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PLNÍM SI ÚLOHU
„Na slovách nezáleží, priateľ
či kamarát, vnímam to rovnako.
Je to človek, pri ktorom môžete byť
beztrestne úprimný a nemusíte
sa báť rany od chrbta. Je to človek,
ktorý pozná vaše heslo, ale
nezneužije ho. Mám takú skupinu
ľudí…“
Rozhovor s Borisom FILANOM
nielen o jeho novej knihe
PrešpoRock nájdete na strane 11.
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NAJPREDÁVANEJŠIE KNIHY

ELEKTRONICKÉ KNIHY
V Amerike sa mimoriadne rozprúdil trh s elektronickými
knihami – e-bookmi či e-knihami. Najväčšie internetové
kníhkupectvo na svete amazon.com vraj predalo v júni
o osemdesiat percent viac e-kníh ako klasických. U nás
sa zatiaľ dá stiahnuť na rôznych webových stránkach
viacero knižných titulov, ale rozhodne nemožno hovoriť
o širokej ponuke a masovovom čítaní e-kníh. Čitateľ totiž
potrebuje čítačku, ktorá je u nás ešte dosť drahá. Keďže
som milovníčkou listovania v knihe, veľmi ma e-knihy
nezaujímali. Pozrela som si ich pred pár rokmi
na veľtrhoch, ale bez nadšenia. V mobile ani na monitore
knižky čítať nehodlám a keď si mám zobrať čítačku
do vlaku alebo električky, tak si môžem vlastne zobrať
knihu. Veď viac ako jednu cestou neprečítam, tak načo
by som si brala so sebou celú knižnicu. Aj keď z druhej
strany, dajú sa do takejto knihy robiť poznámky
či zväčšovať písmo. Ráno po tom, čo som počula správu
o náraste predaja e-kníh, som v električke cestou do práce
neverila vlastným očiam. Mladá žena čítala e-knihu. Takže
prvé lastovičky sú aj u nás. Keď som si predstavila,
že by mi doma odpadlo pri upratovaní nielen utieranie
prachu z kníh, ale dokonca by som mohla vypratať knižnicu,
odstrániť kopy kníh z nočných stolíkov, parapetných dosiek
a ďalších tradičných aj menej tradičných miest, na chvíľu
ma opanovalo nadšenie. Cestou z práce sedel vedľa mňa
v električke mladý muž. Čítal Bariccov Hodváb. Videla
som to už z diaľky, obálku poznám. Neslušne som si
kúsok prečítala aj ja. Darmo, papierová kniha je papierová.
Možno som len staromódna, možno, keď ma knihy
vytlačia z bytu, zmením názor. A možno aj skôr. Stáva
sa mi totiž čoraz častejšie, že pri listovaní knižných
noviniek si zašomrem: škoda papiera.
Margita Bíziková
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Cena Bibliotéky sa udeľuje od roku 2007 za najlepšie
slovenské knižné dielo (próza, poézia a tvorba pre deti
a mládež) od ženskej autorky vydané v predošlom roku.
Diela sú nominované automaticky. Odborná porota v zložení:
Alexander Halvoník, Etela Farkašová, Zuzana Belková
a Kamil Peteraj na svojom zasadaní 2. júla vybrala z kníh
vydaných roku 2009 nasledovnú desiatku. Víťazka bude
vyhlásená na 18. ročníku medzinárodného knižného veľtrhu
Bibliotéka, ktorý sa uskutoční v bratislavskej Inchebe
od 4. do 7. novembra.
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Ján Rozner

Noc po fronte
Bratislava, Marenčin PT 2010
Keď sa pred časom objavila na pultoch kníhkupectiev prvá
časť spomienkovej pozostalosti Jána Roznera, literárny svet
prekvapene spozornel. Pochybnosti ohľadom jeho „literárneho
návratu“ boli do istej miery opodstatnené, veď o prienik do biografického písania sa pokúsil z pozície autora, ktorý zhodou absurdných dobových okolností na viac než tridsať rokov zmizol
zo slovenského kultúrneho horizontu a vyzeralo to tak, že sa
nadobro (a tak trochu demonštratívne) odmlčal. Za úzkym priezorom slovenskej literatúry sa však pre Roznera diali veci nevídané. A rovnako nevídané (či skôr nečítané) sa stali pre slovenskú literárnu verejnosť, ktorá pochopila, že pátranie po vlastnej
pamäti nemusí byť nevyhnutne sprevádzané sladkobôľnou nostalgiou, ani zružoveným sentimentom, v ktorom radi kolíšeme
vlastnú minulosť. Jeho spomienky sú otvoreným zápasom, polemikou, rozporom. Takých bolo Sedem dní do pohrebu a taká je
aj Noc po fronte.
Na prebale knižky sa dozvedáme, že Noc po fronte predstavuje druhú časť rukopisu koncipovaného v mníchovskom exile,
čo navodzuje dojem, že ide o pomyselný pendant Siedmich dní
do pohrebu. Nie je to však celkom tak, hoci medzi oboma dielami nájdeme spoločné znaky, ktoré bez problémov identifikujú
autorov osobitý štýl. Noc po fronte má však v porovnaní s prvou
knihou voľnejšiu, menej ucelenú kompozíciu, predstavuje výber
„životných fragmentov“ rámcovaných spomienkovou autorskou
optikou a základnými rozprávačskými východiskami. Z typologického hľadiska ide o súbor rozsiahlejších čŕt, portrétov, reflexií a drobných epizód, ktoré sa na relatívne malej ploche „chlapčenskej skúsenosti“ meandrovito rozširujú a vrastajú do priestoru „veľkých“ i „malých“ dejín, ktoré rozprávanie smerujú a ohraničujú súčasne s tým, ako sa formuje autorova osobnostná
identita (a integrita).
Ťažisko rozprávania tvoria predvojnové, vojnové a povojnové roky a toto obdobie sa zároveň logicky prekrýva s časom autorovho osobnostného dozrievania, oným magickým „prešľapovaním na rázcestí“, keď dospelosť je ešte ďaleko a za detstvom
sa už akosi nepatrí otáčať. Autorov rozprávač sa tak postupne

mení z malého chlapca, ktorý dychtivo reflektuje dianie okolo
seba (ako v kapitolách Tanečné a Obedy), na mladého muža revoltujúceho proti spiatočníckemu meštiactvu rodičov radikálnymi myšlienkami ľudového socializmu, snahou rýchlo a nekompromisne (vy)meniť svet. Autorovo vnútorné prežívanie hľadania dospelosti je výsostne konkrétne, vyskladané z tisícov drobností, banálnych „symbolov každodennej slobody“, ktoré mu
pomáhajú preklenúť, ale aj uchopiť nepredvídateľný tok Dejín.
V zásade nezáleží na tom, či je takýmto symbolom svetácke prostredie dobovej žurnalistiky, upokojujúca intimita rodinných
stretnutí alebo bohémske putovanie zákutiami Bratislavy. Svet
je pre Roznera pulzujúcim javiskom doby, na ktorom sa náhle
(nedobrovoľne) ocitol v čase, keď dejiny hrajú derniéru.
Od tohto okamihu sa v jeho spomienkach prelína proces
komplikovaného hľadania samého seba so snahou o zachytenie
grotesknosti prežitia v (ne)čase doby. Proces tejto premeny opisuje veľmi sviežo s humorom aj trochou „pouličného naturalizmu“. V miestach, kde sa jeho konkrétna životná skúsenosť rozbieha do meditatívnejšej, reflexívnej polohy, potom využíva svoj
presný pozorovací talent a koncipuje beletrizovanú štúdiu spoločenských pomerov (Noc po fronte).
Kľúčom k Roznerovmu rozprávaniu sú dejiny, ich blízkosť
ho fascinuje a desí zároveň. Sú to dejiny, ktoré možno „chytiť za
ruku“, a ony vás spoľahlivo prevedú ulicami, nábrežiami, podchodmi, ukážu prstom na rozbité výklady, zničené životy rodného mesta. Pre Roznera je takýmto mestom Bratislava, znalecky
sa po nej „potáca“, vytvára jej tajnú topografiu, opúšťa ju vždy
iba na chvíľu a nerád, aby si v „cudzom“ prostredí (Martin) potvrdil jej výnimočnosť. Je miestom, do ktorého Dejiny „vpečatili“
panoptikum figúrok (a kreatúr) bojujúcich naprieč dobou
s vlastným presvedčením. A je to aj jeho boj.
Roznerova kniha dostála prísľubu Siedmich dní do pohrebu.
Je sondou, analýzou aj obžalobou zároveň. Ukazuje, že spomienky môžu byť čímkoľvek, no nesmú nudiť. Už len za toto úprimné
zistenie si zaslúži náležitú pozornosť.
Lenka Szentesiová
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Aktuálne
O hľadaní stredu

ZRKADLÍME

V bratislavskej letnej čitárni
U červeného raka uviedli začiatkom
júla do života najnovšiu knihu Márie
BÁTOROVEJ Stred z vydavateľstva
Ikar. Podujatie moderoval spisovateľ Anton Hykisch, ktorý nielen
predstavil šieste beletristické dielo
literárnej vedkyne – germanistky
a slavistky, ale aj „vyspovedal“ autorku a symbolicky vyprevadil knižku

„A báseň je – podľa môjho názoru –
najväčší dar, aký môže žene darovať
muž. Je to trinásta komnata, do ktorej
si púšťame lásku, verejnosť a často
i sami seba. Je to ako zrkadlo,
šagrénová koža, kde za nás často
hovorí podvedomie. Niekedy sa ráno
čudujem, čo som v noci napísal.
Ale nie všetko, čo je napísané v básni,
je pravda. Básnici sa často tvária ako
romantickí hrdinovia, ale vo svojej
podstate sú to diviaci v ruji
preoblečení do kostýmu ružových
prasiatok.“
Básnik a textár Ľuboš Zeman,
Život 17. júla 2010

• PUKANEC – krst knihy Tou
pukanskou bránou autorov
spisovateľa Andreja CHUDOBU
a fotografa Milana HLÔŠKU –
3. júla
• Turčianske Teplice – prezentácia
knihy teplického spisovateľa
Ondreja NAGAJA Zarecituj si
básničku spojená s autogramiádou
autora – 3. júla
• Oravská knižnica A. Habovštiaka –
prezentácia publikácie Augustína
MAŤOVČÍKA Biografický slovník
dejateľov Oravy – 7. júla
• Margecany – prezentácia knihy
Margecany – kronika obce –
11. júla
• Piešťanské informačné centrum –
prezentácia novej knižky autora
Boba PERNECKÉHO Človekopis –
12. júla
• Krajské osvetové stredisko
v Nitre – prezentácia knihy
Ladislava SPIŠIAKA Kreslím srdcom
– 13. júla
• SNG, Esterházyho palác
v Bratislave – Kornel FÖLDVÁRI
čítal z Arthura Conana Doyla
a Pavla Vilikovského – 15. júla
• Letná čitáreň U červeného raka
v Bratislave – prezentácia
Literárneho klubu zo Spišskej Novej
Vsi – 24. júla
• Letná čitáreň U červeného raka
v Bratislave – prezentácia knihy
Juraja ŠEBA Budovateľské 50. roky
– 27. júla
• Oravská knižnica A. Habovštiaka –
prezentácia knihy Kto má čas –
27. júla

KDE BUDE
• SNG, Esterházyho palác
v Bratislave – Tomáš JANOVIC číta
zo Sándora Máraia – 5. augusta
o 17.00
• Starý Smokovec – prezentácia
knihy Zuzany KUBOVEJ Tatry
a ich tajomstvá – 7. augusta
o 17.00
• Univerzitná knižnica v Bratislave,
Lisztova záhrada, Klariská 1 –
Hovory o kultúre a kriku doby.
Časť tretia: bezočivé reči –
10. augusta o 20.00
• Banská Štiavnica – festival
frankofónnej poézie – od 17.
do 21. augusta
• Letná čitáreň U červeného raka
v Bratislave – čítanie slovenských
básnikov z knihy Six Slovak Poets –
31. augusta o 17.00
• Veľká sála Domu odborov
Istropolis, Trnavské mýto 1,
Bratislava – prednáška Raymonda
MOODYHO na tému Existuje
za hranicou života ďalší svet? –
6. septembra o 19.00
• Matica slovenská v Martine –
vedecký seminár Literárna tvorba
Slovákov v zahraničí – od 23. do 24.
septembra
• Košice – 2. ročník medzinárodného
literárneho festivalu Literiáda –
od 21. do 24. septembra

medzi čitateľov plameňom sviečky.
Úryvok z románu z intelektuálskeho prostredia súčasnej Bratislavy,
kde sa prelínajú príbehy troch generácií s filozofickou rovinou hľadania
akéhosi stredu – etickej normy súčasníka – predniesol Štefan Bučko
a k celkovej atmosfére prispeli šansóny v podaní Aleny Čermákovej.
-eť-

150. výročie narodenia Martina Kukučína
Na výlete s Osmijankom

KDE BOLO

KNIŽNÁ REVUE číslo 16-17

V školskom roku 2009/10 sa uskutočnil už 6. ročník celoslovenskej
čitateľskej súťaže Čítame s Osmijankom. V nej sa deti zoznamujú so
zaujímavými knihami, osobnosťami, ktoré sa knihám venujú, píšu ich,
ilustrujú a propagujú. Knihovníčky mnohých miest Slovenska spolu s pani
učiteľkami 1. stupňa ZŠ od októbra do apríla riešia osem Osmijankových
literárnych úloh a hier, riešenia zaznamenávajú a čakajú na vyhodnotenie.
Víťazmi 6. ročníka tejto súťaže sa stali deti 3. triedy ZŠ na Bernolákovej ul.
v Šuranoch a deti zo ZŠ Zeleneč. Porota rozhodla, že práve ony najlepšie
a najinvenčnejšie odpovedali na osem literárnych otázočiek. Osmijanko si
pre deti vymyslel, aby napísali rozprávku na päť slov, vymysleli originálnu
hádanku podľa fantázie, vymysleli recept na najlepšiu narodeninovú tortu,
opísali svoj dobrý skutok, navrhli poštovú známku, vymysleli
najčudesnejšie zviera. Pre deti bola asi najlepšia úloha – riešenie tajničky
a zasa najťažšia – nakresliť svoj ilustrovaný životopis. Všetky úlohy boli
hravé, zaujímavé a deti sa s nimi pasovali, ako vedeli. Počas súťaže sa
nasmiali do sýtosti a objavili v knihách také detaily a zaujímavosti, ktoré
by si inak ani nevšimli. Práve toto objavovanie ukrytého v knihách je
najväčším prínosom celého projektu Čítame s Osmijankom.
V júni boli ocenené deti na celodennom výlete v Bratislave. Po prehliadke
mesta ich čakala malá milá oslava a Osmijankova torta v Bibiane. Po
hostine sa deti rozpŕchli po herniach v Bibiane, obdivovali Dračí svet,
dostali sa do pekla, mohli sa pohrať s mechanickým drakom, vyskúšať si
pestrý svet hier (nielen počítačových) a vo svete bábok si vyskúšať, aké je
to vystupovať na divadelných doskách.
Okrem výborného programu si deti užili skvelý deň a zoznámili sa
s rovesníkmi zo Zelenča, s ktorými by sa bez Osmijanka pravdepodobne
nikdy nezišli...
Práve takto sa tvoria spomienky, ktoré pretrvajú roky. Naše poďakovanie
patrí všetkým, čo sa na projekte podieľajú.
Jana Kurucová, MSKS Šurany

Legenda o Lietajúcom Cypriánovi
V bratislavskom kníhkupectve Panta Rhei v obchodnom centre Eurovea
21. júla uviedlo vydavateľstvo Ikar knižný debut Mariany ČENGEL
SOLČANSKEJ Legenda o Lietajúcom Cypriánovi. 29. júla sa konala
premiéra rovnomenného filmu, ktorého režisérkou aj autorkou scenára
je takisto Solčanská. Kniha je akýmsi „doplnkom“ filmu, lebo, ako uviedla
autorka, pri písaní románu o legendárnom mníchovi z Červeného kláštora
nebola nikým a ničím obmedzovaná a mohla využiť materiál, ktorý
sa do filmu z rôznych dôvodov nedostal. Krstnými rodičmi knihy boli
speváčka Zuzana Smatanová, ktorá zložila úvodnú pieseň k filmu,
a predstaviteľ hlavnej postavy herec Marko Igonda. Medzi čitateľov
ju vyprevadili levanduľou. Odpoveď na otázku, prečo levanduľa
je jednoduchá: Cyprián sa preslávil najmä svojím herbárom.
-r-

Tento rok si pripomíname 150. výročie narodenia Martina Kukučína,
spisovateľa, lekára a mysliteľa. Toto
jubileum je zapísané do kalendára
kultúrnych výročí UNESCO. Literárne informačné centrum pripravilo
pri tejto príležitosti sériu podujatí.
Po odborných seminároch pripomenulo Kukučína bratislavskej verejnosti v čitárni U červeného raka.
Podujatie 13. júla otvoril riaditeľ

Mestskej knižnice v Bratislave a prozaik Juraj Šebesta. Dialóg o Kukučínovom živote a diele viedli spisovateľka Dana Podracká a vysokoškolský pedagóg, šéfredaktor časopisu
Slniečko a literárnej revue Bibiana
prof. Ondrej Sliacky. Na klavíri hral
profesor konzervatória, pedagóg
Peter Tarkay. Spievala konzervatoristka Kristína Flídrová.
-r-

Celoslovenská kampaň na podporu knižníc
a čítania
Slovenská národná knižnica v Martine vyhlasuje celoslovenskú kampaň na podporu čítania a zviditeľnenie knižníc s názvom Do knižnice.
Cieľom kampane je upriamiť pozornosť verejnosti, a to najmä detí a mladých ľudí na čítanie ako spôsob trávenia voľného času a tiež na knižnice
ako na kultúrno–informačno–komunitné centrá, a to radom tvorivých
súťaží zameraných na rôzne spôsoby
propagácie čítania a knižníc.
Deti a mladí ľudia do 25 rokov sa
môžu zapojiť do súťaží zameraných
na návrhy plagátov, komiksov, bilbordov, animovaných spotov, hudobných textov a sloganov podpo-

rujúcich čítanie a knižnice. Najmenším
záujemcom je určená súťaž Slovenská čitateľská rodina, ktorej cieľom je objavovať slovenské knihy
v domácich knižniciach.
Uzávierka všetkých súťaží bude
30. septembra 2010, autori víťazných návrhov a knižnice, ktorých
prostredníctvom budú víťazné návrhy zapojené, budú odmenení.
Víťazné návrhy budú použité v rámci celoslovenskej propagácie čítania
a knižníc. Z najlepších výtvarných
a grafických návrhov sa pripraví putovná výstava. Viac o projekte nájdete na www.dokniznice.sk.
-r-

Panta Rhei otvorilo nové kníhkupectvo
v Banskej Bystrici
Celoslovenská sieť kníhkupectiev
Panta Rhei otvorila 29. júla nové
kníhkupectvo v Shopping Centre
Europa v Banskej Bystrici. Je v poradí
24. kníhkupectvom Panta Rhei na
Slovensku. Na ploche 650 metrov
štvorcových zákazníci nájdu širokú
ponuku kníh rôznych žánrov, DVD
a CD nosičov. Súčasťou kníhkupectva
budú tvorivé dielne Da Vinci, detský
kútik a taktiež štýlová kaviareň Café
Dias so širokým výberom rôznych

druhov kávy, vín a čerstvých zákuskov.
Kníhkupectvo slávnostne otvoril
cestovateľ a režisér Pavol Barabáš. Až
do 30. septembra sú pre kupujúcich
pripravené prekvapenia, napríklad pri
kúpe 3 kníh z ponuky vyše 2000 titulov vydavateľstva Computer Press dostane zákazník tú najlacnejšiu z nich
zadarmo a navyše za každých 20 EUR
nákupu získa poukážku v hodnote
-r3 EUR na ďalší nákup.

Autor bestselleru Život po živote príde
na Slovensko

V bratislavskej letnej čitárni U červeného raka sa 12. júla uskutočnila prezentácia slovenského prekladu zbierky poviedok izraelskej spisovateľky
Savyon LIEBRECHTOVEJ Dobré miesto na noc, ktorá vyšla vo vydavateľstve
MilaniuM. Spolu s autorkou ju na slovenský knižný trh uviedol náš populárny prozaik Dušan Dušek.
Foto Peter Procházka

Raymond Moody (1944), americký
autor bestsellerov Život po živote
(Ikar 2005) Život po strate (Ikar
2005) pricestuje 6. septembra na
Slovensko. Pri príležitosti jeho návštevy vyjde koncom augusta jeho
ďalšia kniha 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“. Z knihy Život po
živote sa vo svete predalo vyše trinásť miliónov výtlačkov. Moody skúma vyše sto prípadov ľudí, ktorí zažili klinickú smrť a následne boli
oživení. Moody prináša svedectvá
ľudí, ktorí boli na „druhej strane“

a vrátili sa.
Všetky sú si podobné a v drvivej väčšine opisujú pozitívne
pocity.
V knihe Život
po strate (Ikar
2005),
ktorú
Moody napísal
s Dianne Arcangelovou skúma, prečo nám smútok prináša toľko utrpenia a prečo
sú niektorí ľudia schopní preniesť sa
cez svoju stratu a stať sa silnejšími.
Prednáška Raymonda Moodyho na
tému Existuje za hranicou života
ďalší svet? sa uskutoční 6. 9. 2010
o 19.00 hod. vo Veľkej sále Domu
odborov Istropolis v Bratislave
-r-

Nevyužité myšlienky
Každá cesta je šťastná, ak ju prežijete.
Jana Beňová: Dnes, Artforum 2010

www.litcentrum.sk
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Marián Bobovčák – Marián Jacina: Výber Tatranských stien.
Horolezecký sprievodca
Štrbské Pleso, Litvor 2010
Horolezectvo patrí medzi náročné
športy s výkonmi často na hranici fyzických i psychických síl. Ak však nehovoríme o extrémnom, ale predovšetkým o rekreačnom lezení, skrýva
sa v ňom veľa harmónie. Stúpanie tatranskými dolinami prináša so sebou
istú mystiku, ktorá odsúva každodenné starosti a s pribúdajúcou nadmorskou výškou človek nachádza hodnoty udlávené mestským ruchom. Horolezectvo neznamená iba podávanie
športových výkonov alebo štatistické
zapisovanie vylezených ciest a ich náročnosti, ale v prvom rade nezabudnuteľné ticho na vrchole, podanie rúk
a pocit, ktorý lezca napĺňa pri zdolávaní ciest a obdivovaní drobných krás
či zázrakov v štrbinách skál. Nemožno neprecítiť akúsi sakrálnosť a pri
pohľade na mohutnosť hôr úprimnú
pokoru. Tomu, aby sa horolezci vrátili
zo svojich výstupov zdraví a naplnení
najkrajšími pocitmi, má dopomôcť aj

nový horolezecký sprievodca Tatrami.
Autori na ňom pracovali približne rok
a pol, pričom vychádzali z dostupnej
internetovej verzie, predchádzajúcich
knižných sprievodcov, a, samozrej-

me, z vlastných skúseností či konzultácií s inými horolezcami, nevynechávajúc autorov čerstvých prvovýstupov. Sprievodca, na rozdiel od svojich
predchodcov, je plnofarebný a v grafickej forme ľahko medzinárodne zrozumiteľný. Ponúka nové fotografie
tatranských stien s aktualizovanými
výstupmi a ich schémami.
Posledný ucelený horolezecký sprievodca Vysokých Tatier, presnejšie jeho
posledný diel, vyšiel v roku 1989, čiernobiely a s fotkami, ktoré si pri orientácii priamo v teréne vyžadovali skúsenejšieho lezca. Podobne na tom
boli i ďalšie dostupné výbery, vynímajúc publikáciu venovanú severnej stene Malého Kežmarského štítu. Autori
nového sprievodcu poskytujú neoceniteľné rady. Ich publikácia je rozdelená do štyroch oblastí, ktorých členenie vychádza z kritéria najvýhodnejšieho východiskového bodu: oblasť
Štrbského plesa, oblasť Popradského

plesa, oblasť Batizovskej a Velickej doliny a oblasť Bielovodskej doliny. Ako
signalizuje názov knihy, ide o výber
tatranských stien, do ktorého autori
zaradili cesty rôzneho charakteru –
od skalkárskeho cez skalné lezenie až
po vážne zimné podujatia. Opis stien
obsahuje všetky známe výstupy s menami autorov, dátumom, informáciou
o časovom trvaní výstupu a stupňom
obťažnosti. Po zodpovednom zhodnotení vlastných schopností si na základe prečítaného môže vybrať každý
lezec, začiatočník i skúsený horolezec. Veľkou prednosťou publikácie je,
že všetky informácie sú archivované
aj v elektronickej podobe, môžu sa
kedykoľvek dopĺňať či aktualizovať,
čím dielo získalo nadčasový rámec.
Nech vám to lezie a držia skoby, prajú
v úvode publikácie autori a horolezcom sľubujú aj druhý diel. Máme sa
na čo tešiť.
Alena Štrompová

Alexander Vojček – Drahoslav Machala: Slovensko – Slovakia
– Slowakei – La Slovaquie (zaujímavosti, unikáty, rarity)
Bratislava, Príroda 2010
Krásy, prírodné či architektonické,
chodievame často hľadať za hranice
v presvedčení, že svoju krajinu dobre
poznáme a možno niekedy aj s pochybnosťami, či by sme ich tu doma
vôbec našli... A pritom Slovensko disponuje krásnou, rozmanitou prírodou, na jeho území sa zachovalo
množstvo hradov, zámkov, kostolov
a iných architektonických unikátov,
no akoby unikali našej pozornosti.
Stačí vziať do ruky knihu autorskej
dvojice Alexandra Vojčeka (fotografie)
a Drahoslava Machalu (text), aby sme
zistili, že náš malý záujem o domáce
krásy je neopodstatnený.

Reprezentačná publikácia nás postupne po jednotlivých krajoch a regiónoch zoznamuje so zachovanými pamätihodnosťami, ale aj prírodnými
krásami. Dominuje tu pôsobivý fotografický materiál, štvorjazyčný sprievodný text (slovenčina, nemčina, angličtina, francúzština) je stručný, no
výstižný na to, aby priblížil históriu
a hodnotu zobrazených objektov. Čitateľ si oživí spomienky na miesta,
ktoré už navštívil alebo pod vplyvom
knihy zatúži po tom, aby ich – príťažlivo zobrazené – uvidel naživo. Autori
na úvod knihy zaradili stretnutie
s krásami Bratislavy (dva hrady: Brati-

slavský a Devínsky, Modrý kostolík,
Academia Istropolitana, Primaciálny
palác, historická budova Slovenského
národného divadla, nová budova SND,
ale napríklad aj Múzeum Johanna Nepomuka Hummela...), nechýba ani budova Trnavskej univerzity, Dóm sv.
Mikuláša v Trnave, Spolkový dom
v Skalici či najvýznamnejšia stavba na
našom území z čias veľkej Moravy
Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch, Topoľčiansky zámok, impozantný Trenčiansky hrad, Bojnický
zámok, Spišský hrad, Dóm sv. Alžbety
v Košiciach, kostol sv. Kataríny
v Kremnici, Oravský podzámok, men-

šie románske, gotické, barokové stavby, drevené kostolíky... A sú tu rovnako očarujúce početné prírodné krásy,
jaskyne, štíty, skalné útesy, romantické údolia...
Turistická sezóna je v plnom prúde,
prichádzajú k nám návštevníci z celého sveta, my sa takisto vydávame na
cesty do zahraničia – ak chceme niekomu urobiť radosť darom poskytujúcim obrazy krás Slovenska, a tak pripomenúť našu krajinu tým, ktorí ju
už navštívili alebo prilákať tých, ktorí
ešte váhajú, či sa vydajú na cestu
k nám, nemali by sme zabudnúť na
túto publikáciu.
-ef-

Lynn Brunelle: Ako táboriť. Sprievodca prírodou
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2010. Preklad Eva Budjačová
pripravila vzorový jedálny lístok pre
kemp alebo záhradu a zvlášť pre táborenie v prírode.
Kapitola o zručnostiach naučí deti,
ako viazať uzly a nestratiť sa v prírodnom prostredí (orientácia podľa
slnka, hviezd, prírodných ukazovateľov, značiek), resp. čo robiť, keď sa
stratia. Cenná je kapitola o počasí
(ako vznikajú oblaky, vetry), aj s informáciami, ako sa chovať v extrémnom počasí a predpovedať počasie
podľa viditeľných zmien (obloha,
dym, mesiac, hmyz, žaby, čajky).

Knižka je šikovnou príručkou pre
tých, čo chcú prenocovať v záhrade, či
táboriť vo voľnej prírode. Deväť „náučných“ kapitol s nápaditými ilustráciami (Brian Biggs) sa začína od plánovania výletu a zoznamu toho najpotrebnejšieho v batožine. V nasledujúcich
kapitolách už pokračuje vlastné táborenie a „život“ v prírode. Zoznámite sa
s rôznymi typmi stanov, návodom ako
vybudovať ohnisko, správne zapáliť
oheň, variť v pahrebe a, samozrejme,
s tým, ako nasýtiť hladných táborníkov bez chladničky a komory. Autorka
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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

Nasledujúca časť ponúka veľa zábavných projektov, experimentov
i prácu s terénnym denníkom, kde sa
dokumentujú rôzne táborové aktivity – pohľad do rybníka, mora, jazierka, lesa, lisovanie rastlín, zhotovenie
slnečných hodín, piktogramov, sadrových odliatkov, kamenných chrobákov, tkaných pavučín, obrázkov či
šperkov. Záverečnú kapitolu tvoria
zábavné hry. V dodatkoch sú zaradené hádanky stôp („kto tadeto šiel“)
a táborový spevník s registrom.
Lýdia Čelková

KNIŽNÁ REVUE

1. Na knihu roka navrhujem:

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

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

7
7
6
5

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

Meno a adresa odosielateľa:

(podpis)

VYDAVATEĽSTVO ROKA
26
26
24
19
7

Agatha Christie

A NEOSTAL ANI JEDEN
Bratislava,
Slovenský spisovateľ 2010
Preklad Katarína Jusková
Román je považovaný za najslávnejšie dielo spisovateľky. Jeho
dej sa odohráva na neveľkom
skalnatom Černochovom ostrove
blízko Devonu. Pán Armis tam
kúpil prepychový dom a pozval
desať ľudí z rôznych kútov Anglicka. Hneď prvý večer pri káve
v salóne ich vyrušil hlas, ktorý ich
obžalúval z rozličných trestných
činov: doktora Armstronga zo
smrti pacientky, slečnu Emily zo
smrti Beatrice, Williama Bloreho
zo smrti Landora, Veru zo smrti
pána Hamiltona, sudcu Wargraveho z vraždy E. Setona, Rogersovcov zo smrti pani Bradyovej,
mladého Anthonyho zo zabitia
dvoch ľudí, generála Macarthura
z úmyselnej smrti milenca svojej
ženy, T. Lombarda zo smrti 21
príslušníkov východoafrického
kmeňa. Zdesenie na tvárach prítomných vystriedal šok, keď zistili, že komorník len pustil platňu
podľa pokynov zamestnávateľa,
s ktorým sa nikdy nestretol. Hoci
obvinenia všetci označili za klamstvo, začali spomínať. To vyvolávalo mnohé pochybnosti a nedôveru. Situáciu zhoršilo zistenie,
že na ostrove nie je čln... Vyvrcholením nepríjemností bola
smrť mladého Anthonyho. A za
dramatických okolností rukou
neznámeho vraha umierali ďalší
hostia. Kto ich pozabíjal, keď na
ostrove neskôr nenašli nikoho živého?
Slávnu detektívku viackrát sfilmovali aj uviedli v divadlách.

SPOZNÁVAME TVARY
S KRTKOM
UČÍME SA TVARY
S KRTKOM
Bratislava, Fragment 2010
Obrázkové zošity edície Hráme
sa so samolepkami s obľúbenou
postavičkou krtka, ktorej autorom je výtvarník Z. Miler, prinášajú deťom zábavu i poučenie. Na
obrázkoch musia deti vyhľadať
chýbajúce časti. Na samolepkách
v strede zošita nájdu rôzne tvary
a musia uhádnuť napr. čo chýba
krtkovi v ruke, čo chýba zajkovi
pri nohe, kam patrí lopata, ktoré
ovocie má krtko vo svojom domčeku, alebo kto býva pod starým
stromom a čo všetko majú zajko
a ježko v chalúpke. Trpezlivým
hľadaním a porovnávaním vhodných samolepiek si tí najmenší
čitatelia cvičia pozornosť a presnosť.
Rhonda Byrne

TAJOMSTVO. KNIHA
VĎAČNOSTI

(autor, názov, vydavateľstvo)
44
36
24
11
6

BIBLIOGLOSÁR

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, Ikar 2010
Preklad Izabela Bérešová
Zvláštna kniha – skôr denník –
do ktorého si môže čitateľ písať,
za čo je v živote vďačný. Na jednej strane publikácie je nadpis
Dnes ďakujem a na druhej strane
Vďačné úmysly. Do dolnej časti
každej dvojstrany umiestnila autorka krátke texty, aby prinášali
harmóniu a radosť, napr. nechcem byť nikým iným, som vďačný/á
za to, kým som, ďakujem za
schopnosť bezhranične milovať,
cítim hlbokú vďaku za to, že ovládam svoju myseľ. Preto ich treba
čítať pomaly, zamyslieť sa nad
ich obsahom. Vhodné ako darček!
-lč-
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Buless: Nový život bez chlapa
Nový život bez chlapa je prvá kniha z úspešného projektu vydavateľstva Ikar na
vyhľadávanie literárnych talentov. Časť novely na pokračovanie si počas niekoľkých
mesiacov prečítalo na internetovom portáli www.mamtalent.sk takmer päťtisíc
návštevníkov a približne tristo z nich pridalo prevažne kladný komentár.
Napínavý, moderný príbeh napísali dvaja autori, no ani ten najbystrejší čitateľ nerozozná
rozdielny štýl. Hoci názov evokuje feministickú prózu, muži, nebojte sa. Dynamický text
s neočakávaným rozuzlením je lahôdkou pre milovníkov napínavého čítania, v ktorom
však zaiskria aj humor a irónia. Ambicióznu novinárku Ninu postupne zneisťuje jej
partner Alex. Hoci sa mu na nej nič nepáči, rozchod tvrdošijne odmieta. Nina úplne
opantaná erotickými hrami odmieta analyzovať každý varovný signál aj zistenia svojej
priateľky. Precitne, až keď Milena za nevyjasnených okolností zahynie. Vytriezvenie však
znamená ďalšie nečakané komplikácie, na ich riešenie nestačí ani alkohol, ani odhodlanie
skoncovať s Alexom. Keď sa napokon na takýto krok odhodlá, stane sa niečo, čo by jej
nenapadlo ani v tom najhoršom sne...

Preboha, čo to vyzváňa? Budík? Nie!!! Veď som
si iba nedávno ľahla! Pozrela som na hodiny.
Dve po polnoci. Pretočila som sa na druhý bok
a paplónom si zakryla hlavu. Zvonenie však neprestáva. Preboha, kto to otravuje?! Pokúšala
som sa zvonček ignorovať, ale nedalo sa. Po
chvíli som sa vypotácala ku dverám a sliepňavo
som priložila oko ku priezoru. Alex! To nie je
možné, prebehlo mi hlavou. Čo by tu teraz robil? Pomaly som odomkla. Takmer rozrazil dvere, vbehol dnu ako zúrivý býk a ja som skoro
stratila rovnováhu.
„Nedovolím, aby ma nejaká pošahaná Milena
ponižovala!“ vyštekol na mňa.
„Robíš to naschvál, zoznamuješ ma s ľuďmi,
ktorí mi nesiahajú ani po členky!“ vykrikoval
ako šialený.
„Nemysli si, že som neregistroval všetky tie jej
narážky, hoci sa pri tom vycierala. No, čo pozeráš! Je to pravda!“
Zhrozene som naňho hľadela, hlava mi brnela,
najradšej by som si ľahla späť do postele. Privrela
som oči, opäť som ich otvorila a povedala som
najchladnejšie:
„Myslím, že Milena má pravdu. Ty si naozaj
psychopat! Si chorý, Alex. Vypadni! Mám ťa
plné zuby!“
Zreničky sa mu rozšírili, pootvoril ústa. Zjavne
nečakal takúto reakciu, nepredpokladal, že sa
mu postavím, že ho pošlem preč...
„To nemyslíš vážne, Nina! Tak ja si ťa piplem,
radím ti, ako sa trendovo obliekať, ako byť in,
dávam ti všetku svoju lásku a toto dostanem
ako vďaku?“ Začal chodiť po chodbe, nakoľko
mu to dovoľoval malý priestor. Vyzeral ako lev
v klietke.
„Alex, je neskoro a...“
„Nie, nikam nejdem, toto mi vysvetlíš,“ chytil
ma za lakeť a ťahal do obývačky.
„Áu, to bolí! Pusť ma! Počuješ?!“ fňukala som,
no Alex ma vliekol za sebou, nohou som zakopla o komodu a celým telom mi vystrelila ostrá
bolesť. Zaskučala som, nato ma nešetrne hodil
na gauč a sadol si na konferenčný stolík.
„Tak spusť. Vy ste sa proti mne spriahli. Prečo?“
Šúchala som si boľavú nohu, pomaly som sa
vystrela a nenávistne som sa naňho zahľadela.
Stále mi nešlo do hlavy, ako sa mení z elegantného, príjemného chlapíka na primitíva, ktorý
na mňa útočí v mojom byte.
„Na ničom sme sa nedohodli! Čo šalieš?“ odvetila som protiútokom, hoci som sa ho bála.
„Jednoducho nás pozvali na návštevu, ja som
bola rada, že ťa konečne spoznajú, ale nemôžem za to, ako sa Milena správa. A čo hovorí!“
Nahla som sa k nemu, že mu položím ruku na
koleno, aby som ho upokojila.
„Netrep!“ precedil cez zuby a odhodil mi ruku
z kolena.
„Už aj predtým si mala rôzne poznámky typu
Milena toto, Milena tamto. Spolčili ste sa proti
mne, dve sprosté ženské. Len preto, že ani jedna
sa neviete obliekať, nosíte handry, čo už dávno
vyšli z módy, a keď spoznáte niekoho, kto je na
úrovni, tak závidíte a vymýšľate sprisahania. To
je úbohé...“ Vstal a odstúpil od gauča. Doslova
ma prepaľoval pohľadom. „Mňa nikto neojebe,“
díval sa na mňa, nepohol ani brvou a začal si
rozopínať remeň na nohaviciach. „Ani ty, milá
Nina. A ver mi, že som nešťastný z toho, čo teraz musím urobiť, ale inak niektoré suky neprevychováš!“
Preboha, vari ma ide zmlátiť? To hádam nie!

To si azda nedovolí. Ďalšie minúty sa mi zliali do
jednej strašnej šmuhy. Alex si v sekunde vyzliekol nohavice i spodky. Priskočil ku mne, pritlačil
ma na gauč a rukou mi chytil obe zápästia.
Vtedy som si konečne uvedomila, čo chce urobiť. Ruky mi nasilu založil za hlavu a jedným
kolenom si ma pridŕžal, aby som sa nemohla
pohnúť. Chcela som si vyslobodiť ruky z jeho
zovretia, ale bol príliš silný. Jedna noha sa mi
zasekla medzi matracmi gauča, na druhú mi tlačil kolenom. Voľnou rukou mi vyhrnul tričko
a sťahoval nohavičky. Skrúcala som sa, snažila
som sa vymaniť, no zbytočne. Ani jemu sa však
nedarilo zbaviť ma nohavičiek, potreboval by
ešte jednu ruku... Svitla vo mne nádej, že keď sa
budem ešte chvíľu vzpierať, odporovať, prejde
ho to. Alex predsa takýto nie je. To v ňom iba
vzbĺkli všetky ohne, nahromadený stres a čo ja
viem, čo ešte. To skrátka nie je on, určite ho to
rýchlo prejde. V tej chvíli zamrmlal do riti a vzápätí trhol nohavičkami. Zostala som nahá.
Zvyšok mojej spodnej bielizne odhodil nabok,
surovo mi roztiahol nohy a ľahol si medzi ne.
Okamžite som zacítila, aký je tvrdý. Vôbec ma
to však nevzrušovalo.
„Alex, prosím ťa, nerob to,“ žobronila som.
„Prosím, ty predsa nie si taký ...“
„A aký som,“ zachrčal nado mnou, tváre sa
nám takmer dotýkali. Jednou rukou mi stále držal zápästia, druhou odťahoval nohu a pridržiaval mi ju, aby som ho náhodou nekopla. Razilo
z neho alkoholom a z môjho dychu pravdepodobne tiež.
„Si elegantný, milý, rozhľadený muž, ktorý vie,
ako sa správať k ženám. Koľkokrát si ma presvedčil, že to so mnou vieš. Úplne som sa do
teba zbláznila. Milujem ťa, nikoho predtým som
tak neľúbila. Ty si úplne iný, takého muža som
ešte nestretla...“ Náročky som rozprávala, nech
získavam čas, aby som čosi vymyslela. Vôbec mi
to však nezapaľovalo, len som vypúšťala slová
a zároveň som vedela, že tomu aj tak neujdem.
Preboha, ako sme sa mohli dostať až sem?!
„Máš pravdu,“ prikývol Alex. Prekvapene som
sa naňho pozrela.
„Máš absolútnu pravdu, Nina. Takého muža,
ako som ja, si ešte nestretla, a preto potrebuješ
príučku, aby si si vážila túto jedinečnú príležitosť. Poriadnu príučku!“
Chcela som niečo povedať, ale v tom okamihu
som cítila, ako sa do mňa pokúša dostať. Bola som
úplne suchá, nepodarilo sa mu to na prvý raz, ale
napokon do mňa predsa len vnikol. Nasilu, drsne,
hrubo. Keď už bol vo mne, rukou mi pustil nohu
a surovo ma chytil za vlasy. Zaklonil mi hlavu a ja
som sa už takmer nedokázala hýbať.
„Ak začneš kričať, alebo sa ma pokúsiš kopnúť, potiahnem ešte viac, takto...“ Zaťahal za
vlasy, vykrútil mi krk a ja som zalapala po vzduchu.
„A bude to bolieť ešte viac,“ pustil zovretie,
zhlboka som sa nadýchla a vystrašene som naňho hľadela.
„Tak buď rozumná a prijmi trest, ktorý si zaslúžiš. Nič viac nechcem, iba spravodlivosť.“ Ľavú
nohu zakliesnenú v gauči som si už necítila, vykrútené zápästia ma príšerne boleli a po líci mi
stekali slzy. Nemala som síl ďalej s ním bojovať.
Chvíľu na mne dychčal, potom zo mňa zliezol
a pustil mi zápästia. Zostala som nehybne ležať,
nevládala som sa ani pohnúť. Stál nado mnou,
hľadel na mňa s povýšeneckým úsmevom a zhlboka dýchajúc, oblizol si peru. Potom si bleskovo obliekol slipy a nohavice, upravil si košeľu
a naklonil sa ku mne.
„Dúfam, že už na mňa nebudeš skúšať žiadne
podrazy,“ nechtom pravého ukazováka mi prešiel po líci. Telom mi prebehla triaška a naskočila husia koža. Bola som zhnusená, odpudzoval
ma a najradšej by som mu vyškriabala oči. Úplne
vyčerpaná som sa však nezmohla ani na slovo.

„Chcem ti predsa len dobre, si moja láska, no vo
vzťahu musia platiť určité pravidlá. A tie si porušila. Verím, že sa to už nezopakuje a uvedomíš si,
čo vo mne máš.“ Sklonil sa nad moje spotené čelo
a pobozkal ma naň. Opakom ruky si utrel ústa
a vyšiel z izby. Počula som buchnúť dvere a vtedy
akoby sa vo mne všetko spustilo, schúlila som sa
do klbka a rozplakala. Lono ma pálilo, zápästia
som mala vykrútené, bolel ma krk, no to nebolo
nič oproti tomu, aká ponížená a špinavá som sa
cítila. Z nosa sa mi spustila krv, ale bolo mi to jedno. Ležala som polonahá na gauči, plakala som
a zaprisahávala sa, že to urobím. Tentoraz to už
nebudem odkladať. Toto sa dlho vydržať nedá, ja
sa ho jednoducho musím zbaviť!
Neviem, ako dlho som tam stála. Voda zo sprchy stekala a omývala moje takmer nehybné
nahé telo celé minúty. Len čo som vyšla zo sprchy a osušila sa, opätovne som pocítila silnú túžbu umyť sa. A potom znova a znova. Očista vodou ma na istý čas upokojila. Rituál umývania
som aj v ďalších dňoch opakovala tak často, ako
sa len dalo. Nástojčivý pocit zbaviť sa špiny som
v sebe nevedela potlačiť dlhé týždne. Bolo to akési zvláštne nutkanie. Racionálne som si ho dokázala vysvetliť, ale nič som so sebou nemohla urobiť. Voda, zas a znova voda... Keby som si ju – zranenú, pošpinenú – mohla tak vytrhnúť, vyrezať,
zbaviť sa jej. Nechcem ju. Priniesla mi bolesť
a potupu. Spolu s tou, ktorá mi predtým prinášala rozkoš, som zažila neopakovateľný hnus a hrôzu. Cítim k nej odpor. Ako mám žiť ďalej?
V nasledujúcich dňoch som do redakcie chodila naozaj iba z povinnosti a zdržiavala som sa
tam iba nevyhnutný čas.
„Asi na mňa lezie chrípka,“ odpovedala som na
otázky kolegov, či som v poriadku.
„Už dlhšie sa necítim vo svojej koži. Bolí ma
celé telo. Idem radšej pracovať domov.“
Na Milenine pokusy o kontakt som nereagovala. Odvtedy, ako sme boli u nich na návšteve, mi
x-krát telefonovala, dostala som od nej minimálne desať esemesiek, maily ani nerátam. Stále
dokola – Nina, si v poriadku? Prečo nedvíhaš telefón? Prečo neodpovedáš? Mám o teba strach.
Ozvi sa. Potom sa odmlčala. Chvalabohu, povedala som si v duchu. Naozaj sa mi nechce nič
vysvetľovať, nič rozpitvávať. Ani s ňou. Zo všetkého najviac túžim byť sama so sebou a svojou
bolesťou.
„Ja som vinná za to, čo sa stalo. Ja som ho vyprovokovala. Nemala som dopustiť, aby sa doňho Milena navážala,“ vytrvalo som opakovala,
sediac oproti staršej, sympatickej psychologičke. Mohla mať asi päťdesiat. Zaujali ma jej úplne
šedivé dlhšie vlasy sčesané dozadu do uzla a hladučká tvár takmer bez vrások. Pôsobila až nadpozemsky čisto.
Novela Nový život bez chlapa vychádza
v druhej polovici augusta vo vydavateľstve Ikar.
Rukopis knihy si ešte pred
vydaním prečítal známy a populárny
český
spisovateľ
Michal Viewegh, ktorý o ňom
povedal: „Prečítal som túto
knihu počas dovolenky na
Hvare a talent autorom rozhodne uprieť nemožno. Príbeh
je celkom svižný a obratne napísaný. Pre náročnejšieho čitateľa by sa dala rozvinúť kompozícia, dialógy, hlbšia psychológia postáv, no
v takejto podobe je to príbeh zo života, pri čítaní ktorého som naozaj získal averziu voči
tej odpornej hlavnej postave... a trpel som, že
sa Nina tomu idiotovi nevzoprela skôr.“
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Celoplošný
Alzheimer
Bratislava,
Vydavateľstvo Spolku slovenských
spisovateľov 2010
Názov novej knihy satirika a humoristu
Berca Trnavca Celoplošný Alzheimer
nejednému zábudlivcovi
pripomenie, že zabúda
na ľudskosť,
ale aj to, že často
stráca sebazáchovnú
pamäť, ba dokonca
aj súdnosť či zdravý
rozum:
Pomery až hrôzu budia,
jak s Alzheimerom
v čiernej dráme
dnes zabúdame,
zabúdame...
zabúdame už byť ľudia!
Po piatej knihe venovanej humoreskám,
v tejto šiestej autor opustil svoj
najpôvodnejší poviedkový žáner,
aby sa koncentroval na briskné, stručné
satirické diagnózy, veršované i neveršované.
Je to nápaditý a lákavý satiricko-humoristický
mix. Centrálnym motívom zbierky
je absolútna strata ľudskosti.
Trnavec je nielen humorista,
ale aj humanista. Nájdeme v nej
mnohé pozoruhodné aforizmy, jednak
nadčasové, ktoré môžu ako aktuálne
prechádzať všetkými režimami i stáročiami,
jednak také, ktoré sú špecifickým
svedectvom o dnešku, sondou
do brutálneho, baskerwillského kapitalizmu.
Ťažko vyberať, ale pripomeňme si najmä
také, čo prinášajú globálny nadhľad.
Napríklad kultový, vstupný aforizmus:
Šťastná budúcnosť nás možno naozaj
čaká, len si zrejme už nepamätá,
kde sa máme stretnúť. Alebo varovanie:
Sud s pušným prachom najrýchlejšie
zapáli hlupák horiaci za pravdu. Prípadne
ultra axiómu: Ľudstvo už tak dlho
napreduje, že konečne by bolo dobré vedieť,
kam. Hodno spomenúť napríklad
aj dva aforizmy zo sekvencie Posledné
uzly na vreckovke: Nikdy sme si nedali
našu pravdu zobrať! Vždy sme ju predali
za trhovú cenu. A druhý: Ako ukázala
najnovšia sonda, život na Marse existoval:
domnelé vyschnuté riečne korytá boli
v skutočnosti zákopy.
Aforistická myšlienka, paradoxná
a vtipná konštrukcia, získava
vo vydarenom veršovanom a rytmizovanom
útvare zvanom epigram svojský pôvab
a magickú príťažlivosť. Pravdaže,
iba vo vydarenom epigrame, lebo
v nevydarenom je myšlienka akoby
udusená škaredým a násilným veršovým
korzetom silených rýmov. Že Trnavcove
epigramy svoju príťažlivú silu a pôvab
majú, môže potvrdiť aj táto veršovaná
analýza: Prečo sa súperi jak psiská /
v pretekoch zbrojenia tak perú? / Pretože
víťaz vždycky získa / Medzinárodnú
cenu mieru. V závere epigramatických
sekvencií autor vyslovil za všetkých
satirikov takéto krédo: Stále to s ním
vyzerá bledo: satirik – nechránený svedok!
Autor sa aj v tejto svojej šiestej knihe
„nadýchol“ i na o niečo dlhšie texty,
na ultramikropoviedky. Napríklad
aj v sekvencii Púšť. Púšť napokon
je veľmi úrodná pôda humoristov.
Metafora púšte umožňuje predstaviť
chorobopis nášho sveta aj v pohľade
nášho autora: Pri dostatku fatamorgán
ani púšť nenechá na seba dlho čakať.
A čoho by som bol zo zbierky najradšej
ja sám autorom? Napríklad aj epigramu
Všetko je ináč:
Už nie sme na jednej lodi!
Sú vťahu posledné hody...
keď možnosť máme len takú,
byť v strachu na jednom vraku!!!
V Trnavcovej knihe nájdeme mnohé
odpovede s puncom súcitu
a satisfakcie, inštruktívny,
oslobodzujúci smiech humoru a satiry.
Brilantnými karikatúrami ju obohacuje
Bobo Pernecký.
Milan Kenda
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Dvojkniha o odvahe

Rudolf Sloboda: Ako som sa stal mudrcom, Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2010
Ilustroval Tomáš Klepoch

Milica Schraggeová: Do jesene bude všetko v poriadku
Broňa Schraggeová: Ja a môj brat
Bratislava, Artforum 2010

Rozprávačský hrdina knihy Rudolfa Slobodu, predškolák Janko, ktorý sa v každom zo štyridsiatich textov (autorských rozprávok či poviedok) pochádzajúcich z roku
1987 stáva čoraz väčším mudrcom, sa vôbec nevymyká
z textúry slobodovských dospeláckych kreácií. Veď
v narastaní konta jeho rozprávačskej
skúsenosti zaťažujúcej detského hrdinu a určenej detskému recipientovi priam názorne vidno jednak to,
z akých zázračností sa skladá Slobodovo rozprávačstvo, jednak to, prečo
je polčas rozpadu jeho estetickej aktuálnosti oveľa vyšší ako býva u iných
prozaikov či autorov píšucich pre
deti. O Slobodovi sa totiž všeobecne
vie, že hoci jeho knihy možno rátať
na desiatky, „celý život písal jednu
knihu“. Je to kniha o modernom
mudrlantovi, ktorého skepsa dosiahla takú úroveň, že mu neostalo nič
iné, len spisovať inventár tohto sveta
a skladať ho do kombinácií tvoriacich nepravdepodobné galaxie vo
vesmírnom rozložení pocitového
spektra moderného človeka.
Onen predškolácky mudrc napríklad v úvodnej poviedke Ako sa volám odpovie tete zvedavej na jeho meno a pýtajúcej sa, či nemá jazyk, tak, že
svojím veľkým jazykom oblizne zmrzlinu a už sa na tetu
nepozrie. Teta sa usmeje na mamu a malý mudrc sa teší,
že si všetci porozumeli, ale aj z toho, že sa teta nedozvedela, ako sa volá. Veď v tom to je: Slobodove postavy
vedia všetko, len ich identita zostáva tajomstvom. V ich
vesmíre vládne akýsi iróniou nabitý mier, v ktorom sú
všetci šťastní i nešťastní. Adept múdrosti Janko rozpráva o matke, otcovi, strýkoch, kamarátoch a dievčatách,
rozpráva o chlapčenských realitách, snoch a hrách
a rozpráva tak pekne, že storočnej babke sa zrazu zdá,

že je dievčatko. Ten mier je tam vždy, aj keď sa dopredu
vie, že keď kamarát Vinco narastie, „určite odíde z domu,“ lebo sa pre robotu nemal kedy hrať, a že so zábavným strýkom Rudolfom nie je všetko s kostolným riadom a má „všetko nakrivo“, lebo je starý mládenec. Ten
mier je tam aj preto, že celý svet sa
zmestí do Devínskej Novej Vsi, do jej
pieskov, skamenelín, hlín a borovíc,
vôd Moravy, záhrad a prímestskej dedinskosti, kde sú ľudské vzťahy viditeľnejšie a priezračnejšie, kde možno
stretnúť živého podkúvača, obuvníka
či tehliara a kde možno v noci nazbierať svietiace bylinky. Ten mier je
tam tiež preto, lebo je tam humor,
írečitý, trocha záhorácky pristrihnutý, osobitý a autentický. Aj ním akoby chcel Sloboda svojim detským čitateľom neodvolateľne odkázať, že
ani slovom sa všetko nekončí, že za
slovom môže byť ešte všeličo, a že to
môže byť oveľa dôležitejšie ako samé
slovo. Presnosťou v pomenúvaní odomkýnajúcou skryté komnaty jazyka
Sloboda zasväcuje, vábi a ošarmuje.
Jeho vábničkou na detského čitateľa
je presný strih vety, zrozumiteľná formulácia, studničnočistá štylizácia. Aj keď sa tu rozpráva o veciach, čo sa
pomaly strácajú a možno už ani neexistujú, v svete vytvorenom slobodovským zázračným rozprávačstvom
všetko nanovo ožíva a dostáva svoju patinu i modernú
ľahkosť. Ani po vyše dvadsaťročí od vzniku týchto rozprávkových textov nemusíme mať dojem, že z nich niečo vyprchalo, stopornelo, zhavranelo. Všetko je v nich
také, aké má byť: presné, jasné, veselé a tajomné.
A podporujú to i ilustrácie Tomáša Klepocha, rovnako
hravé a zmyselne rozpohybované ako Slobodove texty.
Alexander Halvoník

Straty ako nálezy
Ivan Žucha: Strácanie nájdeného času, Bratislava, Kalligram 2010
Už názov novej knižky profesora psychiatrie a literáta
Ivana Žuchu (1935 – 2009), s ktorého menom sme sa
mohli dlhodobo stretávať v Romboide, Raku či v iných
časopisoch, napovedá čosi o základnej tónine posmrtne
vychádzajúcich textov. Tušíme zaujímavú polemiku (nielen) s Proustom, ale na základe predchádzajúcich stretnutí s autorom aj s ďalšími klasickými postavami svetovej literatúry a s ich (kognitívnymi, lingvistickými, ideologickými, etickými...) „posolstvami“.
Hneď na prvých stránkach knižky sa ukáže, že naše tušenie nebolo nesprávne. Všestranne erudovaný, originálny autor rozohráva hru myšlienkových asociácií, indukcií
a dedukcií, analýz a syntéz, analógií, v ktorých často siaha za paradoxmi, oxymoronmi ako osvedčenými nástrojmi na uchopenie témy. Je to hra nezvyčajnej optiky a pozorovania. Toto videnie sa týka rovnako – dajme tomu –
všednej, až banálnej reality, ako aj nového čítania literárnych, filozofických, psychoanalytických, sociologických
a ďalších textov (od klasických diel európskeho kultúrneho dedičstva až po moderné, ba súčasné koncepcie)
o tejto realite.
Nové čítanie (videnie) so značným potenciálom skepsy
ako základnej metódy smeruje k evidovaniu – na kapitolky členenej, no zároveň vnútorne súvisiacej – série (metafyzických, epistemologických, logických...) „strát“. Aby
som to spresnila: čítajúc autorove texty strácame (alebo
aspoň autor nás vedie k tomu, aby sme sa pokúsili strácať) „istoty“, ktoré sme si osvojili a často sa o ne opierame v teoretických uvažovaniach i v bežnom živote,
a nedbáme pritom na to, že mnohé istoty sú vystavané
na opakovaných (nie vždy však nanovo overovaných faktoch), ba aj na mnohých nereflektovaných predsudkoch,
predpojatostiach. Zoberme si napríklad pojem identity,
alebo pojem Ja (v zmysle self, Selbst): Žucha (dodám, že
v súlade s viacerými súčasnými filozofickými koncepciami) problematizuje jeho tradičné chápanie ako niečoho
stáleho, pevného, uzatvoreného či dokonca izolovaného
(iste, dali by sa uviesť aj iné príklady ako ten sartrovský,

ktorý si autor zvolil, ale to v danom kontexte nie je natoľko dôležité)... Žucha problematizuje aj ustálené vymedzenie pojmov filozofie, filozofovať, vhodným námetom
na kritický, spochybňujúci pohľad sa mu stávajú uznávané filozofické koncepcie (do istej miery polemizuje napríklad s Kantom): stačí zmeniť uhol pohľadu, myšlienkovú operáciu a výsledok uvažovania je iný, niekedy dokonca celkom opačný. Na mušku si berie viaceré epistemologické pojmy, s otáznikom vníma pojem samého
poznávacieho problému, pravdy, zmyslovej percepcie,
nastoľuje otázky dôveryhodnosti autora, mechanizmy,
akými sa udeľuje epistemická či iná autorita, všíma si
vzťahy vedomia a nevedomia, apriórneho verzus aposteriórneho, myšlienky a jazyka, zo sociálnej oblasti tematizuje napríklad otázky moci, komunikácie a jej podôb,
slobody, otázky „prirodzenosti“ a „prirodzeného“... Netradičným pohľadom objavuje nové aspekty, vzťahy, súvislosti v procesoch, veciach, vlastnostiach, o ktorých zväčša nepochybujeme, ba ani priveľmi neuvažujeme. Znalec
ľudskej psychiky, jej krajných polôh i vychýlení, nás nabáda k pochopeniu toho, že hoci sa za úspech zväčša pokladá nájdenie niečoho strateného (nálezu sa vo všeobecnosti pripisuje pozitívna hodnota, strate negatívna), opak
môže byť pravdou, a preverujúc naučené hodnotiace postupy, mení znamienka, aby ponúkol alternatívny pohľad,
pri ktorom straty môžu byť ozajstnými nálezmi...
Ivan Žucha ponúka náročnejším čitateľom a čitateľkám
záznamy, fragmentárne úvahy, esejistické či poetické texty, náčrty poviedok, ktoré sa nikdy nestanú „hotovými“,
zavŕšenými poviedkami, skice či etudy... Cítime, že tieto
„medzižánrové“ zápisky vytvárali pre autora osobitý priestor slobody, intimity, maximálnej otvorenosti, že boli určitou (seba)pozorovateľňou, do ktorej sa možno uchýliť
a v ktorej možno stvárňovať, zahusťovať, zvýznamňovať,
ale aj projektovať vlastné prežívanie. Do ktorej môžeme
vstupovať pri ich čítaní aj my, ak sme aspoň trochu (myšlienkovo, pocitovo, postojovo) na taký vstup pripravení.
Etela Farkašová

CITUJEME ...
„Prosím vážených mäsožravcov, aby si naďalej
pochutnávali na vyprážanom bravčovom rezni,
či na hovädzom steaku. Ja im ho nijakým spôsobom
nezávidím. Zároveň ich prosím, aby mi oni nezávideli
moju brokolicu, karfiol, paradajky, šaláty a najväčšiu
lahôdku po cibuli a cesnaku akú poznám –
a to žihľavu. Keď som bol dieťa, nechápal som
správanie húsat na dvoroch mojej takmer rodnej
dedinky Krásnej nad Hornádom. Tie sa šli podusiť

od dychtivosti, ako hltali obarenú žihľavu, ktorú
im gazdiná hodila na dvor.
Vždy sa pri tejto predstave húsat drhnúcich
sa žihľavou usmejem, ak sa dostanem do lesa
a naďabím na krásny žihľavový záhon, do ktorého
sa s chuťou pustím.“
Stanislav Háber: Mäkké F
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2010

Vo vydavateľstve Artforum vyšli
dve neštandardné publikácie Brone
a Milice Schraggeovej tvoriace spolu jeden celok. Kniha Brone Schraggeovej Ja a môj brat predstavuje
komixový pendant k textu Milice
Schraggeovej zobrazujúci citový
vzťah súrodencov v zložitom období života.
Milica Schraggeová vo svojom
diele Do jesene bude všetko v poriadku rozvíja tragický osud svojho syna Filipa, študenta architektúry. V úvode prostredníctvom rozprávkového motívu sudičiek načrtáva tematiku novely. Náhly zlom
vo Filipovom živote nastáva po
ukončení tretieho ročníka architektúry, keď dezorientovaný zablúdi
v dôverne známom meste. Následne mu mozgová encefalitída poškodí centrum krátkodobej pamäti
a lekári mu diagnostikujú obzvlášť
špecifické ochorenie paraneoplastický syndróm sprevádzaný epileptickými záchvatmi, ktorý istým
spôsobom súvisí s predchádzajúcim onkologickým problémom.
V súvislosti s touto diagnózou si Filip začína zaznamenávať jednotlivé
udalosti dňa do denníka: „Jediná
vec, ktorú bol Filip schopný začať
robiť, bolo vytvorenie externej pamäti vo forme zápiskov.“ Po troch
rokoch snahy o zlepšenie jeho zdravotného stavu, po nasadení lekárskej i alternatívnej liečby sa u neho
objavuje znova onkologické ochorenie s metastázami a Filipovo telo
už viac nedokáže odolávať.
Publikáciu je možné vnímať z ur-

čitého hľadiska ako experiment
s využitím netradičných postupov.
Novela je napísaná z pohľadu matky, ktorá dopĺňa niektoré synove
(farebne odlíšené) zápisky. Grafika,
ako i presné datovanie udalostí
a detailné uvádzanie lokalít takisto
vytvárajú dojem denníka. Text
sprevádzajú
fotografie
Filipa
Schraggeho s miestami jeho častých prechádzok v Bratislave, do
ktorej je situovaný aj dej. Všetky
tieto fakty dotvárajú skutočný príbeh – štvorročný boj mladého človeka so zákernou chorobou. Zároveň je načrtnutá aj zložitá situácia
v rodine, obavy i nervozita členov
domácnosti z Filipovej budúcnosti,
jeho vzťahy s kamarátmi a sestrou
Broňou. Spestrenie každodennej
monotónnosti, ale i novú energiu
a optimizmus v neľahkom položení
prinášajú výlety s rodinou a kamarátmi, lyžovačky, prechádzky i celkom drobné radosti života – „(...) naučil ma, že si treba pekné pohľady
všímať a uchovávať. Keď vidím oblohu ožiarenú vychádzajúcim slnkom,
alebo tmavočerveno sfarbenú pri
jeho západe, tak v duchu som vždy
pri Filipovi a hovorím si, že je to pozdrav od neho.“
Kniha Do jesene bude všetko
v poriadku je nielen príbehom veľkého utrpenia a bolesti, ale i neobyčajnej odhodlanosti, nepoddajnosti a túžby po živote. „Dvojkniha“ o nepriaznivom osude zanecháva v čitateľovi nevšedný a hlboký
zážitok.
Martina Grmanová

Objavovanie nanovo
Braňo Hochel: Mr Perplex a jeho žiaci, Bratislava,
ARS POETICA 2009
Básnik, prozaik, dramatik, literárny vedec, redaktor a vysokoškolský
pedagóg Branislav Hochel vydal
piatu básnickú zbierku s naozaj netradičným názvom, čo však pre
tohto autora nie je ojedinelé. Hoci
sa objavili názory, že v knihe Mr
Perplex a jeho žiaci sú alúzie na
budhistických majstrov a ich žiakov, nemožno zotrvať len pri takomto hodnotení, ba ani pri tom,
že z tejto zbierky ustúpila modelovosť a civilný výraz. Práve naopak.
Popri istých postmodernistických
postupoch je modelovosť textov
a civilnosť výrazu vo veľmi vyváženej miere.
V celej zbierke je prítomná postava – Mr Perplex, ktorý predstavuje
akéhosi sprievodcu dejinami, múdrosťou, zákonitosťami zakorenenými v generáciách. Tie odovzdáva
svojim zvedavým žiakom, a tak jednotlivé básne majú dialogický ráz
a veľmi podobnú, ba až identickú
kompozíciu: pozorovanie – otázka
– pomenovanie – poučenie. Všetky
posolstvá z jednotlivých básní vyúsťujú do konštatovania: „Do knihy Mr
Perplex a jeho žiaci zapísali:“ – vždy
za tým nasleduje nejaká sentencia,
napr. „Hovoriť o umení znamená nehovoriť o umení“, „Z básne plynie iba
to, čo v nás zostáva...“
Učenie má podobu dejín ľudstva,
jeho pamäti a akejsi konfrontácie
minulosti s prítomnosťou. Hochelova filozofujúca poézia vypovedá, že
človek sa v princípe nemení, mení
sa len prostredie, okolnosti, ale aj
tie môže človek prispôsobovať, pretvárať a pretvoriť. V tejto zaujímavej
zbierke veršov, ktoré istým spôsobom pripomínajú Gavlovičovu Va-

lašskú školu mravov stodolu, je prítomný obraz tradovania múdrosti
a jeho metód z generácie na generáciu, cítiť z nich morálne posolstvá,
nepretržitosť odovzdávania skúseností a tradícií. Braňo Hochel nanovo objavuje a pripomína večne existujúce veci a javy, vo svojich reflexiách hovorí o zodpovednosti za
chyby a omyly iných i o tom, že robiť zo záujmu, nie z donútenia predstavuje slobodu človeka. Napriek
vážnosti nastoľovaných problémov
nájdeme v Hochelových veršoch aj
kúsky nečakaného humoru, jemné
erotické motívy i iróniu: „Podľa novín bolo všetko v primeranom poriadku“.
Jednotlivé básne majú patinu starovekej poézie, ide aj o zaujímavý
presah z jednej strofy do nasledujúcej, dokonca z básne do básne, alebo o verše, ktorých sémantika sa
mení podľa toho, či ich umiestnime
do minulosti alebo prítomnosti.
V kompozícii sú aj zvláštnosti, za
ktorými môžeme, no nemusíme
nájsť sémantiku či zmysel, možno
„len“ nápaditosť, keď napr. prázdna
strana v kontexte môže symbolizovať, že človek (učiteľ Perplex) nemá
komu rozprávať alebo ho nikto nepočúva. K týmto zvláštnostiam patrí aj značenie jednotlivých básní
rímskymi číslicami bez zachovania
ich poradia a pri absencii niektorých
čísel.
Texty zbierky zdanlivo ľahko plynú, no pod tou ľahkosťou formy,
ako pod tvrdou škrupinou je jadro
básnikovej výpovede, ktorá rozruší, lebo človeku mnohé pripomína.
Gabriela Rakúsová
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Knihy v predaji
0 VŠEOBECNOSTI
03 Encyklopédie. Všeobecné slovníky
10 objaviteľov, ktorí zmenili svet.
Z angl. orig. prel. Juraj Činčura
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart
2010. 1. vyd. 64 s. Viaz.
Encyklopedická publikácia v modernom grafickom dizajne a s akčnými
ilustráciami určená mládeži približuje životy svetoznámych objaviteľov
a ich vplyv na vývin našej civilizácie.
ISBN 978-80-8085-825-4
10 osobností, ktoré zmenili svet.
Z angl. orig. prel. Jela Krajčovičová
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart
2010. 1. vyd. 64 s. Viaz.
Encyklopedická publikácia v modernom grafickom dizajne a s akčnými
ilustráciami určená mládeži približuje životy svetoznámych politikov 20.
storočia a ich vplyv na celosvetové
spoločensko-politické procesy.
ISBN 978-80-8085-836-0
2 NÁBOŽENSTVO. DUCHOVNOSŤ
20 Kresťanské náboženstvá
BENEDIKT XVI.
Cirkevní otcovia od Klementa Rímskeho po svätého Augustína. Z tal.
orig. prel. J. Cepko
Trnava, Dobrá kniha 2009. 1. vyd.
230 s. Viaz.
Zbierka katechéz.
ISBN 978-80-7141-658-6
CIBULKA, Július
Klamný úsvit
Liptovský Mikuláš, TRANOSCIUS
2010. 1. vyd. 412 s. Viaz.
Spomienky evanjelického kňaza.
ISBN 978-80-7140-329-6
REPKO, Jozef – ŠTRBA, Blažej
Kňaz včera a dnes
Banská Bystrica, Kňazský seminár sv.
Františka Xaverského 2010. 1. vyd.
149 s. Brož.
Biblicko-teologické prednášky.
ISBN 978-80-88937-42-5
RONČÁKOVÁ, Terézia
Keď chce cirkev hovoriť mediálnym
jazykom
Ružomberok, Katolícka univerzita
v Ružomberku 2009. 1. vyd. 181 s.
Brož.
Prienik náboženského a publicistického štýlu.
ISBN 978-80-8084-419-6
RONČÁKOVÁ, Terézia
Ako cirkev hovorí mediálnym jazykom
Ružomberok, Katolícka univerzita
v Ružomberku 2009. 1. vyd. 211 s.
Brož.
Prienik náboženského a publicistického štýlu II.
ISBN 978-80-8084-420-2

Analýza prvej etapy transformačného procesu Slovenska.
ISBN 978-80-225-2937-2
MORVAY, Karol
Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2009
Bratislava, Ekonomický ústav SAV
2010. 1. vyd. 97 s. Brož.
Štúdia.
ISBN 978-80-7144-177-9
ŠÍPOŠ, Gabriel – SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ, Emília – JACKO, Tomáš
Protikorupčné minimum 2010
Bratislava, TIS 2010. 1. vyd. 76 s.
Brož.
Hodnotenia a odporúčania pre Slovensko.
ISBN 978-80-89244-67-6
34 Právo. Legislatíva
HAGER, Bernhard – TÓTHOVÁ, Annamária
Podpora obnoviteľných zdrojov
energie na Slovensku
Bratislava, Epos 2010. 1. vyd. 206 s.
Viaz.
Komentár k zákonu č. 309/2009 Z. z.
o obnoviteľných zdrojoch.
ISBN 978-80-8057-847-3
Komentár k vyhláške č. 508/2009
Z. z. o vyhradených technických zariadeniach
Bratislava, Technická inšpekcia 2010.
1. vyd. 136 s. Brož.
Komentár.
ISBN 978-80-970349-5-5
Pluralizmus moci a práva. Zost.
D. Lengyelová
Bratislava, Ústav štátu a práva SAV –
Bratislavská vysoká škola práva 2009.
1. vyd. 480 s. Brož.
Zborník z medzinárodnej konferencie
(Tatranská Štrba 25. – 27. 3. 2009).
ISBN 978-80-970144-3-8
SIMAN, Michael – SLAŠŤAN, Miroslav
Primárne právo Európskej únie
Bratislava, EUROIURIS – Európske
právne centrum 2010. 3. vyd. 1097 s.
Brož.
Aplikácia a výklad práva únie s judikatúrou.
ISBN 978-80-89406-06-7
STAROŇOVÁ, Katarína
Hodnotenie vplyvov – Impact assessment v teórii a praxi Slovenska
a Európskej únie
Bratislava, ADIN 2009. 1. vyd. 192 s.
Viaz.
Legislatívny proces a hodnotenie
vplyvov.
ISBN 978-80-89244-39-3
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Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky
2009
Košice, Ústavný súd SR 2010. 1. vyd.
1422 s. Viaz.
Súbor dokumentov.
ISBN 978-80-969989-2-0

32 Politika

37 Pedagogika. Školstvo. Veda

Voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky 2010
Bratislava, Merkury 2010. 1. vyd. 108
s. Brož.
Komentár k zákonu.
ISBN 978-80-89458-03-5

Integrálna integrácia žiakov so
ŠVVP
Bratislava, Raabe Slovensko 2010.
1. vyd. 122 s. Brož.
Príručka pre riaditeľov škôl o integrácii žiakov so zdravotným znevýhodnením.
ISBN 978-80-89182-45-9

33 Ekonomika
Aktualizácia medzinárodných účtovných štandardov
Bratislava, Epos 2010. 1. vyd. 47 s.
Brož.
Prehľad predpisov.
ISBN 978-80-8057-826-8
IVANIČKA, Koloman
Európske trendy a naše perspektívy
a záujmy v integrujúcej sa Európe
Bratislava, EKONÓM 2010. 1. vyd.
112 s. Brož.
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391 Učebnice
BALKO, Ladislav – KRÁLIK, Jozef
Finančné právo
Bratislava, Právnická fakulta UK
2010. 1. dotlač vyd. 491 s. Brož.
Učebnica.
ISBN 978-80-7160-290-3
BARANCOVÁ, Helena – SCHRONK,
Robert
Pracovné právo
Bratislava, Sprint 2009. Bez vyd. 799 s.
Viaz.
Vysokoškolská učebnica.
ISBN 978-80-89393-11-4
GAVORA, Peter
Akí sú moji žiaci?
Nitra, ENIGMA 2010. 2. aktual. vyd.
216 s. Brož.
Pedagogická diagnostika žiaka – príručka pre študentov.
ISBN 978-80-89132-91-1
GECÍKOVÁ, Ivana – PAPCUNOVÁ, Viera
Metódy a techniky regionálnej analýzy
Bratislava, Merkury 2010. 1. vyd. 169 s.
Brož.
Učebný text.
ISBN 978-80-89458-08-0
HONTYOVÁ, Kajetana – LISÝ, Ján –
MAJDÚCHOVÁ, Helena
Základy ekonómie a ekonomiky
Bratislava, EKONÓM 2010. 7. aktual.
a preprac. vyd. 194 s. Brož.
Učebnica.
ISBN 978-80-225-2943-3
KALISKÝ, Ján
Etická výchova v nemecky hovoriacich krajinách
Banská Bystrica, Univerzita Mateja
Bela 2009. 1. vyd. 139 s. Brož.
Príručka pre učiteľov etickej výchovy
a študentov.
ISBN 978-80-8083-904-8
KUBÍČEK, Pavol – MAMOJKA, Mojmír – PATAKYOVÁ, Mária
Obchodné právo
Bratislava, Právnická fakulta UK
2010. 1. dotlač vyd. 390 s. Brož.
Učebnica.
ISBN 978-80-7160-225-5
LIPTÁKOVÁ, Ľudmila – VUŽŇÁKOVÁ, Katarína
Dieťa a slovotvorba
Prešov, Prešovská univerzita 2009.
1. vyd. 202 s. Viaz.
Vysokoškolská učebnica.
ISBN 978-80-555-072-0
MARCZYOVÁ, Klaudia
Základy ústavného práva
Bratislava, Merkury 2009. 1. vyd. 205
s. Brož.
Učebný text.
ISBN 978-80-89143-79-4
OTTOVÁ, Eva
Teória práva
Šamorín, HEURÉKA 2010. 3. vyd. 323 s.
Brož.
Učebnica.
ISBN 978-80-89122-59-2

39 Etnológia. Mravy a zvyky. Folklór

Učíme sa čísla. Ilust. Romana Šíchová
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment
2010. 1. vyd. Nestr. Edícia Šikovný
predškolák. Brož.
Pracovný zošit pre deti od 5 rokov,
ktorý zábavnou formou rozvíja myslenie predškoláka.
ISBN 978-80-8089-385-9

VARGOVÁ, Bohuslava
Variácie a ponášky na rómske ľudové piesne
Bratislava, Kultúrne združenie národností a etník SR 2009. 1. vyd. 63 s.
Brož.
Rómske ľudové piesne autorka prebásnila.
ISBN 978-80-89397-11-2

Učíme sa písmenká. Ilust. Romana
Šíchová
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment
2010. 1. vyd. Nestr. Edícia Šikovný
predškolák. Brož.
Pracovný zošit pre deti od 5 rokov,
ktorý zábavnou formou rozvíja myslenie predškoláka.
ISBN 978-80-8089-384-2

Učíme sa so zvieratkami. Ilust. Romana Šíchová
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment
2010. 1. vyd. Nestr. Edícia Šikovný
predškolák. Brož.
Pracovný zošit pre deti od 5 rokov,
ktorý zábavnou formou rozvíja myslenie predškoláka.
ISBN 978-80-8089-383-5

64 Praktický život
JORDÁNOVÁ, Zdeňka
Buďte rovnocenní a spolupracujte!
Bratislava, Eugenika 2010. 1. vyd.
298 s. Brož.
Vzťahy medzi mužmi a ženami.
ISBN 978-80-8100-188-8

VOLNER, Štefan
Politológia I.
Bratislava, Merkury 2009. 1. vyd. 150
s. Brož.
Učebný text.
ISBN 978-80-89143-95-5

VESELÝ, Miro
Ako dosiahnuť úspech. Ako uspieť
v živote
Bratislava, M. Veselý 2009. 1. vyd.
226 s. Brož.
Praktická príručka.
ISBN 978-80-970224-4-0
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66 Dekorácia. Záhradníctvo. Majstrovanie. Hobby

57 Botanika. Zoológia
Atlas sukulentov XII.
Bratislava, VID 2010. 1. vyd. s. 441 –
480 s. Brož.
Atlas XII. s obsahom zväzkov I. – XII.
2010.
ISBN 978-80-85441-29-1
59 Učebnice

SZABÓOVÁ, Enikő – RADICSOVÁ,
Mária
Aranžovanie kvetov. Z maď. orig.
prel. E. Némethová
Veľký Meder, Talentum 2010. 1. vyd.
64 s. Brož.
Praktická príručka.
ISBN 978-80-88979-94-4
691 Učebnice

SAKÁLOVÁ, Katarína – ZSOLT, Simonka – STREŠŇÁKOVÁ, Anna
Matematika. Lineárna algebra
Bratislava, EKONÓM 2010. 1. vyd.
263 s. Brož.
Učebný text.
ISBN 978-80-225-2906-8
TEPLOVSKÝ, Miroslav
Matematické hlavolamy
Nitra, ENIGMA 2010. 2. rozš. vyd.
181 s. Brož.
Stovky zábavných úloh pre žiakov ZŠ
a SŠ.
ISBN 978-80-89132-86-7
6 APLIKOVANÉ VEDY
62 Psychológia. Psychiatria. Psychoanalýza. Sexualita
RUDNEROVÁ, Rima
Návod na šťastie. Z angl. orig. prel.
M. Gazdík
Bratislava, Maple Press 2009. 1. vyd.
239 s. Viaz.
Sprievodca na ceste ku šťastiu.
ISBN 978-80-88721-22-2
WEISSMAN, Myrna M. – MARKOWITZ, John C. – KLERMAN, Gerald L.
Interpersonálna psychoterapia (IPT)
Trenčín, Vydavateľstvo F 2010. 1. vyd.
454 s. Brož.
Kompletný sprievodca.
ISBN 978-80-88952-63-3

GÚTH, Anton
Fyziológia – neurofyziológia
Bratislava, Liečreh Gúth 2009. 1. vyd.
110 s. Brož.
Vybrané kapitolky pre študentov rehabilitácie a ošetrovateľstva.
ISBN 978-80-88932-28-4
KOLCUN, Michal – BEŇA, Ľubomír –
MÉSZÁROS, Alexander
Optimalizácia prevádzky elektrizačnej sústavy
Košice, Technická univerzita 2009.
1. vyd. 265 s. Viaz.
Učebnica.
ISBN 978-80-553-0323-9
RICHTEROVÁ, Viera
Prieskumy pre marketingový manažment
Bratislava, Sofa 2009. 1. vyd. 377 s.
Brož.
Učebnica.
ISBN 978-80-89033-66-8
USTANÍKOVÁ, Helena – POČAROVSKÁ, Jarmila
Technológia pre 2. ročník UO 3661
2 murár
Bratislava, KONTAKT PLUS 2009.
1. vyd. 175 s. Brož.
Učebnica.
ISBN 978-80-88855-80-4

631 Lesníctvo. Poľnohospodárstvo.
Poľovníctvo. Rybárstvo. Domáce
zvieratá

7 UMENIE. ŠPORT. VOĽNÝ ČAS

KUNCA, Andrej
Aktuálne problémy v ochrane lesa
2010
Zvolen, Národné lesnícke centrum
2010. 1. vyd. 152 s. Brož.
Zborník referátov z medzinárodného seminára (Nový Smokovec 15. –
16. 4. 2010).
ISBN 978-80-8093-108-7

Národná cena za dizajn 2009. Zost.
A. Pekárová
Bratislava, Slovenské centrum dizajnu 2009. 1. vyd. Nestr. Brož.
Výsledky súťaže.
ISBN 978-80-970173-0-9

NOVOTNÝ, Július – MORAVČÍK, Martin – JENDEK, Stano
Slovenský les
Zvolen, Národné lesnícke centrum
2010. 1. vyd. 133 s. Viaz.
Krásy lesa vo fotografii s textami
o vývoji využívania lesov, starostlivosti o nich a lesníckej odbornosti.
ISBN 978-80-8093-107-0
NÔŽKA, Ján
V horách Poľany
B. m., J. Nôžka 2009. 1. vyd. 178 s.
Viaz.
Poľovnícke spomienky bratov Nôžkovcov, ktorí prežili celý život na samotách Poľany.
ISBN 978-80-970354-1-9
Zvyšovanie
konkurencieschopnosti subjektov lesného hospodárstva
Zvolen, Národné lesnícke centrum
2009. 1. vyd. 78 s. Brož.
Príručka.
ISBN 978-80-8093-101-8

70 Teória a dejiny umenia. Všeobecnosti

78 Hudba. Tanec. Scénické umenie.
Iné múzické formy
SLÁDEK, Milan – KRET, Anton
Umenie okamihu. Ilust. Foto Ctibor
Bachratý a i.
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart
2010. 1. vyd. 127 s. Viaz.
Monografia o najdôležitejších tvorivých míľnikoch míma svetového
formátu (nar. 1938) s množstvom
fotografií a faktov o jednotlivých
vystúpeniach a umeleckých projektoch.
ISBN 978-80-8085-934-3
Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných
programoch umeleckého školstva.
Zost. M. Bárdiová, J. Zemko
Banská Bystrica, Akadémia umení
v Banskej Bystrici – Štátna vedecká
knižnica 2009. 1. vyd. 205 s. Brož.
Zborník textov z muzikologickej
konferencie (B. Bystrica 20. 10.
2009).
ISBN 978-80-89078-70-1

www.litcentrum.sk
79 Šport. Voľný čas
BRUNELLE, Lynn
Ako táboriť. Z angl. orig. prel. Eva
Budjačová. Ilust. Elara Tanguy
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart
2010. 1. vyd. 367 s. Flexi
Ilustrovaná príručka pre deti a mládež, ktoré sa chystajú do prírody:
174 aktivít, hier, projektov, receptov,
piesní, experimentov a ďalších činností, učenia a zábavy.
ISBN 978-80-8085-769-1
8 LITERATÚRA. BELETRIA
80 Literárne dejiny. Teória. Kritika. Korešpondencia. Súborné dielo
a vybrané diela. Biografie a monografie o spisovateľoch
VLADIK, Martin
Čas poznania
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2010. 1. vyd.
114 s. Viaz.
Výber z tvorby básnika (nar. 1960)
k jeho životnému jubileu obsahuje
básne zo zbierok Túžba, Soví ľudia,
Vesmírna orchidea, Psie časy, Básnik
sudca a Biely Daniel.
ISBN 978-80-8061-409-6
81 Poézia
HOCHEL, Braňo
Mr Perplex a jeho žiaci
Bratislava, ARS POETICA 2009. 1. vyd.
47 s. Edícia Ambit. Viaz.
Básnický cyklus spisovateľa, prekladateľa a vysokoškolského pedagóga
(nar. 1951).
ISBN 978-80-89283-24-8
TURAN, Andrijan
Origami. Foto Andrej Balco
Košice, Vydavateľstvo PECTUS 2010.
1. vyd. 75 s. Edícia Domesticum.
Viaz.
Aktuálna zbierka najmä ľúbostnej
poézie od autora strednej generácie
(nar. 1962).
ISBN 978-80-8943504-3
83 Román. Novely. Poviedky
BÁTOROVÁ, Mária
Stred
Bratislava, Ikar 2010. 1. vyd. 216 s.
Viaz.
Aktuálny román s esejistickými prvkami spisovateľky a literárnej vedkyne zachytáva život intelektuálov súčasnej Bratislavy.
ISBN 978-80-551-2305-9
BERNIÈRES, Louis de
Srdečné pozdravy z Notwithstandingu. Z angl. orig. prel. Adriana Komorníková
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart
2010. 1. vyd. 228 s. Edícia MM. Viaz.
Anglický autor (nar. 1954) svetoznámeho románu Mandolína kapitána
Corelliho rozpráva v románe bizarný príbeh anglického vidieka 60.
a 70. rokov so svojráznymi postavičkami.
ISBN 978-80-8085-986-2
CONNELLY, Michael
Strašiak. Z angl. orig. prel. Patrick
Frank
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart
2009. 1. vyd. 395 s. Viaz.
Detektívny román svetoznámeho
amerického spisovateľa o novinárovi
Jackovi, ktorý dostáva výpoveď v Los
Angeles Times a zapletie sa do cesty
beštiálnemu vrahovi.
ISBN 978-80-8085-884-1
DÁN, Dominik
Mucholapka
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart
2010. 1. vyd. 300 s. Viaz.
Ďalšia detektívka slovenského autora píšuceho pod pseudonymom
o dvojici vyšetrovateľov Nášho Mesta
a pátraní po zločincovi.
ISBN 978-80-8085-937-4
RUMPLI, Jaroslav
Kruhy v obilí
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart
2010. 1. vyd. 446 s. Viaz.
Tretí román s podtitulom Krátke de-
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Anotácie
jiny death metalu o filozofii života
a záhadách.
ISBN 978-80-8085-838-4
SOLOMONSOVÁ, Natasha
Zoznam pána Rosenbluma alebo
Ako sa stať Angličanom. Z angl. orig.
prel. Zdenka Buntová
Bratislava, Ikar 2010. 1. vyd. 288 s.
Viaz.
Románový debut anglickej autorky,
v ktorom nemecký židovský pár Jack
a Sadie emigruje pred druhou svetovou vojnou do Anglicka a tam dostane zoznam, ako sa správať v novej
domovine.
ISBN 978-80-551-2175-8
84 Eseje. Prednášky. Iné písomné
formy
Argumenty. Hovory so synom i s tebou. Zost. a doslov M. Gáfrik
Liptovský Mikuláš, TRANOSCIUS
2010. 2. dopl. vyd. 66 s. Brož.
Úvahy a názory M. Rázusa, ktoré nestratili po rokoch na aktuálnosti.
ISBN 978-80-7140-326-5
86 Literatúra pre deti a mládež
ARTHUR, Robert
Traja pátrači. Záhada zajakavého
papagája. Z nem. orig. prel. Svetlana
Mrlianová-Marušiaková
Bratislava, Slovenské pedagogické
nakladateľstvo – Mladé letá 2010.
5. vyd. 117 s. Viaz.
Piate vydanie príbehu troch pátračov
o zajakavom papagájovi, ktorý zmizne. Vhodné pre deti od 9 rokov.
ISBN 978-80-10-01844-4
DUPRAU, Jeanne
Veštkyňa z Yonwoodu. Z angl. orig.
prel. Dagmar Šajtyová
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart
2010. 1. vyd. 289 s. Viaz.
Fantasy príbeh s podtitulom Tretia
kniha mesta Ember, ktorý sa odohráva ešte pred príbehmi z autorkiných
kníh Mesto Ember a Ľudia zo Sparku
(obe vyšli v Slovarte) a rozpráva
o ohrození mesta Yonwood vojnou.
ISBN 978-80-8085-847-6
MARX, André
Traja pátrači. Záhada hmlistej hory.
Z nem. orig. prel. Magda Takáčová
Bratislava, Slovenské pedagogické
nakladateľstvo – Mladé letá 2010.
1. vyd. 123 s. Viaz.
Detektívny príbeh o troch pátračoch,
ktorý sa odohráva v Skalistých horách v osamelom dome so sympatickou rodinou a bielym prízrakom.
Vhodné pre deti od 9 rokov.
ISBN 978-80-10-01804-8
SABOLOVÁ, Paula
Vrkôčkine tajné objavy. Ilust. Alena
Wagnerová
Bratislava, Slovenské pedagogické
nakladateľstvo – Mladé letá 2010.
1. vyd. 95 s. Edícia Prvá kniha. Viaz.
Príbeh Veroniky, ktorá sa s rodičmi
presťahuje do iného mesta, objavuje
krásnu záhradu a nových susedov.
ISBN 978-80-10-01829-1
SHAN, Darren
Upírska hora. Domov zatratených.
Z angl. orig. prel. Vladislav Gális
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart
2010. 1. vyd. 136 s. Viaz.
Štvrtá kniha upírskej ságy o polovičnom upírovi Darrenovi, ktorý sa dostane do labyrintu Upírskej hory, kde
prebieha zasadnutie upírskeho klanu.
ISBN 978-80-8085-961-9
88 Cudzojazyčná literatúra. Viacjazyčné vydania
KUZOVLEVOVÁ, Tatiana – FARKAŠOVÁ, Etela
Súradnice príbuznosti / Koordinaty rodstva . Zo slov. orig. prel. Ildikó
Drugová, Valerij Kupka, Jelena Tambovcevová – Širokovová. Ilust. Kveta
Fulierová
Bratislava, Global plus 2010. 1. vyd.
107 s. Viaz.
Dvojjazyčné vydanie básní ruskej poetky, šéfredaktorky časopisu Zväzu
moskovských spisovateľov Koľco Tatiany Kuzovlevovej v preklade Ildikó

Drugovej a poetické texty Etely Farkašovej v preklade Valerija Kupku.
Všetky texty sú prezentované tak
v origináli, ako aj v preklade do druhého jazyka.
ISBN 978–80–8117–008–9
9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. DEJINY
90 Regionálne monografie
MRVA, Marián – ŠTANSKÝ, Peter
Potulky starou Žilinou. Foto Miroslav Pfliegel, Štátny archív v Bytči –
pobočka Žilina
Žilina, ARTIS OMNIS 2010. 1. vyd. 91
s. Viaz.
Reprezentatívna publikácia sumarizuje doterajšie poznatky o Žiline
a prináša nové s dôrazom na obdobie konca 19. storočia a začiatok 20.
storočia, keď Žilina prežívala „zlaté
roky“.
ISBN 978-80-89341-15-3
91 Zemepis. Turistika. Cestovanie
Atlas sveta. Z angl. orig. prel. Ján Lacika
Bratislava, Slovenské pedagogické
nakladateľstvo – Mladé letá 2010.
2. vyd. 128 s. + CD. Viaz.
Atlas sveta zostavený podľa najnovšieho počítačového spracovania máp
– CD obsahuje vyše 40 máp.
ISBN 978-80-10-01770-6
921 Pamäti. Spomienky. Autobiografie
FILAN, Boris
PrešpoRock
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart
2010. 1. vyd. 261 s. Viaz.
Voľné pokračovanie spomienkových
príbehov z knihy Bratislavské krutosti (2008) od básnika, textára
a prozaika (nar. 1949), ktoré sú zviazané s Bratislavou nedávnej minulosti a s jej ľuďmi.
ISBN 978-80-8085-926-8
Moja pamäť – živá kniha. Moje poslanie vo Varšave 1936 – 1937. Zost.
J. Němeček
Bratislava, Veda 2010. 1. vyd. 486 s.
Viaz.
Spomienky a pamäti diplomata J. Slávika.
ISBN 978-80-224-1108-0
94 Dejiny sveta. Dejiny Európy
KNOPP, Guido
Uchopenie moci. Z nem. orig. prel.
Elena Linzbothová
Bratislava, Ikar 2010. 1. vyd. 206 s.
Viaz.
Ďalšia kniha obľúbeného nemeckého
spisovateľa, historika a novinára –
podrobne a aj na základe doteraz neuverejnených materiálov podáva
prehľad celého procesu prevzatia
moci nacistickou diktatúrou v januári 1933.
ISBN 978-80-551-2154-3
97 Dejiny slovenských regiónov
a miest
HARTL, Milan – ŠTIBELOVÁ, Helena
– HARTLOVÁ, Ľudmila
Kuzmice 1270 – 2010
Kuzmice, Obecný úrad 2010. 1. vyd.
88 s. Brož.
Dejiny a súčasnosť obce.
ISBN 978-80-89258-55-0
Krásny Brod. Zost. M. Bajaj
Michalovce, Excel enterprise 2010.
1. vyd. Nestr. Brož.
Informačná brožúra.
ISBN 978-80-89258-56-7
Malý slovník spišských obcí. Zost.
M. Kopkáš
Abrahámovce, Šafran 2010. 2. aktual.
vyd. 304 s. Viaz.
Spiš v jubilejnom roku 2009 s ilustráciami F. Žoldáka.
ISBN 978-80-901408-6-8
O Dušu pre Dušu. Zost. J. Frena
Michalovce, Excel enterprise 2010.
1. vyd. 27 s. Brož
Informačná brožúra územia miestnej akčnej skupiny Duša.
ISBN 978-80-89258-54-3

Strážske. Zost. G. Grmolcová
Strážske, Mestský úrad 2010. 1. vyd.
35 s. Brož.
Informačná brožúra.
ISBN 978-80-970367-0-6
Trhovište. Zost. M. Molnár
Trhovište, Obecný úrad 2010. 1. vyd.
36 s. Brož.
Propagačná brožúra o obci.
ISBN 978-80-89258-58-1
991 Archeológia
PIETA, Karol
Bojná. Nové nálezy z počiatkov slovenských dejín
Nitra, Archeologický ústav SAV 2009.
2. dopl. vyd. 56 s. Brož.
Nálezy z bojnianskych hradísk.
ISBN 978-80-969741-1-5
993 Rozličné fakty. Aktuality
Interaktívna konferencia mladých
vedcov 2010
Bratislava, Občianske združenie PREVEDA 2010. 1. vyd. 126 s. Brož.
Zborník abstraktov.
ISBN 978-80-970421-5-8
995 Dejiny vedy a techniky
Železiarne Podbrezová 170-ročné.
Zost. T. Turčan
Košice-Podbrezová 2010. 1. vyd. 191
s. Viaz.
História hutníckej výroby v Podbrezovej 1840 – 2010.
ISBN 978-80-970005-2-3

Adresár vydavateľstiev
Akadémia umení v Banskej Bystrici,
Jána Kollára 22, 974 01 Banská
Bystrica, tel. 048/432 0522,
fax 048/432 0520, e-mail:
dekantfvu@aku.sk
Archeologický ústav SAV,
Akademická 2, 949 21 Nitra,
tel. 037/7335 617, fax 037/7335 618
ARS POETICA, Vlčkova 18, 811 06
Bratislava, e-mail:
arspoetica@arspoetica.sk
ARTIS OMNIS, Kysucká cesta 9,
010 01 Žilina, tel. 041/5002036,
fax 041/5002037, e-mail:
ao@artisomnis.sk
Bratislavská vysoká škola práva,
Na Vŕšku 8, 811 01 Bratislava,
tel. 02/544 14 620, fax 02/544 14 620,
e-mail: rektorat@uninova.sk
Dobrá kniha, P. O. Box 26,
Štefánikova 44, 917 01 Trnava,
tel. 033/5934 211, fax 033/5934 226,
e-mail: redakcia@dobrakniha.sk
EKONÓM, Odbojárov 10, 832 20
Bratislava, tel. 02/6729 5360
Ekonomický ústav SAV, Šancová 56,
811 05 Bratislava
ENIGMA, Javorová 1, 949 01 Nitra,
tel. 037/6555 551, e-mail:
enigma@enigma.sk
Epos, Pečnianska 6, 851 03 Bratislava,
tel. 02/6241 2357, 044/4321 016
(Ružomberok), fax 02/6241 2357,
e-mail: epos@epos.sk
Eugenika, Iľjušinova 2, P. O. Box 187,
850 00 Bratislava 5, tel./fax 02/6381
0659, e-mail: eugenika@eugenika.sk
EUROIURIS – Európske právne
centrum, Šafárikovo námestie 7,
811 02 Bratislava, tel./fax 02/5263
7992, e-mail: euroiuris@euroiuris.sk
Excel enterprise, Hviezdoslavova 46,
071 01 Michalovce
Global plus, GLOBAL plus,
Tematínska 10, 851 05 Bratislava,
tel. 02/ 6820 3621, e-mail:
sekretariat@globalplus.sk
HEURÉKA, Gazdovský rad 49/16,
931 01 Šamorín, tel. 031/5627 147
Ikar, Kukuričná 13, 831 03 Bratislava
3, tel. 02/ 49 104 307-308, fax 02/ 49
104 350, e-mail: ikar@ikar.sk
Katolícka univerzita v Ružomberku,
Hrabovská cesta 1, 034 01
Ružomberok, tel. 044/4322 708,
fax 044/4332 446
Kňazský seminár sv. Františka
Xaverského, Banská 28, 976 32
Badín, tel. 048/4182 242, 4182 602,
fax 048/4182 208, e-mail:
ksfx@bb.sanet.sk
KONTAKT PLUS, Cukrová 14, 811 06
Bratislava, tel. 02/5273 1483
Kultúrne združenie národností

a etník SR, Pekná cesta 9, 831 52
Bratislava
Liečreh Gúth, P. O. Box 77, 833 77
Bratislava 37, tel. 02/5954 5243,
fax 02/5441 4700, e-mail:
guth@napri.sk
Maple Press, Martinengova 36,
811 02 Bratislava, tel. 0903 271 605,
e-mail: javorcek@maplefish.sk
Merkury, Martinčekova 2, 821 09
Bratislava, tel. 02/5341 7297,
fax 02/5341 5922
Mestský úrad, Nám. Alexandra
Dubčeka 300, 072 22 Strážske,
tel. 056/6491431, e-mail:
strazske@strazske.sk
Národné lesnícke centrum,
T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen,
tel. 045/532 03 16, fax 045/531 41 92,
e-mail: nlc@nlcsk.org
Občianske združenie PREVEDA,
Klemensova 3, 811 09 Bratislava,
e-mail: preveda@preveda.sk
Obecný úrad, Hlavná 286, 076 12
Kuzmice, e-mail:
obeckuzmice@zoznam.sk
Obecný úrad, Trhovište 121, 072 04
Trhovište, tel./fax 056/6883 962,
e-mail: obectrhoviste@stonline.sk
Právnická fakulta UK – vydavateľské
oddelenie, Šafárikovo nám. 6,
818 06 Bratislava, tel. 02/5296 5564,
fax 02/5296 6126
Prešovská univerzita, Nám.
Legionárov 3, 080 01 Prešov,
tel. 051/7733 106
Raabe Slovensko, Dr. Josef Raabe
Slovensko, s. r. o, Člen skupiny Klett,
Štefanovičova 20, 811 04 Bratislava,
tel. 02/5244 4915, fax 02/52 49 72 06,
e-mail: raabe@raabe.sk
Slovenské centrum dizajnu,
Jakubovo nám. 15, 814 99 Bratislava,
tel. 02/5293 1800, fax 02/5293 1838
Slovenské pedagogické
nakladateľstvo – Mladé letá,
Sasinkova 5, 815 19 Bratislava,
tel. 02/5556 4293, fax 02/5542 5714,
e-mail: market@mlade-leta.sk
Sofa, P. O. BOX 4, 820 11 Bratislava
211, tel./fax 02/5556 2644, e-mail:
sofa@sofanet.sk
Sprint, vydavateľská, filmová
a reklamná agentúra, Schillerova 19,
811 04 Bratislava, tel. 02/5477 17 43
Šafran, 059 72 Abrahámovce 11, tel.
022/4590463, 0903 376 533, e-mail:
marcelkopkas@gmail.com
Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9,
975 58 Banská Bystrica, tel. 048/4155
067, telex 70361, fax 048/4155 067,
048/4124 096
Talentum, Kúpeľná 2, 932 01 Veľký
Meder, tel./fax 031/5552 332
Technická inšpekcia, Trnavská
cesta 56, 821 01 Bratislava, e-mail:
tisr@tisr.sk
Technická univerzita, T. G. Masaryka
2117/24, 960 53 Zvolen, tel. 045/5206
111, fax 045/5330 027
TRANOSCIUS, Tranovského 1, 031 80
Liptovský Mikuláš, tel./fax 044/5523
070, e-mail: mail@tranoscius.sk
Univerzita Mateja Bela, Národná 12,
974 00 Banská Bystrica, tel. 048/4123
295, fax 048/4153 180
Ústavný súd SR, Hlavná 72,
P. O. Box E – 35, 042 65 Košice,
tel. 055/6233 331, fax 055/6227 639
Ústav štátu a práva SAV, Klemensova
19, 813 64 Bratislava, tel. 02/5296
1833, fax 02/5296 2325, e-mail:
usapsekr@savba.sk
Veda, vydavateľstvo SAV, Dúbravská
cesta 9, 845 45 Bratislava,
tel./fax 02/5245 0153, e-mail:
veda@centrum.sk
VID, Igor Dráb, Limbová 18, 831 01
Bratislava, tel. 02/5477 7067
Vydavateľstvo F, Pod Brezinou 84,
911 01 Trenčín, tel./fax 032/7440
972, e-mail: vydavatelstvof@post.sk
Vydavateľstvo Fragment,
Kominárska 2, 831 04 Bratislava 3,
tel. 02/5023 4583, fax 02/5557 3151,
e-mail: fragment@fragment.sk
Vydavateľstvo PECTUS,
Starozagorská 7, 040 23 Košice,
tel. 0907 287 843, e-mail:
pectus@pectus.sk
Vydavateľstvo Slovart, Poštový
priečinok 70, Bojnická 10, 830 00
Bratislava 3, tel. 02/4920 1800,
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e-mail: vsss@vsss.sk
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Prekladová literatúra
Andrew Holtz: Dr. House
Bratislava, Slovenský spisovateľ 2010
Preklad Vladimír Hübner

Z obálky knihy sa na nás mračí tvár, hlavnej postavy televízneho seriálu Dr. House, v ktorom sa mieša
humor s cynizmom. Ale pozor, kniha nie je o tomto
hrdinovi, žurnalista Andrew Holtz sa v nej pokúša
objasniť pozadie nevšedných prípadov z lekárskeho hľadiska.
Hneď v úvode vysvetľuje medicínsky pojem „zebra“. Ide o pacientov so špecifickými ochoreniami,
na ktoré sa zameriava práve Dr. House. Podobné
„záhadné“ ochorenia sa však z času na čas skutočne objavujú – „Pakistanskí lekári napríklad riešili
taký nezvyčajný a vážny prípad anémie, že pacient
potreboval transfúziu. Príčinu celého problému našťastie odhalili – jednej
pijavici sa podarilo zázračne prisať na vnútornú stenu pacientovho
nosa.“
Autor porovnáva realitu so situáciami v televíznych epizódach a oboznamuje čitateľa so zdravotnou starostlivosťou v USA, pričom sa opiera
o názory a vyjadrenia prestížnych amerických lekárov. Dr. House sa tak
stáva určitým oživením, spestrením tohto populárno-náučného textu,
do ktorého autor neváhal vložiť úryvky a citácie z lekárskych kníh či rôzne znenia Hippokratovej prísahy.
Holtz sa dotýka štandardných vyšetrení, práce lekárov a problémov súčasnej medicíny. Od bežnej prehliadky pacienta prechádza k rozboru
testov, stručnému opisu a objasneniu fungovania zobrazovacej techniky
(MR, CT, RTG, ultrazvuk). Zdôvodňuje význam Housovej diagnostickej
tabule a elektronických lekárskych databáz pri stanovení diagnózy.
Prezentuje aj ideálny vzťah lekára k pacientovi, zmieňuje sa o experimentálnej liečbe, podmienkach transplantácie a darcovstva orgánov, zároveň však upozorňuje na možnú nepozornosť zo strany lekára: „Zámena
predpísaných liekov je len jednou z možných oblastí, v ktorých môže zdravotnícky personál urobiť chybu.“
Vychádzajúc zo závislosti doktora Housa od Vikodinu sa dotýka Holtz
aj problematiky závislosti lekárov od liekov. V závere sumarizuje, koľkých prehreškov voči pravidlám a predpisom rozličných inštitúcií zodpovedných za zdravotnú starostlivosť sa Dr. House dopustil. Hoci je Dr.
House len televíznou postavou, položme si otázku, či by sme v koži pacienta dokázali prijať jeho starostlivosť s nekonvenčnými metódami a jeho správaním. Podľa výkonnej riaditeľky Centra pre podporu ošetrovateľstva v Baltimore, Marylande by bola práca s Dr. Housom osviežujúca:
„Síce si zo svojich kolegov neustále uťahuje a uráža ich, ale aspoň je vtipný
– a to by bolo práve to osvieženie. Lekárov, ktorí sa správajú namyslene,
povýšenecky a panovačne, no bez najmenšej štipky humoru, je v našom
zdravotníctve viac než dosť.“
Kniha nie je zábavnou cestou po svete Dr. Housa, ako by sa na prvý
pohľad mohlo zdať, je určená predovšetkým čitateľom, ktorí sú otvorení
faktom a odborným termínom.
Martina Grmanová

Lorna Byrneová: Anjeli v mojich vlasoch
Bratislava, Ikar 2010
Preklad Viera Gregorcová
Všetci v niečo veríme. Mysticizmus tu bol odpradávna, veď aj svetové náboženstvá sú z veľkej časti
založené na ňom. No medzi nami sú aj mystici, ktorí si vytvoria – alebo odniekiaľ prijmú? – svoj vlastný tajomný, mystický, nadprirodzený svet, kde sú
oni ústrednými hrdinami a celý život túžia nás
s ním zoznámiť.
Tejto neoblomnej túžbe podľahla aj súčasná írska
mystička Lorna Byrneová. Kniha Anjeli v mojich vlasoch je jej štylizovaným životopisom“ začína sa
oznámením, že malú Lornu ako dvojročnú považovali za retardovanú, pretože nevnímala svoje reálne
okolie, nereagovala na oslovenie, mala však svoj svet, v ktorom ju navštevovali žiarivé bytosti s krídlami. Najprv to bol len jeden anjel, potom viacerí, vtipkár Hosus, osobný anjel Michael, špeciálny anjel Traffikis a ďalší.
Medzitým ju navštevovala aj duša mŕtveho bračeka Christophera, ktorá
pôvodne chodila utešovať jej matku. Lorna mala už ako dieťa schopnosť
predvídať nešťastie a smrť, takže ľuďom v jej okolí bolo veselo.
Napriek pochybnostiam o tom, čo vie a vidí len autorka a ostatní tú
možnosť nemajú, treba povedať, že kniha má čosi do seba. Je podložená
skutočným príbehom, ktorý má pravdivé aspoň historické pozadie.
V Írsku koncom minulého storočia naozaj vybuchovali zápalné bomby
a mrzačili a zabíjali ľudí. Veda nepopiera, že naozaj existuje svetelná aura
okolo bytostí i predmetov, ktorú niektoré citlivé duše môžu vnímať ako
nádhernú farebnú žiaru a počuť pritom dokonca nebeskú hudbu.
Pomstychtiví kritici označili Byrneovú za šarlatánku, vyznávačku halucinogénov a hysteričku. No nevedeli to dokázať – a autorka zase nevie
dokázať opak.
Byrneová však nie je jediná, kto verí v anjelov: tri štvrtiny Američanov
a vyše tretina Britov je presvedčená, že títo nebeskí pomocníci existujú.
Lorna s anjelmi komunikuje odmalička a stovky ľudí dnes tvrdia, že zmenila ich život k lepšiemu. Nemožno ju označiť za zlatokopku, pretože
napriek obrovskému úspechu svojej knihy si doteraz nenahonobila majetok. „Mám dve deti a som vdova, ľudia ku mne niekedy chodia na „konzultácie“ a prinesú nám napríklad domáci koláč, ale rozhodne sa nedá
povedať, že by som mohla zbohatnúť. A to, že sa bavíte o „nadprirodzených
veciach“, neznamená, že ste šarlatán,“ bráni sa Byrneová.
Hoci tých anjelov je na jedno prečítanie trochu priveľa, pri potrebnej dávke tolerancie môžeme z tohto dielka načerpať inšpiráciu a stvoriť si svoj
vlastný svet, ktorý nám bude z úzadia pomáhať – s anjelmi či bez nich.
Ľuba Kukučková
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Líška, ktorá žerie jeho vnútro
Emmanuel Carrère: Iné životy ako môj, Bratislava, Marenčin PT 2010.
Preklad Ivana Dobrakovová
Šesť rokov po Protivníkovi (Vydavateľstvo Slovart) a dva roky po Ruskom
románe (Marenčin PT) vyšlo ďalšie dielo významného súčasného francúzskeho spisovateľa, päťdesiatnika Emmanuela Carrèra Iné životy ako môj. Autor – univerzitným vzdelaním politológ, rodinným zázemím príslušník intelektuálnej špičky francúzskej spoločnosti – pôsobí ako filmový kritik, scenárista, režisér a spisovateľ. Dokazuje,
že súčasná literatúra môže byť tak čitateľsky príťažlivá, ako aj filozoficky
hlboká, riešiaca základné existenciálne
otázky človeka: zmysel bytia, zrodu
a smrti, priateľstva, zmyslu utrpenia,
hľadania prostého ľudského šťastia
a lásky, dokonca ľudskej slobody...
Carrère i v tomto diele vystupuje
v prvej osobe – ako rozprávač. V tom,
ako i v riešení problémov vlastného
života (cez oslobodzujúci princíp tvorby) sa blíži k hlavnému hrdinovi Ruského románu. V Iných životoch ako môj
približuje tragické osudy nielen ako svedok a spoluúčastník bolesti iných, ale aj ako aktér, pátrač ďalších dejov, ktorý do udalostí zasahuje spoluúčasťou, zaznamenávaním
a komentovaním. Cez utrpenie priateľov a blízkych postupne očisťuje aj svoj často zmätený, depresiami a bezútešnosťou poznačený osud intelektuála. Toho, ktorý – hoci
má všetko, čo treba k pokojnému životu v civilizovanej
spoločnosti – nachádza zmysel vlastnej existencie až po
celoživotnom úpornom očisťovaní. Carrère sa ani v Ruskom románe, ani v Iných životoch ako môj neštylizuje do
podoby kladného hrdinu. Skôr naopak. Vo svojom vnútri
od mladosti nosí „líšku, ktorá žerie jeho vnútro“: metaforu
neistoty, depresie, neviery... Aj jeho vzťahy k ženám sú
napriek bujnej erotickej fantázii a bohatému sexuálnemu
životu neisté, zmätené, bez viery v ozajstné city.
Musí prísť cunami, ktoré zažil ako zámožný turista na
Vianoce 2004 na Srí Lanke, aby odhalil veľkosť a ozajstnú
tragiku utrpenia ľudí. Táto „obrovská vlna“ zatriasla i hlav-

ným hrdinom, jeho egom, „líškou, ktorá mu hrýzla vnútro“. Cunami zabila
nielen tisícky ľudí, ale zmietla aj spisovateľov egoizmus, ba dokázala ho opäť
zblížiť so ženou, s ktorou pred touto
chvíľou stál na okraji rozchodu.
Z bezvýchodiskovosti života mu po
návrate do Francúzska paradoxne
pomohla i ďalšia rana: smrteľná choroba budúcej švagrinej. So svojou láskou Hélène sleduje koniec mladej
ženy a prežívanie tejto udalosti v rodine s tromi malými deťmi. Ako v polyfónnej skladbe následne nadväzuje
na ďalší životný príbeh mladého právnika, pracovne i ľudsky spätého so zomretou švagrinou. Nenásytná autorská zvedavosť Carrèra postupne vedie až k celospoločenským problémom Francúzska. Zvlášť náročná
bola záverečná tretina knihy, v ktorej
sa umelec s nečakaným zaujatím zaoberal právnickou
špecializáciou jedného z hrdinov – úverovou politikou
Francúzska. Tu Carrère využil nielen spisovateľské majstrovstvo, ale aj svoju politologickú minulosť.
Aj keď je Carrèrov román v prvom pláne rozprávaním
o „iných životoch“, jeho výsledkom je očistná kúra samého autora. V závere dochádza k oslobodzujúcemu poznaniu, že dokáže mať radšej to, čo ho s ľuďmi zbližuje, než
to, čo ho od nich, vďaka jeho výnimočnosti, vzďaľovalo.
K riešeniu podobnej dilemy, žiaľ, dospeje iba málo géniov...
Hoci Emmanuel Carrère nepoužije v románe ani jeden
dialóg, je výnimočne pútavým rozprávačom. Vynikajúci
preklad Ivany Dobrakovovej (prekladala aj Ruský román)
sa musel vyrovnať nielen s bohatstvom francúzskeho jazyka, ale aj s početnými citátmi literátov a filozofov, ktorých Carrère využíva ako intelektuálne meandre.
Je to román nielen o bohatstve a zápletkách osudov
francúzskych súčasníkov – ale aj pohľad do nášho súčasného zrkadla.
Terézia Ursínyová

Pre západný svet
Kader Abdolah: Dom pri mešite, Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2009.
Preklad Adam Bžoch
„Túto knihu som napísal pre západný svet. Je o ľuďoch,
o umení, o náboženstve, o sexualite, o filme, o význame rozhlasu a televízie....V Dome pri mešite spracúvam pasáže
z Koránu.“ Takto uvádza svoju zvláštnu, exotikou voňajúcu knihu autor. Ani po podrobnom preštudovaní diela
však nie je jasné, či sú to slová slúžiace ako vysvetlenie,
obhajoba alebo ako vypichnutie rozdielov medzi západným svetom a svetom islamu.
Dom pri mešite postavili už dávno a vybudovali v ňom
tridsaťpäť izieb. Nevedno, či to bolo autorovým zámerom,
tých tridsaťpäť izieb však zrejme malo symbolizovať mnohorakosť, obsažnosť a tajuplnosť islamu pre Európana. Isteže, je to náboženstvo i pohľad na svet na míle vzdialený
od toho nášho, najmä život a možnosti žien v islame.
Zomknutá rodina žije v dome, kde čas ako keby zastal.
V každej z izieb sa odohráva časť tragického príbehu, akoby paralely dejín Iránu a Iraku. Veľká rodina Agu Džana
prežíva radostné svadby i zväzky z donútenia, narodenia
zdravých i chorých detí, sex v knižnici, holdovanie ópiu,
mimomanželské vzťahy, spoluprácu s tajnými službami...
Ak si odmyslíme čádory žien, svojráznu hierachiu mužov
a túžbu po dosiahnutí cieľov Koránu na tejto zemi, mohol
by Dom pri mešite stáť hocikde na svete. Veď aj u nás sa

holduje návykovým látkam, údajne najčestnejší ľudia spolupracujú vždy s tým režimom, ktorý je práve pri moci
a pri zmene režimu bez milosti padajú hlavy...
Nám bol z tejto časti sveta pred niekoľkými desaťročiami
ako predstaviteľ moci známy najmä iránsky šach Réza Páhlaví. Keď v jeho krajine vypukla revolúcia a začalo sa skloňovať meno ajatolláha Chomejního, dejiny sa zmenili. Šacha, ktorý uprednostňoval európsku kultúru, vedu a vzdelanosť, nahradil muž dogmatického zmýšľania a prísnych
náboženských zásad. Ženský obraz vzdelanej, hrdej, krásnej a upravenej šáhbanú Farah Diba, ktorú sme naživo videli pred rokmi aj v Bratislave, vymazal portrét ženských
očí pod čádorom, lebo len to, aj to nezreteľne, vidno
z dnešných Iránčaniek, ktoré sa neodvážia vzdorovať súčasnej moci a jej slúžke – morálke. Je otázne, či táto zmena nevrátila krajinu o desaťročia naspäť. Kader Abdolah
nekritizuje, nehodnotí a neporovnáva dve etapy vývoja
svojej vlasti, ba ani ich nekomentuje, iba odkiaľsi z úzadia
kladie európskemu človeku otázku: Je aj toto život?
Dom pri mešite nie je kniha na jedno prečítanie, núti
myslieť, prehodnocovať, hľadať styčné body. A to je úloha
hodná poctivého čitateľa.
Anna Goralová

Globálne hrozby a alternatívne riešenia
Fritjof Capra: Skryté súvislosti, Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských
spisovateľov 2009. Preklad Izabela Viskupová
Kniha Fritjofa Capru Skryté súvislosti nadväzuje na 35 rokov práce autora pri hľadaní interdisciplinárnych ciest vedeckého výkladu a ozrejmovaní možných riešení v zložitých
podmienkach dnešného sveta.
Tento v Rakúsku narodený americký fyzik s veľkou prírodovednou erudíciou prekročil vnímanie univerza z pohľadu jednej vednej disciplíny; aj v tejto publikácii ukazuje oveľa širšie
súvislosti.
V prvej časti Život, myseľ a spoločnosť analyzuje vznik a podstatu života, myseľ a vedomie, ako i oblasť sociálnej reality
z pohľadu najnovších teórií o živých systémoch, teda ako ucelený systematický rámec chápania biologických a sociálnych
javov. Základné myšlienkové východisko tvorí nelineárna dynamika sietí a schopnosť sebautvárania (autopoiesis), ktorú
majú živé i sociálne systémy. V závere kapitoly autor poskytuje pohľad na významné charakteristiky sociálnej reality:

fenomén moci, kultúru vo vzťahu k technológiám, ľudskú
slobodu.
V druhej časti Výzvy 21. storočia Capra rozoberá predovšetkým súčasný stav a globálne hrozby v oblasti organizovania
ľudských organizácií, svetového obchodu a financií, sietí globálneho kapitalizmu a ich ekologického dopadu, revolúcie
v oblastiach genetiky a biotechnológií a ich možných kríz.
Poukazuje na zložitosť situácie moderného sveta, no zároveň
čitateľov zoznamuje s alternatívnymi hnutiami či organizáciami, načrtáva nimi šírené najnovšie poznatky a pohľady,
aby napokon ponúkol varianty možných riešení problémov.
Hoci Fritjof Capra vysvetľuje najzložitejšie javy v našom svete, píše veľmi zrozumiteľne a podnetne nielen pre vedeckú,
ale aj laickú čitateľskú obec. Škoda, že bohatý poznámkový
a odkazový aparát nie je redakčne a prekladovo dotiahnutý,
takže odkazuje aj na prázdne stránky.
Ján Minich
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Rozhovor s talianskou herečkou, novinárkou a spisovateľkou Daciou MARAINI

Bez hraníc sa rozdiely nestierajú
Dacia Maraini (1936) patrí medzi najuznávanejšie talianske
spisovateľky. Vo svojich dielach sa zameriava najmä na problematiku
žien a aktívne sa angažuje vo feministickom hnutí. Je autorkou
románov, poviedok a divadelných hier, získala viacero významných
literárnych ocenení, roku 1999 jej udelili najprestížnejšiu Premio
Strega za román Buio (Tma). V slovenskom preklade jej vyšli
romány Nebezpečné roky (1965) a Nikto sa nepamätá (1969).
Po roku navštívila v júni Bratislavu už druhýkrát pri príležitosti
odovzdávania Ceny Elsy Morante, ktorej porote predsedá.
• Do vlaňajška ste v Bratislave nikdy neboli a teraz ste v priebehu
roka navštívili naše mesto už druhý
raz. Ako sa vám u nás páči?
– Veľmi rada sa prechádzam po bratislavskom centre. Pripadá mi to ako
zázrak, že nemusím dýchať smrad
automobilov a okolo seba historické
budovy, ktoré neohrozuje betón.
• Počas vašej predchádzajúcej návštevy sme sa rozprávali o Italovi
Svevovi. Protagonisti jeho románov
majú vždy rovnaký vek a spoločenské postavenie ako autor, akoby
osobná skúsenosť spisovateľa bola
garanciou autenticity umeleckej
projekcie. Existuje nejaký podnet,
osobná skúsenosť, ktorá vás priviedla k tomu, že ste sa rozhodli
písať o holokauste a povstaní v Budapešti v knihe Vlak poslednej noci
(Il treno dell ultima notte)?
– Osobnú skúsenosť predstavujú

dva roky, ktoré som strávila v koncentračnom tábore v Japonsku, keď
som bola ešte malé dievča. A pri dospievaní ma sprevádzali výjavy z holokaustu. Veľa ráz som navštívila
vyhladzovacie tábory a vždy ma to
dojalo a pobúrilo. Vôľa napísať túto
knihu vo mne stále rástla, až sa premenila na neodolateľnú potrebu.
Od tej chvíle som roky venovala
čítaniu historických kníh, dokumentov, listov, denníkov a zároveň
som opätovne navštevovala koncentračné tábory a európske mestá ako
Viedeň, Krakov, Lodž, Budapešť,
ktoré sú spojené s postavami z románu.
• Regionálna tematika sprevádza
taliansku literatúru od vzniku jednotného štátu. Aj niektoré vaše romány sú spojené s konkrétnymi
miestami vašej krajiny. Vyváža
Vlak poslednej noci talianskych

spisovateľov za hranice vlastného
štátu? Možno pokladať vašu tematickú voľbu za súčasť širšieho pohybu? Nebolo by pekné, keby sa
práve spisovatelia stali prvými občanmi s európskou identitou?
V ich prípade by stačilo, keby to
potvrdili, na rozdiel od politikov,
len slovami.
– Úplne s vami súhlasím. Mnohí ľudia nechápu, že keď sa spájame, rozdiely sa nestierajú, ale naopak, zvýrazňujú sa, no v duchu univerzálnosti. Teraz však žijeme v dobe strachu a negácie, egoizmu a odmietania inakosti. Vďaka všetkým týmto
veciam sa znovu stretávame s blúznením, o ktorom sme si mysleli, že
sme sa ho navždy zbavili: s rasizmom a intoleranciou voči cudzincom.
František Hruška
Foto Peter Procházka

Dobrodružná cesta upírskym svetom
P. C. Castová – Kristin Castová: Škola noci. Označená (1), Zradená (2), Vyvolená (3),
Bratislava, Ikar 2010. Preklad Oľga Kralovičová
Upíri sú v móde. Po úspechu Twilight ságy sa vo svete hovorí o ďalšej
americkej sérii Škola noci. Príbeh zo
školskej „prípravky pre upírov“ poňali
tvorcovia veľkoryso, plánujú dvanásť,
možno až pätnásť pokračovaní. Zatiaľ
vyšlo sedem kníh a na našom trhu sa
tento rok objavil slovenský preklad
prvých troch častí, v auguste by však
už mala vyjsť štvrtá časť Neskrotená
a v októbri piata časť – Prenasledovaná. Autorkami sú Phyllis C. Castová, učiteľka angličtiny a tvorivého
písania z Oklahomy, ktorá sa už
v mladosti venovala štúdiu mytológie
starých národov a stredovekých legiend,
a jej dcéra, študentka univerzity v Tulse,
Kristin Castová. Záujem o sériu prejavili už
aj filmári, ale
predovšetkým
čitatelia z radov tínedžerov.
Nečudo, dvojgeneračné autorstvo pomáha sviežosti štýlu i dialógov. A navyše sa tu rozoberá to, čo mladí čitatelia sami prežívajú – prvé lásky, rozchody, školské priateľstvá i nepriateľstvá. Vlastne, ak si odmyslíme nadprirodzené sily a upírov, mohlo by to byť
rozprávanie o problémoch, ktoré sa
dotýkajú mladých kdekoľvek na svete. Lenže všetko sa odohráva v špeciálnej súkromnej internátnej škole
v Tulse. Žiaci cez deň spia, na vyučovanie chodia v noci a ich „maturitou“
má byť „superzmena“ DNA na upíra,
ktorú však nie každý prežije. Hrdinkou a zároveň rozprávačkou príbehu
je 16-ročná Zoey. Obyčajné dievča
z Tulsy, ktoré má problémy nielen
s testom z geometrie, ale i s mamou,
nevlastným otcom a priateľom. A do
toho vpadne Hľadač, ktorý ju označí
– nielen slovne, ale i špeciálnym vytetovaným znakom zafírového polmesiaca na čelo – za upírie mláďa – teda

novú študentku Školy noci. Musí sa
vyrovnať s tým, že pre doterajšie okolie sa stala postrachom, zvyknúť si na
nový život budúceho upíra, ale aj
zvládnuť svoje nové schopnosti. Obdarila ju nimi bohyňa noci – Nyx, pretože má s ňou vlastné plány. Zoey
hľadá samu seba, bezpečie i lásku
a chce niekam patriť.
V časti Označená sa zdá, že je všetko na najlepšej ceste. Prehĺbi sa jej
vzťah k láskavej starej mame s indiánskym rodokmeňom, v škole sa jej
mentorkou stane kontroverzná, ale
uznávaná upírka veľkňažka Neferet
a nájde si priateľov – dobromyseľnú spolubývajúcu Stevie
Rae a spolužiačky Shaunee, Erin a homosexuála Damiena. Navyše
si získa lásku fascinujúceho Erika a stane sa novou
vodkyňou Dcér a Synov noci. Znepriatelí si tým však spolužiačku Afroditu,
ktorá máva občas vízie o budúcnosti.
V druhej časti Zradená sa Zoey
stretáva so závisťou, intrigami a nástrahami, ktoré nečakala. Mala by sa
rozhodnúť hneď medzi tromi záujemcami o jej lásku: bude to niekdajší
priateľ z detstva Heath, terajší spolužiak Erik či učiteľ Loren? Ale najhoršie je, že jej pred očami zomrie jej
najlepšia kamarátka a spolubývajúca.
Stevie Rae, ktorú neskôr spozná ako
mŕtvu-nemŕtvu bytosť. Zisťuje, že
v Škole noci niečo nie je v poriadku,
ale nemá sa s kým o tom poradiť.
V tretej časti Vyvolená sa Zoey snaží
za každú cenu zachrániť priateľku
Stevie Rae. Robí unáhlené rozhodnutia i v súkromnom živote a až neskoro pochopí, že jej láska k Lorenovi
bola omyl. Erik sa od nej odvráti
i priatelia jej nedokážu odpustiť, že
ich klamala. Všetko sa skomplikuje,

lebo ktosi začína vraždiť upírov a Neferet chce vyhlásiť vojnu ľuďom. Zoey
cíti, že aj keď zostala sama, musí bojovať proti temným silám.
Autorkám sa darí umne stavať príbeh Zoey, jej hľadania a postupného
dozrievania. Nevyhýbajú sa ani erotickým pasážam, kde je sexuálna túžba
spojená s túžbu po krvi. Matka a dcéra Castové prepletajú realitu, vízie,
sny a vytvárajú atmosféru napätia
a záhadného neznáma, ale aj psychologicky prekresľujú jednotlivé postavy a ukazujú rôzne postoje k inakosti.
Napríklad stačí fyzické označenie
Zoey, aby sa jej
dovtedy najlepšia kamarátka
bála ako krvilačnej potvory.
Rodičia Damiena sa zmieria,
že zo syna
bude upír, ale
nedokázali sa
vyrovnať s tým,
že je gay. Pôvabné sú poetické pasáže, v ktorých Zoey pri
očistnom rituáli vzýva živly, pôsobivé
sú citácie čerokézskej modlitby alebo
poézie, či je to Shakespeare, Blake alebo iní autori. Prekladateľka série Oľga
Kralovičová použila v tretej časti pri
citáciách veršov aj preklady Jany Kantorovej-Bálikovej, Anny Sedláčkovej
a Ľubomíra Feldeka.
Škola noci poteší nielen obdivovateľov upírskej tematiky, ale aj milovníkov
mačiek. Autorky podporujú americkú
agentúru Mačky ulice a zakomponovali ju aj do druhej časti série, mačky ako
priateľky upírok nechýbajú ani v jednej
z kníh. Oceniť treba i výtvarnú stránku
série a domýšľanie detailov, napríklad
písmo titulu a obal knihy korešponduje farebne s farbou sviečok pri obradnom vzývaní jednotlivých živlov – fialová v prvej časti symbolizuje duchovno, červená v druhej symbolizuje oheň,
zelená v tretej zas zem a trávu.
Elena Ťapajová

ZO SVETA KNÍH
Búrlivé 17. storočie pri Dunaji
Bitke o Nové Zámky (1663), hoci
mala pre naše územie priam strategický význam a vzrušujúci priebeh
(rozhodujúci prielom v nej spôsobil
vybuchnutý sklad pušného prachu
v pevnosti), sa na hodinách dejepisu
nevenuje osobitná pozornosť. Práve
táto časť histórie však inšpirovala
českú historičku Janu Solemovú,
ktorá žije v Nórsku, k napísaniu
470-stranového románu Půlměsíc
nad Dunajem (Praha, Argo 2010).
Vo svojom knižnom debute autorka
prináša okrem napínavého príbehu
lásky kresťanky Terezy a Turka Kerima aj do detailu faktograficky (a pri-

tom nie nudne) prepracované dobové udalosti, ktoré výrazne ovplyvnili
osud strednej Európy 17. storočia.
V diele uplatnila svoj hlboký záujem
o barokovú, ale aj tureckú kultúru
tohto obdobia – písomníctvo, umenie, umelecké remeslá, ale i hudbu
a tanec či gastronómiu. Zbožnosť
vrcholného baroka ukazuje v celej
svojej hĺbke, ale moderným, pochopiteľným jazykom, ktorým čitateľa
oslovuje. Román netají rozdiely medzi kultúrami križujúcimi dejiny Európy, ani sa nepokúša zastrieť ich
vzájomnú „nezlučiteľnosť“.
–mkv–

Zberateľka receptov
Napriek tomu, že knižný trh je zaplavený kuchárskymi knihami rôzneho druhu, ešte vždy sa v ponuke
nájdu také, ktoré zaujmú originálnosťou. Patrí medzi ne napríklad
kniha receptov Jaroslavy Jiráskovej
vypísaných z krásnej literatúry, ale
aj Domáca kuchárka nesmrteľnej
zberateľky receptov Magdalény Dobromily Rettigovej (1785 – 1845),
ktorej životné medzníky si tohto roku pripomíname. Nepísala len recepty, pokúšala sa aj o poéziu a pró-

zu. Arne Novák vo svojich Prehľadných dejinách literatúry českej nazýva Rettigovú „ušľachtilou praktickou gazdinkou, litomyšlskou horlivou buditeľkou“, ktorá „vydala okrem plytkých veršíkov sladkasté
a mravoučné knižky“. Pravda, knihy
ako Sbírka rozličných myšlenek,
Mařenčin košíček či Věneček pro
dcerky vlastenské dnes pozná či dokonca číta málokto.
–vro–

Šťastná hviezda ženskej literatúry
Po úspešných románoch Yeux jaunes des crocodiles (Žlté oči krokodílov, 2006) a La Valse lente des tortues (Pomalý valčík korytnačiek,
2008) prichádza francúzska spisovateľka Katherine Pancol s ďalším
bestsellerom. Vydavateľstvo Albin
Michel v apríli tohto roku uviedlo
na knižný trh jej román Les Ecureuils de Central Park sont tristes
le lundi (Veveričky v Central Parku
bývajú v pondelok smutné) a takmer okamžite sa stal najpredávanejšou knihou domácej autorky. Rodáčka z marockej Casablanky od
piatich rokov žije vo Francúzsku, po
štúdiu francúzštiny a latinčiny veľa

cestovala, príležitostne pracovala
a rozhodla sa, že bude novinárkou.
Na Columbijskej univerzite v New
Yorku absolvovala kurz tvorivého
písania. Vydala sa, stala sa matkou
dvoch detí, z New Yorku sa vrátila
do Paríža, rozviedla sa, zamestnala
sa, bola nezamestnaná... Tento –
podľa nej – banálny život, jej poskytuje dosť inšpirácií na romány.
V najnovšom bestselleri vyzdvihuje
drobné radosti života, ktoré často
prehliadame, ale práve ony nás
môžu urobiť šťastnými, stačí vnímavo a pozitívne prežívať každý okamih, aby sme sa necítili osamelí.
– báb–

NAJPREDÁVANEJŠIE KNIHY
vo Francúzsku
Beletria:
1. MEYER, Stephenie: L’Appel du
sang. La Seconde vie de Bree
Tanner (Volanie krvi. Krátky
druhý život B. T. Novela
k románu Zatmenie), Hachette
Jeunesse
2. PANCOL, Katherine: Les
Ecureuils de Central Park sont
tristes le lundi (Veveričky
v Central Parku bývajú
v pondelok smutné), Albin Michel
3. LÄCKBERG, Camilla: L’Oiseau de
mauvais augure (Vták so zlou
predtuchou), Actes Sud
4. ORSENNA, Erik: L’Entreprise des
Indes (Indický podnik), Stock /
Fayard
5. MUSSO, Guillaume: La Fille de
papier (Papierové dievča), XO
6. DE LUCA, Erri: Le Jour avant le
bonheur (Deň pred šťastím),
Gallimard
7. CONNELLY, Michael:
L’Epouvantail (Strašiak), Seuil
8. CLARK, Mary Higgins: L’Ombre
de ton sourire (Tieň tvojho
úsmevu), Albin Michel
9. HUSTON, Nancy: Infrarouge
(Infračervená), Actes Sud
10. KEROUAC, Jack: Sur la route. Le
Rouleau original (Na ceste.
Pôvodné vydanie), Gallimard

Literatúra faktu:
1. ATTALI, Jacques: Tous ruinés

dans dix ans? Dette publique : la
dernière chance (Všetko zničené
za desať rokov? Verejná
pohľadávka: posledná príležitosť),
Fayard
2. DUKAN, Pierre: La Méthode
Dukan illustrée (Slávna
Dukanova metóda), Flammarion
3. DEUTSCH, Lorènt: Metronome.
L’Histoire de France
au rythme du métro parisien
(Metronom. Dejiny Francúzska
v rytme parížskeho metra),
Michel Lafon
4. BACQUÉ, Raphaëlle: Le Dernier
mort de Mitterrand (Posledná
M. smrť), Grasset / Albin Michel
5. SAINT-ANDRÉ, Alix de: En avant,
route! (No tak poďme!),
Gallimard
6. ONFRAY, Michel: Le Crépuscule
d’une idole. L’Affabulation
freudienne (Súmrak idolu.
Freudovské mravné ponaučenie),
Grasset
7. LENOIR, Frédéric: Comment
Jésus est devenu Dieu (Ako sa
Ježiš stal Bohom), Fayard
8. BOGDANOV, Igor a Grichka:
Le Visage de Dieu (Božia tvár),
Grasset
9. AUBENAS, Florence: Le Quai de
Ouistreham (Ouistrehamské
nábrežie), L’Olivier
10. FOTTORINO, Eric: Questions
à mon père (Otázky môjmu
otcovi), Gallimard
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Šindžú
Bratislava,
Slovenský spisovateľ 2010
Preklad Mária Kočanová
Začínajúci policajný úradník Sano
Ičiró v meste Edó (dnešné Tokio)
vyšetruje dvojnásobnú vraždu urodzenej Jukiko a výtvarníka Norijošiho. Na prvý pohľad ide o typické,
v tom čase časté šindžú, čiže rituálnu dvojitú samovraždu milencov,
ktorí kvôli sociálnym rozdielom nemajú šancu na úspešné zavŕšenie
zväzku. Už bežné vyšetrovanie odhalí stopy naznačujúce vraždu.
Nadriadený ale tlačí na Sana, aby
prípad uzavrel, ako si to vyžadujú
konvencie. Hrdina pátra ďalej. Sprvu zo zvedavosti, neskôr z túžby po
spravodlivosti, napokon preto, že
už nemá na výber – len odhalením
tajomstva si môže zachrániť život
a česť. Nitky prípadu totiž vedú na
najvyššie miesta. Príbeh sa odohráva na sklonku 17. storočia v Japonsku. Po dlhých a krvavých nepokojoch sa v krajine podarilo nastoliť
stabilnejšiu vládu. Lenže vášne, najmä medzi bojovnými samurajmi,
ktorí sa v mieri cítia nevyužití, vrú.
Sano Ičiró, pôvodom zo schudobnenej samurajskej rodiny, sa dostáva do kontaktu a konfliktu s rodinou jedného z najurodzenejších
samurajov, pána Niu, otca Jukiko.
Ten je ale v knižke nepodstatný;
kľúčovú úlohu zohrá brat zosnulej,
mladý muž s nanajvýš zvláštnymi
sklonmi, a matka, silná osobnosť,
nesporná hlava rodiny. Kto je vrahom, neprezradím – hoci záhada sa
v podstate vyrieši v polovici knižky.
Ďalej ale s napätím sledujeme Ičiróov boj o uznanie pravdy a o život.
Strhnutí napínavým dejom sa dostaneme do sídel najbohatších, vidieckych krčiem, veľkomestskej
štvrte rozkoše i kláštora. Príbeh
okrem zaujímavých kulís ponúka
i uveriteľné charaktery i motivácie,
vďaka ktorým sme ochotní uveriť,
že sa naozaj odohráva, ako som už
spomenul, v Japonsku sedemnásteho storočia. Triler s prvkami detektívky je totiž zároveň aj malou sondou do sociálnych vzťahov. Na osudoch rodiny Niu a mladého vyšetrovateľa
sledujeme
spôsob
(ne)prispôsobenia vrstvy samurajov systému centrálnej vlády – procesu v podstate podobnému boju
šľachty s panovníkom v Európe
16. a 17. storočia. Príbeh je súčasťou vyše desaťzväzkového cyklu
prepojeného hlavným protagonistom. V slovenčine už vyšiel roku
2009 román pod názvom Snehová
cisárovná; no práve prípad Šindžú
stojí na úplnom začiatku Ičióových
vyšetrovateľských osudov. Priaznivci detektívok, kriminálok, trilerov
a Van Gulikovho sudcu Ti iste uvítajú aj ďalšie pokračovania.

Richard Blake

Sprisahanie v Ríme
Bratislava,
Vydavateľstvo Slovart 2010
Preklad Marián Pochylý
Roku 608 na juhovýchode dnešného Anglicka pracuje mladý Sas
Aelric ako tlmočník Maximina, kňaza z Ravenny. Vo voľnom čase súloží s Edwinou, dcérou miestneho
panovníka Aethelberta. Keď jeho
vzťah odhalia, odsúdia ho na smrť,
pred katom ho zachráni Maximin,
s ktorým sa ale musí vydať na cestu
do Ríma. Duchovný odtiaľ plánuje
priniesť knihy potrebné na vzdelanie krajiny. Tesne pred hradbami
Večného mesta sa dostanú do po-

týčky. Vyviaznu, ba dokonca získajú
nemalú sumu peňazí, relikviár, no
najmä listiny. Záležitosti sa začnú
zamotávať v okamihu, keď pri stĺpe
s vyobrazením úradujúceho panovníka Byzancie Foka, nájdu mŕtve
Maximinovo telo. Aelric prisahá
pomstu. Začína pátrať, pričom sa
postupne zoznamuje s mestom.
Pokračuje v úlohe, kvôli ktorej
s mníchom prišli – riadi prepisovanie vybraných kníh, spolu s vyslancom Etiópie sa zahĺbi do machinácií na burze; ako spoločník aristokrata Lucia nahliadne do zákulisia
dávnych obradov a po prvýkrát
v živote vidí papyrus.
No a predovšetkým... Lúštenie tajomstva listín si vychutnajte sami.
Knižka tvorí prvú časť trilógie prepojenej postavou rozprávača. Avizované názvy Teror v Konštantínopole a Krv v Carihrade jasne dávajú
najavo, že priaznivci akčných trilerov v historických kulisách sa majú
na čo tešiť, fanúšikov historických
románov však nepochybne uvedie
do pomykova vysoká dávka „aktualizácie”. Aelricov bojovne ladený
ateizmus je v siedmom storočí n. l.
nanajvýš nepravdepodobný. Správanie hrdinu, v zrejmej snahe autora priblížiť sa skúsenostnému obzoru moderného čitateľa, evokuje
skôr psychologický profil šikovného a výkonného manažéra dnešných dní.

Daniel Silva

Zradca
Bratislava,
Slovenský spisovateľ 2010
Preklad Alena Redlingerová
Zradca je deviaty zväzok zatiaľ
desaťdielnej série dobrodružstiev
agenta izraelskej tajnej služby Gabriela Allona. Hrdina je civilným povolaním reštaurátor obrazov (mimochodom, špičkový, takže viacero
svojich kópií majstrov vydáva za
originály). Čitatelia sa opäť stretávajú s jeho takmer monumentálne
podaným šéfom, účastníkom (či
skôr takmerobeťou) druhej svetovej vojny, Arim Šamronom, a rozvážnym, takmer (na pomery izraelskej tajnej služby) váhavým milovníkom dobrého jedla Uzim Navotom. Román priamo nadväzuje na
diel V tieni Moskvy, prístupný aj
slovenským čitateľom. V ňom Gabriel bojoval s ruským obchodníkom
so zbraňami, Ivanom Charkovom,
zachránil novinárku Oľgu Suchovovú, disidenta Grigorija Bulganova –
a tiež zloduchovu manželku a deti,
odhodlané ďalej už nežiť s netvorom. Zradca sa začína tajuplným
zmiznutím Bulganova cestou na finále šachového turnaja v Londýne.
Onedlho vysvitne, že muža uniesol
Charkov. Situácia sa zauzľuje, keď
k zajatcovi v dači za Moskvou pribudne Gabrielova manželka Chiara,
samozrejme, tiež agentka. Charkov
je ochotný rokovať len o výmene za
ženu a deti, no jeho príbuzní neprejavujú ochotu – a tak nevyhnutne nastúpi izraelské komando.
V nanajvýš svižnom príbehu si čitateľ zacestuje – Rusko, Aljaška (sem,
do útulného domca obkoleseného
ostnatým drôtom a chráneného
statočnými americkými agentmi sa
utiahla Charkovova rodina), malebná talianska Umbria, kde vo vile
maľuje Gabriel, Izrael, Londýn, Švajčiarsko... Okrem záujmov hrdinov
sú v hre, samozrejme, aj osudy sveta, napokon, veď oslobodzujúca akcia sa odohráva počas rokovania
ôsmich ekonomicky najsilnejších
krajín sveta v Moskve a už spomenutá dača sa nachádza na ďalšom

z masových hrobov Stalinových
obetí. Konkrétne narážky a zrážky
s realitou rýchlo nájdete sami. Silvova próza spĺňa všetky znaky špionážneho románu. Okrem napínavého deja poskytuje výrazne polarizované strany dobrých (USA, Izrael,
Veľká Británia) a zlých (v tomto
diele najmä Rusko – ale i jeho zjavní či latentní spojenci). Charkov je
obluda, Šamron gigant, Gabriel anjel pomsty, izraelská jednotka vlastne bojujúca rodina, riadiaca sa heslom všetci za jedného, jeden za
všetkých, americká legislatíva pomocník pomocníkov a Rusko skrznaskrz prehnitá krajina Temna –
veď napokon aj jej veľvyslanec
v USA je zbabelec a kleptoman. Tradícia Jamesa Bonda teda ožíva v novom šate – vrátane pozornosti venovanej nežnému pohlaviu. Žien je
v Silvovom románe hojne. Všetky
sú, samozrejme, krásne, mladé –
a každá aspoň očkom hodí po Gabrielovi. Okrem dobrodružstiev sa
teda venuje pozornosť i emočnej
stránke – na dojímavé pocity fanúšikov autora čaká scéna Chiarinho
potratu v podzemnej kobke ruskej
dače, či list, v ktorom deti výslovne odmietajú návrat k Charkovovi.
Daniel Silva (1960) bývalý žurnalista CNN a dlhoročný korešpondent na Blízkom východe pozná
zákutia vysokej politiky i špionážnych románov naozaj dokonale –
v dôsledku čoho si jeho romány
získali a získajú obrovský počet
dobrodružstiev chtivých čitateľov
v USA, na Slovensku a mnohých
iných krajinách.
Miloš Ferko

Gulliverove cesty
Robinson Crusoe
Prerozprávala Jana Eislerová
Bratislava, Fragment 2010
Preložila Zora Sadloňová
Ilustroval Antonín Šplíchal
Dobrodružný román Jonathana
Swifta Gulliverove cesty z 18. storočia patrí k jadru európskeho klasického kultúrneho dedičstva. Vďaka tejto edícii sa s jeho hlavnými
myšlienkami môžu zoznámiť už
malí čitatelia od siedmich rokov.
Tomu zodpovedá prerozprávanie
osvieteneckého diela ústami Jany
Eislerovej, ktorá sa zamerala najmä
na hlavné dejové línie románového
príbehu, predstavila deťom krajinu
Liliput s drobučkými obyvateľmi,
krajinu obrích obyvateľov Brobdingnagu a napokon krajinu Múdrych koní. Eislerová neobišla ani
základné idey diela – tolerancia voči inakosti, kritickosť voči spoločenským neduhom, ale aj sebakritický postoj. Priblížila úvahy o márnomyseľnosti hlupákov a rozvahe
múdrych, o deformáciách, ktoré
spôsobujú mocenské vzťahy...
Podobne vzácnym odkazom klasickej literatúry je aj román z 18.
storočia takisto anglického spisovateľa Daniela Defoa s autobiografickými, ale aj fiktívnymi prvkami.
Dobrodružný príbeh nesie znaky
osvieteneckého myslenia, typický
je v ňom motív moreplavectva, objavovania nových krajín, stretnutí
európskej civilizácie s domorodými
„divochmi“. Vzdáva hold aktivite
odvážneho, samostatného, činorodého jedinca (Robinson), ktorý
si však vie vysoko ceniť aj verné
priateľstvo. Knižky aj vďaka ilustráciám vzbudia zvedavosť a záujem detských čitateľov a azda neskôr siahnu po ich pôvodných verziách.
–ef–

Adresa: Jungmannova 20
851 01 Bratislava
tel.:
0908 069 388
e-mail: info@kontakt50.sk
www.kontakt50.sk
Riaditeľka/majiteľka:
Danica Janiaková
Vznik: Zo spätného pohľadu to vyzerá, ako keby ma niečo posúvalo k vlastnému vydavateľstvu. Ako novinárka som písala pre poradcu pre vydavateľov InfoKnihy Slovensko, ktorý už nevychádza. Absolvovala som podnikateľské školenia pre malých vydavateľov. Dodnes mi z prednášok utkvelo, že kniha bude
úspešná: ak to bude bedeker o meste, vôbec nezáleží, či prvý alebo sedemdesiaty prvý, no musí byť najlepší. Teória ku mne teda prišla sama. Prax vlastne
tiež. Na úplnom začiatku stála séria článkov o liečbe závislostí, ktoré som písala pre istý časopis. Šéfredaktor mi medzi rečou povedal, aby som ich vydala
knižne, že by bolo škoda, aby tá téma ostala len v časopise. Oslovila som tri
firmy so žiadosťou o podporu na vydanie publikácie. Súhlasili všetky tri. Tomu
sa hovorí šťastie začiatočníka. Tak vyšla prvá kniha už v mojom vydavateľstve
Tak už dosť! Východiská zo závislostí. Ešte dnes sa stáva, že mi zavolá nešťastná matka, ktorej syn sa opíja a dcéra berie drogy a ona sa trápi, kde vo
výchove urobila chybu, alebo napíše bývalý alkoholik, ktorému myšlienky
z knihy dávajú silu vydržať v abstinencii, prípadne študentka, ktorá píše diplomovku o drogách.
Zameranie, profilové edície: Dialógy, Diagnózy. Z témy, čo ma zaujíma a z oblasti, kde mám prehľad aj o potenciálnych autoroch, sa tak samozrejme stalo
aj hlavné zameranie vydavateľstva. Niekedy si doprajem „úlet“ ku kuchárskej
knihe alebo knižke pre deti, ale väčšina kníh z vydavateľstva Kontakt oslovuje
ľudí zrelého veku, teda od 45 do 55 rokov. V tomto životnom období nastávajú
zmeny, ktoré človek, či chce alebo nechce, musí akceptovať. Ak ich nechce
prijať, má problém. Ak pochopí, že je čas zmeniť priority, má pred sebou kopu
zaujímavých výziev. O tom som písala v knihe Čo s načatým životom? Muž
a žena na prahu päťdesiatky. A knihy s takýmito témami vydávam aj iným
autorom.

• Ktoré distribučné spoločnosti rozširujú tituly vášho vydavateľstva?
– Belimex, Pemic (na Slovensku aj
v Čechách), LB-story ai.
• Koľko titulov ste vydali od vzniku,
koľko z nich predstavujú publikácie
slovenských autorov?
– Osem, teda všetky.
• Akým počtom titulov ste prispeli
na knižný trh roku 2009?
– Tromi. V januári vyšiel gastronomický sprievodca po Chorvátsku s názvom Dobar tek! Dobrú chuť!, bedeker a kuchárska kniha zároveň. Po nej
dotlač knihy Diagnóza Cukrovka (autori Jozef Michálek a Mária Štefáková)
a na predvianočný trh prvý slovenskočeský a česko-slovenský slovník pre
deti vo veku 2 – 5 rokov s názvom Pozri, ako je dnes pekne! Podívej, jak je
dnes hezky! Napísala ho novinárka
a prekladateľka Barbora Škovierová,
ktorá žije v Brne a spolu s manželom
vychováva obe deti bilingválne.
• S akými edičnými zámermi ste
vstúpili do roku 2010 a ktoré sa vám
už podarilo splniť?
– Vyšla kniha Ja si ťa nedám s podtitulom Diagnóza, ktorá všetko mení. Okrem príbehu dvoch žien, ktoré hovoria
o tom, ako prekonávali onkologickú
liečbu a čo všetko im choroba vzala, no
paradoxne i dala, sú tu aj rady lekárov,
ako zvládnuť liečenie a návrat k normálnemu životu. A ako nestratiť nádej,
čo je veľmi dôležité pre vyliečenie. Na
ďalších tituloch sa pracuje. Táto práca
ma naučila, že kniha, ktorá má vyjsť,
vyjde, no sama si vyberie čas, ktorý potrebuje na to, aby bola dokončená.
• Ktorý zo svojich titulov pokladáte
za najlepší?
– Najpredávanejšia je kniha o tom, ako
žiť s cukrovkou, teda ľudia ju najviac
potrebujú. Najväčšiu radosť mám z detského slovníka, ktorý učí malých Čechov a Slovákov, aby si dobre rozumeli.
• A naopak, ktorý zo svojich titulov
pokladáte za vydavateľský omyl?
– Vydávam len knihy, ktorým verím.
• Čo vás najviac trápi na knižnom
trhu?
– Že je malý. Keby napríklad kniha pre
diabetikov vyšla na nemecky hovoria-

com knižnom trhu, ktorý má 180 miliónov potenciálnych čitateľov, a kúpilo by si ju tam také isté percento obyvateľstva, ako si ju kúpilo na Slovensku, som za vodou a môžem sa bez
stresov sústrediť na vydávanie kníh,
ktoré ma tešia. Ale keďže trh nenarastie, tak sa síce tiež sústreďujem na
vydávanie kníh, ktoré ma tešia, no so
stresmi. O aké veľké stresy pri každodennom boji o prežitie ide, chápe len
ten, kto si to každý deň prežíva tiež.
• Čo by podľa vás pomohlo slovenskému knižnému trhu?
– Zjednodušiť grantový systém MK SR.
Mňa od žiadosti odradilo množstvo
potvrdení, ktoré k nej bolo treba priložiť. A tak prvý slovensko-český slovník
pre deti podporilo české ministerstvo
kultúry, slovenské nie. Ešte by bolo
fajn, keby vychádzal farebný týždenník
o kultúre, v ktorom by sme si namiesto názorov celebrít mohli prečítať rozhovory so spisovateľmi, režisérmi, výtvarníkmi, fotografmi, vedcami. Páčilo
by sa mi, keby do poštových schránok
každej domácnosti okrem prospektov
so zľavami v hypermarketoch niekto
hádzal aj katalógy knižných noviniek
(a financoval ich vydanie). No ak mám
ostať v realite, tak by mi úplne stačilo,
keby kníhkupci neobjednávali nejaký
titul len raz, ale vždy po jeho vypredaní doplnili do predajne nové kusy.
• Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?
– Vydávať knihy pre väčší trh ako len
päťmiliónový.
• Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?
– Odrážajú vkus väčšinového čitateľa.
A keďže ja nie som človek davu, tak až
na malé výnimky platí, že umiestnenie
na prvých miestach v takýchto rebríčkoch považujem za signál, že tú knihu,
ako sa hovorí, nemusím. Výnimkami
sú občas najpredávanejšie knihy v sieti
Artfora, napríklad Jean Giono a jeho
Muž, ktorý sadil stromy.
• Akú knižku práve čítate?
– Lars Saabye Christensen Nevlastný
brat. Autor, skvelý nórsky spisovateľ, ju
písal sedem rokov a v mojej emocionálnej pamäti ostane možno aj po celý
môj život. Keď sa z tohto silného príbehu spamätám, čakajú ma Královny slz
a ostružin, almanach tvorby súčasných
českých poetiek, ktorý som si doniesla
z pražského knižného veľtrhu. Príjemne ma prekvapilo, že v tejto pragmatickej dobe ešte niekto dáva priestor a nádej tichému hlasu milostnej básne.
Foto Danica Púry
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Ľudia a knihy
Rozhovor s Borisom FILANOM

JUBILANTI

Plním si úlohu

od 4. do 31. augusta
• 5. 8. 1953 – Jana KÁKOŠOVÁ, dramatička
• 7. 8. 1944 – Víťazoslav HRONEC, básnik,

Popredný slovenský spisovateľ, textár, dramaturg, scenárista fotograf, cestovateľ
a moderátor Boris FILAN (1949) patrí medzi našich najznámejších
a najplodnejších autorov. Začiatkom leta mu vyšla vo Vydavateľstve Slovart
ďalšia úspešná kniha PrešpoRock.

• „Túto knihu napísala zlomená noha,“
vyhlásili ste, lebo ste ju písali, keď ste
sa zotavovali z dvojnásobnej zlomeniny
členku. Mali ste ju v pláne až o niekoľko
rokov, mohli by ste prezradiť viac o jej
vzniku?
– PrešpoRock je až tretí krok inšpirácie.
Bol som „krstným otcom“ knihy o Bratislave,
ktorú napísal Ľuboš Jurík. Bývali sme dlho
na tej istej ulici, v tom istom dome a máme
prakticky spoločné detstvo. Keď som
si prečítal jeho knihu, povedal som
si, že je to síce dobré, ale minimálne polovica
tam chýba. Totiž Ľuboš si pamätá pekné veci,
ja tie drsnejšie. A tak som napísal
Bratislavské krutosti. Tá knižka sa zmenila
na aperitív. Tak by ju asi zaradil pán Werich,
ktorý pil plzenské pivo, a raz dostal
od režiséra Janka Roháča dobré portské víno.
Keď si to Roháč uvedomil, bolo mu to
nepríjemné, ale pán Werich vyhlásil, že oba
nápoje sú aperitívy a vytvoria si teda k sebe
vzájomnú „aperitívnosť“, čo je vraj vzácna
vlastnosť. No a to stalo aj v mojom prípade.
Zrazu mi telefonovali kamaráti, zastavovali
ma v meste, že fajn, ale oni si pamätajú
aj to či ono a podobne. Pripomínali mi,
čo sme zažili. Tak sa mi to nazbieralo,
že dnes jestvuje nielen PrešpoRock, ale
už mám napísanú polovicu tretej knižky
Bratislava 3.
• Ako by ste PrešpoRock zaradili žánrovo?
– Poviedky a fejtóny. Tento žáner používal
často aj Miroslav Horníček, ku ktorému
sa hlásim ako ku svojmu učiteľovi, a aj James
Thurber. Škoda, že neviem tak kresliť ako
oni, mohlo by to byť zaujímavé – ilustroval
by som si to.
• Dali ste prednosť ilustráciám pred
fotografiami na prebale knihy.
– Odolal som ponukám na ilustrácie v knihe.
Doteraz som odovzdal vydavateľstvám 1264
strán bez ilustrácií a nikto sa nesťažoval.
Stačí šťavnatá fotografia na prebale. Ale
už Bratislavské krutosti mali kvalitnú
kreslenú obálku. V knihe PrešpoRock
navrhol obálku Dodo Dobrík s použitím
ilustrácie Natálie Ložekovej. Myslím si však,
že najlepšími ilustrátormi sú sami čitatelia –
všetko si dokreslia vnútorným zrakom.
A kreslenie je aj akési vyjadrenie úcty
vydavateľa i autora voči čitateľovi.
• PrešpoRock vnímam aj ako cestopis
po Bratislave či cestu do hlbín duše. Ktoré
časti sú vám najbližšie?
– Je tam trochu atmosféry, ktorá bola
za socializmu vytlačovaná. Totiž atmosféry,
ktorá charakterizovala Bratislavu ako
medzinárodné mýtické mesto so všetkými
tými zákutiami a historkami, čo prináležali
k rakúsko-uhorskému mestu tohto typu.
Osobne mám rád historku o žirafe
na Moskovskej ulici, alebo ako sme hľadali
poklad na hrade. Málokto asi vie,
že zakladateľ bojového umenia „Krav Maga“
Imrich Lichtenfeld žil v Bratislave
a v Podhradí sa vďaka nemu odohrávali
až newyorské boje medzi fašistami a židmi.
To by bol film...
• Máte cenný poznámkový aparát – dodáva
knihe výpovednú hodnotu, zaujme
i poučí....
– Vložil som ho tam úmyselne, lebo
sa mi páči jeho grafická podoba
a starodávnosť – takto sa kedysi písali knihy,
s vysvetlivkami. Aj keď niekedy je pod čiarou
encyklopedická informácia, inokedy skôr

akási odľahčená, trebárs, že Engels sa dal
vystreliť z dela.
• Hovorievate, že máte fotografickú pamäť.
Aký poznámkový aparát používate pri
písaní?
– Pokiaľ ide o pamäť, naozaj aj dnes vidím
mapy, ktoré sme nosili s Paľom Hammelom
zo zemepisného kabinetu, vidím, kde boli
odreté, poškodené, cítim ich vôňu. Ale ešte
dôležitejšie je, že vďaka mojej mame
si od pätnástich rokov vediem nesmierne
starostlivo archív. Vo fascikloch mám
odložené a zoradené poznámkové zošity,
fotografie, výstrižky. Napríklad v príbehu
o diviakovi mi poslúžili originálne výstrižky
z Večerníka. Takto mám odložené aj jedálne
a cestovné lístky. Mnoho vecí mám
nafotených. Slovom, je to môj malý tajný svet
spomienok.
• Zmestí sa vám archív do bytu?
– Na archív si priestor vždy nájdem,
a nemám ho na jednom mieste, mnohé veci
skladujem u mamy. Mám zmapovaný
vo fascikloch každý Tam-tam. Teraz, keď šiel
syn Oliver do Soulu, stačilo siahnuť
do šuflíka a z fascikla som vytiahol mapu
tamojšieho metra, cestovný poriadok
a dokonca platný cestovný lístok. Takto
precízne zakladať a triediť ma naučila mama.
Ale mám k tomu asi aj genetické
predpoklady. Mal som totiž z jej strany
dvoch starých otcov. Píšem o vrchnom
čašníkovi Emilkovi z luxusnej kaviarne
vo Viedni, ale maminým otcom, ktorý
zomrel, keď mala štyri roky, bol generálny
riaditeľ banky. Veľmi precízny človek. Oči
a toho úradníka v sebe, teda nebohémsky
zmysel pre poriadok až pedantériu, som
zdedil po ňom.
• Spomienkové knihy sú dnes v móde,
ale vy sa im venujete už dávno, prakticky
roky. Ako z tejto pozície hodnotíte
napríklad Šebove knihy ako Budovateľské
50. roky či Hevierov román Kniha, ktorá
sa stane?
– S oboma autormi mám dobrý vzťah. Šebovi
som do knihy napísal úvod. Dano Hevier mi
vydal prvú knihu v Mladých letách a neskôr
i vo svojom vydavateľstve. Veľmi sa teším,
že vo vydavateľstve Alberta Marenčina
vznikla edícia o Bratislave, vracia nášmu
hlavnému mestu dôstojnosť.
• Neuvažovali ste o spolupráci
na televíznom programe Moja naj kniha?
– Pôvodne áno, rozprával som sa o tom
s režisérom Petrom Ňunezom. Medzitým
však nastúpil do STV môj syn ako manažér,
takže by som to považoval za neetické.
Teraz síce odišiel na polročnú televíznu stáž
do Južnej Kórey, kam ho vybrali spolu
s ďalšími päťdesiatimi mladými ľuďmi
z celého sveta, ale program už bol
rozbehnutý.
• Hovoríte, že „PrešpoRock je kniha
o mojich kamarátoch. Kamaráti,
to je najväčší dar môjho života, som
šťastný, že ich mám“. Nerozlišujete pojem
priateľ a kamarát?
– Na slovách nezáleží, priateľ či kamarát,
vnímam to rovnako. Je to človek, pri ktorom
môžete byť beztrestne úprimný a nemusíte
sa báť rany od chrbta. Je to človek, ktorý
pozná vaše heslo, ale nezneužije ho. Mám
takú skupinu ľudí, ich základ je z mladosti,
ešte keď som hrával basketbal. Sú to ľudia,
s ktorými uznávame podobné hodnoty, ale
nie tak, aby to bolo nudné, máme podobnú
sociálnu úroveň, podarilo sa nám predčasne
nezostarnúť a je mi s nimi tak príjemne,
až sa vznášam. Sú to moji príbuzní, ktorých
som si sám vybral. Patrí medzi nich
napríklad Pali Hammel či Jožo Ráž.
• V knihe spomínate mladšieho brata. Vraj
vás operoval?
– Otec sa druhý raz oženil a mám teda dvoch
mladších bratov – Radko je podnikateľ.
Peter je lekár, chirurg ortopéd, a práve ten mi
nedávno dával do poriadku zlomený členok.
• Kniha má podtitul Spomienky starého

optimistu. Optimizmus máte vrodený,
alebo ste k nemu dospeli?
– Neznášam ľudí, ktorých nebaví život a ešte
o tom aj píšu. Rád čítam i píšem o šťavnatých
veciach a zážitkoch. Aj preto som si vybral
pre PrešpoRock motto: „Nič na svete nie
je smutnejšie ako pohľad na mladého
pesimistu. Smutnejší je iba pohľad na starého
optimistu.“
• Ste mimoriadne plodný autor – aké máte
najbližšie plány?
– Najradšej by som sa vyjadroval obrazom,
teda písal scenáre alebo režíroval.
Ale sklamal som sa v partneroch, pre ich
zlyhanie sa niekoľko plánovaných projektov
neuskutočnilo. Na druhej strane som tak
získal veľký priestor na písanie a rozprávanie
V grafickom štúdiu je už veľká knižka
zo série Svet gombička Tajomstvo Budhovho
úsmevu, čiže mala by onedlho vyjsť. Napísal
som divadelnú hru. Mám rozpísanú knihu
s pracovným názvom ŠNR – čiže Šťastný
nový rok. Na jeseň by som sa mal vybrať
do Číny. Už sa teším, lebo by som mal bývať
v Šanghaji na sídlisku a mamička jednej
čínskej diplomatky prisľúbila, že ma zasvätí
do tajov čínskej kuchyne. No a spolupracujem
s Českým rozhlasom, v Prahe som nahral
s režisérom Vladimírom Ruskom mladším
desať pokračovaní českej verzie Pálenice pod
názvom Cesta okolo seba. Vysiela sa raz
do týždňa a pokračovať by som mal na jeseň.
• Posledná kapitola knihy je Ešte sa mi
nechce končiť, o čom by ste chceli hovoriť ?
– V závere je príbeh Štúrovej sekery. V ňom
je kľúč k tomu, ako rozprávať spomienky.
Mnoho ľudí hreší tým, že chce porozprávať
pravdu, ale na pravdu by mali byť správy.
Na tej sekere je najkrajšie jej označenie,
čo na tom, že sa vymenilo porisko a ostrie...
Podobne je to s Bratislavou. Je to veľká
skúsenosť žiť v jednom meste a ešte o tom
môcť rozprávať. Mimochodom, keby túto
knižku preložili do španielčiny, možno
by si nejaký Španiel povedal, že tá Bratislava
je celkom fajn mesto.
• Ste výborný rozprávač – mág slova.
Je to dar Boží, alebo ste sa k tomu
dopracovali?
– Písanému slovu som sa učil a učím
od autorov, ako boli pán Werich, Horníček,
či Pavič. S tým rozprávačstvom to bolo
ťažšie, bol som trémista. Rozprávač, človek
s darom hovoriť o videnom farebnejšie, než
to v skutočnosti je, má dôležitú funkciu
v spoločnosti od čias, keď sa kmeň schádzal
večer pri ohni. Mám rád historku o tom, ako
sa šesť chudobných detí zozbieralo na lístok
pre jedného z nich, ktorý im potom film
podrobne popisuje. Mal som aj dobrú školu.
V rozhlase to bol Milan Lasica. Pripravoval
program Pianissimo s Pavlom Danišovičom
a navrhol ma ako človeka, s ktorým
by sa striedal. Potom prišiel scénický
program To je ono. To bolo horšie, lebo
v prípade dvojice rozprávačov je vždy jeden
za toho hlúpejšieho. Múdreho som robiť
vedel, ale robiť hlúpeho, na to som nebol
dosť múdry.
V televízii ma k programu Gala gala
nasmerovali dramaturgičky Judita Gembická
a Katka Svetková.
• Máte zo svojej práce ešte aj dnes radosť?
– Mám dar, že zo svojej práce mám pôžitok.
Vlastne sa mi splnil sen: stal som sa tým, čím
som chcel – Borisom Filanom z povolania.
Mám rozpísaný román ŠNR a cítim sa ako
kôň priviazaný o strom, ktorý by sa najradšej
odtrhol a už by cválal. Musím sa skôr brzdiť
ako nútiť do písania. Zdá sa mi, že každý deň
písať je zábavné a mám z toho veľkú radosť.
Lebo si uvedomujem, že píšem nie kvôli
zmluve, ale preto, že plním istú úlohu. Totiž
kedysi, keď sme hrali napríklad „vadí-nevadí“,
tak sme hovorili: „choď dozadu splniť úkol“ –
teda niekomu pobozkať chrbát, alebo niečo
pošuškať učiteľke. No a ja teraz píšem, a tým
písaním plním „úkol“ – úlohu.
Elena Ťapajová

prozaik, literárny kritik, prekladateľ, žije vo
Vojvodine

• 9. 8. 1967 – Peter ŠULEJ, básnik a prozaik
• 11. 8. 1953 – Anton MAREC, prozaik, autor
kníh pre deti a mládež

• 12. 8. 1945 – Ján FEKETE, autor pre mládež,
básnik, publicista

• 13. 8. 1964 – Marián ANDRIČÍK, básnik,
prekladateľ

• 14. 8. 1948 – Vitalij KONOPELEC, básnik,
autor kníh pre deti, prekladateľ

• 14. 8. 1950 – Miroslav MUSIL, autor
literatúry faktu

• 14. 8. 1953 – Andrej MAŤAŠÍK, divadelný
teoretik, historik a kritik

• 14. 8. 1960 – Vladimír HARATÍK, prozaik
• 15. 8. 1920 – Ladislav GRANČ, prozaik
• 16. 8. 1933 – Ján JURČO, literárny kritik
a historik

• 16. 8. 1943 – Dušan DUBOVSKÝ, kultúrny
a literárny historik, publicista

• 17. 8. 1946 – Peter PETRO, literárny vedec,
prekladateľ, prozaik, žije v Kanade

• 17. 8. 1952 – Jaroslav SUPEK, básnik, žije vo
Vojvodine

• 18. 8. 1931 – Michal GÁFRIK, literárny vedec,
textológ

• 19. 8. 1937 – Augustín MAŤOVČÍK, literárny
historik, autor literatúry faktu

• 21. 8. 1942 – Ivan ČIČMANEC, prekladateľ,
prozaik, publicista, žije v Nórsku

• 21. 8. 1947 – Milan AUGUSTÍN, autor
literatúry faktu

• 21. 8. 1978 – Pavol GARAN, básnik
• 22. 8. 1950 – Štefan CIFRA, básnik,
prekladateľ, autor odbornej literatúry

• 22. 8. 1950 – Peter HOLKA, prozaik,
publicista

• 22. 8. 1952 – Kristína KRNOVÁ, literárna
historička a metodička

• 22. 8. 1960 – Martin VLADIK, básnik
• 23. 8. 1935 – Kveta DAŠKOVÁ, autorka pre
deti a mládež, editorka

• 23. 8. 1948 – Alojz NOCIAR, básnik, prozaik,
autor kníh pre deti

• 24. 8. 1939 – Dezider BANGA, básnik,
prekladateľ

• 24. 8. 1966 – Stanislav HÁBER, básnik,
prozaik, publicista

• 25. 8. 1931 – Miroslav KRIVÁK, prozaik,
prekladateľ, žije vo Vojvodine

• 25. 8. 1966 – Alexandra PAVELKOVÁ,
autorka sci-fi literatúry

• 26. 8. 1923 – Ján TIBENSKÝ, kultúrny
historik, editor

• 26. 8. 1965 – Ján LITVÁK, prozaik, básnik
• 27. 8. 1938 – Ivan KAMENEC, historik, autor
literatúry faktu

• 27. 8. 1971 – Tomáš HORVÁTH, literárny
vedec, prozaik, dramatik

• 28. 8. 1950 – Ivan JACKANIN, prozaik
a prekladateľ

ODIŠLA
•

Eleonóra GAŠPAROVÁ

(31. 8. 1925 Opatovce nad Žitavou – 6. 7. 2010
Bratislava)
Autorka kníh pre deti a mládež, pôsobila ako
redaktorka vo viacerých vydavateľstvách.
Knižne debutovala leporelom Jurkove obrázky (1958), publikovala krátke prózy Ceruzky
a góly (1960), Ahoj, prvá trieda (1961), Prázdniny s rozprávkou (1963), prozaické diela
Deti z modrého okna (1974), Haló, hľadá sa
braček (1975), Medveď pre bračeka (1979),
Bosé nôžky (1985), knihy pre deti stredného
školského veku Slávna ľavačka (1963), Stopa
na asfalte (1964), Poklad na Zvonovej hore
(1967, 2002), Ťažko je mustangovi (1976)
a najmä pre dievčatá Spievajúce drevo Helena (1967), Koncert bez ruží (1974) a Fontána pre Zuzanu (1971, 2003), podľa ktorej
vznikol úspešný ﬁlm.
OBJEDNÁVKA
Dvojtýždenník KNIŽNÁ REVUE na rok 2010 si
môžete objednať telefonicky: 02/204 73 514,
e-mailom: krevue@litcentrum.sk alebo písomne
či osobne: Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava
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Kniha je starý a čarovný vynález
Rozhovor s arabistom Jánom PAULINYM
Najvýznamnejší slovenský arabista, Prof. PhDr. Ján Pauliny, PhD., (1939), pôsobí na Katedre
klasickej a semitskej filológie FF UK v Bratislave nepretržite od roku 1961, keď ukončil štúdium arabčiny a angličtiny na UK v Prahe. Prednášal na viacerých európskych a amerických
univerzitách aj v Káhire, publikoval množstvo odborných štúdií, článkov a publikácií, ktorými obohatil našu kultúru o poznatky z orientálnych literatúr a kultúr (Život v ríši kalifov,
1972; Arabi – vládcovia Stredomoria, 1976; Kniežatá púšte, 1978; Samarkand a Buchara,
1979; Abu l-Hasan al-Kisá’í: Kniha o počiatku a konci a rozprávania o prorokoch, 1980;
Objavenie Arábie a prvé kroky do východnej Afriky, 1983; Ibn Sirín: Snár arabských mudrcov (Muntachab al-kalám fí tafsír al-ahlám) 2 diely, 1996; Arabské správy o Slovanoch (9.–12.
storočie), 1999; Ibn Ishák: Život Mohameda, Posla Božieho, 2003). Vo svojej prekladateľskej
činnosti sa štvrťstoročie venoval kompletnej zbierke slávnych arabských príbehov Tisíc a jedna noc. V jeho preklade s poznámkami a úvodnými štúdiami vyšli najskôr v troch dieloch vo
vydavateľstve Tatran (1987, 1989, 2003), na podnet vydavateľstva Ikar dokončil celú 7-zväzkovú sériu. Slovensko tak patrí k niekoľkým krajinám na svete, ktoré majú toto základné literárne dielo preložené celé. Roku 2003 Jánovi Paulinymu udelili Cenu Jána Hollého za umelecký preklad.
• V ankete Moja naj kniha sa Slováci vyjadrujú, čo najradšej čítajú. Ktoré knihy poznamenali vás?
– Najsamprv bol Popelvár najväčší na svete,
rozprávková knižka, ktorá mala červenú väzbu a na nej bol nakreslený Popelvár na koni.
To som ešte nevedel čítať, a preto som krásnu
väzbu iba hladkal. Neskôr Ostrov pokladov od
R. L. Stevensona. Bol to preklad ešte z prvej
republiky v „československom jazyku“. Prečítal som ho hádam desaťkrát a prečítam si ho
znova, keď naň sem-tam natrafím v knižnici.
Dnes sa často vraciam k ruským autorom,
k Švejkovi a najmä k Donovi Quichotovi.
• A čo sa čítalo u Paulinyovcov? Váš otec, jazykovedec Eugen Pauliny, mal na literárne
dielo zaiste vysoké nároky.
– Otec najradšej oddychoval pri detektívkach.
Mal nimi zapratanú celú pracovňu. Hneval sa,
že Slováci ich nevedia prekladať. „Nemáme
tradíciu,“ hovorieval. Preklady boli naozaj zlé,
amatérske, nepresné, o triedu aj dve horšie
než české preklady detektívok. Krivdil by som
však otcovi, keby som nepripomenul, že čítal
aj slovenských klasikov. Veď o nich napísal
knihu a štylistické rozbory. Mal rád napríklad
Jána Kalinčiaka, Jozefa Gregora Tajovského,
Mila Urbana, Dobroslava Chrobáka. Mnohí
spisovatelia a básnici z jeho generácie boli
jeho priateľmi. Zo spisovateliek si najviac cenil Timravu. Raz som ho však počul, ako si
šomral po prečítaní jednej Timravinej novely:
„Zatrpknutá stará dievka.“ To patrilo spisovateľke... Mal rád aj Margitu Figuli – pani Figuli
osobne a jej Tri gaštanové kone. Mama rada
čítala francúzsku, ruskú a inú beletriu. Mala
doma malú francúzsku knižnicu. Pamätám si,
že mi rozprávala, ako ju vydesil F. M. Dostojevskij, keď čítala jeho Bratov Karamazovovcov
ako trinásťročná gymnazistka. „Nemohla som
spávať, keď som to dočítala,“ povedala mi.
„Karamazovovci boli zlí, len Aľoša bol dobrý.“
To bolo moje prvé poučenie o Dostojevskom.
• V čase vášho dospievania, bez televízie,
DVD a internetu sa písané slovo predsa len
vnímalo inak a zrejme vás formovalo.
– V detstve, keď som trávil prázdniny u starých rodičov v Turčianskej Blatnici, skryl som
sa v prednej izbe s knihou a čítal som. Sedel
som na starosvetskom diváne a nik ma nevyrušoval. Starý otec bol pred prvou svetovou
vojnou v Rusku aj s bratom a tam spolu obchodníčili. Veľa Blatničanov malo obchody
v Rusku, aj na Sibíri ďaleko za Uralom. To boli
tí majetnejší. Chudobnejší šli šífom, ako vraveli, do Ameriky. Keď v Rusku vypukla revolúcia, starý otec už bol doma, neviem vlastne
prečo tak skoro, ale to mu zachránilo život.
Blatnickí obchodníci v Rusku prišli v revolúcii
o majetok, ale ostalo im aspoň to, že boli
panslávi a asi aj tolstojovci, lebo starý otec
mal všetky dôležité knihy od L. N. Tolstého
doma. Mal aj F. M. Dostojevského a iných autorov, ale aj Alexandra Dumasa a Joža Nižnánskeho. Tí dvaja boli doménou mojej starej
mamy, najmä Gróf Monte Cristo a Dobrodružstvá Mórica Beňovského.

• Naozaj pestrá, bohatá knižnica na malú
stredoslovenskú dedinku...
– Áno, chcem tým povedať, že Blatnica nebola
za „starej vlády“ (tak sa vraj hovorilo maďarskej vláde pred prvou svetovou vojnou) nejakou zadubenou dedinou. Mnohí Blatničania si
to azda ani neuvedomovali, lebo za komunistov spokojne zbúrali Matúšovi Dulovi a jeho
rodine dom i hospodárske budovy, a tak ostali
Dulovcom v Blatnici iba honosné pomníky na
miestnom cintoríne. Táto socialistická pohroma však nepostihla iba dulovské majetky, ale
všetky, ktorých majitelia mali buržoázny pôvod. Aby som sa však vrátil ku knihám: v starorodičovskom dome som sa naučil čítať beletriu. Lebo na to treba mať čas a pohodu. Len
vtedy môže mať človek pôžitok z čítania, a nie
v prípade, keď musí zháňať anglických autorov
po celej Prahe a čítať ich narýchlo v električke.
• Na čo narážate?
– Na „povinné“ čítanie. Mali sme ho na anglistike v Prahe. Ako podmienku na skúšku z anglickej literatúry bolo treba prečítať dosť veľa
otravných titulov – ale dôležitých pre vývin anglickej prózy! Najhoršie bolo, že anglické knihy
sa nedali zohnať (veď boli päťdesiate roky) a tie
zo seminárnej knižnice boli vypožičané. Ak sa
mi náhodou nejaký Dickens dostal do ruky, pochopil som, že anglická realita je inakšia ako tá
naša. To sa mi potom zišlo pri pobytoch v Oriente. Povinné čítanie (ktoré vraj jestvuje aj dnes)
vo mne nevyvolalo lásku k anglickej literatúre.
• Nemožno sa venovať egyptológii v Žiline,
nemožno byť orientalistom bez kontaktu
s Orientom. Ako sa vám darilo vycestovať do
Orientu pri obmedzených možnostiach cestovania za socialistického zriadenia, keďže
ste navyše ani neboli členom KSČ?
– Vycestoval som do Orientu po prvý raz v šesťdesiatych rokoch. Vtedy bola uvoľnená atmosféra. Aspoň sa to teraz tak vraví. Ale pred prvým odletom do Káhiry som musel ísť na Ministrestvo školstva do Prahy a tam mi dôrazne
vysvetlili, že Egypt je plný agentov CIC a CIA
a že musím byť bdelý, s nikým nenadväzovať
kontakty, nezhovárať sa s nikým, kto rozpráva
po anglicky. Lenže v Egypte hovoril každý nosič na letisku tzv. „koloniálnou angličtinou“,
kým mojej arabčine nik nerozumel.
• Aká bola vtedy v Egypte spoločenská klíma?
– Egypt bol v 60. rokoch jedinou arabskou „socialistickou“ krajinou, ktorej prezident Násir
spolupracoval so Sovietskym zväzom a s Československom. Bolo to najmä preto, lebo sme
mu dodávali zbrane. Preto sme sa tam, my štipendisti, mohli dostať. Egypt bol skoro ako
Castrova Kuba, s tým rozdielom, že Kuba bola
znútra aj navonok červená, kým Egypt iba navonok. Všetky arabské noviny vychádzajúce
v Káhire hromžili na komunistov, že sú to ateisti, že utláčajú moslimov a podobne. Spomínam si, že po príchode do Káhiry nás na našom
veľvyslanectve upozornili, že budeme vypĺňať
veľa arabských formulárov, lebo v krajine je veľká byrokracia. Každý arabský formulár mal kolónku „náboženstvo“. Tam že nesmieme napísať „bez vyznania“, ale treba písať „kresťan“,

masíhí, lebo ateista je v Egypte menej ako pes,
a pes, ako je známe, je nečisté zviera.
Štipendiá sme mali nízke, asi štyridsať eur,
ale vyžiť sa dalo. Chlebové placky a ovocie boli
neuveriteľne lacné.
• Čo vás zaujímalo viac? Literatúra alebo jazyk? Kedy ste začali rozmýšľať o tom, ktorým smerom sa uberie vaša vedecká práca?
– Vždy ma to ťahalo skôr k literatúre a ku kultúrnym dejinám. No v orientalistike je hľadanie cesty, teda témy k práci, povedzme dizertačnej, oveľa ťažšie ako vo vlastivedných alebo
v európskych disciplínach. Problém nie je len
v jazyku – lebo arabčina je veľmi ťažký jazyk,
v mojich mladých časoch u nás takmer bez
tradície výučby – ale aj vo svojráznosti Orientu. Vládli a vládnu tam iné hodnoty, postoje,
svojská filozofia života daná zväčša islamským svetovým názorom. Veľké západné krajiny, a nielen veľké, ale aj malé, napríklad Holandsko, Belgicko, Švédsko, si orientalistiku
systematicky budovali a budujú už niekoľko
storočí. Súviselo to, prirodzene, najmä s ich
koloniálnymi a obchodnými záujmami. Tie
boli prvoradé. Praktické záujmy a vedecký výskum sa však s nimi úzko prelínali. U nás nič
také nejestvovalo, preto aj predpoklady na seriózne štúdium Orientu boli malé.
Témy k práci som si vyberal počas dlhších
i kratších študijných pobytov v Oriente. Najsamprv len opatrne, potom už odvážnejšie.
V Káhire boli jedinečné knižnice, napríklad
v knižnici Literárneho ústavu Filologickej fakulty Káhirskej univerzity sa dali nájsť všetky
dôležité knihy k staršej arabskej literatúre
a k dejinám. Nielen arabské, ale aj v európskych jazykoch. Možno si to vysvetliť tým, že
Káhirskú univerzitu pomáhali začiatkom 20.
storočia zakladať Európania a aj riaditelia
knižníc boli európski orientalisti. Sústredil
som sa na starú stredovekú literatúru. Nielen
preto, že som v stredoveku videl čosi tajomné, ale stredovek, najmä východný, bol tak
ďaleko od nás, od našej „reality“... bol takmer
„rozprávkový“. Znamenalo to veľa. Svoje práce
(referáty, štúdie) som vôbec nemusel prispôsobovať ideologickým požiadavkám doby.
Inými slovami: Neboli napísané z marxistických hľadísk a neboli napísané ani po slovensky, ale v cudzích jazykoch, takže ich nijaký
náš „cenzor“ nečítal. Malo to aj svoje nevýhody. Doma ma zato nik nepochválil, vedecké
a pedagogicko-vedecké tituly som získaval
ťažko a po rokoch... Nebol som v „línii“, ale neľutujem. Aspoň sa nemusím hanbiť za svoju
robotu ako mnohí moji kolegovia z FFUK,
ktorí si dnes z opatrnosti a z „hanblivosti“
uvádzajú iba svoje práce po roku 1990.
• Literárne pamiatky z obdobia raného stredoveku sú zachytené len v rukopisoch. Vedieť čítať rukopisy, to už je samo osebe veľmi náročné. Ako ste si s nimi poradili?
– V Európe dnes už čítajú staré rukopisy iba

archivári a historici. V Oriente je to inak. Tam
prišla kníhtlač až v 19. storočí, dovtedy sa
všetky knihy odpisovali ručne. Preto je stará
literatúra zachovaná v rukopisoch – čitateľných, menej čitateľných, neúplných, poliatych
vodou a dohryzených myšami, na zlom, a aj
na výbornom papieri a na papyruse. Slovesné
skvosty sa nachádzajú v knižniciach, ktoré sa
ponášajú na sklady starého papiera. Pre Európana je návšteva takejto knižnice zážitkom.
A nezabúdajme na rituál požičiavania rukopisov zaviazaných v koži: Nosí ich na stôl mĺkvy
sluha, ktorý vie, že dostane za každý rukopis,
niekedy aj za každé fólio, bakšiš – pár piastrov
na kávu a cigarety. Prostredie v takejto knižnici je posvätné, jedna žiarovka musí stačiť na
osvietenie priestoru pod stredovekou kopulou (kaz si oči, ako chceš!), potichu bzučia
muchy a z rukopisov dýcha mágia stredoveku: duchovia, rytieri, králi, princezné, aj obyčajní ľudia. Človek tam zistí, že kniha je veľmi
starý a čarovný vynález.
• V posledných rokoch Filozofická fakulta
UK zaznamenáva veľký záujem mladých
o štúdium arabistiky. Nakoľko je pre nich,
z hľadiska uplatnenia, toto štúdium perspektívne?
– Záujem o štúdium na našom odbore bol
vždy veľký. Študentské roky sú pre každého
najkrajšie, najmä keď vie, že môže vycestovať,
kedy chce a kam chce. Myslím, že našim študentom sa zo štúdia najviac páčia práve zahraničné pobyty v arabských krajinách. Tam
je totiž život veľmi pestrý a každý deň zažijú
niečo nové, jedinečné, nečakané. A naučia sa
veľa takých vecí, ktoré im my na vysokej škole
sprostredkovať nemôžeme. Keď sa priblíži koniec štúdia, príde akási kríza, neistota z budúcnosti. Absolventi si kladú otázky: Ako sa
uplatním? Čo robiť? Ako a čo zarobím? Túto
odpoveď im nik z učiteľov nemôže dať.
• Dosiahli ste výrazné úspechy nielen vo vedeckej práci, ale aj v umeleckom preklade.
Venuje sa niekto z vašich poslucháčov prekladaniu? Predsa len z hľadiska finančného
ohodnotenia je napríklad tlmočenie či práca v službách ministerstva zahraničia výhodnejšia...
– Prekladajú viacerí naši absolventi, aj študenti. Prekladajú dobre, pokiaľ to môžem posúdiť. Výsledkom je aj osobitné číslo Revue svetovej literatúry z minulého roku venované
modernej arabskej literatúre. Oceňujem, že
naši absolventi modernú arabskú literatúru aj
priebežne čítajú a pripravili z nej pekné diplomové práce. Pretože arabský svet je veľký,
prekladať je čo. Tento pokrok je aj výsledkom
toho, že môžu slobodne cestovať, majú európske pasy a dobrú valutu v rukách. Zásluhu
však na tom má aj moja mladá kolegyňa Zuzana Gažáková, ktorá ich k tomu takisto vedie.
Anna Blahová
Foto Peter Procházka
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