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DEJINY SA PÍŠU PRE JESTVUJÚCU GENERÁCIU
„Profesionál sa snaží z pocitov
objektivizovať, očistiť historické fakty. Nie
všetko, čo si zapamätám, je história, až
keď to prejde dielňou vnútornej
a vonkajšej kritiky, stane sa to historickým
faktom a z týchto faktov sa píše kritická,
objektívna história. Keby sme z dnešných
novín písali neočistenú históriu, zjančili by
sme sa: každé dva týždne píšu o tej istej
udalosti inakšie.“
Rozhovor s autorom vedeckej a populárno-náučnej literatúry
Matúšom KUČEROM nájdete na strane 12
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NAJPREDÁVANEJŠIE KNIHY

V básnikoch zväčša píše ten cudzí nikto, vyhostený zo
všednosti. Píše verše, ktoré z diaľky na bielom papieri vyzerajú ako čierne pásiky, pomlčky písané v reči bez reči, pomlčky. Pôsobí to tak nadľudsky, ale aj básnici zomierajú
ako ľudia. V rohu ich portrétu nám to potom zvykne pripomenúť šikmý čierny pás – verš s jedným surovým významom, jasný svojou definitívou. Ján Švantner však k nemu
pridal ďalšie, básnickejšie a nedefinitívne. Napísal List básnikovi, bezprostredne (12. január – 12. február 2009), vyrovnávajúc sa s odchodom Milana Rúfusa. Vznikla krásna
a čistá kniha, bibliofília s kresbami Mikuláša Galandu, elégia na človeka, no zároveň óda na vznešenosť poézie. Básnická skladba, meditácia stvárnená v prúde monumentálnych výjavov, nielen rekapituluje umeleckú cestu Milana
Rúfusa, skôr ešte intenzívnejšie mieri k jej podstate a cez
ňu k univerzálnej pravde o nádeji a najmä nezvratnom osude človeka a umelca: „Viem, že to vzbĺkol štít nad krajom
v Tvojom slove / a mäkko vyžiaril prísny tvar života, / v ktorom je ukryté jak modrý plameň v kove / zrno zŕn, tajomstvo, ktoré nik nevypovie / – iba ak zovšadiaľ mrazivá clivota.“ Švantnerove alexandríny sú pomalé, vzpierajú sa času,
dlhá veta v nich vzdoruje jeho tikaniu, vrství sa a evokuje
zastavenie. Takisto sú ťažké, také, že sa nevyplatí ich dvíhať, lepšie je nechať sa dvíhať nimi; a nechutia po zmysloch, len trpkou duchovnou odvahou, ktorá akoby nemala
cenu, lebo takýmto lacným, uchopiteľným spôsobom sa
nedá previesť. List básnikovi vychádza rok a pol po smrti
Milana Rúfusa, čím ešte viac ukazuje, kto si ho má naozaj
prečítať. Je to list poslaný každému, korešpondencia z ľudského stromu. Napísaný niekým cudzím v básnikovi, kontúrovaným a vždy len dosahovaným, tým, kto sa nám stáva
blízky až knihou. To je dôležité.
Radoslav Matejov
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Branislav Jobus

Muflón Ancijáš a jeho spanilá jazda
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2010. Ilustrácie Igor Derevenec
Alternatívny hudobník z Vrbového a šarmantný moderátor festivalu Pohoda Branislav Jobus (1969) je autorom štyroch kníh publikovaných v tomto desaťročí. Všetky sú hýrivo výmyselnícke, tri z nich sú „pre deti i dospelých“, najnovšia si zvolila ťažší žáner: je prednostne „pre deti“, ale dospeláci, ako to napokon býva pri všetkých dobrých detských
knižkách, nemajú do jej príbehov zakázaný prístup. Až o tej
najnovšej však možno jednoznačnejšie povedať, že nadväzuje na hviezdnu líniu modernej slovenskej autorskej rozprávky, ktorú stelesňujú najmä autorské osobnosti, ako Daniel
Hevier, Ján Uličiansky, Erik Groch či Peter Karpinský. A sotvakto by čakal, že Jobus v jej rozvíjaní bude nežnejší, pozitívnejší a pohodovejší než jeho spomínaní predoráči.
V Jobusovej knižke s prekrásne vysvietenými ilustráciami
akosi všetko sedí. Aj ten pohyb, aj tá rýchlosť, aj tá neha. Aj
tie zvieracie postavy s ľudskými vlastnosťami z rôznych čeľadí, aj tie ďaleké krajiny so symbolickou geografiou a zvláštnymi móresmi a ten domov s láskou matky a nudou zvykov, aj
tie neskutočné cudzokrajné dobrodružstvá a ten humor vytryskujúci z ničoho-nič hoci aj tam, kde ho najmenej čakáte.
A pritom je tu všetko akoby bláznivo vyskočené z vlastných
pántov. Veď mestského muflóna riadiaceho transkontinentálne nákladiaky, milujúceho svoje pohodlné tepláčiky a priateliaceho sa s dážďovkou kratšou o časť telíčka prevalcovaného pneumatikou, sme v slovenskej detskej literatúre akiste
ešte nemali. A nemali sme akiste ani cestovateľa, čo by svojho
potenciálneho čitateľa neunúval znalosťami o krajinách, ktoré videl, alebo mu podsúval exotiku krajín, ktorými prešiel.
V Jobusových textoch stmelených postavou dobromyseľného, značne vychýleného muflóna Ancijáša všetko naozaj akosi sedí. Vychýlené príbehy, akčnosť hrdinov, vypäté epizódy,
zvláštne postavy zapadajú do seba svojou konkrétnosťou
a nesú vážne posolstvo celej knižky s takým samozrejmým
šarmom, že nepadne na nich či na autora ani tieň podozrenia
z moralizátorstva, ktorým sa knižky s tzv. posolstvami pre
deti len tak hmýria. Posolstvo je súčasťou pracovnej náplne

každej stavebnej zložky rozprávania o Ancijášových dobrodružstvách. A nie je to hocaké posolstvo. Hlavná postava je
takpovediac posadnutá túžbou obdarovávať hocikoho, kto sa
pripletie do cesty, ale najmä toho, kto je smutný, chudobný
či nešťastný. Muflónik má pre každého dar: pre ukrajinskú
dážďovku slnečné okuliare, pre egyptského vodníka, ktorému stavitelia priehrady znečistili jazero, čističku odpadových
vôd, pre černošského chlapca naťahovaciu harmoniku, pre
slnkom vysušených domorodcov antarktické cencúle a pre
vlastnú zranenú domácu matku vlastnú krv. Darom je aj tovar, čo preváža na svojom transkontinentálnom kamióne:
slovenské magnety, ukrajinské klince, čínsku ryžu, saharský
piesok, cukrovú trstinu, turecký med. Jeho dary majú schopnosť spájať a robiť radosť: ľudia, zvieracie postavičky s čarovnými menami, skutočné vymyslené krajiny či svetadiely sú
zrazu pospájané šarmom vzájomného obdarúvania. Jeho
dary sú spojené s cieľom jeho ciest, jeho dobrodružstiev, jeho
akčnosti vzťahov k iným postavám potulujúcim sa v zmätku
a bolestiach sveta. Celá tá jobusovká šľachetnosť a ušľachtilosť majú vlastne vždy vecnú, akčnú či príbehovú podobu
a moralita vôbec nevytŕča z príbehu ako prezretá slama zo
zle ušitých učňovských topánok. Jednoducho sedia k tomu,
čo sa deje a čo sa pechorí k životu, sedia si navzájom. Sú v pohybe spolu s tým, čo sa hýbe v rozprávačských štruktúrach
Jobusových textov. A najväčším autorovým darom je jasná,
čistá a plnovýznamová veta, ktorá prinesie malému čitateľovi
celý tento zázrak zábavy, poučenia i radosti z čítania v presvedčivej úsmevnej prirodzenosti: akoby to všetko naozaj
bolo takto a nijako inak. Napriek tomu, že si autor spolu so
svojou vyláskovanou postavičkou napokon sebaironicky povzdychne: „Takéto indivíduum sa len tak vo svete nenájde.“
Hlavné však je, že sa našlo v tejto po všetkých stránkach
peknej knižke, ktorá našla odvahu hovoriť o citoch a hodnotách, o akých sa dnes spisovatelia hanbia hovoriť aj deťom,
hoci často už nemajú s nimi o čom hovoriť.
Alexander Halvoník
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Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá
za rok 2009

ZRKADLÍME
„Literárna kritika nie je totiž len čírou
funkciou „autentickej“ literatúry,
má aj iný a možno aj závažnejší
zmysel než bezprostredne reflektovať
publikované diela. Uvažovanie
o literatúre je imanentnou,
no aj pomerne autonómnou súčasťou
každého literárneho procesu…“
Ján Štrasser, Romboid 5-6/2010

KDE BOLO
• Kníhkupectvo Panta Rhei na
Poštovej ulici v Bratislave –
stretnutie s Pavlom RANKOVOM
a jeho knihou Stalo sa prvého
septembra (alebo inokedy) –
1. septembra
• Piešťanské informačné centrum –
prezentácia knihy spomienok Anny
HORANSKEJ Pamäti dedinskej
učiteľky – 3. septembra
• Nitrianska synagóga – prezentácia
publikácie Encyklopédia židovských
náboženských obcí – 3. septembra
• Kníhkupectvo Panta Rhei na
Poštovej v Bratislave – prezentácia
básnickej zbierky Štefana KUZMU
Prienik do ticha – 8. septembra
• Čajovňa Sangrila v Bratislave –
Klub knihomolov so Zuzanou
BELKOVOU, Zuzanou
ŠERŠEŇOVOU, Michalom
HVORECKÝM – 8. septembra
• Letná čitáreň U červeného raka
v Bratislave – prezentácia tvorby
vojvodinských Slovákov. Hostia:
básnik, prozaik, literárny kritik
a prekladateľ Víťazoslav
HRONEC,riaditeľ Slovenského
vydavateľského centra v Báčskom
Petrovci Vladimír VALENTÍK
a poetka Miroslava DUDKOVÁ –
10. septembra
• Kaviareň Le Bar, Eurovea,
Bratislava – rozhovor spisovateľky
Ilmy RAKUSA s jej prekladateľom
Adamom BŽOCHOM –
10. septembra
• Oravská knižnica A. Habovštiaka
v Dolnom Kubíne – stretnutie
so spisovateľom Jozefom BANÁŠOM
– 10. septembra
• Oravská knižnica A. Habovštiaka
v Dolnom Kubíne – prezentácia
knihy Petra HUBU Povesti
z Oravy II – 13. septembra
• Reštaurácia Malecón v Bratislave –
prezentácia knihy Jozefa HERIBANA
Ružový trojuholník –
14. septembra
• Zichy Restaurant v Bratislave –
prezentácia novej knihy Denisy
FULMEKOVEJ Čakáreň –
14. septembra

Básnici v Artotéke
Studené, daždivé počasie v utorok 31. augusta presunulo z letnej čitárne
U červeného raka do galérie Artotéka v Mestskej knižnici v Bratislave čítanie
z dvojjazyčného, anglicko-slovenského vydania knihy Six Slovak Poets (Arc
Publications 2010). Program moderoval zostavovateľ knihy, básnik a prekladateľ Igor Hochel. Zo svojej tvorby recitovali básnici Ján BUZÁSSY, Mila HAUGOVÁ
a Daniel HEVIER. Rovnako zaujímavé, ako vypočuť si básne v autorskej interpretácii, bolo počúvať vyjadrenia básnikov k vytvoreným textom, ale aj ich názory a postoje k tvorbe a životu. Básne v angličtine recitovala Saskia Hudecová
a básnici opäť pochválili kvalitný preklad Johna Minahana. Na klavíri hral Valér
Miko a dotváral atmosféru príjemného podvečera, ktorý spoločne pripravili
Literárne informačné centrum a Mestská knižnica v Bratislave.

Víťaza Anasoft litery spoznáme
už 16. septembra
Už vo štvrtok 16. septembra spoznáme v poradí piateho laureáta literárnej
ceny Anasoft litera honorovanej sumou 10 tisíc eur, ktorá sa udeľuje každoročne za najlepšiu prozaickú knihu vydanú v uplynulom roku. V predchádzajúcich
ročníkoch ju získali autori Pavel Vilikovský, Marek Vadas, Milan Zelinka a Alta
Vášová. Generálnym partnerom literárnej ceny je spoločnosť Anasoft. Do finále
Anasoft litera sa počas piatich rokov dostalo štyridsaťsedem kníh tridsiatich
ôsmich autorov. Najúspešnejšie vydavateľstvo z pohľadu počtu nominovaných
kníh v období piatich rokov je KK Bagala, ktoré malo v užšej nominácii 16
kníh, Liečiteľ Mareka Vadasa získal roku 2007 hlavnú cenu. Za ním nasledujú
vydavateľstvá Aspekt a Kalligram s piatimi knihami, Vydavateľstvo Slovart,
Marenčin PT a Slovenský spisovateľ s troma knihami. Slovenský spisovateľ je
však najúspešnejšie vydavateľstvo, pokiaľ ide o získanie ceny. Z troch nominovaných boli ocenené dve: Čarovný papagáj a iné gýče Pavla Vilikovského
(2006) a Teta Anula Milana Zelinku (2008). Tohtoročná porota v zložení
Zuzana Belková, Jana Cviková, Radoslav Passia, Jaroslav Šrank a Vladimír Petrík
vyberie víťaza z nasledovných kníh:
Ivana Dobrakovová: Prvá smrť v rodine, Marenčin PT
Peter Karpinský: Nanebonevzatie, Pectus
Laco Kerata: Zlý herec, KK Bagala
Márius Kopcsay: Medvedia skala, Kalligram
Štefan Moravčík: Záhorácky raj, Vydavateľstvo Matice Slovenskej
Stanislav Rakús: Telegram, KK Bagala
Viťo Staviarsky: Záchytka, Kalligram
Veronika Šikulová: Domček jedným ťahom, Vydavateľstvo Slovart
Dušan Šimko: Gubbio. Kniha udavačov, Edition Ryba
Pavel Vilikovský: Vlastný životopis zla, Kalligram
-im-

KDE BUDE
• Kníhkupectvo Panta Rhei
na Poštovej v Bratislave –
prezentácia knihy Olivie OLIVIERI
Cicuškine zápisky — 16. septembra
o 17.00
• Kníhkupectvo Panta Rhei
na Poštovej v Bratislave – Monika
KOMPANÍKOVÁ predstaví svoju
knihu Piata loď – 20. septembra
o 17.00.
• Kníhkupectvo Panta Rhei na
Poštovej v Bratislave cestovateľ
a horolezec František Kele predstaví
svoje nové knihy Čilské poludníky,
M. R. Štefánik – významný
cestovateľ a jeho nasledovníci
a Moje dotyky s Everestom – 29.
septembra o 17.00
• Západoslovenské múzeum
v Trnave – prezentácia knihy
Spomienky očami pamätníkov.
100. výročie narodenia dona
Jozefa Strečanského – 16.
septembra o 17.00
• Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
– prezentácia zbierky básní Mariana
Urbana MIKLÁŠA Múze sa
prihovoriť – 23. septembra o 17.00
• Košice – 2. ročník medzinárodného
literárneho festivalu Literiáda –
od 21. do 24. septembra
• Matica slovenská v Martine –
vedecký seminár Literárna tvorba
Slovákov v zahraničí – od 23.
do 24. septembra
• Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
– septembrová burza kníh – 24.
septembra od 13.00 do 18.00,
25. septembra od 9.00 do 12.00
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Raymond Moody podpisoval svoje knihy
Raymond Moody (1944), americký autor bestsellerov Život po živote (Ikar
2005), Život po strate (Ikar 2005), pricestoval 6. septembra na Slovensko. Pri
príležitosti jeho návštevy v Bratislave vydal Ikar ďalšiu jeho knihu Záblesky
večnosti s podtitulom Skúmanie spoločných zážitkov na prahu smrti, ktorá približuje, ako rodina a priatelia často prežívajú prvé chvíle spolu so svojím blízkym na jeho ceste z tohto do nasledujúceho života. Autor hovorí o nich ako
o „spoločných zážitkoch na prahu smrti“. Okrem tlačovej konferencie a prednášky si populárny autor našiel čas aj na autogramiádu.
Foto Peter Procházka

Redakčná rada revue pre kultúrne
dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s jeho vydavateľmi Slovenským
národným múzeom a Pamiatkovým
úradom Slovenskej republiky udelila devätnásty raz ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti ochrany
nášho kultúrneho dedičstva za predošlý rok. Ocenenia odovzdali pri
príležitosti slávnostného otvorenia
Dní európskeho kultúrneho dedičstva na Starom zámku v Banskej
Štiavnici 9. septembra 2010. Výročné
ceny časopisu Pamiatky a múzeá za
rok 2009 boli udelené aj v kategórii

Publikácia, Menšia publikácia – drobná tlač. Ocenené boli publikácie: Ivan
Rusina: Dejiny slovenského výtvarného umenia – Renesancia. Umenie
medzi neskorou gotikou a barokom (Slovenská národná galéria
a Vydavateľstvo Slovart) a Peter Kresánek Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok (vydavateľstvo
Simplicissimus) V kategórii malých
tlačí získali ocenenie Divadelný ústav
Bratislava a Miklós Vojtek za knihu
Terpsichora Istropolitana. Tanec
v Prešporku 18. storočia.
-r-

Veselo o literatúre
V letnej čitárni U červeného raka
v Bratislave bolo 24. augusta veselo.
Mestská knižnica v spolupráci so
slovenským Centrom PEN pripravili
stretnutie čitateľov s autormi Rasťom Piškom a Jozefom Banášom.
Rasťo Piško diskutoval o svojom románe Hačava a Jozef Banáš odpovedal najmä na otázky o jeho pripravovanom románe Kód 9, ktorý vyjde

27. septembra. Nedebatovalo sa len
o knižkách. Rasťo Piško imitoval
známych slovenských hercov od
Viliama Záborského cez Jozefa Kronera až po Michala Dočolomanského a Jozef Banáš spieval a hral na
gitare. Refrén známej piesne Gejzu
Dusíka Rodný môj kraj si spolu zaspievalo vyše sto návštevníkov letnej čitárne.

Medzinárodný výstavný projekt Slovenskej
národnej knižnice v Martine
Výstava Kukučín – spisovateľ, humanista, svetobežník vznikla pri príležitosti tohtoročného 150. výročia narodenia klasika našej literatúry. Prostredníctvom bohatého, unikátneho
obrazového a dokumentačného materiálu komplexne a v širších súvislostiach približuje Kukučínovo dielo
a pôsobenie nielen na Slovensku či
v Prahe, ale aj v Chorvátsku (ostrov
Brač), Čile (Punta Arenas) a Argentíne (provincia Cordóba). Prvá verni-

sáž sa uskutočnila v Základnej škole
M. Kukučína v Dolnom Kubíne 7. septembra. Postupne sa predstaví v Bratislave (novostavba Slovenského národného divadla), Prahe (Dom národnostných menšín), Martine (SNK Slovenské národné literárne múzeum),
Chorvátsku, Čile, Argentíne a v Slovenských inštitútoch vo svete. Autorom aj manažérom výstavy je spisovateľ a literárny historik Peter Cabadaj.
-r-

Zumba je pre všetkých
V poslednom čase sa neuveriteľne
zvýšil počet obyvateľstva, ktoré vyslovuje divné slovo zumba a hovorí
o zmene životného štýlu. Zumba
znie zábavne a dokonca je zábava jej
podstatou – zaiste sa aj preto stala
jedným z dobových fenoménov! Ide
o spojenie aerobiku a tanečných
krokov, o spojenie cvičenia a rytmov
tancov „merengue, mambo, salsa,
rumba, čača a iných“. Autor publikácie a pôvodca zumby Beto Perez
postavil zumbu na jednoduchej filozofii, z ničoho totiž nerobí filozofiu
a sústredí sa na to, aby mali z nej
ľudia radosť. Pohybujete sa podľa
chytľavej latinskoamerickej hudby,
ak vládzete, môžete cizelovať svoje
pohyby, ak nie, tak sa vybláznite a či
už urobíte výpady ľavou alebo pravou nohou, to nikomu neprekáža,
nejde predsa o pravidlá, ale o váš
pocit. Práve uvoľnenosť a vitálnosť
zumby sa pre mnohých stala lákadlom, a to najmä pre ženy. Medzi ďalšie dôvody patrí duševná radosť,
posilnenie zdravia a formovanie postavy. Ak by sme išli po poriadku,
v knihe autorskej dvojice Beto Perez
– Maggie Greenwood-Robinsonová
Zumba (Ikar 2010) sa so zumbou
najprv zoznámite a zoznámite sa aj
s jej vznikom, s počiatočnými
úspechmi a ďalším vývinom – autor
to rozpráva cez svoj životný príbeh,
čo pôsobí veľmi otvorene a sympaticky. K cvičeniu sa dostanete až
v druhej časti s príznačným názvom
Roztočte to. Vedie vás od základných
krokov až po celé zostavy, s ktorými
si poradíte aj v domácich podmienkach, ak sa vám nezažiada ísť do

rastúcej spoločnosti vlniacich sa
a spotených tiel vyznávačiek zumby.
Príjemným motivačným prvkom sú
do textu vsadené skúsenosti rôznych žien s cvičením. Záverečná
časť sa venuje stravovaniu a je tu
jedna poriadna vychytávka: expresná 5-dňová diéta zumba, s ktorou
vraj môžete dať zbohom až štyrom
kilám. Má ešte výrazné praktické
plus pre gazdinkovsky zmýšľajúce
ženy, teda presný zoznam nákupu
na spomínaných päť dní. Sú tu, samozrejme, ďalšie recepty na dlhodobejšie optimalizovanie výživy.
V závere zistíte, že kniha sa dá
zrýchlene absolvovať aj bez knihy.
Znútra prebalu sa nachádza DVD,
na ktorom nájdete potrebný základ,
takže aj nečitateľ má šancu poradiť
si so zumbou...
-mat-

Nevyužité myšlienky
Slovo je klíčivé, je hniezdom myslenia.
Vincent Šikula, Dielo IV, Tatran 2009

www.litcentrum.sk

Strana 3

Aktuálne

Svetloslav Veigl: Myšlienky v Bohu

BIBLIOGLOSÁR

Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška 2010

UČIŤ SA MI ZACHCELO
ALEBO AKO ZVIERATKÁ
UČILI DETI ČÍTAŤ

S predstaviteľom Katolíckej
moderny, básnikom Svetloslavom
Veiglom, obdivuhodným
kresťanským intelektuálom
a františkánskym kňazom
– pátrom Clarusom – sa pozemský
svet rozlúčil presne na Popolcovú
stredu, vo februári tohto
roku. Zanechal po sebe veľké
duchovné bohatstvo, posolstvo
odkazujúce na lásku k životu
spätého s Bohom a láskou
k blížnemu. Nad jeho
sentenciami možno uvažovať
pri čítaní desiatok básnických
zbierok, ktoré vyšli v rozpätí
rokov 1938 – 2006, rovnako
vo výberoch z celoživotnej
tvorby (Nerušte túto ružu,
Keď anjel v tebe spieva). Radosť
zo života, neutíchajúca
vďačnosť za dar viery, kňazstva
a talentu, ale i znepokojenie
nad materialistickým

smerovaním ľudstva je dominantou
aj ďalšej zbierky, tentoraz však
nie básní, ale myšlienok Svetloslava
Veigla. Útla knižka Myšlienky
v Bohu obsahuje viac i menej
rozsiahle úvahy vybrané
z uverejnených článkov, osobnej
korešpondencie a archívov,
tiež publikovaných rozhovorov.
Reflexie sú tematicky rozdelené
do šiestich kapitol podľa hodnôt,
nad ktorými autor rozmýšľa:
duša, duchovnosť, viera,
mravnosť, bolesť, utrpenie,
šťastie, sloboda, umenie a poézia,
život na Zemi, človek, láska,
žena, domovina. V jeho slovách
nachádzame láskavé usmernenia,
nie morálne výkričníky
pri spomienke na neduhy
ľudstva, veď ako sám píše, človek
sa zmocňuje sveta duchovne
i hmotne a musí sa popáliť,
aby spoznal prázdnotu

uvoľneného plytkého života.
Veiglove myšlienky sú plné
lásky k človeku: „Samozrejme,
že láska je len jedna, ale môžeme
milovať celý svet a môžeme
milovať jednotlivých ľudí.“
Obdivuje človeka ako božie
stvorenie, vari i preto sú jeho
slová vo veľkej miere osobné
a pomáhajú nájsť v živote
to krásne cez všetky bolesti
a utrpenia, ktorým páter Clarus
učí rozumieť. Ako sme
už spomínali, nemá snahu
moralizovať, čím nadčasové
reflexie majú šancu osloviť
i mladších čitateľov, nevyhýba
sa ani otázke telesnej lásky,
„...svet je taký, aké sú jeho
ženy...“ Podnetnou je kapitola
o umení a poézii, kde nachádzame
najviac osobných vyznaní.
Príslušnosť básnika
ku Katolíckej moderne cítiť

cez odkazy na H. Brémonda
či princípy „čistej poézie.“
Prínosom útlej zbierky
Myšlienky v Bohu je predovšetkým
duchovné posolstvo Veiglových
slov oslobodené od všetkých
verzologických pravidiel
či snáh o zaradenie do literárneho
smeru. V týchto myšlienkach
sa k nám prihovára páter
Clarus, kresťanský filozof
a kňaz, ktorý miloval Boha
a všetko jeho stvorenie,
s nekončiacou vytrvalosťou
znášal bolesť a učil
sa jej rozumieť, ďakoval
za dary viery a poézie.
„U mňa umenie i život sú,
myslím, v prirodzenej harmónii –
mňa viera stimuluje k básnickej
tvorbe a poéziou sa viera
vo mne prehlbuje, jedno prerastá
do druhého.“
Alena Štrompová

Eckhart Tolle: Nová zem
Bratislava, Ikar 2010. Preklad Andrej Černický
Obálka s guľou elektrických
výbojov charizmatických tvarov
s oblohou v pozadí a pod tým
blankytný nápis Nová zem, nuž
veru, človek si povie: ďalší lacný
Jožko. Ďalšia osvietená bytosť,
ktorá nám na dvesto stranách
z gruntu zmení život a urobí nás
šťastnými. Bodaj by áno, lenže keď
zbežným očkom prebehnem pulty
kníhkupectiev s označením
duchovná literatúra, vidím tam
toľko osvietených s guľami aj bez
nich, až mi aj to zbežné očko
zahmlí skepsa. A tak sa pýtam,
či náhodou niekde nie je chyba,
keď toľko veľa duchovna
leží len tak v poličkách, ale málo
ho badať len tak na ulici...
Eckhart Tolle mi však vo svojej
knihe aj na takúto vyčítavú
otázku odpovedal, čím
si, samozrejme, získal nielen
moju čitateľskú, ale aj ľudskú
dôveru. Mnohí ho poznajú
z publikácie Sila prítomného
okamihu – tento rodák z Nemecka
v súčasnosti žijúci v Kanade prijal
to prvé meno, čo si znalí
duchovných záležitostí už určite
všimli, od nemeckého mystika
stredoveku Eckharta. Signalizuje
tým príslušnosť k vysokému
a ezoterickému učeniu, ktoré
smeruje k duchovnej revitalizácii
človeka a sveta. Tolle totiž hovorí

Bratislava, Buvik 2010
Zostavila Mária Števková
Ilustrácie Vlasta Baránková
Vydavateľstvo Buvik pripravilo
pre začínajúcich čitateľov farebnú, pútavú knižku s vkusnými
ilustráciami, ktoré doplnili na
každej strane veselé písmenká
prváčky Klaudie. V pekne graficky a výtvarne upravenej knihe sú
veršíky, riekanky, hádanky, pesničky, rozprávky, doplňovačky aj
divadielko o kozliatkach od známych i menej známych autorov.
Na dvojstranách nájdeme rozmanité texty od viacerých autorov
k jednému písmenu abecedy
o zvieratku či zvieratkách. Úvodnú báseň K. Bendovej Ide Anča
do školičky: „...idem, idem do školičky / poza humná, poza kríčky /
učiť sa mi zachcelo, preto bežím veselo“ a 30 rozličných zvieratiek sa
deťom prihovára z veselej a poučnej knižky. Ministerstvo školstva
knižku odporúča ako alternatívnu
čítanku pre 1. ročník ZŠ.

Jane Simmons:

o období vývojových zmien,
ďalšom stupni ľudskej evolúcie,
o zrode nového vedomia.
Vychádza zo svetových
náboženstiev a ich mystických
učení, často uvádza Ježišove
citáty či zenové príbehy,
no nájdeme tu aj stopy
novodobých náboženských
hnutí, ako napríklad scientizmus.
Spôsob kompozície „z každého
rožka troška“ je síce efektný,
ale aj zradný, lebo často
sa zavŕši v eklektickej zlátanine,
kde sa veľa a pekne hovorí,
ale nič sa nepovie. Tolle však
účelne využil pozitívnu stránku
takejto stratégie, ktorá zas
dovolí sústrediť do jedného
problému silu mnohorakých
duchovných tradícií a spolu
s vlastnou skúsenosťou stvoriť
autentickú víziu lepšieho,
pokojnejšieho a hlbšieho života.
Ak by sme to mali zovšeobecniť,
celá kniha je venovaná skôr
vstupu do duchovného života;
môže byť inšpiráciou vnútorných
zmien pre množstvo ľudí
v rôznej fáze ich psychického,
duševného stavu. Dôležitosť
tu nadobúda staré grécke
odporúčanie: spoznaj sám seba,
no hlavným objektom analýz
je ego, práca na jeho spoznaní
a odstraňovaní prostredníctvom

odkrývania vlastného vedomia
napojeného na prítomnosť
a zdroj života. Dnes, ako
aj v histórii, žijeme naším egom,
čo Tolle nazýva priam šialenstvom,
patologickým javom. Skutočnosť
a pokoj sa dostavia vtedy,
ak ego, prúd myšlienok,
emócií a spomienok, začneme
pozorovať – práve v tomto
pozorovaní sa rodí pozorovateľ,
a to je to vedomie mimo ega,
naša pravá identita. Tolle
uvádza konkrétne situácie
zo súkromného, rodinného,
pracovného a spoločenského
diania a postupy, ako
sa vyrovnávať s utrpením
(telo bolesti), ako z pozorovania
prejsť ku kontrole ega
a nadobúdať radosť z bdelého
bytia. Kniha je napísaná
zrozumiteľne v príjemnom
dynamickom štýle s vážnosťou
i vtipom, terapeuticky, nepripadáte
si ako v telocvični, kde vám
majster predvedie cviky, ktoré
do mdlôb opakujete v nádeji,
že potom sa to dostaví,
že potom budete ten osvietený.
Osvietenie je predsa možné
iba v prítomnosti, všetko
sa deje teraz a Eckhart Tolle
učí, prečo je dobré
si to uvedomiť.
Radoslav Matejov

Titul najnovšej publikácie od tohto
autora vydanej v Ikare znie Jednota
všetkého živého. Útla knižka takmer
vreckového formátu predstavuje
koncentrát Tolleho učenia. Ponúka
modernú duchovnú víziu cez
motivačné príhovory pretkané
osobitne zvýraznenými myšlienkami,
napríklad: „Nehľadajte šťastie. Ak ho
budete hľadať, nikdy ho nenájdete,
pretože hľadanie je opakom šťastia.“
Ak sa chcete inšpirovať v živote aj
týmto druhom literatúry, potom
k nám do redakcie pošlite kupón
Ikar zo strany 11 do 29. septembra
a kniha Jednota všetkého živého
môže byť práve vaša.

BERYLKA V DIVOČINE
Bratislava, Vydavateľstvo
Slovart 2010
Preklad Soňa
Čermáková-Uličná
Ilustrácie Jane Simmons
Knižka prináša pôvabný príbeh
prasiatka Berylky a jeho úteku
z dodávky odvážajúcej prasiatka
z farmy na bitúnok, aby sa pokúsilo uskutočniť svoj dávny sen
o slobode. Jeho cesta za snom je
dobrodružná, sprevádzaná nástrahami, nebezpečenstvom, ale
aj stretnutiami s inými zvieratami, medzi ktorými nachádza
priateľov a vďaka nim napokon aj
nový domov. Na pozadí dojemného príbehu o múdrom a smelom prasiatku, ktoré túži spoznať
aj iný život, ako je bezduchý život
„masového prasiatka“ v podmienkach veľkochovu, autorka
nedidaktizujúcim, detskému veku primeraným spôsobom odovzdáva posolstvá o potrebe družnosti, schopnosti nezištne pomáhať, ale aj o potrebe samostatného myslenia, ktoré zabraňuje riadiť sa v živote (hoci aj prasiatok)
predsudkami, neodôvodnenými
stereotypmi, fanatizmom. A nemenej aj posolstvo o potrebe
znášanlivosti a tolerancie voči
tým, ktorí sú iní ako my.

Deborah Murrellová:

KNIHA ROKA 2010
Stav k 27. augustu

VEĽKÁ KNIHA – BOJOVNÍCI
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

KNIŽNÁ REVUE

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

49
40
24
17
15

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

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

10
7
7
6
5

(podpis)

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

Meno a adresa odosielateľa:

31
30
29
25
7

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.

Bratislava, Fragment 2010
Preklad Sylvia Dzúriková
Bohato ilustrovaná kniha predstavuje neohrozených bojovníkov
z dávnej minulosti. Zoznamuje
s vojenským životom, výstrojom,
výzbrojou, vojenskými strojmi,
loďami, taktikou bojov, špeciálnymi výcvikmi, vznikom organizovaných armád, charakterizuje
slávne bitky (napr. bitku pri Maratóne, Salamíne, Anzicourte,
Genpei, či križiacke výpravy),
upozorňuje na významné vojenské osobnosti... V úvodných častiach jednotlivých kapitol sa čitateľ dozvie, kto boli a kedy žili
bojovníci, ako hoplitovia, retariovia, samniti, murmillones, šóguni, nindžovia, heroldi, templári. Menej známe a neznáme slová
v texte sú zvýraznené a na konci
knihy vysvetlené v slovníku.
-lč- -ef-
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Vychádza

Jozef Banáš: KÓD 9
Tajomný príbeh nesmrteľnej lásky od Sianu po Vatikán
Jozef Banáš (1948) sa po úspešných tituloch Idioti v politike, Zóna nadšenia a Zastavte
Dubčeka! v septembri sa predstaví ďalším románom. Jeho ústrednou témou je nedôstojné
postavenie ženy vo svete. Autor v predhovore ku knihe okrem iného uvádza: „Vznik tejto
knihy sprevádzali nezvyčajné tajomstvá. Najzvláštnejšie bolo nepálske stretnutie s mojou
detskou láskou Kumari. O tomto, i ďalších tajomstvách sa dozviete v knihe, ktorú otvárate.
Nečakajte od nej, prosím, odborný, historický či religiózny spis, ani detektívku, či cestopis,
aj keď prejdeme spolu tisíce kilometrov tak v reálnom, ako aj v dávno minulom čase. Táto
kniha je predovšetkým fiktívny príbeh, hoci, podložený skutočnými faktami, ktoré vami
neraz otrasú. Žijeme vo svete, kde je nedôstojné postavenie ženy takou samozrejmosťou,
že si ju ani neuvedomujeme.“ KÓD 9 vychádza vo vydavateľstve Ikar.

1. kapitola
Záhadná žena
V čase, keď sa 14. dalajláma chystal na svoju
popoludňajšiu prednášku Cesta srdca, prihodilo sa Michalovi na českej diaľnici 108 kilometrov pred Bratislavou čosi nezvyčajné. Po
záľahe rôznych hudobných žánrov, ktoré sa
takmer v nepretržitom prúde na neho valili
zo všetkých staníc, odrazu zachytil v éteri zamatový ženský hlas, ktorý na neznámej frekvencii rozprával zvláštnou angličtinou čosi, čo
ho upútalo. Započúval sa. Nevedel, kto je žena
s príjemným hlasom, o čom rozprávanie je,
pretože kým vyladil, podmanivé čítanie už
prebiehalo.
Cestovala som krajinou kdesi v strede Európy.
Bol krásny, slnečný deň a na diaľnici bolo málo
áut. Navádzací systém zmĺkol, odbočka na
Viedeň, ktorá sa pred Brnom odpája z diaľnice, mala prísť až o necelých sto kilometrov.
Tešila som sa, že o niekoľko hodín budem na
viedenskom letisku, odkiaľ sa cez londýnsky
Heathrow dostanem do Káthmandu v mojom
rodnom Nepále.
„Zaujímavé,“ pomyslel si Michal. „Aj my o pár
týždňov letíme z Viedne cez Londýn do Pekingu
a potom do Tibetu a Nepálu.“ Signál na niektorých miestach vypadával. Vtedy pridal plyn,
aby mu z nezvyčajného rozprávania uniklo čo
najmenej. Slová sa na miestach, kde bol signál
slabší, občas strácali. Mal pocit, akoby neznámy režisér organizoval jeho cestovanie tak, aby
úmyselne počul len niektoré časti z vysielania
a zároveň ich vnímal sprítomnene. Tajomný
hlas pokračoval. V Číne mal istý nosič vody na
drevenej tyči, ktorú nosil na ramenách, dve vedrá. V jednom vedre bola prasklina a druhé bolo
dokonalé. Vždy pyšne nieslo plnú dávku vody
a posmievalo sa druhému, z ktorého počas cesty polovica vody vytiekla. Po istom čase prasknuté vedro oslovilo nosiča. „Hanbím sa, že nie
som dokonalé a voda zo mňa vyteká.“ Nosič mu
odpovedal. „Všimol si si, že kvietky rastú iba na
tvojej strane chodníka? To preto, lebo som tvoj
nedostatok využil a semená kvetov som nasial
na tvoju stranu. Ľudia chodia a zbierajú kvety,
ktoré rastú iba vďaka tvojej nedokonalosti.
Kvety im rozjasňujú tváre, dávajú im farby
a vône. Dokonalé vedro si poctivo plní úlohu, na
ktorú bolo určené, ale ty si dokázalo svoju nedokonalosť pozitívne využiť. Ono hasí ľuďom smäd
telesný, ty hasíš ľuďom smäd duchovný. Všetko
je tak, ako má byť.
Pri zjazde do kotliny v okolí Brna sa počasie
zrazu zmenilo. Nečakane začali prvé chumáče
hmly, slnko sa stratilo za mrakmi. Z oblohy sa
spustil slabý dážď, kdesi v diaľke zahrmelo.
Prešiel okolo nákupného centra a pokračoval
smerom na Bratislavu. Nálada sa mu čudne
zmenila. Hlavou mu začali víriť myšlienky,
akiste ovplyvnené tým, čo počúval.
Uvedomila som si, že môj európsky pobyt končí, takmer všetko čo bolo treba som zariadila
a môžem sa pokojne vrátiť domov. Ešte musím
splniť poslednú úlohu mojej európskej cesty.
Pozhovárať sa s Ním. Bola som nezvyčajne ner-

vózna. Možno to bolo preto, lebo signálne svetielko benzínovej nádrže už dlhšie svietilo.
Michal očami úporne sledoval prerušovanú
čiaru, ktorá mizla v hmle, a takmer kŕčovito
počúval rozprávanie neznámej ženy, ktoré sa
vo vlnách éteru strácalo a približovalo rovnako, ako sa mu pred očami strácali a približovali vlny Egejského mora pri Heraklione, kde
pred pár rokmi strávil s Marikou najkrajšie
chvíle života.
Spomalila som a vďaka tomu som zbadala
značku oznamujúcu, že k benzínovému čerpadlu s parkoviskom sú ešte dva kilometre.
Stihla som si všimnúť červeno-modré farby budovy benzínovej stanice. Natankovala som
plnú nádrž a zastala na vzdialenom, opustenom konci parkoviska. Vypla som motor, svetlá
aj rádio. Parkovisko bolo zaliate hmlou, vládlo
na ňom úplné ticho. Zdalo sa mi, akoby z hmly
prichádzalo krákanie vrán. Sklopila som operadlo sedadla, pohodlne som sa natiahla
a snažila som sa upokojiť. Zatvorila som oči,
zhlboka som dýchala a začala odriekať mantru, ktorá vždy v podobných situáciách zaberie. Óm mani padme húm... Óm mani padme
húm... O čo viac som sa na mantru a meditáciu sústreďovala, o to som bola nepokojnejšia.
Mala som čudný pocit, akoby ma niekto sledoval. Stlačila som páku pod sedadlom, máličko
sa nadvihla a v spätnom zrkadle som v hmle
zbadala siluetu auta. Vôbec som ho nepočula
prichádzať.
Signál sa začal strácať a Michal prudko stláčal gombík oscilátora, aby zvuk zosilnel. Na
chvíľočku sa obnovil, ale vzápätí znovu zoslabol. Bože daj, nech príde dajaké parkovisko,
úpel v duši, keď sa zrazu v hmle vynorila značka označujúca benzínovú stanicu. Na priečelí
stanice si všimol na modro-červenom podklade nápis BENZINA. Snažil sa pohybovať vozidlom tak, aby znovu zachytil signál. Parkovisko
bolo dlhé a končilo sa takmer v poli. Na mieste, kde signál opäť zosilnel, zastal. Zvýšil zvuk
a započúval sa do tajomného ženského hlasu.
Zdalo sa mu, akoby odkiaľsi prichádzalo krákanie vrán.
Vedela som, že z auta za mnou vystúpi muž,
ktorého som mala stretnúť. Tak mi to v Káthmandu povedal môj niekdajší kráľovský otec
Taba.
Michal počúval a privretými očami sledoval
parkovisko pred sebou. Odrazu si všimol siluetu auta, ktoré stálo pred ním. Zdalo sa mu,
že sa v ňom ktosi pohol. Hoci rozprávanie
z rádia bolo nezvyčajne vzrušujúce, čosi ho
k autu pred ním priťahovalo ako magnet.
Vystúpil a opatrne k nemu podišiel. Spustil sa
dážď. Nazrel do vozidla. Za volantom sedela
žena. Mala na hlave tmavomodrú šatku, spod
ktorej jej vytŕčali ónyxové vlasy a hľadela na
neho čiernymi očami.
2. kapitola
Enneagram
Keď tie oči zbadal, stiahlo mu hrdlo.
Pripomenuli mu oči Mariky. Prvej, ktorá
umrela, i tej druhej, ktorá ho čakala v Bratislave. Na niekoľko sekúnd mu zišlo na um, či by
sa predsa len nemal vrátiť do svojho auta
a pokračovať v ceste, ale žena ho priam magicky priťahovala. V zopár sekundách mu prebehol mysľou tridsaťročný spoločný život
s Marikou. Najkrajším okamihom v ňom bolo
narodenie dcéry pred dvadsiatimi deviatimi
rokmi. Obaja sa bez váhania zhodli na jej
mene, hoci nebolo v oficiálnom zozname,
a tak museli žiadať výnimku na vtedajšom národnom výbore. Pochádza z nemeckého adalheidis, čo znamená noblesná, ušľachtilá. Ma-

riku v spoločnosti síce nazýval manželkou, ale
v skutočnosti sa nikdy nevzali. Sobáš považoval za formalitu, ktorú si podobne ako krst
vymyslela cirkev. Matka ho dala pokrstiť bez
jeho vedomia, keď mal deväť dní.
Marika mu v prvých rokoch ich vzťahu naznačovala, že by nemala námietky proti svadobnému obradu, ukazovala mu modely svadobných šiat v Burde, ktorú jej nosieval z vtedajšieho Západu, kam smel v socialistických
časoch so svojou rockovou skupinou ako jeden z mála československých občanov cestovať. Jej dobrá kamarátka bola krajčírka a dokázala by podľa západonemeckej predlohy
ušiť navlas rovnaké. Jeho však inšpiratívny časopis nechával chladným, usmieval sa a ubezpečoval ju, že ju nikdy neopustí.
Kým Michal trávil čas na zájazdoch, Marika
vodila Adku do školy, na športové krúžky, na
neďaleký vrch nad mestom, kde neskôr talentovaná dcéra dosahovala svoje prvé lyžiarske
úspechy. Po zmene režimu mohla Marika
s Michalom cestovať kedykoľvek a kamkoľvek,
ale už sa jej akosi nechcelo. Keď sa Michal stal
poslancom parlamentu, jeho spevácke a skladateľské aktivity výrazne oslabli a dominantným záujmom sa mu stala politika.
Prednedávnom čakal na Mariku pred nákupným centrom. Otvoril si knihu, ktorá sa povaľovala spolu s inými na zadnom sedadle auta.
Vždy mával v aute niekoľko kníh pre prípad,
keby musel niekde čakať, či keď sa vytvorí dopravná zápcha. Ani nevedel, kedy tu pribudla
táto. Enneagram. Ennea znamená po grécky
deväť a gram model. Podľa tohto dávneho
učenia má každý človek svoje životné, osobnostné číslo. Zistí ho tak, že spočíta číslice
svojho dátumu narodenia a ak je súčet dvojmiestny, následne ho zráta a dostane svoje
osobnostné číslo. Narodil sa 27. 9. 1953.
Zvláštne, že deviatku vykazovala každá časť
dátumu jeho narodenia. Usmial sa nad totu
zvláštnou zhodou. Vzrušene začal sčítavať dátum narodenia Mariky. Narodila sa 9. 9. 1953.
Jej osobnostným číslom bola tiež deviatka.
Adelaida sa narodila 18. 9. 1980. Aj jej osobnostné číslo bola deviatka...
Strhol sa. Ktosi mu klopal na okno. Pri aute
stála Marika s plnými rukami nákupných tašiek a milo sa na neho usmievala. Vtedy mu
zišlo na um, že je to vlastne druhá Marika
jeho života.
3. kapitola
Kumari
V diaľke zahrmelo, na oblohe sa začali súboje bleskov, na parkovisko sa spustil prudký
dážď. Žena cez oblok auta videla rozmazanú
tvár muža, po ktorej stekali z čiernych vlasov
kvapky. Je to on. Naznačila mu, aby prešiel na
pravú stranu. Mala pocit, akoby zaváhal,
a tak otvorila dvere. Zmoknutý vstúpil.
Športový typ, vek mu odhadla na šyridsaťpäť.
Možno má viac, usúdila, ale vyzeral veľmi dobre. Pozrel na ňu, vzápätí však zrak sklopil.
„Dobrý deň. Prepáčte, že obťažujem, mal
som pocit, že potrebujete pomoc...“ začal rozpačito.
„I do not understand,“ usmiala sa.
„Prepáč, mal som pocit, že potrebuješ pomoc,“ odvetil po anglicky.
„Podľa čoho tak ududzuješ?“
„Že si ma vpustila dnu.“
„Ako ste vedel, že ťa vpustím?“
„Nevedel som.“ Potom sa usmial. „Ty ste vedela, že ma vpustíš?“
„Vedela, Mahál.“
„Mahál? Kto je Mahál?“ spýtal sa.
Neznáma žena sa zahľadela pred seba, chvíľu

premýšľala, akoby zvažovala, čo z tajomstva,
ktoré vie zatiaľ len ona a zopár vyvolených,
mu má prezradiť. Jej hlas sa mu zdal navlas
rovnaký ako hlas neznámej z rádia. Pomaly si
zložila šatku. Objavila sa Ona, neuveriteľná,
dokonalá nádhera. Čierne vlasy, lesknúce sa
ako ónyx, začesané do kontu, skrúteného na
zátylku. Akoby videl pred sebou obe svoje
Mariky. V strede čela mala malú, nenápadnú
bodku.
„Mahál je pôvodný výraz, z ktorého vzniklo
meno Michal.“ Spozornel. „Si Mahál, ten, ktorý miluje. A lásku stelesňuje Kumari.“
„Som Michal a neviem, kto je... Kumari?“
„Mahál je predchodcom Michala. Si potomkom slávneho chaldejského kráľa Nabukadnesara II., ktorý vládol v Babylone v čase, keď sa
v nepálskom Lumbiní na úpätí Himalájí narodil kráľovnej Mája a kráľovi Šuddhádhamovi
Gautámovi z rodu Šákjov, syn. Dostal meno
Siddhártha, čo znamená „ten, ktorý dosiahol
cieľ.“ Siddhártha žil v prepychu, no keď mal
dvadsaťosem rokov, podarilo sa mu dostať
von z kráľovského paláca. Vtedy spoznal smrť,
choroby a utrpenie. Rozhodol sa pomôcť ľuďom a vrátiť ich na cestu šťastia. Keď dosiahol
osvietenie, sám seba začal nazývať Budha, čo
vo vašom jazyku znamená Prebudený.“
Žena v aute hovorila a jej slová mu pripadali
ako ruky, ktoré sa vkrádajú do jeho duše a pomaly vyťahujú z jeho vnútra dávne tajomstvo.
Čím viac ju počúval, tým viac bol v stave akejsi
extázy. Hľadel na dokonalú rovnováhu fyzickej a duševnej krásy. Po celý čas sa ponáral do
ženiných očí. Boli to oči jeho lásky Mariky.
Mal nástojčivý pocit, že ten hlas pozná.
„Takže buď pozdravený, Mahál,“ chytila ho
jemne za ruku.
„Ty si... Kumari?“ Prikývla. „Prečo si sem prišla?“
Dlho na neho hľadela v napätí, či nespozná
aspoň jednu črtu jej tváre. Michal premýšľal,
kde už podobný úsmev videl. „Aby som sa
stretla s človekom, ktorý nastolí rovnováhu,
Mahál.“
4. kapitola
Marika
So svojou prvou Marikou sa Michal stretol
v prvej triede základnej školy. Bolo to najkrajšie dievča v triede a všetci spolužiaci boli do
nej zaľúbení. Jej krásu zvlášť zvýrazňovalo
i malé materské znamienko uprostred čela.
Bývala priamo oproti škole, a preto prichádzala na vyučovanie vždy posledná. Triedu mali
na prízemí. Počas celých deväť rokov ju nezmenili. Prvé štyri ročníky sedela pred ním
v predposlednej lavici. Z poslednej lavice mal
prehľad o spolužiakoch, ktorí jej potajomky
kládli na lavicu lístočky s vyznaniami lásky.
Najväčšou výhodou poslednej lavice však bolo,
že len z nej bolo vidieť na bránu domu, kde
Marika bývala. Bol jediný, ktorý presne vedel,
kedy triedna bohyňa vyšla z domu. Počkal minútku, odstránil lístočky a na lavicu položil
svoje vyznanie lásky. „Milujem Mariku,
Milujem Mariku, Milujem Mariku...“ boli zvyčajné slová, ktoré jej písal a v duchu si ich stále opakoval. Kým jeho suverénnejší spolužiaci
nenápadne obchytkávali v prítmí chodby do
telocvične jarné prsia spolužiačok, jemu pri
pohľade na Marikine prsia napadali básne,
ktoré doma potajomky zhudobňoval. Od istého času na niektorých hodinách telocviku necvičievala, hoci bola vychýrenou športovkyňou. Skúsenejší chlapci Michala potmehúdsky
informovali, že dostala menštruáciu. Nevedel
čo to je a keď sa na to spýtal mamy, iba nervózne odvrkla s tým, že sa akosi privčas zaujíma o takéto veci. S týmto slovom sa vtedy
Michalovi spájalo čosi tajomné. Zatváral sa
v malej izbietke a pod jej fotografiu, ktorú
vzal z nástenky s najlepšími žiakmi triedy, písal drobnými, plachými písmenami: „Milujem
Mariku... Milujem Mariku... Milujem Mariku“.
Opakoval tieto slová donekonečna. Marikumariku marikumari... kumari...kumari...kumari... Podobne ako iní chlapci v jeho veku, tiež
sa bál prezradiť svetu meno svojej lásky a tak
do svojho tajného zošita napísal Kumari, láska moja.
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Recenzie

Intimita na predaj
Peter Krištúfek: Blíženci a protinožci. Bratislava, Vydavateľstvo Marenčin PT 2010
Peter Krištúfek patrí medzi málo autorov, ktorí dokážu
čitateľovi podať pútavý a zvoleným prostredím atraktívny
príbeh, pričom je i obsahovo zvládnutý a vyrozprávaný
svojským originálnym štýlom. Autor, ako sa sám vyjadril,
nechce písať prózy, ktoré reflektujú každodennosť, postavy sa zmietajú niekde na hranici citovej vyprázdnenosti, trpia duševnými
chorobami, psychickou či sociálnou
izoláciou, často nepochopené a osamelé. A pritom sú jedni z mnohých,
ktorí prechádzajú popri nás na ulici.
Originálna poetika a obsahovo prešpikovaný príbeh podložený osobnými
skúsenosťami charakterizuje Krištúfkovo najnovšie prozaické dielo Blíženci a protinožci. Trojnásobný finalista
súťaže Poviedka sa pri románe inšpiroval vlastnými nahrávkami z čias práce
v rozhlase, ktoré vyhotovil s ľuďmi na
okraji spoločnosti. Protagonista príbehu, spisovateľ Adrián, popri náročných
textoch píše životopisné knihy a fejtóny na objednávku. Vedie viac-menej
pokojný rodinný život, kým ho nenavštívi Nora (meno sa dozvedáme až
v druhej časti románu), mladá prostitútka s túžbou vyrozprávať a napísať
životný príbeh. Začne sa cyklus stretávok a nahrávok, vzájomného spoznávania, ktoré vyvrcholí intímnym zblížením, rozpadom Adriánovej rodiny a peripetiou psychických konfrontácií medzi dvoma odlišnými, avšak i trochu
blízkymi ľuďmi. V románe sa striedajú viaceré rozprávačské línie: zápisky z Adriánovho, neskôr aj Norinho denníka, nahrávky z Norinho rozprávania v prúdoch voľnej reči

a pasáže z nedokončenej Adriánovej knihy. Línie sa navzájom prelínajú a neskôr dopĺňajú, najmä v druhej časti knihy, kde autor pridáva zápisky z Norinho denníka – tie ešte
viac demonštrujú rozdielne prežívanie lásky a spolužitia
muža a ženy. Blíženci a protinožci, to sú predajcovia
vlastnej intimity – Adrián a Nora, ktorých naplnenie vzťahu nie je možné
a autor sa o to ani neusiluje násilným
šťastným koncom. Obe postavy žijú
vlastné životy, niekedy viac alebo menej prestúpené osudom toho druhého.
„Po každom extrémnom ukojení túžby
nutne prichádza prázdnota – túžba
existuje len vtedy, keď túžime, hneď ako
ju uspokojíme, zmizne – je to len chvíľkový vrchol, potom nasleduje pád do
prázdna. Kam až sa dá ísť?!“ pýta sa
hlavná postava, ktorej náhla zmena
spôsobila rozvrat nielen v rodine, ale aj
obrat pohľadu na ustálené životné
hodnoty. Krištúfkova prvá „vážna“ kniha bez humoru alebo sarkazmu, na
ktorý sme si zvykli v predchádzajúcej
tvorbe, sa zamýšľa nielen nad otázkami lásky, prežívania intimity, ale na citovo (morálne) vyprázdnených protagonistoch problematizuje i predajnosť
intimity, ktorá sa v konečnom dôsledku pôsobením médií
stáva akceptovateľným javom. „Nový človek je projekčné
plátno, na ktoré si premietame svoje túžby – tak to je. Túžby po niečom, čo nám chýba. Divoký, uvoľnený život, závan
nepoznaných miest, nepoznaných silných zážitkov. Toto je
život! – hovoríme si. A nie to, čo žijeme.“
Alena Štrompová

Retro album
Juraj Šebo: Budovateľské 50. roky, Bratislava, Ikar 2010
Juraj Šebo za ostatné tri roky zdokumentoval štyri
rozporuplné desaťročia minulého storočia. Ako prvé
spracoval šesťdesiate roky (Zlaté 60. roky), potom roky
70. a 80. (Normálne 70. roky, Reálne 80. roky) a po veľkom ohlase a na potešenie čitateľskej verejnosti napokon načrel do svojho detstva – do obdobia 50. rokov
minulého storočia. Úvodné slová v knihe patria dramatikovi, textárovi a najznámejšiemu obyvateľovi Radošinej – Stanislavovi Štepkovi. „Stanislav Štepka je moja
vlnová dĺžka. Dokáže sa aj k smutným obdobiam vyjadriť veselým pohľadom,“ povedal na margo svojho súčasníka autor knihy. A presne také sú 50. roky. Pre súčasnú
mládež smiešne, paradoxné a neuveriteľné, pre pamätníkov nostalgické, smutné i šokujúce.
Osemnásť kapitol nás prevedie svetom autorovho detstva, ktoré bolo plné dávno zabudnutých pionierskych
sľubov a túžby po „exkluzívnom“ tovare, ako boli banány,
pomaranče, či dokonca šijacie ihly. Tí starší si isto s úsmevom zaspomínajú na skoro nedostupného „Tudora“ či
nemenej atraktívnu Škodu 1200 alebo na vtedy uniformné „tesiláky“! Pravdou však býva, že človek často zo svo-

jej pamäti vymaže zlé spomienky a nahradí ich pozitívnymi. Starší ľudia s radosťou spomínajú na časy prvomájových pochodov a zábavy do skorých ranných hodín.
Mladšia generácia vníma 50. roky s odstupom ako obdobie vysťahovalectva, či násilnej výmeny osôb maďarskej
národnosti s osobami národnosti slovenskej. Šebo spomína aj túto tragickú stránku, no nezobrazuje ju s pocitom krivdy, ale naopak so štipkou humoru a irónie.
Jednotlivé pasáže knihy sú trefne doplnené dobovými
fotografiami z veľkej časti z autorovho osobného fotoalbumu. V závere knihy nechýba súbor vysvetliviek k výrazom, ktoré „skôr narodeným nič nehovoria“ (s. 319), napr.
štricle, koťogo, esenbák a pod.
Budovateľské 50. roky sú nielen autorovými autobiografickými poznámkami, ktoré mapujú spomienky
staršie ako jedno polstoročie, ale predstavujú tiež typické reálie tohto už takmer zabudnutého obdobia. Šebove knihy predstavujú sumár toho najvýraznejšieho
z minulosti nás, našich rodičov, ba dokonca i starých
rodičov.
Jana Kopčová

Moderná kniha o pedagogike
Miron Zelina: Teórie výchovy alebo Hľadanie dobra, Bratislava, SPN – Mladé letá 2010
V odbornej publikácii sa autor zaoberá teoretickou
a praktickou stránkou výchovy, mapuje oblasť teórií,
prístupov a pohľadov na výchovu a oboznamuje nás
s novými myšlienkovými smermi v oblasti pedagogiky.
V knihe nájdeme rozličné definície pojmov súvisiace
s výchovou a vzdelávaním, ako napríklad didaktika, etopédia, psychopedagogika, edukácia. Sú tu uvedené filozofické východiská teórie výchovy (esencionalizmus,
behaviorizmus...), ako aj veľké skupiny teórií výchovy
(pragmaticko-behaviorálne, kognitivisticko-scientistické, humanisticko-personologické) s poukázaním na ich
pozitíva a negatíva. Autor opisuje reformy školstva na
Slovensku pred rokom 1989 i po ňom, upozorňuje na
nedostatky vývoja školstva po revolúcii, uvádza hlavné
piliere národného programu výchovy a vzdelávania v SR
na najbližších 15-20 rokov (projekt Milénium). Poukazuje na dôležité prepojenie medzi výchovou a vzdelávaním, na problém sprostredkovanej výchovy (TV, internet...) a na zhoršovanie správania detí a mládeže. Nájde-

me tu mená najslávnejších svetových osobností dejín
pedagogiky a ich stručný prínos pre moderné smery
edukácie. Publikáciu tvorí štrnásť kapitol, na konci každej z nich nájdeme súhrn základných myšlienok vrátane otázok a úloh, ktoré môžu slúžiť ako otázky na skúšku, takže je vhodná pre učiteľov a študentov vysokých
škôl so zameraním na pedagogiku, psychológiu alebo
sociálnu prácu, ale môžu si ju prečítať aj rodičia, ktorí
sa zamýšľajú nad tým, ako správne vychovávať svoje
deti, a ľudia, ktorí chcú zlepšiť kvalitu svojho života. Na
záver citát od W. L. Braggsa, ktorý môžete nájsť v tejto
knihe:
„Môžeš si kúpiť dom, ale nie domov,
Môžeš si kúpiť knihu, ale nie múdrosť,
Môžeš si kúpiť lieky, ale nie zdravie,
Môžeš si kúpiť parádu, ale nie krásu,
Môžeš si kúpiť jedlo, ale nie chuť,
Môžeš si kúpiť rozkoš, ale nie lásku.“
Ľubomíra Šimeková

CITUJEME ...
„Jej však stačila jedna jeho prednáška, v ktorej prezentoval
výsledky svojho výskumu zo stredného Slovenska. Vyšlo
mu podľa neho, že Slováci sú degenerovaní, lebo
v zapadnutých kútoch Slovenska uzatvárajú manželstvá
príbuzní. V diskusii ho spochybnila, čím mu nabúrala celý
zámer aj imidž. Naznačila svoju predstavu vývinu myslenia
na území Slovenska, uviedla svoju verziu, hovorila
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o Slovensku ako o území mnohojazyčnom, o mieste, ktoré
je nestále, od praveku ustavične v pohybe, a teda nemôže
byť degenerované. Skôr je to tak, že Slovensko nemá čas
na sebareflexiu a nemá šťastie na interpretov z vlastných
radov.“
Mária Bátorová: Stred
Ikar 2010

Sedemnásťtísíc míľ
po našej realite
Daniel Hevier: Sedemnásťtisíc smiešnych sonetov,
Ivanka pri Dunaji, F.R. & G. 2010
Literárnemu eskamotérovi
a hýbateľovi Danielovi Hevierovi
sa tento rok narodilo ďalšie
papierové dieťa. Po siedmich
– na poéziu pre dospelých
chudobných – rokoch mu vychádza
básnická zbierka Sedemnásťtisíc
smiešnych sonetov. Hevierovo
oživenie klasickej sonetovej formy
so sebou v zmysle postmoderny
nesie čulý ironický podtón
či priamo tón. Aj abecedné
radenie sonetov podčiarkuje
postmoderné ladenie knižky –
príklonom k formálnemu
poriadku básnik liberálne zamieta
normovanosť interpretácie, víta
polyfónnosť a slobodné čitateľské
privlastňovanie si textu.
Z autorových osvedčených
figúr tu nájdeme najmä slovnú
hru, idúcu ruka v ruke
s dekanonizáciou sonetovej formy,
ku ktorej prispieva i formálne
a sémanticky dekanonizovaný rým,
zaváňajúci, tak ako celá knižka,
paródiou a sarkazmom: „teplozimo
– podelímo“, „erasmus – neraz mu“,
„ester – polyester“, „vietor s tmou –
so zástavou“, či „celebrity – v háji“.
Hevierovu novú zbierku tak
možno považovať jednak
za obhajobu práva dospelého
čitateľa na hru v poézii, jednak
za akúsi (s)potrebnú poéziu –
poéziu, ktorá svojím tónom, často
aktuálnou témou, a formou, ktorá
aj sviatočnému čitateľovi poézie
kričí som báseň, má potenciál
preniknúť k širokému okruhu

čitateľov (v tomto kontexte
si spomeňme napríklad
na Hevierovu akciu spred pár rokov
Poézia v uliciach). Báseň ako snaha
o (masovú) komunikáciu musí byť
schopná konkurovať takým
žánrom, ako aforizmus, motto
či vtip, a zároveň nesmie
vykračovať z ochranného pásma
kvalitnej poézie. Na tejto tenkej
čiare elegantne balansuje väčšina
sonetov: „bola to ozaj osudová
žena / hlavu ti obúchala o sud /
prichádzalo sa ku nej po kolenách /
modlilo sa k nej ty ma odsúď […]
dnes vieš sex je peklo na tri / chcel
si jej aspoň večnosť patriť“ (s. 127).
V tomto zmysle je najnovšia
Hevierova zbierka didaktická –
vychováva čitateľa od vtipov,
ľudových veršíkov a myšlienok
na každý deň k poézii.
Kombináciou civilizmu, cynizmu,
znechutením zo stavu spoločnosti
a kultúry, nostalgie, subtílnej lyriky
a brilantnej ľahkosti narábania
so slovom, štýlom a frazémou
je Sedemnásťtisíc smiešnych
sonetov tak trochu postmoderným
pendantom k Válkovmu Milovaniu
v husej koži (1965): „dávaj si pozor
na jamy / mesto je plné dier / tu nie
je žiadne miami / tu ľahko stratíš
smer […] už z toho pekla nevyblúdiš
/ staneš sa jedným z našich ľudí /
skysneš tu kámo do smrti // staneš
sa časom hlavou rodu / prestaneš
hundrať na náhodu / a rátať blbé
minúty“ (s. 125).
Ivana Hostová

Cez históriu k súčasnosti
Mojmír Groll: A slovo vzklíčilo (Rozhlasové hry), Bratislava,
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2010
Rozhlasové hry v knižnej
podobe sú, na rozdiel od filmových
scenárov, na našom trhu
výnimočnou udalosťou.
O to záslužnejším činom
sa javí kniha A slovo vzklíčilo,
ktorá prezentuje tri pôvodné
rozhlasové hry Mojmíra Grolla
(1940).
Známy publicista a scenárista
vybral z dvoch desiatok svojich
hier tri žánrovo odlišné texty.
V titulnom A slovo vzklíčilo
predstavuje zlomový bod našich
dejín, keď v našom národe zásluhou
sv. Cyrila a Metoda „vzklíčilo slovo“
a ukazuje historické postavy,
ako Svätopluk či Gorazd bez
zastierania Svätoplukovej zrady
pri obetovaní najvzácnejšieho
daru vierozvestov pre mocenské
dôvody.
Text Fryné, hétera aténska možno
označit za humoresku. Odohráva
sa v Grécku v čase jeho dobytia
Filipom II., keď slávny sochár
Praxiteles vytvoril sochu bohyne
Afrodity podľa hétery Fryné,
čo sa nepozdávalo niektorým
Aténčanom a postavili ju pred súd.
Ale aj divák súdi a nie je mu
do smiechu. Veď bez ohľadu
na historickú kulisu ako len
aktuálne znie manipulatívna
vyhrážka: „môžeme vždy na teba
niečo vytiahnuť“.
Dva dni na Olympe je vyslovene
satirická hra s mimoriadnym
presahom do súčasnosti. Navyše
autor použil motív „hra v hre“ – dej
sa odohráva v rozhlasovom štúdiu
počas nahrávania hry o tom ako na
Olympe vypukla „revolúcia“.
Podobnosť mytologických postáv
so súčasníkmi a s rokom 1989 ale
aj dneškom, prezliekaním kabátov

a divokou privatizáciou nie je
náhodná, ale úmyselná. Rovnako
ako záver bez pointy, veď všetko
pokračuje a nikto nevie, ako
sa to skončí...
Vo všetkých troch hrách však platí
to, čo v úvodnom slove konštatuje
rozhlasová kritička Marta Žilková:
„Rozhlasová tvorba
M. Grolla – i keď sa opiera iba
o historické zdroje – je výsostne
súčasná. Autorovi ani tak nejde
o oživenie minulosti, ako o hľadanie
podobnosti so súčasnosťou.“
Kultivovaný Groll sa v doslove
vyznáva z obavy, že text
rozhlasovej hry je len skeletom
a hru z neho robí až realizácia, keď
postavám vdýchnu dušu herci
a režisér. Každý text doplnil
tzv. krstným listom rozhlasovej
nahrávky, kde sa dozvieme
napríklad, že titulná hra mala
premiéru v roku 1998, a následné
texty v rokoch 2004 a 2002.
Pripomenieme si aj mená
účinkujúcich, dramaturga
a režiséra.
Je to vhodný doplnok a isté
zakotvenie v čase. Autorove obavy
sú však zbytočné. Dobrý text
piesne obstojí i bez hudby.
Text dobrej rozhlasovej hry
sa dá s pôžitkom čítať aj bez
čarovania so zvukom. A toto je ten
prípad. Groll dokazuje, že má
čo a vie ako to povedať. Aj preto
je výborné, že sa odhodlal dať
čitateľovi šancu stretnúť
sa so slovom tohto typu v knižnej
podobe. Veď ako sám hovorí:
„Kniha je obilnica, v ktorej sa zrná
myšlienok uchovávajú pre ďalšie
žatvy. Nech teda ešte niekoľkokrát
vzklíčia!“
Elena Ťapajová
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Anotácie

Knihy v predaji
1 FILOZOFIA
18 Aforizmy. Citáty. Zrnká múdrosti
Miláčik, neštvi ma! Z angl. orig.
prel. Mária Štefánková. Zost. Helen
Exley. Ilust. Rowan Barnes-Murphy
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart
2010. 1. vyd. Nestr. Viaz.
Darčeková kniha s vtipnými a poučnými citátmi o manželstve.
ISBN 978-80-8085-911-4
Priskoro na krízu stredného veku.
Z angl. orig. prel. Mária Štefánková.
Zost. Helen Exley. Ilust. Rowan Barnes-Murphy
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart
2010. 1. vyd. Nestr. Viaz.
Darčeková kniha s vtipnými a poučnými citátmi o strednom veku.
ISBN 978-80-8085-910-7
2 NÁBOŽENSTVO. DUCHOVNOSŤ
20 Kresťanské náboženstvá
TOLLE, Eckhart
Jednota všetkého živého. Z angl.
orig. prel. Andrej Černický
Bratislava, Ikar 2010. 1. vyd. 140 s.
Viaz.
Kniha populárneho duchovného
učiteľa, ktorý vychádza z kresťanstva a kombinuje ho s učeniami ďalších svetových náboženstiev a duchovných prúdov – inšpiruje čitateľov na ceste k duchovnému prebudeniu.
ISBN 978-80-551-2174-1
3 SPOLOČENSKÉ VEDY
33 Ekonomika
EXELOVÁ, Jana
Začínáme s obchodováním CFDs
Bratislava, MAGNET-PRESS 2010.
1. vyd. 103 s. Brož.
Príručka – v češtine.
ISBN 978-80-89169-19-1
KALETOVÁ, Viera – TURÓCIOVÁ, Jana
Účtovné súvzťažnosti
Žilina, Poradca podnikateľa 2010.
1. vyd. 535 s. Brož.
Praktická príručka.
ISBN 978-80-89363-46-9
34 Právo. Legislatíva
Byty a nebytové priestory s judikatúrou
Bratislava, IURA EDITION 2010.
1. vyd. 128 s. Brož.
Súbor platných predpisov.
ISBN 978-80-8078-314-3
36 Sociálna starostlivosť a dobročinnosť. Sociálne poistenie
Potrebujem pomoc, čo mám robiť?
Zost. H. Woleková, O. Reptová,
M. Pelijová
Bratislava, SOCIA 2010. 1. vyd. 18 s.
Brož.
Dobré rady pre seniorov a osoby
ZTP.
ISBN 978-80-969744-1-2
391 Učebnice
KOVÁČ, Viliam
Hospodárska politika Európskej
únie
Bratislava, Merkury 2010. 1. vyd.
204 s. Brož.
Učebný text.
ISBN 978-80-89458-04-2
KRÁĽOVIČ, Jozef
Finančné plánovanie podniku
Bratislava, Sprint, vydavateľská, fil-
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mová a reklamná agentúra 2010.
1. vyd. 212 s. Viaz.
Učebnica.
ISBN 978-80-89393-20-6
KRNÁČ, Jozef – SUDOLSKÁ, Miroslava – TRAJTEĽ, Ľudovít
Učiteľova dielňa
Bratislava, Štátny pedagogický ústav
2010. 1. vyd. 36 s. Brož.
Študijný materiál.
ISBN 978-80-8115-041-5

ŠKULTÉTYOVÁ, Silvia – ROHOVSKÁ, Jana
Maľovaná abeceda
Bratislava, Slovenské pedagogické
nakladateľstvo – Mladé letá 2010.
10. vyd. 58 s. Voľné listy
Pracovné listy pre špeciálne ZŠ.
ISBN 978-80-10-01849-9
4 JAZYK. JAZYKOVEDA
41 Cudzie jazyky

MAŇKOVÁ, Veronika – DEMIANIČOVÁ, Anna
Pracovné listy k Čítanke pre 4. ročník špeciálnych ZŠ
Bratislava, Slovenské pedagogické
nakladateľstvo – Mladé letá 2010.
5. vyd. 95 s. Voľné listy
Pracovné listy.
ISBN 978-80-10-01851-2

KONKOL, Štefan
111 Useful English Phrasal Verbs
Bratislava, Didaktis 2010. 1. vyd.
124 s. Brož.
111 užitočných anglických frázových slovies.
ISBN 978-80-89160-72-3

PÍŠOVÁ, Jana
Pracovné listy z písania pre 4. ročník špeciálnych ZŠ
Bratislava, Slovenské pedagogické
nakladateľstvo – Mladé letá 2010.
9. vyd. 79 s. Brož.
Pracovné listy.
ISBN 978-80-10-01852-9

DIENEROVÁ, Eva
Začínam písať
Bratislava, Slovenské pedagogické
nakladateľstvo – Mladé letá 2010.
3. vyd. Nestr. Brož.
Učebná pomôcka – zošit, ktorý pripraví dieťa na vstup do prvej triedy
základnej školy, naučí ho pracovať
s ceruzkou a pomôže osvojiť si základné tvary písmen.

Podnikanie a zamestnanie na Slovensku(1). Ekonomické prostredie
Bratislava, Komapol 2010. 1. vyd.
114 s. Brož.
Príručka.
ISBN 978-80-89483-01-3
Podnikanie a zamestnanie na Slovensku (2). Podmienky podnikania
Bratislava, Komapol 2010. 1. vyd.
95 s. Brož.
Príručka.
ISBN 978-80-89483-00-6
Podnikanie a zamestnanie na Slovensku (3). Služby zamestnanosti
Bratislava, Komapol 2010. 1. vyd.
87 s. Brož.
Príručka.
ISBN 978-80-969121-9-3
Podnikanie a zamestnanie na Slovensku (4). Základy podnikania
Bratislava, Komapol 2010. 1. vyd.
113 s. Brož.
Príručka.
ISBN 978-80-969121-8-6
Podnikanie a zamestnanie na Slovensku (5). Povinnosti podnikateľa a zamestnávateľa
Bratislava, Komapol 2010. 1. vyd.
103 s. Brož.
Príručka.
ISBN 978-80-969121-7-9
Podnikanie a zamestnanie na Slovensku (6). Obchodné a občianske
právo
Bratislava, Komapol 2010. 1. vyd.
99 s. Brož.
Príručka.
ISBN 978-80-969121-6-2
Podnikanie a zamestnanie na Slovensku (7). Inštitucionálna podpora
Bratislava, Komapol 2010. 1. vyd.
95 s. Brož.
Príručka.
ISBN 978-80-969121-5-5
STRÁŽOVSKÁ, Ľubomíra – STRÁŽOVSKÁ, Helena
Malé a stredné podniky. Základy
Bratislava, Merkury 2010. 1. vyd.
133 s. Brož.
Učebný text.
ISBN 978-80-89458-07-3

49 Učebnice

ČUMOVÁ, Katarína – HANTABÁLOVÁ, Ida
Pracovný zošit z biológie pre
7. ročník ZŠ
Bratislava, MAPA Slovakia Plus 2010.
1. vyd. 48 s. Brož.
Pracovný zošit.

ISBN 978-80-8118-044-6

HRDINA, Ľudovít – KOSPER, František – MAXIAN, Milan
Matematika v príkladoch
Bratislava, Slovenské pedagogické
nakladateľstvo – Mladé letá 2010.
1. vyd. 255 s. Brož.
Zbierka úloh z matematiky na precvičenie a zopakovanie učiva základnej školy, ako aj na prípravu na prijímacie skúšky na stredné školy.

TOMCSÁNYIOVÁ, Monika – SALANCI, Ľubomír – BLAHO, Andrej
Didaktika predmetu informatická
výchova 2
Bratislava, Štátny pedagogický ústav
2010. 1. vyd. 28 s. Brož.
Študijný materiál.

ISBN 978-80-10-00988-6
KOTYRA, Dušan
Malá zbierka úloh z matematiky
pre 7. ročník ZŠ
Bratislava, MAPA Slovakia Plus 2010.
1. vyd. 48 s. Brož.
Zbierka matematických úloh.
ISBN 978-80-8067-233-1
KOTYRA, Dušan
Pracovný zošit z matematiky pre
7. ročník ZŠ
Bratislava, MAPA Slovakia Plus 2010.
1. vyd. 40 s. Brož.
Pracovný zošit, ktorý obsahuje aj vybrané úlohy z Malej zbierky úloh
pre 7. ročník ZŠ.
ISBN 978-80-8067-234-8
6 APLIKOVANÉ VEDY

ISBN 978-80-10-01932-8
LUKAČKOVÁ, Renáta
Zbierka testov pre 5. ročník – slovenský jazyk a literatúra
Bratislava, Didaktis 2010. 1. vyd.
136 s. Brož.
Učebnica.
ISBN 978-80-89160-71-6
RÝZKOVÁ, Anna – BENKOVÁ, Jozefína – MATÚŠOVÁ, Anežka
Precvičme si pravopis 6. ročník ZŠ
Bratislava, Slovenské pedagogické
nakladateľstvo – Mladé letá 2010.
8. preprac. vyd. 77 s. Brož.
Zbierka pravopisných cvičení a diktátov pre 6. ročník ZŠ.
ISBN 978-80-10-01893-2
RÝZKOVÁ, Anna – BENKOVÁ, Jozefína – MATÚŠOVÁ, Anežka
Precvičme si pravopis 7. ročník ZŠ
Bratislava, Slovenské pedagogické
nakladateľstvo – Mladé letá 2010.
8. preprac. vyd. 80 s. Brož.
Zbierka pravopisných cvičení a diktátov pre 7. ročník ZŠ.
ISBN 978-80-10-01674-7
SOKOLOVÁ, Lenka
Pracovné listy z anglického jazyka
pre 1. stupeň ZŠ. My English II.
Bratislava, MAPA Slovakia Plus 2010.
1. vyd. 44 s. Brož.
Pracovný zošit.
ISBN 978-80-8067-209-6
5 EXAKTNÉ VEDY
59 Učebnice
ADAMKOVIČ, Emil
Pracovný zošit z chémie pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom
Bratislava, MAPA Slovakia Plus 2010.
1. vyd. 28 s. Brož.
Pracovný zošit.
ISBN 978-80-8067-244-7

Robotické stavebnice vo vzdelávaní
Bratislava, Štátny pedagogický ústav
2010. 1. vyd. 40 s. Brož.
Študijný materiál.

ISBN 978-80-8067-230-0

ISBN 978-80-10-01931-1
DIENEROVÁ, Eva
Píšem prvé písmenká...
Bratislava, Slovenské pedagogické
nakladateľstvo – Mladé letá 2010.
2. vyd. Nestr. Brož.
Učebná pomôcka pre prvákov – zošit na precvičenie písania.

691 Učebnice

61 Medicína
LUKÁČ, Jozef a kol.
Systémové choroby spojivového
tkaniva (systémové autoimunitné
choroby)
Martin, Vydavateľstvo Osveta 2010.
1. vyd. 495 s. Viaz.
Príručka pre klinickú prax.
ISBN 978-80-970240-1-7
611 Populárna medicína
Ako opatrovať chorých. Z angl.
orig. prel. M. Ghaniová
Bratislava, Príroda 2010. 2. vyd. 192 s.
Brož.
Praktická príručka.
ISBN 978-80-07-01835-8
62 Psychológia. Psychiatria. Psychoanalýza. Sexualita
KOLIBÁŠ, Eduard
Príručka klinickej psychiatrie
Nové Zámky, PSYCHOPROF 2010.
2. preprac. a dopl. vyd. 304 s. Brož.
Príručka pre psychiatrov, klinických
psychológov a sociálnych pracovníkov.
ISBN 978-89322-05-3
SHOSHANNAOVÁ, Brenda
Ako sa zbaviť strachu. Z angl. orig.
prel. Eva Vohlídková
Bratislava, Ikar 2010. 1. vyd. 221 s.
Viaz.
Kniha s podtitulom Sedem princípov pokojnej mysle od americkej
psychologičky s vyše tridsaťročnou
praxou.
ISBN 978-80-551-2184-0
65 Kuchyňa. Potravinárstvo

ISBN 978-80-8118-042-2
7 UMENIE. ŠPORT. VOĽNÝ ČAS
77 Fotografia. Kinematografia. Audiovízia
HANÁKOVÁ, Petra
Paľo Bielik a slovenská filmová
kultúra
Bratislava, Slovenský filmový ústav
– Vysoká škola múzických umení
2010. 1. vyd. 315 s. Edícia Orbis Pictus. Brož.
Monografia o režisérovi, scenáristovi a hercovi (1910-1983) a jeho mieste v kontexte slovenskej filmovej
tvorby.
ISBN 978-80-85187-58-8
8 LITERATÚRA. BELETRIA
80 Literárne dejiny. Teória. Kritika.
Korešpondencia. Súborné dielo
a vybrané diela. Biografie a monografie o spisovateľoch
ŠIKULA, Vincent
Vincent Šikula – Dielo IV. Úvod Eva
Vitézová. Zost., doslov a kalendárium života a tvorby napísal Igor
Hochel. Textová poznámka Anna
Blahová
Bratislava, Vydavateľstvo Tatran
2009. 1. vyd. 1067 s. Edícia Zlatý
fond slovenskej literatúry. Viaz.
Tretí zväzok súborného diela jedného z najväčších slovenských spisovateľov (1936-2001) obsahuje prózy
pre deti a mládež a rozprávky, poéziu a pamäti.
ISBN 978-80-222-0579-5 (IV. zv.),
ISBN 978-80-222-0542-9 (súbor)
83 Román. Novely. Poviedky
ARCHER, Jeffrey
Cesta slávy. Z angl. orig. prel. Katarína Jusková
Bratislava, Ikar 2010. 1. vyd. 286 s.
Viaz.
Dobrodružný román amerického
spisovateľa inšpirovaný životom
jedného z najlepších horolezcov začiatku 20. storočia Georgeovi Mallorym.
ISBN 978-80-551-2182-6
BARNES, Julian
Arthur & George. Z angl. orig. prel.
Jarmila Samcová
Bratislava, Vydavateľstvo Tatran
2010. 1. vyd. 380 s. Edícia Svetová
tvorba. Viaz.
Výrazná a originálna detektívka,
v ktorej autor majstrovsky skĺbil
skutočnosť s fikciou, minulosť so
súčasnosťou – jedným z hlavných
hrdinov je sir Arthur Conan Doyle.
ISBN 978-80-222-0581-8

KITTLEROVÁ, Martina
Rýchlokurz varenia. Z nem. orig.
prel. Judita Melcerová
Bratislava, Ikar 2010. 1. vyd. 192 s.
Brož.
Praktická príručka na prípravu rodinných a každodenných jedál s dôrazom na optimálnu prípravu
a zdravie – kniha nielen receptov,
ale aj množstva kuchárskych a potravinárskych informácií.

COELHO, Paulo
Pútnik z Compostely. Mágov denník. Z port. orig. prel. Miroslava Petrovská
Bratislava, Ikar 2010. 2. vyd., v Ikare
1. vyd. 223 s. Viaz.
Prvý bestseller portugalského spisovateľa v druhom vydaní o osobnej
ceste za tajomstvom.

ISBN 978-80-551-2192-5

ISBN 978-80-551-2294-6

www.litcentrum.sk
COLE, Kresley
Láska a odvaha. Z angl. orig. prel.
Libuša Takáčová
Bratislava, Slovenský spisovateľ
2010. 1. vyd. 304 s. Viaz.
Ďalší príbeh od obľúbenej autorky
historických romancí – prvý diel
trilógie o bratoch MacCarrickovcoch, škótskych horaloch a ich prekliatí.
ISBN 978-80-220-1527-1
DEMILLE, Nelson
Zlaté pobrežie. Z angl. orig. prel.
Marek Leško
Bratislava, Ikar 2010. 1. vyd. 583 s.
Viaz.
Humorne vyrozprávaný román
o bohatých ľuďoch žijúcich na Zlatom pobreží: stretávajú sa tu osudy
právnika, aristokrata Suttera a šéfa
mafie Bellarosu.
ISBN 978-80-551-2180-2
FEATHEROVÁ, Jane
Hriešny džentlmen. Z angl. orig.
prel. Katarína Repatá
Bratislava, Slovenský spisovateľ
2010. 1. vyd. 304 s. Viaz.
Kniha obľúbenej autorky historických romancí o vdove Cornelii
a jej švagrinej Aurelii, ktoré strávia
mesiac v Londýne, čo im zmení život.
ISBN 978-80-220-1529-5
GERMAIN, Rafaële
Ružová podprsenka a čierne sako.
Z franc. orig. prel. Zuzana Szabóová
Bratislava, Slovenské pedagogické
nakladateľstvo – Mladé letá 2010.
1. vyd. 320 s. Brož.
Román kanadskej autorky (nar.
1976) zo súčasnosti o troch priateľoch, ktorí hľadajú naozajstnú lásku
– román sa po vydaní v Kanade stal
bestsellerom.
ISBN 978-80-10-01819-2
GOLDEN, Arthur
Pamäti gejše. Z angl. orig. prel. Otakar Kořínek
Bratislava, Ikar 2010. 3. vyd. 431 s.
Brož.
Tretie vydanie pozoruhodného románu o slávnej gejši Sajuri a jej súboji medzi umením gejše a skutočnou láskou.
ISBN 978-80-551-2292-2
GRISHAM, John
Mississippské poviedky. Z angl.
orig. prel. Alena Redlingerová
Bratislava, Ikar 2010. 1. vyd. 239 s.
Viaz.
Prvá zbierka poviedok svetoznámeho románopisca s rôznymi osudmi
hrdinov a prekvapivými vyvrcholeniami.
ISBN 978-80-551-2282-3
HERIBAN, Jozef
Ružový trojuholník
Bratislava, HERIAL 2010. 1. vyd. 253
s. Viaz.
Nový román, štvrtá próza úspešného spisovateľa a režiséra, zachytáva
problematiku homosexuality cez
príbehy piatich postáv.
ISBN 978-80-969969-4-0
JANIGLOŠOVÁ-MORAVČÍKOVÁ, Ružena
Zakázané zvony
Bratislava, Eko konzult 2010. 1. vyd.
268 s. Viaz.
Próza z obdobia začiatku 20. storočia zachytáva problém pomaďarčovania a odporu proti takejto politike
vtedajšej rakúsko-uhorskej monarchie.
ISBN 978-80-8079-130-8
JURÁŇOVÁ, Jana
Dobroš sa nemusí zastreliť
Bratislava, ASPEKT, záujmové združenie žien 2010. 1. vyd. 144 s. Brož.
Aktuálna próza spisovateľky a publi-
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Anotácie
cistky s témami partnerských vzťahov a feminizmu.
ISBN 978-80-85549-88-1

spoločnosti, lebo prídu o obrovské
dedičstvo.
ISBN 978-80-551-2167-3
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KENYONOVÁ, Sherrilyn
Nočné objatie. Z angl. orig. prel.
Zdenka Hudáková
Bratislava, Ikar 2010. 1. vyd. 398 s.
Brož.
Príbeh od úspešnej americkej autorky ľúbostných románov o láske
z minulých životov.
ISBN 978-80-551-2179-6

ZINKOVÁ, Michelle
Proroctvo sestier. Z angl. orig. prel.
Mária Muráňová
Bratislava, Ikar 2010. 1. vyd. 295 s.
Viaz.
Román s mysterióznymi prvkami
o dvoch sestrách, temnom proroctve a ohrození ľudstva.
ISBN 978-80-551-2234-2

KRÁLIK, Juraj
Odkaz satanskej planéty
B. m., Panoráma.sk 2010. 1. vyd. 154 s.
Brož.
Román o profesorovi Mallorovi
a ohrození ľudstva.
ISBN 978-80-967997-2-5

86 Literatúra pre deti a mládež

ČEMAN, Róbert a kol.
Slovenská republika – geografický
atlas
Bratislava, MAPA Slovakia Plus 2010.
3. vyd. 88 s. Brož.
Kniha obsahuje základné politickozemepisné informácie o Slovensku,
všeobecnozemepisnú mapu, tematické mapy a mapy miest – Ministerstvo školstva SR ju odporúča ako
učebnú pomôcku.
ISBN 978-80-8067-231-7

MORO, Javier
Červené sárí. Zo špan. orig. prel. Sofia Tužinská, Želmíra Čížová
Bratislava, Ikar 2010. 1. vyd. 516 s.
Viaz.
Rozsiahly román španielskeho spisovateľa (v slovenčine vyšiel jeho
bestseller Indická princezná, Ikar,
2009) o príbehu lásky talianskej študentky Sonie a Radžíva Gándhího,
ale aj o príbehu néhrúovsko-gándhiovskej rodiny a spoločenských
zmien v Indii 20. storočia.
ISBN 978-80-551-2181-9
NOBLOVÁ, Elizabeth
Dievča odvedľa. Z angl. orig. prel.
Tamara Chovanová
Bratislava, Ikar 2010. 1. vyd. 320 s.
Viaz.
Ženský román, kde sa postupne
splietajú osudy všetkých susedov
z jedného domu v New Yorku.
ISBN 978-80-551-2177-2
PŘÍHODOVÁ, Daniela
Odliv na ostrove osích hniezd
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2010. 1. vyd.
126 s. Brož.
Novela súčasnej spisovateľky staršej
generácie zachytáva život na sídlisku v bratislavskom Ružinove, civilizačné zmeny a zmeny vo vzťahoch
protagonistov.
ISBN 978-80-8061-422-4
ROCHEOVÁ, Charlotte
Vlhké miesta. Z nem. orig. prel. Katarína Széherová
Bratislava, Vydavateľstvo Tatran 2010.
1. vyd. 167 s. Edícia Knižnica svetových bestsellerov. Viaz.
Medzinárodný bestseller – kontroverzné rozprávanie o intimite, sexe
a ženskej duši.
ISBN 978-80-222-0582-5
SOLČANSKÁ, Mariana Čengel
Legenda o lietajúcom Cypriánovi
Bratislava, Ikar 2010. 1. vyd. 263 s.
Viaz.
Príbeh o mníchovi Cypriánovi, ktorý
sa podľa legendy vzniesol na krídlach z kopca Tri koruny – rovnomenný film uvádzajú kiná od konca
júla.
ISBN 978-80-551-2146-8
STEEL, Danielle
Všetko má svoj čas. Z angl. orig.
prel. Tamara Chovanová
Bratislava, Ikar 2010. 1. vyd. 247 s.
Viaz.
Príbeh zo súčasnosti z hollywoodskeho prostredia o bizarnej, ale silnej láske psíčkarky a herca.
ISBN 978-80-551-2166-6
TAYLOROVÁ, Lulu
Dedičky. Z angl. orig. prel. Tamara
Chovanová
Bratislava, Ikar 2010. 1. vyd. 423 s.
Brož.
Príbeh z prostredia anglickej smotánky o troch sestrách, ktoré prenikajú do sveta kozmetiky a sú donútené zvyšovať zisk voňavkárskej

BENDOVÁ, Krista
Osmijanko sa vracia. Doslov Mária
Števková, Anna Klímová. Ilust. Božena Plocháňová
Bratislava, Buvik 2010. 1. vyd. 72 s.
Viaz.
Rozprávkové príbehy obľúbenej postavičky od významnej slovenskej
spisovateľky.
ISBN 978-80-8124-001-0
COLLINSOVÁ, Suzanne
Skúška ohňom. Z angl. orig. prel.
Michal Jedinák
Bratislava, Ikar 2010. 1. vyd. 288 s.
Viaz.
Druhá časť románovej trilógie, ktorej dej sa odohráva v budúcnosti,
o šestnásťročnej Katniss a schyľújúcej sa katastrofe. Prvá časť vyšla pod
názvom Hry o život v roku 2009.
Vhodné pre deti od 10 rokov.
ISBN 978-80-551-2172-7
JOHN, Patricia
Tajomstvo divokého lesa. Z angl.
orig. prel. J. Nagajová
Bratislava, Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista 2010. 1. vyd. 154 s.
Brož.
Príbeh Ruth a jej brata Filipa s nezbedníctvom a dobrodružstvom.
ISBN 978-80-89279-40-1
KORYŤÁKOVÁ, Štefánia
Borkove dobrodružstvá
Prievidza, Štefánia Koryťáková 2010.
1. vyd. 116 s. Viaz.
Knižka rozprávok a povestí pre deti.
ISBN 978-80-970337-7-4
LINDGRENOVÁ, Astrid
Karlsson zo strechy opäť lieta. Zo
švéd. orig. prel. Jozef Zelizňák
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart
2009. 1. vyd. 175 s. Viaz.
Príbehy nezbedného chlapca vhodné pre deti od sedem rokov – predtým vyšlo Karlsson zo strechy (Vyd.
Slovart, 2008) .
ISBN 978-80-8085-863-6
MUCHAMORE, Robert
Nováčik. Z angl. orig. prel. Marína
Gálisová
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart
2010. 1. vyd. 309 s. Viaz.
Špionážno-dobrodružný román pre
mládež (od 12 rokov) o malých
agentoch tajnej organizácie Cherub.
ISBN 978-80-8085-862-9
NOVÁK, J. Z.
Svrček a mravce. Z čes. orig. prel.
Maša Haľamová. Ilust. Vojtěch Kubašta
Bratislava, Slovenské pedagogické
nakladateľstvo – Mladé letá 2010.
10. vyd. Nestr. Viaz.
Leporelo pre najmenších – veršovaná rozprávka o svrčkovi a mravcoch.
ISBN 978-80-10-01846-8
89 Učebnice
KRAJČOVIČOVÁ, Jarmila – KRAJČOVIČOVÁ, Jela
Literárna výchova pre 5. ročník ZŠ
Prievidza, Združenie EDUCO 2010.
1. vyd. 136 s. Brož.
Učebnica.
ISBN 978-80-89431-09-0

91 Zemepis. Turistika. Cestovanie

tel. 044/ 5526153, fax 044/ 5526153,
e-mail: info@grafon.sk, grafon.sk
HERIAL, Pri suchom mlyne 53,
811 04 Bratislava, e-mail:
herial@herial.sk, www.herial.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
IURA EDITION, Oravská 17 821 09
Bratislava, tel. 02/ 53 41 87 89 – 92,
fax 02/ 53 41 77 83, e-mail:
office@iura.sk, www.iuraedition.sk
Klub slovenských turistov – TTS
Trenčín, Soblahovská 31/78,
911 01 Trenčín, tel. 032/6587989,
www.kst.sk

História trenčianskej turistiky
Trenčín, Klub slovenských turistov
– TTS Trenčín 2010. 1. vyd. 78 s.
Brož.
120 rokov trenčianskej turistiky.
ISBN 978-80-970403-4-5

Komapol, Švabinského ul. 13,
851 01 Bratislava, tel. 02/6241 1771,
fax 02/6241 1771, e-mail: komapol@
komapol.sk, www.komapol.sk

KUBOVÁ, Zuzana
Tatry a ich tajomstvá
Senica, ER-Print 2010. 1. vyd. 112 s.
Viaz.
Sprievodca po pamätihodnostiach
a prírodných raritách Tatier.
ISBN 978-80-969056-3-8

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

Ochtinská aragonitová jaskyňa.
Zost. P. Bella, M. Lalkovič
Liptovský Mikuláš, Grafon 2010.
1. vyd. Nestr. Brož.
Informačná brožúra.
ISBN 978-80-89130-56-6
Slovensko – blesková mapa
Bratislava, MAPA Slovakia Plus 2010.
1. vyd. Nestr. Skl. list
Praktická skladacia mapa Slovenska
v mierke 1 : 620 000.
ISBN 978-80-8067-243-0
921 Pamäti. Spomienky. Autobiografie
ĎURÍČEK, Jaroslav
Klaun z Firšnálu. Foto Karol Dlugolinský a i.
Bratislava, Marenčin PT 2010. 1. vyd.
144 s. Viaz.
Autobiografia herca a humoristu –
spomienkové rozprávanie o Bratislave 40. až 70. rokov minulého storočia.
ISBN 978-80-8114-046-4
993 Rozličné fakty. Aktuality
Kde končí náš svet? Zost. M. Bendíková
Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška
2010. 1. vyd. 87 s. Brož.
Zborník štúdií Centra pre európsku
politiku.
ISBN 978-80-7165-783-5
MIČOVSKÝ, Ján
Nežná zelená
Bratislava, Nadácia otvorenej spoločnosti 2010. 1. vyd. 150 s. Brož.
Udalosti 24. 6. 2009 v štátnom podniku Lesy SR.
ISBN 978-80-970143-5-3

Adresár vydavateľstiev
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
Buvik, P. O. Box 18, 814 99
Bratislava 1, tel. 02/5441 6092
Didaktis, Hýrošova 4,
811 04 Bratislava, tel. 02/5465 2531,
http://www.didaktis.sk
Eko konzult, P. O. Box 61,
851 07 Bratislava, tel. 02/6224 0792
ER-Print, Čáčovská cesta 2709/4,
905 01 Senica, tel. 034/651 58 59,
e-mail: erprint@erprint.sk,
www.erprint.sk
Grafon, Tranovského 19,
031 01 Liptovský Mikuláš,

MAGNET PRESS, Slovakia,
Šustekova 8, 851 04 Bratislava, tel.
02/67 20 19 51, www.knihy@press.sk

Marenčin PT, Jelenia 6, 811 05
Bratislava, tel. 0907 783 442, 02/2072
3752, e-mail: marencin@marencin.sk,
www.marencin.sk
Merkury, Martinčekova 2, 821 09
Bratislava, tel. 02/5341 7297,
fax 02/5341 5922
Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša
Krista, Púpavova 4, 841 04 Bratislava,
tel. 02/6542 4319, fax 02/6542 4319
Panoráma.sk, tel. 0905454205,
e-mail: panorama@panorama.sk,
www.panorama.sk
Poradca podnikateľa, Martina
Rázusa 23A , 010 01 Žilina, tel. 041
/70 53 222, 041/70 53 600, e-mail:
bonus (zavináč) epi.sk, www.epi.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
PSYCHOPROF, Sládkovičova 7,
940 63 Nové Zámky, tel. 035/6408
550, fax 035/6408 550, e-mail:
psychoproff@psychoproff.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 filmový ústav,
Grösslingova 32, 811 09 Bratislava,
tel. 02/5710 1513, fax 02/5296 3461,
e-mail: edicne@sfu.sk, www.sfu.sk
Slovenský spisovateľ, Vajnorská 128,
832 92 Bratislava 12, tel. 02/4445
3041, e-mail: slovenskyspisovatel@
slovenskyspisovatel.sk
SOCIA, Nadácia na podporu
sociálnych zmien, Legionárska 13,
831 04 Bratislava, tel. 02/5564 5214,
fax 02/5564 5215, e-mail:
socia@socia.sk, www.socia.sk
Sprint, vydavateľská, filmová
a reklamná agentúra, Schillerova 19,
811 04 Bratislava, tel. 02/5477 17 43
Štátny pedagogický ústav,
Pluhová 8, 830 00 Bratislava,
tel. 02/4425 5853
Vydavateľstvo Michala Vaška, Nám.
Kráľovnej pokoja 3, 080 01 Prešov,
tel. 051/ 7711407, 7742763, fax
051/7711 407, e-mail: vmv@vmv.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 Slovart, Poštový
priečinok 70, Bojnická 10, 830 00
Bratislava 3, tel. 02/4920 1800,
fax 02/4920 1899, e-mail:
pobox@slovart.sk, www.slovart.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
Vysoká škola múzických umení,
Ventúrska 13, 813 01 Bratislava,
tel. 02/ 5930 1460, fax 02/ 5443 0125,
e-mail: rektorat@vsmu.sk,
www.vsmu.sk
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Prekladová literatúra
Anonym: Kniha bez názvu
Bratislava, Ikar 2010
Preklad Marína Gálisová

Na slovenskom literárnom trhu sa objavila kniha
s pútavou obálkou imitujúcou kožený obal s výrazným
zlatým písmom, ktorá nápadne pripomína knižné väzby z čias stredoveku. Očividnú inšpiráciu týmto obdobím použil i autor knihy pri voľbe „úkrytu“ autorstva
v podobe označenia „Anonym“, taktiež hojne využívanom v staršej literatúre. Internet hýbe svetom i v oblasti literárnej tvorby a Kniha bez názvu je toho dôkazom. Podobne ako slovenský autor Pavel Hirax Baričák, ktorého kapitoly z knihy Raz aj v pekle vyjde slnko
vychádzali na pokračovanie vo forme internetových
blogov a po veľkom čitateľskom ohlase sa dočkali i knižného spracovania,
tak i Kniha bez názvu bola prístupná najprv internetovým fanúšikom.
Čitatelia na internetových fórach nešetria chválami. K čítaniu nabáda
i autor: „Milý čitateľ, ver, že príde temnota a s ňou veľké zlo. A kto si túto
knihu prečítal, už možno nikdy neuvidí svetlo...“ Práve toto varovanie akoby
pošteklilo čitateľskú fantáziu a núti nás začítať sa. Príbehu dominuje tajomstvo a neskôr šokujúca pointa, drsné scény, ešte drsnejší chlapi, ktorí
nešetria šťavnatými vulgarizmami, a krásne ženy, ktoré sú však rovnako
nebezpečné ako ich mužské náprotivky. Detektívny žáner miešajúci sa
s prvkami hororu, kovbojky, ba dokonca grotesky zavedie čitateľa do mesta Santa Mondega. Dejú sa tam veľmi čudné veci. Po prestrelke v bare, pri
ktorej jeden muž vystrieľal veľkú časť malého mestečka a bez stopy zmizol, prichádza detektív Miles Jensen, aby prišiel k šokujúcemu záveru.
Knihe nemožno uprieť napínavosť a svojský humor. Autor stavil na istotu a pri písaní sa inšpiroval inými úspešnými knihami, ba dokonca i filmami. Podobný spôsob už v 50. rokoch minulého storočia použil i francúzsky manželský pár Anne a Serge Golonovci, ktorí pred napísaním
jednej z najúspešnejších kníh na svete podrobili analýze všetky dovtedy
dostupné dobrodružné ľúbostné romány a na ich základe začali písať
napínavé a pohnuté životné osudy Angeliky. Na podobnú cestu sa vydal
i „Anonym“. Milovníci filmov si určite všimnú časté priame i nepriame
narážky na filmy rôznych žánrov. Už mená hlavných hrdinov (Miles Jensen, detektív Somers) nápadne pripomínajú mená detektívov zo známeho trileru Sedem (detektívi Somerset a Davis Mills), dokonca sám autor
pasáže z tohto filmu vo svojej knihe viackrát spomenie. Dvaja detektívi
si často v rozhovoroch vymieňajú názory na rôzne filmy. „Anonym“ určite patrí do klubu filmových fajnšmekrov, pretože celá jeho kniha je inšpirovaná nielen starými westernami, ale aj súčasnými sfilmovanými knižnými bestsellermi, ako je sága Twilight od Stephenie Meyerovej, či úspešnými knihami Dana Browna. Upíri, svätý grál, tajomný modrý kameň,
ktorý dokáže urobiť človeka nesmrteľným... Toto všetko spravilo z knihy
vyhľadávaný artikel, ktorý sa možno čoskoro stane i filmovým trhákom.
Kniha bez názvu predstavuje oddychový typ literatúry. Pod Anonymom
sa možno skrýva mladý študent a vôbec nečakal, že jeho kniha dosiahne
taký obrovský úspech. No pokojne to môže byť i renomovaný autor, ktorý bral Knihu bez názvu ako relax. Isté však je, že v zahraničí už vyšli
tomuto autorovi ďalšie dve knihy.
Jana Kopčová

Jo Nesbø: Diablova hviezda
Bratislava, Ikar. 2010
Preklad Jozef Zelizňák
Detektívny román Diablova hviezda úspešného autora Joa Nesbø, ktorý za svoju tvorbu získal už niekoľko prestížnych nórskych ocenení, vychádza po
románoch Zrada a Bohyňa pomsty ako jeho tretie
dielo v slovenskom preklade.
Dej sa odohráva v hlavnom meste Nórska Oslo sužovanom neobvyklými tropickými horúčavami. Román sa začína in medias res, ohlásením prvej vraždy
polícii. Autor nás spočiatku len zľahka zasväcuje do
osudov románových postáv. Polícia čoskoro zistí, že
ide o rituálne vraždy sériového vraha prezývaného
„Kuriér“, po ktorom na mieste činu zostávajú odseknuté prsty obetí
a červený diamant v tvare päťcípej hviezdy – pentagramu.
Prípad zveria dvom dlhoročným rivalom, inšpektorovi Harrymu Holeovi a Tomovi Waalerovi. Zatiaľ čo Harry Hole počas predchádzajúceho
obdobia naplneného hľadaním dôkazov proti Waalerovi pre pašovanie
zbraní a podozrenie z vraždy prichádza takmer o všetko, Waalerova kariéra smeruje k povýšeniu. Pri riešení prípadu „Kuriéra“ však musia zabudnúť na nezhody a spojiť sily. Počet mŕtvol narastá a udalosti začínajú
naberať dramatický spád.
Autor sa v diele sústreďuje najmä na postavu Harryho Holea, odkrýva
jeho stratu matky a sestry v ranom detstve, problémy s alkoholom, ťažkosti v práci i vo vzťahoch. V istom smere tak zobrazuje silu Holeovej
osobnosti a snahu vyrovnať sa so svojím trápením.
Na pozadí rituálnych vrážd rozvíja viacero navzájom prepojených dejových línií s množstvom vedľajších postáv i postavičiek, pričom ženské
subjekty zohrávajú pomerne dôležité roly.
Autor akoby už teraz rátal so sfilmovaním románu, uplatňuje v ňom prvky filmovej techniky – prestrihy, striedanie sekvencií a prechodov v rámci
jednotlivých kapitol. Nesbø si všíma detaily, pracuje s nimi, čím zároveň
umožňuje rozvíjanie vedľajších zápletiek, nedopovedaných tajomstiev
a dielo tak nadobúda ďalšie príbehové vrstvy – „(...) krv obsahuje proteíny,
a keď ju nalejete do hrnca s vodou, zohriatou nad šesťdesiatpäť stupňov,
zrazí sa na hrudky. Tak ako vajce. Keď Anders ochutnal hrudku z vody a povedal, že chutí ako vajce, pochopila som, že to musí byť krv.“
Ľahký pútavý štýl, rýchly spád, nové udalosti, stopy, odhalenia a dynamický strhujúci dej kriminálneho príbehu s Harrym Holeom v hlavnej
úlohe čitateľa ihneď pohltí a uväzní až po poslednú stranu v tomto
zvláštnom temnom svete.
Martina Grmanová

Nielen o minulosti
Pál Závada: Potomkovia fotografa, Bratislava, Kalligram 2010.
Preklad Renáta Deáková
Pohľad na závažné, tragické a zároveň akoby zabudnuté udalosti minulého storočia nám ponúka knižka
Potomkovia fotografa od Pála Závadu. Cez mozaiku postáv a postavičiek približuje kľúčové momenty
v nedávnej histórii Maďarska, ktoré
boli vyvolané a ovplyvnené rôznymi
faktormi výrazne presahujúcimi
jeho hranice. Do svojho príbehu tak
zahŕňa maďarsko-slovenské vzťahy,
židovskú tematiku, obdobie druhej
svetovej vojny, nástup komunizmu,
jeho rozvoj a napokon i úpadok.
Tieto udalosti sú vyrozprávané
z perspektívy dvoch generácií, pričom prostredníctvom ich zážitkov,
skúseností a názorov získavame obraz o historickom pozadí. V rovine
staršej generácie dominuje príbeh
Lászlóa Dohányosa a jeho zvláštnej politickej kariéry
a nešťastný život jeho židovského priateľa Jenőa Adlera.
V rámci línie mladšej generácie je centrálnou postavou
Adam Koren so slovenským pôvodom, ktorý vyrastá
v dedine s národnostne zmiešaným obyvateľstvom. Zobrazené je jeho detstvo, študentské roky a začiatok pracovnej kariéry. Sledujeme predovšetkým jeho vnútorný
citový vývin. Obe generácie sú prepletené príbuzenskými, priateľskými či pracovnými vzťahmi a v konečnom

dôsledku vytvárajú celistvý obraz
o zachytenom období.
Zvláštnosťou knihy je nevšedná
forma rozprávača v prvej osobe
množného čísla. Vzniká tak pocit, že
rozličné udalosti a príbehy rozprávajú očití svedkovia, ktorí sa dynamicky menia, sú všadeprítomní,
zvedaví a viac-menej objektívni. Obrazy tak získavajú autentickú podobu. Rozprávač i postavy sú prostriedkom na vyslovovanie rôznych
úvah, reflexií, alebo hodnotení. Názory na jednotlivé problémy sa pritom môžu rôzniť a čitateľovi je teda
ponechaný priestor na zaujatie
vlastného stanoviska. Text je miestami nejasný, práve pre rýchlo meniace sa obrazy a veľké množstvo
vedľajších postáv. Až v priebehu čítania sa kryštalizujú hlavné charaktery a spätne si uvedomujeme dôležitosť niektorých pasáží.
Posolstvo Pála Závadu je však zjavné. Upozornenie na
omyly minulosti, ktoré by mali byť výstrahou a poučením budúcim generáciám. Nerobí tak prostredníctvom
moralizovania, či snáď zodvihnutého prstu a výkrikov,
ale cez životné osudy reálne vykreslených ľudí, svedkov
odstrašujúcich okamihov v našich dejinách.
Lucia Anna Trubačová

Legálne ústavne k totalite
Guido Knopp: Uchopenie moci, Bratislava, Ikar 2010. Preklad Elena Linzbothová
Diktatúry, často sa dnes mieni, vznikajú v demokratickom štáte protiústavne. Lenže každá demokracia, nielen
krehká a mladá, má svoje slabé stránky. Weimarská republika, ktorá vznikla v Nemecku po prehranej 1. svetovej
vojne, navyše svoju krehkosť a neskúsenosť musela okúšať
v časoch repatriácií a hospodárskej krízy. Renomovaný
historik, novinár a spisovateľ profesor Guido Knopp sa novodobým nemeckým dejinám venuje dlhodobo. Vo vydavateľstve Ikar mu z jeho bohatej produkcie vyšli zatiaľ
knihy Hitler (2004), Zajatci (2009) a Wehrmacht (2010).
Uchopenie moci mapuje ani nie dvojročné cieľavedomé
sústreďovanie moci v rukách jedného človeka – Adolfa
Hitlera. Dialo sa takmer výlučne v rámci ústavných predpisov, ktoré však boli nedokonalé, voľné a pričasto sa
účelovo prešívali. Knopp situáciu dôkladne analyzuje,
zverejnením citátov a myšlienok súdobých ľudí rôznych
vrstiev a rôzneho vnímania vhodne ilustruje aktuálnu situáciu. Ako z mnohých iných skvelých populárno-vedeckých diel, aj z tohto si možno brať ponaučenia. Napríklad: Vtedajší poslanci ríšskeho parlamentu sa nechali
vmanipulovať do práce pod časovým stresom, prijímali
rozhodnutia unáhlene, bez analýz. Vtedajší poslanci sa
taktiež vybíjali skôr v stranícky a záujmovo ladených šarvátkach a o prijímaných zákonoch zväčšujúcich fűhrero-

vu moc uvažovali len ako dočasných. Lenže obratný demagóg využívajúci bývalý lesk a slávu ríšskeho prezidenta a poľného maršala Hindenburga, rôzne mocenské
ambície, intrigy, čachre si už svoju príležitosť vziať nedal.
Úspechy iných si prisvojoval, od neblahých dôsledkov,
ktoré sám inicioval, sa dištancoval. Zdanie legálnosti nadobúdania moci mu bolo prvoradé aj vo chvíľach, keď
mohol aj jej zvyšky na seba strhnúť bez veľkých strát.
Svoje kroky odobroval vlastnými stručnými zákonmi,
veľmi podobnými dekrétom v boľševickom Rusku. Rozdávanie prázdnych sľubov a vtieranie sa do priazne,
„usmerňovanie“ podobrotky alebo po zlom mocensky
alebo bitkárskymi bandami SA z ulice len dokresľujú obraz doby, ktorá sa podľa vtedajšieho masívneho presviedčania dala skonsolidovať iba mocnou rukou. Ako to dopadlo, vieme. Uchopenie moci je faktografickým mementom o spúšťaní obludného mechanizmu, ktorý vždy
nanovo hrozí novým zostrojením. Či už pod pravicovou
alebo ľavicovou egidou. Aj v rámci demokratickej ústavy
sa dá bojovať proti ústave a demokracii a napokon ich
pochovať. Masívna propaganda a podporovaná demagógia si vždy dokážu nájsť živnú pôdu a často najviac o potrebe ochrany spoločnosti kričí jej najväčší ničiteľ.
Michal Schuster

Aby jeden prežil, musí druhý umrieť
John Ajvide Lindqvist: Nech vojde ten pravý, Bratislava, Marenčin PT 2010.
Preklad Mária Bratová
Máte radi zimomriavky? Veríte v bytosti, ktoré nie sú živé,
ale zároveň sú nemŕtve? Tak ste ten pravý, kto má vojsť do
podstaty tejto knihy.
Úvod sme trošku zľahčili, ale pozor – spomínaná kniha
nie je tuctový krvák, ani lacné adrenalínové čítanie, ani
hromadenie nezmyslov. 42-ročný Švéd John Ajvide Lindqvist, pôvodne kúzelník, šoumen, dramaturg, scenárista
a až potom spisovateľ, dokazuje, že na dobrú literatúru,
aj keď je to fikcia, si najprv treba nažiť. Na svoj prvý
a hneď nesmierne úspešný román sa chystal v podstate
od detstva. Vyrástol v štvrti Blackeberg, odkiaľ je aj jeho
hlavný hrdina, obézny Oskar. Nudné dni, prázdny život
s matkou, otravných spolužiakov a šikanu v škole opisuje
autor tak realisticky a uveriteľne, až nás nechtiac presvedčí, že je to jeho príbeh, prežitý, odtrpený a napokon
spracovaný s patričným, ale nie priveľkým odstupom.
Dvanásťročný Oskar žije s rozvedenou matkou na štokholmskom predmestí. Rád by niečo mimoriadne dokázal,
ale momentálne je jeho najväčším problémom, ako sa psychicky vyrovnať s tyraniou a ponižovaním spolužiakov.
V ťažkom rozpoložení stretne na dvore dievča Eli, ktoré sa
tam zjaví nevedno odkiaľ. Zblížia sa – ako dve osamelé,
opustené, odvrhnuté, temné tajomstvá skrývajúce bytosti.
Týmto dejom sa prelína príbeh Håkana, pedofilného učiteľa švédčiny, ktorý chcel po vyhodení zo školy skoncovať
so životom a upiť sa, ale stretol Eli, ktorá ho požiadala
o pomoc. Jeho život zrazu dostal zmysel. Håkan symbolizuje všetko nešťastné, choré a odvrhnuté, čo obsahuje
celá ľudská spoločnosť, hoci sama je chorá a nešťastná.

Celý dej je plný symbolov. Eli, ktorá sa živí ľudskou krvou,
chce mať priateľa, aby jej pomohol znášať krutý údel. Slovo Eli znamená v hebrejčine Boh. Oskar, zakríknutý a bojazlivý, sa pod Eliným vplyvom mení na odvážneho a silného, postaví sa na odpor sadistickým spolužiakom. Ako
keby sa doňho prevtelila jej sila. Lenže Eli symbolizuje zlo.
Do deja sa vplietajú ďalšie životné línie alkoholikov a skrachovaných existencií, z ktorých každá lipne na živote. No
aby jeden prežil, druhý musí zomrieť...
Príbeh, podfarbený reáliami, je vystavaný tak strhujúco, že sa od neho až do konca neodtrhnete. A ak, tak len
na chvíľu, aby ste skontrolovali, či sú vchodové dvere
dobre zamknuté. No aj keď chvíľu nečítate, pred duševným zrakom vidíte to, čo ste práve absorbovali: detskú
postavu na streche, ako zdvíha ruky, spod ktorých jej
zrazu vyrastajú kožovité krídla, nohy sa menia na vtáčie
pazúry a zuby na tesáky... Dej vás strhne a vy budete
náchylní uveriť, že tak ako vy do čítania, aj autor sa do
tvorby pohrúžil tak, až to ovplyvnilo jeho civilný život.
Na jednom z portrétov, ktoré spisovateľ verejnosti poskytol, má totiž účes nešťastne upravený tak, ako keby
sa mu ježili vlasy. Hádajte, od čoho.
Ak si odmyslíme nadprirodzené v Lindqvistovom pozoruhodnom diele, nájdeme hlboko pod povrchom čosi iné.
Bolesť z osamelosti, ľútosť nad ľudskou krutosťou, nekonečný smútok vydedencov a vyvrheľov, šialenú túžbu prežiť, túžbu po priateľstve, blízkosti, po porozumení. A tým
sú nám bytosti živiace sa ľudskou krvou veľmi podobné.
Ľuba Kukučková
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Fantastika na hraniciach a za nimi
V Českom Těšíne a poľskom Cieszyne, dvojmeste oddelenom hranicou, sa stretli priaznivci fantastiky na medzinárodnom podujatí
Tricon (26. – 29. augusta). Už názov vyjadruje, že paralelne sa uskutočnili tri akcie v rámci jednej –
Eurocon, Polcon, poľský národný
con, a Parcon, zastrešený československým fandomom.
V literárnej sekcii sa návštevníci
mohli stretnúť s autormi fantastiky z USA a Kanady. Autor rozsiahleho, mnohodielneho cyklu epickej
fantasy Malazská kniha mŕtvych
Steven Erikson (Kanada) je vzdelaním antropológ a archeológ, no
preslávil sa predovšetkým literárnou tvorbou, v ktorej uplatňuje
svoje odborné znalosti. Hrdinom
cyklu Američana Orsona Scotta
Carda o Enderovi je nadpriemerne
nadaný chlapec, ktorého vojenskí
stratégovia vybrali, aby ako dieťa
vybojoval rozhodujúci boj s mimozemšťanmi. Velí oddielu rovnako
starých hrdinov. Kto chce vedieť
viac o detských bojovníkoch, nech
číta, všetky príbehy série sú dostupné v českom preklade. Card
prekonáva štandard žánru, lebo
veľmi pôsobivo zobrazuje detskú
psychiku vystavenú tlaku extrémnych podmienok výcvikového strediska; ponúka naozaj presvedčivé
osudy maloletých protagonistov.
Na besede na cone povedal, že jedným z hlavných cieľov literatúry je
podľa neho preniknutie do myslenia ľudí, usiluje sa zisťovať a simulovať ich myšlienkové procesy. Motívy a pohnútky iných ľudí podľa
Carda nedokážeme zistiť, tobôž vysvetliť, veď často nie sme schopní
osvetliť ani vlastné motivácie. Spisovateľ môže len vierohodne
a úspešne predstierať, že zistil motívy svojich postáv. Psychologizujúce prvky spisovateľ veľmi obratne kombinuje s dejovou zložkou,
preto sú jeho romány veľmi populárne a vychádzajú vo veľkých nákladoch po celom svete. Detských
hrdinov si Card vybral údajne preto, že s tvorbou prvých príbehov
začal ako dvadsaťročný, čiže mal
bližšie k svetu detí ako dospelých.
Zároveň pokladá detstvo za nedoceňovanú časť života, často je rozhodujúcim základom pred dôležité
životné rozhodnutia. Napriek tomu
sa v životopisoch takmer úplne zatláča do pozadia. Card pochádza
z rodiny mormóna, okrem príbehov o Enderovi zaujal aj sériou
o Alvinovi, mladíkovi, ktorý vyrastá
v alternatívnom svete čiastočne
ovládanom zákonitosťami mágie

na území dnešných USA. Škoda, že
tento výnimočný autor súčasnej
vedeckej fantastiky sa dosiaľ nedočkal ani jedného slovenského
prekladu; jeho dielo by v slovenskom kontexte iste malo čo povedať najmä v súvislosti so stvárňovaním psychiky mladých protagonistov nielen v literatúre pre deti
a mládež.
Aj na Slovensku dobre známy Andrzej Sapkowski sa stal laureátom
tohtoročnej hlavnej ceny Euroconu
Grandmaster (čiže veľmajster).
K významným hosťom festivalu
patrili aj český autor Miroslav Žamboch a slovenský spisovateľ Juraj
Červenák. Najmä Miroslav Žamboch si svojimi knihami drsnej
akčnej fantasy získal v Poľsku pomerne veľkú obľubu. Juraj Červenák v prednáške priblížil úryvky
príbehu druhého zväzku historicko-dobrodružnej fantasy zo sedemnásteho storočia. Hlavný hrdina, kapitán Kornel Báthory, v nej
bude spoločne so známym tureckým cestovateľom Evlijom Čelebim
putovať po Sýrii a iných orientálnych krajinách. Knižka je poctou
Čelebimu. Autor ju čiastočne koncipoval ako stratenú časť rozsiahleho cestopisu osmanského vzdelanca. Slovenská i česká jazyková
verzia najnovšej Červenákovej
knižky by mali vyjsť paralelne koncom tohto roka.
Z noviniek poľskej fantastiky ma na
akcii zaujal najmä román Wita
Szostaka Chocholy (Chocholovci),
v ktorej autor prelína osudy rodiny
s osudmi Krakova do rôznych časopriestorových slučiek. Krakov sa v podaní Szostaka stáva Benátkami a potom zasa Sarajevom; fikcia sa preplieta s realitou; dielo je evidentne určené najmä náročnejším čitateľom.
Podobné ambície má aj knižka
Jana Poláčka Spěšný vlak K 24 12,
ktorú slávnostne uviedli 27. 8. v kaviarni neďaleko hraničného mostu.
Príbeh rozvíja motív, ktorý už autor načrtol v poviedke Cesta hrdinu, uverejnenej v antológii alternatívnych dejín Čiech ako impéria
Imperium Boemorum. Psychologicky prepracúva tému možného
vývoja, keby zvíťazilo hitlerovské
Nemecko, z pohľadu celkom obyčajného človeka. Jan Poláček patrí
k popredným predstaviteľom modernej problémovo orientovanej
fantastiky, ktorá nestavia samoúčelne len na príbehu.

Vyhlásenie cien súťaží

ZO SVETA KNÍH

stížnej Ceny Janusza Zajdla. Na
slávnostnom akte sa zúčastnila aj
manželka zosnulého spisovateľa,
ktorého meno súťaž nesie. Zajdel
patrí dodnes k najvýznamnejším
predstaviteľom žánra, preslávil sa
najmä antiutópiami. Časť z nich
možno čítať aj ako kritiku reálneho socializmu, ale vôbec každého
systému založeného na prílišnej
dôvere v optimistickú budúcnosť
a budovanie. Cenu udeľujú od roku
1985, keď Zajdel predčasne zomrel.
Víťazi v dvoch kategóriách (román,
poviedka) sú vyberaní v dvoch kolách. Porota najskôr nominuje najkvalitnejšie diela; v druhom kole
hlasujú účastníci celonárodného
stretnutia Polcon. Na rozdiel od
väčšiny českých a slovenských súťaží sa do Ceny Janusza Zajdla
neposielajú príspevky; hodnotí sa
to, čo vyšlo knižne alebo v časopisoch. V kategórii román v tomto
roku zvíťazila Anna Kantoch s textom pod názvom Przedksienzycowi (Predmesační); v kategórii
poviedka prvenstvo získal Robert
M. Wegner s poviedkou situovanou
do alternatívneho sveta miestami
podobného severnému pohraničiu
Mexika pod názvom Vszystcy jesteśmy Meekhanczykami.
Československý fandom vyhlasoval Cenu Karla Čapka v katagóriách mikropoviedka, krátka poviedka, poviedka a novela; autori
zo Slovenska mali tento rok dve
nominácie (Zuska Stožická s príbehom Záblesk chuti nektarínok,
vôňa fraktálových papradí v kategórii krátka poviedka; Denis Bím
s dielkom Strašiak v kategórii poviedka), no nezískali ani jedno víťazstvo. Hlavnú cenu a sošku Mloka si odniesla Miroslava Dvořáková, víťazka kategórie novela, s prózou Kazisvět. Dielka všetkých nominovaných vyšli aj tohto roku
v publikácii Mlok.
Ďalších dvoch slovenských autorov vybrala administrátorka súťaže Jiřina Vorlová do zborníka Kočas. Hoci Juraj Červenák bol nominovaný na Cenu Euroconu, vo veľkej konkurencii napokon trofej
nezískal (držiteľom sa stal Stephen
Baxter, anglický autor príbehov
náročne vedecky orientovanej fantastiky), jej laureátmi sú výtvarník
Michal Ivan (kategória nováčik),
Martina Pilcerová (kategória výtvarník) a Robert Žittňan (kategória organizátor; cenu získal za
prípravu festivalov Istrocon, Comics salon a Gamecon).

Poliaci na pódiu v Športovej hale
odovzdali ocenenia laureátom pre-

Nemecká priemyselná oblasť Porúrie umožnila v rámci projektu
RUHR.2010 – Kulturhauptstadt Europas prezentáciu viacerých kultúrnych podujatí. V meste CastropRauxel v Severnom Porýní-Vestfálsku dostala nebývalý priestor súčasná európska poézia. Autor tejto
časti projektu Angličan Roy Kift pripravil výstavu Europe... a poem inštalovanú vo viacerých verejných
priestoroch, najmä v galérii radnice.
Na veľkorozmerných paneloch si
návštevníci mohli prečítať básne 27
autoriek a autorov z krajín EÚ a prelistovať si ich signované rukopisy.
Už počas výstavy vydalo vydavateľstvo Klartext Verlag (www.klartextverlag.de) v Essene rovnomennú
antológiu. Dvojica zostavovateľ
a prekladateľ Roy Kift a Ralf Thenior
uvádzajú na 176 stranách básne

omas Perry: Tichý zabijak, Bratislava, Slovenský spisovateľ 2010
Preklad Vladislav Gális
ako sa volá, resp. aké rôzne mená používa. Všetci
ho poznali iba ako Syna zabijaka. Za nájomného vraha
ho kedysi vyškolil mäsiar Eddie, jeho ponaučenia
naďalej uplatňoval v praxi: „... pozeráš,
čakáš, rozmýšľaš. A ak sa dá, rozmýšľaš
znova.“ Syna zabijaka nenaháňali len
policajti s pomocou špecialistky,
analytičky z FBI Elizabeth, ale aj bývalí
i súčasní predstavitelia mafiánskych
rodín (na slobode i vo väzení). Ako
sa skončila naháňačka, či ju Michael
prežil, to sa dozvedia všetci, čo vydržia
čítať tento triler do konca. Neľútostné
krvavé pomsty a nastavené krivé zrkadlo
mafiánskym praktikám i pohľad
do zákulisia vyšetrovania zložitého
prípadu si doslova vychutnajú
obdivovatelia spisovateľa Thomasa
Perryho. Nie náhodou jeho knihu Syn zabijaka ocenili
prestížnou literárnou Cenou Edgar.
–lč–

v nemčine a angličtine s farebnými
fotografiami autorov, okrem nositeľov Nobelovej ceny Wysławy Szymborskej a Seamusa Heanyho sú v antológii rakúska poetka Friederika
Mayröckerová, Angličan Sir Andrew
Motion, Maďarka Zsuzsa Rakovszky,
Slovinka Barbara Korun, Dánka Pia
Tafdrup, Čech Petr Borkovec, z Litvy
pochádzajúci Eugenijus Ališanka
a ďalší. Slovensko zastupuje Marián
Hatala, a to s básňou Nácvik zvyku
zo zbierky Listovanie tichom. Posolstvo tohto projektu nemožno
prehliadnuť: počúvať a snažiť sa porozumieť napriek iným jazykom,
tradíciám a skúsenostiam. Ak je
„úradnou rečou“ poézia, je to možné. Výstava sa už na jeseň vydá za
čitateľmi po celej Európe.
Milan Hajóssy

S nohami na pedáloch po Slovensku
Ernst Hochberger patrí k najlepším znalcom Slovenska v SRN. Pozorne sleduje publikácie venované
Slovensku, ktoré vychádzajú v nemčine, a preto neprekvapuje, že napísal žičlivý komentár i k ďalšej publikácii o Slovensku Slowakei, ktorá
vyšla pred niekoľkými mesiacmi už
v druhom, kompletne aktualizovanom vydaní (Erlangen, Michael Müller Verlag 2010), jej autorom je André Micklitza. Je to podľa môjho
názoru doteraz najlepší turistický
sprievodca po Slovensku na nemeckom knižnom trhu, a určite by sa
knižka dobre vynímala na pultoch
slovenských kníhkupectiev. André
Micklitza spolu s manželkou prebrázdil veľakrát Slovensko ako turista a cykloturista, takže detailne
pozná aj tie najodľahlejšie končiny
krajiny. Výsledky svojich rešerší

publikuje v modernej typografickej
úprave. Text knihy, kvalitné farebné
fotografie, mapy a plány miest sa
upriamujú na známe a vychytené
mestá a regióny, ale prekvapuje,
s akou vervou sa autor venuje i menej známym lokalitám a zákutiam
Slovenska od Záhoria až po Vihorlat. Silnou stránkou knihy je spoľahlivosť, detailnosť a aktuálnosť všetkých poskytovaných informácií,
ktoré autor priebežne verifikuje pri
svojich cestách na Slovensko. Vyhľadávanie uľahčuje register a pre nemeckého turistu je užitočný základný nemecko-slovenský slovníček.
Publikácia má čo povedať i slovenským čitateľom, ktorí vedia po nemecky – nastavuje nám objektívne
zrkadlo.
Milan Žitný

Aj v Maďarsku na čele rebríčkov autorky
Román Mexičan (A mexikói) je
piatym bestsellerom čoraz populárnejšej maďarskej spisovateľky Évy
Fejős, ktorý sa takmer okamžite po
vydaní stal najpredávanejším titulom. Na príbehu hrdinky Žófi Galántai, ktorá má pocit, že v živote dosiahla všetko, až po zvláštnu, hanebnú, nezabudnuteľnú noc s Mexičanom, keď je zrazu jej život v tros-

kách, kladie autorka provokatívne
otázky súčasníčkam. Čo dá našej
duši viac: ak odvážne opustíme svoj
obyčajný a možno nudný život a riskujeme, že všetko stratíme, alebo
ak potlačíme túžby a žijeme bežný
život? Kam nás vedie cesta? Je lepšie byť na ceste, alebo v cieli?
–mfl–

NAJPREDÁVANEJŠIE KNIHY
v USA

Miloš Ferko

Ani Atlantik nezmyje stopy minulosti
Americký obchodník Michael Schaeffer žil
roky nenápadne v anglickom meste Bath, rád
vyhľadával spoločnosť príťažlivej aristokratky
Meg. Pokojný život zrazu narušila nemilá
udalosť – na dostihoch v Brightone
ho chceli zabiť. Pochopil, že ho našli
tí, pred ktorými unikol do Anglicka,
a aby zachránil seba a Meg, musel vraždiť.
Musel sa vrátiť späť do New Yorku
skôr, kým sa tam dozvedia, že v Brightone
leží mŕtvy Mario Talarese – člen jednej
z mafiánskych rodín. Z Anglicka
odchádzal ako Michael Schaeffer,
ale pristál na letisku v Amerike
ako Charles Frederick Ackerman. Bola
to jedna z jeho identít, ktoré menil podľa
potreby, kým si vybavoval účty od jedného
pobrežia k druhému. Rozpútal vojnu
v podsvetí. Spočiatku vyšetrovatelia neverili,
že by toľko pohrôm mohlo byť dielom jedného
človeka, o ktorom navyše nevedeli, ako vyzerá,

Európska poézia

Beletria

Literatúra faktu

1. James PATTERSON, Lisa
MERKLUND: The Postcard Killers
(Vraždy podľa pohľadníc), Little,
Brown
2. Stieg LARSSON: The Girl Who
Kicked the Hornet‘s Nest (Dievča,
ktoré sa hralo sozápalkami),
Knopf
3. Kathryn STOCKETT: The Help
(Pomocný personál), Amy
Einhorn/Putnam
4. Frederick FORSYTH: The Cobra
(Kobra), Putnam
5. Carl HIAASEN: Star Island
(Hviezdny ostrov), Knopf
6. Sandra BROWN: Tough Customer
(Prieberčivý zákazník), Simon &
Schuster
7. Martin CRUZ SMITH: Three
Stations (Tri stanice), Simon &
Schuster
8. Philippa GREGORY: The Red
Queen (Červená kráľovná),
Touchstone/Simon & Schuster
9. Lauren WEISBERGER: Last Night
at Chateau Marmont (Včera večer
na zámku Marmont), Atria
10. Daniel SILVA: The Rembrandt
Affair (Prípad Rembrandt),
Putnam

1. Justin HALPERN: My Dad Says
(Môj oco vraví), It Books/
HarperCollins
2. Elizabeth GILBERT: Committed
(Zadaní), Viking
3. Malcolm GLADWELL: Outliers
(Výnimoční), Little, Brown
4. S. C. GWYNNE: Empire of the
Summer Moon (Ríša letného
mesiaca), Scrobner
5. Laura INGRAHAM: The Obama
Diaries (Obamove denníky),
Threshold Editions
6. Michael LEWIS: The Big Short
(Veľký dopad), Norton
7. Chelsea HANDLER: Chelsea,
Chelsea, Bang, Bang (Chelsea,
Chelsea, bum, bum), Grand
Central
8. Mary ROACH: Packing for Mars
(Balíme sa na Mars), Norton
9. Rebecca SKLOOT: The Immortal
Life of Henrietta Lacks
(Nesmrteľný život Henrietty
Lackovej), Crown
10. Andrew MORTON: Angelina,
St. Martin’s
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Na septembrové potulky
Alexander Lobrano

Ján Lacika

Gurmán v Paříži

700 slovenských hradov,
zámkov, kaštieľov,
panských sídel a pevností

Praha, Slovart 2010
Preklad Emílie Harantová
a Zuzana Pavlová
Človek je od nepamäti tvor túlavý.
Zo šedivosti všedných dní unikáme
do neznáma, za zážitkami, poznaním, alebo len tak, v ústrety prekvapeniam. K veľkým plánom a ešte
väčšiemu nadšeniu si väčšina cestovateľov prezieravo pribalí aj „literatúru prvej pomoci“, ktorá sa zíde,
keď v neznámom prostredí zlyhajú
školské vedomosti a orientačný
zmysel. V uliciach metropol tak
možno stretnúť skupinky nadšencov, odhodlane listujúcich v turistických sprievodcoch v presvedčení, že
najlepší spôsob, ako vdýchnuť atmosféru m(i)esta, je šprintovať po
pamätihodnostiach. Väčšine turistov však „pamiatková horúčka“
rýchlo klesne a v útulnom prítmí
miestnych krčmičiek, bistier a cukrární náhle zistia, že mesto, to je aj
neuchopiteľná alchýmia zmyslov,
zvukov, chutí a vôní pulzujúcich
v povetrí. A pri letmých dotykoch
s domácim koloritom sa vždy zíde
niekto skúsený, kto vie, ako a kde
chutí a vonia (Paríž) najlepšie.
Alexander Lobrano je reštauračný
kritik, čo je profesia, ktorá sa našincovi spája s predstavou poblednutého
mrzúta, rezignovane ochutnávajúceho v tmavom kúte podniku miestne
špeciality. Lobrano však nie je ani ufrflaný, ani mrzutý, neznižuje sa k ironickým poznámkam a uštipačným
komentárom, na to je jeho úcta ku
kulinárskej profesii príliš úprimná.
Jedlo je pre neho vášňou, ale vidí
v ňom predovšetkým kumšt, zhmotnenie tradícií starých kuchárskych
majstrov, ktorých skúsenosti starostlivo po stáročia zdokonaľovali generácie rodín. V gurmánskom putovaní
zákutiami gastronómie odkladá predsudky a necháva hovoriť chuťové poháriky, ktoré toho pošepnú veľa nielen o konkrétnych reštauráciách,
(navštívil ich vyše sto), ale aj o zvyklostiach galskej kuchyne všeobecne.
Pred čitateľom veľkoryso roztáča lukulský kolotoč, ktorý je pre neskúsených možno až prirýchly. Chute kultúr sa v ňom miešajú tak dôsledne, až
to sťažuje orientáciu v texte.
Skúsenosti, ktoré autor nazbieral
počas pôsobenia v Paríži, v ňom
v kontraste s európskym prostredím utvrdili presvedčenie o umelohmotnej (pa)chuti jedál amerických
supermarketov, aj preto si zakladá
na výdatnej kalorickej strave, takže
rýchlo a rád vyvedie z omylu všetkých, ktorým sa francúzska kuchyňa spája s celozrnnou bagetou na
hlávkovom šaláte.
Na radosť čitateľa Lobrano dokazuje, že profesia „vychutnávača“ je aj
zábavou. V knižke nájdeme množstvo
fascinujúcich „omrviniek“, ktoré sú
možno na prvý pohľad nepotrebné,
informatívny reštauračný prehľad
však oživujú. Dozviete sa, kde na
Montmartri robia najjemnejšie créme
brulle, aké jedlo sa najviac hodí na
prekonanie časového posunu, kam
chodia Francúzi na pracovné schôdzky a kam na rande. Do siete svojich
kontaktov navyše šikovne chytá najlepších z najlepších, od vyhlásených
šéfkuchárov, pekárov a trhovníkov až
po organických pestovateľov čohokoľvek. Pri každej z hodnotených reštaurácií tak uvádza zoznam vyhlásených klenotov kuchyne, ktoré sa zapíšu do pamäte, aj do peňaženky.
Turistických sprievodcov je veľa,
no návod na vychutnávanie života
sa zíde vždy. Gurmán v Paříži nie je
kniha na každý deň, ale pod Notre
Dame poteší.
Lenka Szentesiová
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Bratislava, Ikar 2010
Opevnené sídla, stavby stredovekých hradov alebo ich zrúcaniny sú
svedkovia, že na území, kde sa nachádzajú, bola už v čase ich vzniku kultúra na vysokej úrovni. Slovensko
v tomto zmysle patrí k bohatým krajinám, čo nám dáva právo byť hrdí na
našu kultúrnu minulosť. Na druhej
strane tieto hodnoty vždy nedoceňujeme len preto, že ich nepoznáme,
bez záujmu ich obchádzame. Cieľom
tejto encyklopedicko-obrazovej publikácie je vzbudiť prvotný záujem
o naše staršie kultúrne pamiatky – od
včasného stredoveku až po 18. storočie. Autor informuje vecne, pomerne
krátkymi textami prehľadne o ich
vzniku, histórii, pôvodných majiteľoch a využití stavieb v minulosti.
Vzbudí zvedavosť čitateľa a ponecháva na ňom, či si vedomosti o konkrétnej pamätihodnosti alebo širšie súvislosti s jej lokalitou a históriou doplní z iných zdrojov. Takto zameranému obsahu publikácie, ktorá je akousi
výkladnou skriňou nášho materiálno-kultúrneho bohatstva, zodpovedá
aj celková grafická úprava. Dominujú
v nej farebné fotografie jednotlivých

Vydavateľstvo Karpaty-Infopress
chceme spoznávať východné Slovensko cez jeho jaskyne, historické pamätihodnosti, „Božie príbytky“, technické zaujímavosti, alebo si chceme
len aktívne oddýchnuť, sa presvedčíme, aký rôznorodý je tento kraj. Hlavnú časť sprievodcu tvorí 7 kapitol venovaných jednotlivým regiónom (Vysoké Tatry, Spiš, Šariš, Abov – Košice

a okolie, Horný Zemplín, Dolný Zemplín, Východný Gemer a Slovenský
kras). Kvôli jednoduchej orientácii sú
farebne odlíšené na margu. Peším turistom je určená záverečná kapitola,
v ktorej autori podrobne zmapovali
vysokohorské túry vo Vysokých a Belianskych Tatrách a vychádzky po Slovenskom raji, Pieninách, Poloninách,
Slovenskom krase a Vihorlate.

Nitra a Nitriansky kraj
Podrobný atlas miest
a obcí
Bratislava, MAPA Slovakia Plus
2010

pamiatok, na niektorých stranách sú
prezentované viaceré, významnejším
historickým stavbám autor venuje
viac pohľadov, detailov i celkov, na
jednej strane. Pamiatky sú zoradené
abecedne podľa názvu miesta, kde sa
nachádzajú. Týmto „pútačom“ pozývajúcim nás do romantickej histórie
však vydavateľstvo sleduje aj iný zámer. „Možno sa nám prostredníctvom
tejto publikácie podarí aktivizovať
ľudí, ktorí svoje vlastenectvo prejavia
napríklad aj tým, že sa pričinia o záchranu hradov, zámkov, kaštieľov,
hradísk, pevností, palácov a kúrií.“
Petr Ludvík – Petr David ml.

Východné Slovensko
Bratislava, Ikar 2010
Preklad Ján Lacika
Klasický praktický turistický sprievodca poskytuje okrem nápaditej ponuky na poznávacie výlety aj zaujímavý pohľad na bohatosť a pestrosť prírodného a kultúrneho dedičstva východnej časti našej krajiny. Vychádza
ako prvá časť plánovanej 3-zväzkovej
edície Slovensko krížom-krážom, teda
všetky zväzky zmapujú turistické
zaujímavosti celého Slovenska. Už názov edície naznačuje, že trasy výletov
si môže používateľ príručky zvoliť
podľa vlastných predstáv, potrieb
a možností. Nech začne kdekoľvek,
skončiť by mal vždy o poznanie bohatší. Autori mu odporúčajú autotrasy buď podľa východiskových miest –
z Košíc smerom na severovýchod,
z Popradu do Vysokých Tatier, z Košíc
na juh – alebo podľa tematického zamerania výletu. Pri tomto výbere, či

Regionálny atlas vychádza ako tretí zväzok edície, ktorá podľa nového
územného členenia prináša podrobné mapy jednotlivých krajov a ich
miest a obcí. V atlase Nitrianskeho
kraja nájdeme na dvojstranách
okrem jeho metropoly, historickej
Nitry, podrobné mapy ďalších 22
miest. Každú mapu uvádza strana
obsahujúca základnú prezentáciu
mesta, rovnako štruktúrovanú. V ľavom stĺpci sú pod erbom mesta alebo obce aktuálne údaje (primátor,
nadmorská výška, počet obyvateľov,
dôležité adresy a kontakty), v dvojstĺpcoch nájdeme okrem farebných
fotografií krátky prehľad histórie
miest a rozličné miestne zaujímavosti. Mnohé svojím významom
presahujú regionálny rámec, napríklad v Kolárove sa nachádzajú
hneď dva technické unikáty – posledný exemplár plávajúceho mlyna
na Žitnom ostrove a najdlhší most
s celodrevenou konštrukciou v Európe.
–báb–

Adresa: Holubyho 1
811 03 Bratislava
e-mail: karpaty84@gmail.com
www: Nemám, hoci by už dávno bolo na čase.
Majiteľ: Svetozár Krno
Vznik: 1991
Zameranie, profilové edície: V edícii Hory, diaľavy vydávam
vlastné esejistické cestopisy z oblastí, kam vás nelákajú televízne
reklamy, ani farebné prospekty. Priťahujú ma zmenšujúce
sa oázy panenskej prírody, svojskí vrchári, posledné málo
narušené kultúry a miesta, ktoré považuje verejná mienka
spracovaná modernými technikami za nebezpečné
a neprístupné.
• Koľko titulov ste vydali
od vzniku, koľko z nich
predstavujú publikácie
slovenských autorov?
– Šesť, z toho päť slovenských
a jedna česká. Keďže som autor
aj vydavateľ v jednej osobe, štyri
tituly som napísal sám – Dvetisíc
kilometrov od Železných vrát
po Devín (2001), Od kaukazských
ľadovcov po slnečný Tadžikistan
(2003), Od prameňov Ussuri
po kamčatské vulkány (2007),
Od brehov Issyk-Kulu po
Pamír (2009). Cestopis Ak je
na zemi raj. Gruzínske kapitoly
(2002) pochádza z pera môjho
otca, autormi českej publikácie
Rozdělení Československa (2004)
sú Vladimír Srb a Tomáš Veselý.
(V oboch tituloch som na konci
napísal iba jednu kapitolu.)
• Akým počtom titulov ste prispeli
na knižný trh roku 2009?
– Jedným.
• S akými edičnými zámermi
ste vstúpili do roku 2010 a ktoré
sa vám už podarilo splniť?
– Do tlače dávam esejistický
cestopis Zo sibírskeho Tiberu
ku kolíske Džingischána.
• Ktorý zo svojich titulov
pokladáte za najlepší?
– Mne sa ťažko hodnotí. Najsilnejší
vzťah mám k prvej knižke Dvetisíc
kilometrov od Železných vrát
po Devín. Ale tie nasledujúce,
vydané po prvých detských
chorobách, boli asi profesionálnejšie
dotiahnuté do konca.
• A naopak, ktorý zo svojich

titulov pokladáte za vydavateľský
omyl?
– Zatiaľ neľutujem trápenie sa ani
na jednej z vydaných knižiek.
• Čo vás najviac trápi na knižnom
trhu?
– Obrovské rabaty a v blízkej
budúcnosti bezperspektívnosť ich
zníženia. Ale verím, že sa mýlim.
• Čo by podľa vás pomohlo
slovenskému knižnému trhu?
– Radikálna zmena DPH. Pre
kultúru pozitívnych príkladov
v Európe (Nórsko, Poľsko. V.
Británia) je viac než dosť. DPH na
knihy veľa hovorí o charaktere
smerovania spoločnosti.
• Prezradíte svoj nesplnený
vydavateľský sen?
– Zatiaľ nemám, ale chcem vydávať
stále, pokiaľ ma to baví.
• Aký máte názor na rebríčky
bestsellerov?
– Ako na súťaž o superstar.
• Akú knižku práve čítate?
– Nie po prvý raz poviedku Andreja
Ferka Náš súdruh dolár.

Peter Salner:
Bratislavské kaviarne
a viechy
Bratislava, Marenčin PT 2010
Druhé vydanie tejto publikácie
v pomerne krátkom čase
(prvé vyd. 2006) a údaj v tiráži,
že niektoré texty, hoci trochu
v inej podobe, obsahovala už kniha
Taká bola Bratislava (1991),
svedčia o tom, že spoločenské
dejiny sú príťažlivou časťou
histórie. Na hodinách dejepisu
v škole nikdy nezvýšil čas priblížiť
popri zlomových historických
udalostiach aj celkom bežné
radosti a starosti „obyčajných“
ľudí, ktoré vlastne napĺňali ich
životy. K príjemným stránkam
života Bratislavčanov od polovice
18. storočia patrilo aj posedenie
pri poháriku vína, piva či šálke
kávy. Autor túto časť histórie
mesta, ktorá mu dodávala
nenapodobiteľnú atmosféru,
približuje okrem vyčerpávajúceho
textu aj prostredníctvom
dobových fotografií pohostinských
zariadení, letákov a plagátov.
Tieto magické miesta
spoločenských stretnutí
neposkytovali len pohostenie,
ale aj noviny, možnosť zahrať
si šach, biliard, karty

a predovšetkým zábavu –
od tancovačiek po chýrne plesy.
Ak chcete spoznať históriu nášho
hlavného mesta z tejto stránky,
pošlite nám do redakcie
kupón Vydavateľstva Marenčin
PT z 11. strany do 29. septembra,
aby sme vás zaradili do súťaže
o túto zaujímavú publikáciu.

www.litcentrum.sk
Eva Pavlíková

Rozhovory spoza opony
Nitra, Divadlo Andreja Bagara 2009
Knižné rozhovory s umelcami sú čitateľsky
atraktívne. Ešte väčšiu pozornosť vzbudia,
keď je ich autorkou známa herečka
a oslovuje svojich kolegov. V publikácii
Rozhovory spoza opony sprostredkúva
zákulisný pohľad dlhoročná herečka
a umelecká šéfka súboru Divadla Andreja
Bagara v Nitre Eva Pavlíková. Pri príležitosti
jubilejnej šesťdesiatej sezóny svojej
domovskej scény takto umožňuje všetkým jej
priaznivcom a verným divákom nahliadnuť
do jej minulosti a prostredníctvom
spomienok svojich kolegov zrekapitulovať jej
snaženia a úspechy, ale aj do života svojich
kolegov mimo javiska. Ako v úvode autorka
hovorí, vychádzala z rozhovorov, ktoré
pôvodne pripravila pre magazín Kulturklub
regionálnej televízie Centrál. Celkovo
sa stretla so 46 kolegami, ale prezentuje
ich iba v 38 rozhovoroch vždy s príslušným
perexom a fotografiou. Najmladším
členom hereckého súboru dáva slovo
v tzv. skupinovom interview. Popri hercoch
sú jej partnermi v rozhovoroch aj režiséri,
dramaturgovia, výtvarníci a organizační
pracovníci. Niektorí umelci, ako Adela
Gáborová, Milan Kiš, Karol Spišák a ďalší
už nie sú s nami a s niektorými už autorka
rozhovor nestihla uskutočniť, a tak do kapitoly
Herecké nebo zaradila len ich fotografie.
V iných prípadoch použila namiesto
konkrétneho rozhovoru iba rozprávanie
s osobnou spomienkou. Do dôverného
emotívneho tónu sú ladené všetky úvody
jednotlivých častí. Autorka sa úmyselne
vyhýba encyklopedickej informácii, čo je pre
publikáciu tohto zamerania plus. Rozhovory
sú zoradené v abecednom poradí – od Hildy
Augustovičovej, cez Jozefa Bednárika, Zuzanu
Kanócz či Mariána Slováka po Evu Večerovú.
Určite, možno mať výhrady k istej
nevyváženosti či menším chybám pri
spracovaní materiálu, ale to všetko je
zanedbateľné v porovnaní s entuziazmom,
ktorý cítiť z celej publikácie. Nevraviac
o jej záslužnosti. Veď svojským spôsobom
mapuje činnosť mimobratislavského divadla
a širokej verejnosti približuje popri známych
osobnostiach aj menej známych predstaviteľov
staršej, strednej či najmladšej generácie, ktoré
v nitrianskom súbore pôsobili či pôsobia.
Je to pozoruhodný a inšpirujúci hold
jubilujúcemu divadlu, ktoré sa významne
zapísalo do dejín slovenskej kultúry.

Martin Oliver

Úžasný ﬁlm
Desivé umenie
Ilustroval Tony Reeve
Preklad Patrik Roľko

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2010
Edície Príšerná veda, Hrôzostrašná história,
Hrozný zemepis či Desivé umenie majú
už svojich stálych čitateľov, ktorí radi
získavajú vedomosti trochu netradične, fakty
a súvislosti odhaľujú so značnou dávkou
humoru. Komiksový knižný sprievodca
po zákulisí filmu má deväť kapitol,
vo všetkých autori stavili na vtip,
komunikatívnosť, hravosť. V okamihu, keď
hrozí, že v texte sa hromadí viac
encyklopedických informácií, prídu autori
s kvízom alebo hrou. Seriózne informácie
prelínajú pikantnými historkami
a klebietkami, ktoré čitateľa zaujmú tak,
že možno v budúcnosti siahne i po inej
literatúre z tejto oblasti. V prvom rade
mu však poskytujú šancu pochopiť základy
filmového umenia, orientovať
sa v terminológii, vžiť sa aj do kamerových
skúšok, odhaliť tajomstvá animácie, pravidlá
kastingu alebo propagácie. Nezáleží na tom,
či ste iba nadšený mladý filmový fanúšik,
alebo ste sa rozhodli, že z vás bude raz
hviezda za či pred kamerou. Pri čítaní či len
listovaní v knihe by ste nemali zabúdať
na dieťa v sebe, svoju vnútornú mladosť
a toleranciu k slovníku i vnímaniu súčasných
mladých čitateľov. Úžasný film je kniha, ktorá
pomôže čitateľovi „dostať sa do obrazu“
zábavne bez ohľadu na vek. Všetkých
nadšencov strieborného plátna poteší.
Elena Ťapajová

Strana 11

Ľudia a knihy

Dobrý časopis vzniká neustále
Nový umelecký časopis ENTER predstavuje jeho šéfredaktor
Richard KITTA
Roku 2013 sa Košice stanú európskym hlavným mestom kultúry, z čoho vyplýva viacero
kultúrnych projektov, ktoré by nemali mať
len ročné trvanie a regionálnu pôsobnosť, ale
mali by naznačiť dlhodobé kultúrne smerovanie, čo je v súčasnosti asi najťažšia úloha. Jedným z konkrétnych príspevkov oprávňujúcich
Košice, aby sa stali európskym kultúrnym
centrom, je aj literárno-umelecký časopis ENTER.
• Ako sa rodila myšlienka časopisu?
– Do projektu európskeho mesta kultúry som sa
zahryzol hneď po jeho vyhlásení roku 2007. Keďže
môj umelecký background
je skôr multimediálny, poznám mnoho umelcov.
Niektoré z košických kultúrnych vízií, zjednotených
pod názvom Interface, mali
od začiatku kvalitný európsky rozmer. Vďaka EHMK
2013 vzniklo viacero zaujímavých združení a iniciatív, ktoré spolu vygenerovali množstvo originálnych, aj nezaujímavých nápadov. Čo by mohlo byť
lepším humusom pre novovzniknutý časopis ENTER, v dobrom, agrikultúrnom zmysle slova?
• Prvé číslo časopisu ENTER s podtitulom
Kam zo súčasného umenia a literatúry vyšlo
v lete, mohli by ste priblížiť koncepciu tohto
časopisu? Komu je určený a aká bude jeho
periodicita?
– Nad koncepciou ENTER-u sme špekulovali
vyše dvoch rokov. Prežili sme obdobie úletov
a tvorivých depresií. ENTER je teda „staronový“ časopis, ktorý sa postupne kryštalizoval.
Staronový je preto, že sčasti sa usiluje nadviazať na skromnú tradíciu miestnych, dnes už
nebohých literárnych časopisov. Od začiatku
sme sa orientovali nielen na literatúru, ale aj
ostatné umelecké formy. Možno ani nebolo
na škodu, že nám to tak dlho trvalo... Totiž
fakt dobrý časopis vzniká neustále, okrem
toho, že opisuje dobu, aká je a aká nikdy nebude. ENTER mal svojho bezprostredného
predchodcu – KAM (zo súčasnej literatúry
a umenia). Z KAM vyšlo prvé a posledné číslo,
na ktorom si každý z nás otestoval svoje
schopnosti. To, že bol mierne „nečitateľný“,
nám neprekážalo. Jeho koncepciou bolo premostiť staré výtvarné a literárne avantgardné
Košice so súčasnosťou. K ENTER-u sme sa dostali pomerne rýchlo najmä po diskusiách
s Erikom Grochom a Dalimírom Stanom
(v drevenici č. 69), kde sme postupne dospeli
k netradičnému formátu, čiastočne inšpirovaní úspešnými alternatívnymi periodikami
v zahraničí. Veľmi komplementárnymi pre časopis boli od začiatku precízny Jano Gavura
a energický Martin Groch. V tejto zostave
prakticky fungujeme dodnes. ENTER je konečne tu a úvodný ročník 2010 má jasný obsahový záber a štruktúru.
Časopis nechávame „vznikať“ a dotvárame
ho tak, aby nikoho nasmrť neunudil, ale nadchol, mierne vytočil a vyprovokoval, ale najmä
inšpiroval. Tvrdá kartónová väzba časopisu so
serigrafickou úpravou odradí každého, kto by
si ním chcel vystlať odpadkový kôš. No ako zásadné sa mi javí myslenie našej generačne
pestrej redakčnej zostavy. To sa automaticky
premietlo aj na stránky prvého čísla ENTER-u,
kde popri T. Waitsovi stojí zoči-voči o nič menej fotogenická M. Knížová a B. Welchovi šliape na päty Košičan J. Palaščák. „Attackďalej“.
Aj týmto je ENTER prístupný širokému spektru čitateľov, hovoriac aj o podstatnom pochopení synergického významu textu a obrazovej informácie. Veľkú rolu tu preto zohráva
poctivé typografické a grafické riešenie, na
ktorom neustále pracujeme. Úplným základom je však obsah, a teda výber textov a reprodukcií, ktoré permanentne zbierame a selektujeme. Dnešného človeka len tak k textu
neprinútiš, no cez podmanivú vizualitu je
schopný prečítať ENTER „na ex“.
Do konca tohto roku (vrelá vďaka ministerstvu kultúry) vyjdú ešte dve čísla, ktoré budú

približne podobného rangu. Periodicita je plánovaná na 5 čísel ročne.
• Košickí literárni autori, medzi ktorých
patríte, pripravujú viaceré pravidelné podujatia na podporu šírenia poézie a súčasnej
literárnej tvorby, usporadúvajú multikultúrne festivaly, zaujali aj virtuálny priestor.
Podľa zloženia redakcie uvedeného v tiráži
vychádzate z „osvedčeného“ autorského
a organizačného zázemia. Ako chcete budovať a rozširovať autorský kolektív časopisu?
– ENTER je len jedným
z našich početných umeleckých „harašení“. Jedným
z najdôležitejších. Skromný
hardvér, ktorým disponujeme, nám zatiaľ musí stačiť.
Okrem softvéru (ľudí, ktorí
tvoria jadro časopisu) sa na
jeho produkcii podieľajú
aj viacerí externí redaktori
a prekladatelia, ako aj zahraniční prispievatelia. No
v zmysle vrodenej tvorivej
nervozity sme s aktuálnym
stavom stále nespokojní.
Narážame na problémy,
ktoré súvisia s tým, že ENTER má byť predovšetkým
perfektný slovenský a európsky časopis. V prvom
rade nesupluje obdobné, už
zabehnuté slovenské periodiká, čiže je nezmyslom porovnávať. Ide len o to, že čo je vlastne
výsledkom tohto náročného národného tvorivého procesu, ktorý tak krásne determinuje
tento súčasný hyperkultúrny stav. Naším
skromným zámerom je teda vytvoriť kreatívny
priestor, možno akúsi nenápadnú enklávu pre
Inšpirátora, ktorý sa aj napriek svojej všadeprítomnosti, zdá akýsi rozlietaný.
• V tiráži nie je uvedená nijaká adresa časopisu, okrem telefónu, to znamená, že začínate doslova na kolene, neočakávate vyjadrenia čitateľov? Takže v akých podmienkach
začínate, kde si čitatelia môžu časopis ENTER kúpiť a kedy môžu očakávať 2. číslo?
– Áno, stále sme na začiatku. Zvykli sme si
robiť mnohé veci za jazdy a na kolene. Naše
remeselníctvo je v ENTER-i viditeľné a rukolapné. Priznaný princíp „hand-made“ by sme
si radi zachovali aj v budúcnosti. Aj keď je to
čudné, stále ide o jednoduchosť pohľadu
a ľudského dotyku. A nás jednoducho baví robiť čudné veci.
Názory a reakcie čitateľov nás nepochybne
zaujímajú. Webstránka časopisu www.enter.io
je momentálne v realizácii a popri finišovaní
druhého čísla je našou aktuálnou prioritou.
Ide o náročnejšiu časť projektu, pretože elektronickú verziu časopisu chceme interaktívne
prepojiť s jeho tlačenou podobou. Čitateľ
bude môcť popri klasickom listovaní v časopise narábať s ďalšími informáciami v podobe
hypertextových metadát, ktoré mu tak poskytnú komplexnejší pohľad na vec. Ako vyzerá pravé imerzívne a nelineárne čítanie, vám
ukáže druhé číslo ENTER-u. To bude dostupné
už v prvej polovici októbra 2010 v sieti Artforum, v novinových stánkoch, v nezávislých
kultúrnych centrách, ako aj na vybraných
miestach. V rámci pozitívnej diskriminácie
slovenčiny v zahraničí je naším zámerom
expedovať ENTER aj do Čiech.
• Časopis ENTER na prvý pohľad zaujme
grafickou úpravou, viazaný v tvrdých doskách s hrebeňovou väzbou, ale najmä invenčnou grafikou, perfektnou typografiou
a veľkorysým priestorom poskytnutým obrázkom. Za vizuálnou koncepciou a grafikou je E. J. Groch so synom Martinom. Udržať časopis na takejto vysokej úrovni bude
náročné (aj finančne), ako ste pripravení
pokračovať v tomto trende?
– To bude závisieť od aktívneho záujmu. Nášho aj verejnosti. Každý z nás má dosť skúseností na to, aby sme nepreceňovali, ani nepodceňovali celkovú situáciu, ktorá sa väčšinou
vyvíja inak ako chceme. Dá sa to vnímať aj ako
dočasné riešenie problému, čiže možným východiskom by mohlo byť citlivé chápanie wittgenstein-derridovského: „O čom sa nedá hovoriť, o tom treba mlčať, alebo to napísať.“ Treba
si vybrať. Žeby Inšpirátor?
–r–

JUBILANTI
16. do 28. septembra
• 16. 9. 1964 – Pavol RANKOV, prozaik
• 17. 9. 1937 – Vincent ŠABÍK, literárny
vedec, prekladateľ
• 17. 9. 1949 – Michal HORECKÝ, prozaik,
publicista, prezident ZVK SR
• 18. 9. 1930 – Marianna MINÁRIKOVÁ,
literárna historička, prekladateľka
• 18. 9. 1945 – Kamil PETERAJ, básnik,
textár, spisovateľ pre deti, prekladateľ
• 18. 9. 1949 – Miroslav BARTOŠ, básnik,
výtvarník
• 19. 9. 1924 – Ladislav ŤAŽKÝ, prozaik
• 19. 9. 1934 – Michal ELIÁŠ, literárny
historik, editor
• 19. 9. 1949 – Dušan MICHALKA, prozaik,
autor literatúry faktu
• 20. 9. 1943 – Anton BALÁŽ, prozaik,
publicista, scenárista
• 20. 9. 1945 – Marián PAUER, autor
literatúry faktu, esejista
• 20. 9. 1948 – Jozef RYDLO, literárny
historik, editor
• 20. 9. 1956 – Bystrík ŠIKULA, literárny
kritik, prozaik
• 21. 9. 1922 – Mária HAŠTOVÁ,
spisovateľka pre deti
• 23. 9. 1922 – Roman KALISKÝ, publicista,
dramatik
• 23. 9. 1956 – Igor OTČENÁŠ, prozaik,
prekladateľ
• 24. 9. 1949 – Ján ŠVANTNER, básnik,
prekladateľ
• 25. 9. 1949 – Marián TKÁČ, autor
literatúry faktu, prozaik
• 26. 9. 1931 – Marína ČERETKOVÁGÁLLOVÁ, prozaička
• 26. 9. 1949 – Ondrej ŠULAJ, dramatik,
scenárista
• 27. 9. 1934 – Michal KOCÁK, literárny
historik, editor
• 27. 9. 1947 – Milan JEDLIČKA, básnik
• 27. 9. 1948 – Jozef BANÁŠ, prozaik
• 29. 9. 1934 – Rudolf DOBIÁŠ, spisovateľ
pre deti a mládež, básnik, prozaik
„Najšťastnejšie manželstvo,
aké si viem predstaviť, by
bolo spojenie hluchého
muža a slepej ženy.“ Podobné citáty môžu byť iskrou, čo uvoľní napätú atmosféru medzi partnermi.
Ak chcete mať poruke vtipnú reakciu na dusné situácie, stačí siahnuť po tejto
publikácii z Vydavateľstva
Slovart. Ak ju chcete mať
poruke, pošlite nám lístok
s kupónom a spätnou adresou, čakáme do 29. októbra.

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

KUPÓN
KUPÓN
KUPÓN
IKAR
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Rozhovor
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Dejiny sa píšu pre jestvujúcu generáciu
Rozhovor s autorom vedeckej a populárno-náučnej literatúry
Matúšom KUČEROM
Profesor Matúš Kučera (28. 10. 1932) patrí k najznámejším slovenským historikom. V roku 1989 zriadil na bratislavskej Univerzite Komenského Katedru slovenských dejín, ktorej sa stal vedúcim. Pôsobil ako poslanec česko-slovenského
Federálneho zhromaždenia, v novej Slovenskej republike pôsobil ako minister
školstva, potom ako veľvyslanec v Chorvátsku, neskôr aj v Bosne a Hercegovine.
Nakoniec bol generálnym riaditeľom Slovenského národného múzea a prednášal na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Je nositeľom Radu Ľudovíta Štúra
I. a II. triedy. Do povedomia odborníkov i širšej verejnosti sa ako autor zapísal
najmä svojimi prácami zo starších slovenských dejín. Po roku 2000 mu vyšli diela Cesta dejinami I – Stredoveké Slovensko (2002), Slovensko okolo roku 1000
(2002), Kalendár Jána z Lefantoviec (2002), Cesta dejinami II – Novoveké Slovensko (2004), Proglas – Konštantín Filozof (spoluautor) (2004), Slováci prežijú
(2004), Slovenské dejiny I – Od príchodu Slovanov do roku 1526 (2008), Bratislava a starí Slováci (O počiatkoch mesta a národa) (2009) a najnovšie Kráľ Svätopluk (2010).
• Narodili ste sa v Mojtíne, obci zovretej
vrchmi, odkiaľ ste vyleteli do sveta. Ako sa
zrodil váš vzťah k histórii?
– Bol som asi tretí človek z našej dediny, čo
mal dostať vyššie vzdelanie. Od piatej triedy
ma dali do Trenčína k piaristom. Vo vojne mi
zabili otca a moja múdra mať skoro rok ležala
chorá. Povedala, ak sa uživí, dajte mu do kufríka bielizeň a nech ide. Tak som sa od svojich
trinástich rokov tĺkol svetom s pozašívanými
lakťami a na cudzom chlebe. Nebyť záštity
štátu, ktorý dával štipendiá chudobným študentom, a nebyť dobrých ľudí, ktorí okolo
mňa pôsobili v gymnáziu, dodnes by som len
kozy alebo kravy pásol. Každé prázdniny som
sa snažil niečo si zarobiť, aby som mal na oblek. Často som vyhladol... Na druhej strane vo
mne zostáva romantika môjho detstva, krásny kraj. Kedysi som sa smial môjmu poľskému
priateľovi profesorovi Labudovi, že sa mu sníva v kašubčine, to je jeden zo severných slovanských jazykov. Mne sa dnes o detstve sníva
v mojtínčine. Je mi ľúto, že tam mám teraz už
iba rodinný dom. Pokiaľ to nie je reklama –
predám. Na mojich parcelách, rodových grúňoch sú dnes lyžiarske terény.
Moja dedina zaznamenala veľkú premenu.
Dúfam, že mi život ešte dopraje napísať aspoň
krátku črtu o jej dejinách. Aby aj turisti vedeli,
po akej posvätnej pôde kráčajú. Mojtín mal
veľmi zvláštny vývoj, čo poznamenalo aj jeho
obyvateľov. Potvrdzuje to výskum, ktorý som
uskutočnil v Budapešti.
• Kráľ Svätopluk, vaše najnovšie „útle dielo“,
ako o ňom hovoríte, vyšlo pri príležitosti odhaľovania sochy tohto veľkomoravského panovníka na Bratislavskom hrade. Nemrzí
vás, že sa z neho takto stáva aktuálne politikum a akoby (v očiach niektorých) strácalo
na nadčasovej historickej serióznosti?
– V prvom rade k útlosti. Hovorievali sme: Keď
je knižka hlúpa, nech je aspoň hrubá. Tomu
som sa chcel vyhnúť. Zároveň som chcel napísať knižku pre svoj národ. Pre spoločnosť. Dnes
národ nečíta, iba sa díva do debničky, polopatisticky preberá všetko, čo mu tam naservírujú.
Takže ak mu chcete pomôcť, aby sa nad niečím
zamyslel, nesmiete ho odradiť hrubou knižkou, musíte napísať knižku stráviteľnú, prijateľnú a najmä dať si záležať, aby bola aj štýlom
prístupná. Pritom som ale nezľavil z vedeckej
pravdivosti, opieral som sa o overené kritické
fakty. Jediná kontinuitná historická tradícia
štátnosti Slovákov je tradícia svätoplukovská.
Od 11. storočia je zapísaná v niekoľkých archetypoch. Na rozdiel od cyrilo-metodskej tradície
sa zachovala aj v ľudovom podaní. Keď sme viacerí sedeli v ateliéri u majstra Kulicha, naraz
som zistil, že na otázku, akého Svätopluka
chcete mať, nikto nevedel odpovedať. Povedal
som: Len nie starca, čo láme prúty, na Svätopluka pristrihli povesť sto rokov po páde Veľkej

Moravy. Vravím, ukážte, kým v skutočnosti
bol: korešpondoval s pápežom, ba pápež
o ňom uvažoval ako o možnom cisárovi, kráľovi kráľov celej Európy, celá vtedajšia Európa
o ňom vedela. Po jeho smrti priatelia a seriózne osobnosti hovorili – zomrel veľký človek.
Hovorilo sa o ňom, písalo, aj rozprávky vznikali. Svätoplukovská tradícia sa zachovala u Chorvátov, Maďarov i Čechov, zo žartu hovorievam,
že na českom tróne sedel ešte pred Husákom.
Ale iba slovenský národ ho urobil nesmrteľným. Národ nechá zmiznúť svojho panovníka
medzi svojím vojskom, takže sa iba stratí, nezomrie, vráti sa, keď bude národu zase zle. Tento archetyp historickej povesti u nás pretrval.
Svätoplukovskú legendu zapísal český intelektuál s univerzitným vzdelaním, dobre fundovaný a skúsený Kosmas. Mal päťdesiat rokov, keď
odpočíval v Nitre a počúval rozprávania tamojších ľudí, a na základe toho zaznamenal dve
povesti. Zaujala ho legenda o mníchoch na Zobore, druhú, svätoplukovskú, ako veľmi ľudovú, k prvej iba prilepil. Takže keď sa rodila myšlienka sochy, ktorá by symbolizovala počiatky
našej štátnosti, kde inde ju postaviť, ako na národnej pamiatke č. 1, na Bratislavskom hrade?
Veď to nie je cudzí hrad, po Keltoch a Rimanoch sme si my, Slovania, predkovia Slovákov,
starí Slováci, ak chcete, na tom mieste postavili hrad, mestu pod ním dali meno Braslav – po
mužovi, ktorý mu vládol. V soche by mala byť
zakódovaná myšlienka, že Slováci svoj vlastný
štát mali, ale potom ho nie vlastnou vinou stratili. A veľmi ťažko sa k nemu opäť dopracovávali. Vysvetlenie myšlienky predstavuje kniha.
Lebo jedna vec je postaviť sochu a druhá vec
vysvetliť jej symboliku. Slováci si zväčša neuvedomujú, že kráčajú po tej istej pôde ako Svätopluk, kde sa rozprestierala Veľká Morava,
kde sú naše dejiny, korene, kde pôsobili slávni,
aj neslávni, zbabelci i víťazi, ktorí všetci tvorili
historický korpus nášho štátu. Navykli sme si
štát považovať za inštitúciu cudziu, nepriateľskú, okrádaním štátu, domnievame sa, okrádame iného. Nedochádza nám, že okrádame seba
a svoju rodinu. Myšlienka štátnosti je našimi
médiami, školou, výchovou a rodinou nesmierne zanedbávaná. V tom je politikum mojej
knižky. Aby si Slováci uvedomili, že po mnohých komplikovaných obdobiach, keď nemali
veľa šťastia, stvorili si nakoniec štát, ktorý je
ich štátom, má svoj historický základ a je súčasťou budovania Európy. Z prvých ohlasov sa
zdá, že čitatelia to aj tak chápu. Ak nám historické vedomie nevojde do krvi, za chvíľu republiku rozfranforcujeme a rozpredáme. Veď vidíme, ako sa u nás rozsypávajú mravné hodnoty,
nielen kresťanské, ale tie, ktoré platili od Chamurappiho zákonníkov a od čias Konfúciových.
• Vraj ste svojich poslucháčov nechávali nahlas deklamovať, že dejiny sú o ľuďoch a pre

ľudí. Nemajú potom títo ľudia právo chcieť
dejiny vykladať podľa svojho gusta?
– Nechával. Majú. Dejiny sa píšu pre jestvujúcu generáciu, pre tú, ktorú žijeme. Len naivní
ľudia si myslia, že píšu pre budúce generácie,
raz budú veľkí... Nebudú. Dôležité je, čo spravíme pre spoločnosť, ktorá okolo nás je, ktorá
môže mať z našej práce trocha úžitku.
• Hovorí sa, že história má byť objektívna...
– Nevidím v tom protirečenie. Bežne nevzdelaný človek je schopný vnímať kategóriu času
maximálne do troch generácií. Nepoučený
historik vníma históriu subjektívne, sám seba
reflektuje, sám seba vníma ako toho, čo má
dobrý, silný vplyv. Opak je pravdou. Profesionál sa snaží z pocitov objektivizovať, očistiť
historické fakty. Nie všetko, čo si zapamätám,
je história, až keď to prejde dielňou vnútornej
a vonkajšej kritiky, stane sa to historickým
faktom a z týchto faktov sa píše kritická, objektívna história. Keby sme z dnešných novín
písali neočistenú históriu, zjančili by sme sa:
každé dva týždne píšu o tej istej udalosti inakšie. Sme kultúrni ľudia, noviny čítame, niektorí radšej už zase nie, preto vidíme, že z toho
sa história tvoriť nedá. Profesionál by mal byť
mravne na výške, poznať otázku starého Rankeho Wie es eigentlich gewesen ist – ako sa to
vlastne stalo? Ale musí ísť ešte ďalej. V mene
Maxa Webera, sociológa, sa musí pýtať: A čo
na to tie a tie vrstvy národa? Ako tie a tie
vrstvy spoločnosti reagovali? Alebo pôjde do
historickej školy Annales, francúzskej školy,
ktorá hovorí: dejiny sú len jedny – celistvé, dejiny každodenného života, páni, pozdvihnite
sa od politických doktrín a od parlamentných
lavíc, choďte k bežným ľuďom, píšte dejiny
bežných ľudí a dozviete sa pravdu. Môže ísť aj
do americkej školy prézentizmu, podľa ktorej
platí len to, čo je dnes v tejto chvíli, minulosť
už neexistuje a budúcnosť, ktovie aká bude.
Odvrátenou tvárou historického prézentizmu
je, že mnohí si ho aj u nás vysvetľujú ako carpe diem, odtrhni, čo môžeš, okradni, zabi, len
aby si bol úspešný, bohatý a prvý. O týchto
otázkach sa, žiaľ, v médiách debata nevedie.
• Pri čítaní viacerých vašich diel, najmä však
Bratislava a starí Slováci, som nadobudol
dojem, že starí Slováci boli veľmi tolerantní,
ale na viacerých miestach tvrdíte, že Slovania vonkoncom nepatrili k holubičím národom. Tak akí boli naši predkovia?
– Človek sa vo svojej podstate veľmi málo mení.
Termín národná povaha funguje. Že sme nechávali mnohých ľudí vedľa seba žiť? To svedčí
o veľkosti národa. Aj vďaka tomu sme sa zachovali. Lebo podstata identifikácie národa je v je-

ho vydeľovaní sa. My dobrí – oni zlí, my priatelia – oni nepriatelia. Diferenciačný proces v rôznych historických etapách naberá na rôznej intenzite. Národ sa homogenizuje, upevňuje si
kultúrne návyky, výrazové prostriedky, jazyk
sčasti aj vďaka susedom. Dokonca sa bojím, že
keby nebolo brutálnej maďarizácie v druhej polovici 19. storočia, možno by sme sa ani neboli
zachovali. Tlak vyvolal protitlak, a ten nás stmelil. Trošku sme si uvedomili vlastnú výlučnosť.
• Pred pár rokmi na stretnutí bývalých ministrov školstva ste sa vraj vyjadrili, že by ste
privítali viacej dobrých kníh v knižniciach.
Knihy sa čoraz viac digitalizujú, nepotešili
by ste sa, keby ste mali takúto možnosť v časoch, keď mnohé knihy boli nedostupné?
– Vstup digitalizácie do knižnej kultúry veľmi
vítam. Len, prosím, neviďme v tom sebaspásu.
Iná vec je naučiť deti v školách a školských
knižniciach čítať. Náš žiak sa nevie vyjadriť
ucelenou vetou. To je dôsledok toho, že nečíta,
konzumuje televízny svet a digitálny text. Jedine čítanie knihy formuje fantáziu, vytvára priestory, rozširuje obrazotvornosť, dáva možnosti
vyjadrenia, vrátenia sa k veci. Je dobre, že sa už
trochu hovorí o úlohe knihy, len mi je smutno,
že na televíznej obrazovke o knižkách zase hovoria herci. Vidno niekedy niekde autorov
učebníc? Školstvo v tomto smere čosi zanedbalo. Ako starý profesor uvzal som si, že napíšem
prvú vysokoškolskú učebnicu slovenských dejín. Ohlásil som, že bude štvorzväzková, pozerali na mňa, čo to ten starec vymýšľa, pravda,
medzitým dal starec dokopy svojich žiakov,
z ktorých sú už univerzitní profesori, a starec
napísal prvý diel. Viete, kto ho najviac kupoval?
Slovenská inteligencia, nie vysokoškoláci. Šokuje ma to. Učia z neho páni učitelia, podpisoval som ho desiatkam lekárov, inžinierov. Teraz
na jeseň vyjde štvrtý zväzok od môjho žiaka
Róberta Letza, potom vyjde odo mňa druhý
zväzok a na záver tretí, lebo Miško Očenáš
nám mladý zahynul, museli sme hľadať náhradu, už máme tip. Takže štvorzväzkovú učebnicu napíšeme. Či ju študenti prijmú za svoju...
Má inú koncepciu, iný jazyk, iný prístup než
doterajšie. Niekedy sa niečo podarí na prvý raz,
niekedy ani na dvadsiaty... Ale ak sa škole nepodarí vrátiť deti ku knižkám, vyrastú nám jedinci poznačení fachidiotizmom bez citového zázemia a s obmedzenou fantáziou.
• V najbližšom období plánujete vydať
2. diel Slovenských dejín (v LIC), Cesty dejinami (v Perfekte), venovať sa cezhraničným
kultúrno-historickým vzťahom s Chorvátmi, o ktorých napísala niekoľko diel aj vaša
manželka Kvetoslava. Čo vás pri práci najviac motivuje?
– Nazval by som to poeticky, že som starý vôl,
ktorý si nabral na rohy viac, ako uvládze. Tuším ale, že práve to ma drží pri živote, že
mám stále nejaké programy a plány. S priateľmi zo Záhrebu ideme dávať dokopy knižku
o slovensko-chorvátskych vzťahoch, ktorá
bude mať dve časti: historický výklad a medailóny osobností, ktoré sa zapojili do jednej
aj druhej kultúry. Druhú časť robia Chorváti.
Prvú mám napísať ja. Spolu sme žili v jednom
štáte vyše 750 rokov, dlhšie ako s Čechmi, o sebe však nemáme žiadne knižky. Už aj z úcty
k tomu, že som tam strávil ťažkých päť rokov,
lebo zúrila občianska vojna, hoci v diplomacii
to bola krásna práca, by som chcel splatiť daň.
Náš národ nemal čas na vývin. Chýba nám 19.
storočie. Musíme ho prekročiť, len, preboha,
nie metódami 19. storočia, ale modernými európskymi metódami, aby sme rýchlo vstúpili
do moderného európskeho riečišťa demokratizmu a súťaživosti. Zdá sa mi, že v kultúre
zaostávame viac ako v ekonomike.
Ľuboš Svetoň
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