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BÁSNIK SA PÝTA – BÁSNIK ODPOVEDÁ
„Zo stredoeurópskej malichernej žiarlivosti
a nenávisti sa dá vyslobodiť iba tak,
ak sa zbavíme istých častí z našich
národných pút a kvázisuverenity v prospech
vyššej, združujúcej perspektívy.
A tu, v našich končinách, je najzrejmejšou
vyššou, združujúcou perspektívou
stredoeurópska podoba Európy.“
Rozhovor s bratislavským maďarským
básnikom Árpádom TŐZSÉROM nájdete
na strane 12.
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Program festivalu Ars poetica
Viliam MARČOK: V poschodovom labyrinte
Etela FARKAŠOVÁ: Káva s Bachom, čaj so Chopinom
Ľuboš ZEMAN: Plač vo vetre
Gustáv MURÍN: Návrat do Budúcnosti
Vladimíra KOMOROVSKÁ: Bonvivánske chiaroscuro
Laco HAAS: Trogári
08 Julian BARNES: Arthur & George
Markus ZUZAK: Zlodejka kníh
11 Štefan BREIER – Ivan HULÍN: Volania do prázdna
Petra HANÁKOVÁ: Paľo Bielik a slovenská filmová kultúra
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CENY A TALENT

NAJPREDÁVANEJŠIE KNIHY

Piaty laureát literárnej ceny Anasoft litera literárny
vedec, pedagóg a prozaik Stanislav Rakús bol
najstarším z desiatky spisovateľov, z ktorých
sa vyberal víťaz. Pri preberaní ceny utrúsil,
že je v „predkremačnom veku“. Anasoft litera bola,
ak sa nemýlim, už štvrtá Rakúsova cena v rozpätí
roka – po Cene Asociácie organizácie spisovateľov
Slovenska, Cene Jána Johanidesa a Cene cien. Úplne
opačne to bolo o pár dní pri vyhlasovaní víťaza
literárnej súťaže v rámci projektu Mám talent. Hlavnú
cenu získala najmladšia z ocenených, 23-ročná
študentka Katarína Tholtová, ktorá je ešte
v „predpromočnom“ veku a ide o jej knižný debut.
Vek úspešného autora je však nepodstatný údaj.
Ide o jeho dielo a prijatie čitateľskou i odbornou
verejnosťou. Kým pri Anasoft litere sa ešte ani raz
nestretol čitateľský výber s výberom poroty,
čo ma svojím spôsobom teší, lebo víťaz je len jeden,
a mne je vždy tak trošku ľúto tých finalistov, ktorým
sa cena neujde. Takto je teda ešte jeden autor
odmenený, tento rok získala cenu čitateľov Sme
Veronika Šikulová. V projekte vydavateľstva Ikar
Mám talent je postup iný. Porota vyberá z textov
publikovaných na internetovej stránke a kladne
prijatých čitateľmi. Prvých päť titulov, vrátane
víťazného, je už v predaji. Knižky majú jednotnú
úpravu a na obálke logo projektu, takže ich ľahko
spoznáte. Ak ste si však doteraz neprečítali víťaznú
knihu Stanislava Rakúsa Telegram, siahnite po nej.
Je veľká pravdepodobnosť, že pri čítaní pôvabných
poviedok sa stotožníte s názorom odbornej poroty.
Margita Bíziková

KNÍHKUPECTVO ĽUBICA
ZÁMOCKÁ 1, 901 01 MALACKY
TEL.: 034/772 6734
Slovenské:
1. G. Murín: Boss všetkých bossov – Mikuláš Černák –
Marenčin PT
2. M. Fartelová: Anjeli neplačú – Motýľ
3. E. Urbaníková: Svet mi je dlžný – Evitapress
Zahraničné:
1. L. Kepler: Hypnotizér – Ikar
2. D. Silva: Zradca – Slovenský spisovateľ
3. J. Archer: Pomsta – Ikar
KNÍHKUPECTVO BYSTRICKÝ
KÁTOVSKÁ 49, 908 51 HOLÍČ
TEL.: 034/6683 524
Slovenské:
1. A. Hudec: To bola Malokarpatská kapela – Forza Music
2. R. Holec: Coburgovci a Slovensko – Kalligram
3. T. Keleová-Vasilková: Sľub – Ikar
Zahraničné:
1. J. Moro: Červené sárí – Ikar
2. K. Mossová: Zimní duchovia – Ikar
3. L. Kepler: Hypnotizér – Ikar
KNÍHKUPECTVO SLOVENSKÝ SPISOVATEĽ
LAURINSKÁ 2, 813 67 BRATISLAVA
TEL.: 02/5443 3760
Slovenské:
1. B. Filan: PrešpoRock – Vydavateľstvo Slovart
2. I. Vaško: Milan Rúfus – Slovenský spisovateľ
3. J. Pronská: Hriech prvej noci – Slovenský spisovateľ
Zahraničné:
1. D. Silva: Zradca – Slovenský spisovateľ
2. G. Dietmar: Strýko z Bratislavy – Kalligram
3. W. Dirieová – C. Millerová: Púštny kvet – Ikar
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Katarína oltová

Nočné motýle
Bratislava, Ikar 2010. Edícia Mám talent
Ženy i dievčence sa nám neuveriteľne rozpísali. Chvíľami to
vyzerá, že dnes sa menej boja toho, že zmeškajú vlastnú svadbu, než že by mali premeškať svoj podiel na celebritnej sláve.
Masy nových virtuálnych svetov vytvorených frenéziou písania
však majú nepochybne svoju váhu s priamou úmerou narastajúcu s osamelosťou súčasného človeka a ženy zvlášť. Ak niekto
potrebuje napísať srdcervúci príbeh o neslobode či ponížení,
alebo ak niekto zacíti v sebe schopnosť solidarizovať sa písaním s utrpením alebo radosťou, určite nie je na tom nič zlé.
Písanie, či už dobré alebo zlé, vždy bolo a zostane prostriedkom autoterapie alebo terapie. Ak je dnes písania viac ako inokedy, môže to znamenať, že pribúda objektov terapie i solidarizovaniachtivých jedincov. Nič viac, nič menej: nemusí to bezpodmienečne znamenať aj zvýšený záujem o literatúru a hodnoty ňou vytvorené. Internetová iniciatíva vydavateľstva Ikar
Mám talent, napojená na knižné vydania čitateľsky vopred odsúhlasených produktov písania v rovnomennej edícii, má nepochybne najmä svoje ušľachtilé terapeutické poslanie. Ak vďaka takejto súťaživej iniciatíve vznikne aj literatúra, možno to
v každom prípade pokladať za pridanú hodnotu a jej vyhlasovateľom možno úprimne zablahoželať, že neuzavreli priestor
pre naozajstnú literárnu tvorbu, ktorá – ako je známe – vzniká
so všetkými rizikami spravidla v hermetickej autorskej dielni,
čo podčiarkli aj angažovaním literárnokritických autorít.
Keď držíme v rukách knihu víťazky literárnej súťaže Mám
talent sprevádzanú ďalšími štyrmi literárne hodnotnými titulmi, musíme konštatovať, že tej pridanej hodnoty súťaže nebolo málo. Veď román Nočné motýle mladučkej bratislavskej
študentky psychológie Kataríny Tholtovej (1987) je nielen objavom novej autorky, ale nepochybne aj výzvou pre celú slovenskú literatúru roky balansujúcu medzi postmodernistickými pokušeniami a tradicionalistickými kánonmi. Je to román
s nekrikľavou víziou dôstojnosti človeka dôstojne bojujúceho
s mnohohlavými príšerami postindustrializmu, manipulácie
a deštruktivistickými hrozbami, rovnako ako s prázdnotou
pseudoliterátskych úskokov či textománie vytvárajúcej texto-

vé systémy očividne sa vymaňujúce z literárnych kritérií. Katarína Tholtová bez veľkých slov, bez pátosu novátorstva, obyčajnými vetami s jasnou dikciou i jasným významom, trpezlivo
a cieľavedome buduje tvar svojej prózy, z ktorého sa napokon
vykľuje polyfónne umenie s napätím vo vnútri i navonok, s nejednoznačnou, ale o to zrozumiteľnejšou sémantikou. Pravdaže, objektom Tholtovej výskumov – lebo jej texty chvíľami
naozaj veľmi pripomínajú psychoanalytické protokoly freudovského či jungovského razenia – je ľudská duša, alebo ak
chcete – psyché so všetkými tajomstvami, pekelnosťami i slasťami, so svojím tajomným totalizmom. Autorka si z možných
ponúkajúcich sa variácií vyberie vzorku štyroch subjektov trpiacich nezvyčajnou poruchou – totálnou nespavosťou, a fanaticky ctižiadostivého psychiatra, ktorý si chce na svojich
zvláštnych pacientoch vydobyť svetovú slávu. Už spôsob,
akým autorka opisuje vzťah postáv k svojmu postihnutiu,
svedčí o jemnosti jej nástrojov i o jemnosti videnia sémantiky
postáv, ich príbehov a konania i sociálnych kontextov. Postavy
svojím vzťahom k sebe i k svojmu konaniu vlastne objavujú
vlastnú dušu uväznenú konvenciami či zvonku vnútenými stereotypmi, a podľa zákonov psychoanalýzy sa tým prepracúvajú k slobode. To, čo napokon vyzerá ako vzbura, je len návrat
do integrity, návrat do spavosti, ktorej produktom sú sny
ochraňujúce osobnosť pred vyprázdnením („Človek nepotrebuje k životu spánok, ale sny“). Toto objavovanie má však svoj
prísny temporytmus a stupňuje sa od tajomnej zdržanlivosti
po výbuchy vzbury. V Tholtovej dikcii je však vždy všetko solídne, slušniacke, vyargumentované. I tá happyendová irónia,
ktorá psychiatra uvrhne do blázinca a oslobodených do snov.
Napriek tomu čitateľ zažíva spolu s autorkou veľké napínavé
dobrodružstvo objavovania duše. Trúfam si povedať, že v slovenskej literatúre dosiaľ neexistuje taký plnokrvný obraz ľudskej psychiky obklopenej civilizačnými hrozbami modernej
doby, aký nám predostrela vo svojom nanajvýš vecnom, ale
zároveň snivom románe mladá autorka.
Alexander Halvoník
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ZRKADLÍME
„Čas sú peniaze. Nech mi jazyk
zdrevenie, ak by som tvrdila,
že by som Anasoft Literu niekedy
nechcela vyhrať. Lenže spisovateľov
je veľa a takáto cena len jedna.
Keby bolo viac cien a dokonca viac
oceňovaných literárnych kategórií,
bolo by viac „víťazov“ a viac času
na písanie. Keby, keby, boli by sme
v nebi.
Minule som sa pokúsila v nákupnom
centre vymeniť poviedku za liter
mlieka. Vyhodili ma…“
Uršuľa Kovalyk, Pravda, 20. 9. 2010
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KDE BOLO
• Považská galéria v Žiline –
prezentácia knihy poviedok
Ladislava HRUBÉHO – Cesty
na vrch Sad – 10. septembra
• Letná čitáreň U Červeného raka
v Bratislave – prezentácia prekladu
knihy Lov na Eichmanna
od amerického spisovateľa Neala
Bascomba – 13. septembra
• Západoslovenské múzeum
v Trnave – Spomienky očami
pamätníkov Jozef Strečanský –
verný syn Dona Bosca –
prezentácia knihy spomienok
k 100. výročiu narodenia – 16.
septembra
• Kníhkupectvo Panta Rhei
na Poštovej ulici v Bratislave –
prezentácia knihy Marty
ŠURINOVEJ Krajinka s koníkom –
16. septembra
• Oravská knižnica A. Habovštiaka –
prezentácia publikácie Cezhraničný
kultúrny dialóg objektívom –
20. septembra
• Klub slovenských spisovateľov
v Bratislave – prezentácia knihy
Milana ČIČA Štátoprávne
postavenie Slovenska –
21. septembra
• Kníhkupectvo Panta Rhei
v Prešove – prezentácia knihy
Gustáva MURÍNA Boss všetkých
bossov – Mikuláš Černák –
22. septembra
• Kníhkupectvo Artforum
v Bratislave – prezentácia knihy
Jána ROZNERA Noc po fronte –
22. septembra
• Francúzsky inštitút v Bratislave –
prezentácia publikácie
Translatologické štúdie v rámci
seminára Translatologické reflexie
(Umelecký prekad z/do románskych
jazykov) – 23. septembra
• Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
– prezentácia básnickej zbierky
Marian Urban MIKLÁŠ: Múze
sa prihovoriť – 23. septembra
• Kníhkupectvo Panta Rhei
v Prešove – prezentácia knihy
Gabriely FUTOVEJ a Romana BRATA
Chlapci padli z višne, dievčatá
z jahody – 23. septembra

KDE BUDE
• Dom kultúry v Senici – odborný
seminár Život a dielo Pavla
Stanislava PIUSA – 30. septembra
• Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
hudobné oddelenie – prezentácia
knihy Margity KÁNIKOVEJ
V znamení púpavy – 12. októbra
o 17.00

Víťazom Anasoft litera 2010 je Stanislav Rakús
Piatym laureátom literárnej ceny Anasoft litera sa stal Stanislav RAKÚS.
Porota v zložení Zuzana Belková, Jana Cviková, Radoslav Passia, Jaroslav
Šrank a Vladimír Petrík ocenila jeho knihu Telegram (KK Bagala).
Domček jedným ťahom (Vydavateľstvo Slovart) Veroniky ŠIKULOVEJ sa
najviac páčil čitateľom a získala zaň cenu čitateľov denníka Sme. Slávnostné
odovzdávanie cien sa uskutočnilo 16. septembra v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Generálnym partnerom literárnej ceny je spoločnosť Anasoft.
Foto Peter Procházka

Poézia trojhlasne
V rámci spolupráce Literárneho informačného centra s Literature Across
Frontiers sa v Bratislave uskutočnila medzinárodná dielňa prekladu poézie.
Dielňu viedla riaditeľka Scottish Poetry Library v Edinburgu pani Robyn Marsack. Básnici Tom Pow zo Škótska, Richard Gwyn z Walesu, Elena HidvéghyováYung zo Slovenska, Giorgios Hantzis z Grécka, Nurduran Duman z Turecka
a Zaza Koškadze z Gruzínska ponúkli výsledky týždennej práce aj verejnosti
v kníhkupectve Panta Rhei na Poštovej v Bratislave 17. septembra. Čítali tam
svoje diela v slovenčine, angličtine a v materinských jazykoch.
-r-

V rytme tanga
Spoločenská udalosť, aj tak možno charakterizovať, podľa počtu celebrít
na meter štvorcový, septembrovú prezentáciu najnovšej knihy Jozefa
HERIBANA Ružový trojuholník z vydavateľstva Herial. Román, ktorý sa dotýka citlivej témy homosexuality, je vlastne príbehom piatich postáv a zlieva sa do rozprávania „o vášnivej láske, zničujúcej žiarlivosti a perverznej
zrade“. Vášeň vyjadruje, ako sa v texte zdôrazňuje, aj argentínske tango. To
nechýbalo už na prezentácii prechádzajúcej Heribanovej knihy Posadnutosť.
Autora však uchvátilo natoľko, že sa rozhodol absolvovať tanečný kurz a výsledok predviesť spolu s profesionálnymi tanečníkmi. Až potom sa dostali
k slovu známe tváre z televíznej obrazovky – Hana Rapantová a Michal
Hudák, aby prečítali úryvky z knihy a „pokrstili“ ju ružovými trojuholníkmi.
Mimochodom, nechýbalo ani poďakovanie autora všetkým spolupracovníkom, v prvom rade však rodine – manželke Alene Heribanovej a dcéram
Tamary a Babsy. A keďže jablko nepadá ďaleko od stromu, jedna z dcér akciu moderovala a napísala knihu z prostredia celebrít.
-eť-

Záhrada za oponou
V pondelok 6. septembra sa v prednáškovej sále Univerzitnej knižnice
v Bratislave v jesennej Záhrade zrodila diskusia o divadle, nazvaná Divadlo
od nuly. Hosťami boli spisovateľ, autor a performer vlastných vystúpení
Daniel Hevier a divadelníci – režisérka Mariana Ďurčeková, režisér Ján
Luterán, dramaturg Miroslav Dacho. Jedným z podnetov diskusie bola aj
prítomnosť prvkov humoru v divadelnom predstavení či v nepredvídaných
úsmevných príhodách počas neho. Osviežujúco pôsobili ukážky z autorských divadelných inscenácií Bola raz jedna trieda a Svadba, v ktorých sa
stretlo mnoho prvkov, od ľudových tradičných až po súčasné, pôsobiace
dojmom istého klišé. Inscenácia Svadba pritom vznikla netradične – pri jej
tvorbe boli použité časti nahrávky rozhovoru divadelníkov. V čase uvedenia
hier boli ich autori ešte študentmi VŠMU. Daniel Hevier nám priblížil svoje
„one man show“ vystúpenia a stretnutie s divadlom z pohľadu literáta.
V závere mali diváci možnosť vidieť hodinovú výstavu fotografky Zuzany
Mitošinkovej. Večerom sprevádzali už tradične moderátori Veronika
Dianišková a Peter Michalík. Počas zimného obdobia sa Záhrada bude konať len každé dva mesiace. Na najbližšie podujatie sa opäť môžeme tešiť
v utorok 9. novembra o 19.00.
Martina Grmanová

LITERÁRNA SENICA
Juraj Kukura a Čakáreň
LADISLAVA
Nový román Čakáreň Denisy FULMEKOVEJ s témou asistovanej reproNOVOMESKÉHO 2010 dukcie
a zložitosti vzťahov zaľúbených párov, ktoré márne túžia po bábätNa súťaži sa môže zúčastniť každý autor,
ktorého práce neboli dosiaľ knižne publikované. Súťaž je tematicky voľná a neanonymná. Každý zúčastnený autor môže
poslať najviac 5 poetických, resp. prozaických útvarov v rozsahu maximálne 20
strojom písaných strán formátu A4
v troch kópiách v slovenskom jazyku.
Súťaží sa v literárnych žánroch: poézia,
próza, reportáž, cestopis, dramatický útvar. Súťažný príspevok musí obsahovať
meno, vek autora, bydlisko, u žiakov a študentov aj navštevovanú školu a ročník.
Uzávierka súťaže je 30. septembra 2010.
Práce treba poslať poštou na adresu:
Záhorská knižnica,
Vajanského 28, 905 01 Senica
Informácie poskytuje Mgr. Katarína
Soukupová, tel. 034/651 2604,
e-mail: soukupova.katarina@zupa-tt.sk/

ku, uviedlo medzi čitateľov 14. septembra vydavateľstvo Ikar. Autorka upozornila, že hoci kniha patrí medzi tzv. ženské romány, rovnako ako v predošlých jej príbehoch, happy end v nej čitateľov nečaká. Pre ňu osobne sa
však písanie Čakárne happy endom skončilo. Po odovzdaní rukopisu, ako
povedala, sa sama zmenila na „čakáreň“. Bábätko sa má narodiť v decembri.
„Knižné bábätko“ hojne polial červeným šampanským herec Juraj Kukura.
Prezradil, že knižku prečítal a podľa neho to je ženský román pre mužov,
ktorý si vie predstaviť aj sfilmovaný.
-bi-
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Nevyužité myšlienky
Dobrá slepačia polievka vyrieši všetky záhady!
Ľuboš Jurík: Prípady reportéra AZ 15/16,Magnum publisher 2010
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Viliam Marčok: V poschodovom labyrinte

BIBLIOGLOSÁR
Kristie Macrakisová

Bratislava, Literárne informačné centrum 2010
V kolobehu ideí, spoločenských a historických okolností, ktoré nevyhnutne
(pred)určujú podobu univerza, mala
literatúra vždy neodškriepiteľnú (aj
keď nie vždy náležite docenenú) funkciu. Abstrakciou reality do istej miery
zjednodušovala a sprehľadňovala všetko, čo ju obklopovalo, vytvárala ilúziu
paralelného systému „škatuliek“, do
ktorých sa pohodlne zmestili všetky
zákonitosti bytia, od morálky až po
svedomie. „Princíp usporiadanosti“
platil pre literatúru dlho, narušilo ho
až 20. storočie systematickou deštrukciou ľudskej existencie. Ucelená autorská výpoveď sa začala rýchlo meniť na
bludisko textov a významov, ktoré svojou napätou nepredvídateľnosťou vystihovali rozháranosť „moderného človeka“ lepšie ako vŕzgajúce pravdy klasikov. Z príbehu zostal text, jazyk sa
stratil v chaose slov, autora vytesnil čitateľ a písanie odvtedy balansuje na
šikmej ploche postmoderny.
Monografiu Viliama Marčoka V poschodovom labyrinte možno čítať
rôznym spôsobom, nemusíme sa pritom spoliehať na pohodlný vedecký
diskurz, zjavný na prvé od/čítanie. Po
rozkrytí prvej roviny striktne vedeckých argumentácií, pregnantných definícií a náležitého akademického odstupu textu (od recipienta), sa ukrýva
inšpiratívna (meta) literárna polemika
medzi čitateľom, textom a literárnou
vedou, ktorej hlavnou témou je post-

POSADNUTÍ TAJOMSTVAMI

moderna, ako literárny fenomén, ktorý preskupil kompetencie tvorby textu z autora na čitateľa a poskytol mu
tak veľkú mieru slobody (či svojvôle),
s ktorou však treba zaobchádzať nanajvýš zodpovedne. Ak totiž podľahneme ilúzii, že postmoderný text
predstavuje veľkorysý otvorený priestor interpretačnej kombinatoriky bez
pravidiel, ocitneme sa v zmätku, z ktorého niet cesty späť. Postmoderný
text ukrýva veľa benefitov, kladie však
zvýšené nároky na čitateľskú priprave-

nosť. A tento fakt Marčok v knihe demonštruje viac než názorne.
Vytýčenie skúmaného problému pritom zaváňa protirečením, autor sa totiž snaží o konceptualizáciu problému,
ktorý sa svojou podstatou zámerne vyhraňuje voči akejkoľvek kategorizácii,
či charakterizácii, práve naopak, zakladá si na premenlivosti, neuchopiteľnosti, ktorú nemožno ohraničiť, dokonca často ani uspokojivo pomenovať. Napriek tomu jeho uvažovanie
predpokladá isté metodologické východiská, ktoré možno pri hlbšej sonde do problematiky negovať, alebo aspoň problematizovať. Pre Marčoka sú
takýmito východiskami stanoviská
„objektivistickej“ literárnej vedy, ktorá
vnímala umeleckú výpoveď ako štruktúrovaný, koherentný celok, vznikajúci
pod dominanciou autora. Autorove argumentačné postupy možno charakterizovať ako (erudované) žonglovanie
so vše platnými atribútmi architektoniky textu, ktoré sa v postmodernom
(dis)kurze javia ako nefunkčné a neadekvátne a je nevyhnutné ich nahradiť novou, subjektívnejšou čitateľskou
kompetenciou, založenou na rozklade
zložiek textu, ktorému predchádza
rozklad myšlienky, v postmoderne zásadne mystifikovanej a ironizovanej.
Ako autor ďalej dokazuje, každý postmoderný text postihuje istá miera
parazitizmu, je výsledkom pôsobenia
rôznych vplyvov mimo autorskej in-

tencie, ktoré sa navzájom reťazia a vytvárajú literárny kompilát. Nie náhodou sa pri hľadaní (skromných) počiatkov „slovenskej postmoderny“ opiera
o autorov, ktorí svoju tvorbu založili
na kompiláciách „cudzích“ textov
z rôznych zdrojov (Vilikovský, Macsovszky), alebo sa zamotávajú do autorských mystifikácií, dúfajúc, že si
s ich zahmlenou identitou poradí čitateľ (Mitana). Ak je pre postmodernu
predsa len niečo charakteristické, je to
rozkrývanie významových nuáns a alúzií v texte, ktorých objavovanie je výsledkom analýzy všetkých rovín textu,
bez ohľadu na autorské náznaky a literárnovedné schémy. Ak sa dokážeme
oprostiť od naordinovaných interpretačných modelov a vnímať text ako
autonómny (lingvistický) objekt,
máme (podľa autora) šancu dosiahnuť
postmoderný modul literatúry.
V Poschodovom labyrinte postmoderny však autor napriek odhodlaniu
blúdi trochu rezignovane, s patričnou
mierou skepsy nielen voči slovenskému
literárnemu kontextu, ktorý (až na pár
výnimiek) na postmodernu zjavne ešte
„nedorástol“, ale aj voči tej časti literárnej vedy/kritiky, ktorá odmieta derridovskú paradigmu a prikláňa sa k „spiatočníckej“ interpretačnej optike. Niet
pochýb o tom, že na moderné uvažovanie o texte treba nielen dorásť, ale najmä dospieť. Ani dospievanie však netreba urýchľovať.
Lenka Szentesiová

Juraj Dolník: Teória spisovného jazyka

Alastair Smith

AKO PRICHÁDZAJÚ
NA SVET BÁBÄTKÁ?

(so zreteľom na spisovnú slovenčinu)
Bratislava, VEDA 2010
Teória spisovného jazyka (so zreteľom na spisovnú slovenčinu) je koncipovaná v pretenzii súčasného (a najmä žiaduceho) pragmatickolingvistického smerovania – reflektuje kľúčové
otázky teórie spisovného jazyka a jazykovej kultúry z pozície nielen erudovaného jazykovedca, ale najmä prirodzeného nositeľa jazyka.
Pre logické koncipovanie siedmich
bohato členených kapitol sa stáva východiskovým pilierom kontinuálny
vývin a rozvoj teórie spisovného jazyka a jazykovej kultúry, ktorý uvádza
čitateľa (aj) v kontexte historického
konštituovania nášho spisovného jazyka do úzkych vzťahov s jazykom
českým i maďarským. Takýto prierez
umožňuje konfrontovať identitu a dynamiku spisovného jazyka „včera
a dnes“, a to aj v súvislosti s úvahami
o adekvátnych jazykových intervenciách kodifikátorov.
Nasledovné výklady sa dotýkajú prob-

lému, „ako blízko je naše poznanie reálneho vzťahu spisovnej slovenčiny k súčasným podmienkam jej fungovania.“
(s. 220) Tendenciu prechodu od „umelosti“ spisovného jazyka k jeho prirodzenosti reflektuje autor cez reálne jazykové správanie používateľov, preto aj
nositeľom jazyka venuje v monografii
značný priestor (napr. v kapitolách Súčasný jazykovokultúrny svet Slovákov,
Spisovná slovenčina a jej nositelia). Systematický výklad, dopĺňaný inventarizáciou fundamentálnych pojmov, je tak
založený na protiklade komunikačného (sociolingvistické bádanie) a extrakomunikačného (systémová lingvistika) vnímania jazyka a reálnych jazykových problémov: protiklad predstavuje
metodologický rozdiel medzi reflexívnolingvistickým a pragmatickolingvistickým nazeraním na jazykové javy
a dynamické tendencie. Autor cez súčasný stav a jazykovú prax poskytuje
čitateľovi množstvo reálnych jazyko-

KNIHA ROKA 2010
Stav k 10. septembru

pri posudzovaní reálnych jazykových
problémov v kodifikačných príručkách
a otázke kultivovania spisovného jazyka.
Čitateľský potenciál monografie
umocňuje prítomnosť doposiaľ menej
pertraktovaných tém, ako sú jazyková
ideológia, jazykové sebavedomie, či
otázky jazykovopolitické. Autorove slová záverečnej kapitoly Rozvíjanie jazykovedného poznávania a chápanie spisovného jazyka upozorňujú na potrebu
zohľadnenia dynamiky lingvistického
poznávania a reálnej používateľskej
kultúry. Tieto slová predstavujú apel na
kompetentných, ktorí môžu odstrániť
„večný“ spor medzi deklarovanou teóriou a jazykovou praxou s posilnením
prirodzeného vzťahu medzi spisovným
jazykom a jeho používateľmi, „aby sa
prirodzenosť používateľov mohla slobodne prejaviť v tom rámci, ktorý je
daný ich prirodzenou jazykovou jednotou aj diferencovanosťou“ (s. 59).
Jana Orieščiková

ANKETOVÝ LÍSTOK - KNIHA ROKA 2010
Počet hlasov

KNIHA ROKA
1. A. Straka: Chvatom – Knižné centrum
2. M. Bielik: Neskutočnosti – Vydavateľstvo Matice slovenskej
3. J. Karika: V tieni mafie – Ikar
4. P. Tomašovič: Bezčasie – Spolok sv. Vojtecha
5. P. Krištúfek: Blíženci a protinožci – Marenčin PT

vých exemplifikácií, posudzovaných
z oboch diferencovaných pohľadov, pričom pragmatickolingvistická koncepcia sa javí ako kompatibilnejšia (nielen)

KNIŽNÁ REVUE

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

55
41
24
17
15

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

DEBUT ROKA
1. R. Piško: Hačava – Ikar
2. L. Haas: Trogári
3. Z. H. Bukowsky: Sexodus – Ikar
4. J. Hargaš: Mám v pätách mafiu – Slovenský spisovateľ
5. T. Melasová: Tovar – Marenčin PT

10
8
7
6
5

1. Knižné centrum
2. Ikar
2. Vydavateľstvo Matice slovenskej
3. Vydavateľstvo Slovart
4. Aspekt

Meno a adresa odosielateľa:

(podpis)

VYDAVATEĽSTVO ROKA
38
31
31
27
10

Ikar 2010
Preklad Igor Otčenáš
V paródiách na Jamesa Bonda nosia agenti v kravate vysielačku,
v zube výbušninu a v nosnej dierke fotoaparát. To sú však len filmové fikcie. No fotoaparát sa dá
schovať aj do podprsenky a tomuto zamaskovaniu predchádzali roky výskumov a pokusov, ktorých výsledky používali nie hocijakí lacní detektívi, ale prísne
utajené existencie – agentky východonemeckej špionážnej zložky. Knižka americkej spisovateľky
o takmer bondovských praktikách nemeckej Stasi je podložená dlhoročným serióznym štúdiom materiálov, písomných záznamov a predmetov, ktoré autorka našla v obsiahlych archívoch. Macrakisová odhaľuje špinavosti, ktoré sa diali pod rúškom
ochrany štátnej bezpečnosti. „Čo
sú špióni: kňazi, svätci a martýri?
Je to odporná procesia čírych
bláznov a zradcov, áno, sú to buzíci, sadisti a pijani, ľudia, ktorí sa
hrajú na kovbojov a Indiánov, aby
si presvetlili svoje prehnité životy,“ cituje autorka mysliteľa Johna Le Carrého. Autorka poctivo
mapuje, čoho je schopný štát
v mene ochrany ľudstva. No nehľadajte v tejto knihe strhujúci
dej...

Svoje hlasy do ankety KNIHA ROKA 2010 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 2010. Uzávierka ankety je 15. marca 2011.

SPN – Mladé letá 2010
Preklad Natália Penerová
Zaujímavá, pekne ilustrovaná
knižka s mnohými záložkami prináša ucelený pohľad na vznik nového života, tehotenstvo matky,
pôrod a ďalší vývoj dieťatka. Rozhodujúcou zložkou knihy sú ilustrácie Marie Wheatleyovej. Jednoduchou formou dopĺňajú maximálne zjednodušený text autora. Hoci je publikácia pokusom
o objektívny pohľad na zrod života, autorovi unikli niektoré dôležité údaje, napríklad: Prečo sa
v nej ani nenaznačuje, že počiatkom života je láska a sex medzi
dvoma jedincami? To už budú deťom musieť dorozprávať rodičia...

Katarína Marettová

SLOVENSKÁ KUCHÁRKA –
SLOVAK CUISINE
Príroda 2010
Anglické texty Lýdia Švarcová
Katarína Marettová vybrala z bohatej slovenskej kuchyne najtypickejšie domáce jedlá: Od najstarších jedál z čias, keď sa naši
predkovia živili len tým, čo si
sami dopestovali a dochovali, prípadne čo im dal les, až po súčasné menu, ovplyvnené stykom
s cudzinou a prelínaním národov
a národností. Nemôžu teda chýbať bryndzové halušky, mrvenica,
živánska, guláš, kelový prívarok,
špenát, parené buchty, čerešňová
bublanina či huspenina. Všetky
recepty uvádza autorka i v angličtine, s podrobným rozpisom
gramáže a použitím lokálnych
názvov. Knihu dopĺňajú invenčné
fotografie Vladimíra Horeckého,
vkusne naaranžované jedlá vyvolávajú priam prudké slinenie čitateľa. Dielko tak chvályhodne plní
zároveň kulinársku i estetickú
funkciu.
-kuk-
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Etela Farkašová: Káva s Bachom, čaj so Chopinom

Niekoľko viet, tých najnevyhnutnejších
Ticho bytu už nie je také prázdne, ako bývalo
predtým, načúvam mu sústredene, zachytávajúc
jeho novú podobu, usilujúc sa, aby mi neunikol
ani kúsoček ľahkého dychu prichádzajúceho
z druhej izby, na stole predo mnou ležia skicáre:
môj a Veronkin.
Keď pracujem, malá sa zvyčajne usádza vedľa
mňa, spočiatku akoby sa jej nepáčilo, že celý čas
iba kreslím, no vysvetlila som jej, že z vydavateľstva ma súria, na dokončenie ilustrácií mi ostáva
necelý mesiac, musíš, vypytuje sa ma, mlčky prikyvujem, prečo, pokračuje v otázke, potrebujeme z niečoho žiť, poviem po chvíli premýšľania,
či tento argument je pre ňu prijateľný, mhm,
ozve sa s neurčitým výrazom na tvári, mhm,
také počujem od nej teraz častejšie, raz otázka,
inokedy odpoveď, neurčité, meniace význam
v závislosti od situácie, opona blokujúca ďalšiu
komunikáciu, brána, ťažká závora, pred ktorou
ostávam bezmocne stáť, ja na jednej, ona na druhej strane.
Zväčša sa len mlčky prizerá, pokukuje na postavičky, ktoré sa mi rodia pod prstami, niekedy
sama berie do rúk ceruzu a čmára po papieri neusporiadané, nezrozumiteľné háky-báky, nepýta
sa ma na nakreslené postavy, nepomenúváva ich
ako kedysi, keď ku mne prichádzala na návštevy,
bývalo jej zvykom, ani ja sa nepýtam na chaotické kresby v jej zošite, aj tak viem: takmer každý
obrázok ukončí hrubou neprerušovanou čiarou,
ktorú niekoľkokrát zvýrazní tak nástojčivo, akoby sa chcela do nej vryť, akoby v nej chcela vyhĺbiť jamu, preniknúť na druhú stranu, do priestoru za čiarou, alebo aspoň doň nahliadnuť, do
priestoru za známou realitou, lákajúceho, ale aj
hrozivého, azda najviac tým, že nepochopiteľného: priestor, ktorý sa nepoddáva jej myšlienkam,
naznačujúci, že čosi ostáva nerozlúštené, záhadné, odrazu sa vynorilo a nalepilo na jej život, počmáralo ho, tá hrubá čiara sa rozprskla po všetkých jej dňoch, z ničoho nič vzbĺkla a popálila
ich ako nedbanlivo odhodená zápalka, pošpatila,
priam zohyzdila, už to ani nie sú jej dni, opakujúce sa otázky, na ktoré nedostáva odpoveď;
s čiarou, ktorá sa jej hocikedy zjavuje pred očami, jedno, či bdie alebo spí, si to chce vybaviť
sama, mlčky, na výkresoch, slová by boli nanič,
to už zrejme pochopila, slovami sa celá hrôza
hrubočiznej čiary a všetkého toho, čo sa za ňou
zlomyseľne skrýva, ani nedá vypovedať, nevie to
a akoby už nič neočakávala ani odo mňa.
Trvá to niekoľko mesiacov, takmer niet dňa,
aby sa nezjavila: tmavá vertikála prísne ohraničujúca jej detsko-nedetský svet, ťažká opona,
brána, závora, priam hmatateľná, aj mne vstupuje do snov, ešte hrozivejšia ako za denného svetla, opakujúci sa pocit bezradnosti, zdá sa mi, že
celý svet je odrazu plný závor, možno iní by si
s ňou vedeli poradiť, vynájsť spôsob, ako prekĺznuť z jednej časti priestoru do druhej, nenávidím
svoju neschopnosť, seba, svoj vlastný život, potom obraciam nenávisť voči závore, ktorá ma,
hoci zakaždým v pozmenenej podobe, opakovane prenasleduje, po celé roky, pocítim príval ne-

návisti voči všetkým životom, ktoré sa neocitli
pred ňou, ťaživou a nepriestupnou, ktoré ju nikdy nemuseli spoznávať.
Ale raz, nečakane a celkom mimovoľne, raz to
predsa len dostala zo seba, nečakane, až som sa
zľakla, pravdepodobne sa preľakla aj ona sama,
vychrlila slovo, ktorým sa musela dusiť, ktoré jej
sťahovalo hrdlo, bránilo dýchať, vtedy z nej vyšlo, tak rýchlo, že bolo takmer nezrozumiteľné,
zlomok sekundy, celkom malý, nepatrný, vzápätí som vytušila, čo malá potrebovala vysloviť, pomenovala tú opakujúcu sa, trochu krivolakú, kŕčovitosťou poznamenanú hradbu, akoby sa jej
tým chcela pomstiť, pritláčala k nej hrot ceruzy
s takou rozvášnenou silou, až sa tuha odlomila,
po papieri sa rozsypali drobné čierne omrvinky,
v nich doznievali hlásky onoho nezámerne uvoľneného slova, zvuku, ktorý bol možno nečakaný
aj pre ňu samu; ústa jej pritom zachvátil podivný
tanec vyšklbujúci kútiky raz nahor, potom zas
nadol, skrúcajúci ich do nepekného úškľabku.
V nemocnici sa jej to stávalo častejšie, v prvé
dni sa zdalo, že sa na jej doudieranej tváričke
usadil tak pevne, akoby ju už nemal nikdy opustiť, ležala s hlavou nehybne položenou na vankúši, takmer stratená medzi toľkými obväzmi, hadičkami a bankami, nebola som si istá, či ma
vôbec počúva, či sa jej pozornosť aspoň letmo
obtrie o plány, ktoré som jej začala predostierať
s prehnaným nadšením, hlasom, ktorý skákal od
vzrušenia, akvárium, kanárik alebo korytnačka,
sypala som jedno za druhým, nápad za nápadom, zachytávajúc sa o ne ako o záchranné stebielko, rozvíjajúc ich v detailoch, v drobných,
nepodstatných maličkostiach, striehla som na
každý, aj sebamenší, pohyb očí, na tie som sa
najviac upriamila, hľadajúc v nich zákmit záujmu, náznak napätia alebo aj strachu, akéhokoľvek pocitu, ľakala ma meravosť tváre pripomínajúca masku, oživenú len občasnými záchvatmi
znetvorujúcich zášklbov, bola to jej dôverne známa tvárička, a zároveň iná, celkom cudzia, nepoznaná, nečitateľná, bola to ona, Ronka, a zároveň to bol ktosi iný, kto sa už nemohol navrátiť
k svojej pôvodnej podobe, ani keby veľmi chcel,
zmocnila sa ma pochybnosť, či to ešte vôbec
chce.
Kanárik, korytnačka alebo niečo iné, záleží na
tebe, čo si vyberieš, opakovala som, balansujúc
na pokraji nádeje a vzápätí pochybností, či sa mi
podarí vymámiť od nej odpoveď, aspoň sotva
znateľný stisk ruky, pomalé nadvihnutie viečka,
akékoľvek znamenie, signál, že sa mi približuje,
aspoň o maličký krôčik, že takéto priblíženie by
bolo ešte vôbec možné, alebo nový Lexík, viac
som vydýchla ako vypovedala slovo, ktoré sme
obchádzali, tak ako toľko iných slov, ktoré sme
zamlčiavali, dúfajúc, že pokiaľ ostanú nevyslovené, stratia opodstatnenie na existenciu, svoju,
a aj existenciu toho, k čomu sa vzťahovali, len čo
mi však skĺzlo z perí, vytiahnuté zo zamlčiavaného, zháčila som sa, prepadla strachu, či spomienka na psa, s ktorým sa kedysi rada hrávala, neprivolá nový záchvat, nevženie ju do času, ktorý ju
tak nečakane zneistil, surovo posotil k nepredvídateľnému, v ktorom realita na ňu, nepripravenú, vycerila odrazu neznámu, desivú podobu,
o akej predtým ani netušila.
Delenie času na predtým a potom, dva časy,
dva priestory, dva príbehy, celkom odlišné, medzi nimi hradba, závora, hrubá čiara opakujúca
sa na jej výkresoch, neúprosná, bývali to jej najväčšie priania, hocičo živé, prosíkala raz pred
narodeninami Emu, ale tá bola neoblomná, sama
nikdy neobľubovala zvieratá, nikdy netúžila mať
psa alebo aspoň papagája, ani v detstve, v tom
sme sa tiež líšili, Ema so zmyslom pre dokonalý
poriadok, až úzkostlivú pedantériu, s ideálom
absolútnej usporiadanosti, jednoznačnosti a prehľadnosti vo veciach i vzťahoch, ďalšia odlišnosť
medzi nami, možno aj preto sme sa skutočne
nezblížili, chápať, to azda áno, občas aj vzájomne
prispôsobiť, ale k skutočnému zblíženiu, aké by
sa medzi nami dalo predpokladať vzhľadom na
náš vzťah, nikdy neprišlo.
Pamäť podsúva zopár detailov: obľúbené jedlá,
Ronkine makové rezance, Maťove vyprážané kuracie stehná, Ronkina záľuba v knihách, u jej brata priam posadnutosť počítačom a ešte čosi:
u oboch náchylnosť k angíne, ktorá ich zaháňala
často do postele, vtedy nastal môj čas, tešila som
sa na tie hodiny, dni, bolo to akési vybočenie
z mojich hodín a dní, takmer akoby aj z môjho
života, odrazu sa zmenilo poradie dôležitostí,
uvariť lipový čaj, ponatierať krajce chleba maslom a medom, čítať rozprávku, to všetko bolo

oveľa dôležitejšie ako dokončiť ilustrácie, ako zapĺňať stránky môjho skicára: hodiny a dni, keď
som vymieňala sestru pri deťoch, v mojom povolaní som mávala viac času, obdobie, keď som si
s nimi dobre rozumela.
Perspektíva ich cesty do Alžírska vyzerala čoraz reálnejšie, Karol mal v rukách už takmer
všetky papiere, Ema s deťmi ho mali po niekoľkých mesiacoch nasledovať, tri alžírske roky,
takmer sme sa nevideli, situáciu sme chceli riešiť
rozumne, niekoľkoročná neprítomnosť vzbudzovala ilúziu takého riešenia, zdalo sa, že nebude až také zložité uskutočniť naše predsavzatia,
Karola tam pohlcovali projekty vodných stavieb,
zžíval sa s novým prostredím, ja som sa doma
horúčkovite vrhala do nových a nových objednávok: čas vybičovanej práce, zmierovania so skutočnosťou, že jedna cesta ostane pre nás neprístupná, že sa už ani len nepokúsime vykročiť
ňou, hoci ani na pôvodnú sa už nedalo vrátiť,
niekedy sa mi zdalo, že sa pohybujem v priveľmi
úzko vymedzenom priestore, ktorý vlastne ani
nie je priestorom, nie mojím vlastným, že kdekoľvek sa ocitnem, miesto sa vzápätí premieňa
na ne-miesto, takisto to bolo s časom, akoby sa
zvinul do jediného okamihu, nahustil do jediného zážitku, ktorý pohltil minulosť aj budúcnosť:
bezpriestorovosť a bezčasovosť, súradnice, ktoré sa scvrkli do jedného bodu, v ňom som sa usádzala, prispôsobovala sa jeho bezrozmernosti,
všetky rozmery sa stratili, pohltené príbehom,
ktorý sa už nedal odvolať, na ktorý však bolo treba zabudnúť, čím skôr, tým lepšie, pre oboch,
pre nás všetkých: nijaké vyhliadky na korekcie
toho, čo sa raz stalo.
Za dverami sa ozvalo tiché zamrnčanie, vyskakujem z kresla, bojím sa, aby neprerástlo do postupne silnejúceho kriku, do hlasitého náreku,
ktorý sa teraz po nociach občas šíri cez tenké
steny paneláka do bytov vedľa nás, jednou rukou
hladím Ronke tvár, spotenú, zachvievajúcu sa
predzvesťou kŕča, druhú opatrne vsúvam pod
paplón a zľahka nadvihujem poddajné tielko,
pod ktorým prstami nahmatám ešte teplú vlahu,
prihováram sa jej, aby som ju čím skôr vytrhla
z hrozivého sna, ktorého podobu nikdy presne
nespoznám, no ktorý sa, desivý aj vo svojej nejasnosti, vtláča už aj do môjho podvedomia, chcem
ju čím skôr vrátiť z tohto sna do skutočnosti, zahryznem si pri tom pomyslení do perí, čo za skutočnosť jej to ponúkam, kam ju to lákam: hrozivý sen a nemenej hrozivá skutočnosť.
Pod dlaňami cítim, ako v útlych údoch narastá
napätie, mocne stlačím chudé pliecka, môjmu
tlaku odpovedá protitlak, do pokožky sa mi vnárajú drobné, ostré kostičky, hovorím čoraz hlasnejšie, takmer kričím, tvári sa, akoby ma nevnímala, konečne otvorí oči, tak ako vždy, keď sa
prudko preberá zo spánku, aj teraz jej trvá niekoľko sekúnd, kým ma spozná, kým ma odlíši,
do mňa sa vtedy zakaždým vlieva stiesňujúci pocit viny, nezmenšený ani vedomím, že toto som
predsa nezavinila, za toto predsa vôbec nemôžem, príbeh sa rútil ďalej, bez ohľadu na naše
predsavzatia, vymýval si ako potok, ako rieka
svoje čoraz hlbšie koryto, čoraz silnejší prúd, čoraz divšia riava, podmieľanie brehov, zosuvy zeminy, prúd, ktorý nás strhával, nikdy nebudem
schopná opísať Ronke dravosť vody, podmývajúcej nohy tým, čo si mysleli, že už stoja v bezpečnej vzdialenosti, neohrození, skláňam sa ešte
hlbšie nad postieľkou a prihováram sa jej, už celkom potichu, takmer pokojne, nežne, nik iný to
už teraz nemôže urobiť, kým sa jej dotýkam, hlasom a aj prstami, kým sa usilujem privolať ju
naspäť, zaplavuje ma nedobré tušenie, že v tých
chvíľach strmých návratov do skutočnosti, v prchavých okamihoch, ktoré sa zase rozplynú,
stratia v každodennom ruchu a na ktoré by možno aj ona sama chcela čo najrýchlejšie zabudnúť,
že ma v tých chvíľach nenávidí.
Naša odmlka predsa len nebola definitívna, okrem príležitostných rodinných pohľadníc, zväčša
s morom a palmami v pozadí, prišiel od Karola aj
list, jeden a po niekoľkých mesiacoch ďalší, nijaké vyznania, nijaké úvahy o premeškaných príležitostiach, nijaké nejasné, hmlisté náznaky: tým
sme sa zasýtili už predtým, kondicionálne formy
pre nás prestali existovať, museli sme sa primknúť k tomu, čo bolo a malo ostať reálnym, pre
Karola: Ema, deti, projekty, možno v premenlivom poradí; pre mňa: ilustrácie, ceruzky, štetce,
niekedy aj rydlá, neodpovedala som na tie listy,
nielen z ohľadu na sestru, na možnosť, že by ich
mohla nájsť, tak ako pred časom našla iné stopy,
vtedy sme sa ich ani neusilovali zahládzať, ešte

sme len tušili, že čosi sa v nás rodí, neurčito zachvieva v zárodku prísľubmi neistými už v základe, možno sme im ani sami neverili, prekvapení,
zaskočení, tentoraz sa akosi nedalo porovnávať
s predchádzajúcimi vzťahmi, skúsenosťami, podoba citu, akú sme dovtedy nepoznali, dokonca
sme si neboli istí, či to je naozaj podoba lásky.
Alžírsko ako možné východisko, presnejšie: ilúzia východiska, opäť sa bolo treba s niečím vyrovnávať, situácia, ktorú sme už poznali, ktorú
sme si pretrpeli.
Prvé týždne som jej dopriala oddych, problémom bolo zaplniť čas znesiteľným spôsobom,
nový čas vo dvojici bol asi najväčším problémom,
museli sme si naň zvykať, obe, jedného dňa sme
si sadli za staré, trochu rozladené piano, skúšali
sme štvorručné etudy, neodmietla môj návrh,
ale hrala bez chuti, prsty sa jej mechanicky pohybovali po klávesoch, často sa mýlila, hoci jej part
nebol ťažký, kedysi sme takto štvorručne hrávali
so sestrou, hudba nás možno spájala viac ako čokoľvek iné, hoci aj hudobný vkus mala každá
z nás iný, ja som najradšej hrávala melancholického Chopina, ona energického Mozarta, mimochodom, nikdy sme nemávali ani iné spoločné
záľuby a už vôbec nie spoločné priateľky, bolo
viac toho, čo nás, na prvý pohľad neodlíšiteľné,
rozdeľovalo, ako toho, čo nás zbližovalo.
Keď Ema začala chodiť s Karolom, poslala ma
raz s odkazom na schôdzku namiesto seba, musela nečakane odcestovať so svojím volejbalovým družstvom, film, na ktorý sa chystali, som si
chcela aj ja pozrieť, nechápem, čo mi to vtedy
zišlo na um, odkaz som mu jednoducho neodovzdala, dobehla som na poslednú chvíľu, v prítmí kinosály som potom pozorovala profil chlapca vedľa seba, nebránila sa ľahkým dotykom jeho
prstov, odrazu sa ma zmocnil zvláštny, vzrušujúci pocit, akoby som vyskočila zo svojej existencie
a vstúpila do cudzej, alebo akoby som sa stala
vlastnou dvojníčkou, akoby som sa ponárala do
vzťahu, ktorý nebol mojím, no jednou časťou
akoby mi predsa patril, táto rozpoltenosť, vďaka
ktorej som bola odrazu viac ako iba sebou, ktorá
ma unášala do iného príbehu, mi dávala zakúsiť
jeho inakosť veľmi bezprostredne, bez akéhokoľvek dištancu, prešla mnou triaška, možno čosi
podobné zakúšajú mystici, sú v sebe, a zároveň
mimo seba, prekračujú hranice vlastnej telesnosti, vlastnej duše, prekonávajú ohraničenosť
individuálnej existencie, rozlíšenie medzi ja a ty
nie je už podstatné, zážitok metafyzickej blízkosti, takmer zjednotenia, zacítila som na sebe
prekvapený pohľad chlapca, postupne sa mi darilo ovládnuť triašku, z kina sme vyšli mlčky,
mlčky som súhlasila, aby sme sa zastavili v malej
kaviarničke, tam som sa s tak trochu previnilým
úsmevom predstavila, Karol to vzal ako žart, no
dotkol sa ho, to som ihneď pochopila.
Po niekoľkých rokoch, keď sa to všetko zložité,
nepomenovateľné medzi nami tak nečakane začalo, vynorila sa z pamäti, neviem už ktorému
z nás, tamtá spomienka, rozosmiala nás, na chvíľu vniesla do našej skľúčenosti trochu obveselenia, dotknutosť sa vytratila, ostalo len čosi nostalgické, vtedy, na začiatku, by ešte boli bývali
ľahšie východiská, potom už nie, sami sme sa vysunuli do priestoru neskutočnosti, nemožnosti.
Nedávno mi Ronka povedala: nevidela si môj
pohár, neviem, kde som ho položila, zajasala som
v duchu, gramatika prezradí niekedy viac ako
psychoanalýza, dlho jej trvalo, kým bola ochotná
použiť vo vzťahu k nedôležitej súčasti bytu privlastňovacie zámeno v prvej osobe, identifikovať
sa cezeň s týmto priestorom, ktorý kedysi, keď
sem prichádzala na krátke návštevy, mala celkom rada.
Naše terajšie dni: ako-tak ustálené, naplnené
opakovateľnosťou poskytujúcou aspoň čiastočnú istotu, že medzi ránom a večerom sa nevyskytne nič nepredvídané, neočakávané, pomaly,
s nesmiernou námahou si vydobýjame zopár
pevných bodov, najťažší bol prvý deň, keď som si
ju sem priviedla, akoby ma nevidela, nevnímala,
čo sa deje, bezmyšlienkovite kráčala popri mne,
schody ju vyčerpávali, bola ešte veľmi slabá, prsty sa mi triasli, keď som vsúvala do zámky kľúč,
vedľa nás stál sanitkár, prítomnosť cudzieho trochu tlmila napätie, milý chlapec, pri odchode
napriahol ruku aj k Ronke, nereagovala, prehliadla ho, stála uprostred úzkej chodbičky,
s hlavou sklonenou k zemi: stratená, bezradná,
ľahostajná.
Úryvok poviedky z knihy Káva s Bachom,
čaj so Chopinom, ktorá práve vychádza
vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov.
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Recenzie

Básnik v textárovi, textár v básnikovi

Tiene partnerstiev

Ľuboš Zeman: Plač vo vetre, Bratislava, Ikar 2010

Vladimíra Komorovská: Bonvivánske chiaroscuro, Bratislava,
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2010

Citát Arthura Rimbauda „Ja je niekto iný...“ uvádzajúci
zbierku Ľuboša Zemana Plač vo vetre predznamenáva,
že známy textár a publicista sa tentoraz verejnosti predstavuje v úlohe básnika. Útla kniha obsahuje tridsaťjeden
básní doplnených ilustráciami akademického maliara Jána Kelemena.
Jedným z ústredných motívov sa
stáva láska k žene, neraz s erotickým
podtónom. Autor zobrazuje rozličné
podoby tohto citu, od jemnej zmyselnej lásky sa pomaly dostáva k vášnivej a živočíšnej, poukazuje však aj na
bolesť, trpkosť a smútok z ukončenia
vzťahu: „Keď láska zomiera / Tak
náhle starnú mladí“ (s. 20). Prostredníctvom náboženských motívov nadobúdajú básne metafyzický, duchovný rozmer, nimi autor poukazuje na podstatu života a poznanie
pravých hodnôt, časté sú i odkazy na
Bibliu (Krčma Archa; Raj). Básnik neobchádza ani kritiku súčasnej konzumnej spoločnosti: „Slová sú ako
rybolov / Krstíme všetko len nie nás“ (s. 39). Svojou jedinečnou autorskou skratkou zobrazuje Ľuboš Zeman
kolobeh ľudského života od narodenia až po smrť, zameriava sa pritom najmä na obraz starnutia: „A vo chvíli keď začneš vidieť jasne / Zatlačia ti oči naveky / Boh

miluje svoje deti“ (s. 30). Vo viacerých básňach zachytáva zážitky z cesty do Ameriky, atmosféru tejto krajiny,
jej mnohotvárnosť, multikultúrnosť, životný štýl obyvateľov a ich prevrátené hodnoty. Istým spôsobom tak
zároveň vykresľuje minimalistické
„dejiny“ Ameriky: „To jidiš ladí s kvapkou bezbožnosti/ (...) / Newyorské
mosty Z indiánskych kostí / Solený
hip hop Brooklynu“(s. 36).
Autor využíva v zbierke rôzne postupy, nevyhýba sa symbolike v podobe jablka, ohňa, vetra či holubice.
Vedľa seba sa ocitnú farebné i tepelné kontrasty, oxymorá (Madona
hriechu) či paradoxy: „Vyzliekol ženy
z nahoty“(s. 39).
Opakovanie prvého verša s obmenou na konci spolu s bravúrne zvládnutým viazaným veršom vyvoláva
dojem piesňovej ľahkosti – autor sa
však nevyhýba ani voľnému veršu.
Zbierka ako celok predstavuje spomienky na mladosť, lásku, autorovo
kritické zhodnotenie dnešnej doby a určenie pravých hodnôt v živote človeka. Ľuboš Zeman sa rozhodol odhaliť
svoju básnickú stránku až v zrelom veku, ale práve on je
autorom pravdivého výroku „na básne treba zostarnúť“.
Martina Grmanová

Príbeh jedného sídliska
Gustáv Murín: Návrat do Budúcnosti, Bratislava, Marenčin PT 2010
V tejto knihe spisovateľa a publicistu sa nebude strieľať, nepotečie krv a aj zimomriavky si môžete schovať
pre nejaký horor. Pohodové a príjemné čitanie pre všetkých, ktorí si radi zaspomínajú na stare časy a na život
v jednom z bratislavských sídlisk.
Hlavný hrdina s pracovným menom Nášhrdina, pride
po mnohých rokoch naspäť na Slovensko. Prinúti ho
k tomu nemilá udalosť – zomrela mu mama. Po návráte
z Ameriky vidí svoje rodné sídlisko Budúcnosť inými očami. Mnoho sa zmenilo, takmer všetko je úplne inak. Stretáva spolužiakov zo základnej, strednej, či vysokej školy,
spomína a rozpráva nám svoje príbehy z mladosti. Ako
hrali futbal, ako za socializmu nebolo v obchodoch nič,
ako jedli chlorelu, ako malí šráckovia vymýšľali hlúposti
a ako hrali guľky na ulici. Niektoré spomienky ho kvária,
iné mu vyludzujú úsmev na tvári. Nášhrdina si zaspomína na školské lásky a na Gizelu, dievča, ktoré si ukradlo
jeho srdce, a nielen to... Nášhrdina je americký emigrant,
životom ostrieľaný a rozhľadený. Mnohokrát sa čuduje,
ako to na Slovensku funguje a rozhoduje sa, čo ďalej so

svojím životom. Rozhodnúť sa má v piatok trinásteho,
keď sa stretne so svojimi starými kamošmi v starej krčme a dúfa, že práve toto stretnutie mu ukáže smer. Čas
do piatku trinásteho si kráti spomínaním. A my spomíname s ním a čakáme na rozuzlenie...
Kniha so zaujímavým názvom je exkurziou po sídlisku, kde stojí veľká tlačiareň, obkolesuje ho zeleň a prechádzajú ním električky. Nášhrdina nás sprevádza svojím detstvom a poukazuje zároveň na vývoj jedného
sídliska. Významný prerod sídliskového života a zmena
jeho osadenstva, to všetko nájdete v tejto nezvyčajnej
knihe. Po Murínových mafiách čítame odľahčené rozprávanie, ktoré dobre padne každému Bratislavčanovi.
A nielen jemu. V príbehu cítiť lásku k domovu, ale aj
miernu dezorientáciu zo spoločnosti, ktorú Nášhrdina
opustil ako mladé vtáča a odvtedy sa zmenila. Autor
prostredníctvom Nášho hrdinu poukazuje na chyby
a diery v dnešnej spoločnosti a trefne i vtipne pripomienkuje slovenské nedostatky.
Lucia Kulihová

Úlomky meteorov, úlomky čistej poézie
Jiří Zdeněk Novák: Svrček a mravce, Bratislava, SPN – Mladé letá 2010. Preklad Maša Haľamová.
Ilustrácie Vojtěch Kubašta
Sú tituly, ktoré by nikdy nemali zmiznúť z ponuky knižného trhu. K nim patrí aj rad detských kníh, medzi nimi
Svrček a mravce. V základe príbehu je pozorovanie živej
prírody. Na etológiu tu však nadväzuje antropomorfizácia, a k slovu sa dostáva špecificky ľudské – bájka, podobenstvo o vzájomnosti a súdržnosti spoločenstva.
Leporelo s výrezmi do predošlých a nasledujúcich výjavov vychádza v ústrety detskej zvedavosti a hravosti.
Obľuba sa podpisuje na jeho životnosti, a preto sa teším, že sme sa dočkali jeho reedície. Jediná pripomienka: zaslúžilo by si chrbát, lepšie by sa hľadalo.
Pokiaľ ide o text, je ho pomerne veľa – kým si ho dieťa
opakovaním nezapamätá, potrebuje si čítať spolu s dospelým. Slovenský preklad je na niektorých miestach
ešte lepší než originálny text. Počúvajme:
„a housle cvrččí kapely
zahrají koncert veselý,
tak veselý, že vše s ním zpívá,
a kdo je znaven, pookřívá.
Odzvonil srpen červenci a svědomití mravenci

dál plní spíže mraveniště.
Pak první list slét na strniště.“
Poetka Maša Haľamová citované veršíky nahrádza takto:
„Svrček má celú kapelu
a hrajú nôtu veselú.
Padajú hviezdy v noci letnej –
za hviezdou hviezda dolu zlietne:
končí sa leto pomaly.
Mravce to dobre poznali,
plnia komory mraveniska.
Už dujú vetry od strniska.”
Haľamovej verše zachytávajú augustové pády meteorov. Okrem prírodného úkazu sa v nich detský čitateľ
možno po prvý raz stretne s fragmentom čistej poézie.
A to je dobre – veď detská kniha by mala vždy mať rozmer, ktorým si privykáme na presahujúce.
Padajú hviezdy v noci letnej –
za hviezdou hviezda dolu zlietne:
končí sa leto pomaly.
Anna Amadina

CITUJEME ...
„Vždy, keď som mal možnosť pozerať sa na skutočne veľkého medveďa, prežíval som vzrušujúce pocity, s akými
som sa v bežnom živote nikdy nestretol. Možnože práve
takéto pocity zažívali pravekí lovci v časoch, keď na zemi
neexistovalo nič iné, len divoká príroda... Veľké medvede
v týchto končinách predsa vládli dávno pred tým, ako
sem prišli prví ľudia. A keď prišli, vstúpili do krajiny, ktorej pánom bol veľký medveď. Aj dnes, keď kráčam divokými zákutiami Tichej a Kôprovej doliny, po miestach, kde

ľudská noha nevkročila často niekoľko rokov, viem, že
som len hosťom v krajine veľkého medveďa. Teraz mi už
nie je ťažké pochopiť, prečo dávni ľudia uctievali medveďa ako posvätné zviera. Učil ich totiž pokore. Každé stretnutie s týmto tvorom im pripomenulo ich vlastnú pominuteľnosť. Múdremu človeku dneška by malo pripomenúť, že ani naša vláda na zemi nemusí trvať naveky.“
Erik Baláž – Druno D´Amicis: Posledná pevnosť
ADIN 2010

Úspešná prekladateľka francúzskej literatúry, ale tiež zostavovateľka dvoch antológií slovenských
spisovateliek (Keď sa ženy odhalia,
Keď život šplechne do očí) a autorka kníh Všivavé osudy (2008) a Papendeklová idylka (2009) prináša
na slovenský trh v poradí už svoju
tretiu knižku s exotickým a hlavne
krkolomným názvom Bonvivánske
chiaroscuro. Práve talianske slovíčko chiaroscuro (t.j. šerosvit),
akoby načrtlo atmosféru dvanástich poviedok: ide o životné príbehy (predovšetkým) ženských hrdiniek, ktoré spája osudové stretnutie s mužom s príznačným menom
Bohém. Ten však do ich života nevniesol očakávanú osudovú lásku,
ale sivý tieň komplikácií a trápenia.
Komorovská zbierku rámcuje dvomi príbehmi, v ktorých sa rozprávačom stáva mužský hrdina – v prvej
poviedke už spomínaný Bohém,
muž sebavedomý, veselý, no tiež sebecký a neviazaný a v poslednej jeho
syn Hortenz, ktorého splodil s jednou zo svojich desiatich partneriek.
Autorka každej z postáv venovala
priestor na vyrozprávanie svojho
príbehu. Prostredníctvom desiatich
ženských výpovedí sa dozvedáme
nielen o ich osude, ale spoznávame
tiež Bohémov charakter. Príbehy sa
vzájomne preskupujú a čitateľ nadobúda dojem, že vidí film, v ktorom sa vymieňajú hlavné postavy
a on sa stáva vševedúcim pozorovateľom udalostí, pretože pozná názory, myšlienky i pocity všetkých zúčastnených.
Autorka ozvláštnila text i z jazykového hľadiska. Pri menách postáv čerpala predovšetkým zo sveta
botaniky: Orchidea, Podenka, či
Trvalka. No nešlo tu len o čisto ná-

hodný výber. Autorka sa priklonila
k latinskému nomen omen, pretože kým Orchidea bola kubánska
študentka a jediná žena, s ktorou
prelietavý Bohém prežil úprimný
a čistý ľúbostný vzťah, Trvalka bola
len akousi medzizastávkou v Bohémovom živote, no tiež jedinou
trvácnou istotou, k nej sa Bohém
vracal znovu a znovu, aby si liečil
svoje zahanbené ego. Jedinou právoplatnou ženou v jeho živote bola
manželka Kvargla, ktorej meno
zase charakterizuje jej tučnú postavu.
Jednotlivé texty sú charakteristické absenciou interpunkcie, teda
i niekoľko stranovú poviedku tvorí
sled viacerých myšlienok, ktoré sú
však graficky len jednou vetou. Čitateľa to však neruší. Autorka často
pracuje s veľkým množstvom digresií, čím text ozvláštňuje o opisy exotických miest (napr. komunistická
Kuba) alebo necháva čitateľa nahliadnuť nielen do súčasného psychického stavu hrdinov, ale sa tiež
retrospektívne vracia do ich minulosti.
V zbierke dominujú motívy samoty, dezilúzie, hnevu, sklamania
a stroskotaných vzťahov. Komorovskej tretia kniha je teda iná, ako
knihy
niektorých
slovenských
spisovateliek, ktorých románové
vzťahy sa končia harmonicky. Bonvivánske chiaroscuro zobrazuje
partnerský vzťah, kde chýba porozumenie, láska. Niektoré pasáže
sú až naturalistické a autorka sa
nevyhýba ani téme interrupcie
a sexu.
Zvláštny titul knihy v sebe ukrýva
celkom dobre zvládnutý text, ktorý
zaujme skôr ženskú časť čitateľstva.
Jana Kopčová

Dobrodružstvá chlapcov
spod Zobora
Laco Haas: Trogári, Bratislava, Vydavateľstvo DAXE 2010
Memoáre zvyknú neraz podceňovať najmä milovníci fiktívnej literatúry, lebo v nich nevidia ani rozlet
fantázie, ani vernú historickú literatúru. Obzvlášť silne postihuje
tento dešpekt práve spomienky na
detstvo a mladosť. A pritom aj takáto spomienková literatúra – vo
svojom súhrne – predstavuje mozaikové kamienky detailov a atmosféry do celkového obrazu histórie.
Ich selekciou a sceľovaním vznikajú
doplnkové obrysy pre základné,
nosné historické fakty, pre ich dokreslenie a vyfarbenie.
Vo Vydavateľstve DAXE vyšla knižočka spomienok Laca Haasa na
detstvo a mladosť s názvom Trogári. Taká totiž bola prezývka obyvateľov mesta pod Zoborom, Nitranov.
Ide o detstvo a mladé letá nitrianskych šarvancov, medzi ktorých autor kedysi patril, aby sa naostatok
stal kronikárom ich dobrodružstiev.
Za predpokladu, že si nepísal denník, treba obdivovať jeho brilantnú
pamäť, s akou si pri písaní plasticky
vybavoval tieto dávne udalosti.
Z knižočky sa dozvieme o takmer
foglarovských dobrodružstvách pri
pátraní po rozličných tajomstvách,
skrytých pokladoch a katakombách,
ale aj o zážitkoch humorných, motivovaných detskou naivitou i túžbou
vyrovnať sa svojim romanticko-románovým hrdinom.
Mladý čitateľ ocení azda najviac
príbehy s tajomstvom, príbehy odvážnych pátračov v krátkych noha-

viciach. Starší čitateľ si tu všeličo
prečíta s pobaveným úškrnom a zaspomína si na podobné zážitky
z vlastného detstva, takže napokon
ocení aj tento spomienkovo motivačný impulz. Osobne by som sa
v tejto kultivovane napísanej knihe
vyhol spomienkam na „pokakané“
zážitky, ktoré mi pripadajú viac
trápne ako smiešne. Ale azda je to
len moja subjektívna výhrada, ktorú možno napadnúť námietkou, že
šarvanecké príbehy nemôžu byť esteticky cudne vysterilizované.
Autora Laca Haasa a jeho kamarátov obmedzovala v detstve ľudovodemokratická, pofebruárová prepolitizované a prekádrovaná realita, ktorá nahradila dobrodružný
skauting nudným pionierskym
schôdzovaním. Preto boli chlapci
vtedy odkázaní na spontánne vymýšľanie rozličných hravých a dobrodružných aktivít, ktoré neboli
vždy rozumné a prinášali nezriedka
namiesto poučenia trpké ponaučenia cestou omylov a bolestivých kolízií. Chýbal im oficiálny, inštitucionálny, profesijné premyslený
a odskúšaný rámec rešpektujúci
prirodzenú túžbu po zážitkoch
v podobe skautských oddielov alebo Foglarových čitateľských klubov
pri časopise Vpřed. Aj v tom je
Haasova kniha verným zrkadlom
vtedajších čias. Otázkou zostáva,
kam sme v tomto smere dospeli
dnes...
Milan Kenda
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Knihy v predaji
0 VŠEOBECNOSTI

3 SPOLOČENSKÉ VEDY

00 Bibliografické katalógy. Knihovníctvo. Dokumentácia

30 Sociológia. Súčasná spoločnosť.
Demografia

KRÁĽOVÁ, Mária
Verejné knižnice v kontexte kultúry
Topoľčian a okolia 1920 – 2010
Topoľčany, Tribečská knižnica 2010.
1. vyd. 61 s. Brož.
Príspevok k dejinám knižníc.
ISBN 978-80-88761-47-1

Slovensko 2009. Zost. M. Kollár,
G. Mesežnikov, M. Bútora
Bratislava, Inštitút pre verejné otázky
2010. 1. vyd. 647 s. Brož.
Súhrnná správa o stave spoločnosti
a trendoch na rok 2010.
ISBN 978-80-89345-23-6

1 FILOZOFIA

31 Životné prostredie. Ekológia

10 Filozofia
BREIER, Štefan – HULÍN, Ivan
Volania do prázdna
Bratislava, ProLitera 2010. 1. vyd.
195 s. Brož.
Filozofická korešpondencia renomovaného profesora patofyziológie I. Hulína a profesora logiky Š. Breiera.
ISBN 978-80-970253-2-8
PAUER, Jozef
Od médií k tragédii
Bratislava, Infopress 2010. 1. vyd.
173 s. Brož.
Skeptické kritické úvahy (o televízii,
demokracii, tragédii a iných formách
kultúry) v pochybných krízových časoch z pohľadu filozofa.
ISBN 978-80-89485-00-0
2 NÁBOŽENSTVO. DUCHOVNOSŤ
20 Kresťanské náboženstvá
Na prahu nádeje
Bratislava, Don Bosco 2010. 1. vyd.
126 s. Viaz.
Zbierka básní, poviedok a piesní.
ISBN 978-80-8074-115-0
Postavy a udalosti Žilinskej synody.
Zost. M. Klátik
Liptovský Mikuláš, TRANOSCIUS
2010. 1. vyd. 181 s. Brož.
Zborník 400. výročia konania Žilinskej
synody v r. 1610.
ISBN 978-80-7140-332-6
Rozprávanie ruského pútnika. Z rus.
orig. prel. Š. Senčík
Trnava, Dobrá kniha 2010. 3. oprav.
vyd. 221 s. Viaz.
Rozprávanie o modlitbe (Ježišova
modlitba), ktorá vyšla v ruštine 1870,
obsahuje vyznanie lásky k Bohu.
ISBN 978-80-7141-688-3
SPIEŻ, Jan Andrzej
Svätý Dominik. Z poľ. orig. prel. Zuzana Grabczak
Košice, Dominikánske mariánske centrum SALVE 2010. 1. vyd. 70 s. Brož.
Stručný, výstižný a historicky fundovaný životopis svätého Dominika od
poľského dominikána.
ISBN 978-80-969985-1-7
29 Učebnice
KUŠNÍR, Jaroslav – KUŠNÍROVÁ, Darina
Viem, komu som uveril
Liptovský Mikuláš, TRANOSCIUS
2010. 2. uprav. vyd. 75 s. Brož.
Učebnica pre 9. ročník ZŠ.
ISBN 978-80-7140-322-7
MIŠIAK, Samuel – LACKO, Ján
Viera a život
Liptovský Mikuláš, TRANOSCIUS
2010. 2. vyd. 95 s. Brož.
Učebnica pre 8. ročník ZŠ.
ISBN 978-80-7140-335-7
VESELÝ, Daniel
Cirkevné dejiny
Liptovský Mikuláš, TRANOSCIUS 2010.
2. uprav. vyd. 39 s. Brož.
Učebnica pre 7. ročník ZŠ.
ISBN 978-80-7140-323-4

KNIŽNÁ REVUE číslo 20

BALÁŽ, Erik – D´AMICIS, Bruno
Posledná pevnosť
Liptovský Hrádok – Prešov, Arolla
Film – ADIN 2010. 1. vyd. 237 s. Viaz.
Reprezentatívna publikácia s podtitulom Pätnásť rokov s medveďmi, v ktorej autori zachytili život medveďa
v jedinečnom biotope Tichej a Kôprovej doliny. Kniha obsahuje množstvo
krajinárskych fotografií a reportážnoúvahové komentáre. Súbežne s knihou vychádza DVD s rovnakou tematikou Strážca divočiny.
ISBN 978-80-89244-55-3
34 Právo. Legislatíva
Ako pracuje parlament
Bratislava, Kancelária NR SR 2010.
1. vyd. 193 s. Brož.
Informácie o parlamente a slovenskom parlamentarizme s podtitulom:
V. volebné obdobie.
ISBN 978-80-89052-47-9
Legislatívne pravidlá tvorby zákonov
Bratislava, Kancelária NR SR 2010.
1. vyd. 92 s. Brož.
Pravidlá a stanoviská.
ISBN 978-80-89052-53-0
Rokovací poriadok Národnej rady SR
Bratislava, Kancelária NR SR 2010.
1. vyd. 90 s. Brož.
Zákon č. 350/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
ISBN 978-80-89052-51-6
Ústava Slovenskej republiky
Bratislava, Kancelária NR SR 2010.
1. vyd. 81 s. Brož.
Zákon č. 460/1992 Zb. so zmenami
a doplnkami.
ISBN 978-80-89052-49-3
Ústavný zákon o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Bratislava, Kancelária NR SR 2010.
1. vyd. 21 s. Brož.
Zákon č. 357/2004 Z. z.
ISBN 978-80-89052-50-9
35 Verejná správa
BUČEK, Ján – BORÁROSOVÁ, Zuzana
– SOPKULIAK, Andrej
Miestne financie a miestny ekonomický rozvoj
Bratislava, Geo-grafika 2010. 1. vyd.
195 s. Brož.
Príručka.
ISBN 978-80-89317-12-7
MERIČKOVÁ, Beáta – NEMEC, Juraj –
SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ, Emília – BEBLAVÝ, Miroslav
Kontrahovanie služieb vo verejnom
sektore
Bratislava, TIS – Transparency International Slovensko 2010. 1. vyd. 164 s.
Viaz.
Publikácia identifikuje kľúčové problémy a naznačuje riešenia nosnej témy.
ISBN 978-80-89244-65-2
37 Pedagogika. Školstvo. Veda
Európske pedagogické myslenie (od
antiky po modernu). Zost. B. Kudláčová

Trnava, Typi Universitatis Tyrnaviensis 2010. 1. vyd. 317 s. Brož.
Analýza vývoja pedagogického myslenia v európskej tradícii.
ISBN 978-80-8082-336-8

5 EXAKTNÉ VEDY
57 Botanika. Zoológia
HUDEC, Igor
Fauna Slovenska
Bratislava, Veda 2010. 1. vyd. 496 s.
Brož.
Publikácia sa zaoberá štyrmi radmi
triedy Branchiopoda.
ISBN 978-80-224-1141-7
59 Učebnice

39 Etnológia. Mravy a zvyky. Folklór
FIGUROVÁ, Tatiana – MÜHLBERGEROVÁ, Elena
Fotoaparátom Jána Lassovszkého
Detva, Podpolianske múzeum 2010.
1. vyd. 92 s. Viaz.
Fotografie Detvy v prvej polovici 20.
storočia, ktoré korešpondujú s rovnomennou výstavou v Podpolianskom
múzeu.
ISBN 978-80-968656-2-8
NEUPAUER, František
Široké v časoch gazdovania
Široké, Obecný úrad 2010. 1. vyd.
253 s. Viaz.
Miestopisný slovník.
ISBN 978-80-970429-9-8
VARKONDA, Štefan
Pripovidki z Ložina II.
Bratislava, X print 2010. 1. vyd. 182 s.
Viaz.
Poviedky zo Zemplína v nárečí.
ISBN 978-80-970436-6-7
4 JAZYK. JAZYKOVEDA
41 Cudzie jazyky
Albánčina
Bratislava, Lingea 2010. 1. vyd. 320 s.
Brož.
Konverzačná príručka.
ISBN 978-80-89323-70-8
Gréčtina
Bratislava, Lingea 2010. 1. vyd. 320 s.
Brož.
Konverzácia so slovníkom a gramatikou.
ISBN 978-80-89323-67-8
Nemecká gramatika pre ZŠ a SŠ
Bratislava, Didaktis 2010. 2. vyd. 200 s.
Brož.
Príručka.
ISBN 978-80-89160-50-1
Nórčina
Bratislava, Lingea 2010. 1. vyd. 320 s.
Brož.
Konverzácia so slovníkom a gramatikou.
ISBN 978-80-89323-59-3
Rumunčina
Bratislava, Lingea 2010. 1. vyd. 320 s.
Brož.
Konverzačná príručka.
ISBN 978-80-89323-55-5
Slovensko-taliansky hovorník
Bratislava, Lingea 2010. 1. vyd. 413 s.
Brož.
Príručka.
ISBN 978-80-89323-24-1
Švédčina
Bratislava, Lingea 2010. 1. vyd. 320 s.
Brož.
Konverzácia so slovníkom a gramatikou.
ISBN 978-80-89323-60-9
Taliančina
Bratislava, Lingea 2010. 1. vyd. 320 s.
Brož.
Konverzácia so slovníkom a gramatikou.
ISBN 978-80-89323-51-7
Turečtina
Bratislava, Lingea 2010. 1. vyd. 320 s.
Brož.
Konverzačná príručka.
ISBN 978-80-89323-50-0

Matematika pre SOŠ. I. časť
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2010. 2. vyd.
224 s. Brož.
Učebnica.
ISBN 978-80-10-01970-0
6 APLIKOVANÉ VEDY
61 Medicína
BULÍKOVÁ, Táňa
Od symptómu k diagnóze v záchrannej službe
Martin, Vydavateľstvo Osveta 2010.
1. vyd. 138 s. Brož.
Príručka pre záchranárov a urgentné
príjmy.
ISBN 978-80-8063-334-9
FARSKÝ, Štefan
EKG do vrecka
Martin, Vydavateľstvo Osveta 2010.
1. vyd. 103 s. Viaz.
Praktická príručka.
ISBN 978-80-8063-178-9
Profesionálna príprava sestier. Zost.
M. Lepiešová, J. Čáp
Martin, Jesseniova lekárska fakulta
UK 2010. 1. vyd. 111 s. Brož.
Zborník príspevkov.
ISBN 978-80-88866-76-3
611 Populárna medicína
Príručka pre opatrovateľky chorých
v domácom prostredí (vybrané kapitoly)
Bratislava, Príroda 2010. 2. vyd. 48 s.
Brož.
Príručka.
ISBN 978-80-07-01847-1
62 Psychológia. Psychiatria. Psychoanalýza. Sexualita
Kapitoly z psychopatológie 3. Zost.
V. Novotný
Nové Zámky, PSYCHOPROF 2010.
1. vyd. 88 s. Brož.
Príspevky z podujatí (Guensbergerov
deň, Dobrotkov deň).
ISBN 978-80-89322-06-0
KOHUTIAROVÁ, Mária
Stvorená pre lásku
Bratislava, Don Bosco 2010. 1. vyd.
29 s. Brož.
Príručka pre dievčatá.
ISBN 978-80-8074-120-4
POLI, Osvaldo
Prehnane milujúce matky. Z tal.
orig. prel. J. Cepko
Bratislava, Karmelitánske nakladateľstvo 2010. 1. vyd. 215 s. Brož.
Návod, ako nevychovať malých tyranov a rozmaznancov.
ISBN 978-80-89231-40-9
Súhrnná záverečná správa Projektu
evalvácie uplatňovania vybraných drogových paragrafov zákona č. 300/2005
Z. z. – Trestného zákona SR
Bratislava, Nadácia otvorenej spoločnosti 2010. 1. vyd. 104 s. Brož.
Vyhodnotenie dosahu vybraných paragrafov a trestov za užívanie a prechovávanie drog.
ISBN 978-80-970143-3-9
631 Lesníctvo. Poľnohospodárstvo.
Poľovníctvo. Rybárstvo. Domáce
zvieratá
SUŠKOVÁ, Miriam – DEBNÁROVÁ,
Gabriela

Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy
lesa
Zvolen, Národné lesnícke centrum
2010. 1. vyd. 137 s. Brož.
Zborník príspevkov z medzinárodného seminára (Liptovský Ján 16. – 17.
6. 2010).
ISBN 978-80-8093-113-1
Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch
Slovenska za rok 2009 a ich prognóza na rok 2010
Zvolen, Národné lesnícke centrum
2010. 1. vyd. 119 s. Brož.
Účelový elaborát.
ISBN 978-80-8093-114-8
Základné charakteristiky lesných
drevín
Zvolen, Národné lesnícke centrum
2010. 1. vyd. Preruš. čísl. Viaz.
Ekologické nároky, lesné seminárstvo
a škôlkarstvo a spracovanie drevnej
suroviny.
ISBN 978-80-8093-112-4
64 Praktický život
COOKOVÁ, Kate – WYNDHAMOVÁREADOVÁ, Lucy
(Ne)schopná matka. Z angl. orig.
prel. Veronika Pokorná
Bratislava, Ikar 2010. 1. vyd. 256 s.
Flexi
Lifestylová kniha pre ženy, ktoré sú
odhodlané získať po pôrode späť kondíciu a sebavedomie: kniha obsahuje
rady týkajúce sa stravovania a cvičenia.
ISBN 978-80-551-2185-7
65 Kuchyňa. Potravinárstvo
HODNIČOVÁ, Klára
Ajurvéda chutí
Košice, OZ Humatrend 2010. 1. vyd.
81 s. Brož.
Piata kniha z náučných publikácií
o zdravom spôsobe života, ktorý občianske združenie Humatrend podporuje už 16 rokov – zbierka receptov.
ISBN 978-80-970299-4-4
67 Marketing. Manažment
FORGÁČ, Rudolf – MATULA, Štefan –
MATULOVÁ, Ľudmila
Firemné vzťahy
Bratislava, Raabe Slovensko 2010.
1. vyd. 106 s. Brož.
Manuál na riešenie neštandardných
situácií na pracovisku.
ISBN 978-80-89182-50-3
691 Učebnice
FARKAŠOVÁ, Dana
História ošetrovateľstva
Martin, Vydavateľstvo Osveta 2010.
1. vyd. 169 s. Brož.
Učebnica.
ISBN 978-80-8063-332-5
KRIŠKOVÁ, Anna
Profesionálne ošetrovateľstvo. Oblasti opatrovania a aktivizácia seniorov
Martin, Vydavateľstvo Osveta 2010.
1. vyd. 201 s. Brož.
Učebnica.
ISBN 978-80-8063-329-5
KRIŠKOVÁ, Anna
Profesionálne opatrovateľstvo. Úvod
do teórie
Martin, Vydavateľstvo Osveta 2010.
1. vyd. 161 s. Brož.
Učebnica.
ISBN 978-80-8063-330-1
RAVINGER, Ján
Structural mechanics
Bratislava, Slovenská technická univerzita 2010. 1. vyd. 101 s. Brož.
Skriptá.
ISBN 978-80-227-3316-8

www.litcentrum.sk
8 LITERATÚRA. BELETRIA
80 Literárne dejiny. Teória. Kritika.
Korešpondencia. Súborné dielo a vybrané diela. Biografie a monografie
o spisovateľoch
HRONCOVÁ-FAKLOVÁ, Daniela E. –
FAKLA, Daniel M.
... a lipa v ňom tíško šumí
Liptovský Mikuláš, TRANOSCIUS
2010. 1. vyd. 124 s. Viaz.
Andrej Sládkovič – memoáre.
ISBN 978-80-7140-331-9
81 Poézia
KAMINSKÝ, René
Len sny
Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2010. 1. vyd. 53 s. Viaz.
Úvahové a esteticky pútavé voľné verše.
ISBN 978-80-8115-028-9
83 Román. Novely. Poviedky
BRADFORDOVÁ, Barbara Taylor
Víťazstvo lásky. Z angl. orig. prel.
Nina Mikušová
Bratislava, Slovenský spisovateľ 2010.
1. vyd. 383 s. Viaz.
Románový príbeh zo sveta módy
o vášni a zrade a o úprimnej láske.
ISBN 978-80-220-1530-1
FULMEKOVÁ, Denisa
Čakáreň
Bratislava, Ikar 2010. 1. vyd. 216 s.
Viaz.
Ďalší román spisovateľky strednej generácie (nar. 1967), v ktorom tematizuje aktuálny problém intímneho
a partnerského života súvisiaci s umelým oplodnením.
ISBN 978-80-551-2254-0
HARANOVÁ, Elizabeth
Osudná búrka. Z angl. orig. prel. Marína Gálisová
Bratislava, Slovenský spisovateľ 2010.
1. vyd. 336 s. Viaz.
Ďalšia historická romanca z prostredia Austrálie od populárnej autorky.
ISBN 978-80-220-1533-2
HOLMESOVÁ, Lucy-Anne
50 spôsobov ako zbaliť chlapa. Z angl.
orig. prel. Martina Zrubáková
Bratislava, Slovenský spisovateľ 2010.
1. vyd. 320 s. Viaz.
Románový debut spisovateľky a herečky o začínajúcej herečke Sarah,
ktorú známi prihlásia do reality šou,
kde absolvuje rande naslepo.
ISBN 978-80-220-1531-8
JURÁŇOVÁ, Jana
Lásky nebeské
Bratislava, ASPEKT, záujmové združenie žien 2010. 1. vyd. 240 s. Brož.
Zbierka trinástich poviedok výraznej
spisovateľky (nar. 1957) feminizmu
o láske a jej podobách.
ISBN 978-80-85549-89-8
JURÍK, Ľuboš
Krimi prípady reportéra AZ 15/16
Bratislava, MAGNUM PUBLISHER
2010. 1. vyd. 352 s. Brož.
Detektívna kniha s hlavnou postavou
reportéra Antona Zárubu, ktorý rieši
rôzne kriminálne prípady spoločne
s policajným radcom Zérerom a súkromným detektívom Gaburom – táto
časť obsahuje dva príbehy s názvami
Navždy zbohom a Ja som niekto iný.
ISBN 978-80-967805-2-5
KALISKÝ-HRONSKÝ, Roman
Dajte Sizyfovi elevátor!
Košice, Vydavateľstvo PECTUS 2010.
1. vyd. 191 s. Edícia Domesticum.
Brož.
Prozaický debut publicistu a novinára
strednej generácie - súbor realisticky
ladených poviedok zo súčasnosti.
ISBN 978-80-89435-03-6
PAYNE, C. D.
Nick Twisp v putách. Z angl. orig.
prel. Anna Pokorná
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Anotácie
Bratislava, Slovenský spisovateľ 2010.
1. vyd. 272 s. Viaz.
Druhý diel (prvý vyšiel vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ pod názvom
Nick Twisp sa búri) zábavnej série
o nadpriemerne inteligentnom tínedžerovi určenej mládeži aj dospelým.
ISBN 978-80-220-1535-6
RADIŠČEV, Alexander Nikolajevič
Cestovanie z Petrohradu do Moskvy.
Z rus. orig. prel. a doslov napísal Ján
Komorovský. Úvod Andrej Červeňák
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2010. 2., vo
VSSS 1. vyd. 200 s. Edícia svetových
mysliteľov. Brož.
Beletristický cestopis z roku 1970, za
ktorý bol autor odsúdený na trest
smrti – neskôr zmiernený na vyhnanstvo. Kniha sprostredkúva pohľad na
súdobé reálie Ruska, je analýzou a kritikou vtedajšieho života.
ISBN 978-80-8061-424-9
84 Eseje. Prednášky. Iné písomné
formy
BÚTORA, Martin
Druhý dych
Bratislava, Kalligram 2010. 1. vyd.
593 s. Viaz.
Autorove texty z rokov 2004 – 2010
zachytávajú kľúčové udalosti uplynulých dvadsiatich rokov: profily osobností, ktoré formovali dobu, tváre aktívnych občanov, politikov a umelcov.
ISBN 978-80-8101-347-3
PROCHÁZKA, Radoslav
Štekajúca karavána. Žalospev angažovaného autora
Bratislava, Kalligram 2010. 1. vyd.
254 s. Brož.
Výber esejí autora, zástupcu strednej
generácie právnikov a politika, o právnych a politických problémoch.
ISBN 978-80-8101-346-1
841 Literatúra faktu
PRESTON, Douglas – SPEZI, Mario
Netvor z Florencie. Z angl. orig. prel.
Katarína Jusková
Bratislava, Vydavateľstvo Tatran 2010.
1. vyd. 324 s. Viaz.
Detektívny príbeh – faktografické
rozprávanie amerického novinára
Prestona a talianskeho novinára Speziho, ktorí sa rozhodli vypátrať Netvora z Florencie, ktorému sa pripisuje zavraždenie siedmich dvojíc pri
milovaní v odstavených autách v rokoch 1974 – 1985. Netvor nebol dosiaľ vypátraný, no obaja autori knihy
sa stretli s človekom, ktorý by ním
mohol byť.
ISBN 978-80-222-0586-3
85 Bibliofílie
ŠVANTNER, Ján
List básnikovi. Ilust. Mikuláš Galanda
Bratislava, Proglas 2010. 1. vyd. 16 s.
Voľné listy
Bibliofília venovaná pamiatke Milana
Rúfusa – monumentálna básnická
skladba o filozofii poézie a života.
ISBN 978-80-970444-0-4
86 Literatúra pre deti a mládež
ANĎALOVÁ, Ružena
Zub múdrosti
Martin, Vydavateľstvo Osveta 2010.
1. vyd. 69 s. Viaz.
Príbeh Bohdana, ktorý sa narodil so
zubami.
ISBN 978-80-8063-337-0

Bratislava, Agentúra Pohoda 2010.
1. vyd. Nestr. Viaz.
Leporelo s veršíkmi.
ISBN 978-80-970439-0-2
KUBIČKOVÁ, Viera
Vo veršoch sa ľahko ráta
Vrútky, Advent Orion 2010. 1. vyd.
67 s. Viaz.
Veršované príbehy zo života pre deti,
v ktorých sa autorka pohrala s číslami.
ISBN 978-80-8071-124-5
NAGAJOVÁ, Jana
Huhuluja
Bratislava, Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista 2010. 1. vyd. 71 s.
Brož.
Príbeh o hundravej sovičke a iné rozprávky.
ISBN 978-80-89279-39-5
87 Humor. Satira. Kreslený humor
ŠPETKO, Andrej
Láska a smiech ako liek
Partizánske, Vydavateľstvo Úsmev
2010. 1. vyd. 303 s. Brož.
Humor nielen pre dospelých.
ISBN 978-80-85517-14-9
88 Cudzojazyčná literatúra. Viacjazyčné vydania
KSEŇÁK, Mikuláš
Zerkalinja
Prešov, Spolok rusínskych spisovateľov Slovenska 2010. 1. vyd. 200 s. Viaz.
Bájky v ukrajinčine i slovenčine.
ISBN 978-80-970185-5-9
9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. DEJINY
92 Biografie. Rodokmene
KERESTEŠ, Peter
Lexikón erbov šľachty na Slovensku
IV. Nitrianska stolica. Ilust. Ladislav
Čisárik
Bratislava, Hajko & Hajková 2010.
1. vyd. 327 s. Viaz.
Štvrtý zväzok zemianskych rodov
a erbov Slovenska s farebným vyobrazením a stručnými genealogicko-historickými portrétmi. Podtitul: Šľachta
Nitrianskej stolice podľa súpisov z rokov 1600 a 1606.
ISBN 978-80-88700-74-6
(4. zväzok),
978-80-88700-34-5 (súbor)
921 Pamäti. Spomienky. Autobiografie
HAAS, Laco
Trogári
Bratislava, DAXE 2010. 1. vyd. 70 s.
Viaz.
Memoáre autora na detstvo a mladosť v Nitre.
ISBN 978-80-89429-06-6
993 Rozličné fakty. Aktuality
SALNER, Peter
Minulý rok v Jeruzaleme. Foto Yuri
Dojc, Kobi Peer, Viera Kamenická, Zuzana Wernerová, Pavel Weil, archív
autora, archív Svetla
Bratislava, Marenčin PT 2010. 1. vyd.
252 s. Edícia Bratislava-Pressburg.
Viaz.
Voľné pokračovanie knihy Budúci rok
v Bratislave o aktivitách a korešpondencii v rámci židovského fóra Stretnutie, ktoré sa neskôr transformovalo
na fórum Svetlo.
ISBN 978-80-8114-060-0
999 Učebnice

BELIŠ, Stanislav
Darček
Bratislava, Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista 2010. 1. vyd. 72 s.
Brož.
Rozprávky pred spaním.
ISBN 978-80-89279-38-8
JOBUS, Branislav – SLOVÁKOVÁ, Mária
Na výlete vesmírom

GURŇÁK, Daniel
Dejepisný zošit pre 6. ročník ZŠ
Bratislava, MAPA Slovakia Plus 2010.
1. vyd. 40 s. Brož.
Pracovný zošit obsahuje kapitoly
z praveku, staroveku a stredoveku.
ISBN 978-80-8067-226-3
GURŇÁK, Daniel
Dejepisný zošit pre 7. ročník ZŠ

Bratislava, MAPA Slovakia Plus 2010.
1. vyd. 40 s. Brož.
Pracovný zošit obsahuje kapitoly
o Slovensku v stredoveku a o novoveku.
ISBN 978-80-8067-246-1
TOLMÁČI, Ladislav – NOGOVÁ, Mária
– TOLMÁČIOVÁ, Terézia
Geografický zošit pre 6. ročník ZŠ
a 1. ročník gymnázií s osemročným
štúdiom
Bratislava, MAPA Slovakia Plus 2010.
2. vyd. 32 s. Brož.
Pracovný zošit s prehľadom vedomostí a úloh o kontinentoch.
ISBN 978-80-8067-239-3
TOLMÁČI, Ladislav – TOLMÁČIOVÁ,
Terézia
Geografický zošit pre 5. ročník ZŠ
Bratislava, MAPA Slovakia Plus 2010.
2. vyd. 32 s. Brož.
Pracovný zošit o úvodných vedomostiach z geografie.
ISBN 978-80-8067-238-6
TOLMÁČI, Ladislav – TOLMÁČIOVÁ,
Terézia
Geografický zošit pre 7. ročník ZŠ
a 2. ročník gymnázií s osemročným
štúdiom
Bratislava, MAPA Slovakia Plus 2010.
1. vyd. 36 s. Brož.
Pracovný zošit.
ISBN 978-80-8067-240-9

Adresár vydavateľstiev
ADIN, Dubová 2, 080 01 Prešov,
tel. 051/775 44 18
Advent Orion, Šafárikova 9,
038 61 Vrútky, tel./fax 043/4282 670,
e-mail: adventorion@adventorion.sk
Agentúra Pohoda, Heydukova 16,
811 08 Bratislava, tel. 02/52 636 031,
fax 02/52 636 032, e-mail:
office@pohodafestival.sk,
www.pohodafestival.sk
Arolla Film, Komenského 501/18,
033 01 Liptovský Hrádok,
e-mail: info@arollafilm.com,
www.arollafilm.com
ASPEKT, záujmové združenie žien,
Mýtna 38, 811 07 Bratislava,
tel. 02/5249 1639, 0918 479 677,
0911 265 408, e-mail:
administrativa@aspekt.sk,
http://www.aspekt.sk
DAXE, Košická 37, 821 09 Bratislava,
e-mail: daxe@daxe.sk, www.daxe.sk
Didaktis, Hýrošova 4,
811 04 Bratislava, tel. 02/5465 2531,
http://www.didaktis.sk
Dobrá kniha, P. O. Box 26,
Štefánikova 44, 917 01 Trnava,
tel. 033/5934 211, fax 033/5934 226,
e-mail: redakcia@dobrakniha.sk,
www.dobrakniha.sk
Dominikánske mariánske centrum
SALVE, Dominikánske námestie 8,
040 01 Košice, tel. 055/ 623 01 37,
fax 055/ 729 90 45, e-mail:
dmc@dominikani.sk, www.dmc.sk
Don Bosco, Miletičova 7, 821 08
Bratislava, tel. 02/555 722 26,
fax 02/555 749 92, e-mail:
donbosco@donbosco.sk
Geo-grafika, Ipeľská 5, 821 07
Bratislava, tel. 02/4552 0766
Hajko & Hajková, Edisonova 7,
821 04 Bratislava, tel. 02/4341 2761,
fax 02/4341 2761, e-mail:
knihy@h-h.sk, http://www.h-h.sk
Ikar, Kukuričná 13, 831 03
Bratislava 3, tel. 02/ 49 104 307-308,
fax 02/ 49 104 350, e-mail:
ikar@ikar.sk, www.ikar.sk
Infopress, vydavateľské
a konzultačné služby, Malá 5,
811 02 Bratislava, tel. 02/5441 5439
Inštitút pre verejné otázky, Baštová
5, 811 03 Bratislava, tel. 02/54434030,
54434031, fax 02/5443 4041,
e-mail: ipa@ivo.sk, www.ivo.sk
Jesseniova lekárska fakulta UK,
Záborského 2, 036 45 Martin,
tel. 033/4133 305, fax 033/4136 332,
www.jfmed.uniba.sk
Kalligram, Staromestská 6,
813 36 Bratislava, tel. 02/5441 5028,
fax 02/5441 1801, e-mail:
szig@kalligram.sk
Karmelitánske nakladateľstvo,
Dobrovičova 2, 811 02 Bratislava,
tel. 02/5296 5217, e-mail:
holecek@kna.cz,
www.karmelitanske-nakladatelstvi.cz

Lingea, Špitálska 10, 811 01
Bratislava, tel. 02/5292 0579, e-mail:
info@lingea.sk, www.lingea.sk
MAPA Slovakia Plus, Dvokrížna 49,
821 06 Bratislava 214, tel. 02/4552
2092, fax 02/4564 0303, e-mail:
mapa@mapa.sk, www.mapa.sk
Marenčin PT, Jelenia 6, 811 05
Bratislava, tel. 0907 783 442, 02/2072
3752, e-mail: marencin@marencin.sk,
www.marencin.sk
Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša
Krista, Púpavova 4, 841 04 Bratislava,
tel. 02/6542 4319, fax 02/6542 4319
Národné lesnícke centrum,
T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen,
tel. 045/532 03 16, fax 045/531 41 92,
e-mail: nlc@nlcsk.org, www.nlcsk.org
Obecný úrad, Široké 118,
082 37 Široké, tel. 051/7911 266,
www.siroke.sk
OZ Humatrend, Kováčska 69,
040 01 Košice, tel. 055/6231020,
e-mail: humatrend@humatrend.sk,
www.humatrend.sk
Podpolianske múzeum,
Partizánska 63, 962 12 Detva,
tel. 045/545 52 12, e-mail:
muzeum@kcdetva.sk,
www.kcdetva.sk
Príroda, Koceľova 17, 821 08
Bratislava 2, tel. 02/5556 6176,
0908 757 160, fax 02/5542 5160,
e-mail: priroda@priroda.sk,
http://www.priroda.sk
ProLitera, P.O. BOX 54, 820 09
Bratislava 29, fax 02/39262710,
e-mail: prolitera@prolitera.sk,
www.prolitera.sk
PSYCHOPROF, Sládkovičova 7,
940 63 Nové Zámky, tel. 035/6408
550, fax 035/6408 550, e-mail:
psychoproff@psychoproff.sk
Raabe Slovensko, Dr. Josef Raabe
Slovensko, s. r. o, Člen skupiny Klett,
Štefanovičova 20, 811 04 Bratislava,
tel. 02/5244 4915, fax 02/52 49 72 06,
e-mail: raabe@raabe.sk,
www.raabe.sk
Slovenská technická univerzita,
Vazovova 5, 812 43 Bratislava,
tel. 02/5729 4111, 02/5729 4116,
fax 02/5729 4537, www.stuba.sk
Slovenské pedagogické
nakladateľstvo – Mladé letá,
Sasinkova 5, 815 19 Bratislava,
tel. 02/5556 4293, fax 02/5542 5714,
e-mail: market@mlade-leta.sk
Slovenský spisovateľ, Vajnorská 128,
832 92 Bratislava 12, tel. 02/4445
3041, e-mail: slovenskyspisovatel@
slovenskyspisovatel.sk
Spolok rusínskych spisovateľov
Slovenska, Levočská 9, 080 01 Prešov,
e-mail: info@molody-rusyny.sk,
www.molody-rusyny.sk
TIS – Transparency International
Slovensko, Bajkalská 25, 827 18
Bratislava 212, tel. 02/5341 7207,
fax 02/5341 7207, e-mail:
tis@transparency.sk,
www.transparency.sk
TRANOSCIUS, Tranovského 1, 031 80
Liptovský Mikuláš, tel. 044/5523 070,
5526 343, fax 044/552 30 70, 044/552
22 06, e-mail: mail@tranoscius.sk,
www.tranoscius.sk
Tribečská knižnica, Československej
armády 28, 955 35 Topoľčany,
tel. 038/5324 745, e-mail:
library@ba.telecom.sk,
www.ba.telecom.sk
Veda, vydavateľstvo SAV, Dúbravská
cesta 9, 845 45 Bratislava, tel.
02/5477 4253, 02/5245 0153, fax
02/5477 2682, 02/5245 0153, e-mail:
veda@centrum.sk, www.veda.sav.sk
Vydavateľstvo Matice slovenskej,
Mudroňova 1, 036 52 Martin,
tel. 043/4220 692, fax 043/4307 243,
e-mail: vms@vydavatel.sk,
www.vydavatel.sk
Vydavateľstvo Osveta, Jilemnického
57, 036 01 Martin, tel. 043/421 0970,
fax 043/421 0978, e-mail: farkas@
vydosveta.sk, www.vydosveta.sk
Vydavateľstvo PECTUS,
Starozagorská 7, 040 23 Košice,
tel. 0907 287 843, e-mail:
pectus@pectus.sk, www.pectus.sk
Vydavateľstvo Spolku slovenských
spisovateľov, Laurinská 2, 814 99
Bratislava, tel. 02/5443 2671, fax
02/5443 2671, e-mail: vsss@vsss.sk,
www.vsss.sk
Vydavateľstvo Tatran, Klariská 16,
815 82 Bratislava, tel. 02/5443 5777,
02/5443 5849
Vydavateľstvo Úsmev, e-mail:
vydavatelstvo.usmev@gmail.com
X print, Dom Techniky, Škultétyho 1,
831 04 Bratislava, tel. 02/55 57 21 72,
e-mail: xprint@xprint.sk,
www.xprint.sk
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Prekladová literatúra
Markus Zuzak: Zlodejka kníh
Bratislava, Ikar 2010
Preklad Vladislav Gális

Austrálskeho spisovateľa M. Zuzaka inšpirovali k napísaniu bestselleru
Zlodejka kníh matkine spomienky.
Rozprávačom príbehu deväťročnej Liesel je Smrť. Osud dievčatka a jej
brata Wernera sleduje od cesty vlakom k adoptívnym rodičom (1939) až
po koniec vojny. Werner však cestou umiera. Na cintoríne Liesel zdvihne
zo snehu knihu, ktorú stratil miestny hrobár. Je to jej prvá krádež a navždy jej pripomínala mamu a brata.
Liesel sa ocitla v rodine Hubermannovcov v mestečku Molching neďaleko Mníchova a koncentračného tábora Dachau. Musela sa prispôsobiť
hrmotnej a jednostaj šomrajúcej matke Rose, prekonávať nočné mory
a prežiť poníženia v škole, kde zistili, že nevie ani čítať, ani písať. Boj
s písmenkami zdolávala s trpezlivým otcom Hansom. Postupne objavovala silu slov, a Hans pre ňu na Vianoce vymenil za tabak dve knihy.
Vojna neušetrila ani Molching a Liesel stála zoči-voči hladu (trochu ho
zmiernili drobné krádeže), strachu, nenávisti, klamstvám... Pri jednom
verejnom pálení kníh z pahreby jednu uchmatla, hoci cítila, že ju pozoruje nehybný tieň. Patril starostovej manželke, ktorá Liesel neskôr ukázala ich bohatú knižnicu.
Transporty Židov pokračovali, žilo sa čoraz ťažšie. Do života rodiny
vstúpil aj 24-ročný Žid Max, syn Hansovho spolubojovníka. Ukryli ho
v pivnici a Liesel sa stala jeho spojkou s vonkajším svetom. Max sa jej
odvďačil vlastnoručne vyrobenou knižkou postrehov, myšlienok s obrázkami (na vybielených stránkach Mein Kampf). Starostova manželka darovala dievčatku zápisník, aby si mohlo písať vlastný príbeh. Keď si v pivnici čítala jeho posledný riadok „slová som nenávidela aj ľúbila a dúfam,
že som ich napísala správne“, Molching bombardovali. Z celej ulice prežila iba Liesel. Slová jej zachránili život.
Sugestívny príbeh je emotívnym obrazom zvrátenosti fašizmu a nezmyselnosti vojny.
Lýdia Čelková

Charlotte Rocheová: Vlhké miesta
Bratislava, Tatran 2010
Preklad Katarína Széherová
Označenie medzinárodný bestseller zaváňa niečím podozrivým. Ak je
to dielko mimoriadnej kvality, je to len z predajných dôvodov. Alebo je
skvelé, ale škandalózne a možno neprijateľné. A o to zaujímavejšie.
Presne to je prípad diela mladej televíznej moderátorky a spisovateľky
Charlotte Rocheovej (31). Autorka nepriznáva, či ide o autobiografiu –
vlastne ani nemusí, veď vieme, že každý autor píše o sebe – no rozprávanie o telesných prejavoch a myšlienkových pochodoch Helen je také intenzívne, že za ním musí byť niečo hlbšie.
Helen má osemnásť. Dala sa sterilizovať. Má bohaté skúsenosti s alkoholom, drogami a zvracaním. Každé ráno si strká prsty do šušule, ovoniava ich a líže. Zásadne sa neumýva, kým nemusí. Vytláča si vriedky
a hnis zje. O šušňoch nehovoriac. Nemá však rada ochlpenie. Po otcovi
zdedila sklon k hemoroidom a pri neopatrnom holení si odfikne kúsok
z tela v tej časti. Nasleduje nemocnica a operácia, najmä však zriedkavé
a striedavé návštevy oboch rodičov, ktorí sa dávnejšie rozviedli a Helen
sa z celej sily snaží dať ich dohromady. No nejavia o ňu záujem, aký by si
želala, a tak si sotva zahojenú ranu vedome roztrhne. Znovu ju operujú.
Helen dá ošetrovateľovi čísla mobilov rodičov, aby ich informoval. Prídu?
Nebolo jej masochistické utrpenie zbytočné?
Ak sa budete pri čítaní aj vy kĺzať len po povrchu, slabšie nátury možno
po prvej kapitole knihu zhnusene odložia a pôjdu si vykloktať ústa dezinfekciou. Ani silnejších čitateľov nemusí sotva vyhmatateľný epický oblúk hneď zaujať, lebo ich pozornosť odvedú opisy dejov, ktoré spoločnosť považuje za nechutné, zvrátené a patria za dvere kúpeľne. No prekonajte odpor a čítajte ďalej.
O čo vlastne Helen bojuje? O matku, ktorá sa kedysi pokúsila otráviť plynom seba i brata, ale Helen ich zachránila a zahladilo sa to mlčaním? O otca,
ktorý má tajné zamestnanie a veľa sivých vlasov? Alebo o seba, o svoj zdravý
rozum, o dušu, ktorú neuznáva, a preto sa venuje len svojmu telu?
Kritici vysvetľujú Rocheovej knihu ako boj proti hystérii z hygieny a úzkoprsému pohľadu na ženskú sexualitu. Vnímavý čitateľ v nej pod drsným,
krutým, bolestivým povrchom nájde črtu príznačnú pre dnešnú spoločnosť:
nesmiernu osamelosť, túžbu po nejakej istote v rozbitom živote, hrôzu z ničoty, väčšiu ako strach z bolesti. To bol určite jeden z dôvodov, ak nie ten
hlavný, prečo autorka napísala túto rozporuplnú a dramatickú knihu.
Ľuba Kukučková

Gayle Formanová: Ak zostanem
Bratislava, Ikar 2010
Preklad Miriam Ghaniová
Úplne iný život ako hrdinka predošlej knihy má 17-ročná Mia. Žije v bezpečí rodičovskej lásky, má milujúceho chalana a vernú priateľku, dostala
sa na prestížnu hudobnú akadémiu. Jej jediným problémom je, či jej láska
prežije na diaľku. Netuší, že čoskoro bude stáť pred rozhodnutím doslova
o živote a smrti. Rodinný výlet sa totiž nekončí v láskavom náručí starých
rodičov, ale v sterilnej nemocnici. Mia vidí svoje telo napojené na prístroje
a zisťuje, že je mimo neho. Rodičia aj braček zahynuli, ona je v kóme.
Záleží len na nej, či sa rozhodne zostať, alebo odísť za rodinou.
Tragédia slúži autorke na zobrazenie rodinnej súdržnosti, ale aj podôb
lásky a oddanosti priateľov. Skúsený strápený starký Mii s láskou vraví,
že jej nebude zazlievať, ak sa rozhodne pre odchod, Andrej je schopný sa
jej dokonca aj vzdať, len aby zostala a okúsila krásy života.
Život sa môže zvrtnúť v okamihu. Všetci to vieme, ale kdesi hlboko
v podvedomí si myslíme, že nám sa to nemôže stať. Až v hraničnej situácii si často uvedomíme skutočnú cenu lásky, priateľstva a zdanlivo samozrejmých istôt. Novela zaujme aj tínedžerov bez toho, aby sa podkladala extrémnym slovníkom, opisom žúrok či posteľných scén.
Antonia Bednáriková
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Zločin pre dvoch
Julian Barnes: Arthur & George, Bratislava, Tatran 2010. Preklad Jarmila Samcová
Detektívne príbehy spravidla predstavujú žáner (dopredu splnených) čitateľských očakávaní. Stačí spojiť
niekoľko základných epických motívov (nekompromisná spravodlivosť v boji so zvráteným, no často uhrančivým „zlom“, temné praktiky a ešte
temnejšie kulisy zločinu) s dynamickým, rýchlo napredujúcim rozprávaním a dostaneme príbeh, ktorý
môže pôsobiť autenticky, zároveň
však svojou prepracovanosťou dáva
čitateľovi pocit napínavého bezpečia, istoty, že ide o dobre rozohranú
hru, ktorá neporuší (napísané) pravidlá. Fikcia je však k realite (nebezpečne) blízko a keď sa zlo nečakane
vyslobodí z fiktívneho bezpečia
a vtrhne do ľudských životov, cítime, že boj s ním bude oveľa ťažší,
než sme si mysleli.
Britský prozaik Julian Barnes použil ako východisko svojho románu
Arthur & George reálne podložený
kriminálny prípad z konca devätnásteho storočia, s typicky britskou
zápletkou. Kauza Georgea Edaljiho,
mladého indického právnika, obvineného z mrzačenia zvierat a písania obskúrnych anonymných listov, ktorý v čase svojho vzniku rozvíril hladinu britskej justície, je však len jedným z uhlov
Barnesovho rozprávania, paralelne doplneným reflexiou jeho priateľa (neskôr aj zanieteného obhajcu)
Arthura Conana Doyla (ktorý je v kontexte deja predovšetkým skeptickým reprezentantom viktoriánskeho
kolonializmu, nie všeobecne oslavovaným autorom). Na
pozadí dvoch súčasne ubiehajúcich životov, ktoré sa
vzájomne (roz)riešia až v (mimoriadne pôsobivej) poslednej tretine románu, Barnes majstrovsky ukazuje, čo
znamená byť Angličanom v prostredí, kde je sociálna
a etnická diferenciácia najstaršou tradíciou, a kde k po-

vinnej občianskej výbave patrí aj nenápadná xenofóbia
a „biely“ rasizmus. Sebavedomá koloniálna veľmoc má
v jeho knihe dva „brehy“. Ten „doylovský“ predstavuje
pokojnú zátoku spoločenského úspechu a osobných
privilégií príslušníka „britskej strednej triedy“, ktorá chápavo prehliada
aj podozrivo pragmatickú rodinnú
morálku
slávneho
spisovateľa.
Barnes však poukazuje aj na to, ako
sa tento usporiadaný britský spoločenský model hodnotovo vyčerpáva
a Doyle sa ho snaží nahradiť alternatívnymi duchovnými smermi a nájsť
tak opäť zmysel života.
V kontraste s Doylom vystupuje
George, dopredu stigmatizovaný
„nevhodným“ indickým pôvodom
a podozrivým rodinným prostredím, pasívna obeť justičného systému, ktorú spoločnosť odsúdila ešte
skôr, než vôbec stihla niečo vykonať.
Jeho existencia je deštruktívnou odpoveďou na prvoplánovú dokonalosť „doylovského“ sveta. Autor vykresľuje mimoriadne detailne martýrium celého absurdného procesu,
opatrne eskaluje prejavy krutosti a ponižovania, ktorým je George aj s rodinou vystavovaný a nachádza čoraz presvedčivejšie argumenty na ospravedlnenie krivých obvinení a falošných stôp vyšetrovateľov, až sa zdá,
akoby s prenasledovateľmi obete sympatizoval. Vyostrujúce sa napätie medzi pravdou a vierohodne vyzerajúcim klamstvom však len násobí absurditu celej situácie a dáva tušiť, že šťastné konce patria do rozprávok
a život s nimi príliš neráta. Symbolické prekonanie beznádeje prichádza až v závere knihy. A spolu s ním aj pocit neodbytnej katarzie z výborne vyrozprávaného príbehu.
Lenka Szentesiová

Svet, kde platia morálne zákony
Kálmán Mikszáth: Slovenskí rodáci, Bratislava, Marenčin PT 2010.
Preklad Karol Wlachovský
Ak by sme uplatnili kritériá na určenie autorovej príslušnosti k istému národu používané na identifikáciu
starších diel a spisovateľov, Kálmán Mikszáth by pokojne mohol byť aj slovenským autorom. Veď sa narodil na
území Slovenska, existujú dôkazy, že slovenčinu ovládal, vo svojich dielach sa venuje téme Slovákov – akurát
nepísal po latinsky, ale po maďarsky a žil na konci 19.
storočia.
Mikszáth bol však maďarský spisovateľ, sám sa za neho považoval aj to
deklaroval. Ale nikto iný sa Slovákom
nevenoval tak sústavne a s takou láskou ako práve on. Slováci pre neho
predstavovali čarovný svet domova
a detstva, do ktorého sa neustále
vracal a o jeho morálne princípy sa
celý život opieral. Boli to práve
Slováci a dobrí Plavci, ktorí mu priniesli úspech a zabezpečili mu kariéru spisovateľa, životné šťastie
a rodinnú pohodu. Práve vďaka súboru poviedok Slovenskí rodáci dovtedy neznámy a chudobný novinár
dosiahol uznanie kritiky aj záujem
čitateľov a popri Jókaim sa stal najväčšou autoritou maďarskej literatúry vôbec. Mikszáth je jednoznačne
najprekladanejším maďarským autorom na Slovensku. Jeho čaro neznižuje ani odmietavý
postoj dobových slovenských autorít (Škultétyho či
Vajanského). Atmosféra jeho diel presiaknutá harmóniou, láskavosťou a vierou v dobro má čo povedať aj ľuďom v dnešnej dobe. Jeho príbehy, kde Slováci a Maďari
žijú medzi sebou v pokoji akoby stelesňovali aj dnes
fungujúci model pokojného spolunažívania obyčajných
ľudí v zmiešaných oblastiach. Preto je mimoriadne aktuálny. Knižka Slovenskí rodáci vychádza v preklade
Karola Wlachovského a nadväzuje na súbory poviedok
Tvrdé kotrby (2007) a Fešáci (2008).
Slovenskí rodáci – v origináli Tót atyafiak (ešte bez
pejoratívnej konotácie etnonyma „Tót“) – už svojím názvom naznačuje, akí sú pre Mikszátha Slováci blízki.
Atyafi v doslovnom preklade znamená syn otca, historicky presnejší je však preklad syn môjho otca. Tento
výraz používali aj prvé preklady Biblie do maďarčiny na
označenie rodovej spolupatričnosti, na vyjadrenie pokrvnej blízkosti.
Na štyri dlhšie prózy Slovenských rodákov nadväzuje
15 kratších poviedok o Dobrých Plavcoch. Príbehy (ok-

rem Slečny zo zlata) sa odohrávajú v dedinskom, prírodnom prostredí obývanom Slovákmi, Plavcami a Maďarmi, vo svete, kde platia prísne morálne zákony, prírodné
či božské, ktorých porušenie je základným zdrojom
konfliktu v poviedkach. Prózam však absolútne chýba
aspekt moralizátorstva alebo akýsi didaktický moment,
nepoučujú, nechcú čitateľa vychovávať. Iba konštatujú
príčinu a dôsledok činov. Vina a porušenie morálnych zákonov prináša
utrpenie, smútok a smrť, narušenie
rovnováhy a poriadku, láska a dobro
vzťahy harmonizujú a svet sa dostáva do normálnych koľají.
Sám Mikszáth svoje prózy nazýval
aj rozprávkami. Naozaj k nim majú
veľmi blízko, k tradičným rozprávkam, určeným predovšetkým dospelým, k príbehom, ktoré obsahujú
archetypálne modely správania
a rozprávajú o porušení zákona,
o treste, ktorý v sebe vina nesie,
a o spáse, ktorú prináša láska. Reč
próz je hovorová, výstavba príbehov
často evokuje balady, isté veci sú iba
naznačené, dominuje nálada, atmosféra. Dobrým príkladom takejto výstavby textu poviedka Slávny gajdoš
Lapaj, keď sa starý samotár ujme
nemanželského dieťaťa, ktorého matka spáchala samovraždu. Lapaj aj malé dievčatko si vo vzájomnej láske
nájdu životné naplnenie a istotu, ktorá bola zničená vinou rodičov. Podobný princíp sa dá identifikovať vo väčšine próz, iným variantom je Slečna zo zlata, kde sa láska mladých nenaplní a ich životy sa stanú prázdnymi
a neplodnými v dôsledku chamtivosti otca a rojčivosti,
romantickosti a tvrdohlavosti zaľúbencov.
Často sa Mikszáthovi vyčíta jeho detské alebo detinské, naivné videnie sveta. Jednak sa to dá vysvetliť tým,
že cez príbehy o rodákoch sa vrátil do svojej domoviny,
kde žil ako dieťa. Zároveň je však Mikszáth oveľa inteligentnejším autorom, než by ho do takej miery determinovala nostalgia. Mikszáthov svet je stvorený tak, ako
ho vidí ten, čo ho má rád. Kto prežil akúkoľvek lásku,
vie, ako láska dokáže zmeniť svoj objekt, povýšiť ho
a ten sám sa stane lepším a krajším. A ktovie, či v skutočnosti nie je svet Maďarov a Slovákov naozaj taký harmonický, humorný a plný nehy, ako to videl ten, ktorý
miloval svojich rodákov v ich rozdielnosti.
Marta Fülöpová
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Zahraničná literatúra

Moderný egyptský román a tvorba
Džamála al-Gítáního
Je veľmi ťažké, ba hádam až nemožné v krátkosti charakterizovať
mimoriadne rozmanité prúdy modernej arabskej literárnej tvorby
a pestrú mozaiku jej autorov. Treba
si uvedomiť, že ide o národné literatúry viac ako dvadsiatich arabských
krajín, v ktorých je arabčina úradným jazykom. Toto rôznorodé bohaté literárne dianie sa začalo rozvíjať
pod vplyvom európskej kultúry. Ako
prelomové obdobie sa často spomína vojenské ťaženie Napoleona do
Egypta v roku 1798, ktoré bolo
medzníkom množstva prevratných
kultúrno-spoločenských zmien.
Nasledujúce 19. storočie, známe
v arabských krajinách ako
obdobie tzv. nahdy (po slovensky obroda, oživenie
arabskej kultúry), sa právom
považuje za jedno z najvýznamnejších období vo vývoji
arabskej literatúry. Na jej formovaní sa totiž začína aktívne podieľať európska kultúra, filozofia a literárna veda.
V snahe zachytiť charakter
moderného arabského literárneho diania je zaužívaná
terminológia prebratá z európskych literatúr – teda aj
v arabskom kontexte spomíname
obdobie romantizmu, realizmu či
avantgardy. Avšak netreba zabúdať,
že tieto smery nemali v arabskom
prostredí od nástupu spomínanej
nahdy tak veľa priestoru na vývoj
ako v Európe. A tak v arabskej literatúre pozorujeme súbežné formovanie viacerých literárnych smerov
súčasne.
Veľkému literárnemu a kultúrnemu rozkvetu sa tešil okrem tradične
dominantného Egypta Libanon. Libanonskú literárnu hegemóniu
v arabskom svete prerušila občianska vojna v krajine v rokoch 1975 –
1990. A tak sa za centrum modernej
arabskej literatúry právom považuje
najľudnatejšia arabská krajina Egypt.
Vznik arabského románu nebol jednoduchý. Nielen preto, že podobný
žáner v bohatej arabskej literárnej
tradícii úplne chýbal, ale aj preto, že
otvorene rozvíjal témy lásky a partnerských vzťahov. Autorom vôbec
prvého arabského románu Zajnab
(1914) bol Muhammad Husajn Hajkal (1888 – 1956). Dielo bolo priekopnícke z viacerých dôvodov. Román rozpráva o tragickej láske, je
situovaný do prostredia egyptského
vidieka, jeho hrdinovia pochádzajú
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z najnižších spoločenských vrstiev
a v dialógoch postáv sa využíva hovorový jazyk. Z ďalších predstaviteľov staršej generácie prozaikov
spomeňme bratov Muhammada
a Mahmúda Tajmúrovcov, významného spisovateľa, učenca a učiteľa
niekoľkých generácií egyptskej inteligencie – slepého Táhá Husajna
(1889 – 1973), či známeho poviedkara Júsufa Idrísa (1927 – 1991).
Prelomovou udalosťou pri formovaní arabského románu bolo udelenie Nobelovej ceny Nadžíbovi
Mahfúzovi (1988), ktorá vyzdvihovala najmä jeho rozsiahlu trilógiu
(al-Tulátíja), rodinnú ságu situova-

Džamál al-Gítání s Janou Bodnárovou,
majiteľkou vydavateľstva Baum
Foto Peter Procházka

nú do medzivojnovej Káhiry. Toto
ocenenie vyjadrovalo zároveň uznanie celej egyptskej románovej tvorbe, ktorá napriek tomu, že vychádzala z európskeho realizmu, nadobudla množstvo výsostne arabských
čŕt a pozoruhodnú žánrovú zrelosť.
Jedným z posledných žijúcich osobných priateľov Nadžíba Mahfúza
(1911 – 2006) je Džamál al-Gítání
(1945), ktorý bezpochyby patrí
k najvýznamnejším osobnostiam
súčasného arabského literárneho
diania.
Narodil sa v dedinke Džuhajna
v hornoegyptskej provincii Sohág,
no vyrastal v starej káhirskej štvrti
al-Džamálíja, ktorá sa pre neho stala
celoživotným inšpiračným zdrojom.
Pôvodne sa vyučil a krátko pracoval
ako dizajnér kobercov. Aj preto často pripodobňuje písanie románov
ku tkaniu pestrofarebného orientálneho koberca. Neskôr nastúpil ako
novinár do redakcie denníka Achbár
al-jaum, pre ktorý pracoval ako vojnový korešpondent vo vojne v roku
1973, no okúsil aj drsnosť väzenské-

ho prostredia za kritický postoj
k režimu prezidenta Džamála ‘Abdannásira. Novinárskej práci sa venuje dodnes a od roku 1992 pôsobí
ako šéfredaktor literárneho týždenníka Achbár al-adab, na ktorého
stránkach vyšli i arabské preklady
slovenskej literatúry: ukážky z diela
Mila Urbana, Rudolfa Slobodu či Milana Rúfusa. Popri práci neustále
píše a za svoju tvorbu dostal viacero
významných domácich a zahraničných ocenení, z ktorých spomenieme cenu za zahraničnú literatúru
preloženú do francúzštiny Prix Laure Bataillon (2005), taliansku cenu
Premio Grinzane Cavour (2006) či
cenu šejka Zijáda zo Spojených arabských emirátov (2009).
Každý autor má svoj román, dielo, ktoré čnie nad
ostatnou autorovou tvorbou a zatieni ďalšie nesporné kvality jeho ostatných prác. Takýmto al-Gítáního dielom je bezpochyby román Zajní Barakát (Damask 1974 a ďalšie
vydania), ktorý v preklade
Mareka Briešku vyšiel vlani vo vydavateľstve Kalligram. Kniha má originálnu svojskú
atmosféru odrážajúcu posledné dni
vlády mamlúckeho sultána al-Ghúrího a následné obsadenie krajiny osmanskými Turkami. Zajní Barakát je
káhirský muhtasib, človek zodpovedný za čestné obchodovanie i za
dodržiavanie morálnych hodnôt
spoločnosti. Dej príbehu je prerozprávaný prostredníctvom viacerých
postáv a každá z nich ponúka iný
pohľad na osobnosť muhtasiba i na
situáciu v krajine. Dielo sa dá chápať
aj ako alegória na moderný Egypt
počas pôsobenia prezidenta Džamála Abdannásira v 60. rokoch minulého storočia, keď sa o bezpečnosť
štátu starala hustá sieť tajnej polície. Román je napísaný v pomerne
zložitom jazyku, keďže autor po obsahovej a štylistickej stránke vychádzal zo stredovekej kroniky egyptského historika Muhammada ibn
Ijása (1448 – 1522).
Al-Gítaního diela sú preložené do
viac ako 20 jazykov, najznámejšie sú
romány Udalosti v uličke Za‘farání
(Vakái‘ Hárat az-Za‘farání) či trojzväzkový román Kniha zjavení (Kitáb at-tadžalliját) inšpirovaný islamskou mystickou literatúrou.
Zuzana Gažáková

Festival Ars poetica uvíta
• v piatok 8. októbra
Claudia Gabler (1970) sa narodila v Lörrachu, Badensko-Württembersko. Vyštudovala divadelnú vedu a žurnalistiku
na Freie Universität v Berlíne. Získala mnohé tvorivé štipendiá
v Nemecku, ale aj v Belehrade a Amsterdame. Vydala zbierky
poézie Die kleinen Raubtiere unter ihrem Pelz (Šelmičky pod jej
kožuchom, 2008) a Stavano attaccati come lingue (Boli
napadnutí ako jazyky, 2008). Okrem básní píše aj rozhlasové hry.
Vlastne som dúfala, že zmeškáme autobus.
Nevedela som totiž vôbec nič o rokokových kostoloch a
ich egocentrických hrách svetla. Teba naopak zrejme
dokonale ukája, keď sa holubica prebíja pomedzi zvony,
tak, ako sme si vtedy mysleli, že vieme všetko o
živote a tých hlúpych súpravách na fondue. Dnes prinajmenšom
viem, že sme roky bývali vedľa známeho
mozgového chirurga, a ani sme ho nepoznali
po mene. S odstupom času som si istá, že by bol
býval dobrým partnerom na rozhovor.
Áno, pravdou je, že sa od prírody môžeme čo-to
naučiť o poriadku. A nemám na mysli poriadok, čo sa
neustále opakuje a tým je nudný. Myslím tým
komplexný poriadok sveta vecí, v ktorom
žijeme. Teda chaos ako subtílnejší, neopakujúci sa
druh poriadku.
Zapisuješ si to všetko? Zavoláš mi, keď sa
vrátiš z kontinentu, čo ťa zduje ako
matematika, ktorý zúfa nad svojou prácou?
Keby sme tak mali ešte z toho syra,
čo sme kúpili za úsvitu v starej tržnici
pri Temži. Keď si stál na opačnom
konci sveta pri okne a vytieral si
z oka mušku.
●
Čo je irónia škaredosti? Chceli sme skutočne
vyzerať ako ľudia, čo kľúče od auta v rukách
držali ako drobné bytosti? Mali sme ozaj využitie
pre tieto obrazy? Vodné rastliny z nás viseli ako
vodné rastliny. Hodváb bol synonymom pre handry či tie
páchnuce matrace, čo ležali vedľa vrakovísk,
na ktorých je človek niekedy šťastný a mrzne pri sexe.
Poniektoré dni sme si vtierali olej do tváre,
aby sme vyzerali ako ozajstní. Takýchto nás nikam
a odnikiaľ nepustili. Usilovné zvieratká, čo sa k sebe tisnú,
aby sa zohriali. Ako by skutočne šlo o to, na letných pneumatikách
s rozviatymi vlasmi zabočiť za roh. Akoby skutočne šlo
o to, uchovať pach gumy.
Z nemeckého originálu preložila Martina Kurtyová.

• v sobotu 9. októbra
Bodil Lindfors (1951) sa narodila v Turku (Åbo). Štúdium
psychológie ukončila na Åbo Akademi University roku
1973. Napísala deväť zbierok poézie, naposledy knihu ett
slott av snö (hrad zo snehu, 2006). Všetky jej texty
sú napísané vo švédčine, v oficiálnom jazyku švédskej
menšiny vo Fínsku. Za svoju tvorbu získala niekoľko
literárnych cien. Popri práci spisovateľky sa venuje psychoterapii
a z odboru psychológie publikovala aj svoju dizertačnú prácu. Žije
v Turku, pracuje na čiastočný úväzok ako psychoterapeutka.
hrad zo snehu

Džamál al-Gítání: Pyramídové texty
Prešov, Baum 2010. Preklad Marek Brieška
Pyramídy patria v našich končinách k obľúbeným ilustračným ikonám dovolenkovej sezóny evokujúcim exotiku a teplom zvlnený prázdninový vzduch. Monumenty dávnej histórie spojené s veľkou civilizáciou a nemenej veľkým mystériom však akosi v komerčnej reči strácajú pôvodný význam. No a práve na to, aby sa významy
dynamizovali, prípadne sa poukázalo na hlbšie významové súvislosti, nám často slúži kniha – v tomto prípade kniha egyptského spisovateľa, s ktorým sa slovenský
čitateľ mohol zoznámiť v románe Zajní Barakát.
Pôsobivosť Pyramídových textov sa začína, takpovediac, už pred nimi, v námete; presnejšie a paradoxne,
v jeho vyčerpanosti. Veď čo môže priniesť do literatúry
tento námet v 21. storočí, keď už prešiel stovkami umeleckých, vedeckých a populárnych spracovaní? Ak si však
kladieme uvedenú otázku, znamená to, že dielo nás zároveň už dopredu oslovilo a otvára v nás komunikačné očakávanie. Hra jeho štrnástich textov môže do nás vstúpiť,
rozvíjať svoju textúru so všetkými vzormi, uzlíkmi i záhybmi. Al-Gítání ich skomponoval sukcesívne a variačne:
postupne odkrývame príbehy ľudí zasiahnutých pyramídami, osudové zvraty, záhady, ale aj príbehy príbehov,
teda ich rozprávaní, až zrazu zisťujeme, že jedno prekračuje do druhého, príbehy sa navzájom prelievajú, zlievajú
do jedného bodu, presne tak, ako sa do jedného bodu

završuje pyramída, a aj tak, ako sa celá kniha v závere
zašpicatí jednoduchým malým „Nič.“ Kniha je to naozaj
zvláštna, texty vytvárajú dojem prúdenia, cítite, že ste
súčasťou pevnej stavby, mystického priestoru, no zároveň stojíte v pohyblivých pieskoch al-Gítáního sugestívne
múdrej narácie, uvedomujete si fikciu, no zároveň sa
dáte strhnúť dobrodružstvom siedmich mladíkov, ktorí
sa rozhodnú dôjsť úzkymi chodbami až do srdca pyramídy, uveríte zhypnotizovaným pohľadom učencov uprených na línie, tvary a kamenné bloky pyramíd, majstrovstvu lezenia po pyramíde, takisto príbehu milencov, ktorých energia túžby spáli na popol a uveríte aj ďalším
zmiznutiam... A uveríte aj skúsenému meračovi Ibn-alŠihnovi, ktorý premeriava pyramídu, ale zmerať ju nemôže. Asi preto, že každá logika, aj tá najvernejšia, číselná, pri záhade pyramíd zlyháva, čím môže o to viac živiť
duchovný výklad a legendy. Mám dojem, že al-Gítání rátal s tým, že každý čitateľ nosí v sebe bežnú predstavu
pyramídy, práve preto on svojou knihou do tejto predstavy zasadil ďalšiu, nie konkrétnu, skôr symbolickú. Možno
vyjadruje potrebu tajomstva, obrovského a neuchopiteľného tajomstva v našich životoch, jeho motivačnú a formačnú silu pre človeka, ktorý v postmoderne zásadne
verí len jedinému: že ničomu neverí.
Radoslav Matejov

Hrad zo snehu ktorý sa rozpadne
pod vlastnou váhou
(Nauč ma o mytológiách
lásky, vysvetli
že symbióza
je ľadový tunel bez východu)
Kvapká dnu a presakuje
Povedz, že sme
nestavali zbytočne
(všetky cesty boli uzavreté jediné slepé
schody končia vo vzduchu)
Povedz že hrady sa stavajú, aby padli
pod svojím vlastným porozumením,
ktoré je zízajúcim
nádenníkom skazy
že porozumenie je zabudované
(ako dážď v snehu)
Tadiaľto som bežala s kvetmi
Hrdo, ako protiklad k podrobeniu
(Protiklady vzájomní stúpenci a
skrytí pomocníci)
Hrad zo snehu, jeho komôrky
sa už rúcajú
pod vlastnou váhou
Zo švédskeho originálu preložila Zuzana Drábeková.
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Posolstvá pre malých i veľkých
Nebeské zrkadlo.
Kaukazské rozprávky
Bratislava, Vydavateľstvo LORCA
2010
Vybrala a prerozprávala
Eva Maliti-Fraňová
Ilustrácie Ivan Hrmo
Z dvadsiatich dvoch národností,
ktoré osídlili oblasť Veľkého Kaukazu, vybrala zostavovateľka tridsaťšesť
ľudových rozprávok, najviac zastúpení sú Oseti, Kabardi a Inguši. Hrebeň
Kaukazu tvorí nielen prirodzenú hranicu medzi Európou a Áziou, predstavuje aj klimatický predel medzi
miernym a subtropickým pásmom,
čo sa odzrkadľuje aj v rozprávkach
z tejto oblasti. Vedľa seba sa tak ocitajú príbehy z hornatých zasnežených osetských území (Vrchár a vtáčik) a horúcich balkarských (Ťava,
líška a vlk), lezginských (Aci-Baci), či
adygejských krajov (Asalunko, syn levice) plných exotických plodov i zvierat. S rozdielmi medzi jednotlivými
krajmi sa stretávame i v náboženskej
sfére, smerom na juhovýchod, najmä
v oblasti dnešného Azerbajdžanu pribúdajú územia s islamským vierovyznaním (Mutaalim z Kižani; Píšťalkár,
bubeník a povrazolezec;...). Príchuť
Orientu dodávajú rozprávkam ázijské reálie, či tituly panovníkov (šach,
padišah, vezír, chán, džigit...), zbrane
(kindžal), odevy (čerkeska, bašlík,
šujtáš) alebo pokrmy (chalva, machsyma, bachsyma, bavyrsaky). V zbierke
sa vyskytujú fantastické rozprávky,
v ktorých sa stretávame s čarovnými
bytosťami a zázračnými predmetmi,
dobro v nich víťazí nad zlom. Fantastické bytosti majú na rozdiel od európskych často odlišné pomenovania,
dokonca sa v rozprávkach rozlišuje
viacero typov zlých obrov (sarmak,
emegen, aždacha, inyž). Alegorické
rozprávky o zvieratách a rozprávky
postavené na reálnom základe poukazujú na konanie človeka, pranierujú ľudské neduhy (klamstvo, faloš, lenivosť, hlúposť, lakomstvo, chamtivosť) a vyzdvihujú cnosti (statočnosť,
múdrosť, česť, priateľstvo, láska k domovu), zväčša sa končia ponaučením
alebo múdrou radou, avšak nie vždy
šťastne. Hrdina často dosahuje svoj
cieľ prostredníctvom dôvtipu a fígľov, neraz sa v nich objavujú i zosobnené abstraktné pojmy ako rozum,
bieda či šťastie. Do niektorých kaukazských príbehov sa pravdepodobne prostredníctvom migrácie obyvateľstva dostali nielen motivické prvky, ale i celé motívy z európskych
rozprávok. Abazinské rozprávanie
o múdrej Fatimat nájdeme paralelne
i v gréckej rozprávkovej tradícii pod
názvom O chudobnom človeku a jeho
múdrej dcére, rozprávka Koník je
zase motivicky podobná slovenskému príbehu Prorok Rak. Napriek
tomu, že väčšina je vyrozprávaná
v tretej osobe, zaujímavá je aj postava rozprávača, miestami sa prezentuje až v závere príbehov – „Všetci sa
s chuťou pustili do jedla a zavolali aj
mňa. Tak som sa napchával, že mám
fúzy dodnes zamastené.“ Hoci kniha
kaukazských rozprávok je primárne
určená deťom, príbehy svojím exotickým charakterom, podaním a vtipom vzbudia i záujem dospelého.
Jeff Kinney

Denník odvážneho bojka
Bratislava, Ikar 2010
Preklad Elena Guričanová
Denníkovej forme príbehu je prispôsobená grafika i celková podoba publikácie. Udalosti odohrávajúce sa v nemenovanom americkom mestečku sú
vyrozprávané prostredníctvom zápiskov školáka Grega Heffleyho, časovo
sú ohraničené jedným školským rokom. Vtipné situácie, v ktorých sa oci-
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tá počas hier, zábavy a pri povinnostiach v škole či doma, vo vzťahu s dievčatami, s rodičmi, súrodencami (starším bratom Rodrickom a mladším
Mannym), ale i s kamarátom od susedov Rowleym, alebo keď sa usiluje zvýšiť si popularitu v škole, dopĺňajú jednoduché čiernobiele kresby. Zámerom
autora bolo pravdepodobne priblížiť
sa komiksu, avšak vzhľadom na to, že
ide o knižný titul pre deti, žiadali by sa
neraz i prepracovanejšie ilustrácie. Je
zrejmé, že príhody situované do amerického prostredia odzrkadľujú americké reálie, pre detského čitateľa dosť
cudzie, čo na druhej strane prispieva
k poznávaniu kultúry inej krajiny. Patrí sem napríklad oslava Halloweenu
spojená s koledovaním sladkostí, školské muzikálové vystúpenia, výber
školských predmetov či tvorba ročenky. Hlavný hrdina je nielen nápaditý
a tvorivý, ale najmä prefíkaný a vypočítavý. Väčšinu vecí prispôsobuje svojim predstavám, nehanbí sa byť neférový, alebo využiť najlepšieho priateľa
na ďalšiu nezbednosť. Denník odvážneho bojka je určený predovšetkým
mladším „násťročným“ čitateľom, ktorí sa chcú zabaviť na podarených nezbedných dobrodružstvách.
Martina Grmanová

sovateľ Ondřej Sekora sa zapísal do
pamätí viacerých čitateľských generácií v Čechách i na Slovensku nezabudnuteľnými postavičkami Ferdu
Mravca alebo Chrobáka Truhlíka. Príbehy aj po desaťročiach dokážu zaujať, rozosmiať a poučiť aj dnešného
detského čitateľa. Také je aj pútavé
rozprávanie o vtáčikovi Modráčikovi,
ktorý uletí zo svojho domova a ujmú
sa ho operení obyvatelia jedného veľkého stromu, akéhosi vtáčieho mikrosveta, kde spolunažívajú viaceré
druhy vtákov – vrabce, pinky, sýkorky, brhlíky, stehlíky, ďatle, červienky...
Mladý čitateľ ich spoznáva ako hrdinov drobných príhod, pričom sa prejavujú ich charakteristické črty a zvyky, rozličné spôsoby stavby hniezd,
výchovy mláďat... Rozvadení vtáčí susedia sa dokážu zmieriť, utvárať priateľstvá, občas vedia byť sebeckí, nežičliví, ale vedia si navzájom nezištne
pomáhať, podporovať sa, porozumieť
si... Ako to už v knižkách Ondřeja Sekoru býva, do zvieracej ríše vstupuje
sem-tam aj ľudský hrdina, a tak dochádza k stretu dvoch odlišných svetov, ktoré sú však v podstate veľmi
hlboko späté a odkázané na seba... Aj
tentoraz sa deti môžu potešiť z pôvabných, typicky sekerovsky ladených ilustrácií.

Nikolaj Nosov

Nevedko na Mesiaci
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku
slovenských spisovateľov 2009
Preklad Ivana Vranská Rojková
Ilustrácie Jelena Revuckaja
Nikolaj Nosov patrí k obľúbeným
detským spisovateľom viac ako polstoročie, známym sa stal už po vydaní
knižky Víťa Malejev v škole i doma,
ešte väčší úspech zožal trilógiou moderných rozprávok o sympatickom,
niekedy naivnom, inokedy trochu aj
prefíkanom Nevedkovi (Nevedkove
dobrodružstvá, Nevedko v Slnečnom
meste a Nevedko na Mesiaci, pôvodne vychádzali v rokoch 1954 – 1964),
obľubu si získali aj animované filmy,
v ktorých ožili autorove zvláštne postavičky. V tretej časti trilógie, ktorá
vychádza až teraz v slovenskom preklade, postavičky síce ostávajú, no
prostredie, čo napokon napovedá názov knižky, sa zásadne zmenilo. Nevedkov náprotivok Vševedko zažíva
v Kvetnom meste veľkú slávu nielen
preto, že sa zúčastnil letu na Mesiac,
ale vďaka knižke o svojich cestovateľských skúsenostiach, v ktorej uverejnil vlastné teórie o vzniku mesačných
kráterov, celkom odlišné od prevládajúcich názorov uznávaných vedcov.
Sporom s profesorom Hviezdočkinom sa začína tretia časť o Nevedkovi
a pokračuje neuveriteľnými dobrodružstvami jeho priateľov, ktorí sa –
posmelení Vševedkovým rozprávaním – vydajú opäť na vesmírne putovanie... Nosov do svojho rozprávania
o lete na Mesiac, živote na ňom,
o stavbe Kozmického mestečka či do
opisu vesmírnej rakety a jej fungovania vkladá poučné i zábavné prvky,
humorne opisuje život zvláštnych
človiečikov „kratuľkov“, ktorých charakterizujú už ich mená (Pampúšik,
Šraubík, Šrofík...). Autor nešetrí ani
satirickým pohľadom na akademikov
(suverénni, namyslení profesori) alebo na svet „tartelov“ (narážka na kartely) a ich vykorisťovateľské stratégie.
Úsmevné, fantáziou opradené príbehy „kratuľkov“ nesú v sebe nejedno
mravné posolstvo.
Ondřej Sekora

Utečenec na vtáčom
strome
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku
slovenských spisovateľov 2010
Preklad Gusta Baricová
Ilustrátor, karikaturista, grafik, spi-

Klára Víšková

Na babičkinom dvore
Klára Víšková

Zvieratká a ich mamičky
Bratislava, Fragment 2010
Minileporelo pre najmenších oboznamuje so zvieratkami na gazdovskom dvore, obrázky nabádajú, aby
dieťa vyslovovalo slabiky zvukomalebných citosloviec znázorňujúcich ich
hlasy (kohútika, prasiatka, sliepočky,
kravičky, mačičky, psíka, kozičky, zajačika, morky...). Druhé minileporelo
predstavuje deťom zvieracie mamičky
a ich mláďatká, takže sa naučia priraďovať k dospelým zvieratkám ich potomstvo, čo je dosť náročné v prípadoch, keď sa ich názvy líšia: ovečka
a jahniatko, sliepočka a kuriatko, kobylka a žriebätko, ošípaná a prasiatko...). Pestrofarebné, zbytočne nekomplikované zobrazenia zvierat určite
upútajú pozornosť dieťaťa – leporelá
sú určené deťom od jedného roka.
–efar–
Jenny Dale

Verný kamarát
Bratislava, Mladé letá 2010
Preklad Adam Chovan
V sérii kníh Psia hliadka o rodine
Parkerovcov, ktorá vlastní psí hotel
a útulok na anglickom vidieku, tentoraz jedenásťročný Neil a jeho o rok
mladšia sestrička Emily Parkerová
zažijú trochu iné dobrodružstvo než
obvykle. Zoznamujú čitateľov s nevšedným psom – smotanovobielym
labradorom Laurou. Jeho nevšednosť
spočíva vo výcviku: Laura dlhé roky
pôsobila ako vodiaci pes nevidiacich.
Lenže práve zomrel jej majiteľ Willy
Mannion, obyvateľ miestneho domova dôchodcov. Kam sa podeje smutná stará Laura? Navyše Neil a Emily
stretávajú šikovné a mimoriadne
múdre nevidiace dievča Sandru Elliottovú s jej hravým psom Zlatkou.
Obe udalosti nakoniec inšpirujú mladých Parkerovcov, aby usporiadali
v Comptone dobročinnú akciu, ktorej
výťažok venujú združeniu v Boltone
na výcvik vodiacich psov. Lenže z celodenného podujatia sa vykľula malá
dráma: stratila sa Zlatka a Sandrin
mladší brat Tim. Knižka vcelku nenáročne, ale pútavo rozpráva o malých
i veľkých radostiach a starostiach
s deťmi, rodičmi a psami, o zodpovednosti, ktorej sa možno učiť od
verných vodiacich psov.

BeneLibri – vaše rodinné
kníhkupectvo
v Považskej Bystrici
Kníhkupectvo BeneLibri má nové
priestory priamo na mestskej pešej
zóne Považskej Bystrice, vlani v novembri sa presťahovalo od železničnej stanice do „centra diania“ (Centrum 3/5, 017 01 Považská Bystrica,
č. tel.: 042/ 432 2790). V modernej
predajni nájdu zákazníci okrem kníh
aj pestrý doplnkový sortiment, ako
kalendáre, mapy, glóbusy, CD, DVD,
audioknihy, pohľadnice, pexesá, puzzle, rôzne magnetky i darčekové tašky. Kníhkupectvo je otvorené v pracovné dni od 8. do 18. hod. a v sobotu
od 8,30 do 12. hod.
Ponuku kníhkupectva predstavuje
jeho vedúca Dagmar MAJERÍKOVÁ:
• Na akých zákazníkov sa zameriavate?
– Zväčša máme v ponuke beletriu, literatúru pre deti, populárno-náučnú
a hobby literatúru, obrazové publikácie. Ostatné tvorí odborná literatúra
– z každého odboru čosi. Literatúru
máme v slovenčine alebo v češtine
(pôvodnú i v prekladoch). K predajni
patrí len neveľký sklad, a tak nemôžeme mať v predajni veľa titulov. Ak požiadavkám nevieme vyhovieť okamžite, overujeme cez internet, či sú tituly
v sklade v našej centrále (Modul). Novinky dostávame 2 – 3-krát týždenne.
• Ktoré oblasti máte slabšie „pokryté“, čo najčastejšie hľadajú zákazníci?
– Starou bolesťou sú knihy na tzv. povinné čítanie. Zháňajú ich žiaci, študenti, rodičia... Ide o tituly, ktoré už
dlhšie nevyšli, na trhu nie sú a z knižníc sa vytrácajú, ak sa ešte niekde náj-

du. Celkove by sme privítali viac učebníc pre stredné a vysoké školy.
• Ako sa predáva pôvodná slovenská
literatúra?
– U nás sú jednoznačne najpredávanejšie romány Táne Kelleovej-Vasilkovej a teraz je hitom jej kniha Sľub. Veľký úspech mala kniha Jozefa Banáša
Zastavte Dubčeka!. Z literatúry pre
deti na počudovanie to nie sú rozprávky, ale Veľká kniha pre predškolákov.
• Ktorí zahraniční autori sú najžiadanejší?
– Zrejme ako aj inde je to Dan Brown
a jeho Stratený symbol, ďalej Paolo
Coelho s Pútnikom z Compostely
a Stephenie Meyerová so sériou kníh
Úsvit, Nov, Zatmenie, Súmrak.
• O aké oblasti odbornej literatúry
sa najviac zaujímajú Považskobystričania?
– Predovšetkým jazykové príručky
pre samoukov (Aktuell), slovníky
a konverzácie (Lingea), príručky a pomôcky na maturity (Infoa, Enigma)
a rôzne počítačové príručky a programy (Computer Press).
• Aké je vaše „kníhkupecké“ želanie?
– Priala by som si, aby zákazníci boli
spokojní s našimi službami i ponukou
a vracali sa k nám. Nielen oni, ale aby
prichádzali aj ďalší noví a noví zákazníci. V súvislosti so želaniami by som
mala ešte jedno: mini kútik, kde by si
mohli návštevníci sadnúť, knihu prelistovať (je tu teraz problém odložiť si
tašku či dáždnik). Tak by sa naplnil
slogan BeneLibri – vaše rodinné kníhkupectvo.
Lýdia Čelková

110 rokov Mestskej
knižnice v Bratislave
Mešťanosta
Tivadar
Brolly slávnostne otvoril
1. októbra 1900 o 11.00
hod. Mestskú knižnicu
slobodného kráľovského mesta Bratislavy za účasti zástupcov Ministerstva
kultu, kráľovskej právnickej akadémie, riaditeľa štátnej nemocnice a ďalších predstaviteľov mesta v budove
bývalého stavovského snemu (dnešná
budova Univerzitnej knižnice v Bratislave). Zriadilo ju mestské zastupiteľstvo mesta Bratislavy a patrili jej 3
malé miestnosti na prízemí. Jej poslaním bola už v tom období služba obyvateľom mesta, prispievanie k rozvoju
ich vzdelanosti aj kultúrneho povedomia a k ochraňovaniu i sprístupňovaniu knižného bohatstva.
Pri príležitosti svojho jubilea pripravila knižnica pre verejnosť pestrý program s knižničnými akciami
a kultúrnymi podujatiami. Pre zábudlivých návštevníkov, ktorí včas
nestihli vrátiť požičané knihy, boli
iste vítané akcie, ako odpúšťanie
pokút či súťaž O vrátenie kníh
s najstarším dátumom vypožičania.
Každý, kto prišiel na ľubovoľné pracovisko knižnice vrátiť dávno požičané knihy, bol automaticky zaradený do súťaže, ktorej víťazom sa
stane najväčší dlžník knižnice. Od
27. 9. do 1. 10. knižnica na všetkých
pracoviskách odpúšťa pokuty za
oneskorené vrátenie vypožičaných kníh. Bezplatný deň (piatok
1. októbra, deň založenia knižnice)
zahŕňa bezplatnú registráciu za čitateľa knižnice a bezplatný prístup
na internet:
Na všetkých pracoviskách knižnice
je od 27. septembra do 1. októbra

týždeň otvorených dverí (8:00 –
19:00 hod.).
Sprievodné podujatia
27. 9.
Guillermo Mordillo
Sprístupnenie výstavy legendárneho
karikaturistu a majstra animovanej
skratky v rámci Bienále animácie Bratislava 2010
Galéria Artotéka, Úsek hudobnej
a umenovednej literatúry, Kapucínska 1
28. 9.
Čítanie pre najmenších
Číta Katarína Aulitisová
Úsek literatúry pre deti a mládež,
Kapucínska 3
28. 9.
Kaukazské rozprávky
Prezentácia novej knihy pre deti autorky Evy Maliti-Fraňovej
Úsek literatúry pre deti a mládež,
Kapucínska 3
29. 9.
Kultúrny a spoločenský život
v Bratislave okolo roku 1900
Beseda s významným archeológom,
múzejníkom Štefanom Holčíkom a stretnutie s bývalými vedúcimi pracovníkmi
Mestskej knižnice v Bratislave
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5
30. 9.
Audioknihy v knižniciach
Celoslovenský odborný seminár
s medzinárodnou účasťou
Galéria Artotéka, Úsek hudobnej
a umenovednej literatúry, Kapucínska 1
30. 9. (štvrtok) o 18:00 hod.
Koncert pesničkára Petra Lachkého
Galéria Artotéka, Úsek hudobnej
a umenovednej literatúry, Kapucínska 1
Podrobné informácie o podujatiach Mestskej knižnice v Bratislave,
Klariská 16, 814 79 Bratislava 1, získate na tel. 02/544 33 244-6, alebo
www.mestskakniznica.sk

www.litcentrum.sk
Petra Hanáková

Paľo Bielik a slovenská
ﬁlmová kultúra
Bratislava,
Slovenský filmový ústav 2010
Jeho meno sa stalo symbolom. Nielen preto,
že ho generácie vyslovovali jedným dychom
s menom Jánošík. Herecký predstaviteľ nášho
národného hrdinu Paľo Bielik (1910 – 1983)
patrí k „erbovným figúram“ slovenského
umenia 20. storočia a k výrazným spolutvorcom slovenskej filmovej kultúry predovšetkým ako režisér a scenárista. Jestvuje viacero
pokusov o zachytenie jeho príbehu, ale asi
najkomplexnejšie a vari aj najobjektívnejšie
hodnotí jeho dielo monografia Paľo Bielik
a slovenská filmová kultúra, ktorú vydal Slovenský filmový ústav v roku, keď si pripomenieme umelcovu storočnicu (11. decembra).
Autorka Petra Hanáková (1974) začala na
nej pracovať ešte ako študentka filmovej vedy
pred ôsmimi rokmi. Vyhýba sa oslavnosti, naopak, snaží sa triezvo a faktograficky mapovať Bielikovu cestu od ochotníckych začiatkov
a osudovej jánošíkovskej kapitoly. Veď odborná verejnosť ho
zaregistrovala
na oblastných
súťažiach ochotníckych divadiel
v roku 1931 práve v postave Jánošíka. Pre túto
postavu si ho vyhliadol J. Plicka
do filmu, ktorý
nakoniec zrealizoval v roku
1935/1936 Mac Frič a Bielikovi priniesla medzinárodnú slávu.
Predstavuje jeho filmové postavy vo filmoch
Hordubalové a Hrdinové hranic, ale i tie „virtuálne“, ktoré nakoniec nestvárnil. Píše i o hereckom účinkovaní na doskách SND do konca
februára 1942, keď Bielik začína pôsobiť ako
dokumentarista vo filmovej spoločnosti Nástup. (Tu nakrútil napríklad Hlavátky či Ostrov kormoránov). V roku 1944 sa dal aj do
služieb Slovenského národného povstania ako
frontový kameraman. Zajali ho, uväznili, po
vojne však použil časť zachránených záberov
do dokumentu Za slobodu, i do svojho režisérskeho debutu Vlčie diery. Ale ešte predtým
inicioval vznik filmu Varúj...!, kde si zahral
pod Fričovým režijným vedením, podobne
ako v českom filme Čapkovy povídky. Ako režisér sa neskôr Bielik prezentoval filmami
Priehrada, Lazy sa pohli, V piatok trinásteho,
ale aj nezabudnuteľnými titulmi Štyridsaťštyri
a Kapitán Dabač či dvojdielnym opusom Jánošík a Majster kat. Jeho poslednou režisérskou prácou je film Traja svedkovia. Po odchode do dôchodku sa vracia ešte ako scenárista,
ale bez väčšieho ohlasu.
„Jediným bohom vo filme je pre mňa obecenstvo,“ hovorieval Bielik, ktorý sa nikdy netajil
snahou nakrúcať divácke filmy. A tie jeho
k nim určite vždy patrili. Autorka si všíma aj
Bielikov spôsob práce, keď si každý námet autorsky prispôsobil svojmu realistickému vnímaniu, a došlo aj ku generačným a názorovým rozporom (napr. s novou vlnou). Píše aj
o sne nakrútiť Čachtickú pani, ale i o veľkej
dávke sebairónie, keď o sebe Bielik hovorí, že
je „vyslúžilý milenec“ či „náhrobný umrlec“.
Zaujímavé sú záverečné kapitoly Biografická
legenda a autorský film (je to odborná publikácia, ale i tak mi osobne chýba viac informácií zo súkromia, predsa len nemanželský dedinský chlapec, ktorý sa vypracoval na popredného filmára a bol manželom herečky
Marty Černickej...) a Ikonografické, rodové
a žánrové slovaciká v tvorbe Paľa Bielika. Dôležitý je takmer stostranový poznámkový materiál. (Mimochodom, je tam i poznámka
o nemanželskej dcére s jednou z hereckých
partneriek).
V závere knihy autorka hovorí o bronzovej
soche, ktorá akoby stvárňovala Bielikovu „Pozíciu inštitucionalizovaného rebela v dobe, kultúre a krajine, ktorá skutočnú rebéliu netolerovala.“ Petra Hanáková sa snaží vo svojej
knihe o nový pohľad na Bielika a vytvorila pozoruhodnú odbornú publikáciu, ktorá má
však čo povedať i laikovi.
Elena Ťapajová
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Ľudia a knihy

Ukážka intelektuálnej kultúry
Štefan Breier – Ivan Hulín: Volania do prázdna
Bratislava, ProLitera 2010
Podľa nemeckého spisovateľa a estetika Jeana
Paula je každá kniha obšírny list priateľovi,
Martin Heidegger v tomto duchu označil knihu za rozhovor s priateľmi. Ďalej by sme mohli
túto myšlienku aplikovať aj ako výzvu na dialóg. Kniha renomovaného profesora patofyziológie Ivana Hulína a profesora logiky Štefana
Breiera je dialogická, vznikla ako rozhovor vo
forme listov. Z obsahového hľadiska ju možno
nazvať aj „filozofovaním v akcii“. Filozofujúce
„volania“ našich mysliteľov sa koncentrujú na
centrálne problémy ľudského údelu dramaticky sa zauzľujúceho v časoch veľkej transformácie, ktorej dôsledky už všetci pociťujeme takpovediac na „vlastnej koži”. Obidvaja intelektuáli hľadajú jasné odpovede na otázky nášho
bytia v čase existenciálne konkretizovaného vo
vlastnej životnej skúsenosti a právom sa obzerajú za seba – na „prežité“. Skúmajú horizonty
možného, a to na úrovni
osobného i spoločenského
vývinu. Ich „filozofovanie”
vychádza z bytostnej autentickej skúsenosti „prežitého“, prekračuje štýl akademického myslenia za katedrou, ktoré dnes prežíva zjavnú krízu. Profesor Hulín,
ktorý tu vystupuje ako iniciátor stavania otázok, hovorí o „vekovitosti“ obidvoch
partnerov dialógu. To mi
pripomína postulát niekdajšieho švédskeho generálneho tajomníka OSN Daga
Hammarksjölda o jedinej
povinnosti „starých mužov”
hovoriť za každú cenu iba
pravdu.
Takto sú aj naši „volajúci
do prázdna“ oveľa viac než
filozofi za katedrou, pretože hľadajú bytostné miery
skutočnosti a jej pravdy, ale pritom netvrdia,
že sú jej jediní nositelia – vlastníci. Sú skôr
„hľadači svetla“ z Platónovej jaskyne, prekonávači rastúcich tieňov „neprehľadnosti“ (Jürgen Habermas). Ich filozofické rácio sa nevyhýba ničomu, ani otázke existencie Boha, ani
paradoxom „informačných” povodní či limitov vedy, ktorá má nemalý podiel na prehlbujúcej sa kríze súčasného sveta. Pritom má byť
jedinou nádejou na jej prekonanie. Ich epištolárne dialógy bez rozpakov môžeme vítať ako
ukážky našej intelektuálnej kultúry, ktorá
prekonáva slabosti ľudskej vôle konzekventne
domýšľať kontingentnosť ľudského myslenia

a konania – letargie dneška. Ich intelekt sa
primárne orientuje na existenciálne – životné
otázky a problémy človeka a našej spoločnosti opierajúc sa o myslenie – klasické i súčasné
– iných, pričom nestrácajú vlastné pozície.
Ich cieľom je myšlienková komunikácia – výmena vzájomne sa oplodňujúceho poznania
– nie účelová, ale medziľudská, intersubjektívna, spoluosvetľujúca ľudskú skúsenosť hic et
nunc, ktorú človek reflektuje v štádiu zrelosti,
keď sa obzerá za seba na cestu, ktorou prešiel
sám a sčasti aj so svojím druhom – súčasníkom. Pre ich myšlienkové výkony však nejestvuje nijaký algoritmus, vyplývajú z premís
prežitého a premysleného – reflektovaného
bytia. Keďže všetky intencionálne fenomény
majú normatívnu štruktúru, v štruktúre ľudského duchovného života sú to neredukovateľné hodnoty. Takto dávajú hodnotu celej
knihe. Sú to presvedčenia,
tvrdenia, názory (nazerania), ktoré nás strhávajú,
aby sme takisto prekonali
stagnáciu vôle (akrasiu),
takú typickú pre naše časy.
Preto je kniha Volania do
prázdna mimoriadne inšpiratívna a aktuálna.
Kniha nám ponúka výsledky dialógu medzi dvoma intelektuálmi – seniormi, ktorí
sa sami deklarujú ako „vekovití“, čo môže znamenať, že
sú v rokoch, ale aj to, že nesú
v sebe myslenie vekov, ktoré
vstupuje do ich reči, opierajú
sa oň na výpravách do budúcna. Volania do prázdna
nemusia pritom apriori znamenať iba spochybňovanie
odozvy, môžu ju aj mobilizovať v zmysle slov francúzskeho moralistu Josepha Jouberta: „Každý plameň potrebuje okolo seba prázdny priestor, ak má svietiť. Bez priestoru nijaké
svetlo.“ Eschatologický podtón inak veľmi
triezveho diskurzu Š. Breiera a I. Hulína mobilizuje aj myslenie čitateľov. Ich kniha, ktorej
pomáhal na svet aj autor doslovu, lekár, umelecký fotograf a spisovateľ Pavol Breier, brat
jedného z autorov, potvrdzuje, že izolovaný
ľudský duch, ktorý stavia iba na sebe, sa ďaleko
nedostane. Takto pomáha zachytiť historickú
éterickosť myšlienok tejto knihy aj grafika českého výtvarníka Oldřicha Kulhánka, ktorá znásobuje jej príťažlivosť.
Vincent Šabík

Členovia trnavského klubu Fórum humoristov
na 30. ročníku európskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy 2010
Pozvanie naň prijali najlepší slovenskí humoristi,
satirici, recesisti. Počas štyroch dní (26. – 29. augusta
2010) vystúpilo 290 umelcov, nechýbali medzi nimi ani trnavskí autori
z klubu Fórum humoristov. Klub vznikol z iniciatívy autorov, bývalých redaktorov, karikaturistov alebo prispievateľov už zaniknutého
humoristicko-satirického časopisu Roháč
a pracuje už druhý rok pri Knižnici Juraja
Fándlyho v Trnave. Hlásia sa k nemu aj ďalší
autori, ktorí sa môžu pochváliť vydanými
knižnými zbierkami.
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave pripravuje
s renomovanými humoristami zaujímavé programy a stretnutia pod názvom Rodinné balenie. V programe vystupujú osobnosti, ktorých
spájajú rodinné vzťahy alebo záľuby a záujmy.
Keďže v domácom prostredí majú programy
úspech, členovia Fóra humoristov ponúkli Trnafské rodinné balenie aj na Kremnické gagy.
Dramaturgia festivalu zaradila ich účinkovanie
hneď prvý deň 26. augusta v klube Labyrint,
celý program nahrával Slovenský rozhlas. Účinkujúci viedli večný spor medzi bernolákovcami
a štúrovcami. Do Trnafského rodinného balenia
prispeli Benjamín Škreko, Mikuláš Jarábek, Eva
Jarábková-Chabadová, Marián Makar Mrva,
Jana Blašková, Karol Bodorík a Vojtech Haring.
Ako prvý sa predstavil Benjamín Škreko, novinár, dramatik, básnik, spisovateľ, dlhoročný
redaktor časopisu Roháč. Prečítal ukážku v tr-

navčine zo svojej novej divadelnej hry Parva
Roma. Na záver pridal limeriky v štúrovčine.
Karol Bodorik mal v Kremnici na starosti hudbu a dokonca zastupoval svojho kolegu Mariána Makara Mrvu. Prečítal jeho humornú poviedku Ako išli holuby pešo z Paríža až do Trnavy. Moderátorka Eva Jarábková zachraňovala
spisovnú slovenčinu poetickými veršami s humorným nábojom. V jej zbierke básní Ži hlavou si so záujmom listovali aj mladé účastníčky podujatia. Janka Blašková je naozaj „echtovná“ Trnavčanka, pretože sa narodila priamo na
mestskej veži v Trnave. Celý život pracovala
ako telefonistka a je veľmi úspešná v literárnych súťažiach, pravidelne prispieva do regionálneho Trnavského hlasu ako „Bapka Blašková“. Janka Blašková na Kremnických gagoch
2010 pobavila publikum poviedkami v trnavčine Spívajúca konvica a Veselý autobus. Vojtecha
Haringa (inak vysokoškolského pedagóga)
poznajú mnohí skôr ako karikaturistu, ale stále sa venuje aj tvorbe epigramov a kalambúrov.
Predniesol ich v humorných prekáračkách
s ďalším humoristom, pedagógom, zástancom
„šťúrovčiny“ Mikulášom Jarábkom. Ten sa zasa
blysol novými epigramami a limerikmi. Zo
zbierok Epigramy a Euroaforizmy pridal aj
pár dobrých rád (bývalý pedagóg sa nezaprie).
Výstavu trnavských karikaturistov Vojtecha
Haringa, Ivana Baja a Ivana Košického si mohli
pozrieť vďaka Knižnici Jána Kollára v Kremnici
všetci návštevníci čitárne.
Benjamína Jakubáčová

JUBILANTI
od 29. septembra do 12. októbra
• 29. 9. 1961 – Dušan TARAGEL, prozaik
• 30. 9. 1954 – Fedor MATEJOV, literárny vedec
a kritik, prekladateľ
• 2. 10. 1936 – Michal HRIVNÁK, prozaik, žije
v Maďarsku
• 3. 10. 1933 – Ján BEŇO, prozaik, autor kníh
pre deti a mládež, publicista, prekladateľ
• 3. 10. 1948 – Judita BROGYÁNYIOVÁ,
prekladateľka
• 3. 10. 1956 – Peter SÝKORA, autor literatúry
faktu
• 4. 10. 1931 – Laco ZRUBEC, autor literatúry
faktu, prozaik
• 5. 10. 1943 – Etela FARKAŠOVÁ, prozaička,
esejistka, poetka a publicistka
• 6. 10. 1929 – Karol TOMIŠ, literárny historik,
komparatista
• 6. 10. 1935 – Jozef BOB, kritik, prozaik,
scenárista
• 6. 10. 1953 – Karol CHMEL, básnik,
prekladateľ
• 6. 10. 1962 – Andrijan TURAN, básnik
a prozaik
• 7. 10. 1944 – Martin BÚTORA, prozaik,
publicista, scenárista
• 7. 10. 1959 – Pavol HUDÁK, básnik,
publicista
• 9. 10. 1933 – Viera HEGEROVÁ,
prekladateľka
• 9. 10. 1936 – Ľubomír FELDEK, básnik,
dramatik, prozaik a prekladateľ
• 9. 10. 1948 – Viera ŽEMBEROVÁ, literárna
historička a kritička
• 9. 10. 1954 – Jozef TATÁR, básnik, autor pre
deti a mládež
• 12. 10. 1943 – Gejza SÁDECKÝ, prozaik,
kultúrny historik
• 12. 10. 1940 – Jozef REPKO, spisovateľ pre
deti a mládež, dramatik
• 14. 10. 1932 – Henrich PIFKO, literárny
historik

Bestseller
amerického
historika umenia Arthura Goldena Pamäti gejše
oslovil aj filmového režiséra Roba Marshalla,
ktorý podľa neho nakrútil roku 2005 film a ten
prispel k ešte väčšej popularite slávnej gejše Sajuri. Jej spomienky zavedú čitateľa do predvojnového Kjóta s noblesnými
čajovňami, úzkymi bočnými uličkami a zdobenými chrámami, ale
najmä odhalia neľútostný svet tvrdého umenia gejší. Autor predstavuje profesiu gejše ako
umenie, dievčatá sa totiž dlho pripravujú
v umení tanca, spevu, líčenia, nosenia kimona
a zdokonaľujú sa v zložitých tradičných obradoch. Ak vás svet gejší láka, pošlite nám do
13. októbra kupón vydavateľstva Ikar, jednému z našich súťažiacich venuje tento bestseller, ktorý vychádza už v treťom vydaní.

Kto dostane knižku?
Očistec Mareka Ormandíka posielame Gabriele
LUKÁČOVEJ do Prešova, vďaka vydavateľstvu
Fragment sa môže tešiť do školy Miloško MACKO
z Dobšinej.

OBJEDNÁVKA
Objednávam si dvojtýždenník KNIŽNÁ REVUE
na rok 2010 od čísla ...... Cena jedného čísla
je 0,35 €, dvojčísla 0,70 €. Predplatné 9,10 €.
Meno:
Priezvisko (organizácia):
Ulica:
Mesto:

PSČ:

Podpis:
Vyplnený objednávkový lístok pošlite na adresu:
Knižná revue, Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava
e-mail: krevue@litcentrum.sk
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Rozhovor
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Básnik sa pýta – básnik odpovedá
Rozhovor s bratislavským maďarským básnikom
Árpádom TŐZSÉROM
Šťastný ten, kto si básne jubilujúceho Árpáda Tőzséra (nar. 6. 10. 1935 v Petrovciach
na Gemeri) môže prečítať v origináli. Po slovensky ich dodnes, žiaľ, veľa nevyšlo,
hoci ako básnik debutoval už takmer pred polstoročím zbierkou Mogorva csillag (1963,
Pochmúrna hviezda). Okrem jediného knižného výberu z jeho poézie v slovenčine
Na brehu papiera (1982) vyšlo pár prekladov jeho básní v literárnych časopisoch,
naposledy v maďarskom čísle Revue svetovej literatúry 2/2010. Árpád Tőzsér nie je len
vynikajúcim básnikom, je to aj výborný literárny kritik, historik, prekladateľ (českej,
slovenskej a poľskej poézie, preložil napr. básne M. Rúfusa, Ľ. Feldeka, V. Holana,
Z. Herberta), publicista, vydavateľský redaktor a bývalý vysokoškolský pedagóg.
Za množstvo významných ocenení jeho tvorby aspoň jedna: v roku 2004 získal
najprestížnejšiu maďarskú cenu, Kossuthovu. Každou svojou zbierkou básní, esejí,
štúdií poskytuje pôžitok čitateľom z náročných, krásnych, neraz ironických
a sebaironických textov. Jeho najnovšia zbierka básní Csatavirág (Vojnovka) čerpá o. i.
z antickej mytológie.
Kto iný by vedel s týmto mnohostranným literátom urobiť kompetentnejšie rozhovor,
ako on sám? Na začiatku svojej básnickej kariéry napísal programové básne Básnik sa
pýta a Básnik neodpovedá, ktoré najprv vlastne tvorili celok. Druhá časť básne bola
akousi parafrázou básne výsostne spoločensky angažovaného Gyulu Illyésa Básnik
odpovedá a obe odkazovali na protichodnú ars poetiku.
• Ako by ste charakterizovali postavenie
maďarského spisovateľa žijúceho
na Slovensku podľa toho, ako ho prijímajú
čitatelia? Patrí viac do maďarskej, alebo
slovenskej literatúry?
– Zložitá otázka. Myslím si, že tieto dve veci
momentálne nikto nemá ujasnené. Trochu
iná situácia bola pred zmenou režimu,
samozrejme, ani predtým nebola ideálna.
Takzvanú maďarskú literatúru na Slovensku
vtedy maďarská aj slovenská literatúra
pokladali oficiálne za svoju organickú
súčasť, a príslušní ideológovia a teoretici
považovali za „zasahovanie do vnútorných
záležitostí”, ak sa našimi vecami zaoberala
druhá strana. Ale teraz sme upadli
do opačného extrému: z povinnosti
sa o nás nestará ani maďarská, ani slovenská
literatúra, pozornosť si musí každý autor
vybojovať sám. Takto majú menšiu šancu
diletanti, aby sa dostali do centra
pozornosti, no zároveň ľahko môžu zostať
bez povšimnutia slovenských čitateľov
aj dobrí domáci maďarskí spisovatelia.
Dostali sme sa do začarovaného kruhu,
v ktorom má slovenský prekladateľ
maďarskej literatúry upriamený pohľad
väčšinou iba na Budapešť, cez Budapešť
sa teda môže dostať i bratislavský maďarský
autor do bratislavskej slovenskej literatúry.
Vďaka svojmu veku mám ešte priateľov
aj medzi slovenskými spisovateľmi, ktorých
azda zaujíma, čím sa dnes zaoberá ich
maďarský kolega, na druhej strane ako
maďarčinár–slovenčinár trochu poznám
aj slovenský literárny kontext a zhruba
viem, čo môže zaujať slovenského čitateľa
vo všeobecnosti.
• Požiadal by som teda slovenčinára
Árpáda Tőzséra, aby položil niekoľko
otázok maďarčinárovi Árpádovi Tőzsérovi.
– Žáner autorozhovoru nie je v literatúre
neznámy. Vec takto chtiac-nechtiac dostáva
istý sebaironický podtón, ale môžem
to skúsiť, dúfam, že pritom nedostanem
schizofréniu.
• Moja prvá otázka: Keby ste sa ešte
raz narodili, chceli by ste byť radšej
maďarským, alebo slovenským
spisovateľom?
– Veľmi ani jedným, ani druhým. Ruský
Američan Josif Brodskij povedal už ako
americký básnik, že s veľkou ruskou
literatúrou za chrbtom je mu ľahké byť
aj americkým básnikom. Toto vyjadrenie
má, samozrejme, ten význam, že symboly
a veľké osobnosti ruskej literatúry sú dobre
známe aj v Amerike, preto ruský spisovateľ
píšuci po anglicky nemusí zmeniť svoj hlbší
spisovateľský jazyk, systém symbolov,
ako vraví Derrida – svoje mýtogramy, stačí
vymeniť ruskú slovnú zásobu za anglickú.
Maďarský alebo slovenský spisovateľ však,
ak chce niečo znamenať aj v svetovej

literatúre, musí dobre poznať predovšetkým
systém symbolov svetovej literatúry, vlastné
mýtogramy materinského jazyka musí
dávkovať postupne, aby nezakryli
existenciálny a univerzálny význam jeho
diela. Jestvujú, samozrejme, aj malé národy
so známymi dejinami, napríklad, aby sme
nezašli ďaleko, český, ale Maďari alebo
Slováci, žiaľ, nepatria medzi tieto šťastné
národy.
• Stredoeurópske malé národy teoreticky
dobre poznajú, alebo môžu dobre poznať
vzájomné systémy symbolov práve
na základe totožných alebo podobných
dejín. Nemali by túto situačnú výhodu
nejako vo vzájomný prospech zužitkovať?
– To je teoreticky možné, ale, žiaľ, iba
teoreticky, lebo malicherná žiarlivosť
a chamtivosť stavajú v praxi tieto malé
národy obvykle proti sebe. Takže potom,
keď neuznávajú špecifické, autonómne bytie
toho druhého, nevedia akceptovať ani
literatúru suseda ako estetickú entitu.
Jeden blízky a aktuálny príklad: nedávno
vyšli v novom slovenskom preklade
Karola Wlachovského poviedky a novely
Kálmána Mikszátha. Vymenujme si názvy
zväzkov, veď pre závažnosť problematiky
si tieto knihy zaslúžia reklamu: Tvrdé kotrby,
Fešáci, Slovenskí rodáci. Ale čo sa stalo!
Ani Wlachovský, ktorého sotva možno
obviňovať z protimaďarskosti, nemohol
odolať očakávaniam pravdepodobne svojho
vydavateľstva a časti slovenského
čitateľského publika a – vychádzajúc
z autorovho pôvodu zo slovenskej Sklabinej
a z faktu, že jeho diela spracúvajú
mnohokrát slovenskú tematiku – spravil
z maďarského Mikszátha „slovenského“
spisovateľa. Presnejšie: maďarské,
slovenské, nemecké a latinské reálie
Mikszáthových diel (napr. osobné mená
a priezviská) slovakizoval do takej
miery, že sa z Mikszátha, ktorý ináč rád
využíva intertextualitu a interlingvalitu,
stal tuctový slovenský spisovateľ, čiže
taký prozaik, akých má slovenská
literatúra veľa. Mikszáthova revolúcia
formy nespočíva v tom, že objavil
Slovákov ako tému, ale v tom, že z rôznych
jazykov a reálií vyvinul hravý,
viacdimenzionálny maďarský jazyk,
ktorý bol schopný sprostredkovať
dovtedy neznáme obsahy a emócie.
V maďarsko-slovenských jazykových
súvislostiach experimentuje dnes
s podobnou, oslobodzujúcou hravosťou
maďarský spisovateľ Pál Závada,
v súvislostiach slovenčiny a iných cudzích
jazykov Pavel Vilikovský. Ale na takéto
jazykové uvoľnenie by sme sa mali najprv
oslobodiť spod našich politických
predpojatostí, no v tomto momente
na to nevidím veľa možností.

• Ako uplatňujete túto „uvoľnenosť“
a „hravosť“ vo svojich básňach a iných
dielach?
– Začnime trocha zoširoka. Stredná
Európa ako taká zanikla rozpadom
rakúsko-uhorskej monarchie,
ale ako kultúrny priestor žije aspoň
v niekoľkých spisovateľoch, mysliteľoch
ďalej. Spomedzi nich by som pars pro
toto menoval teraz iba jedného,
srbsko-maďarsko-židovského spisovateľa
Danila Kiša, podľa ktorého charakterizujú
stredoeurópsky kultúrny priestor
nasledovné prvky: „organická prítomnosť
(európskej) kultúry, ktorá sa prejavuje
v rôznych alúziách, reminiscenciách
a citátoch, pochádzajúcich z celkového
európskeho dedičstva; plus uvedomelosť,
ktorá ešte nepoškodzuje spontánnosť
diela a rovnováhu medzi ironickým
pátosom a lyrickým odstupom“.
Kiša považujem za guru stredoeurópskej
literatúry a trochu aj za svojho učiteľa,
týmito slovami vyjadril aj moju ars poetiku.
Zo stredoeurópskej malichernej žiarlivosti
a nenávisti sa dá vyslobodiť iba tak,
ak sa zbavíme istých častí z našich
národných pút a kvázisuverenity
v prospech vyššej, združujúcej perspektívy.
A tu, v našich končinách je najzrejmejšou
vyššou, združujúcou perspektívou
stredoeurópska podoba Európy.
Pre podrobné rozvinutie myšlienky
tu niet miesta, ale odrazme sa od pojmov
z Kišovej definície „celkové európske
dedičstvo“ a „reminiscencia“. Spisovatelia
veľkých európskych národov zvyčajne
nehospodária z celkového európskeho
kultúrneho dedičstva, ich vlastná kultúra
príliš zakrýva výhľad pred nimi.
Stredoeurópske malé národy (práve
pre svoju „malosť”) však vidia Európu,
dokonca Európu ako celok aj vtedy,
keď sa pozerajú na seba, a to platí
aj v prípade, že tento obraz Európy značne
deformuje ich vlastná optika a špecifické
reminiscencie. Aj deformácia môže byť
plodná. Ba čo viac! V stredoeurópskych
absurdných hrách, groteskných tragédiách,
antirománoch, antidrámach, v Haškovi,
Gombrowiczovi, Witkiewiczovi, Kafkovi,
Mrožekovi, Hrabalovi, Kunderovi treba
vidieť práve túto „deformovanú“
Európu ako celok. A dúfam, že týmto
vymenovaním sa mi podarilo načrtnúť
aj moju literárnu strednú Európu,
čiže vlastnú a špecifickú Európu, ktorá
by mohla teoreticky aj mňa oslobodiť
od mojich malicherných národných
predpojatostí. (Či ma oslobodzuje v praxi,

to nie som kompetentný posúdiť. Ale tomu,
kto by chcel súdiť, by som odporučil svoj
básnický cyklus o Árminovi Mittelovi,
stredoeurópskom básnikovi, redaktorovi
a čudákovi.)
• Dobre poznáte literatúry strednej
Európy, okrem iného aj súčasnú
maďarskú a slovenskú poéziu.
Aké podstatné rozdiely medzi nimi
nachádzate? Ktoré posuny vo výraze
maďarského (a slovenského) básnického
jazyka sťažujú pochopenie a prípadný
preklad?
– Tohtoročné druhé číslo Revue svetovej
literatúry je maďarské, predstavuje
mnohostranne súčasnú maďarskú
literatúru. Výborný maďarský básnik Lajos
Parti Nagy hovorí v rozhovore pre Revue:
„... v literatúre, teda v umení slova, si menej
vážim referencialitu jazyka. Zaujíma
ma práve jazykový automatizmus.“
Pre dnešnú maďarskú poéziu je vcelku
charakteristický práve základný postoj
Partiho Nagya: v prvom stupni ju zaujíma
jazykový automatizmus a forma, vyberá
si z významov ponúkaných jazykom
a formou. (Tento typ maďarského básnického
jazyka by sa dal najviac prirovnať k samoreči
slovenských „barbarov“, Jána Litváka,
Kamila Zbruža, ale od ich chápania
ho radikálne odlišuje rešpekt voči klasickým
západoeurópskym viazaným formám.)
V konečnom dôsledku pôsobí táto
poézia tak, že jazyk ,,píše“ báseň.
(Čo je, samozrejme, iba dojem, veď vôbec
nie je jedno, aké zážitky „ja“ a „sveta“
sa lepia na jazykové formy.) Aj v slovenskej
poézii vnímať podobný silný trend,
ale ani zďaleka nie je taký určujúci
ako v maďarskej. Na ilustráciu si stačí
prečítať básnický materiál spomínaného
maďarského čísla RSL. Ináč veľmi dobre
pripravení prekladatelia tlmočia väčšinou
význam, „referenciu“, a nie „jazykový
automatizmus“. Jedinú výnimku tvorí asi
prekladateľská dvojica Eva Andrejčáková
a Vladimír Janček, nimi preložené
„automatistické“ básne Endreho Kukorellyho
sú takmer kongeniálne.
• Kto alebo čo „píše“ verše básnika Árpáda
Tőzséra, znak alebo význam, jazyk alebo
on sám?
– Ironicky by som mohol spomenúť príslovie:
kam vietor, tam plášť. Tőzsérov básnický
plášť, t. j. jeho jazykové registre vejú rôznymi
smermi: on chce vliezť do všetkých možných
poetických plášťov, všetky chce skúsiť. Hlása,
že aj v poézii je mnoho riešení, viera v jedinú
a výlučnú formu je niečo podobné ako
bigotnosť v náboženstve. On sa zúčastňuje
na dianí bytia pomocou pochopenia
a k tomuto pochopeniu ho miestami vedie
jazykové trouvaille, objavy, inokedy práve
opačne: číre intuície alebo metafyzické
tušenia intelektu. Aby som to demonštroval
na príklade: Ján Buzássy je mu bližší ako
Ján Litvák.
• Nakoniec by som si dovolil položiť
stereotypnú otázku, ktorá nemôže chýbať
v rozhovoroch takéhoto typu. Na čom
pracujete teraz?
– Zlé jazyky hovoria, že budem mať
sedemdesiatpäť rokov. Pri tejto príležitosti
mi vydá isté budapeštianske vydavateľstvo
zobrané básne v jednom zväzku. Prechádzam
práve korektúry tejto knihy.
• Čo si prajete na svoje 75. narodeniny?
– Keď sa pýtali 89-ročného Maxa Plancka,
čím vysvetľuje víťazstvo teórie kvantovej
mechaniky, vedec povedal: vysvetlenie
je jednoduché, treba prežiť protivníkov.
Prežívanie ide aj mne už celkom dobre.
Dúfam, že i moje básne svojich protivníkov
prežijú.
Z maďarčiny preložila Judit Görözdi
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