záujemcovia
a odborníci mohli získať zadarmo.
Skúšam to teraz s publikáciou
S. Krupu Transformácia domovov
sociálnych služieb s cieľom sociálnej a pracovnej integrácie ich obyvateľov.
• Kedy je kníhkupectvo otvorené?
– Zákazníci môžu navštíviť Kníhkupectvo u Bandiho v pracovné
dni: pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 9. do 18. hod. a v stredu od 8.
do 16. hod., každú druhú sobotu od
9. do 13. hod., alebo môžu využiť
kontakty: tel.: 02 / 5443 0542,
e-mail: knihandy@gmail.com.
Kníhkupectvo navštívila
Lýdia Čelková

Kate DiCamillová: Príbeh o Zúfalčekovi
Malý hrdina s veľkým srdcom
Bratislava, Ikar 2009. Preklad Oľga Kralovičová
Kate DiCamillová, jedna z najpopulárnejších amerických autoriek
pre deti, prináša v knižke o Zúfalčekovi príbeh neobyčajného myšiaka,
ktorý už od narodenia bol iný ako
ostatní jeho súrodenci, aj ako ostatní členovia veľkej myšej rodiny. Zúfalček sa líšil od svojich
súkmeňovcov vonkajším vzhľadom, ale predovšetkým svojím vnútrom. Už to, že sa narodil s otvorenými očami,
signalizovalo, že z neho
nevyrastie
obyčajný
priemerný myšiak, otvorené oči mu vskutku
dovoľovali uzrieť to, čo
ostatní z jeho príbuzenstva nikdy nemôžu uvidieť, a jeho zvláštne
vnútorné ustrojenie mu
umožňovalo zažívať také dobrodružstvá, o akých iné myši ani nechyrujú. V zámockej knižnici, kde
Zúfalček – na rozdiel od zvyklostí
myšacieho národa knihy neobhrýza,
ale číta – sa ako vášnivý čitateľ tak
stotožní s príbehom o rytierovi
a princeznej, že zatúži prežiť podobný príbeh so zámockou princeznou Hrášinkou, do ktorej sa zúfalo
zamiluje. Keďže Zúfalček je celkom
netypický myšiak, „inakosť“ je aj
jedna z hlavných tém tejto knižky,
podobne aj fungovanie rôznych ste-

reotypov, konvenčných obmedzení.
Autorka ich síce ironizuje v súvislosti s myšacím spoločenstvom (aj na
prípade tvrdých napomínaní: toto
sa nepatrí na myš, tak sa to medzi
myšami nikdy nerobilo, správna
myš sa musí správať takto a takto,
a ak neuposlúchne,
musí byť z myšacieho
spoločenstva vylúčená
a potrestaná...), chápavý čitateľ sa však dovtípi, že všetko, čo sa povedalo o sile stereotypného myslenia smerujúceho k netolerancii
voči odlišnostiam, platí
rovnako aj v ľudskom
svete... Paralely sa dajú
ľahko nachádzať aj
v rozložení dobra a zla
vo svete (myšacom aj
ľudskom), v náročnom zápase s prefíkanosťou, zlomyseľnosťou s nenávisťou, najmä keď sa snúbi ešte aj
s hlúposťou a obmedzenosťou... a aj
v tom, že ten, kto bojuje za dobro
a spravodlivosť, napokon môže zvíťaziť, ak nachádza podporu u iných...
Tak aj v príbehu o nezvyčajnom myšiakovi dobro zvíťazí nad zlom
a podceňovanému a odsudzovanému Zúfalčekovi sa napokon podarí
splniť svoje sny, aj keď samozrejme,
v rámci jeho myšacích možností.
– ef –
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Ľudia a knihy

Peter Gavalier – Martin Palúch
– Jana Dudková – Oliver Bakoš
– Ján Jaborník

Herec Ivan Palúch
Bratislava, Slovenský filmový ústav 2008
Na prelome 60. a 70. rokov predchádzajúceho storočia stál slovenský herec Ivan Palúch
(1940) nesporne na prahu hviezdnej medzinárodnej kariéry. Na filmovom festivale
v Cannes roku 1969 uviedli tri filmy známych
režisérov – juhoslovanský Čoskoro bude koniec sveta režiséra A. Petroviča , nemecký Michael Kohlhaas režiséra V. Schlöndorffa
a československý Markéta Lazarová F. Vláčila, v ktorých exceloval. Na prvých dvoch sa
podieľali aj veľké americké produkcie. Nečudo, že hercovi, ktorý vynikal nielen hereckým
majstrovstvom, ale aj zjavom a fyzickou kondíciou, sa črtali ďalšie lákavé ponuky zo zahraničia. Všetky však zrušila „normalizácia“.
Publikum vo vtedajšom Československu si
ho obľúbilo predovšetkým ako titulného
predstaviteľa filmu Bajaja či televízneho
triptychu Adam Šangala. Populárny herec sa
síce objavuje naďalej pred kamerou , ale vždy
už iba v menších postavách. Jeho divadelné
úspechy vo vari štyridsiatich tituloch registrovali skôr v regiónoch, lebo filmovú a televíznu prácu striedal s divadelnou v štyroch
divadlách (v Spišskej Novej Vsi, Prešove, Nitre a vo Zvolene). Viac sa o ňom začalo hovoriť a písať po roku 1990, keď sa pri otvorení
Týždňa francúzskeho filmu stretol aj so svojou niekdajšou filmovou partnerkou Annie
Girardotovou. Čoraz častejšie sa skloňovalo
spojenie „zabudnutý herec“. O to väčšmi ma
potešilo, že Slovenský filmový ústav na Ivana
Palúcha nezabudol a v edícii Camera Obscura vydal o ňom monografiu. Sedem štúdií
piatich autorov vhodne dopĺňajú rozhovory
o jeho najvýraznejších hereckým úlohách.
Všetko dopĺňa súpis Palúchových filmových,
televíznych a divadelných postáv, výberová
bibliografia a bohatý fotografický materiál.
Úvodná životopisná kapitola Príbeh Ivana
Palúcha prezrádza aj čosi z hercovho súkromia, okrem iného napríklad o dedičnej šerosleposti, pre ktorú nedokončil štúdium na
VŠMU v Bratislave. Nedostatočné akademické vzdelanie sa mu neskôr vypomstilo – zabránilo mu prednášať a vynútilo si jeho odchod z Akadémie umení v Banskej Bystrici,
pri ktorej zrode stál. Nevzdal sa a dnes vyučuje na súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch. Hoci sa spomína,
že jeho prvá manželka s dcérou emigrovala,
pociťujem ako istú disproporciu, že sa nehovorí o jeho ďalších rodinných väzbách a deťoch. Prípadne o súboji s vlastnými démonmi. Nie, nechcem otvárať bulvárnu tému,
jednoducho by som prijala komplexnejší pohľad na túto osobnosť, nielen na herca, ale aj
na človeka.
Som rada, že po režiséroch a kameramanoch sa SFÚ rozhodol do edície zaradiť aj
hereckú osobnosť a predstaviť Ivana Palúcha
a filmy, na ktorých úspechu sa podpísal.
Domnievam sa, že ide o pohľad viacerých generácií, pretože ak mi v tejto publikácii naozaj niečo chýba, tak je to krátke predstavenie kolektívu autorov. Na jednej strane chápem, že publikácia vyšla iba v náklade 500
kusov, ale nemožno sa spoliehať na to, že
Slovensko je malé – každý pozná každého,
a teda vie napríklad, že Ján Jaborník je divadelný vedec alebo z prečítaného usúdi, že
Martin Palúch je hercov syn a filmový vedec,
podobne ako ďalší tvorcovia. Veď by stačilo
v závere uviesť pri každom autorovi aspoň
rok narodenia, názvy publikácií, ktoré vytvorili alebo aspoň profesijné zaradenie, aby aj
laický čitateľ vedel, koho názory na umelca
vlastne číta. Tak, ako je to v záverečnej kapitole Pohľady na Ivana Palúcha, kde sa o ňom
vyjadrujú jeho hereckí kolegovia, režiséri
i priatelia. V každom prípade vznikla zaujímavá publikácia, o ktorú sa pričinili finančným prispením SAVOL – Spoločnosť autorov vedeckej a odbornej literatúry a Literárny fond.
Elena Ťapajová

NEMLČAŤ: ŽENA V LITERATÚRE
Anketa vznikla v spolupráci so slovinským vydavateľstvom Apokalipsa a americkým
projektom Tell U. S. Poets zameraným na zmapovanie tvorivých podmienok pre ženyautorky od Mexika až po Čínu. Ponúkame vám rôznorodé príspevky z našich zemepisných
šírok – úvahy na danú tému. Anketu edične pripravila, príspevky zozbierala a do slovenčiny
preložila spisovateľka a literárna vedkyňa Stanislava Repar.
1. Čo znamená byť spisovateľkou, poetkou, dramatičkou v dnešných podmienkach?
2. Akú úlohu na tomto poli zohrávajú príslušné inštitúcie?
3. Ako sa pozeráte na vzťah medzi ženským písaním, písaním žien a feminizmom (feminizmami)?
4. Kde vidíte rezervy, resp. možnosti na zlepšenie situácie?
Nataša SUKIĆ, slovinská
spisovateľka, je stratená
v priestore a čase, zaujíma sa o kvantové častice,
predovšetkým však o molekulárnu
kompozíciu
slov. Jej poviedkový debut Desperadosi in nomadi (Desperádi a nomádi), ktorý vyšiel v edícii Vizibilija (ŠKUC), je
dôsledok experimentov tohto druhu. V rovnakej edícii jej koncom minulého roka vyšla
ďalšia zbierka poviedok Otroci nočnih rož
(Deti nočných kvetov).
1/ Na základe vydaného poviedkového debutu som získala status samozamestnanej v kultúre, čo znamená, že si sama platím odvody
do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Prednosťou, ktorú status umožňuje, sú čiastočné daňové úľavy pri honorovaní za autorské dielo.
V každodennom živote to znamená, že sa musím sama uživiť vďaka rôznym projektom
a vynájsť sa, ako viem. Na písanie mi tak ostávajú iba večery alebo voľné dni. Venovať sa literatúre je teda akýmsi privilégiom, ktoré si
môžem dopriať iba ak v „ukradnutom“ čase.
Ešte k statusu samozamestnaných v kultúre:
chcela by som pripomenúť ťažkosti so získavaním tohto statusu (vtedy, keď štát platí autorom a autorkám aj spomenuté odvody) u Nataše Velikonji a Suzany Tratnikovej, dvoch elitných
literátok, ktoré mali nemalý problém s ministerstvom kultúry a niektorými etablovanými
mužskými kolegami – prekážalo im, že ide o autorky píšuce takzvanú ženskú literatúru.
2/ Moje knihy vyšli v edícii Vizibilija vo vydavateľstve ŠKUC (mimovládna organizácia),
ktorá vydáva knihy lesbických a feministických štúdií a krásnu literatúru s lesbickou tematikou. Ďalším charakteristickým východiskom edície je odpor voči mainstreamovskej
knižnej produkcii, ktorá tlačí (pri)drahé knihy, a predovšetkým také, ktoré nevenujú pozornosť okrajovým témam. Pokiaľ ide o médiá: zaujímavý je príklad istého literárneho
časopisu, ktorý si ako svoje poslanie vytýčil
promóciu knižných noviniek na slovinskom
trhu, no napriek tomu odmietol iniciatívu redaktorky, aby v časopise predstavili aj novinky
edície ŠKUC-Vizibilija, a to s argumentom, že
knihy tejto edície sú pre širšie publikum obsahovo nezaujímavé. Jeden z najobľúbenejších
argumentov homofóbnych „znalcov“ literatúry je obvykle ten, že homoerotická literatúra
je príliš hermetická. Za vlasy pritiahnutý argument, s ktorým ťažko polemizovať.

3/ Pokiaľ ide o tzv. ženské písanie, súhlasím
s Hélène Cixous, ktorá hovorí, že písanie je
vždy telesné. Súhlasím, že my ženy musíme písať o svojej sexualite, o tom nekonečnom a pohyblivom v nás, o svojej erotizácii. Súhlasím, že
práve písaním sa my ženy musíme vzoprieť
rozličným formám cenzúry, musíme písať našimi telami a objavovať, vynaliezať nové a nové
jazykové/výrazové odtienky. Súhlasím aj s tým,
že čím viac sme ženské telo, čím viac túžime
prerušiť mlčanie o svojich telách, tým viac sme
písaním. Takto rozkladáme monopolný diskurz – mužský diskurz – a zanechávame za
sebou verejnú stopu. V tom sa skrýva oslobodenie. Rada by som zároveň upozornila, že
ženské telo nie je iba jedno jediné; nie je homogénne. Lesbické telo je iné ako telo heterosexuálnej ženy. No napriek tomu medzi nimi existujú mnohé styčné body. Tak ako existujú styčné body medzi všetkými telami – mužskými,
ženskými, transsexuálnymi. Vlastne neviem,
čo presne by malo znamenať ženské písanie.
Viem len, že je dôležité, aby sme my ženy písali. Ako toto písanie natlačíme do nejakej obmedzujúcej definície, prenechávam druhým. Možno by som ešte dodala, že pri vytváraní podobných definícií treba byť veľmi opatrný na početné otázky, ktoré sa pri tom vynárajú. Napríklad: môžeme hovoriť o ženskom písaní aj
v prípade, keď ide o literatúru ženy uväznenej
v mužskom tele? Je to mužské alebo ženské
písanie? Bolo by sa treba opýtať, čo vôbec je
ženskosť a čo mužskosť? Ako je pohlavný/rodový subjekt reprezentovaný v súčasnej literatúre? Všetky tieto otázky považujem za vysoko
relevantné. Ak sa teda vrátim k východisku
svojho uvažovania – pre mňa je každé písanie
telesné. Pri oslobodzovaní ženských tiel má
práve feminizmus kľúčovú úlohu. Preto je –
a ešte ako! – dôležitý pre rozvoj ženského písania. No dôležité je, aby existovala práve tak feministická teória, ako prax – spolu analyzujú
a dekonštuujú samozrejmosti, ktoré vychádzajú z heteronormatívne postavených spoločenských matríc, na druhej strane posilňujú
(seba)vedomie žien, a tak sprostredkovane povzbudzujú ich tvorivosť.
4/ Je nevyhnutné organizovať spoločné podujatia, respektíve projekty, ktoré by poslúžili
promócii tzv. ženskej literatúry. Faktom je, že
promócia tzv. ženského písania je dôležitá,
otvára totiž spoločenský priestor a rozbíja početné klišé, ženy zároveň povzbudzuje, aby
„konečne odoslali všetky tie listy, ktoré tak
dlho skrývajú po priečinkoch“.

O chudnutí celkom inak
Igor Bukovský: Teraz to zíde? Pravdy a klamstvá o chudnutí
Bratislava, AKV – ambulancia klinickej výživy 2009
Kniha populárneho lekára,
špecialistu na výživu Igora Bukovského sa prihovára všetkým, ktorí sa pokúšali, pokúšajú a iste ešte budú pokúšať
o to, aby schudli natrvalo. Autor komentuje informácie –
klamstvá a pravdy – o chudnutí, ktoré sa doslova „valia“
na ľudí z reklám, časopisov,
novín a zaručených príručiek.
Nové, zázračné, celebritami
overené diéty a prostriedky na chudnutie
„zväčša nefungujú“ – ako konštatuje autor –
„a každý človek si musí nájsť vlastnú cestu“.
Kniha prináša okrem komentárov právd

a klamstiev o bleskových diétach, tukoch, cukre, chlebe,
liehovinách, fajčení, glykemickom indexe, ale aj pôste, metabolizme, detoxikácii, trávení
i pitnom režime aj celý rad príbehov a rozhovorov. Nechýbajú ani autorove stanoviská
k fyzickej aktivite, pevnej vôli,
motivácii, tipom a trikom.
Ak vás zaujala večná téma
chudnutia, môžete získať túto
knihu s vlastnoručným podpisom jej autora
Igora Bukovského. Stačí poslať kupón AKV
(Ambulancia klinickej výživy) na adresu redakcie do 13. mája.

JUBILANTI
od 29. apríla do 12. mája
• 29. 4. 1924 – Magda TAKÁČOVÁ,
prekladateľka
• 29. 4. 1937 – Peter PETIŠKA, básnik,
prekladateľ
• 1. 5. 1949 – Zlata MATLÁKOVÁ, poetka
• 2. 5. 1947 – Peter ŠTILICHA, básnik,
rozhlasový dramatik, prekladateľ
• 2. 5. 1954 – Miroslav HALÁS, prozaik,
dramatik
• 3. 5. 1956 – Rudolf JUROLEK, básnik
• 4. 5. 1943 – Helena DVOŘÁKOVÁ,
prozaička, publicistka
• 4. 5. 1923 – Richard MARSINA, historik,
autor literatúry faktu
• 5. 5. 1960 – Stanislava CHROBÁKOVÁ,
literárna vedkyňa, poetka, prozaička
• 6. 5. 1943 – Pavol STANISLAV, básnik
• 6. 5. 1937 – Sergej MAKARA, básnik,
prekladateľ
• 6. 5. 1922 – Zlata SOLIVAJSOVÁ,
spisovateľka pre deti, poetka
• 11. 5. 1944 – Štefan BALÁK, básnik,
autor kníh pre deti
• 7. 5. 1968 – Sabina FOJTÍKOVÁ, poetka
• 8. 5. 1967 – Vladimír BALLA, prozaik
• 9. 5. 1946 – Mikuláš LISICKÝ, autor
literatúry faktu
• 10. 5. 1948 – Beáta VARGOVÁ, poetka
• 10. 5. 1951 – Jozef JAKUBOVEC,
spisovateľ pre deti, básnik
• 11. 5. 1962 – Ľuboš SVETOŇ, prozaik,
kritik
• 12. 5. 1942 – Jana ŠRÁMKOVÁ, poetka,
prozaička, autorka pre deti a mládež

Za prof. Pavlom
Palkovičom
Prof. PhDr. Pavol Palkovič, DrSc., (14. 6. 1930
Kúty – 7. 4. 2009 Bratislava), slovenský literárny vedec, divadelný teoretik a historik, člen
Spolku slovenských spisovateľov, pôsobil ako
pedagóg Vysokej školy múzických umení
v Bratislave. V literárnovednej činnosti sa sústredil najmä na problematiku slovenskej realistickej drámy a jej kľúčových predstaviteľov
(Jozef Hollý, Jozef Gregor Tajovský, Vladimír
Hurban Vladimírov). Systematicky sa venoval
aj reflexii rozhlasovej dramatickej tvorby.
Edične pripravil publikácie kľúčových diel
prozaika Janka Jesenského a dramatika Jána
Chalupku. V kritických analýzach sa orientoval na duchovné rozmery umenia a aktuálnu
scénickú interpretáciu klasických titulov.
–pj–

Za prof. Jozefom
Heribanom SDB
Vo veku 84 rokov zomrel 16. apríla 2009 v Ríme slovenský biblista, prof. Jozef Heriban, salezián, emeritný profesor Pápežskej saleziánskej univerzity, ktorý dlhé roky pôsobil ako
vysokoškolský pedagóg v Japonsku. Rodák zo
Šelpíc je autorom niekoľkých kľúčových odborných prác z biblistiky, napr. Príručný lexikón biblických vied (1992).
–jmr–

Kto dostane knižku?
Bestseller Brisingr venuje Vydavateľstvo Fragment Zuzane MAJKOVEJ z Bratislavy, na maturitu z anglického jazyka sa môže podľa
Novej maturity zo Slovenského pedagogického nakladateľstva pripravovať Jozef STARINSKÝ z Tatranskej Kotliny, veľa zdravia želáme
Kataríne MACKOVEJ z Rožňavy s knihou Igora
Bukovského, šťastné chvíle s Malou knihou
o šťastí môže prežívať Pavol PALÁT z Dolného
Kubína, s Milenkou pána prezidenta sa zoznámi Marta ŠIMKOVIČOVÁ z Košíc.
OBJEDNÁVKA

KUPÓN

KUPÓN
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Čo dostaneš pri hre, ani čert nevydre
Rozhovor s básnikom a prozaikom Štefanom MORAVČÍKOM
Štefan Moravčík (l943) – rodák z Jakubova na Záhorí. Vyštudoval na FF UK v Bratislave
odbor filozofia – história. Pracoval vo vydavateľstve Tatran, v Univerzitnej knižnici (kde si
našiel aj druhú manželku), na Zväze slovenských výtvarných umelcov, vo vydavateľstve
Slovenský spisovateľ a teraz je šéfredaktorom Slovenských pohľadov. Vydal viacero
básnických zbierok – od Slávností baránkov (l969) po Motýle mukylásky (200l). Píše
„v duchu osvietencov a buditeľov, radcov múdrych a skúsených, nezaprúc v sebe merača
slovenského času, milovníka histórie a historika milovania“ (Martin Gajdoš). Ocenená bola
jeho próza Sedláci. Vydal aj erotomanské hračky Mlynárka má holubičku a Mlynárka
nemá holubičku. Milovanému Záhoriu sa venoval v knihách V Kiripolci svine kujú a Tajná
kniha Záhorákov. Píše aj básne a rozprávky pre deti, záujem vzbudili najmä jeho Veselé
potulky po Slovensku. Vyšiel mu výber ľúbostnej poézie Venušin paholok (2002). Slovník
nesprávne uvádza pahorok...
• Rodné Záhorie rezonuje vo vašej tvorbe neustále. Je väzba k rodisku pre spisovateľa dôležitá aj v zrelom veku, aby dovidel na širšie
obzory, no držal sa aj pri zemi, alebo je to iba
zotrvačnosť a návykový zdroj inšpirácie?
– Voľakedy som napísal článok Záhorie je moje
zámorie. Mala to byť vďačnosť rodnému kraju
za vyberané hniezda inšpirácie. Keď som sa vypísal zo svojich jurodivých divov, mladíckych
revolúcií a mal som napísané to, čo som musel
napísať, otvorila sa predo mnou priepasť zvaná:
Čo ďalej?! Práve leteli záhorácke vtipy a redaktor Štefan Drug ma oslovil, aby som využil
vhodnú dobu a napísal knižku záhoráckych povestí. Najprv bolo veľké zdesenie: Veď o Záhorí
nikde nič nie je! Stále sa ospevovali írečité kraje
ako Liptov či Orava, ale Záhorie bolo pánubohu
za chrbtom... či ešte nižšie. Bolo treba dvíhať
upracovaných ľudí, veď okolo zeleniny treba
toľko tancovať, a nikto to neocení, slovkom nepochváli. Chcel som vzdať hold, ale aj veselo
nabrať, zabrať a poučiť. Aby malí Záhoráčikovia
mali byť na čo hrdí, aby si v knižke našli niečo
o svojom kraji a predkoch. Nasledovali návštevy
knižníc, jazykovedcov a národopiscov. Bol som
milo prekvapený, koľko som toho nazbieral.
Dosť som sa venoval svojráznym povestiam,
pesničkám i rozprávkam zo Záhoria, zatiaľ som
svoje výskumy ukončil. Držím sa pri zemi, no
viac ako záhorácka pôda ma ovplyvňuje môj
zrelý vek – už sa nejaším, stačilo, teraz by som
uvítal druhé vydania mojich knižiek. Dávno sú
rozobraté. Ešte niečo tu je: na grant čaká môj
Záhorácky raj, satira o záhoráckych bohoch
a bohyniach, bájoslovie postavené na hlavu
a uťahujúce si zo záhoráckeho „moráka“, nátury. Keď vydavateľstvo v Martine zoženie prachy,
knižka vyjde. Ľahko sa robia dobiedzavé rozhovory, keď všetko spočíva inde, vo veľkorysosti
tých, čo dávajú na naše projekty peniaze. Takže
čakám, smutne kukám... Celé roky dávam do
fascikla špeciálne záhorácke slovíčka, vždy, keď
ma žena núti obriadiť si môj tvorivý (ne)poriadok, niečo z nich ubudne a toho slovníka sa
možno už nedočkám. Je to robota pre vraha,
povedal vraj Bernolák, a mne sa nechce robiť
vedecký slovník so všetkým činom, ale len bláznivo milú jazykovú hračku, potechu pre milovníkov reči záhoráckej a slovenskej.
• Jazyk je pre spisovateľa nielen pracovným
nástrojom, ale ako vidno, vo vašom prípade aj
akousi hračkou. Môže v tom byť aj po rokoch
niečo objavné, alebo je tá hravosť akýmsi koňom, na ktorom občas odcválate preč z tvrdej
každodennej reality?
– V každom mužovi je skryté dieťa, chce sa
hrať, povedal klasik. Ja som si povedal, že budem tie jazykové hračky a parádičky robiť pre
deti, tie to nikdy neunaví. Podľa niektorých literárnych kritikov hra nepristala lyrike, nuž som
ju s chuťou prenechal detským čitateľom, tam
pasuje. Pre dospelákov som hru používal ako
korenie – veď je dobré, keď báseň má viacero
rovín, niekto si všimne obsah, iný formu, ďalší
čertviečo. Mal som pocit, keď som sa hral, že
robím niečo pre objavovanie tajností a fajnovostí slovenčiny, prípadne záhoráčtiny. A potom cudnosť. Po rokoch rokúcich vážnej poézie
som potreboval naznačiť, že na ničom zanovito
netrvám, nič nikomu netlačím do hlavy nasilu,
len sa hrám, na okraj niečo poznamenávam.

Práca je všetko, čo človek robiť musí, a hra je
všetko, čo človek robiť nemusí, vyhlásil Mark
Twain. Zmysel hry nie je vo víťazstve, ale v hre
samej, pridal sa Jack London. Čo dostaneš pri
hre, ani čert nevydre, hovorí naše ľudové porekadlo. Je plno duchaplností o hre a hraní sa, aj
o humore. Sú to dobrí spoločníci do každej spoločnosti. S rokmi a so šírením svetovej krízy je
hry okolo nás čoraz menej, ťažko len tak odcválať preč z tvrdej každodennej reality. Prichádzajú mi na um desiatky slovných hračiek a pochabostí, no už si ich nezapisujem, len sa tak sám
pre seba s nimi pohrám, mám svoj súkromný
slovný cirkus s parádičkami...
• Báseň zjavne môže byť nielen peknou hrou
slov, ale aj etickým posolstvom. Má to však
vôbec význam, keď básnika, hoci spoločensky
vysoko hodnoteného, ako bol Milan Rúfus,
hneď po smrti niektorí ignoranti roznosia
v médiách na kopytách?
– Posledné Rúfusove knižky som si zvedavo
prečítal a veru ma tá ich etika i poetika dostali.
Sila! Odišiel veľký básnik, jeden z posledných
velikánov, lebo mladí zatiaľ nesľubujú bohvieaké výkony. Dnes nie je etika a vlastenectvo
„in“, nosí sa relativizmus, škaredosť, provokácia. V tomto kontexte je Rúfus naozaj výnimočným, neopakovateľným zjavom, jeho morálke
sa dá veriť a dá sa ňou narábať, oprieť sa o ňu.
Taký básnik môže byť príkladom. Jeho stotisícové náklady Modlitbičiek a vysoké náklady dospeláckych kníh svedčia o tom, že to nebola
márna či márnivá etika, ale hlboko zaštepila národ. Básnikov máme ako maku, môžu byť aj
opojní, omamní, ale tá súhra autora s čitateľom
tu nie je, ba možno sa okrem nášho barda ani
nič iné z poézie veľmi nečíta. Jeho smrť bola
pre mňa pamätná: zastavil som sa, načo sa bezhlavo rútiť do kŕdľa spevavcov, keď ide o niečo
celkom iné, o mravný zákon, písanie zo špiku
kostí. Ale aj tak si myslím, že báseň môže byť
peknou hrou slov. Práve tá pestrosť poetík je
zaujímavá. Veď príroda nám ukazuje a dokazuje, že čosi do seba má havran i lastovička, drozd
i pinka. Takže aj básnik, ktorý si to pinká, má
nárok, lebo prináša potechu ako starú metechu...
• Literatúra maľuje slovami pred čitateľom
rôzne obrazy autorovho vnútorného sveta.
Dôležitá je však aj vonkajšia výtvarná podoba
knihy. V mesačníku Slovenské pohľady dávate priestor aj slovenským výtvarným umelcom. Nakoľko je pre vás ako pre autora dôležité obrazové stvárnenie vašich kníh? Je významným prínosom, alebo ho beriete ako
povinný doplnok?
– Nemôžem zabudnúť, ako sme s výtvarníkom
Dežom Tóthom dostali v Lipsku cenu za najkrajšiu knihu (Raketa so zlatým chvostom).
Isteže mám rád maliarov a sochárov, ich práce
nám vylepšujú obraz časopisu a knižky – najmä
tie pre deti – by bez nich boli jalové a smutné.
Priam počítam s účasťou výtvarníka na celkovom vyznení knihy, v texte mu našepkávam
a som rád, keď sa po svojom odreaguje. Maliari
sú moji kamaráti, kongeniálny Emil Sedlák či
Martin Kellenberger. Doťahujú, čo je v knižke
napísané, robia si krásne svoje veci, vždy potešujúca ženská krása či detské videnie sveta sa
tu realizuje naplno. Moja prvá žena Božena
bola výtvarníčka, liečila bláznov arteterapiou

v časoch, keď ja som nemohol publikovať. Moje
deti sú posadnuté umením – Mišo je sochár
a Danka ilustrátorka. Obom sa darí, dcéra mi
ilustruje básničky i rozprávky. Rodina žije v takomto umeleckom svete, všetko sa tu liahne
pri káve, v „podkušovaní“, doberaní, špekulovaní o tom, čo by sa malo a dalo urobiť.
• Spolu s bratom Jozefom ste prepísali pre divadlo do „záhoráčtiny“ Ženský zákon, čo sa
stretlo s nečakaným úspechom. Nemali ste
však ambíciu napísať aj vlastnú divadelnú
hru? Veď divadiel je na Slovensku dosť...
– Zdá sa, že pre Tajovského hru a jej záhorácku
úpravu bol vhodný čas – ako kedysi pre tie záhorácke povesti. Žeby to bolo stálou aktuálnosťou záhoráckych frkov? S bratom sme si na tej
robote pochutili, predbiehali sme sa, kto vie lepšie „po našém“, brat bol lepší. Ja som už pokazený bratislavčinou a čítaním, ale brat – píšuci aj
pod menom Jozef Jakubovec – bol až po krk
v nárečí a labužnícky vychutnával špeciality nárečia. Úspech nás oboch prekvapil, nečakali
sme, že to SND bude roky hrať pred vypredaným hľadiskom. No nejde tu o nejaký otrocký
preklad do záhoráčtiny, veľa vecí sme domysleli
a vymysleli, napríklad Mária Kráľovičová si rozkázala, aby sme jej vystúpenia rozšírili, rozkošatili. Potom v týchto magických scénach exceluje, cíti sa – Záhoráčka – ako ryba vo vode. Je
v tom veľa lásky, preto to frčí... A napísať vlastnú
autorskú hru? Koľko takých sa dnes na Slovensku inscenuje? Nemám chuť písať do šuflíka.
Keby ma však niekto oslovil, zvážil by som to.
• Napísali ste aj množstvo kníh pre deti, do
najnovšej – Záhorácke rozprávky alebo Proč
majú prasce ocase na vrcúlky (Matica slovenská 2008) ste zozberali rozprávky z rodného
kraja a originálne ste ich zaznamenali. Možno rozprávkami prispieť k výchove nových
čitateľov, aby raz siahli po dielach pre dospelých?
– Nie tak dávno pýtal odo mňa Maroš Bančej do
Zorničky nové básničky pre deti. Nemám, nepíšem už pre deti, lebo nemám také malé deti
v rodine, nemám teda momentálne prečo a pre
koho. Je to pekná ilúzia, že autor si tak vychováva budúcich dospelých čitateľov. Tiež som
tomu kedysi veril, no už som skeptický. Naše
knižky – pre deti i pre veľkých – sa prepadávajú
do priepasti, do zabudnutia, márnosť šedivá!
Neviem, či je to aj v iných krajinách, no my tu
sýtime hladného vlka, absurdne píšeme nové
a nové veci, lenže tie zapadajú do tmy. Nikto
ich znovu nevydáva, nech by boli ako dobré.
Pritom nové mená sa vyskytujú vzácne, mladým sa nechce písať pre deti, naháňajú slávu –
poľnú trávu. Písanie pre deti nie je akýsi únik
od zodpovednosti a úlohy spisovateľa reflektovať spoločenské dianie, veď ide o budúcnosť
národa. Žartom a hrou, humorom a rozprávaním dvíhať deti k slnku je dôležité. No treba
siahať aj po už napísanom, keď sme zo seba vydali to „najsámlepšie“. Naša spoločnosť však

kašle na literatúru, na deti, topí sa v iných starostiach. Zďaleka tu nie je všetko ideálne, rozumné, mohol by som do toho búšiť aj v štyroch rozhovoroch...
• Váš román Sedláci svojho času dosť zarezonoval. Neláka vás výzva napísať nový román
napríklad o tom, čo sa tu dialo v posledných
dvadsiatich rokoch?
– Sedláci sa nepíšu dvakrát. Je to o tej herakleitovskej rieke, do ktorej sa nevstupuje dvakrát.
Je už kdesi inde. Aj ja som už inde, už po sebe
dávam veci do poriadku, upratujem, bavím sa
čítaním a internetom, sledujem politiku, bojím
sa o chod vecí, aby všetko išlo správne a bez
porúch. Ide to s vekom ako truhla...
• Nedávno ste priateľsky pomáhali mladším
kolegom presadiť sa, spomeňme aspoň Koleniča či Grupača. Oslovujú vás aj dnes mladší
autori? Sledujete tvorbu nových talentov
a majú to dnes, pri množstve vydavateľstiev
ľahšie ako napríklad pred desiatimi či dvadsiatimi rokmi?
– Literatúra pre mňa nikdy nebola čímsi natvrdlým, strnulým, vznešeným, vždy v tom bolo živé
mäso, atmosféra, čistá hra. Ďakujem písaniu za
to, že som mohol byť blízko výborných spisovateľov, žiť aj piť s nimi, prežívať ich vzopätia a nálady, sledovať ich lásky a hriešnosti, plány a ich
naplnenie. Boli to „bráškovia“, ako hovorí Ivan
Kolenič. Boli to roky veľkých záťahov a roboty.
Rudo Sloboda, Jano Stacho, Jožo Mihalkovič,
Vinco Šikula... Bolo to ako v rodine, je to viac
ako všetka sláva a suché riadky v slovníku spisovateľov. Stihol som ešte zažiť vyčíňanie barbarov, ale tam aj končím. Profesionálne sledujem
tvorbu mladších a som vždy milo prekvapený,
keď zasvieti jasný talent. Napríklad na internete
som hľadal pod heslom „poézia”, no našiel som
tam básne len jedného interesantnejšieho „týpka“. No vždy som otvorený prívalu nových formulácií, pohľadov na svet – veď o tom aj Slovenské pohľady koniec koncov sú, že áno.
• Dosť sa tu obzeráte dozadu, ale čo ďalej? Na
čom autorsky pracujete a kedy to čitateľom
predstavíte?
– Už som sa tu vyspovedal zo svojich očakávaní
a túžob, či možno skôr súžob. Čakám na vydanie humorného Záhoráckeho raja, aby moji čitatelia videli, že si viem zo svojich posvätných
vecí aj utiahnuť, a na vydanie mám pripravený
zostrih mojich abecedných básničiek pre deti.
Kolenič nám raz povedal: O čom sa to tu bavíte
ako spisovatelia?! Nikto o vás nevie, veď vaše
knižky nie sú v kníhkupectvách, je to len číry
sebastredný pocit. Je teda na vydavateľoch, aby
siahli po našich knižkách a dostali ich medzi
čitateľov. Dosť sa čudujem tomu nedostatku
starostlivosti o ďalšie osudy už kedysi vydaných
knižiek, mohli by predsa žiť ďalším životom.
Lenže to už nemôžu ovplyvniť sami autori, je to
na iných ľuďoch.
Roman Kaliský-Hronský
Foto Peter Procházka
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