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Reštaurácia Radnica v Pezinku patrila 18. janu-
ára v rámci cyklu Literatúra v Radnici hudbe. 
Presnejšie: hudbe a slovu. Veronika Šikulová 
spolu s Veronikou Nouzovou predstavili kni-
hu Moyzesovo kvarteto 40 z vydavateľstva 
Marenčin PT. Ide o knihu rozhovorov, ktoré 
s členmi svetoznámeho a oceňovaného hudob-
ného telesa pripravila Veronika Šikulová a pre-
pisovala ich Veronika Nouzová, no súčasťou 
sú aj profily, životopisy hudobníkov, sumár ich 
účinkovania a tiež CD. Kniha vychádza k šty-
ridsiatke kvarteta (vzniklo v roku 1975). Kvar-
teto v zložení Jozef Horváth (nový primario, 
ktorý nahradil Stanislava Muchu), František 
Török, Alexander Lakatoš, Ján Slávik zahralo 

O INAKOSTI
V komornej atmosfére kníhku-
pectva Ex Libris v Bratislave sa 
19. januára diskutovalo o inakos-
ti. Fotografka Olja Triaška Ste-
fanovič predstavila výtvarníčku 

Moniku Pascoe Mikyškovú a jej knižnú novinku 
Záznam o tichu. Hlavnou témou publikácie sú 
vzťahy – autorka v nej ponúka desať rozhovo-
rov s rôznymi ľuďmi, ktorých spája náklonnosť 
k rovnakému pohlaviu. Ich príbehy sú prepísané 
tak, aby sa zachovala čo najväčšia autentickosť, 
a dopĺňajú ich autorkine fotografie z domácnos-
tí respondentov. Mikyšková tiež prezradila, že 
v ďalšej knihe by sa chcela venovať deťom a ich 
vnímaniu domova. -kz-

ĎALŠIA ZASTÁVKA
„V neporiadku života nám svetlo vždy 
pomôže nájsť cestu,“ povedal básnik Martin 
Chudík pri uvádzaní svojej druhej knihy 
poézie Cestovný (ne)poriadok (Vyd. Spolku 
slovenských spisovateľov) v Zichyho paláci 
21. januára. Svetlom sviečky knihu vypreva-
dil do života spoločne s Jozefom Leikertom 
a speváčkou Simonou Martausovou.

ukážky od slovenských i zahraničných 
skladateľov. Komorné zoskupenie má 
na konte desiatky naštudovaných skla-
dieb a kniha bola príležitosťou obzrieť sa 
v čase. Ako uviedol jeden z členov kvarte-
ta: „V súčasnosti majú mladí ľudia určite 
lepšiu techniku hry ako my kedysi, no 
láska k hudbe, tá nám nechýbala nikdy.“ 
Počas príjemného večera viackrát zazne-
lo, ako je dôležité pri účinkovaní nielen 

zladenie nástrojov, ale najmä ľudí… 
    V ten večer padla aj zmienka o no-

mináciách na ocenenie Krištáľové 
krídlo za rok 2015. V oblasti publi-
cistiky a literatúry boli nominovaní: 

V HORÁCH… 
V kníhkupectve Panta Rhei na Poštovej v Bratislave 
sa 13. januára porozprával Dado Nagy s horolezcom 
Mariánom Šajnohom (1939). Vydavateľstvo DAJAMA 
pripravilo knihu s názvom Diagnóza: horolezec, 
ktorá zachytáva jeho život. Poslednú kapitolu v nej 
venoval svojej tvorbe. Marián Šajnoha preliezol 
vrchy takmer na celom svete, len napríklad vo 
Vysokých Tatrách podnikol okolo 
300 výstupov. Pôsobil v horolezeckých 

zväzoch a asociáciách, v horolezeckej škole JAMES a ENCIÁN. Ako uviedol, horole-
zectvo sa u neho spája s dobrodružstvom, pre jeho generáciu boli podstatné hory 
ako prírodný priestor a kontakt s nimi, dnes sa horolezectvo vyvinulo do mnohých 
smerov, napríklad veľmi populárne je lezenie po umelých stenách… Pozdraviť 
autora prišiel priateľ, výtvarník Miroslav Cipár aj Ľubomír Feldek. Mimochodom, 
kariéru horolezca začal Marián Šajnoha výstupom z Rače na Pajštún v roku 1960 J. -rm-

Kedy a ako sa rodilo rozhodnutie zreali-
zovať druhú knihu?
Po vydaní debutovej básnickej zbierky Ukryté 
v dotykoch ma inšpirácia, našťastie, neopustila. 
Keď sa mi nazbieralo toľko básní, z ktorých som 
mohol vybrať tie, s ktorými som bol najviac spokoj-
ný, a ktoré sa mi do rukopisu hodili aj tematicky 
a koncepčne, v kútku duše som dúfal, že by raz 
mohli uvidieť svetlo (literárneho) sveta v podobe 
novej básnickej zbierky. Nakoniec sa to podari-
lo a básnická zbierka Cestovný (ne)poriadok sa 
pripojila k svojej o dva a pol roka staršej sestre.

Zotrvávaš na východiskách vyjadrených 
v prvotine alebo si sa chcel posunúť?
Cesta, po ktorej kráča každý z nás, je stále tá istá, 
len mení svoje tvary. Dalo by sa povedať, že aj 
básne z mojej novej zbierky do istej miery voľne 
nadväzujú na básne debutu. Pri ich písaní som 
sa cielene nesnažil o diametrálne odlišnú bás-
nickú výpoveď. Napriek tomu vnímam Cestovný  

Veronika Šikulová, Mária Bátorová a Jaroslav 
Rihák. V hudbe to bolo aj Moyzesovo kvarteto. 
Slávnostný večer 24. januára jednu z týchto 
nominácií premenil na cenu: Krištáľové krídlo 
získala Veronika Šikulová.

-rm-

(ne)poriadok ako ďalšiu zastávku na svojej poetic-
kej ceste, ktorá mi zároveň pomáha lepšie spoznať 
seba samého. Ak by som však mal vypichnúť, v čom 
sa básne z  novej básnickej zbierky líšia od básní 
z mojej prvotiny, povedal by som, že sú koncíznej-
šie, reflexívnejšie a prežívanie lyrického subjektu je 
vzhľadom na dĺžku prejdenej cesty intenzívnejšie.

Prezradíš, aké odkazy a významy si zakó-
doval do názvu?
Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide o reakciu 
na súčasný stav železničnej dopravy na Sloven-
sku či o novú Bratislavskú integrovanú dopravu J.  
Symbolika názvu je však úplne iná. Cestovný  
(ne)poriadok zobrazuje lyrický subjekt na ceste ži-
votom. „Cestovný poriadok“ má každý z nás vyrytý 
hlboko v sebe. Začína sa príchodom na svet a končí 
odchodom. A niekde medzi týmto uzavretým cyklom 
sa nachádza ten „cestovný neporiadok“, ktorý so 
sebou prináša všetko to, čo nazývame životom.

-rm-

S LÁSKOU 

Foto Peter Procházka
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Výhercovia z KR č. 25 – 26: 

V. Gažíková, A. Rusnáková, R. Vavro, S. Kunecová, M. Grígerová, 
J. Baumgartner, M. Hozová, P. Palát, M. Kalmančoková, J. Hučka, K. Veselá, 
D. Myttník

Výhercov z KR 24 uvádzame na našom webe a Facebooku.

Spisovateľke a novinárke Diane Mašlejovej (1987) vychádzajú dve knižky pre 
deti – Tajný cirkus v Nakladateľstve Albatros v Albatros Media a rozprávka 
V modrej izbičke prostredníctvom crowdfundingového portálu marmelada.sk. 
O prvej z nich autorka rozprávala 14. januára v diskusii so Štefanom Chrappom 
v bratislavskom kníhkupectve Martinus na Obchodnej. Za najdôležitejšie posolstvo 
knižky vyzdvihla hodnotu priateľstva a pokrstila ju Zuzana Javorová „nastri-
haným šapito“. Je to autorkin tretí titul a zároveň prvý pre detského čitateľa… 
 

Píše sa vám ľahšie pre dospe-
lého alebo detského čitateľa? 
Táto otázka niekedy napadne aj 
mne a stále na ňu neviem odpoveď. 
Rozprávky pre deti píšem do det-
ského časopisu už niekoľko rokov, 
a preto to s prvou knihou nebola 
tak celkom nová skúsenosť. Dokon-
ca na seba „bonznem“, že ako die-
ťa som túžila byť rozprávkarkou. 
Denne som trávila hodiny pri písa-
com stroji a tvorila už z dnešného 

pohľadu troška nemotorné rozprávky. Vášeň pre ne mi ostala, rada rozprávky čítam 
aj píšem a cítim sa pri tom neuveriteľne slobodná. V súčasnosti asi viac, ako pri 
tvorbe pre dospelých. 

Prečo ste si vybrali za námet práve cirkus?
Téma ku mne prišla sama. S priateľom sme boli na dovolenke v Paríži, v malom hoteli 
pri centre Pompidou, v ktorom pracovali zamestnanci ako vystrihnutí z rozprávko-
vej knihy – ani by sme sa nečudovali, keby v podzemí skrývali tajný cirkus, kde po 
večeroch vystupujú. Po návrate domov mi téma stále ležala v hlave, a tak som sa 
jednoducho rozhodla napísať rozprávku. Rozprávka musí byť príťažlivá pre deti, ale 
upútať by mala aj dospelých. Preto je pre mňa ťažké odhadnúť presný vek, akému je 
Tajný cirkus určený. Skúsim tipovať, že od šesť do trinásť rokov, a potom pre všetkých 
ostatných, ktorí ostali deťmi.  -bb-

Súčasťou spoločnosti Albatros Media je aj Vydavateľstvo 
XYZ, ktoré sa dostalo do povedomia mnohých čitateľov najprv 
uvedením celosvetovo úspešného romanticko-erotického 
románu Päťdesiat odtieňov sivej a neskôr aj celej „tieňovej“ 
trilógie anglickej autorky Eriky Mitchellovej Leonardovej 
(1963), ktorá na obálkach svojich kníh používa pseudonym 
E L James. V týchto dňoch vo Vydavateľstve XYZ v preklade 
Marty Gergelyovej vychádza román Grey. Tvorí ho ľúbostný 
príbeh vyrozprávaný z pohľadu hlavného protagonistu, mili-

onára Christiana Greya. Ten rád žije vo svete, ktorý má plne pod kontrolou, no 
do života mu vstúpi pôvabná Anastasia a ako to už býva, všetko sa zmení… Vo 
februárovom čísle Knižnej revue budete mať možnosť o túto novinku súťažiť!

Vo všeobecnosti to nie je príjemná téma, no dnes v Európe 
o nej počujeme často v súvislosti s terorizmom. V ľudskej 
sfére sa jej chceme čo najviac vyhnúť, hoci v tej umeleckej 
nachádza početné stvárnenia. Vojna.
 Táto malá úvaha mi napadla, keď nám do redakcie prišli 
takmer súčasne dve knižky s vojnou v názve. To je vojna! 
(Spolok Martina Rázusa 2015) predstavuje zbierku básní 
Martina Rázusa (1888 – 1937). Editor Ján Juráš, ako uvá-
dza, sa priklonil k autentickému rukopisu autora v snahe 
„dôsledne zachovať a sprostredkovať Rázusov básnický štýl, 
lexikálne a poetické bohatstvo jeho reči“, takže napriek 
tomu, že knižka vyšla v roku 1919 i v roku 1943, táto 
verzia prichádza k čitateľom po prvý raz. Ide o pozorne 
pripravenú, decentnú publikáciu s príjemným knihárskym 
i dizajnovým spracovaním. Rázusove verše o hrôzach 
prvej svetovej vojny s dôrazným, nadčasovým duchovným 
posolstvom k zodpovednosti tak našli v 21. storočí adek-
vátnu realizáciu. Táto kniha svedčí o našej kultúre a má 
byť trvalo v ponuke kníhkupectiev pre tých, čo hľadajú 
rozmernejší čitateľský zážitok alebo sa zaoberajú danou 
témou, autorom či obdobím.
 Martin Rázus ma premostil aj s druhou knihou  
Tá vojna, kde sa jeho tvorba tiež nachádza. Ponúka ju 
Vydavateľstvo Q111 k 25. výročiu svojho jestvovania, 
k 100. výročiu vypuknutia prvej svetovej vojny a pridalo 
aj 70. výročie ukončenia tej druhej. Predstavuje „výber 
protivojnovej poézie slovenských básnikov 20. a 21. storočia“ 
– uvedená veta je zároveň jedinou edičnou informáciou 
projektu. Ak si pripočítate naozaj skromný rozsah pub-
likácie vzhľadom k udalostiam, ku ktorým sa vzťahuje, 
i skromný výber autorov (14), asi už tušíte, že koncepčne 
ide o dosť veľkú hrôzu. Našťastie nie takú, akou zvykne 
byť sama vojna – v tomto prípade ju zachraňujú parádne, 
expresívne ilustrácie Mareka Ormandíka. „Čerešničkou“ 
je posledná báseň Jána Zambora (spolu s vydavateľkou 
Kvetou Daškovou a Vladimírom Petríkom je tretím zo zo-
stavovateľov J) z roku 1983, ale v novom variante z roku 
2014. So všetkou úctou k pánovi profesorovi Zamborovi, 
rozhodne si nemyslím, že by mala táto báseň s elemen-
tárnym problémovým a estetickým vyznením nasledovať, 
ako tu, za tvorbou Ondruša a Strážaya, navyše s obraz-
nosťou na úrovni regionálnej poetickej súťaže, napríklad: 
„krvavé kúpalisko“. Asi to mal byť v zámeroch reprezenta-
tívny výber...
 V závere azda nemusím zvlášť pripomínať, čo som 
chcel vyjadriť názvom Áno a nie v súvislosti s uvedenými 
knihami...

Radoslav Matejov, 
šéfredaktor Knižnej revue

ROZPRÁVKY 
MI DÁVAJÚ SLOBODU

ÁNO A NIE

Foto Peter Procházka

Pozvánky na podujatia nájdete na www.kniznarevue.sk.
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V priestoroch KC Dunaj 
v Bratislave uviedli 21. ja-
nuára medzi čitateľov de-
butovú prózu novinárky 
Iris Kopcsayovej Bez lásky 
(Drewo a srd) s podtitulom 
Ženský román pre silné 
nátury – autorka v nej bez 
príkras tematizuje vzťah 
muža a ženy, ukazuje, akí sú 
si navzájom podobní a aké 
túžby ich spájajú. Krstná 
mama Denisa Fulmeková podotkla, že Iris bola v gréckej mytológii bohy-
ňou dúhy a prepájala nebo a zem, Iris Kopcsayová zasa v knihe „prepája 
svet mužov a žien, jemnosť a drsnosť, melanchóliu a veselosť, kvalitnú 
prózu s príjemným čitateľským zážitkom“. Titul vyprevadila k čitateľom 
symbolicky kyticou irisov. Ukážky z diela prečítal herec Jozef Chmel.

-kz- 

Večer 14. januára sa v brati-
slavskej galérii Umelka nie-
sol v znamení krstov. Svoju 
novú publikáciu Kreativita 
2 – Cyklus tvorenia (Esprof) 
predstavil verejnosti jej autor 
architekt Pavol Mrázek. Je 
voľným pokračovaním prvej 
knihy Kreativita 1 – tvori-
vosť a vedomie (Esprof), no 
venuje sa v nej viac kon-
krétnemu cyklu tvorenia, 

ktoré vyplýva a formuje sa prirodzene z bytia a akéhosi 
ezoterického vnímania človeka na zemi. Kurátorka a moderátorka podujatia 
Barbara Brathová spolu s umelcami a hosťom architektom Jurajom Hermanom 
predstavili knižku ako vhodný materiál nielen pre architektov, ale celkovo 
pre tvorivého človeka, pretože, ako povedal Mrázek: „Cyklus tvorenia je 
12 fáz, ktoré spolu vytvárajú vývojový celok, a ten je vlastný každému tvore-
niu.“ Uvedenie knihy bolo súčasťou vernisáže výtvarnej tvorby a tiež krstu 
nového CD známeho hudobníka Janka Lehotského pod spoločným názvom 
Moje mladšie Ja – Lehotský sa stal krstným otcom publikácie.  

-mn-

V priestoroch Rakúskeho 
kultúrneho fóra v Bratislave 
sa 19. januára predstavila ra-
kúska prozaička Karin Ivan- 
csics – so slovenským básni-
kom Mariánom Hatalom dis-
kutovala najmä o hraniciach, 
ktoré tvoria jednu z kľúčových 
tém jej diela. Vníma ich veľmi 
intenzívne: „Môj najdôležitej-
ší hraničný orgán je pokožka.“ 
Autorka pochádzajúca z Burgenlandu vo svojich esejach popisuje život na 
pomedzí troch krajín: Rakúska, Československa a Maďarska v 60. a 70. ro-
koch minulého storočia. Ďalšou z jej veľkých tém je domovina, ale aj túžba 
po diaľkach – prezradila, že ona za svoj druhý domov považuje Paríž. 

-kz-

AKTUALITY

MÁM PROBLÉM
A hneď niekoľko

Známa pravda vraví: kto má rád párky a politiku, nesmie vidieť, 
ako ich pripravujú. Ešte pred pár rokmi som sa nazdával, že pre 
svet kníh to neplatí. Mýlil som sa.
 Netušil som, že sú vydavatelia, ktorí sa na jednej strane 
v médiách sťažujú na stratovosť podnikania pri vydávaní poézie, 
no na druhej sa nehanbia potichu si zobrať peniaze z grantu 
a urobiť z nich svoj čistý zisk. Bez toho, že by potom knihu vydali 
či distribuovali do kníhkupectiev.
 Vzduch na knižnom trhu otrávil i krachujúci distribútor, ktorý 
vydavateľom zadržal a dodnes nevrátil časť nákladu viacerých 
titulov. Prispela i známa firma, ktorá „zachránila“ najväčšiu sieť 
knižných supermarketov aj podľa vzoru voľakedajšej Štátnej 
knihy – pokusom o vytvorenie distribučného monopolu.
 Priestor kultúrnej rubriky významného denníka zasa zabrala 
neoznačená reklama v podobe rozhovoru s blogerkou, ktorá 
nevyniká inak, než tým, že je zamestnankyňou najväčšieho 
internetového kníhkupectva.
 Azda najväčším sklamaním minulého roka bolo odovzdávanie 
najvýznamnejšej literárnej ceny, po ktorom zostal pocit hanby 
z príšernej „kultúrnej vložky“. Tá sa pokúšala vydolovať zábavu 
z urážania prítomných finalistov a zosmiešňovania ich diel.
 Strácame v literárnom svete i posledné opory a istoty, keď sa 
rešpektovaný literárny kritik zníži k tomu, aby svoju recenziu 
založil na posmeškoch a osobných invektívach namiesto odbor-
ných argumentov.
 Nevyhnem sa ani kritike do vlastných radov. Vždy ma znova 
zaskočí nekompetentnosť, neochota, ba arogancia niektorých 
kníhkupcov, ktorí často plnia len úlohu podávačov a pokladníkov.
 Na adresu čitateľov a zákazníkov mám len jeden stručný 
odkaz: knihy sú tu pre nás po celý rok, nielen v decembri. Ako 
charakterizovať spoločnosť, v ktorej je kniha (podľa prieskumov 
a ankiet) najpopulárnejší vianočný dar, no schopnosť porozumieť 
textu kriticky nízka a stredne veľké kníhkupectvo v krajskom 
meste zápasí o prežitie?
 Toto všetko by boli v Británii či Nemecku vážne problémy. Že 
ich u nás za také považujeme nemnohí, svedčí spolu so špinou 
a surovosťou vo verejnom priestore o neonormalizačnej atmosfére 
v slovenskej spoločnosti. Nádejou ostáva mnoho individuálnych 
i skupinových občianskych iniciatív, ktoré o sebe dávajú čoraz 
častejšie a výraznejšie vedieť. A v nich je veľká nádej, že sa nau-
číme problémy nielen pomenúvať, ale aj riešiť. Už tento rok nás 
čakajú zmeny, na ktorých sa budem veľmi rád podieľať. Teším sa.

Viktor Suchy, 
kníhkupec

Foto Peter Procházka

Foto Peter Procházka

Foto Peter Procházka
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O RUSKEJ LITERATÚRE

Na to, aby sme sa niečo dozvedeli o vývine súčasnej ruskej literatúry 
(mám na mysli prózu), ktorý sa môže zdať komplikovaný a málo prehľadný, 
môžeme sa pozrieť na jej kritické reflexie a analýzy odborníkov. Tí ju delia 
na vojenskú (afganskú či čečenskú) prózu, dedinskú prózu, ďalej diela 
a autorov tzv. ruskej otázky, starších a mladších postmodernistov, metafy-
zických realistov, neorealistov či magických realistov a ďalších. No treba 
hneď dodať, že k dispozícii sú aj inak poňaté delenia a klasifikácie. O niečo 
jednoduchšie je orientovať sa podľa zoznamov diel a autorov ocenených 
v posledných rokoch literárnymi cenami, štátnymi i neštátnymi. Medzi 
tými druhými vyniká cena Booker udeľovaná za najlepší román napísaný 
po rusky, ale i jej konkurent Antibooker. Perličkou je, že od roku 1972 až 
do dnešných čias sa udeľuje i disidentská literárna cena Andreja Belého, 
kde je premiant odmenený jedným rubľom a fľašou vodky s jablkom… 
Dôležitou úlohou literárnych ocenení je vyvolanie čitateľského záujmu, 
no samozrejme, že objektívne odrážajú aj kvalitu a hodnotu diela a tiež 
smerovanie literatúry.
 Ak nás však zaujíma úplne najaktuálnejšia situácia ruskej literatúry, nie 
je od veci pozrieť sa na ňu v kontexte toho, čo sa tu ponúka na bibliofilských 
výstavách. Zhodou okolností som prednedávnom mala príležitosť navštíviť 
jednu takúto výstavu, 17. ročník známeho moskovského medzinárodného 
knižného veľtrhu non-fiction. V úctyhodných priestoroch Ústredného 
domu výtvarného umelca na Krymskom vale počas niekoľkých dní po-
sledného novembrového týždňa vystavovalo svoju produkciu množstvo 
vydavateľstiev z celého Ruska, no prezentovali sa aj zahraničné kultúrne 
centrá so svojimi projektmi (tento rok bol venovaný tvorbe hispanofónnych 
autorov zo Španielska a Latinskej Ameriky). Možno ešte zaujímavejší než 
samotné dianie veľtrhu mi pripadali jeho návštevníci, ruskí čitatelia, 
ktorí sú pravými milovníkmi, ba fanatikmi kníh a čítania. Ich radostné 
vzrušenie a pobehovanie či diskutovanie okolo stánkov som vnímala aj 
v súvislostiach mimoriadnej pozornosti, akej sa v Rusku literatúra tešila 
v roku 2015, ktorý bol vyhlásený za rok literatúry.
 Veľtrh je síce podľa názvu zameraný na populárno-náučné, faktografické 
a odborné publikácie, ale v minulom roku sa konal v znamení detskej lite-
ratúry a tiež umeleckého prekladu na pamiatku zosnulého Borisa Dubina, 
ktorého ruské preklady tvorby J. L. Borgesa, H. Arendtovej, S. Becketa 
a iných sú pokladané za kultové. Detská literatúra a otázky prekladania 
boli aj témou seminárov a rôznych prezentácií. Neznamenalo to však, 
žeby tu chýbala umelecká literatúra. Vydavateľstvá sa predbiehali v tom, 
kto prinesie tie najčerstvejšie novinky z beletrie pre dospelých. Tie ešte 
počas trvania veľtrhu prečítali povolaní posudzovatelia a hneď zahorúca 
zostavovali rebríčky najpozoruhodnejších titulov.
 Moskovská kritička Galina Jozefovič spomedzi produkcie ruských au-
torov vyzdvihla román Autochtóni spisovateľky Márie Galinovej, oceňujúc 
úchvatnosť tejto fantazmagórie s lokálnym koloritom (päťdesiatosemročná 
Galinová pôsobí v Tversku), vlkolakmi, zjaveniami, časovými posunmi, ne-
určitosťou rozprávania a barokovou architektúrou. Za ďalšiu pozoruhodnú 
knihu z rodu ženskej literatúry pokladá román Zulejka otvára oči takmer 
štyridsaťročnej autorky Guzeľ Jachinovej z Kazane, v ktorom magicky, s et-
nografickými podrobnosťami vyrozprávala o sovietskom združstevňovaní 
v Tatársku. Znaky bestselleru má podľa nej i nová rodinná sága Jakubov 
rebrík od spisovateľky Ľudmily Ulickej, ktorá, slovami Jozefovič, pokračuje 
v spracovaní „mimoriadne dôležitej kultúrnej univerzálie“ Ruska, tvorení 
spoločného menovateľa… Ulickej diela dobre poznáme aj v slovenských 
prekladoch. A zarezonovali i dejiny súčasného Ruska Celá kremľovská 
procesia Michaila Zygara v žánri dokumentárneho románu.

Eva Maliti

AKTUALITY

1. Prekladať – tlmočiť: tieto slovesá si mnoho ľudí stále pletie 
 a zamieňa.

2. Preklad, to sú v mojej hlave tri odlišné roviny súčasne: 
 preklad úradný, resp. „súdny“ – moja oficiálna profesia, 
 tisíce hodín maximálnej koncentrácie a minimálnej 
 tvorivosti. Potom občasný luxus: umelecký preklad zo 
 starej i modernej čínštiny. A do tretice preklady básnické, 
 moje vlastné alebo preklady mojich básní.

3. Meno prekladateľa nepatrí na obálku: bežná prax v beletrii 
 na Slovensku (česť výnimkám!). Pýtam sa: prečo?! Veď on 
 je dôležitým spolutvorcom a napríklad v Číne s tradičnou 
 úctou k vzdelaniu jeho meno na obálke nesmie chýbať.

4. Stále ma šokuje a hnevá: učebnice literatúry pre ZŠ 
 i gymnáziá, divadelné bulletiny atď. veselo citujú rôzne 
 preklady beletrie po slovensky. Nikto sa neunúva 
 prekladateľa uviesť – aspoň v zátvorke!

5. Čínske číslo Revue svetovej literatúry (4/2013): pokus 
 zachytiť kúsok toho, čo sa v Číne deje a píše, resp. oficiálne 
 publikuje. Vďaka cenzúre sú mnohé super texty len na 
 internete, v samizdatoch. Nemohla som ich zaradiť – to je 
 „bolesť prekladateľa“.

6. Iná bolesť: preklady z úplne odlišného kultúrneho 
 kontextu, napr. čínskeho, a množstvo nepreložiteľných 
 výrazov. Nechávať v kurzíve cestu tao, čchi-kung, pirôžky 
 ťiao-c’... Nemohúcnosť a bezradnosť.

7. Tvorivá výzva: texty z oblasti gastronómie, kde vonia
  bryndza, žinčica, korbáčiky, ale aj bublanina, fánky, 
 krémeše, veterníky, dobošky, šamrole atď. – do čínštiny... 
 Mala som tú česť. A zároveň čestne prehlasujem: bez 
 pomoci rodeného, vzdelaného Číňana(-ky), nemysliteľné!

8. Preklad štyroch veľkých čínskych moderných básnikov: 
 strach, či nenapáchnu mojím rukopisom. Môj sen 
 maximálne „slúžiť“ originálu. Čítam hotové preklady, 
 odľahlo mi: v básňach sú len tí Číňania a ich typický štýl. 
 (Dúfam.) 

9. Prekvapivá nedostatočnosť češtiny: sloveso zavýjaš (nočná 
 mora) sa musí preložiť opisne: vydávaš vytí. A potom slovo 
 odkliata (v rozprávke) – čeština toto sloveso nepozná. 
 Preklad musí znieť: zbavená prokletí.

Elena 
Hidvéghyová-

Yung

SVET PREKLADU



AKTUALITY

ŽIVOT V KNIHÁCH, 
KNIHY V ŽIVOTE
Knihomoli milujú všetky sviatky bez rozdielu. Sú 
totiž pre nich príležitosťou, ako si rozšíriť zbierku 
kníh. Netreba sa obávať, že ich nebude kam dávať. 
Tí praví milovníci si pre ne miesto vždy nájdu, či 
už pod posteľou, na záchode alebo medzi hrncami. 
Riadia sa totiž heslom, že kníh nie je nikdy dosť. 
Preto medzi mojimi darčekmi pre blízkych nikdy 
nechýba kniha. V priebehu roka sledujem všetky 
novinky a mám celkom dobrý prehľad. (Robím to 
aj pre seba – pred sviatkami rozdávam lístočky 
s knižnými tipmi, a to odvtedy, ako som na Viano-
ce dostala iba 2. diel zo sci-fi trilógie, čo nie je prá-
ve moja parketa.) Čo však vtedy, ak si váš vlastný 
syn zaželá namiesto noviniek niečo zo „stariniek“, 
ako napríklad Marxov Kapitál? Ten ani náhodou 
nezoženiete. Áno, dalo by sa zamyslieť nad jeho 
výberom, alebo i byť rád, že vôbec niečo čítať chce. 
Jasné, že som chcela vedieť aj prečo. Mnohí si mys-
lia, že naše deti nezaujíma dnešný svet. Zaujíma, 
akurát ho hodnotia inými očami ako my. Ony sa už 
narodili do slobody, preto im nepríde vzácna ako 
nám, ktorí sme ju vítali v roku 1989. Skôr naopak, 
vnímajú jej obmedzenia. Preto sa Leo zaujíma 
o socialistické teórie. Vláda jednej strany sa mu 
pozdáva – bol so mnou v Singapure, kde je pri 
moci jedna strana už 50 rokov. Tá čistota, nulová 
kriminalita, nulová korupcia, nadchýna sa. Ale 
u nás to tak nefungovalo, hovorím. Demokracia 
nefunguje, oponuje, jedna strana by mala dostať 
moc aspoň na 10 rokov, aby stihli urobiť všetko, 
čo si predsavzali. Namiesto Marxovho mi všade 
v kníhkupectvách núkajú Kapitál v 21. storočí 
od Thomasa Pikettyho. V novinách ho na jednej 
strane nositeľ Nobelovej ceny Krugman chváli, že 
konečne niekto napichol konzervatívne ekonomic-
ké doktríny, ktoré ruinujú západný svet na vedec-
ký meč, druhý zhodnotí: Mor ľavicovej lži útočí. 
Raz neviem, či mám brať ako pozitívne znamenie, 
že môj syn si myslí to isté ako 44-ročný francúzsky 
ekonóm. V každom prípade, spoločné majú tí dvaja 
to, že ani jeden z nich vládu jednej strany nezažil.

Petra Nagyová 
Džerengová

V kníhkupectve Panta Rhei na Poštovej 
v Bratislave bola 20. januára uvedená 
kniha z vydavateľstva Perfekt Poncius 
Pilát (preklad A. Kulihová). Chorvátsky 
spisovateľ Miro Gavran (rozhovor nájdete 
v KR 25-26/2015) známy aj divadelným 
festivalom GAVRANFEST sa podľa vlast-
ných slov usiloval „napísať román, kto-
rý nás v súčasnosti vracia k duchovnej 
podstate“. Gavran má veľmi pozitívny 
vzťah k Slovensku a za dlhoročné budovanie slovensko-chorvátskych vzťahov mu Jana 
Tomková, riaditeľka Odboru kultúrnej diplomacie Ministerstva zahraničných vecí 
SR, v mene ministra Miroslava Lajčáka odovzdala striebornú plaketu ministerstva.

-rm- 

Vydavateľstvo Perfekt pripravilo pre priaznivcov 
histórie a postáv histórie publikáciu Bohovia 
a hrdinovia antických bájí od významného 
autora Vojtecha Zamarovského. Antická myto-

lógia vo farebnom vydaní čitateľovi približuje osudy bohov 
a hrdinov, ktorých zrodila ľudová fantázia Grékov a Rimanov. 
Komplexne spracovaný heslár, v ktorom sa dozviete o posta-
vách, ako boli Daidalos, Prometeus, Poseidón či Adonis, by 

nemal chýbať v žiadnej knižnici. Teraz máte možnosť o knihu súťažiť. Pošlite kupón 
Perfekt na adresu redakcie Knižnej revue do 25. februára.

Na Filozofickej fakulte UK v Bratislave bola 15. decembra udelená Cena P. O. Hviezdosla-
va sýrskemu prekladateľovi Ghiasovi Mouslimu za jeho preklady slovenskej literatúry 
do arabčiny. Do arabčiny preložil 18 kníh slovenských autorov. Medzi nimi sa nachá-
dzajú diela Jozefa Cígera Hronského, Jána Johanidesa, Petra Jaroša, Pavla Vilikovského 
alebo Pavla Rankova. Najnovšími prekladmi, ktoré by mali byť publikované onedlho, 
sú Smrť sa volá Engelchen Ladislava Mňačka a Dom hluchého Petra Krištúfka.

Odborná porota vyhodnotila dvanásty ročník celoslovenskej literárnej súťaže Báseň 
2015, ktorú vyhlásilo vydavateľstvo DAXE a redakcia časopisu Maxík. Zapojilo sa 
do nej 211 žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. V každej vekovej ka-
tegórii porota priradila najúspešnejším tvorcom jedno z troch miest. I. kategória 
(1. a 2. ročník ZŠ): 1. Sasha Madeňáková (Zlatá jeseň); 2. Laura Turňová (Hory sú 
super!), obe sú zo ZŠ Komenského, Námestovo. II. kategória (3. a 4. ročník ZŠ):  
1. Natália Vandličková (Prichádza zima), ZŠ Ďurčiná; 2. Tamarka Guľová (Poľovník 
a zvieratká), ZŠ Komenského, Bardejov; 3. Monika Nerečová (Prvý raz do školy),  
ZŠ Svätoplukovo. III. kategória (5. až 9. ročník ZŠ a príslušné ročníky osemročných 
gymnázií): 1. Alžbetka Čupková (Smelý Janko a nezvestná princezná), Spojená škola 
sv. Františka, Karloveská 32, Bratislava; 2. Ema Vančová (Kniha smrti), ZŠ s MŠ Tra-
kovice; 3. Lenka Palanská (Jeseň), ZŠ Brezová pod Bradlom; 3. Katarína Laskovská 
(Nahnevaná Stela), ZŠ Dr. Fischera, Kežmarok. 
 Vydavateľstvo DAXE a redakcia časopisu Maxík už po dvanásty raz ocenili autorov, 
ktorí svojou tvorbou výrazne ovplyvňujú detských adresátov. Roman Brat v časopise 
Maxík oslovuje deti v obľúbených príbehoch na pokračovanie s názvom Ja nechcem 
byť mimozemšťan! Akademická maliarka Beata Nágelová ilustruje literárne texty 
i pravidelné rubriky. Dávid Faktor od septembra 2013 do júna 2015 pripravoval a viedol 
interaktívnu pravidelnú rubriku Kto sa správa podľa práva zameranú na vytváranie 
právneho vedomia detí. 

Foto Peter Procházka

KUPÓN 
VYDAVATEĽSTVO TATRAN

KUPÓN 
PERFEKT

«  KUPÓNY
do 25. februára
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DAXE DEŤOM A DOSPELÝM

súťaž
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AKTUALITY

ŽENY O SEBE

Písať som začala už ako sedemnásťročná, prvé vý-
plody mojej fantázie s gramatickými chybami čítali 
najprv moje spolužiačky. Keď sa jedna kamarátka 
pri prvej kapitole rozplakala, povedala som si, že 
musím písať ďalej. Vtedy som prežívala veľmi zložité 
obdobie, a preto sa moje knihy poväčšine točia okolo 
mafie. Prvý titul s názvom Dedička (Richard Lun-
ter – KICOM) je o novinárke a mafiánskom bossovi. 
Momentálne túto knihu prepracovávam a na rok 
2017 sa chystá jej reedícia. Moja ďalšia kniha Nevy-
spytateľná mrcha je krimi príbeh o mafiánke, ktorá 
sa chce silou-mocou pomstiť. Príbeh sa čitateľovi 
môže zdať mierne chaotický, ale práve v tom bol 
zámer. V druhej časti s názvom Nezastaviteľná 
mrcha sa vysvetľujú všetky súvislosti, ktoré čitateľa 
presvedčia o tom, že všetko je tak, ako má byť.
 Mojou aktuálnou knihou s názvom V dobrom aj 
v zlom (všetky Marenčin PT) som chcela trošičku 
rozvíriť debatu o živote, potratoch a homosexuáloch. 
V diele sa odohrávajú dva príbehy. Prvý je o Sabíne 
a Kingovi. So Sabínou sa rozíde priateľ a podnapitú 
si ju k sebe pozve King. Navzájom si vylejú srdcia, ale 
ona sa ráno zodvihne z postele a odíde preč. Po dvoch 
rokoch sa vracia a King, ktorý sa počas tohto obdobia 
snažil nadviazať vzťah s inými ženami, sa poteší jej 
príchodu. Akosi cíti, že je jeho osudom. Ale… vždy 
sa niečo pre niečo deje a buď sa tomu človek postaví 
čelom, alebo automaticky zlyhá.
 Druhý príbeh je o Chrisovi, Sabíninom bratovi, 
a jeho brigádnikovi Danym. Toto je téma, ktorá nie 
každému vonia. Plne rešpektujem to, že niektorým 
ľuďom sa iná ako heterosexuálna orientácia zdá 
chorá, ale pre mňa sú homosexuáli rovnako cítiaci, 
smútiaci a pracujúci ľudia, ako aj heterosexuáli. 
Určite sa nájde hŕstka takých, ktorí budú týmto die-
lom pohoršení, ale pevne verím, že bude veľa tých, 
ktorí pochopia pointu príbehu. Aj táto kniha má 
pokračovanie, ktoré momentálne píšem, ale keďže 
je to dosť komplikované dielo, vydanie plánujem 
v priebehu roka.
 Zároveň na svojej webstránke www.gabrielleber-
natova.com uverejňujem po kapitolách dielo Šťastie 
prichádza v intervaloch, ktoré má zatiaľ úspech.

Gabrielle 
Bernátová

súťaž

Spoločnosť Georg vznikla v roku 1992 s cieľom poskytovať tlačiarenské, knihárske a vzde-
lávacie služby. Postupom času sa vyprofilovala vo svojom podnikaní a poskytovaní služieb 
a zamerala sa na komplexnú knihársku výrobu s napojením na celoslovenskú sieť vydavateľ-
stiev, reklamných agentúr a tlačiarní. S jej postupným rastom a rozširujúcim sa sortimentom 
ponúkaných služieb sme boli nútení riešiť neustále rozširovanie výroby presťahovaním sa do 
nových priestorov na Bajzovej ulici, kde sídlime dodnes. V roku 2006 prebehla v spoločnosti 
Georg prestavba spojená s nákupom nových technológií pre tlač a komplexné spracovanie 
v DTP-CTP pracovisku, čím sme skvalitnili a zrýchlili naše služby. V roku 2010 sme vytvorili 
chránenú dielňu. Od roku 2012 sa venujeme i vydávaniu kníh pre deti, mládež a dospelých 
čitateľov. Ponuka vydavateľstva je rôznorodá – od astrológie cez slovníky, učebnice, príbehy, 
romány, piesne, verše až po varenie a pečenie.
 Všetky tieto kroky smerujú ku skvalitneniu a zlepšeniu našej práce s dôrazom na orientá-
ciu na zákazníka – nášho obchodného partnera. Svojím prístupom k jednotlivým zákazníkom 
sa snažíme nájsť vhodné riešenie ich požiadaviek a poskytnúť im služby k plnej spokojnosti 
– korektný vzťah by mal fungovať na báze partnerstva a dobrej spolupráce. Nájdete nás 
na Bajzovej 11, 010 01 Žilina a kontaktovať nás môžete na j.stefun@kniharstvogeorg.sk 
alebo 0905 427 402.

Juraj Štefun

VYDAVATEĽSTVO GEORG

Vydavateľstvo Georg predstavilo 21. januára v Zichyho paláci 
v Bratislave knižnú novinku – Recepty slávnych a úspešných od 
Štefana Packu a jeho dcéry Patrície Packovej. Až 50 významných 
slovenských osobností, ako napríklad Milka Zimková, Mária 
Čírová, Peter Bič či Peter Sagan, prispelo do titulu receptom na 
svoje obľúbené jedlo. Túto reprezentatívnu publikáciu, ktorá je 
obohatená i o rozhovory s nimi a fotografie, pokrstili sušenými 
hubami, „aby ich pripravené jedlá voňali ako príroda“.  

Existuje neúrekom stravovacích metód, ktoré 
nám radia, ako vyzerať a cítiť sa dobre. Jednu takú 
vymyslela aj Krisztina Vrábel. Keďže jej bola ziste-
ná inzulínová rezistencia a hrozila jej cukrovka, 
rozhodla sa sacharidy obmedziť na 160 g za deň 
a hlavne jesť len také, ktoré dodávajú energiu 
pomaly. Z jedálnička úplne vylúčila rafinovaný 
cukor a bielu múku, a vďaka tomu sa u nej cuk-
rovka neprejavila. Svoje skúsenosti pretavila do 
knihy 160 gramov sacharidov (Noxi) a spolu s prekladateľkou Máriou Žatkovou 
ju predstavila 19. januára v bratislavskom kníhkupectve Panta Rhei na Poštovej. 
 S jedlom súvisí aj podujatie konajúce sa v rovnaký deň, ale v kníhkupectve Marti-
nus na Obchodnej v Bratislave. Za úspešným projektom fitness receptov stoja Peter 
a Lucia Švaralovci. Oslovili známe slovenské a české fitnessky, ktoré prezradili 
niekoľko obľúbených zdravých receptov, ale aj rady a motivácie, ako sa cítiť lepšie 
či ako schudnúť. Tri knihy už vyšli v elektronickej podobe, knižne titul Z fitka do 
kuchyne 2, najnovší je Z fitka do kuchyne 3 (obe Fitshaker). 

-bb-

Viac než pod vlastným menom je Daniel Štrauch 
známejší pod umeleckým menom GoGo. Preslávil 
sa totiž vtipnými a kreatívnymi videami na YouTu-
be, kde má mimoriadne vysokú sledovanosť a je 

tak dôkazom, čo všetko sa dá dosiahnuť trpezlivosťou s mi-
nimálnymi prostriedkami. Čo ho k tomu viedlo, ako vytváral 
tieto videá a ako si užíva „slávu“– to všetko popísal v knihe 
GoGo – chalan z internetu (Vydavateľstvo Tatran 2015). 
O knihu môžete súťažiť, stačí, ak pošlete kupón Vydavateľstva 
Tatran na adresu redakcie Knižnej revue do 25. februára.



Profesor Július Pašteka (1924) 
vstúpil do slovenského literár-
neho a literárnovedného života 
v roku 1950, keď začal pracovať 
ako odborný asistent vo vtedaj-
šom Literárnovednom ústave 
SAVU. Počas svojho dl-
horočného pôsobenia 
v rôznych akademických 
inštitúciách i vydavateľ-
stvách sa stal jedným zo 
spolutvorcov dobovej literár-
novednej situácie, venoval sa 
však aj divadlu, filmu, výtvar-
nému umeniu a estetike, edič-
ne pripravil vyše 80 publikácií 
a po roku 1989 pomohol prinavrátiť do našej 
literatúry katolíckych autorov. Vďaka tejto 
všestrannej činnosti sa zoznámil s mnohými 
známymi osobnosťami slovenskej literatúry, 
literárnej vedy i umenia – spomína si na ne 
v novej publikácii Literárneho informačného 
centra Takto som ich poznal. Prostredníc-
tvom vyše 30 abecedne zoradených profilov 
nám postupne predstavuje také postavy nášho 
kultúrneho života, ako napríklad Mikuláš Ba-
koš, Jozef Felix, Ľudovít Fulla, Ladislav Hanus, 
Ján Chryzostom Korec, Ivan Krasko, Dominik 
Tatarka či Milo Urban. Niektorých z nich po-
znal dôverne, boli jeho najbližšími spolupra-
covníkmi, ďalších stretol iba niekoľkokrát, ale 

zoznámil sa s nimi cez ich diela. 
Každú osobnosť približuje po 
ľudskej i profesionálnej stránke, 
tou druhou zároveň prezrádza 
čitateľovi, aké udalosti a pole-
miky určovali podobu dobovej 
literárnej situácie. Pašteka totiž 
v rozprávaní zachytáva niekoľko 
režimov: vojnovú Slovenskú re-
publiku, socialistickú diktatúru 

aj ponovembrovú demokraciu 
– mozaika portrétov osobností 
sa tak stáva aj výpoveďou o ne-
pokojnom 20. storočí a o tom, 
ako moc zasahuje do vývinu 
kultúry, ale aj formuje či de-

formuje charaktery. Aj to Pašteka naznačuje 
v jednotlivých profiloch – treba však povedať, 
že veľmi kultivovane, nikoho neodsudzuje, len 
konštatuje, kto zostal verný svojim ideálom 
a kto sa radšej prispôsobil vonkajším požiadav-
kám. Takisto na rôzne osobné spory sa pozerá 
s nadhľadom, nikomu nezazlieva iný názor, než 
má on sám. Z rozprávania je cítiť silné osobné 
zaujatie, ale zároveň i odstup získaný rokmi. 
A hoci v knihe nájdeme i niekoľko úsmevných 
pikošiek, je to predovšetkým dôstojná pocta 
osobnostiam, ktoré si ju naozaj zaslúžia. O kni-
hu môžete súťažiť zaslaním kupónu LIC na 
adresu redakcie.

Katarína Zitová

POCTA OSOBNOSTIAM

SÚŤAŽ V ESEJI

AKTUALITY

Literárne informačné centrum v spolupráci s Mestom Šaľa, Úradom Nitrianskeho samospráv-
neho kraja, Úradom Trnavského samosprávneho kraja, Mestskou knižnicou Jána Johanidesa 
v Šali, Záhorskou knižnicou v Senici, Knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave a Malokarpatskou 
knižnicou v Pezinku vyhlasuje 6. ročník súťaže Esej Jána Johanidesa určenej pre stre-
doškolákov Nitrianskeho a Trnavského samosprávneho kraja. Rozsah eseje je maximálne 
3 normostrany. Podnetmi na napísanie esejí sú každoročne tri myšlienky Jána Johanidesa, 
pre rok 2016 sú to tieto citáty: 1. „Vo svojej prirodzenosti je človek tvor, ktorý nevyhľadáva 
konflikt.“; 2. „Bez sebaovládania neexistuje krása. Je to najtajomnejšia vec v ľudskom živote.“; 
3. „Láska zvýznamňuje zmysel ľudských scén, ľudských dejov, podľa iného kľúča než logika.“ 
Súťažné práce treba zaslať do 11. marca v elektronickej podobe na adresu: maria.fillova@
litcentrum.sk. Viac informácií: www.litcentrum.sk/64904.

Inšpiratívny, hoci ne-
ľahký – tak by sa dal 
charakter izovať ži-
votný príbeh Antona 
Srholca (1929 – 2016), 
ktorý sa zavŕšil 7. ja-
nuára. Rímskokato-
lícky kňaz, salezián, 
spisovateľ a charita-
tívny pracovník chcel 
po maturite študovať 

teológiu, nastupujúci 
komunistický režim mu 
to však neumožnil. Pre-
to sa spoločne s ďalšími 
mladými ľuďmi pokúsil 
ilegálne prekročiť hra-
nice. Útek sa nevydaril, 
Srholec bol zatknutý 
a odsúdený – desať ro-

kov strávil v uránových baniach v Jáchymove. 
V čase politického odmäku sa mu napokon 
podarilo vycestovať do Talianska, kde ho pá-
pež Pius VI. v roku 1970 vysvätil za kňaza. 
Štátna bezpečnosť ho však neustále sledovala 
a napokon mu kňazskú činnosť znemožnila. 
V roku 1992 založil v Bratislave resocializačný 
domov pre bezdomovcov.
 Život a dielo Antona Srholca zachytáva via-
cero publikácií. Na sklonku minulého roka 
uviedlo vydavateľstvo Ikar medzi čitateľov 
knihu rozhovorov pod názvom Anton Srholec, 
ktorú pripravila dokumentaristka a hudobníč-
ka Alena Čermáková. Tá je zároveň autorkou 
rovnomenného dokumentárneho filmu, ktorý 
je k titulu priložený na DVD. Rozhovory sa do-
týkajú nielen Srholcových životných osudov, 
ale tlmočia najmä jeho názory a úvahy o Bohu, 
viere, slobode, láske k svetu a človeku, budúc-
nosti kresťanstva… Knihu dopĺňajú fotografie 
zo súkromného archívu Antona Srholca a jeho 
blízkych, ako aj odtajnené dokumenty z leopol-
dovskej väznice a umelecké fotografie Maňa 
Štraucha.
     Poctu tejto osobnosti skladá aj Štefan Hríb 
v publikácii Náš António z vydavateľstva  
W PRESS. Kniha obsahuje dva autorove rozho-
vory s Antonom Srholcom v časovom odstupe 
10 rokov, v ktorých kňaz popisuje svoj životný 
príbeh a vyjadruje aj názory na súčasný stav 
v Cirkvi. Okrem toho sú tu zaradené Srhol-
cove kázne prednesené v bratislavskom kos-
tole Blumentál v rokoch 1972 – 1974, fejtóny 
uverejňované v časopise týždeň a fotografic-
ký projekt Záblesk svetla o resocializačnom 
zariadení RESOTY. Ku knihe je priložené aj 
DVD s filmom Aleny Čermákovej. O obe pub-
likácie môžete súťažiť zaslaním kupónov Ikar  
a W PRESS na adresu našej redakcie.

súťaž

KUPÓN 
LITERÁRNE INFORMAČNÉ CENTRUM

KUPÓN 
W PRESS

KUPÓN 
IKAR

«  KUPÓNY
do 25. februára

súťaž

súťaž

Július Pašteka predstaví 
knihu 3. februára o 17.00 

v Seminárnej sále Univerzitnej 
knižnice na Klariskej ulici 

v Bratislave.

Literárne informačné centrum chystá tento rok viacero nových titulov. Bude pokračovať 
edícia Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov – zväzok XIII b zmapuje obdobie rokov 
1945 – 1948. Pri príležitosti 140. výročia narodenia básnika Ivana Kraska vyjde monografia 
Jána Zambora Vzlyky nahej duše – Ivan Krasko v interpretáciách, príspevkom k inter-
pretácii prózy bude publikácia Zory Pruškovej Ako si porozumieť s literatúrou. Tento rok 
LIC odštartuje aj novú edíciu Pergamen, ktorá bude približovať čitateľom skvosty slovenskej 
spisby – ako prvé v nej vyjde dielo Boženy Slančíkovej Timravy.
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POCTA OSOBNOSTIAM

SÚŤAŽ V ESEJI

Dejiny slovenskej žurnalistiky, ktoré prednášal 
Fraňo Ruttkay, boli pre mnohých poslucháčov 
katedry žurnalistiky nočnou morou. Profesor 
totiž trval na tom, že dobrý novinár nemá in-
formovať len o aktuálnom stave spoločnosti, ale 
mal by poznať aj historický kontext a súvislosti. 
Z tohto dôvodu kládol veľký dôraz na to, aby 
budúci novinári ovládali aj históriu a literatúru. 
K reflexii dejín slovenskej žurnalistiky prispel 
vedeckými výskumami, bol autorom početných 
skrípt, život a dielo významných slovenských 
novinárov spracoval v dvojzväzkových Novi-
nárskych osobnostiach a v publikácii Daniel  
G. Lichard a slovenské novinárstvo jeho doby. 
Jeho najobľúbenejšou postavou našej histórie 
i žurnalistiky bol nesporne Ľudovít Štúr – minu-
lý rok sme oslávili 200. výročie jeho narodenia 
a 12. januára sme si pripomenuli i 160. výročie 
jeho úmrtia. Pri týchto príležitostiach vyšla 
vo Vydavateľstve Slovart v spolupráci s TASR  
Ruttkayova kniha Ľudovít Štúr ako novinár.
 O Štúrovi a jeho mnohostrannej činnosti sa 
napísalo už množstvo monografií a vedeckých 
prác, ktoré sa zameriavali najmä na jeho politic-
kú činnosť a jazykovedné, literárne a filozofické 

dielo. Fraňo Ruttkay predstavuje Ľudovíta Štúra 
ako výraznú novinársku osobnosť, ako zakla-
dateľa modernej slovenskej žurnalistiky. Hoci 
aj pred Štúrom boli pokusy vydávať slovenské 
noviny, zväčša to neboli v pravom zmysle politic-
ké noviny, ale skôr literárne časopisy s dlhšou 
periodicitou, v ktorých boli aj politické články, 
a noviny nemali ani dlhý život. Až na stránkach 
Slovenských národných novín, ktoré Ľudovít 
Štúr založil a v rokoch 1845 – 1848 vydával, sa 
šírili dvakrát do týždňa politické názory mladej 
slovenskej demokratickej generácie. Zohrávali 
aj dôležitú úlohu v uvádzaní nového spisovné-
ho jazyka do praxe a prostredníctvom prílohy 
Orol tatranský sa predstavovala i nastupujúca 
literárna generácia a jej tvorba.
 Ruttkay dokumentuje Štúrove prvé dotyky 
s tlačou, spoluprácu na redigovaní Palkovičovej 
Tatranky, ale i jeho neúnavný a neľahký boj za 
povolenie vydávať prvé politické noviny v rod-
nej reči. Ruttkay oboznamuje čitateľa so Štú-
rovými polemikami na stránkach Slovenských 
národných novín o politických, sociálnych a ná-
rodných otázkach i s bojom s bdelou a ostraži-
tou cenzúrou, ktorá mu neraz zväzovala ruky. 

Podčiarkuje najmä, že jeho zásluhou mohla byť 
úzka vrstva slovenskej inteligencie v druhej 
polovici 40. rokov 19. storočia informovaná 
vo vlastnom jazyku o vtedajších politických 
i národnostných zápasoch. V novinách sa pub-
likovali Štúrove plamenné reči na uhorskom 
sneme i jeho úvodníky politického, filozofického, 
kultúrneho i hospodárskeho zamerania. V jed-
notlivých článkoch bojoval za politické refor-
my, sociálne i kultúrne pozdvihnutie širokých 
vrstiev, za ľudové školstvo v národnom jazyku. 
Kniha je doplnená aj o hodnotnú obrazovú prí-
lohu i ukážky zo Štúrovej publicistickej tvorby. 
Vo Vydavateľstve Slovart vychádza v januári 
aj ďalšia publikácia venovaná tejto osobnos-
ti – Ľudovít Štúr – Rozpomienky z pera jeho 
súpútnika Jozefa Miloslava Hurbana.

Ján Bábik

ZAKLADATEĽ ŽURNALISTIKY

AKTUALITY

28. 1. 1928 – Dušan ROLL, autor kníh pre deti a mládež, editor
29. 1. 1939 – Tibor ŽILKA, literárny vedec
29. 1. 1943 – Ivan SULÍK, literárny kritik a historik
29. 1. 1959 – Daniel PASTIRČÁK, básnik, prozaik, autor kníh 
   pre deti a mládež
30. 1. 1935 – Jozef MIHALKOVIČ, básnik, prekladateľ
30. 1. 1974 – Radovan BRENKUS, básnik, prozaik, prekladateľ, 
   vydavateľ
31. 1. 1957 – Peter ŠVORC, autor literatúry faktu, historik
31. 1. 1985 – Mirka ÁBELOVÁ, poetka
1. 2. 1949 – Ján NAGAJDA, básnik, scenárista
1. 2. 1965 – Ján MARŠÁLEK, básnik, publicista
2. 2. 1944 – Eugen GINDL, publicista, dramatik, scenárista
2. 2. 1979 – Boris BRENDZA, básnik, publicista
3. 2. 1936 – Igor RUSNÁK, dramatik, prekladateľ
3. 2. 1940 – Milan LASICA, dramatik, textár, prekladateľ
3. 2. 1946 – Peter ZAJAC, literárny teoretik, kritik, prekladateľ
3. 2. 1981 – Ivana ONDRIOVÁ, prozaička
4. 2. 1933 – Mikuláš KSEŇÁK, básnik
4. 2. 1933 – Július RYBÁK, prekladateľ, jazykovedec
5. 2. 1954 – Ľubomíra MIHÁLIKOVÁ, poetka
7. 2. 1935 – Jaroslav CHOVANEC, autor odbornej literatúry, publicista 
7. 2. 1937 – Pavol HUDÍK, dramatik, scenárista
7. 2. 1959 – Martin VLADO, básnik
8. 2. 1946 – Mikuláš KOČAN, básnik, dramatik, publicista
9. 2. 1951 – Jozef PUŠKÁŠ, prozaik, scenárista
10. 2. 1955 – Dalimír STANO, básnik, prekladateľ

10. 2. 1978 – Roman OLEKŠÁK, prozaik, autor divadelných hier
11. 2. 1937 – Eva HORNIŠOVÁ, bibliografka
11. 2. 1939 – Rudolf CHMEL, literárny historik a kritik, esejista
13. 2. 1932 – Ján TURAN, básnik, textár, autor kníh pre deti a mládež
13. 2. 1950 – Anton ZERER, autor literatúry faktu
13. 2. 1959 – Zoltán HIZSNYAI, básnik, publicista
14. 2. 1927 – Jozef KRÁĽ, autor kníh pre deti
14. 2. 1944 – Jozef ŽARNAY, autor sci-fi literatúry
14. 2. 1978 – Mariana ČENGEL SOLČANSKÁ, prozaička, scenáristka
15. 2. 1961 – Karol D. HORVÁTH, prozaik, scenárista, dramatik
16. 2. 1942 – Miroslav PIUS, básnik, prozaik, esejista
16. 2. 1948 – Zuzana ZEMANÍKOVÁ, autorka kníh pre deti a mládež
16. 2. 1981 – Marcela VESELKOVÁ, poetka
17. 2. 1957 – Dušan JARINA, prozaik, výtvarník
18. 2. 1942 – Ida PLACHTINSKÁ-HUBOVÁ, prozaička, poetka
19. 2. 1931 – Ladislav ONDRIŠ, prozaik, básnik, vydavateľ
19. 2. 1937 – Pavel GRŇA, prozaik, autor kníh pre deti
19. 2. 1957 – Jana JURÁŇOVÁ, dramatička, prozaička, prekladateľka, 
   publicistka
20. 2. 1953 – Eva MALITI-FRAŇOVÁ, literárna vedkyňa, 
   prekladateľka, dramatička
21. 2. 1940 – Ondrej NAGAJ, básnik, autor kníh pre deti
21. 2. 1951 – Juraj KALNICKÝ, prozaik, básnik, autor literatúry faktu, 
   publicista, prekladateľ
21. 2. 1986 – Veronika DIANIŠKOVÁ, poetka, dramatička
22. 2. 1946 – František LIPKA, básnik, prekladateľ
23. 2. 1932 – Anton HYKISCH, prozaik, dramatik, publicista
23. 2. 1971 – Gabriela FUTOVÁ, autorka kníh pre deti a mládež, scenáristka
24. 2. 1928 – Viliam TURČÁNY, básnik, prekladateľ, literárny vedec
24. 2. 1943 – Juraj BINDZÁR, dramatik, scenárista, publicista
24. 2. 1946 – Emil BORČIN, rozhlasový dramatik, prozaik

JUBILANTI 
od 28. januára do 24. februára
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» Literárny fond – výbor Sekcie pre pôvodnú litera-
túru udelí literárne ceny: 1. Cenu Ivana Kraska 
za slovenský debut (veková hranica do 35 rokov) za 
rok 2015; 2. Cenu Imre Madácha za pôvodné dielo 
v maďarskom jazyku a za preklad zo slovenčiny do 
maďarčiny za rok 2015; 3. Cenu Ivana Franka za 
pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku a za preklad 
zo slovenčiny do ukrajinčiny za rok 2015; 4. Cenu 
Alexandra Pavloviča za pôvodné dielo v rusínskom 
jazyku a za preklad zo slovenčiny do rusínčiny za 
roky 2014 – 2015. Výbor súčasne udeľuje aj prémie 
pozoruhodným dielam, ktoré neboli ocenené cenou. 
Návrhy na ceny a prémie treba poslať do 15. mar-
ca na adresu: Literárny fond, Sekcia pre pôvodnú 
literatúru, Grösslingová 55, 815 40 Bratislava 1. Ďal-
šie info: Anna Bédiová, 02/52 96 35 29, bediova@
litfond.sk.

» Výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad pri 
Literárnom fonde vyhlasuje 26. ročník Ceny Ma-
teja Bela za najvýznamnejšie vedecké a odborné 
preklady, ktoré vyšli v prvom vydaní v roku 2015. 
Ceny sa udeľujú: 1. za preklad z cudzieho jazyka do 
slovenského jazyka v kategóriách: spoločenské vedy; 
prírodné a lekárske vedy; dielo interdisciplinárnej 
a encyklopedickej povahy; 2. za lexikografické dielo. 
Návrhy na udelenie ceny a prémií treba poslať na 
adresu: Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 Bra-
tislava do 29. februára. Viac info: www.litfond.sk.

» Žilinský samosprávny kraj a Krajská knižnica v Ži-
line vyhlasujú 10. ročník čitateľskej súťaže Kniha 
Horného Považia 2015. Môžu byť do nej nomino-
vané knihy, ktoré boli vydané v roku 2015 a sú späté 
s regiónom Horného Považia tematicky alebo osobou 
autora textovej či obrazovej časti. Nominované kni-
hy budú rozdelené do dvoch súťažných kategórií: 
1. beletria; 2. odborná literatúra. Termín odovzda-
nia nominácií je od 20. januára do 29. februára. 
Hlasovanie čitateľskej verejnosti bude prebiehať od 
1. marca do 8. apríla. Vyhlásenie výsledkov súťaže 
bude 25. apríla. Viac info: www.krajskakniznica-
zilina.sk.

» Občianske združenie Múzy.sk vyhlasuje literár-
nu súťaž Medziriadky 2016 spojenú s literárnym 
sústredením. Na súťaži sa môžu zúčastniť autori 
do 26 rokov s poéziou (3 – 5 básní), prózou (maxi-
málne 3 útvary v celkovom rozsahu najviac 10 nor-
mostrán) alebo drámou (rozsah bez obmedzenia). 
Vekové kategórie pre poéziu a prózu sú: 1. žiaci 5. 
– 9. ročníka základných škôl; 2. študenti stredných 
škôl; 3. študenti vysokých škôl a mládež do 26 rokov. 
Dramatický text sa hodnotí bez vekového členenia. 
Súťažný príspevok treba zaslať na e-mailovú adresu 
sutaz@medziriadky.sk do 25. marca. Ocenení au-
tori budú pozvaní na literárne sústredenie v dňoch 
20. – 26. augusta. Viac info: www.medziriadky.sk.

SÚŤAŽE A VÝZVY

AKTUALITY/VYCHÁDZA

V levočskom vydavateľstve Modrý Peter vychá-
dza novela Hotel Oáza. Známy básnik Miro-
slav Brück (1964) sa v nej po druhý raz pre-
zentuje ako prozaik (prvá novela: Žmurknutie 
z večnosti, 2013). Hlavný protagonista sa vracia 
do mesta, v ktorom prežil zabudnuté roky svojej 
mladosti, aby bilancoval osobné a spoločenské 
medzníky.

Vykročil som osirelou ulicou, všade bolo pozhasínané, len v jednom dome za zelenou 
roletou presvitalo svetlo stolnej lampy. Sugestívne zátišie nočného mesta zmenilo 
moje slabnúce rozhodnutie. Potlačil som únavu a zavrhol predstavu hotelového tepla 
pod bielym paplónom. Nechcel som nič iné, len sa prejsť a vnímať impresionistický 
odlesk spiacich ulíc. Popolnočné mesto pod dozorom márnotratnej tmy oddychovalo 
a nenechalo sa vyrušovať mraučaním túlavých mačiek. Z vedľajšej ulice Na vŕšku 
sa tiahla ozvena falošného spevu, zarinčalo sklo a zaduneli podpätky utekajúceho 
výtržníka. 
 „Čo bude zajtra?“ položil som si zbytočnú otázku.
 „Čo by bolo, vyspím sa, naobedujem a odcestujem do Zvolena.“ 
 Odchod do Zvolena, revízne cesty, nákupy, udržiavanie nevyhnutného poriadku, 
televízia, noviny, prechádzky a internetová jama zabudnutia. Ako po tom všetkom 
odísť a predstierať, že ma tu nič nezasiahlo a neovplyvnilo? Zvyčajne je odchod rovna-
ký úkon ako príchod. Opitosť všetko zjednodušovala a súčasne komplikovala. Zajtra 
ma bude bolieť hlava a prevažnú časť cesty presedím pri káve a sóde v reštauračnom 
vozni. Z dobrého vína hlava nebolí, ale chytrejší budem po prebudení.
 „Prosím vás, nemáte náhodou zápalky?“ oslovila ma neznáma žena, až som sa my-
kol. Vynorila sa z tmy pred sochou svätého Floriána, patróna miestnych hasičov, ako 
démonická bytosť. Niežeby bola škaredá, len ma svojou naliehavou prosbou vyľakala. 
 „Žiaľ, nemám, som nefajčiar.“ 
 „Škoda, veľmi rada by som si zapálila cigaretu,“ nenechala sa odradiť mojou nega-
tívnou odpoveďou.
 „Stalo sa vám niečo?“
 Moja otázka aj napriek nemalej koncentrácii alkoholu vykazovala vizuálnu pres-
nosť. Žena pôsobila neupraveným a rozrušeným dojmom, akoby bez prípravy vybehla 
na ulicu. Možno utiekla pred stupňujúcou sa agresivitou žiarlivého manžela, ktorý 
ju upodozrieval z nevery. Trochu som sa zapotácal, žena si môj vyrovnávací manéver 
všimla a opatrne uhla.
 „Vidím, že ani vám nie je práve najlepšie,“ okomentovala môj stav namiesto odpovede.
 „Nie je mi zle, viete, stretol som po rokoch najlepšieho kamaráta… Nič mi nie je, 
naopak, cítim sa znamenite,“ euforicky som opísal vínnu povznesenosť.
 Žena, ktorá mohla byť v mojom veku, nečakane pristúpila blízko ku mne a znalecky 
sa mi pozrela do tváre. Pred chvíľou sa zdalo, že sa zľakla mojej tackavej chôdze, ktorá 
napovedala, že sa zo mňa môže vykľuť nepríjemný chlap, a zrazu sa odhodlala k od-
vážnemu pohybu. Pod ružovým svetlom pouličnej lampy som rozoznal v ženinej tvári 
jemné črty. Zakrútila sa mi hlava, viac z bezmocnosti identifikovať ženu, ako z vypitého 
vína. Postupné rozpamätávanie ma viedlo k istote, poznám ju, musím ju poznať, jej 
uhrančivé zorničky neklamú… Než som stihol primerane zareagovať, ženinou tvárou 
prebehol krátky vyjasňujúci výraz, ktorý vypovedal v jej prospech.
 „Nevolá sa náhodou ten váš nerozlučný kamarát Ivan?“ 
 Stuhol som ako vosková figurína, počul som dobre? Ako môže vedieť táto záhadná 
postava, ktorá kráča po temnom vyľudnenom meste a zháňa zápalky, kto je môj najlepší 
kamarát? Jednoduchá odpoveď, musí ťa dobre poznať…

HOTEL OÁZA
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VYCHÁDZA

Vydavateľstvo Ikar pripravilo pre slovenského čitateľa takmer 600-stranový román z ob-
dobia druhej svetovej vojny Svetlo, ktoré nevidíme (preklad Martin Kubuš). Americký 
autor Anthony Doerr (1963) zaň získal prestížne ocenenie: Pulitzerovu cenu za beletriu 
2015. Kvality tohto románu môžete posúdiť už v týchto dňoch, lebo práve vychádza. Po-
núkame vám malú ukážku ilustrujúcu vzťah otca a zdravotne postihnutej dcéry, ktorých 
z krás bežného života čoskoro vytrhne nekompromisná surovosť…

SVETLO, KTORÉ NEVIDÍME  

Pravdepodobne by ste nenašli 
Knižnú revue, kde by nebola 
fotografia od Petra Procházku. 
Známy milovník fotografie 
i kníh chystá v bratislavskom 
Cik-cak centre výstavu foto-
grafií s názvom Literárny život 
na Slovensku. Vernisáž bude 
25. februára a potrvá do 20. mar-
ca 2016. Výstava bude výberom 
a ponúkne cca 50 fotiek.

Aké obdobie zahŕňa tvoja 
výstava?
Zaradil som do nej obdobie rokov 
1974 – 2016. Ide o široký záber, 
ktorý začína fotografiou Jána 
Buzássyho ako člena poroty súťa-
že v prednese vo V-klube a medzi 
poslednými je fotografia z Letného 
Literárneho Láskania v Univerzit-
nej knižnici v Bratislave, kde bol 
jeden večer venovaný tvorbe Da-
niela Heviera.

Čo sa ti najľahšie fotí?
Fotiť portrét je veľmi ťažké, mož-
no si dohodnúť so spisovateľom 
čas a miesto, stráviť s ním dlhú 
dobu, ale aj tak sa môže stať, že 
dobrý portrét sa nepodarí. Mám 
však jednu veľmi jednoduchú fintu: 
najlepšie je fotiť týchto ľudí v kníh-
kupectve, keď majú krst knihy, vte-
dy sú spokojní, príjemne naladení, 
doslova žiaria, a tak si spisovateľa 
zoberiem bokom a v tej malej chvíli 
dostanem z neho viac, akoby som 
inokedy s ním pracoval tri hodiny 
v nejakom umelom prostredí. Taký 
portrét sa mi fotí najľahšie…

Ktorých autorov rád fotíš?
Každý, kto má dnes počítač, si 
myslí, že vie písať knihy… Kníh 
je veľa, ale dobrých kníh je málo. 
Ja fotím rád autorov, ktorí napíšu 
dobrú knihu!

-rm-

Skúša to každý utorok, no 
nedarí sa jej. S otcom si pra-
videlne robia zachádzku, 
pretože ho vedie naprieč 
siedmimi ulicami nespráv-
nym smerom. Marie-Laure 
to zlostí, znechucuje, za-
každým sa ocitnú ďalej od 
domu, než boli na začiatku. 
Keď Marie v zime ťahá na 
ôsmy rok, s prekvapením 
zistí, že sa začína oriento-

vať. Prstami behá po makete v kuchyni, ráta minia-
túrne lavičky, stromy, pouličné lampy, vchody. Každý 
deň pribudne na modeli čosi nové. Každý zamrežovaný 
otvor odtokového kanála, lavička v parku či hydrant zo 
skutočného mesta má v otcovej miniatúre do detailov 
prepracovaný náprotivok. 
 Marie-Laure privedie otca bližšie k domu, no potom 
si pomýli smer. Najskôr sa stratia štyri bloky od domu, 
potom tri, napokon len dva. Nato ju v jeden zasnežený 
marcový utorok vedie na nové miesto, len na skok od 
brehu Seiny, trikrát ju zatočí a vraví: „Zaveď ma do-
mov.“ Marie si uvedomí, že po prvý raz, odkedy s tým 
cvičením začali, jej vnútro nezviera hrôza. 
 Namiesto toho si na chodníku čupne.
 Všade naokolo cítiť sneh. Padá a stúpa z neho ne-
patrný kovový závan. Sústreď sa. Počúvaj.
 Autá na uliciach špliechajú, čľapkanica čvachtá 
a spod kolies fŕka do odtokových žľabov. Marie počuje, 
ako sa vločky nežne predierajú korunami stromov. 
Nachádzajú sa asi štyristo metrov od botanickej zá-
hrady, no Marie aj tu cíti vôňu cédrov. Popod chodník 
sa preženie metro. Sú teda na Nábreží sv. Bernarda. 
Nato sa ocitnú pod holým nebom a dievča začuje šelest 
konárov. To bude úzky pás so záhradami za Oddelením 
paleontológie. Nato jej napadne, že určite stoja na 
rohu nábrežia a rue Cuvier. 
 Šesť blokov, štyridsať budov, desať drobných stro-
mov na námestí. Táto ulica pretína tú, tamtá zas hen-
tú. Pekne pomaly, z nohy na nohu. 

 Otec má ruky vo vreckách, hrá sa s kľúčmi. Rovno 
pred nimi sa týčia vysoké majestátne budovy, ktoré 
lemujú záhrady a odrážajú zvuk. 
 „Teraz doľava,“ povie Marie. 
 Pustia sa po chodníku na rue Cuvier. Vzduchom sa 
k nim približujú tri kačice, synchronizovane mávajú 
krídlami, mieria k Seine. A keď im letia ponad hlavy, 
Marie má pocit, že vníma svetlo, ktoré im dopadá na 
krídla a osvetľuje každučké pierko. 
 Nato sa dajú doľava po rue Geoffroy Saint-Hilaire 
a ocitnú sa na rohu. Po pravej ruke majú rue Dauben-
ton. Marie ráta mriežky na kanáloch. Tri, štyri, päť. 
Po ľavej ruke má múzeum a za mrežami kovového 
plota je botanická záhrada. Areál pripomína vďaka 
tenkým kovovým tyčkám oplotenia obrovskú voliéru.
 Oproti cez ulicu sa nachádza pekáreň, mäsiarstvo 
a lahôdkarstvo.    
 „Môžeme prejsť, oci, nič nejde?“
 „Nič, môžeme.“ 
 Pustia sa vpravo, potom rovno. Toto je ich ulica, 
tým si je istá. Otec kráča hneď za ňou, pozrie na nebo 
a venuje mu široký úsmev. Marie-Laure to vie, hoci je 
k nemu obrátená chrbtom, vie to, hoci otec mlčí a ona 
je slepá. Oco má vlasy mokré od snehu, akoby mu rástli 
všetkými smermi, narýchlo uviazaný šál sa mu vinie 
po pleciach, no on len pozerá hore na padajúci sneh 
a šťastne sa usmieva. 
 Sú asi v polovici rue des Patriarches. Stoja pred 
domom. Marie-Laure nahmatá kmeň gaštanu, ktorý 
jej rastie pod oknom na treťom poschodí, a bruškami 
prstov hladí kôru. 
 Starý dobrý gaštan.
 Za pol sekundy pocíti pod pazuchami otcove dlane. 
Otec ju vyšvihne do vzduchu. Marie-Laure sa v tvá-
ri zračí úsmev. Aj otec sa rozosmeje, nahlas, a je to 
smiech prirodzený, úprimný a nákazlivý. Marie si 
chce túto chvíľu zapamätať na celý život. Otec ju drží 
na rukách a spoločne sa točia na 
chodníku pred bytovkou, radostne 
sa smejú a zhora sa na nich pomedzi 
konáre zľahka preosieva sneh.

Vydavateľstvo Ikar venovalo jednu novinku aj ženskému publiku. V kníhkupectve Panta Rhei na Poštovej 
v Bratislave 21. januára uviedla veštica Zana Saluber bazalkou medzi čitateľov knihu Šepkanie anjelov. 
Autorka Bea Bazalová vo svojej piatej knižke stvárnila citové peripetie veštkyne Slávky v malom meste, 
ktorým otrasie vražda mladej ženy!

STAČÍ CHVÍĽKA   
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ČIERNYM, BIELYM 
I ČIERNOBIELYM OVCIAM…

Ty a jazyk.

Na jednom póle figuruje melodický francúzsky ja-
zyk, ktorý ma uchvátil už ako študentku gymnázia 
a zároveň mi predurčil profesijnú dráhu bilingvist-
ky, na protiľahlom póle zas panuje rodná reč – ľu-
bozvučná slovenčina, ktorú milujem so všetkými 
materskými znamienkami i bradavicami, teda šty-
listicky príznakovými (expresívnymi a slangovými) 
výrazmi, dialektizmami i vulgarizmami tvoriacimi 
osvedčené lexikálne zázemie, lebo mi výrazne obo-
hacujú slovnú zásobu, ako romanistke umožňujú 
pričleňovať adekvátne náprotivky (pendanty) 
k francúzskym argotizmom a ako prozaičke vy-
jadrovať kacírske myšlienky jednotlivých hrdinov; 
nemusím azda zdôrazňovať, že subštandardným 
slovám prisudzujem rovnocenné postavenie medzi 
neutrálnymi a spisovnými výrazovými prostried-
kami či odbornými termínmi, ergo plnohodnotnú 
funkciu pre nezastupiteľné miesto v literatúre. 

Ty a veta.

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že som si zo všet-
kých eventuálnych umeleckých štýlov, s ktorými 
som prišla do styku ako prekladateľka početných 
diel rôznorodých autorov, vedome zvolila vyhra-
nený štýl vyhovujúci mojim svojráznym potrebám 
a označovaný literárnovedným termínom „prúd 
vedomia“, pravdou však ostáva, že sa neočakáva-
ne zjavil sám, prikvitol sčista-jasna a vybral si ma 
v okamihu, keď som sa mimovoľne posadila za po-
čítač, ignorovala rozprekladaný román na písacom 
stole, otvorila nový súbor a začala ho napchávať 

súvislým textom, ktorý zo mňa 
vybuchoval ako sopka, vytrysko-
val ako horúca láva a spontánne 
sa valil ako lavína vyvolávajúca 
údes; v tvorivom ošiali som v sú-
lade s rútiacimi sa myšlienkami 

oddeľovala vetné konštrukcie čiarkami dovtedy, 
kým mi nenaskočila pointa, ktorú som nevdojak 
zakončila trojbodkou, ex post som si, našťastie, 
vypestovala špecifický šiesty zmysel a spoľahlivo 
rozpoznávam predzvesť múzického paroxyzmu…

Ty a francúzska filozofia.

Ako zanietená frankofilka by som márne zapie-
rala nehynúcu lásku k francúzskej filozofii, ktorá 
sa premietla do viacerých mojich prekladov (Rou-
sseauových rozpráv a Diderotových dialógov pri 
príležitosti 300. výročia ich narodenia či do au-
tobiografických Slov existencialistického filozofa 
Jeana Paula Sartra, ktorý uzrel svetlo sveta pred 
110 rokmi), najmä keď frankofónna literárna scéna 
sa len tak hemží fascinujúcimi osobnosťami, ktoré 
po sebe zanechali bohaté dielo prekypujúce prevrat-
nými filozofickými myšlienkami; v tejto súvislosti 
sa mi žiada spomenúť aspoň Sartrovu súpútničku, 
oduševnenú feministku Simone de Beauvoir, jej kni-
hu Druhé pohlavie a pozoruhodné päťzväzkové 
memoáre, ale moju pozornosť upútali aj predsta-
vitelia filozofického štrukturalizmu (antropológ 
Claude Lévi-Strauss, semiológ Roland Barthes, psy-
chológ Jean Piaget, psychoanalytik Jacques Lacan, 
historik Michel Foucault, filozof Louis Althusser, 
epistemológ Jean Petitot), nevynímajúc, pochopi-
teľne, Lyotardov postmodernizmus, Deleuzov post-
štrukturalizmus či Derridov dekonštruktivizmus… 

Ty a rodinná história.

Štvorgeneračný román Utešená família v úvode 
venujem všetkým čiernym, bielym i čiernobielym 

ovciam (ne)normálnych, (ne)podarených, nerozvi-
tých i rozvetvených rodín vzhľadom na zachytené 
modelové situácie, ktoré sa môžu prihodiť a bež-
ne sa stávajú aj v navonok ukážkových rodinných 
klanoch; prví dvaja protagonisti Kmeť a Kondrtka, 
ktorých spája vďaka sobášu ich milovaných po-
tomkov príbuzenský pomer a zároveň oddeľuje 
vekový rozdiel celej generácie, používajú dialekt, 
Kmeťov syn Jašo, ktorého osud zaveje do metro-
poly, bez problémov oželie nárečové prvky, kým 
jeho jedináčikovi Flamendrovi sa ani v dospelosti 
nedarí vymaniť z pazúrov bratislavského slangu 
z konca 60. rokov (podistým vplyvom emigrá-
cie, resp. úteku za hranice krátko pred vpádom 
vojsk Varšavskej zmluvy do Československa a ná-
slednej nutnosti osvojiť si angličtinu), Kmeťovu 
benjamínku a Kondrtkinu nevestu Afroditu zas 
charakterizuje hovorový štýl, kým jej dcéra Le-
vanduľa preferuje spisovný prejav, ako sa patrí 
na fundovanú publicistku, a drahému vnúčikovi 
Šalamúnovi sa tlačia na jazyk slangové slová de 
facto v stave krajnej rozrušenosti…

Ty a tvoje ty.

Naozaj sa vo mne skrýva mnohotvárna bytosť 
plná protikladov, raz prekladateľka, ktorá 
musí duševne splynúť s pôvodným autorom 
a chtiac-nechtiac s ním vysielať na rovnakej vlne, 
raz autorka, ktorá nevie udržať na uzde hrdi-
nov, keď sa rútia do priepasti, inokedy editorka, 
úporne hľadajúca spoločného menovateľa nesú-
rodých textov, či moderátorka, ktorá si šťastnou 
náhodou potykala s mikrofónom, v neposlednom 
rade žena s prevládajúcim mužským princípom, 
čo sa odzrkadľuje v mojich aktivitách, názoroch 
i výtvoroch, skrátka… femme à facettes!

Radoslav Matejov

Vladimíra Komorovská (1961) pôsobí ako prekladateľka fran-
cúzskej literatúry, ale v roku 2008 knihou Všivavé osudy spiso-
vateľsky vstúpila aj do slovenskej literatúry. Nasledovali romány 
Papendeklová idylka a Bonvivánske chiaroscuro – aktuálne 
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov pripravilo pre 
čitateľov románovú novinku Utešená família. Autorka je veľmi 
tvorivá a špecifická, a tak sme v rozhovore témy len naznačili, 
aby vzniklo čo najviac priestoru pre improvizáciu…

ROZHOVOR

Foto Peter Šimčisko
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Šalamún

Fujtajbl, to bola fuška, ani náhodou mi nepre-
blesklo v závitoch, že skysnem v nemocnici pre 
pobolievajúce brucho, že ma položí na lopatky 
zgangrenované slepé črevo, ktoré v tele bohvie 
prečo vegetuje, len šarapatí a otravuje, ba aj 
ohrozuje na živote, keď v ňom bujnie zápalové 
ložisko, keď v ňom kvasí infekcia, fujtajbl, to 
bola brutálna zaberačka, hoci navonok nepri-
pomínala nijakú hororovú scénu podfarbenú 
zvukovými a vizuálnymi efektmi, najprv mi 
mozgáčom klokotalo, že vypovedal žalúdok, 
že akosi pridlho štrajkuje, dohrabal som sa 
k lekárke s podozrením, že ma drapla črevná 
chrípka, podstúpil palpáciu, absolvoval nejaké 
odbery a vyčkával, kedy to konečne prejde, no 
po troch dňoch ma vyexpedovala na chirurgiu, 
lebo mi vyskočili hodnoty v krvi a nepopúš-
ťali bolesti v pravom podbrušku, z ničoho nič 
ma šupli do divotvorného tunela a presvietili 
mi črevá cétečkom, teda počítačovou tomo-
grafiou, modernou diagnostickou metódou 
ako priklincovala moja mamina Levanduľa, 
ktorá svojimi článkami kafre doktorom do 
remesla s ušľachtilým zámerom priblížiť ich 
povolanie naivnému a poplašenému plebsu 
postihnutému hypochondrickými sklonmi, 
oficiálne považovanému za širokú čitateľskú 
verejnosť, intenzívne sledovala zdĺhavé cere-
mónie a podrobne študovala aj závery ultra-
sonografie zameranej na apendikálnu oblasť, 
z ktorej vydedukovali patologickú formáciu 
v pravom hypogastriu, na čo mi sestra zapichla 
do zhybu ruky hrubú ihlu a zaviedla infúziu, 
skade kvapkala trojkombinácia silných anti-
biotík, ale fakticky nezlikvidovala  nákazu, 
ktorá ďalej fatálne vyvádzala a expandovala, 
ty kokso, chudera žila to fyzicky nevydrža-
la, zareagovala na nátlak akútnym zápalom 
a krvopotné úsilie doktorov vyšlo na minďáre, 
v podstate vyvrcholilo fraškou, lebo namiesto 
zhubného škodcu mi odrovnali paprču, ktorá 
sčervenela a napuchla, dychtivo mi siahli na 
druhú a pokračovali v hókusoch-pókusoch, 
sestry neúnavne pchali fľaše do stojanov, trú-

sili štipľavé poznámky, že sa nemusím vzrušo-
vať, lebo všetko je malina proti maternicovým 
kontrakciám a samotnému pôrodu, po ktorom 
býva rodička brutálne uštvaná, nepretržite 
kontrolovali celý priebeh a tri týždne ma 
nechali nečinne hlivieť na posteli, kde som 
sa na smrť nudil a len-len že nesplesnivel od 
hlavy po päty, medzitým ma babka Afrodita 
bombardovala telefonátmi, jajkala a híkala 

nad mojím žalostným stavom, lebo v jej očiach 
som stále zlatý vnúčik, čo pobehuje po záhra-
de v Údole, nespúšťa z očí neprestajné výčiny 
srnky Mrnky a diviaka Rypáka, stvára samé 
vylomeniny a potom sa rafinovane strká pred 
világošom pod jej ochranné krídla, ako keby 
neregistrovala, že som už vyhúkol z detských 
nohavíc, ostošesť fachčím na živnosť v počíta-
čovej firme Peach a popritom dorábam matfyz, 
odkiaľ som porazenecky zutekal po nečakanej 
smrti kamoša Kasiána a po nenávistnej dis-
kusii, čo sa rozpútala na sociálnej sieti, kde 
na nás primitívni všiváci s vypatlaným moz-
gáčom váľali vinu, ešte nás aj upodozrievali 
z psychedelických orgií, ty kokso, ako keby 
mlaďasom behali po rozume len halucinogény, 
len skazonosné drogy, stručne a jasne, už-už 
mi z toho povaľačstva v nemocnici začínalo 
špliechať na maják, keď zapracovala mamuš 
a svojou psychologickou taktikou rozkývala 
slávny lekársky tím, viem si živo predstaviť, 
s akými argumentmi sa predviedla, keď si spo-

menula na vlastnú kalváriu s apendixom, z kto-
rej napokon vyšla víťazne aj s novonarodeným 
starším bracháčom Ajnštajnom, lebo párkrát 
naškrkla, že sme na tomto svete mirakulóznou 
náhodou minimálne z dvoch dôvodov, že si 
to terno máme vážiť, v žiadnom prípade ho 
nezneužívať a blablabla, čo mi vlastne začína 
dochádzať až teraz, keď som prekročil tenučkú 
hranicu medzi životom a smrťou, lebo doslova 
zburcovala lekárov, ktorí ma napchali storaký-
mi oblbovákmi, rozpárali mi brucho a vytiahli 
zhnisaného podvratníka von, fujtajbl, zmordo-
vali ma ako koňa, normálne som si myslel, že 
mi vystielajú truhlu, v ktorej už-už vystriem 
hnáty, ale zázrakom som sa prebral a pozbieral, 
ledva šuchtal po izbe zhrbený ako žobrácka 
kalika, a predsa ma žrali mrle, predsa ma za-
chvátila dajaká čudná nervozita a diabolsky 
pokúšala, kým som neoblomil primára Danaja, 
nech ma pustí domov na reverz bez ohľadu na 
citlivú ranu a dobrú polovicu stehov, čo sa mi 
chystali vytiahnuť až o týždeň, lebo ma už omr-
zelo prijímať návštevy v nemocnici a znášať sú-
citný pohľad Margarétky, ktorá ma zásobovala 
všelijakými dobrotami, čo mi aj tak neliezli 
do krku, pretože som stratil chuť do jedla, až 
potom mi zaplo, že ma vlastne omínal deadli-
ne daňového priznania, čo za mňa trpezlivo 
vypĺňala a podávala na úrade mamuš, lebo zo 
dva dni som ešte polihoval ako mŕtvy-nemŕtvy 
zombie, kým som konečne nezliezol z postele 
a neprestal sa podlamovať v kolenách, kým 
som nedokrivkal do firmy, nesadol znovu za 
počítač a nepokračoval v nečakane preruše-
nom programovaní, čo kvitoval aj Manadžéro, 
ktorý horel od netrpezlivosti a v čase mojej 
maródky pobehoval po počítačovej sále ako 
bezprizorný, fakticky sa skľudnil, až keď som 
program dokončil a spustil tesťák, lebo šliapal 
ako hodinky a splnil svoj účel, supiš-pupiš, ale 
v ten mesiac som nezarobil ani cenťák a sociál-
ka mi nevyplatila nemocenskú dávku, lebo som 
jej z mešca odčerpal priveľa euráčov za ope-
račný zákrok a pobyt v nemocnici, čo mamuš 
nevie prekusnúť, aj keď väčšinou jej pochop 
funguje, lebo v duchu vegetí v strnulom totá-
či, na ktorý nedá dopustiť, v sladkom socíku, 
ktorý sa príkladne staral o celý národ a ešte 
vzornejšie ho držal na uzde, aby príliš nevyska-
koval a ďalej sa plazil pri zemi, aby mu zatrhol 
zajačie úmysly a zachoval nedotknuteľné hra-
nice obohnané ostnatým drôtom, čo ma dosť 
vytáča, nenormálne hádže do vývrtky, lebo 
intenzívne študovala francúzštinu a nesmela 
vytiahnuť päty z Československa, v podstate 
si dopriala život v Paríži, ktorý ju nadchýnal 
už ako tínedžerku a zhmotnil jej tajnú túžbu, 
až po novembrovom prevrate v osemdesiatom 
deviatom roku…

UTEŠENÁ 
FAMÍLIA

VYCHÁDZA

Úryvok z nového 
románu Vladimíry 
Komorovskej.

„Román je koncipovanY
originálne, prináša nielen

nové poznanie, ale aj
estetickY efekt.“

Vladimír Petrík
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Ste literárny vedec i básnik. V čom sa tieto 
dve tvorivé polohy stretajú, ako sa vzájom-
ne podmieňujú? Podnecujú vašu vnímavosť 
jedným alebo druhým smerom?

Veda i umenie sú pre mňa nástrojom poznávania 
sveta a človeka, prejavom zvedavosti a túžby po 
kráse a pravde. Majú podobný cieľ, líšia sa v pro-
striedkoch výskumu a spôsobe nazerania. Vďaka 
literárnej vede ako básnik možno lepšie rozumiem  
zákonitostiam a pravidlám literárneho vývinu, 
tomu, ako sa utvára a formuje literárna situácia, 
štruktúre literárneho textu a jeho kvalitám, vzťahu 
medzi tradíciou a súčasnosťou, orientujem sa v de-
jinách literatúry a viem, čo tu už tisíckrát bolo, čo 
je nové a čo sa iba opakuje v iných formách. Myslím 
však, že podstatnejší je skôr opačný vplyv, a teda 
spôsob, akým moju vedeckú vnímavosť, vhľad do 
umeleckého textu a koniec koncov i spôsob mys-
lenia a štýl písania ovplyvňuje moje básnické Ja. 

Začínali ste písaním próz, zúčastnili ste 
sa aj na Bagalovej Poviedke. Prečo potom 
neskôr poézia? 

Próza ma ako autora prestala vzrušovať. Všetko 
ostatné, čo by som povedal, by boli iba sekundár-
ne dôvody. Ak sa z písania vytratí vášeň, túžba, 
duch, netreba sa písaním viac zaoberať. To, čo 
som chcel povedať, a spôsob, akým som to chcel 
povedať, sa od istého času celkom presmerova-
li na poéziu. S prózou som vyrastal od malička, 
vďaka podmienkam doma, poézia prišla do môjho 
života skôr nečakane a od chrbta, ale radikálne 
a neodvolateľne. Poéziu som si nevybral, nemám 
inú možnosť.  

Debutovali ste v roku 1997 zbierkou 80-
967760-4-5, ktorou sa vám, spolu s ďalšími 
autormi tzv. textovej generácie, podarilo 
spochybniť tradičné chápanie básne, stále 
prítomné napr. u tzv. barbarskej generácie. 
Ako si spomínate na  dobové reakcie a ako 
sa s odstupom rokov pozeráte na svoj bás-
nický debut? 

Kniha vznikla ako protest proti aktuálnej dobovej 
básnickej a literárnej situácii, proti tomu, čo ste 
nazvali “tradičné chápanie poézie”. Zároveň som sa 
ňou prihlásil k platforme, ktorá sa začala formovať 
okolo vydavateľstva Drewo a srd a Petra Šuleja. 
Reakcie literárnej kritiky boli viac-menej nijaké. 
Pozitívnu recenziu uverejnil v Rak-u Jaroslav Šrank, 
ktorý sa profiloval ako dvorný kritik a teoretik “text 
generation”, o knihe napísal tiež Peter Macsovszky, 
ktorý sa zase etabloval ako najradikálnejší pred-
staviteľ tejto línie slovenskej poézie, a Ján Šimko, 
náš generačný súpútnik, divadelný režisér a teo-
retik. To bolo, ak sa nemýlim, všetko. Vzhľadom 
na to, že Šrank nazval moju zbierku „odvážnym 
a radostným skokom do priepasti poézie“ a kdesi 
inde „zemetrasením poézie“ a Macsovszky tvrdil, 
že po nej v slovenskej poézii „nezostal kameň na 
kameni“ , som však bol spokojný. Koniec koncov 
o literárnej kritike som si nemyslel nič dobré, takže 
ma jej nezáujem skôr povzbudil, než znechutil. S od-
stupom rokov knihu hodnotím pozitívne. Aj dnes 
mi je sympatické, keď mladá poézia stojí v opozícii 
voči oficiálnej scéne a dobovému kánonu. Nová krv 
sa zvyčajne ohlasuje bez servítky.       

V  čom vidíte najzásadnejšie posuny vašej 
autorskej poetiky od debutu po poslednú 
knihu? Je medzi nimi zbierka, ktorej vyda-
nie by ste dnes zvažovali?

Mňa tie zmeny a posuny nejako zvlášť nezaujímajú. 
Sú iba nevyhnutným prostriedkom na to, aby bolo 
vyjadrené to, čo má byť vyjadrené. Čím ďalej, tým 
viac si uvedomujem, že v celej tej hre má to, čo 
nazývame osobná vôľa, iba nepatrný význam. Nie 
som ten, kto rozhoduje o podobe mojich kníh. Sku-
točným umením básnika je nasledovať vnútorný 
hlas, ktorý je však mimo vedomej kontroly. Všetky 
impulzy sú najskôr intuitívne a až sekundárne sú 
konceptualizované a racionalizované. Môžem teraz 

transformácie mojej poetiky a estetiky popísať, ale 
nie je to niečo, čo by som považoval za dôležité. 
A zbierka, ktorej vydanie by som dnes zvažoval? 
Básne pre mŕtve dievčatá – myslím, že tam som 
sa na niektorých miestach dostal za tú hranu, na 
ktorej moja poetika príležitostne balansuje, ale 
nestojí a nepadá na nej. Tu na nej padá. Našťastie, 
nie všade a nie en bloc.   

Dynamické vnímanie kategórie autorského 
subjektu je pre vašu tvorbu charakteris-
tické, napokon,  vyskúšali ste si písanie 
i pod gynonymom Anna Snegina. Aká to 
bola autorská skúsenosť? Obmedzovala 
vás v niečom? 

Bola to celkom iste obohacujúca autorská skúsenosť. 
Neobmedzovala ma v ničom, naopak, bola veľmi 
slobodná. Ako Anna Snegina som si mohol dovoliť 
veci, ktoré by som si ako Michal Habaj dovoliť ne-
mohol. Moje pole výskumu sa rozšírilo mnohými 
smermi a možnosti vyjadrenia sa mnohokrát zná-
sobili. V istom zmysle to bolo otvorenejšie, hravejšie 
a nezáväznejšie písanie ako to, ktoré som signoval 
vlastným menom. Byť na chvíľu niekým iným, to 
vždy oslobodzuje. Je to taký karnevalový princíp. Pre 
mňa to bol tiež spôsob, ako sa dostať bližšie ku Kráse. 

Subverzívnym spôsobom ste pracovali 
s konceptom autorského subjektu aj v zbier-
ke eponymicky nazvanej Michal Habaj.  Na 
rozdiel od zastierania, aké sme mohli vidieť 
pri Anne Snegine, ho už samotným názvom 
exponujete do popredia.  Aké aspekty sa 
vám javili pri jej písaní ako najzásadnejšie 
a čo vám prináša takéto autorské hľadanie, 
preskúmavanie nových možností?

Najzásadnejším aspektom bolo napríklad to, čo som 
v dodatkoch ku knihe nazval « slobodným pohybom 

PREKROČIŤ 
HRANICU 

MEDZI 
POÉZIOU 

A ŽIVOTOM

Foto Lucia Gardin

Michal Habaj (1974, Bratislava) — 
básnik, vedecký pracovník Ústavu 
slovenskej literatúry SAV. Je autorom 
monografií Druhá moderna (2005) a Model 
človeka a sveta v básnickom diele Jána 
Smreka (2013). Vydal básnické zbierky  
80-967760-4-5 (1997), Gymnazistky. Prázd-
niny trinásťročnej (1999), Korene neba. 
Básne z posledného storočia (2000), Básne 
pre mŕtve dievčatá (2004), Michal Habaj 
(2012) a Caput Mortuum (2015). Pod pseu-
donymom Anna Snegina vydal zbierky 
poézie Pas de deux (2003) a Básne z pozo-
stalosti (2009). Je jedným zo spoluautorov 
experimentálneho básnického projektu 
Generator X: Hmlovina (1999) a Generator 
X_2: Nové kódexy (2013). 
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reči ». Ísť so svojou básňou a pre svoju báseň až tam, 
kde už neviem, kto to hovorí, čo tým sleduje a čo 
to má celé znamenať. Podvoliť sa väčšej a vyššej 
sile. Nechať otvorené všetky možnosti prehovoru, 
aj tie, ktoré by za iných okolností boli hneď zablo-
kované, či už mojím ľudským, alebo básnickým Ja. 
Preveriť, čo všetko báseň unesie, podstúpiť riziko 
nepochopenia a odmietnutia, zistiť, akým spôsobom 
môžu neheterogénne časti vytvoriť kompaktný 
a organický celok. Nechať sa prekvapovať. Poéziou. 
Tým, čím som. Tým, čím nie som, a predsa je to 
vo mne. Konfrontovať sa s ničím. Konfrontovať sa 
sám so sebou. Vytvoriť básnický dokument. Ukázať 
možnosti poézie. Prekročiť hranicu, ktorú literatúra 
ako inštitúcia vytýčila medzi poéziou a životom. 

Vaša najnovšia zbierka sa volá Caput Mor-
tuum. Poemata posthumanismi speculativus. 
Do popredia sa v nej dostáva tzv. posthuma-
nizmus, znepokojenie, ohrozenie, lyrický 
subjekt vystupuje v úlohe profeta, je štyli-
zovaný do polohy zasvätenca, M. Havran sa 
o nej vyjadril, že „vypovedá o svete vzác-
nym hlasom orfických mystérií“. Je v básni 
opäť miesto pre profetov?  A nakoľko sú 
tieto autorské skúsenosti súčasnou poé-
ziou sprostredkovateľné ďalej?

Profetická funkcia je jednou zo základných, ktoré 
poézia vôbec mala. Funkcia a význam poézie sa 
naprieč dejinami a kultúrami samozrejme mení. 
Skutočnosť, že niektoré funkcie poézia stráca, však 
neznamená, že by nevyhnutne o ne prišla; znamená 

to iba to, že v daných podmien-
kach a za danej situácie nie sú 

reflektované a sú takpovediac v postavení mimo 
hry. Môžeme ich však, pri troche šťastia, oživiť. 
Dnes môže poézia plniť viacero funkcií: profetická 
je, povedzme, celkom okrajová, ale ja by som sa 
k nej hlásil. Ako k jednej z viacerých. Všetko, čo 
v Caput Mortuum je, mi bolo nadiktované. Dal som 
tomu iba formu a výraz. Sú verše i básne, ktoré som 
nedokázal napísať, pretože som mal strach z toho, čo 
hovoria. Pokiaľ ide o poéziu, literatúra je to posledné, 
na čom záleží. Je to sprostredkovateľné ďalej?

Všeobecne sa dnes veľa hovorí o tom, že 
poézia zaujíma azda iba hŕstku nadšencov, 
čo sa odzrkadľuje aj v tom, v akých nákla-
doch básnické zbierky vychádzajú a aká 
je ich predajnosť. Je poézia skutočne iba 
elitárskou zábavkou, ktorá mimo svojho 
okruhu nijako nepôsobí a nič neznamená?

Táto otázka je zložitejšia. V každom prípade však 
poézia nie je zábavkou. Elitárskou disciplínou 
rozhodne je. Ale to sa nevylučuje s tým, že by 
mohla byť do istej miery i “masovou”. Každý jej 
môže porozumieť na tej úrovni, ktorá mu prislúcha. 
Dnes u nás poézia skutočne nemá takmer nijaký 
význam a nijakým spôsobom neovplyvňuje spolo-
čenské vedomie. Ako by aj mohla? Nachádza sa 
na úplnom okraji nielen spoločnosti, ale i kultúry 
a umenia, periférnym žánrom je i v literatúre sa-
motnej. Väčšine slovenských kníhkupcov nestojí 
ani za to, aby ju mali vyloženú v kníhkupectvách. 
Napríklad Caput Mortuum si v Martinuse nekú-
pite – a to nielen v kamennej predajni, ale ani cez 
internetový obchod. Načo by ju predávali? Takže 
vlastne áno, “elitárska zábavka“. 

Čítačky, verejné vystúpenia básnikov 
a poetiek sú ale v súčasnosti stále relatív-
ne navštevovanými podujatiami. Niektorí 
literárni vedci sa však v tejto súvislosti vy-
jadrujú, že u mnohých autorov často leží 
dôraz viac práve na tomto verejnom geste 
ako na samotnej kvalite textov. 

Vo všeobecnosti, bohužiaľ, naozaj platí, že verej-
ná prezentácia a marketing sú často dôležitejšie 
ako kvalita textov či tvorba. Sebaprezentácia sa 
v istom zmysle stáva normou spoločenského živo-
ta, literatúra nie je výnimkou. Väčšina z autorov, 
ktorí veľmi dobre fungujú v takto deformovanom 
verejnom priestore, je však pre samotnú literatú-
ru, odbornú reflexiu i poučenejších čitateľov buď 
celkom nepodstatných, alebo viac či menej efemér-
nych. Takže nejaké rezíduá zdravého rozumu, vkusu 
a všeobecného rozhľadu tu ešte stále sú. Verejné 
vystúpenia samy o sebe problémom nie sú, naopak, 
sú jednou z možností, ako dostať literatúru k ľuďom, 
a čím bude týchto možností viac, tým lepšie. Najmä 
v krajine, kde túto funkciu kníhkupectvá, ale tiež 
školstvo, médiá atď. buď zanedbávajú, alebo na 
ňu celkom rezignovali. Vždy je však rozhodujúci 
spôsob, akým sa veci robia. Verím teda, že verejné 
vystúpenia majú zmysel, sám som ich zažil mnoho, 
v zahraničí aj u nás, ktoré vďaka autorom alebo 
čitateľom obohatili moje vnímanie. Zároveň, tie naj-
lepšie autorské vystúpenia a performancie posúvajú 
a rozširujú i hranice a možnosti samotného žánru, 
stávajú sa teda špeciálnym a jedinečným umeleckým 
aktom. A v neposlednom rade, spätná väzba je pre 
mňa ako autora dôležitá. 

Veronika Rácová

Hneď v úvodnej básni zatiaľ poslednej zbierky významné-
ho slovenského básnika Michala Habaja Caput Mortuum 
(z latinčiny doslova: mŕtva hlava) z vydavateľstva Drewo 

a srd nachádzame trojveršie, ktorým by sa dal čiastočne vykolíkovať 
priestor, kam básnik pozýva čitateľa a čitateľku: „Fantázia, sen, imaginácia 
sú tými koňmi, / čo zľahka čeria vánok dní, / nesúc náklad storočí.“ Ozubené ko-
lieska Habajovych vízií zapadajú do seba, reťazia sa a vytvárajú tak z Caput 
Mortuum (ide aj o alchymistický terminus technicus pre reziduálne látky 
pri výrobe kameňa mudrcov) akýsi stroj času. Kulisy a krutosti minulých 
storočí (špeciálne stredoveku) slúžia ako most ku kulisám a krutostiam 
budúcich vekov (a naopak), ale hlavnou zastávkou knihy je naša súčasnosť 
– odzrkadlenie našej vlastnej krutosti, nášho súčasného polčasu rozpadu. 
     Caput Mortuum (rovnako aj pomenovanie pre odtieň hnedej pripomí-
najúci hrdzu či zaschnutú krv – v kombinácii s bielou (farbou nevinnosti) 
je použitý aj na obálke knihy) v sebe snúbi znaky sci-fi a gotického hororu, 
pranieruje cirkev, konzum, našu takzvanú ľudskosť… Možno by nezaškodilo 
materiál kde-tu zosekať, no v básňach, kde divoké vízie naprieč storočiami 
vystrieda civilnejší prístup, je Habaj presný. 

     Habajov hrdina (diabol, boh, človek…) nepodstupuje iba namáhavé zápasy, 
z času na čas sa vrhá aj do rôznych dobrodružstiev – hlavne ľúbostných 
(„Za chrbtom sa mi už zakrádali tiene / nových dobrodružstiev. Skôr než som 
stačil odoslať / správu do ďalekého vesmíru, / túlili sa ku mne nové neznáme 
krásky;“ a inde: „Trtkal som i Marilyn Monroe / a Laetitia Casta ma vyfajčila,“), 
často o láske hovorí, ale my vidíme, že si ju v rozsahu celej knihy pletie skôr 
s telesnou túžbou („Pretiahnuť ju – to áno, ale rozhovor?“). A tak sa v básni 
Vyznanie síce vyznáva z lásky k partnerke, ale zároveň ju vedome ignoruje. 
     Ženské postavy Habajovych básní – takmer bez výnimky – sú vykreslené 
plocho, vytvorené ako keby na základe dichotómie panna / kurva (resp. 
svätica / hriešnica). Všetky spadajú do niektorej z týchto dvoch kategórií, 
prípadne do oboch naraz, zostávajú však bez vlastnej tváre („Nad hlavami 
davu zavesené na hojdačkách devy / S anjelskými tvárami i krídlami pohoj-
dávali bokmi, driekom, nohami / Len biele krídla, spodná bielizeň, biela, biele 
podväzky,“).
     V latinsko-slovenskom slovníku sú k heslu caput okrem hlavy priradené 
aj významy hrot, vrchol, duša, počiatok i koniec. A toto je koniec recenzie.

Eva Tomkuliaková

HVIEZDNE VOJNY AJ VESMÍRNE DOBRODRUŽSTVÁ
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„Ako dlho človek vydrží bez objatia? Ako dlho 
bez slova?“ A viete, že ak z mesta zmiz-
ne milovaná osoba, mesto môže zmiznúť 
s ňou? Tieto otázky naliehavo zaznieva-
jú v novej knihe Jany Beňovej s názvom 
HoneymOon (Marenčin PT 2015), ktorá 
je istou formou spätného denníkového 
záznamu hrdinky so zvláštnym menom 
Oona. Tá sa nachádza v nemocnici s bo-
ľavou nohou. Možno. 
 A možno si to celé vymyslela. Kniha to-
tiž poskytuje viacero ciest, ktorými sa pri 
jej čítaní môžete vydať. Pospájajte si text 
s poznámkami pod čiarou, ktoré k den-
níku Oony pridal milenec Maté, alebo ho 
vnímajte bez nich, choďte po kľúčových 
slovách opakujúcich sa v texte (lopta, tlo, 
noha). Alebo sa jednoducho nechajte uná-
šať poetickosťou Beňovej prózy, pre jej tvorbu takou charakteristickou. 
Text sa vyznačuje tiež veľmi efektnou prácou so zvukomalebnými ci-
toslovcami či vhodne a funkčne použitými anglickými frázami, čo je 
v slovenskej literatúre menším sviatkom. 
 Beňová k jazyku teda dokáže pristupovať hravo, text tak pôsobí ne-
nútene a uvoľnene (miestami až priveľmi uvoľnene, keď, trebárs, prepis 
rozhovoru z MHD vyznie v kontexte knihy dosť izolovane a nepatrične), 
ale zároveň je neskutočne presný tam, kde si to príbeh vyžaduje. Apropo, 
príbeh – už aj podľa názvu by sme mohli usudzovať, že pôjde o nejaký typ 
love story. A presne tak to aj je – tento príbeh lásky je NEJAKÝ, a to slovo 
ho maximálne vystihuje. Garantujem vám, že si v priebehu čítania budete 
lámať hlavu nad tým, čo je to vlastne za knihu. Tak trochu apollinairov-
ské pásmo, v ktorom sa objaví Chicago aj Paríž, pretože miesta a motívy 
sa tu striedajú rovnako rýchlo ako pocity hlavnej hrdinky. Autentický 
opis skutočnosti z rokov nedávno minulých aj s takými detailmi, ako je 
napríklad hlásenie o stave vodnej hladiny v rádiu. Alebo lingvistické 
doberanie sa partnerov s odlišnými rodnými jazykmi.
 Nejaký z týchto príbehov osud Oony a Matého vystihuje – vyberte 
si z nich alebo pridajte vlastnú interpretáciu ich vzťahu – pri čítaní 
Beňovej kníh je možné všetko. Koniec koncov, ako sa to stane, že 
s človekom, bez ktorého ste najprv nevedeli žiť, zrazu neviete vydržať? 
A čo ak je láska rovnako neskutočná ako halucinácie vyvolané prud-
kou bolesťou, pred ktorými vás neochráni ani pobyt v nemocničnej 
izbe? Ostane len zúfalá túžba: „Prepadnúť sa v niekoho náručí. Do seba.“ 
Beňová dokáže túto túžbu majstrovsky zhmotniť do slov, pretože ako 
autorka veľmi dobre vie: „Láska sa vraj končí, keď si dvojica prestane 
vymýšľať samu seba.“
 Oona si však vymýšľať neprestala, a tak máme pred sebou knihu, 
ktorej čítanie je naozaj zážitkom, aj keď si možno vyžaduje o niečo viac 
pozornosti než lineárne písané a chronologicky usporiadané príbehy. 
Na oplátku vám za venovanú pozornosť prinesie radosť z dobre napí-
saného textu a precízne vybrúsených viet. Doprajte si tú radosť tiež, 
možno vám HoneymOon pripomenie nejaký príbeh… Z tých, ktoré ste 
sami prežili. 

Jaroslava Šaková

Diela nemeckého spisovateľa, ktorého život bol nerozlučne 
spätý s Prahou, dodnes fascinujú svojou mnohoznačnos-
ťou. Hoci sa na prvé zdanie môžu javiť odťažito, aj v tom 
surrealistickom závane číha skutočný život s frustrácia-
mi obklopujúcimi našu existenciu. Interpretovať nejed-
noznačný svet Franza Kafku (1883 – 1924) je ako blúdiť 
pasážami a skrytými tunelmi pražského Josefova, kde 
vyrastal. Kafkove „literárne katakomby“ sú neustálou 
výzvou aj pre prekladateľov, ktorí môžu čitateľa uviesť do 
autorových „komnát“ rôznymi spôsobmi. Na slovenskom 
trhu sa o to najnovšie pokúša Občianske združenie BRAK 
prostredníctvom výberovej knižky Poviedky, obsahujúcej 
prózy Ortieľ, Premena, Opis zápasu, V trestaneckej kolónii, 
Umelec hladovky a Pred zákonom. Robia tak novou a svie-
žou formou. Kafku poľudštili svižným prekladom Milana 
Žitného a farebnými ilustráciami Dávida Soboňa, nesúcimi 
sa v žlto-modrom ladení, teda v stave chladného optimiz-

mu – dokonalo vystihujúc 
Kafkov knižný charakter. 
Aký je to však obraz? Cez 
čo môžu Kaf ku literár-
ni vedci i bežní čitatelia 
uchopiť? Napríklad aj cez 
leitmotív zložitého vzťahu 
medzi rodičmi a ich deťmi. 
Ten priamo prúdi z Kafko-
vej osobnej skúsenosti. Ce-
loživotný boj o svoju iden-
titu s dominantným otcom 
a možnosti sebarealizácie 
premieňal do zdanlivo 
jednoduchých príbehov 
končiacich utilitárnosťou 
rodiny, priateľov i štátu. 
Kafkov hrdina sa pod touto 
ťažobou vždy zrúti a jeho 

ego nakoniec prechádza duševnou a fyzickou premenou. Jeho hlav-
né postavy si neurčujú svoj osud sami, ale sú „zožraté“ priestorom, 
v ktorom žijú, či už je to malá izba obchodného cestujúceho (Premena), 
klietka umelca hladovky (Umelec hladovky), alebo dvere – pred nimi 
čaká človiečik dožadujúci sa spravodlivosti (Pred zákonom). Vo všetkých 
textoch cítiť ironický pohľad človeka smerujúceho do izolácie. Kafka 
hľadá paralely so skutočným životom, ako keď v poviedke Umelec 
hladovky vidí vo vyziabnutom tele hladujúceho biednych literátov, 
ktorých likviduje krátkodychá móda doby. Skepticizmus si nemusel 
ani vymýšľať, ako autor ho totiž zažil na vlastnej koži od vydavateľov. 
Ostrá obžaloba sa dostáva v jeho dielach až do absurdného kontrastu 
k príkrosti, lamentácii a bezmocnosti. A do toho sa vkráda Kafkov 
cynizmus, dobre vyjadrený aj v tejto knižke umelcom hladovky, ktorý 
posledným výdychom vysvetľuje, že hladoval preto, lebo nenašiel nič, 
čo by mu chutilo. Podobne aj Kafka hľadal a nenachádzal radosť vo 
svojom živote.

Daniel Hevier ml.

CESTY 
V BLUDISKÁCH

 „Láska sa vraj končí, ked si dvojica 
prestane vymyšlat samu seba.“
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PRAVIDLÁ A VÝNIMKY
Pozná ich každý, najmä ten, kto pracuje so slovom (hovoreným, tlačeným, písaným). Radosti, slasti, problémy 
a strasti sprevádzajúce túto prácu. Nie každý je však schopný jazyk reflektovať, nachádzať v ňom na prvý 
pohľad nevidené súvislosti, osobitý druh logiky (nelogiky), ale aj jemné figliarstvo tak dômyselne, ako to robí 
Pavel Branko (1921). Lingvisticky fundovaný filmový teoretik a kritik, prekladateľ, teoretik a kritik prekladu 
je aj autorom originálnych fejtónov o jazyku, najmä slovenskom.
 Novou knižkou Úskalia a slasti jazyka (MilaniuM – Slovenský filmový ústav 2015), ktorá bola prezentovaná 
v decembri minulého roku, autor nadväzuje na predchádzajúci súbor fejtónov Úklady jazyka, no viac v nej zdô-
razňuje slastné okamihy sprevádzajúce náš život s jazykom a v jazyku. Viac sa venuje aj hravosti, humornosti, 
figliarstvam a rozmarom nášho materinského jazyka, a tak nám rozširuje pohľad naň, učí vidieť a počuť ho 
nanovo, v jeho bohatšej rozvrstvenosti. Autorova jazyková erudícia, obdivuhodná sčítanosť a vyvinutý zmysel 
pre jemné jazykové nuansy mu dovoľujú nahliadať na slovenčinu aj cez vzťahy s češtinou, angličtinou, nemčinou 
a ďalšími jazykmi, čo neraz privádza k zaujímavým zisteniam. 
 Mám rada slovenčinu, cítim sa v nej najväčšmi doma, ale musím súhlasiť s pripomienkami cudzincov, ktorí sa ju učia, že jej logika je niekedy 
ťažko uchopiteľná. A pritakať aj Pavlovi Brankovi a jeho v rôznych súvislostiach variovanej otázke: „Kam na živý jazyk s logikou?“ Náš jazyk 
má veľa pravidiel a azda ešte viac výnimiek z nich. Autor napríklad pozorne sleduje rafinovanosť a nevypočítateľnosť niektorých predpôn, 
a pripraví nám tak pri sledovaní logických opozít mnohé úsmevné chvíle. Ak máme bezbožníka, čo si počať s „božníkom“, pri bezprostrednom 
s „prostredným“, pri bezplatnom s „platným“? Veď je očividné, že opozitá nie sú vždy a iba opozitá… 
 Autor nastoľuje aj nemálo vážnych (a závažných) otázok. Patrí k nim vzťah medzi čistotou a sterilitou jazyka, vychádzajúc najmä zo sledovania 
rozhlasového jazykového okienka Slovenčina, na slovíčko. Úsilie jazykovedy chrániť čistotu jazyka za každú cenu naozaj niekedy skĺzava k jeho 
úzkostlivému vytrhávaniu z reálnych vývojových procesov. Inou vecou sú obranné stratégie každého národa proti vonkajším jazykovým infil-
tráciám. Také stratégie sú potrebné najmä vo vývinových fázach, keď nie je ešte dostatočne vybudovaná národná identita (vrátane jazykovej), 
preto za opodstatnenú autor pokladá obranu proti maďarizácii a čechoslovakizácii, ktorej sme boli v minulosti vystavení. V súčasnosti je podľa 
autora situácia odlišná, obranárske pozície vyznievajú neraz ako archaizujúce a v dynamicky sa vyvíjajúcom svete ich nie je možné presadzovať 
bez toho, aby v jazyku nevznikali (aspoň dočasne) „prázdne miesta“. Nemenej vážnou vecou ako prijímanie cudzích výrazov je akceptovanie 
novotvarov, v oboch prípadoch je dôležité dodržať istú mieru v zachovávaní čistoty (identity) jazyka a zároveň rešpektovať nevyhnutnosť jeho 
vývoja reagujúceho na vývoj sociálneho života. Osobitnou kapitolou sú autorove postrehy týkajúce sa prekladu či už literárnych textov, alebo 
hovorovej reči, jeho precízne záznamy reagujúce na rozhlasové relácie, beletristické a odborné texty poskytujú bohatý výber „pošmyknutí“, a to 
najmä pri prekladoch z príbuzných jazykov. Branko upozorňuje na mnohé úklady a úskalia slovenčiny, no poodhaľuje aj slasti, ktoré môžeme 
v živote s naším materinským jazykom zažívať, nabáda k tomu, aby sme ho lepšie spoznali a azda aj väčšmi mali radi.

Etela Farkašová

Univerzitný profesor Tibor Žilka (1939) 
už dlhodobo patrí medzi najvýznamnej-
šie osobnosti umenovedy na Slovensku. 
Jeho bádateľská činnosť je neobyčajne 
pestrá, ako fundovaný znalec litera-
túry, filmu či divadla skúma základné 
umelecké postupy a princípy. Veľa píše 
o osobitostiach tvorby v stredoeuróp-
skom regióne a z domácich bádateľov 
má azda najväčší podiel na objasňova-
ní kľúčových znakov post moderných 
diel. Z metodologického hľadiska svoje 
postoje formuluje v súlade s tzv. nit-
rianskou školou, ktorú aj on sám pred 
niekoľkými desaťročiami pomohol sfor-

movať. Vo výskume umenia uprednostňuje najmä semioticko-komunikač-
ný prístup, hoci neraz nadväzuje na estetické koncepty tradičného typu 
a taktiež využíva rozličné poznatky z oblasti filozofie či historiografie.
 Žilkova najnovšia monografia Dobrodružstvo teórie tvorby (Univerzita 
Konštantína Filozofa 2015) je výberom autorových článkov a štúdií z posled-
ného obdobia. Okrem toho, že tieto práce vznikali pri rôznych príležitostiach, 
majú aj pomerne veľký tematický rozptyl. Zatiaľ čo dva úvodné príspevky 
ozrejmujú, ako už spomínaná nitrianska škola prispela k rozvoju umenovedné-
ho myslenia doma i v zahraničí, témami ďalších prác sú napríklad komickosť 

a jej poetika, topografická symbolika v dielach stredoeurópskych umelcov, 
duchovnosť ako hlavný princíp poézie Milana Rúfusa, zástoj metafikcie 
u popredných predstaviteľov slovenskej postmodernej prózy či vzťah medzi 
literatúrou a filmom. Nesmierne prínosný diel knihy tvorí ešte rozhovor, 
ktorý autor v roku 2014 poskytol pre časopis Mladá veda. Za drobnú chybu 
možno považovať snáď len fakt, že v závere nie je uvedená edičná poznámka 
s bibliografickými údajmi o pôvodnom vydaní jednotlivých prác.
 Základný charakter Žilkovho prístupu k zvoleným témam dobre vystihuje 
slovo dobrodružstvo zahrnuté v názve knihy. Presne ako autor nejakého 
dobrodružného príbehu, robí všetko pre to, aby na svojho čitateľa pôsobil 
sugestívne a aby tak podstatne zvýšil záujem o prerozprávané fakty či uda-
losti. Aj preto majú v jeho knihe veľmi dôležitý význam rôzne ilustratívne 
príklady podporujúce najmä pútavosť a kreatívnosť výkladu. Nie je dokonca 
nič výnimočné, keď sa popri známych a všeobecne uznávaných príkladoch 
z dejín umenia objavia príklady z prozaickejších oblastí ľudského života. 
Asi naozaj len málokto by čakal, že súčasťou vedeckých štúdií o umelec-
kej tvorbe budú napríklad zmienky o futbale. K podmanivosti celej knihy 
však prispieva aj autorov nenáročný, ľahko pochopiteľný a prehľadný štýl 
písania.
 Publikácia Tibora Žilku ukazuje, že aj odborný výklad umenia môže byť 
taký lákavý a nevšedný ako samotné umenie. Urobiť takýto výklad iste 
nie je nič jednoduché, ale teraz už aspoň vieme, že jeho najdôležitejšími 
podmienkami sú otvorená myseľ, ľahkosť pera a dôvtip.

Dušan Teplan



Keď pred časom v rubrike Knižnej revue venovanej prekladu 
písala prekladateľka Mária Štefánková o knihách Paola Gior-

dana, ktoré môžeme v slovenčine čítať práve vďaka nej, zaujalo 
ma to. Zaujala ma zmienka o Giordanovej aktuálnej knihe Čierna 
a strieborná — prekladateľka ju označila za „melancholický príbeh 
lásky, porozprávaný sofistikovaným, intímnym jazykom“. Samozrejme, 
nikto nepozná prekladaný text lepšie ako prekladateľ, takže túto 
charakteristiku treba považovať vo východiskách za smerodajnú 
v každom hodnotení textu tohto oceňovaného talianskeho autora. U nás vychádza vo Vydavateľstve Slovart v prestížnej edícii MM. Príbeh je 
natoľko komorný, že môže zvádzať k preinterpretácii, no som presvedčený, že každá racionálna analýza uberie z jeho prirodzenej konštitúcie: 
ak má byť pre niekoho dobrým čítaním, potom sa musí čítať citom, rozcitlivene a s hlbokým prežívaním vlastného rodinného zázemia. Rodina 
a jej stabilita, premenlivosť i krehkosť, jej vnímanie v súčasnosti, to sú základné témy.
 Rodinu rozprávača, ktorý pôsobí ako jadrový fyzik na univerzite (manželka Nora je zrejme bytová architektka alebo dizajnérka), postihne 
nemilá udalosť: pestúnka ich syna pani A. zomiera. Môže sa to zdať ako epizodická záležitosť, veď pestúnka sa dá nahradiť a napokon v praxi 
zväčša nepatrí do rodiny tak ako ostatní príslušníci. No v tomto prípade sú väzby osobnejšie a silnejšie: „Pani A. bola jedinou skutočnou svedkyňou 
nášho každodenného počínania, jedinou svedkyňou puta, ktoré nás spájalo… Každá láska, ktorá trvá dlhšie, potrebuje, aby ju ktosi videl a uznal, aby 
ju ocenil, inak riskuje, že ju budú pokladať za nedorozumenie. Bez jej pohľadu sme sa cítili v ohrození.“ Ako vidno z citácie, úloha pani A. vonkoncom 
nepramenila len v pragmatickej potrebe odbremeniť rodičov od povinností, ktoré popri svojej kariére nestíhajú. Počas takmer desaťročia pô-
sobila ako existenciálny ustaľovač rodiny, zároveň jej prítomnosť ukazuje, že dlhodobé vzťahy dnes nemôžu fungovať izolovane, ale potrebujú 
spoločenskú interakciu: „Takže sme teda tu, všetci traja pohltení sami sebou a nikým iným: Nora, ktorá stráca energiu s tým, ako jej pribúdajú povin-
nosti, Emanuele, ktorý sa usiluje potlačiť smútok, a ja, ktorý sa poddávam psychickej slabosti. Neskúsená rodina je občas aj toto: hmlistá zmenšenina 
egocentrizmu, hroziaca uzatvorením do seba.“ Tu niekde sa dá odčítať aj Giordanova jemná konfrontácia starého, uzavretého rodinného modelu 
s novým, otvorenejším, bez striktne vopred danými pravidlami fungovania (rolami) manželov či vzťahov rodičov s deťmi. Každá rodina je iná 
a vyvíja sa: nie je to tak, že sa najprv zadefinuje a potom žije, naopak, vlastnú definíciu každá rodina nadobúda vlastným životom. Každý má totiž 
nárok na slabosť, rovnako ako každý si môže nárokovať šťastie — dôležité je asi v každej chvíli vedieť, že nikto nemusí ostať sám…
 Pani A. ochorela na rakovinu a nevládala viac, nie robiť, ale byť pre rodinu rozprávača. Nore pritom už v počiatkoch pomáhala s Emanuelom, 
keď bola úplne vyčerpaná — neskôr, v pokročilom štádiu choroby, k lôžku pani A. v obrátenom garde prichádza Nora. Osud je tu zrazu nasvietený 
z oboch strán, život a smrť, rozdiel je len v tom, že Nora pomôcť nemôže a zoči-voči konečnému limitu má iba jednu možnosť: prijať realitu…
 Giordanov text je na obálke označený ako román, no považujem ho skôr za novelu; bez ohľadu na to ho však vnímam ako jedinečnú, umelecky 
citlivú anatómiu súčasnej rodiny, súčasných vzťahov či celkovo súčasnosti. Kniha sa pre mňa stala dobrým čítaním ani nie tak pre svoj príbeh, 
ale viac kvôli záznamom vnímania a prežívania novej situácie i psychologických a vzťahových zmien, kvôli intimite, ako to vyzdvihla aj Mária 
Štefánková, a predovšetkým pre svoju otvorenosť v tejto oblasti, ktorá bez toho, aby vykĺzla z rámcov normálnosti, dokáže šokovať…

  Radoslav Matejov

Dobré
čítanie

2016
1

„ ...dlhodobé vzTahy 
dnes nemôžu fungovaT 

izolovane, ale potrebujú
spoločenskú interakciu...“

KUPÓN 
VYDAVATEĽSTVO SLOVART 

Knihu Čierna a strieborná môžete vyhrať, ak pošlete na adresu 
našej redakcie kupón Vydavateľstvo Slovart do 25. februára!
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Prekladateľka z angličtiny a taliančiny Mária Štefánková besedovala s čitateľmi 21. januára v kníhkupectve  Martinus 
na Obchodnej ulici v Bratislave. Okrem iného uviedla, že taliansky spisovateľ Paolo Giordano navštívi Slovensko a 2. marca 
o 18.00 sa s ním v spomenutom kníhkupectve Martinus môžete stretnúť.

Spisovateľ 
Paolo 
Giordano
 navštívi
 Slovensko 
v marci.



Septembrový galakoncert v bratislavskej Incheba Aréne v minulom 
roku bol zaslúženou poctou jubilujúcemu básnikovi Kamilovi Petera-

jovi a zároveň poctou slovenskej hudobnej scéne. Iste si nejeden nadšený 
divák – poslucháč naplno uvedomil, pod koľkými hitmi je Peteraj podpísaný. 
Spolupracuje so špičkovými hudobníkmi a spevákmi, s ktorými určoval 

modernú tvár populárnej hudby (Hammel, Gombitová, Žbirka, Lehotský…). 
Pripomienkou jeho dlhoročnej textárskej tvorby je výberová knižka S tebou 

a bez teba (Ikar). Jej názov nápadne pripomína titul Bunčákovej nadrealis-
tickej zbierky z roku 1948 S tebou a sám, ale tým sa celá podobnosť končí. 

Výber, či presnejšie zostrih, ako ho výstižne nazval sám autor, pozostáva zo 
zbierok V slepých uličkách, Breviár lásky a Čo bolí, to prebolí. Obsahuje texty, 
poptexty, sentencie, marginálie, úryvky, poznámky a iné útvary. Dalo by sa 

povedať, že Peteraj už nedokáže ničím prekvapiť, ale objavujú sa tu texty, ktoré ešte neboli publikované a v tomto usporiadaní pôsobia veľmi 
osviežujúco. Samozrejme, nevyhneme sa notoricky známym textom, ako Balada o poľných vtákoch, Atlantída, Koloseum, Kapely starnú či Staré 
kone a nahé jazdkyne, ale aj tie dokážu opätovne zaujať. Text k piesni Roba Grigorova Pocta Majakovskému rozprúdi krv ako samostatný žáner. 
 Ústrednou témou pre Peteraja zostáva láska so všetkými jej podobami a obmenami. Milostné vzplanutie sa často prekrýva s vidinou študent-
ského života, ktorý odmieta nástrahy materiálneho sveta. Texty väčšinou kladú dôraz na pevnú „dejovú“ os, ktorá prináša jedinečný príbeh 
s dôrazom na charakteristické znaky konkrétneho časového obdobia. Textovanie piesní naučilo Peteraja všetkému, čo vyžaduje hodnotná báseň: 
melodickosť verša, prirodzený rytmus, stručnosť blízka aforistickému vyjadrovaniu. Jeho vnímanie úrovne vzťahov vyznieva občas s kontro-
verznou príchuťou, ale vždy pravdivo a nezjednodušujúco: „koľko myšlienok zostane po láske: / koľko vecí, ktorými sme sa nestihli poraniť / v tej tme 
medzi štyrmi očami.“ V úvodnej básni Kto je na ťahu odkrýva obraz večného démona objavujúceho sa bezprostredne po stvorení sveta, v ktorom 
sa „hrá táto božsko-diabolská partia / medzi láskou a zlom“. Peteraj je neúprosný kritik odvrátenej strany spoločenských pomerov. S jasnozrivou 
predtuchou sníma masku pretvárke a jej falošným aktérom: „za pravdu šibenica / za lož metále.“ Pozoruhodné je, že nestratil zmysel pre výsady 
mladosti a neprestal vnímať závažné problémy súčasnosti. Peteraj vie, že „na maske sú / najhrôzostrašnejšie miesta, / ktorými sa dívajú oči“. Uve-
domuje si nejednoznačnosť a vratkosť vymedzených pozícií: „kto je býk / kto toreador“. Nedá sa obísť ani Peterajov nevtieravý zmysel pre humor, 
iróniu a sebairóniu. Ako to hovoril môj známy? „Láska bola vymyslená preto, / aby si aj slušné dievčatá mohli zasúložiť.“
 Suverenita, s akou sa Peteraj pohybuje na literárnej a hudobnej scéne, je v slovenských pomeroch ojedinelá. Treba vyzdvihnúť skutočnosť, že o pí-
saní vie takmer všetko, to, čo len tuší, tvorí tajomné podhubie poézie, ktoré musí zostať zachované, aby sa báseň nestala hromadením slov. Knižný 
výber S tebou a bez teba podáva presvedčivé svedectvo o večnej potrebe hľadania, stretávania, milovania a rozchádzania. Knižku s výrazne modrou 
obálkou dotvárajú typoilustrácie Lubomíra Šedivého. Dovolím si povedať, že nesklame žiadneho čitateľa, lebo vízia nesmrteľnej lásky bude vždy 
aktuálna a nadčasová. 

Miroslav Brück

„suverenita, 
s akou sa Peteraj pohybuje 
na literárnej a hudobnej scéne, 
je v slovenskYch pomeroch 
ojedinelá.“
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Sieť kníhkupectiev Martinus.sk
Martinus.sk, M. R. Štefánika 58, 036 01 Martin
043/3260 360, info@martinus.sk, 
www.martinus.sk 

Vilo Habo
Vilo Habo varí lepšie 
ako tvoja mama
Ikar

E L James
Grey 
Vydavateľstvo XYZ

Najpredávanejšie knihy

Spisovateľ 
Paolo 
Giordano
 navštívi
 Slovensko 
v marci.
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UCHOM IHLY

Ján Púček
F. R. & G. 2015

Mladý prozaik Ján Púček (1987) vydáva tretiu 
knihu, román Uchom ihly. Vyzerá to tak, že 
autor sa v nej už dostáva do optima – jeho Ka-
meň v kameni som síce zatiaľ v rukách nedržal, 
no Okná do polí áno a aj napriek tomu, že si 
nedovolím povedať, že to bola zlá kniha, jed-
noducho si nemyslím ani to, že je dobrá. Trpí 
na viacero neduhov, ktoré možno prihodiť do 
priečinka „debutantské“ a pozornejší redaktor 
by ich zrejme odstránil, preto pri najnovšom 
Púčekovom literárnom počine poteší fakt, že 
takýchto lapsusov je v nej veľmi málo. Predsa 
len ich však treba explikovať, aby bolo jasné, 
v čom vidím silné i slabšie stránky predmet-
ného textu.
 V rovine štylistiky sa autorovi podarilo vy-
nechať väčšiu časť prostriedkov, ktoré pôsobili 
ako samoúčelné ornamenty, a hoci text vyka-
zuje očividné znaky literárnej štylizovanosti, 
stáva sa z nej devíza, odkazujúca fluidnejšie 
a organickejšie než predtým na niektorých 
starších, takpovediac tradičnejších autorov 
slovenskej prózy druhej polovice 20. storočia. 
Zámerná archaickosť a „zaprášenosť“ výrazu 
teda nielen neprekáža, ale v pasážach písa-
ných kurzívou je práve naopak veľmi účinná. 
Otázkou do budúcna ostáva, či sa Púčekovi 
podarí skombinovať tento tradičnejší variant 
realizmu s čímsi modernejším. Isté náznaky 
inovovania autorského pohľadu sa v knižke 
nachádzajú, z tohto hľadiska bude teda zaují-
mavé mladého prozaika sledovať.
 Trochu otázne je hľadisko tematické. Tu je 
vidieť, že autor je s témou vnútorne zrastený, 
pasuje k nemu, takpovediac vyrastá z toho, čo 
mu je najbližšie. Aj preto Púček dokáže byť pre-
svedčivý a jednotlivé motívy a textové pasáže 
vzhľadom na celok pôsobia funkčne, niektoré 
obrazy sú až výnimočne silné (čo je iste spô-
sobené nielen silou danej témy), dovolím si 
odcitovať aspoň jeden z nich: „Keď bol Ján po 
rokoch na exkurzii v Terezíne, zdalo sa mu, že 
ovzdušie je tam zo želatíny, ledva hýbal rukami, 
ledva kráčal, múry pevnosti sa točili a točili. Zra-
zu sa mu zazdalo, že vidí pričňu, na ktorej spával. 
Podišiel k nej a posadil sa. ‘Pane, to nemůžete. 
Neseďte tady!’ zvolal naňho príkrym hlasom 
mladý sprievodca. A on sa usmial. A ďalej sedel.“
 Problém nastáva vtedy, keď autor z pozície 
rozprávača dianie komentuje (čo sa, našťastie, 
nestáva príliš často). V prevažnej miere to síce 
aj v takých prípadoch funguje, no niektoré veci 
by mali ostať autonómne, aby sa neoslabovala 
ich údernosť. Svojimi poznámkami zhotoviteľ 

textu totiž zbytočne uľahčuje čitateľovi recep-
ciu, akoby mu neveril a bral si za povinnosť 
ťahať ho za ruku a dovysvetľovávať veci, ktoré 
by mali spomedzi riadkov vyplynúť implicitne 

– napríklad menný zoznam trstínskych židov, 
ktorí sa po vojne už nemohli vrátiť domov, by 
podľa môjho názoru ako memento tejto desivej 
udalosti lepšie pôsobil úplne osamotene.
 Na záver však opäť musím román Uchom 
ihly vyzdvihnúť, pretože vo mne zanechal 
veľmi pozitívny dojem – jednoducho Púčeka 
je tu radosť čítať. Jednotlivé zložky diela spolu 
pôsobia v harmonickom tanci, pričom sa autor 
nevyhýba ani podprahovej a otvorenej kon-
fliktnosti či životnej dráme, pretože, predsa 
len, život ako taký je v čomsi ako šitie (jeden 
z leitmotívov textu) a „šiť a nepichnúť sa, to 
akoby človek ani nešil“.

Matúš Mikšík

OSUDY UMELECKÝCH 
ZBIEROK

Milan Vároš
Spolok slovenských spisovateľov 2015

Rimania sú autormi vety: „Knihy majú svoje 
osudy.“ To určite platí aj o obrazoch či ume-
leckých zbierkach. Potvrdzuje to ďalšia pub-
likácia Milana Vároša Osudy umeleckých 
zbierok s podtitulom Obrazy zo Slovenska 

sa roztratili nielen v Budapešti a Prahe, 
ale aj v Paríži, New Yorku, mexickej Cuer-
navake… Samozrejme, aby sa mohlo niečo 
roztratiť, najskôr to treba dať dohromady…
 V prvej časti knihy bohato ilustrovanej re-
produkciami sa autor zaoberá významnými 
zberateľmi umeleckých artefaktov, ktorí svoju 
aktivitu začali už na úsvite nových dejín. Na 
území Čiech bol významným zberateľom cisár 
a kráľ Karol IV. Zberateľská vášeň sa spája aj 
s uhorským a českým kráľom Rudolfom II. Bol 
to trochu čudák podporujúci alchýmiu, no do 
jeho zbierky prispeli viacerí vladári, diplomati 
či šľachtici. Súčasne so zbieraním artefaktov 
sa rozvinul aj predaj umeleckých diel najmä 
na aukciách, ktoré patrili k vtedajšej kultúre. 
Z dejín umenia sú známe viaceré šľachtické 
rody, vďaka ktorým sa mnohé diela dochovali 
do dneška, hoci ich osud bol niekedy až neuve-
riteľne poprepletaný. Na Slovensku hrali prím 
Pálfiovci vlastniaci viacero zámkov, palácov či 
usadlostí. Zberateľstvo mali priam v životnej 
náplni aj Andrášiovci – gróf Dionýz Andráši 
dokonca založil v Krásnohorskom Podhradí 
prvú galériu v Uhorsku prístupnú verejnosti.
 Zberateľstvo prežilo viacero tragických 
zvratov, ktoré zvyčajne pôvodných majiteľov 
a ich potomkov pripravili o všetok majetok. 
Zbierkami iných sa napríklad počas druhej 
svetovej vojny obohacovali nemeckí nacistickí 
pohlavári. O veľké umelecké hodnoty uložené 
v zbierkach prišli aj židovskí zberatelia. Iný 
druh krádeže sa u nás vykonal po roku 1948, 
keď víťazní komunisti neznárodnili iba veľ-
kostatky či továrne, ale aj umelecké zbierky. 
Diela sa tak stali súčasťou štátnych galérií či 
múzeí, no aj súkromných zberateľov, zväčša 
funkcionárov strany. Akejsi náhrade či vrá-
teniu obrazov sa bývalým majiteľom dostalo 
po roku 1989. Prijatie reštitučných zákonov 
v oblasti umenia podľa Milana Vároša „spôso-
bilo veľké ochudobnenie múzeí, galérií, zbierok 
v zámkoch a palácoch“. Autor uvádza, že od 
schválenia zákona do roku 1993 vyhovela čes-
ká Národná galéria 51 žiadateľom a vydala im 
1980 umeleckých diel. Vároš sa v publikácii 
zaoberá aj osudom známeho Bojnického oltára, 
ktorý po dlhých rokovaniach s českou stranou 
opäť skončil na mieste, kam patrí – na Bojnic-
kom zámku. Menej známy je prípad zberateľa 
baróna Ing. Karola Kuffnera, bývalého maji-
teľa cukrovaru v Sládkovičove. Ten sa oženil 
s maliarkou Tamarou de Lempickou a žili 
v USA, kde sa ocitli aj viaceré klenoty z Kuff- 
nerovej „sládkovičovskej“ zbierky. V závere 
knihy autor spomína i našich súčasných zbe-
rateľov umenia. Za jedného z najznámejších 
považuje Ivana Markoviča žijúceho vo Viedni, 
ale pripomína aj Antona Blahu, novinára Ivana 

RECENZIE

Zakladateľom vydavateľstva F. R. & G. je Oleg 
Pastier. Prezident SR Andrej Kiska mu 7. ja-
nuára udelil Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za 
mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, 
ochranu ľudských práv a slobôd a za lite-
rárnu a vydavateľskú činnosť. Pribinov kríž  
I. triedy si prevzal spisovateľ Dušan Dušek za 
mimoriadne zásluhy o rozvoj SR a literárnu 
a pedagogickú činnosť.
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Melicherčíka, podnikateľa Bohumila Hanzela 
a Ľubomíra Vrábela.
 Milan Vároš sa osudom umenia a jeho po-
pularizovaniu u nás venuje aj v iných publi-
káciách. V každej z nich zaplnil viaceré biele 
miesta v histórii nášho umenia.

Ivan Szabó

JANIČIARKA

Hana Košková
Matica slovenská 2015

Hana Košková (1942) je viacdomá autorka, kto-
rá má na konte niekoľko zbierok pozoruhod-
nej poézie pre dospelých, no píše tiež pre deti 
a mládež. Okrem vlastnej tvorby je Košková 
známa ako prekladateľka z bulharčiny a ukra-
jinčiny a prezentuje sa aj ako recenzentka.
 Kraj, v ktorom spisovateľka žije, je bohatý na 
legendy, a Košková z tohto bohatstva tvorivo 
čerpá námety pre svoju tvorbu. Najnovšie ich 
zužitkovala v knihe Janičiarka, ktorá podáva 
ďalšiu z novohradských legiend a cez ňu pribli-
žuje niektoré výseky histórie tohto kraja. Dejovo 
košatá novela zachytáva príbeh súrodeneckej 
dvojice Margity a Ondreja, ktorých počas turec-
kej okupácie vytrhli Turci z rodín a z rodného 
kraja, aby z nich vychovali janičiarov. Spisova-
teľka rozvíja niekoľko dramatických dejových 
línií a napätie posilňuje takými prvkami, ako 
napríklad nerozlíšiteľná podoba unesených 
súrodencov-dvojčiat, čo umožnilo Margite, aby 
sa vydávala za muža a útrapy janičiarskeho 
výcviku absolvovala spoločne s bratom. Ešte 
precíznejšie a sugestívnejšie však autorka 
pracuje s danými faktami v psychologickej ro-
vine. Epický pôdorys príbehu o odvlečených 
a prevychovaných deťoch-janičiaroch, ktorí 
mali neskôr bojovať proti vlastným, využila na 
predostretie závažných úvah o osobnej identite 
a integrite v kritických podmienkach, aké vzni-
kali počas tureckej okupácie (nielen) Sloven-
ska, alebo napríklad na rozvíjanie pôsobivých 
morálnych konfliktov medzi láskou a zmyslom 
pre povinnosť voči svojmu kraju, národu, voči 
vlastným dávnym kultúrnym tradíciám. Opisy 

Margitinho vnútra utýraného zložitými proti-
rečivými pocitmi nezídu len tak ľahko z čitateľ-
skej pamäti aj vďaka tomu, že autorka ich často 
dômyselne zakomponúva do obrazov prírody, 
ktoré s nimi ladia a vzájomne sa posilňujú vo 
svojich účinkoch.
 Nerada by som opomenula podmanivý rozprá-
vačský štýl Janičiarky, legenda o „poturčených 
deťoch“ ako východiskový materiál dostáva totiž 
v Koškovej spracovaní živý, farbistý tvar, opisy 
udalostí hýria metaforami, v ktorých cítime prí-
tomnosť sugestívnej koškovskej poetiky, kreh-
ký lyrizmus sa prelína s ostrou expresívnosťou 
výrazu, niektoré pasáže pripomínajú básnické 
texty plné kontrastov. Dielo predstavuje pôso-
bivé čítanie o výseku našej histórie a napriek 
krutosti a drastickosti zobrazovanej reality očarí 
poetickou košatosťou autorkinho jazyka.

Etela Farkašová

NA VYDAJ

Tomáš Repčiak
FAMA art 2015

Ani tá najpodrobnejšia analýza doterajšej li-
terárnej činnosti Tomáša Repčiaka nemohla 
zvedavého čitateľa dostatočne pripraviť na jeho 
najnovší knižný príspevok. Autor bezstarost-
ne humornej „Vešeľakovskej trilógie“ totiž vo 
svojom najnovšom diele objavuje doteraz ne-
známe hranice vyjadrenia vlastných tvorivých 
možností. Zbierka Na vydaj predstavuje jeho 
básnický debut, ktorý je na túto príležitosť prí-
kladne pripravený – čitateľ teda dostáva do rúk 
knihu s dômyselnou vizuálnou stránkou, úzko 
spätou s pôvodným poslaním básní, ktoré boli 
podľa autorovho vlastného vyjadrenia písané 

„na objednávku… pre dve recitátorky umeleckého 
prednesu, Júliu Čurillovú a jej dcéru Júliu“.
 Všetky básne sú teda po vonkajšej stránke 
premyslene komponované tak, aby pri reci-
tovaní plynuli nerušene. Vynaliezavý rým, 
dôraz na rytmickosť, časté opakovacie prvky, 
bohatá obraznosť atakujúca rozmanité zmysly 
i pestrá modálnosť veršov pomáhajú k výraz-
nému zážitku, ktorého naplnenie možno nájsť 
práve vo forme umeleckého prednesu. No ani 

čitateľ knižnej podoby básní nemusí byť ukrá-
tený o pôžitok z Repčiakovej poézie, ktorá je 
po všetkých formálnych stránkach zvládnutá 
na veľmi vysokej úrovni.
 Čo však v konečnom dôsledku necháva či-
tateľa v nemom úžase, je obsahová stránka 
jednotlivých básní. Už v úvodnom texte sa totiž 
pôvodným poslaním humorista Repčiak púš-
ťa do veľmi dobre organizovaného a bohatou 
paletou obrazov a intertextových asociácií po-
dopreného pátrania po hlbinách ženskej duše, 
pričom objavuje stále nové a nové cesty, ktorý-
mi sa vnútorný život lyrických hrdiniek môže 
uberať. Rozsah pocitov, ktoré autor spracúva, 
rovnako ako zoznam motívov, ktoré do proce-
su pátrania plynule začlenil (vojnový, nábožen-
ský, regionálny a mnohé iné), je mimoriadne 
široký a v každej z básní dokáže formulovať 
dostatočne svojbytnú výpoveď o svojej hrdinke.
 V centre zbierky Na vydaj teda stojí napätie 
medzi čitateľsky vďačnou formou básnického 
spracovania a mnohoznačným obsahom básní, 
ktorých rozvitie a plné pochopenie si určite 
vyžaduje dlhší čas a opakovaný návrat k textu. 
Horizont originálne spracovaných citových vne-
mov ženských postáv je pritom natoľko široký, 
že čitateľ nachádza stále nové a nové význa-
mové odtienky výpovedí – a nezáleží na tom, či 
sa pohrávajú s vojnovou tematikou (Krištáľová 
noc), alebo s motívom osobnej tragédie (Večera). 
Vo výsledku totiž ide vždy o  hlboké a patrične 
precítené svedectvo.

Milan Kolesík

POZŮSTALOST 
ZŮSTALÉHO

Jiří Trávníček
COPYVAIT 2015

Jiří Trávníček sa narodil v roku 1953 v Pístovi-
cích u Vyškova, ale žije v Košiciach. Známym 
sa stal ešte v polovici 80. rokov, keď sa za svoje 
samizdatové texty dostal do zoznamov ŠtB ako   
 „prověřovaná osoba – Spisovatel“. Tieto jeho prá-
ce sú uložené v pražskej knižnici Libri prohibiti. 
Trávníček, ktorý sa sám nazval „vlastní volbou 
píšící outsider“, si najčastejšie píše na papieri-
ky a do rôznych denníkov a „ze své celoživotní 
i současné tvorby sám pro sebe si vydal tři sbírky 
neveršovaných záznamů: Pozůstalost zůstalého, 
Vo co de a Ta třetí“.
 Predmetná kniha predstavuje výber z nich 
a jej výhradným distribútorom je Artforum, 
najmä to košické, „za dvacetiletou koexistenci 
s autorem knihy“. Nájdeme v nej verše usporia-
dané do krátkych básní. Vyznačujú sa živým, 
každodenným hovorovým jazykom a štýlom, do 

RECENZIE
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ktorého sú zakomponované príjemné metafory, 
sentencie, ale aj mnoho reálií z najrôznejších 
oblastí, osobitne z kultúry. Autorove znalosti 
v tejto sfére sú pozoruhodné. Básnik sa „dotýka“ 
všeličoho, aj nedosiahnuteľného, túži i bráni 
sa súčasne. Vo forme básní často prechádza 
priam do rozprávania, ktorým sprítomňuje spo-
mienky na silné okamihy. Takto možno o jeho 
básňach hovoriť ako o príbehoch vo veršoch. 
Lyrický subjekt v prvej osobe vypovedá o sebe, 
svojich pocitoch, strachoch, túžbach, starnutí 
(„Čarokrásne / až bolestivě nedostupné mládí. // 
Však jsem v cíli cesty / zbyde jen vzpomínka.“). Za 
smútkom sa často skrýva vtipnosť, jemná irónia 
zo seba samého i zo spôsobu života niektorých 
iných v súčasnosti. Básnik je prísny i citlivý sú-
časne („Ač duše jeho široká / křičí a pláče.“), do 
erotických motívov, do spomínania na pocity 
krásna, lásky vzápätí prebleskne to, čo bolo 
v minulosti negatívne, sny využíva na konfrontá-
ciu s realitou. Sporadicky sú v knižke prítomné 
i témy občianske, politické a filozofické („A Bůh 
se tiše usmívá nad tou naší vlastní důležitostí…“).
 V rozbouřených tichých vodách – je to vari naj-
krajšia a najhodnotnejšia báseň tejto knižky. 
Ťažko ju však nájsť, lebo vydavateľ zabudol 
stránky očíslovať.

Gabriela Rakúsová

PRÍZRAČNÉ 
PÁTRANIA

Tomáš Horváth
Drewo a srd – OZ Vlna 2015

Osem poviedok najnovšej knihy prozaika, dra-
matika a literárneho vedca Tomáša Horvátha ma 
pobavilo aj na miestach, kde sa autor účelovou 
mudrlantskosťou usiluje znechutiť každého čita-
teľa s výnimkou seba. Onen pán je stratég, taktik, 
hráč, manipulátor, ktorý veľmi rád šachuje pre-
dovšetkým sám seba. V úvodnej próze zbierky 
Prízračné pátranie po páchateľovi tieňov predvedie, 
ako a prečo nenapísať detektívku, v predposled-
nej (Lily tu bola) spomenutý žáner dekonštruuje 
(pozná ho azda až pridobre, je autorom jedinej 
slovenskej monografie o ňom) – príbeh vyrozprá-
va odzadu, pričom pátrač Marlowe/Horváth sa 
usiluje nájsť Lilith. Biblickú zapredankyňu diab-
la, osudovú ženu dekadencie – jednu z mnohých 
literárnych lások údajne neveriaceho Tomáša.
 Okrem kriminálky/detektívky sa Horváth 
v knihe venuje detstvu. V príbehu pod názvom 
Štvrť (ktorý nájdete tiež v antológii hororu Farby 
strachu) sa rozprávač stáva prízrakom starého 
sídliska blúdiacim na bicykli, v texte pod ná-

zvom Spolok skončí ako 
obeť sprisahania spolu-
žiakov, dielo nazvané 
Martove polia nás zave-
die do sveta kreslených 
komiksov. Mimochodom, 
autorom obálky knihy je 
Horváthov kamarát Mar-

tin Gerboc, ale k nej sa vrátim neskôr. Teraz ešte 
rýchlo spomeniem Borgesa, Kafku, Ajvaza, Eca. 
A samozrejme -izmy. Aby sa vedelo, že ich poznám 
aj ja, nielen tvorca. Teda som kompetentný po-
znamenať niečo na margo preceňovania vplyvov 
autobiografickosti v texte.
 „Nachádzal som takto občas v komiksoch známych 
ľudí“, píše Horváth a ja mu verím každé slovo, keď 
vyjadruje svoju vášeň k Mayovmu Petrolejovému 
princovi či dychtivé ponory do klenotov edície Sto-
py. Poznám všetko, aj to, čo sa do písmen nevošlo. 
Bol som tam s ním. Lebo jestvujú komnaty pre 
posadnutých knihomoľov, do ktorých sa dostanú 
len tí, čo neúnavne sledujú ďalšie osudy svojich 
obľúbených hrdinov. Takže poďme čítať! Alebo 
ak nemáte čas ani chuť na čítanie, pozrite sa na 
obálku. Za groteskne drobným, pravdepodobne 
detským písacím stolom sedí postava v maske 
slona s dutinami namiesto očí a chobotom, ktorý 
sa medzi nohami nábytku rozplýva do beztvarej 
machule. A presne o tom je táto kniha.

Miloš Ferko

RECENZIE

Vo svete filmu nie je výnim-
kou, keď režisér či scenáris-
ta hľadá námet v knižných 
predlohách. No opačný pro-

ces – napísať knihu podľa fil-
mu či seriálu – je výnimočnejší a určite náročnejší. Fanúšikovia filmového 
spracovania majú isté očakávania, ktoré im knižná predloha nemusí spl-
niť, a naopak tí, ktorí film či seriál nesledujú, môžu byť k jeho knižnému 
spracovaniu skeptickí.
 Možno i preto stavili tvorcovia seriálu Divoké kone a vydavateľstvo 
Ikar na istotu, keď zverili jeho literárne prevedenie do rúk obľúbenej 
slovenskej autorke Andrei Coddington. Titul s rovnomenným názvom 
však nie je len knižnou kópiou seriálu. Coddington sa inšpirovala hlavnou 
dejovou líniou, ponechala i postavy, no príbehu vtlačila svojskú autorskú 
pečať. Hneď v úvodnej pasáži sa čitateľ zoznamuje s obyvateľmi statku 
Holzmanka počas druhej svetovej vojny. Na statok sa blížia Rusi, ktorí bez 
zábran plienia, znásilňujú a vraždia. Tu stretávame aj chladnokrvného 
a zákerného Osvalda, „záporáka“ schopného vraždiť z nenávisti a ohrd-
nutia. Nechýba mladá zaľúbená dvojica Adam a Hana či postava tajomnej 
Benčíčky. Nemenej dôležitými postavami príbehu sú kone symbolizujúce 
statočnosť, pokoj, majestátnosť a tiché svedectvo všetkých ľudských činov 
na statku.

 Autorka rozpovie príbeh lásky, ale aj nečakanej zrady prameniacej 
z obrovskej nenávisti. Ústredným mottom knihy je, že každému sa vrátia 
jeho zlé činy. Napriek tomu, že čitateľ isto počul o seriálovom spracova-
ní, v knihe ho čaká dávka napätia i množstvo prekvapivých momentov. 
Darmo, i tu sa potvrdzuje známy fakt, že kniha je aj vďaka možnosti 
zapojiť našu fantáziu vždy zaujímavejšia ako film. Titul Divoké kone 
osloví nielen seriálových fanúšikov, ale, a možno aj o čosi viac tých, ktorí 
seriál nevideli.
 Vydavateľstvo Slovart zase koncom minulého roka predstavilo knižného 
sprievodcu po svojráznej dedinke Horná Dolná od Stanislava Dančiaka. 
Seriál plný skvelých hercov vyvolal na Slovensku doslova ošiaľ. Repliky 
dedinského plejboja Ďura Brmbalíka (v podaní Dana Heribana) zľudoveli 
a jeho „rapidečka“ (Škoda Rapid) sa popri farárovi, starostovi či zveroleká-
rovi stala ďalšou obľúbenou „postavou“ príbehov. Kniha je určená naozaj 
skalným fanúšikom Hornej Dolnej. Obsahuje historické fakty týkajúce sa 
obce, ale tiež prepisy svojských príhovorov starostu či podrobné charak-
teristiky jednotlivých postáv. Nechýba ani recept na slávny kakaovník – 
symbol obce. Veľká časť knihy je napísaná dedinským dialektom a všetky 
pasáže sú ilustrované množstvom fotografií. Vydavateľstvo Slovart trafilo 
do čierneho, keď Hornú Dolnú predstavilo čitateľom v predvianočnom 
období. Milovníkov „najvynikajúcejšej dediny na svete“ však tento pekný 
a vtipný darček určite poteší počas celého roka.

Janka Túry Kopčová

PRE SERIÁLOVÝCH FANÚŠIKOV
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Vďaka náhode som knihy Súboje s prekliatím 
od Jána Čomaja a Čelom vzad, ozvena! od Eu-
gena Gindla čítala takmer naraz. A hoci každá 
je výrazne iná, majú veľa spoločného. Predo-
všetkým hlboký ponor do stvárňovaných tém 
i portrétovaných ľudí a ich osudov a vytríbenú 
formu textov. Autori oboch publikácií sú čímsi 
výnimoční. Obaja reportéri, obaja spisovatelia, 
obaja roky zakazovaní, obaja zadierajúci sa 
čitateľom pod kožu, obaja píšuci pre vec, nie 
preto, aby sa kochali zviditeľnením svojho 
mena v médiách.
 Druhý diel Čomajových Neskutočných prí-
behov nazvaný Súboje s prekliatím (prvý 
vyšiel v roku 2013) si v mojich očiach vyslú-
žil podobnú charakteristiku ako svojho času 
jeho Drotárska odysea. „Neskutočné“ (pretože 
priam neuveriteľné) príbehy jeho hrdinov sú 
strhujúce, s disciplinovane ovládanou vášňou 
stvárnené eposy, ktoré sa svojou brilantnou 
formou vyrovnajú najkvalitnejším drámam 
či detektívkam. Presnejšie, prekonávajú ich. 
A hoci sú stvárnené výsostne publicisticky 
(v najlepšom zmysle tohto často neprávom 
znevažovaného pojmu), čítajú sa ako strhu-
júce drámy. Napätie v nich znásobuje okrem 
hrdinami prežitej skutočnosti aj autorovo silné 
zaujatie a do detailov premyslená kompozícia, 
ktorá čitateľovi umožňuje súznieť s autorovým 
videním. Platí to pre osud Dity, ktorú matka 
ako nemluvniatko pustila v košíku dolu Váhom, 
pre zničený život jedného z prvých dôstojní-
kov poverených prípravou Povstania, ktorý 
(za to?) musel prežiť dlhé roky v gulagu, pre 
údel troch židovských rodín, ktoré zavraždila 
rabujúca a nikdy nepotrestaná tlupa výrastkov 
vydávajúca sa za partizánov… Mravčiu prácu 
s archívmi i pamätníkmi prezrádza stvárnenie 
osudu generála H. Píku a J. M. Kristina, ale aj 
priblíženie nepotrestanej policajnej vraždy 
roľníka, ktorý odmietol vstúpiť do družstva – 
policajti ho pri vypočúvaní pre skutok, ktorý 
nespáchal, dobili na smrť. Úžasný náboj má 
s noblesným nadhľadom stvárnený príbeh 
kruto prenasledovaného architekta profeso-
ra E. Kramára, ktorému väznitelia vybudovali 
v base ateliér, pretože potrebovali jeho stavby. 
Dušu rozochvieva príbeh horolezca-záchraná-
ra Laca Janigu alias Tatka, ktorý prežil svoju 

smrť, potom naučil svoje dokaličené, nefunkč-
né nohy znova chodiť a vrátil sa k horolezectvu 
i k záchranárstvu.
 To všetko je stvárnené spôsobom, ktorý 
iný vynikajúci reportér, Roman Kaliský, cha-
rakterizoval slovami: „Čomaj bezpečne zvládol 
jeden zo základných znakov poctivej reportáže, 
ktorým je strohosť a skratka.“ Dodajme, že na 
reportérsky Olymp ho vynáša aj hlboké, no 
nie nadhľadu zbavené zaujatie, profesionál-
na práca s faktami a kompozíciou, neúnavné 
hľadanie informácií, objavovanie súvislostí, 
nečiernobiele videnie pri presahu do súčasnos-
ti, hold výnimočným slovenským osobnostiam, 
ale aj tým najobyčajnejším ľuďom. To je vysoká 
škola žurnalistiky aj literatúry faktu.
 Hoci formou dosť odlišne, nie však menej 
príťažlivo, si čitateľov ako okolo prsta omotá-
va okolo svojich reportáží Eugen Gindl v knihe 
Čelom vzad, ozvena! Na rozdiel od Čomaja je 
teritoriálny diapazón jeho reportáží v publiko-
vanom súbore rozsiahlejší. Často sa púšťa za 
hranice Slovenska a jeho reportáže sú najmä 
príbehmi udalostí, javov či faktov a práve vlád-
nucich pomerov. Na ich aktérov, často bezmen-
ných (takže sa s nimi poľahky stotožní hociktorý 
čitateľ), hľadí optikou „zvonka dovnútra“. Nie 
však povrchne. Prostredníctvom cieleného son-
dovania, ktoré akoby mu vedome prihrávalo do 
karát aj náhodné udalosti, popisuje to, akým 
spôsobom zachytávané deje a okolnosti formujú 
či deformujú ľudské životy a osudy. Gindlove re-
portáže, ktoré vychádzali vo viacerých novinách 
a časopisoch, sú v knihe usporiadané podľa dá-
tumu vyjdenia od roku 1971 do roku 2004, vždy 
s rozsiahlou aktualizujúcou či vysvetľujúcou 
poznámkou pod čiarou, takže v istom zmysle 
sú aj veľkou reportážou o časti jeho profesio-
nálneho života. V spojení s jeho interpretáciou 
sveta vnímaného cez prizmu jeho postojov je to 
obraz odhaľujúci mnohé nielen okolo neho, ale 
aj z neho. Obrazy videné jeho očami a myslením 
sú maľované šťavnatým kultivovaným jazykom, 
ktorý umožňuje vidieť to, čo videl Gindl-autor aj 
Gindl-osoba a čo dotvoril výraznou autorskou 
jednoznačnosťou. Paradoxne však jednoznač-
nosťou s veľkým priestorom na čitateľovo 
uvažovanie a hodnotenie toho, čoho ho Gindl 
svojimi reportážami urobil svedkom. Nech je 

to Východná 1971 (s folklórom rýdzo ľudovým 
i polystyrénovým), Iniciatíva bez obežníkov, Zaži-
va v Kosove alebo Zaživa v Tramtárii I. a II. (oboje 
ako Diskrétna správa o putovaní v lone Európy) 
či Mojich sedem identít.
 Čomajove Súboje s prekliatím aj Gindlovo 
Čelom vzad, ozvena! sú príťažlivým čítaním 
od rozhľadených autorov, ktorí majú veľa na-
chodené, veľa naštudované i nažité. Kiež by 
si ich prečítal (a najmä, kiež by sa z nich učil) 
každý súčasný novinár.

Marta Moravčíková

Pozoruhodný, a naj-
mä pohnutý je aj 
životný príbeh spi-
sovateľa Rudolfa 
Dobiáša (1934). Ako 
osemnásťročný bol 
nespravodlivo obvi-
nený z protištátnej 

činnosti a  osem rokov 
strávil v pracovnom tábore 
v Jáchymove. Po prepustení 

pracoval v robotníckych povolaniach, no 
od roku 1975 sa začal venovať literárnej 
tvorbe. Poznáme ho najmä ako autora roz-
hlasových hier, prózy a poézie pre deti. Za 
diela pre malých čitateľov získal aj literár-
nu cenu Trojruža. A práve tento rozmer 
jeho tvorby pripomína vydavateľstvo Re-
gent knihou Perličky na slniečku, ktorá 
prináša výber z Dobiášových veršov, po-
viedok a povestí publikovaných predovšet-
kým v detských časopisoch. Čitateľov v nej 
zavedie do veselého sveta zvierat a prírody, 
pozve ho na potulky Slovenskom a jeho 
dávnou históriou, ale najmä vo všetkých 
textoch pripomína najdôležitejšie hodnoty: 
lásku, dobrotu, obdiv k rodnému kraju, 
vzájomnú pomoc, porozumenie… Knižku 
s pôsobivými ilustráciami Martina Kellen-
bergera môžete vyhrať, ak do 25. februára 
pošlete na adresu našej redakcie kupón 
Regent.

súťaž

ČELOM VZAD, 
OZVENA!

Eugen Gindl
F. R. & G. 2015

SÚBOJE 
S PREKLIATÍM

Ján Čomaj
Matica slovenská 2015
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CITADELA

Antoine de Saint-Exupéry
Preklad Ján Švantner
Spolok sv. Vojtecha 2015

Významný francúzsky spisovateľ (1900 – 1944) 
začal pracovať na diele v roku 1936 a aj v sú-
časnosti zostáva svojím aktuálnym obsahom 
pre čitateľa príťažlivé a inšpirujúce.
 Autor rozvíja v Citadele myšlienky veľmi pre-
cízne, dôsledne a predovšetkým postupne. Tak, 
ako v knihe prostredníctvom rozprávača hovorí 
o nadchýnajúcom procese tvorby, tak tvorí i on 
sám. Uvedomuje si (a v texte aj vysvetľuje) cha-
bú nosnosť slov, nemožnosť jedným výrazom 
obsiahnuť celý potrebný význam, preto využíva 
rozličné obrazné pomenovania, aby túto výra-
zovú nespôsobilosť sčasti preklenul. Jemnými 
dotykmi, no veľmi skúsene – slovo po slove, obraz 
po obraze, kapitolu po kapitole – sa pokúša čo 
najzrozumiteľnejšie vyformovať podobu životnej 
pravdy. Posunúť k čitateľovi kľúč k jej poznaniu, 
preniesť ho na úroveň, z ktorej bude ochotný 
a schopný túto pravdu vnímať a okolnosti zrodu 
jej poznania dostatočne prežiť: „Budeš sa dívať 
tak, ako som chcel, lebo to, čo som ti priniesol, nie 
je mudrovanie, ale hľadisko, onen bod, z ktorého 
môžeš uvažovať.“ Pri čítaní Citadely je potrebné 
neustále vnímať Saint-Exupéryho zobrazené 
myšlienkové prúdy a prehlbovať rysy, ktoré 
v mysli i v duši zanechávajú. Autor je zručným 
umelcom vedeným vášňou písať, láskou k ľuďom 
a neutíchajúcou potrebou dať zo seba to najlepšie. 
 Citadela je fascinujúcou prechádzkou v zá-
hrade pohlcujúcich slov, umeleckých, obrazných 
a štylistických pomenovaní, ktoré sa autenticky 
prihovárajú človeku v mnohých životných situ-
áciách: vzťah k partnerovi, súrodencovi, deťom, 
rodičom či iným blízkym ľuďom, prežívanie ťaž-
kých i radostných momentov, zvládnutie práce, 
svojich povinností. Za tým všetkým však autor 
neustále smeruje k duchovnému vyústeniu po-
zemského života, k pravému významu ľudského 
poslania, k Bohu − jedinej, v tejto chvíli pre nás 
úplne neuchopiteľnej pravde. V tomto duchu 
zostáva i „neukončenosť“ Exupéryho Citadely 
symbolická, z hľadiska významu knihy takmer 
predvídateľná. Konečné zavŕšenie, doznenie 
diela totiž zostáva na čitateľovi, na jeho správ-
nom precítení autorovho posolstva a na jeho 
následných činoch. Pôžitok z čítania i z tvor-
by tak má schopnosť dostaviť sa viackrát a vo 
svojom konečnom, najpodstatnejšom efekte 
až v rovine, kde už slová nezohrávajú žiadnu 
úlohu a kde všetky rozpory navzájom splynú.
 Text vychádza v kvalitnom preklade básnika 
a prekladateľa Jána Švantnera aj s jeho fundo-
vaným a mimoriadne zaujímavo koncipovaným 

doslovom. Kniha sa tak stáva lahôdkou pre 
čitateľov, ktorí radi prekračujú prvoplánovosť 
literárneho diela a v umeleckej tvorbe hľadajú 
bohaté podnety pre svoje plodné zamýšľanie 
sa nad významom ľudskej existencie. 

lubica Psotová

OČI MAXA 
CARRADOSA

Ernest Bramah
Preklad Lucia Hrabětová
Vydavateľstvo Európa 2016

Pre nadšencov klasickej britskej detektívky 
vychádza po prvýkrát vo výbornom prekla-
de Lucie Hrabětovej kniha Ernesta Bramaha 
(1868 – 1942), dôležitého autora holmesov-
ského obdobia, Oči Maxa Carradosa (1923). 
Jeho druhá zbierka má ambíciu odlíšiť sa od 
tradičných detektívnych géniov niečím novým. 
Max Carrados je totiž slepý. 
 Odkedy sa Louis Carlyle po rokoch náhodne 
stretne so starým priateľom Maxom Carrado-
som, stáva sa z neho omnoho úspešnejší detek-
tív. Keď sa mu Carrados po prvýkrát zdôverí 
s tajným prianím stať sa detektívom, neubráni 
sa ironickému posmešku. Keď však Carlyle od-
halí, aký dar priniesla Carradosovi strata zraku, 
nielenže mu z tváre zmizne úsmev, ale prianie 
priateľovi splní. Pre Carradosa strata zraku 
neznamená nevýhodu. Práve naopak. Vidí rozu-
mom. Stratením jedného zmyslu sa detektívovi 
zosilneli všetky ostatné, a tak si dokáže všimnúť 
veci, ktoré bežný detektív prehliada. Pomocou 
svojho komorníka Parkinsona, ktorý sa vďaka 
svojim výnimočným pozorovacím schopnostiam 

stane Carradosovými očami, sa neobjavil prí-
pad, ktorý by nedokázal bystro vyriešiť.
 Zbierku tvorí osem poviedok. Namiesto krimi-
nálneho akčného napätia im dominuje prepra-
covaná zápletka založená na racionálno-intui-
tívnom dôvtipe okorenenom vtipom. V každom 
z prípadov sa riešenie opiera o logické vysvetle-
nie, ako aj v poviedke Duch v Massinghamskom 
činžiaku. V Prípade nezvestnej herečky sa autor 
snaží odhaliť dôvod, prečo mladá žena zanechá 
hereckú kariéru, zatiaľ čo druhá je ochotná ju 
vykonávať pod cudzou identitou. Krádež Virgi-
nioly je o nezvyčajnej krádeži kníh v aukčnom 
prostredí a Dionýzova minca nás zavedie do tajov 
numizmatiky, kde je Carrados taktiež „doma“. 
 Kniha bola často označovaná ako jedna 
z desiatich najlepších zbierok detektívnych 
poviedok. Nepochybne ide o kvalitné kultové 
detektívne príbehy, čo dokazujú aj odporúčania 
Agathy Christie, Howarda Haycrafta či Georga 
Orwella. S poviedkami o slepom detektívovi sa 
predsa len čitateľ nestretáva každý deň. 

Veronika Jánošíková

PIESNE A VZDYCHY

Heinrich Heine
Preklad Ladislav Šimon
Literárna nadácia Studňa 2015

Hoci lyrika nemeckého básnika Heinricha 
Heineho (1797 – 1856) nie je v slovenskom 
kultúrnom priestore neznáma, zostavovateľ 
a prekladateľ Ladislav Šimon v zbierke Piesne 
a vzdychy vôbec po prvý raz prináša kom-
pletný preklad cyklov Snové obrazy, Nová jar 
a Lazar. Celkovo výber obsahuje vyše 150 básní, 
vrátane prvého cyklu Severné more, ukážok 
z Cesty Harzom, Lyrického intermezza, romancí, 
piesní, sonetov. Šimon navyše ponúka čita-
teľovi obsiahly doslov, v ktorom predstavuje 
Heineho život i dielo.
 Zovšeobecňujúco možno povedať, že v Heineho 
básnickej tvorbe sa profilujú dve hlavné línie – 
láska k žene a aktuálne spoločenské dianie. Hoci 
prvú tému autor nezriedka modeluje na pozadí 
prírodných motívov a biblických či mytologic-
kých námetov, v oboch možno zároveň nájsť 
prvky (seba)irónie. Tvarovo využíva viazané 
formy (napr. sonet) i voľný verš (cyklus Severné 
more), s rýmom neraz zaobchádza nedôsledne 
(v závislosti od typu básne, v sonetoch a piesňach 
ho však zachováva), čerpá z hovorovej syntaxe 
a lexiky (hoci nie výlučne). Šimon sa vo svojom 
preklade snažil „kopírovať Heineho spôsob veršo-
vania, zachovať prirodzený až hovorový štýl, Hei-
neho rytmus a veršovanie“. Vedome sa rozhodol 

„uvoľniť verš“, aj za cenu nedodržania počtu slabík. 

RECENZIE

„...autor neustále 
smeruje k duchovnému 
vyústeniu pozemského 

života...“



Takýto postup je v nerýmovaných básňach viac 
než želaný a najmä v cykle Severné more ústi do 
pôsobivého výsledku. Problematickejšie sa javia 
piesňové a sonetové formy, ktoré si vyžadujú 
pomerne presnú rytmickú a rýmovú zhodu – to 
prekladateľ ojedinele dosahuje sileným využi-
tím jednoslabičnej lexiky typu „tam“, „však“. Na 
obranu menej vydarených rýmových riešení je 
však nutné podotknúť, že originál nie je často 
rýmovaný vôbec. Silnou stránkou prekladu je 
okrem iného šírka lexiky a z formálneho hľadis-
ka využívanie presahov. Kvalita prekladu akoby 
rástla s každou ďalšou stranou, čo však pravde-
podobne súvisí aj s kvalitou Heineho básní ako 
takých – a jeho básnickým dozrievaním. Nemož-
no nevyzdvihnúť najmä Šimonovo majstrovské 
pretlmočenie záverečného cyklu Lazar.
 Piesne a vzdychy sú výberom s vysokou 
umeleckou hodnotou, ktorým Ladislav Šimon 
pokračuje v komplexnom predstavovaní veli-
kánov nemeckého básnictva (H. van Hofmann-
sthal, F. Hölderlin, J. W. von Goethe). 

Eva Bubnášová

HADIE LISTINY 

Jessica Cornwellová 
Preklad Diana Ghaniová 
Nakladateľstvo Plus v Albatros Media 2015 

Máloktorý debut rozvíri toľké diskusie me-
dzi čitateľmi a literárnymi kritikmi, ako je to 
v prípade rozsiahleho románu vnučky známeho 
spisovateľa Johna le Carrého. Mienkotvorný 
časopis Observer prvotinu talentovanej autorky 
vyhlásil za najlepší debut roku 2015. Jej autor-
ský štýl stavajú na pomedzie brownovských 
románov a štýlu Umberta Eca. 
 Ako už titul Hadie listiny naznačuje, vydáme 
sa po stopách dokumentov písaných starým ja-
zykom alchymistov. Záhadné symboly tentoraz 
neobjavíme na tmavých múroch sakrálnych 
stavieb ani v zašlých listinách, ale priamo na 
telách mladých žien, ktoré pred skonaním prešli 
nepríjemnou tortúrou. Hlavná dejová línia privá-
dza do Barcelony otrasenej rituálnymi vraždami 
v rokoch 2003 a 2014. Nemenej otrasený, ale 
hlavne nahnevaný z neúspechu je svojrázny 

detektív Fabregat, 
ktorého myseľ za-
mestná aj úmrtie 
slávnej herečky na 
schodoch katedrá-
ly. Jazyk a symboly 
alchymistov rovna-
ko zaneprázdňujú 
vedkyňu Annu Ver-
covú. Tá v službách 

vplyvnej spoločnosti pátra po prastarom ruko-
pise sledujúc diela Rexa Illuminata a mystika 
Ramona Llulla. Punc mágie dodávajú hľadaniu 
sibylské proroctvá prepájajúce dobové udalosti, 
záujem španielskeho detektíva i poslanie ved-
kyne v jeden hutný celok. Striedanie časových 
rovín vyžaduje od čitateľa sústredenosť, autorka 
ponúka exkurziu storočiami, stretnutie s his-
torickými reáliami, listovanie v starodávnych 
spisoch, čo odkláňa tento román od brownov-
ského pachtenia sa za historickými pokladmi 
so zločincami v pätách. Cornwellovej debut je 
precízne zosnovanou naráciou prešpikovanou 
historickými znalosťami premyslene votkaný-
mi do autorskej fikcie. Nemenej zaujímavým 
dejotvorným prvkom je reflektovanie správa-
nia protagonistky Anny obdarovanej nadpri-
rodzenou schopnosťou. Zastieranie zmyslu jej 
konania vytvára atraktívny rámec príbehu. 
Napriek tomu, že cieľom románových hrdinov 
je odhalenie okultných vrážd a nález rukopisu, 
čitateľa neženie totožná túžba prepracovať sa 
k záveru. Nahliadnutie do vývoja pohanstva, 
alchýmie, letmý dotyk so španielskymi tradí-
ciami či písomníctvom je tým rozmerom textu, 
ktorý ponúka ešte väčšie uspokojenie z čítania 
ako šťastný koniec príbehu. Prvá časť ohla-
sovanej trilógie má šancu osloviť nadšencov 
historických trilerov s detektívnou zápletkou 
i fanúšikov mystických románov. Nedokážem 
sa ale stotožniť s tvrdením, ktoré tento debut 
porovnáva s autorskou dielňou Umberta Eca. 
Predsa, iba na premyslene vyrozprávaný prí-
beh bez medziriadkového priestoru sa časom 
zabúda. 

Alena Štrompová 

MY DETI 
ZO STANICE ZOO

Christiane F.
Preklad Paulína Šedíková Čuhová
Vydavateľstvo Premedia 2015

Deti a heroín. Tak by sa mohla táto kniha volať, 
keby sa tak nevolala skladba kapely Slobodná 
Európa (a, samozrejme, keby ju tak autorka 
chcela pomenovať). Ide o autobiografickú spo-
veď citlivého človeka, ešte dieťaťa, ktoré chce 
ísť vlastnou cestou a nanešťastie robí VEĽMI 
zlé rozhodnutia. Vznikla prepisom magnetofó-
nových nahrávok rozhovorov novinárov Kaia 
Hermanna a Horsta Riecka s hlavnou hrdinkou 
Christiane, jej mamou, sociálnymi pracovníkmi 
a políciou. Zakrátko po svojom vydaní sa stala 
bestsellerom. Neskôr vznikol aj rovnomenný film.
 Príbeh sa začína presťahovaním Christiane 
s rodinou na berlínske sídlisko Gropiusstadt. Je 
druhá polovica 70. rokov 20. storočia, ale prí-
beh by sa mohol odvíjať aj na sídlisku väčšieho 
slovenského mesta hlavne začiatkom 90. rokov 
a, bohužiaľ, aj v súčasnosti. Veľa betónu, málo 
radosti. Christiane vyrastala v rodine, kde boli 
násilie a alkoholizmus na dennom poriadku. 
Neskôr sa jej rodičia rozviedli. Kvôli tomu a po-
citom osamelosti začala brať drogy.
 Naša hlavná hrdinka sa postupne dostane až 
k heroínu. V jej živote sa menia drogy aj partie. 
Postupne klesá hlbšie na dno, najskôr žobre, 
neskôr si zarába prostitúciou. Spoznáva sa so 
svojou veľkou láskou Detlefom, takisto závislým 
od heroínu. Spolu s mnohými ďalšími drogovo 
závislými mladými ľuďmi sa prostituujú na že-
lezničnej stanici ZOO. 
 Kniha je najmä o drogách. Nie je to však jej 
jediná téma. Autorka hodnotí spoločnosť a me-
dzi riadkami sa dočítate aj o silnej túžbe žiť. 
Príbeh Christiane je stále otvorený. Snaží sa 
abstinovať a za najväčší zázrak považuje fakt, 
že ešte stále žije: „Nebol to síce najlepší život, ale 
je to môj život.“ Román teda varuje, kam môže 
človek s drogou zájsť. Zároveň však dokáže 
čitateľa očariť autenticitou. Tieto dve veci sa 
nevylučujú. Rozhodnutie je len na vás.

Branislav Breza

RECENZIE

Nakladateľstvo Plus v Al batros Media pripravilo i ďalšiu 
lahôdku – napínavý akčný román zo severského pros-
tredia s prvkami nadprirodzena s názvom Prvorodený 
(preklad Katarína Uhríková) od Filipa Alexandersona. 

Mladý študent Jonas a medička Rebecka pátrajú po vplyvnej sekte zvanej 
Tribunál. Má na svedomí rituálnu vraždu práve táto tajná spoločnosť ľudí? O knihu môžete 
súťažiť, ak zašlete kupón Plus na adresu redakcie Knižná revue do 25. februára.

súťaž
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O škole je aj knižka Gabriely Fu-
tovej, ktorá vychádza v reedícii 

– Nejdem a basta! (SPN – Mladé 
letá 2015). Koľko rodičov si vypo-

čulo túto vetu, keď vyprevádzali svoje ratolesti 
do školy? To isté si povedala aj budúca prváčka 
Evka. O škole vie svoje. Je tam nesmierna nuda,  

„…musíš čušať na mieste, aj keď ťa to nebaví…“ Toľ-
ko sa ju už všetci napresviedčali, ale Evka stále 
zanovito vzdorovala… Aké šibalstvá povymýš-
ľala, len aby nemusela ísť do školy, sa dozviete 
v knižke. Okrem toho svojím výrazným ilustrá-
torským rukopisom knihu dotvoril Ďuro Balogh 
a pridal i komiks na záver. 

Hrdinami aj ďalšej knižky Gabrie-
ly Futovej vydanej v reedícii 
Brata musíš poslúchať! (SPN – 
Mladé letá 2015) sú školopovinní 

súrodenci. Dodo je ôsmak a Žaba prváčka. Majú 
sa strašne radi, ale občas sa aj strašne nenávi-
dia. Ona všade strká nos a robí mu hanbu, on 
sa jej snaží zbaviť a byť radšej s kamarátmi či 

s frajerkou Zuzkou. Napriek „naschválom“, ktoré 
si vzájomne robia, je humorný príbeh v prvom 
rade o pevnom súrodeneckom pute. Vtipné 
príbehy doplnil ilustráciami Miroslav Regitko. 

Kto sa nestretol s básničkami Da-
niela Heviera vo svojich prvých 
školských laviciach, ten tam asi 
viac nebol ako bol J. Teraz pri-

chádza možnosť opäť sa do nich vrátiť, teda 
(chvalabohu) v nostalgických spomienkach. 
Tie oživuje knižka Škola po škole vydaná Li-
terárnym informačným centrom. Jej jednotlivé 
texty vychádzali na pokračovanie v detskom 
časopise Slniečko a malý čitateľ, možno už od 
predškolského veku, má možnosť stretnúť sa 
s nimi prvýkrát knižne aj s hravými ilustráciami 
Miloša Koptáka. Jednotlivé básničky tematicky 
spája škola a pokope ich držia autorove medzi-
texty. Znie to nudne, veď ktorému školákovi by 
sa chcelo čítať o škole, keď v nej takmer den-
no-denne vysedáva? Autora však zaujímajú 
práve neresti a lotroviny školopovinných detí, 

a práve tým dokáže čitateľov pritiahnuť a zaujať. 
Bitky, chodenie poza školu, nezmyselné výho-
vorky, vyrušovanie počas vyučovania… Tak rád 
si z toho uťahuje, ironizuje, posmieva sa. Nako-
niec však vysvitne, že nič z toho sa nevypláca: 

„Buchol mi dnes / z veľkej výšky / (len päťku / do 
žiackej knižky).“ S titulom uznávaného rozpráv-
kara, básnika, prozaika a prekladateľa môže 
byť škola príjemným, zábavným prostredím 
a snáď aj tí najväčší ustráchanci ju prestanú 
brať s prehnanou vážnosťou. 

Zo školského prostredia čerpá 
i edícia Horror School z Vydavateľ-
stva Fragment. Knižka Zákerný 
šprt (preklad Mária Havranová) 

je v poradí tretím titulom edície a aj v tomto 
prípade je autorom Charles Gilman. Všetky sa 
odohrávajú na Lovecraftovej základnej škole, 
kde sa vždy dejú nejaké čudné, no predovšetkým 
hrôzostrašné veci. Tentoraz školu ohrozuje po-
divný hmyz. Zachrániť sa ju snaží dvanásťročný 
Róbert Arthur s priateľmi Glennom a Karinou. 
Viac informácií o edícii sa dozviete na webe www.
horrorschool.sk. Vyšla už aj štvrtá časť s názvom 
Suplujúca učiteľka (preklad Jana Kovaľová).

O všetky štyri knižky môžete súťažiť. Pošlite 
kupón Lit. informačné centrum, Vyd. Fragment 
a SPN – Mladé letá na adresu redakcie Knižnej 
revue do 25. februára.

ŠKOLA JE ZÁBAVA
Rozoznať dobrú detskú knižku od povrchnej a gýčovej nie je dnes ľahké. Nádherné žiarivé ilustrácie a pútavé tituly, ktoré nie 
sú smerodajným atribútom kvality textu, útočia na kupujúceho zo všetkých strán. O to väčší je pocit radosti, keď po prečítaní 
a predovšetkým po reakcii samotného dieťaťa zistíte, že kniha bola dobrou voľbou. Nehovorím však všeobecne. Moja šesť-
ročná dcéra pred mojimi očami demonštrovala stopercentne zaujatého (a preto spokojného) detského čitateľa. Indície boli 
presvedčivé: nezvyčajné ticho, rozšírené zreničky vypúlených detských očiek, polootvorené ústa v poloúsmeve a zatajený 
dych. Stalo sa tak už pri prvej kapitole knižky Gabriely Futovej. 
     Nototo a strašidelná škola Elvíry Múdrej (Vydavateľstvo Slovart 2015) názvom aj dejom avizuje, že pôjde o voľbu veľmi 
populárneho konceptu rozprávky, v ktorej mladí hrdinovia prechádzajú školopovinnou etapou svojho života (napr. ságy Harry 
Potter, Cililing). V tomto prípade autorka humorno-dobrodružným princípom oboznamuje čitateľa o existencii rôznych škriat-
kovských bytostí a o ich poslaní. V centre príbehu stojí modrý „písmenkový“ škriatok Nototo, ktorý sa hneď po narodení (pri 

machuli v zošite a výkriku „No toto!“) ocitne aj s ďalšími malými škriatkami v Škriatkovskej škole Elvíry Múdrej. Musí ňou prejsť každý škriatok, 
aby dokázal prežiť nástrahy života v podobe človeka alebo mačky. Zelená učiteľka s naťahovacími ušami je prototypom ideálnej učiteľky. Je múdra, 
priateľská, empatická, rodičovsky starostlivá a obetavá, no zároveň je prísna, spravodlivá a udržuje si rešpekt. Škriatkovské mláďatá preto neučí 
len potrebným nevyhnutnostiam (ako sa stať neviditeľným, absolútne tichým a rýchlym), ale aj pravidlám slušného správania, ako sa nenudiť či 
ako sa zbaviť strachu. Samozrejme, odhaľujeme tu autorkin zámer – priučiť tomu istému svojich čitateľov. Veď prečo nie?
 Gabriela Futová výborne nakombinovala jednotlivé ingrediencie. Zvolila vždy obľúbenú a nikdy neošúchanú tému školy, podmanivé imaginatív-
ne postavičky škriatkov, vtipné a nápadité mená, na ktoré sa viaže aj poslanie škriatka či škriatkuľky ( Jajka, Hlavaderavá Pozor, Matičkaskákavá, 
Mňaporazí, Odvážlivko, Bojko…), koncepciu zdolávania prekážok a duševno-telesného rastu hrdinu cez dobrodružný výcvik, ktorý musí byť zakončený 
najnebezpečnejšou skúškou, ale i princíp nenápadného podsúvania pozitívnych životných hodnôt (priateľstvo, štedrosť, odvaha, pracovitosť). Za 
spomenutie určite stojí aj príjemné prekvapenie v podobe výtvarného prevedenia knižky, ktorého sa zhostila nádejná mladá výtvarníčka Marcela 
Kupčíková. Týmto počinom ju nepochybne možno zaradiť k progresívnemu prúdu nastupujúcej ilustrátorskej generácie. V knihe nič neškrípe, nič 
nechýba, všetko sedí. Číta sa s ľahkosťou a úsmevom na perách. Neviem si predstaviť lepší darček pre prvákov a predškolákov.

Peter Naščák

KUPÓN 
LITERÁRNE INFORMAČNÉ CENTRUM

KUPÓN 
SPN – MLADÉ LETÁ

KUPÓN 
VYDAVATEĽSTVO FRAGMENT

«  KUPÓNY
do 25. februára
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ESEJ

Geralt z Rivie, zvaný tiež Biely vlk, je muž s nadprirodzenými aj priro-
dzenými schopnosťami získanými výcvikom. Vidí v tme, je odolný voči 
jedom. Bojuje s netvormi vo fantasy príbehoch Andrzeja Sapkowského 
(1948). Konkrétne v tomto prípade sa bavíme o prvom slovenskom vydaní 
prvého zväzku poviedok prepojených postavou zaklínača – Zaklínač I: 
Posledné želanie.
 Pôvodne samostatné, dejovo uzavreté fantasy poviedky, ktoré autor 
na prelome 80. a 90. rokov 20. storočia publikoval časopisecky a vyhral 
s nimi zopár žánrových súťaží, v knižnom vydaní prepája rámcujúci 
text pod názvom Hlas rozumu. S pointou i samostatnou dejovou líniou. 
V boji so strigou v prvom príbehu Zaklínač sa poranený Geralt uchý-
li do svätyne bohyne plodnosti Melitelé. Zhovára sa s hlavnou kňaž-
kou Nenneke, miluje s mladšou Iolou. Spomína. V tretej osobe.  
Na dobrodružstvá. Retrospektívne vypĺňa 
časť temne vzrušujúcich miest. 
 V ponuke nájdeme šesť uvedeným spôsobom 
navzájom previazaných textov. Napätie kore-
nené humorom. Svižné dialógy. Hru s motívmi 
známych legiend a rozprávok. V príbehu pod 
názvom Zrnko pravdy Geralt oslobodí netvora 
od démonickej krásky. V próze Menšie zlo bojuje 
s Narážačkou Renfri. Dievčina, pôvodom dcéra 
kniežaťa, je mutant. V ranom detstve umučí 
kanárika, dve šteňatá, rúčkou hrebeňa vypich-
ne oko slúžke. Čarodej Stregobor sledujúci jej 
patologický vývoj navrhne izoláciu. Rozhľadená 
macocha, ktorá vývin udalostí čiastočne predvídala vďaka zrkadlu, však 
nariadi likvidáciu. Slečnu pošlú do lesa s najatým vrahom. Nešťastníka 
nájdu v húštine bez nohavíc. S ihlicou z brošne zasunutou cez ucho do 
mozgu v okamihu, keď sa evidentne venoval iným veciam. Renfri následne 
v baníckom meste Mahakam zverbuje sedem gnómov, ktorí zanechajú 
kutanie a vydajú sa na zbojnícke chodníčky. Po jednej z hádok o korisť 
prežije iba Narážačka. Postrach okolia spacifikuje Stregobor (macocha 
medzitým zomrela, nevedno kým otrávená pri zrkadle) zakliatím do hrudy 
kryštálu. Žiaľ, priehľadnej. Mladý rozmaznaný bohatý princ podľahne 
hormónom. Zaplatí za odklínadlo. Oslobodená sa okrem iných vrážd zapo-
dieva prenasledovaním Stregobora. Dostihne ho zavretého vo veži na čele 
partie nájomných zabijakov v mestečku Blaviken, kde sa práve náhodou 
ocitol Geralt. Ako hosť starostu. Počas trhu. Konaného pochopiteľne na 
námestí. Pod vežou. Zaklínač koná preventívne. Ostáva sedem mŕtvol 
bandy, nenávisť miestnych, prezývka mäsiar z Blavikenu, naveky zavreté 
dvere bývalého priateľa-starostu a spomienka na noc s Renfri. 
 V Sapkowského svete nieto kladných hrdinov. Sú iba mŕtvi a tí druhí, 
ktorých sme schopní zniesť iba tak, ako sa vládzu pozrieť sami na seba 
v zrkadle. Sapkowski má presvedčivý rozprávačský talent, rozvinie akčnú 
scénu z pradiva dialógu na hostine v poradnej sieni (Otázka ceny), zoznámi 
nás s Geraltovým priateľom, bardom Blyskáčom i s jeho osudovou láskou 
čarodejnicou Yennefer (Posledné želanie). Takže svoje si ukoristia tiež 
milovníci romantických príbehov.
 Druhá šestica poviedok Zaklínač II: Meč osudu (obe Nakladateľstvo 
Plus v Albatros Media 2015, preklad Karol Chmel) o bojovníkovi proti 
viac-menej bájnym netvorom tvorí dômyselne skoncipovaný cyklus pre-

pojený ústrednými postavami. Okrem Geralta z Rivie opäť a pravidelne 
stretávame jeho verného priateľa Blyskáča, rozšafného tvorcu nie celkom 
kvalitných, t. j. zrejme popkultúrnych balád, no predovšetkým zaklína-
čovu „femme fatale“ – čarodejnicu Yennefer a princeznú Cirillu. V tomto 
zväzku ešte dievčatko.
 Hneď v prvom príbehu (Hranice možností) autor narazí na hranice mož-
ností poviedky. Sedemdesiatpäť strán zaľudňuje sedem navzájom znesvá-
rených „záujmových združení“, ktoré sa zúčastňujú na love draka. Rytier 
predchnutý ideálmi, obuvník Kozojed, majster prípravy antidračích otráv, 
partia trpaslíkov, družina drevorubačov, Yennefer, Geralt (partneri sa na 
akcii stretávajú istý čas po rozchode), miestny panovník a bard Blyskáč. 
Odmena za likvidáciu zlatého draka by umožnila Yennefer podstúpiť zá-
krok pozbavujúci ju (čarodejniciam v Sapkowského svete predurčenej) 

ne plodnosti. Panovník chce prinesením 
dračej hlavy splniť podmienku princeznej 
zo susedného kráľovstva a získať tak bez 
nákladov na vojenskú výpravu ďalšiu krajinu. 
Šuster sa chce preslávením zapísať do kroník, 
drevorubači a trpaslíci zbohatnúť. Rytier, cti-
teľ hnutia druidov, túži draka v mene zacho-
vania prírodnej rovnováhy zachrániť, Geralt 
sa pokúša porozprávať s Yennefer. Napriek  
Sapkowského majstrovskému korčuľovaniu 
epikou by táto zápletka „utiahla“ aj viac. No 
autor rozhodol inak. 
 Výpravnú eskapádu množstva až hýrivo 

rozmanitých postáv vystrieda komorne ladená próza Úlomok ľadu. Geralt 
bojuje v mestskej stoke s chápadlovitým zeuglom. Následne sa stretáva 
s profesionálnym zabijakom Cikádom. Yennefer sa rozhoduje, či bude žiť 
so zaklínačom, alebo s mágom Istreddom.
 V treťom texte Večný oheň rozihrá spisovateľ príbeh na rozmarnú strunu. 
Geralt s Blyskáčom pomáhajú v tridsaťtisícovom veľkomeste Novigrad 
váženému kupcovi, piadimužíkovi Daintymu Biberveldtovi, vyrovnať sa 
s dopplerom – t. j. bytosťou, ktorá v podobe menovaného hromadí zisky. 
 Nasleduje, čakáte správne, dojímavosť. V príbehu pod názvom Trochu 
obetavosti Geralt bojuje s morskými príšerami, spozná morskú pannu, 
ktorá si kvôli pozemskému partnerovi zhotoví šumné nohy, no predo-
všetkým prežije naozajstnú romancu s Blyskáčovou známou a kolegyňou, 
trubadúrkou Očko. Bard o vzťahu stvorí zaručene nepravdivú baladu, 
ktorú však okrem noci tvorby nikomu nezaspieva. A tak jeho jediným 
poslucháčom navždy ostane hladný, ibaže už nie zúrivý vlkolak. Text 
pôsobivosťou zachytenia intímnej atmosféry ľavou zadnou strká do 
vrecka červenú knižnicu.
 V piatej titulnej a šiestej záverečnej poviedke sa čitatelia okrem dryád 
so zaťatosťou pravoverných ekoteroristiek brániacich les Brokilon zozná-
mia s Ciri. Je predurčenou dedičkou inak výhradne mužského zaklínač-
ského fachu. Geralt sa však pokúša osudu vzoprieť. Údel v mene svojej 
i dievčininej slobodnej voľby odmieta. Ciri sa preto spolu s Geraltom 
stane hlavnou hrdinkou ďalších dielov sedemzväzkovej epickej ságy  
Zaklínač výlučne z vôle autora. Tretí diel Krv elfov vyjde v marci v rov-
nakom vydavateľstve.

Miloš Ferko

FANTASY NA 
POKRAČOVANIE

„V Sapkowského svete 
nieto kladnych hrdinov.“
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Pre ženy… Priznávam, že motivačná literatúra vo mne vždy vyvoláva mierne podozrenie. Avšak 
kniha Prečo si muži berú potvory a dobré dievčatá zostávajú na ocot (Nakladateľ-
stvo Motto v Albatros Media 2015, preklad Martina Zrubáková) od Sherry Argovovej 
ma príjemne prekvapila. Vtipom, ľahkosťou, do istej miery až popisnosťou samo-
zrejmých vecí medzi mužom a ženou. Možno práve mladšie vydajachtivé čitateľky 
ocenia jej priamosť, ale aj šťastne rozvedené či úspešne nevydaté ženy sa môžu 

nechať inšpirovať. Autorka zostavila 75 tipov, ktoré označila ako „zákony príťažlivosti“, 
a každý z nich je formulovaný pragmaticky, vychádzajúc zo skúseností iných žien, ale aj mužov. Autorka nás v jednotlivých 

kapitolách sprevádza okamihmi vzťahu a upozorňuje na fatálne chyby, ktorých sa „dobré“ dievčatá zvyčajne dopúšťajú. Prirodzene, aj tento titul je 
poznamenaný tým, že reflektuje americkú kultúru vzťahov a životného štýlu. Avšak láska má univerzálne pravidlá, ktoré presahujú všetky kontinenty, 
tak prečo sa nepoučiť? Domnievam sa, že autorka dobre pozná zákutia ženskej mysle a veľmi kriticky vyvracia mýty, ktoré si ženy prinášajú do vzťahu. 
Nevyhýba sa ani intímnym úsekom vo fáze rozvíjajúceho sa vzťahu a zároveň nemilosrdne nastavuje zrkadlo ženským a mužským túžbam. Chápe 
emocionalitu žien, vďaka ktorej v stave zamilovanosti a túžbe po vydaji strácajú súdnosť, vlastnú identitu, ale najmä sebaúctu. Veď v Zákone príťaž-
livosti č. 66 autorka píše: „Čím lepšie sa viete kontrolovať, tým silnejšie ovládnete mužovo srdce.“ Isteže, s mnohými zákonmi by sme mohli polemizovať, 
ale viaceré z nich sú naozaj výstižné. Napríklad Zákon príťažlivosti č. 60 poznajú mnohé ženy z vlastných skúseností: „Finančne zabezpečený muž, 

ktorý je aj napriek tomu lakomec, nebude ochotný deliť sa o nič – o svoj čas, dom alebo byt, ani o svoj život s iným človekom.“ Autorka však 
racionálne popisuje aj myslenie mužov, ich obavy vo vzťahu či ich neistotu. Uvádza argumenty, nad ktorými by sa mohli zamyslieť 
aj ženy, ktoré sú už zadané. Príkladom je Zákon príťažlivosti č. 10: „Muž vás rešpektuje do tej miery, do akej rešpektuje váš názor. Ak 
si vás neváži, nie je preňho dôležitý ani váš názor.“ Knižný titul Sherry Argovovej nie je určený len „dobrým“ dievčatám. Isto zaujme 
všetky ženy, ktoré túžia byť milované, akceptované a chcú žiť v dobrom vzťahu s obrúčkou na prste.

Eva Bachletová

 „Táto kniha nie je fikcia. Postavy, miesta a udalosti nie sú vymyslené a vychádzajú z reálnych skutočností. Pre zachovanie anonymity 
sú mená postáv pozmenené.“ Toto upozornenie nájde čitateľ v úvodnej časti knihy Návod na obsluhu lásky (Fortuna Libri 2015). 
Z ďalšieho textu sa dozvieme, že poznámka sa vzťahuje na materiály, ktoré psychologička a terapeutka Tamara Koch poskytla 

autorke knihy Renáte Názlerovej, dlhoročnej redaktorke, publicistke a scenáristke, ale i herečke známej z televíznej obrazovky.
     Hoci by sme mohli očakávať literatúru faktu, titul je koncipovaný ako beletria a Tamara Koch v ňom vystupuje ako ústredná románová 
postava. Osudy jednotlivých klientov autorka prepletá s osudom ich terapeutky. Nájdeme tu príbeh starnúcej manželky, ktorá žiarli na 
svojho omnoho mladšieho manžela, alebo prípad bývalého väzňa, ktorý si odsedel jedenásť rokov za vraždu a teraz chce začať nový život. 
Spoznávame matku troch detí, ktorú týra jej manžel – policajt. Vdovu, ktorá sa nevie vyrovnať so smrťou manžela. Ženu, ktorá sa po 

rokoch rozhodla vydierať bohatého politika informáciou o nemanželskej dcére, o ktorej dovtedy netušil. Žiačku, ktorú zneužíva jej učiteľ, a učiteľku, 
čo žije v inceste. Bezdetných manželov, čo túžia po adopcii dieťaťa a zaskočí ich manželkina zákerná choroba. Zomierajúceho muža zúfalého nie z blí-
žiacej sa smrti, ale preto, že mladučká milenka, kvôli ktorej zavrhol svoju pôvodnú rodinu, chce iba jeho majetok. Klienti netušia, že ich terapeutka tiež 
rieši vlastné problémy s komplikovaným vzťahom k rodičom, priateľkám, ale najmä s láskou hneď k dvom mužom rozdielnych charakterov a navyše 
z rozdielnych kultúr. S Maročanom Meharzim sa zoznámila v Paríži, kým očarujúco drzý a záhadný Slovák Ondrej ju oslovil v Bratislave. Tamara sa 
nevie medzi nimi rozhodnúť a vôbec sa nespráva podľa rád, ktoré zvykne dávať iným. Mimochodom, bonusom knihy je záver, kde sa dozvieme, ako to 
s hrdinami jednotlivých prípadov dopadlo. Kniha je sviežo napísaná a nechýba jej vtip. Nuž a téma je nadčasová a večná: láska. Pripomína ju aj nápa-
ditý prebal Doda Dobríka s vystrihnutým srdcom a symbolikou mesta lásky – Paríža. Dodajme, že každý z nás má s láskou vlastné 
skúsenosti a manuál k nej zatiaľ nikto nevymyslel, hoci sa oň spisovateľka Renáta Názlerová i psychologička Tamara Koch s istým 
nadhľadom pokúšajú. O knihu môžete súťažiť zaslaním kupónu Fortuna Libri na adresu redakcie.

Elena Tapajová

Nový román Tiny Van der Holland Kronika sendvičovej ženy (Vydavateľstvo Koruna 2015) je voľným pokračovaním jej diela Shalom 
– Kronika zvláštneho manželstva, ale môžete ho čítať aj bez znalosti predošlej knihy. Autorka opäť potvrdzuje, že jej text skrýva 
viac, než len otrepané rečičky o láske a nevere. Je to inteligentné čítanie, zasahujúce spoločenskú tematiku aj háklivé problémy 
spoza zatvorených dverí našich domovov.  Hlavnou postavou je Gabika, žena v strednom veku, ktorá sa ocitla kdesi na pomedzí 
života a vzťahov. Jej manželstvo s Milanom už dávno nie je ako kedysi, upadá pod vplyvom stereotypu a ľudia, čo sa kedysi mali 
radi, na sebe nachádzajú viac chýb než pozitív. Deti vyleteli z hniezda a hoci rozprestreli krídla, neraz potrebujú rodičovskú pomoc. 
Neoddeliteľnou súčasťou rodinnej mozaiky je aj Gabikina mama, mierne požadovačná dôchodkyňa, ktorá samozrejme očakáva, že sa 
o ňu na staré kolená mladšie generácie postarajú. Gabika sa tak ocitá v situácii, ktorú sama nezavinila – Milan si v podstate žije vlastným 
životom, najradšej by mal od všetkého pokoj, a ona musí chtiac-nechtiac pendlovať medzi dvoma vrstvami problémov – deťmi a rodičmi…
 Na Kronike sendvičovej ženy obdivujem, že prekračuje hranice. Nielen v pestrosti tém spoločenského románu, ale aj doslova. Tina Van der Holland 
naplno využila vlastné cestovateľské skúsenosti, a tak aj Gabika mala možnosť vycestovať do Izraela. Opisy krajiny, prostredia a zvykov sú natoľko 
autentické, akoby ste sa vy sami prechádzali známymi aj menej známymi uličkami. Kniha je premyslená, každé slovko má svoje miesto. Hoci som 
už vyzdvihol racionálnu stránku, nedá sa opomenúť ani dávka emócií. Nájdete tu všetko – od sklamania cez nádej až po odľahčený humor a napätie. 
O titul môžete súťažiť zaslaním kupónu Vydavateľstva Koruna na adresu redakcie.
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Mária Blšáková má síce zatiaľ na konte iba dve knihy, ale napriek tomu si dovoľujem tvrdiť, že medzi početnými slovenskými 
autorkami si vydobyje pevné miesto. V každom príbehu sa snaží priniesť niečo nové a využíva pritom bohatý jazyk a štylistiku. 
Neberie si servítku pred ústa, veci a pocity pomenúva pravým menom a často vás pobaví prekvapivými slovnými hračkami. 
Zjavne je jej blízky sarkazmus, ale zároveň aj nadhľad a sebairónia. Nejde iba o plačlivú sebaľútosť, ale aj o vyrovnávanie sa 
s vnútorným utrpením a nesmierne náročné nachádzanie novej chuti do života. Názov románu Skrátka mi preplo (Marenčin 
PT 2015) však napovedá, že rozprávačka Ema to nebude mať ľahké… Ema si na radu psychiatra vedie denník, do ktorého si 
zaznamenáva svoje skutky, pocity, vnemy. Má presne rok na to, aby sa týmto spôsobom vyrovnala so svojimi problémami 
a dostala zo seba každú ťažobu a zlú spomienku. Spočiatku to vníma s pre ňu typickým pohŕdaním, neverí účinku terapie, 
ale postupne sa čoraz viac ponára do svojho vnútra a odhaľuje bolestné pravdy. Počas vianočných sviatkov sa dozvedela novinky, ktoré 
prevrátili jej svet naruby. Nielenže pred časom podstúpila na popud ženatého milenca interrupciu, ale ten po svojom rozvode na firemnom ve-
čierku vyhlásil, že sa bude znovu ženiť. Avšak nie s ňou, ale s jej kolegyňou. Amok, ktorý nasledoval, doviedol Emu k psychiatrovi. Problémom 
sa pre ňu stávajú aj každodenné úkony, nemá chuť ani vstať z postele, chudne a jedinou „živinou“ je pre ňu víno. Odvrhla ju aj vlastná rodina a jej 
lekár je prakticky jediná osoba, s ktorou prichádza do kontaktu. No žiadna kaša sa neje taká horúca, ako sa navarí, a aj Ema postupne nadobúda 
stratené sebavedomie. Vlastným pričinením i zásluhou iných ľudí, najmä mladej modelky a kamarátky, ktorá jej dohodí nový kšeft… Kniha v sebe 
mieša denníkové zápisky, psychologickú hĺbku, ženskú literatúru a spoločenské témy. Spisovateľka vie, ako narábať so slovom, a verím, že ešte 
nepovedala to povestné posledné. Dôkazom je aj pokračovanie románu nazvané A čo ak preplo im (Marenčin PT 2015), v ktorom Ema dospeje 

k poznaniu, že sa musí zmeniť. Netuší však, aké šokujúce prekvapenia si pre ňu osud prichystal…
Marek Zákopčan

Nie každá žena má šťastie, že stretne toho pravého muža, bez ohľadu na to, či je už vydatá, rozvedená alebo stále slobodná. 
Nikdy však neprestáva hľadať a najmä šalieť pre lásku. Aj o tom hovorí debutový román Ivice Rybárovej Chlap na raňajky 
(Príroda 2015), v ktorom približuje svet zrelých žien hľadajúcich lásku. Autorka v románe odkrýva ľúbostný život štyroch 
hrdiniek, ktoré okrem priateľstva spája hľadanie toho pravého muža. Bohužiaľ, nie vždy to ide ľahko a veľakrát to prináša aj 
sklamania… Prekladateľka Nela je rozvedená a do jej života sa opäť vracia milenec Peter, ženatý rakúsky podnikateľ, ktorý síce 
Nelu miloval, no nedokázal odolať ďalším ženám. Nelin príbeh sa tak stáva bojom medzi citmi a rozumom, hrdosťou a úctou 
voči sebe samej. Podobne je to aj v prípade jej priateľky, živelnej Mirny, ktorá si po čase uvedomí, že fyzická láska jej nikdy 

tú skutočnú nevynahradí. Ťažké rozhodnutia podstupuje najmä ďalšia hrdinka Alica, ktorá sa musí vzdať svojej lásky, mladého Daniela, aby 
nerozbila svoju rodinu, a postupne sa učí žiť s týmto rozhodnutím aj napriek manželovmu nezáujmu. Akési opozitum predstavuje psychoterapeutka 
Kristína, nezávislá žena, neuznávajúca inštitúciu manželstva a pevne stojaca nohami na zemi. Niežeby nehľadala „chlapa na raňajky“, no jej zmýšľanie 
a presvedčenie ju udržiava v tom, že kvôli mužovi si život komplikovať jednoducho nebude. Román z kategórie „ženských“ je príjemným oddychovým 
čítaním, ktoré ponúka nahliadnutie do životov žien túžiacich po celoživotnej láske. Autorkin štýl písania je občas zbytočne opisný a kompozične 
chaotický, no podarilo sa jej vykresliť humorné i vážne situácie, s ktorými sa, myslím, veľa žien bude vedieť stotožniť.

Mária Nováková

súťaž

Pravú lásku sa usilujú nájsť aj Gabika a Silvia, hlavné hrdinky románu Zuzany Širokej Polámané krídla (Ikar 
2015). Dávne priateľky sa stretávajú po mnohých rokoch a spoločne sa vydávajú na dobrodružnú cestu karava-
nom po Slovensku. Gabika doteraz nenašla životného partnera, hoci veľmi túži založiť si rodinu. Vydatá Silvia 
zasa ukrýva boľavé rodinné tajomstvo. Práve počas cesty sa obe pokúšajú nadobudnúť stratenú sebadôveru… 

Ako sa príbeh skončí, sa môžete dozvedieť, ak budete o knihu súťažiť zaslaním kupónu 
Ikar na adresu redakcie.
     Hoci román Nely Michalíkovej nesie názov Ustlané na ružiach (Motýľ 2015), jeho hlavná hrdinka 
Regína to vôbec nemá ružové. Jej manžel Tony je síce cieľavedomý a šikovný podnikateľ, no neopíja sa 
už iba pracovnými úspechmi, ale čoraz viac aj alkoholom. Pod jeho vplyvom sa k manželke aj deťom 
správa násilnícky. Regína nevidí zo zúfalej situácie iné východisko ako Tonyho smrť. Jej naivný pokus 
o vraždu sa však končí fiaskom a atmosféra sa ešte viac zhoršuje… Aj o tento titul môžete súťažiť.

     Žiť pre lásku – to je najdôležitejšie posolstvo rovnomenného románu Mary Balogho-
vej z vydavateľstva Slovenský spisovateľ (2015, preklad Tamara Chovanová). Čitateľa 
zavedie do obdobia regentského Anglicka, v ktorom sa rozvíja príbeh lásky mladej 
vdovy a vojnového hrdinu. Benedict utrpel v napoleonských vojnách 
vážne zranenia, no ešte horšie sú jeho jazvy na duši. Samanthin man-

žel po dlhých rokoch vojnovým zraneniam podľahol a ona po jeho smrti uteká od despotického svokra. Ich 
vzájomná láska bude ešte musieť prekonať veľa prekážok… O knihu môžete súťažiť.  

súťaž

súťaž
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00 Bibliografické katalógy. 
Knihovníctvo. Dokumentácia

DONOVALOVÁ, Katarína
Juraj Kuniak 
Banská Bystrica, Verejná knižni-
ca Mikuláša Kováča 2015. 1. vyd. 
110 s. Brož.
Personálna bibliografia prozaika 
a básnika (1955).
ISBN 978-80-88783-60-2
 
02 Adresáre

Stavebníctvo 2016 
Bratislava, INFOMA Business Tra-
ding 2015. 1. vyd. 56 s. Brož.
Adresár spoločností a kancelárií 
súvisiacich so stavebníctvom.
ISBN 978-80-89087-67-9

10 Filozofia

LEVINAS, Emmanuel
Štyri talmudické čítania. 
Z fran. orig. prel. P. Sucharek
Bratislava, Občianske združenie 
HRONKA 2015. 1. vyd. 214 s. Brož.
Štyri prednášky francúzskeho 
filozofa (1906 – 1995), v ktorých 
sa pokúša preložiť židovské mys-
lenie do jazyka súčasnosti. Prvý 
knižný preklad Levinasa do slo-
venčiny.
ISBN 978-80-971743-4-7

„…predmetom prednášok sú 
všeobecné problémy: odpustenie 

neodpustiteľného zločinu; hodnota 
disponibility neohraničenej nijakým 

záväzkom; politické násilie…“
Štyri talmudické čítania

OZ Hronka 2015

 
Racionálne – iracionálne. Zost. 
P. Sucharek, O. Marchevský
Prešov – Bratislava, Prešovská 
univerzita – Slovenské filozofické 
združenie pri SAV 2015. 1. vyd. 
272 s. Brož.
Zborník príspevkov z vedeckej 

NOVÉ KNIHY
konferencie (6. – 7. 10. 2014 Smo-
lenice).
ISBN 978-80-970303-4-6

20 Kresťanské náboženstvá

Akafist Uspéniju Presvjatýja 
Bohoródicy. Zost. M. Beňa, A. 
Mikušová, M. N. Šoltés
Prešov, OZ Serafím 2015. 1. vyd. 
40 s. Brož.
Ďakovno-oslavná bohoslužba pra-
voslávnej cirkvi.
ISBN 978-80-972072-0-5
 
ALBERTY, Július
Z cirkevných dejín Vyšnej Po-
koradze 
Banská Bystrica, Bez vydavateľ-
stva 2015. 1. vyd. 152 s. Brož.
Dejiny evanjelického a. v. cirkev-
ného zboru vo Vyšnej Pokoradzi.
ISBN 978-80-972096-6-7
 
BUSCH, Wilhelm
Hovorme o tom! (Malé príbehy 
2). Z nem. orig. prel. T. Gál
Kežmarok, ViViT 2015. 1. vyd. 62 s. 
Brož.
Spomienky a  zážitky farára  
W. Buscha.
ISBN 978-80-8175-011-3
 
ČERMÁKOVÁ, Alena
Anton Srholec. Foto autorka, I. 
Kríž, M. Lago a i.
Bratislava, Ikar 2015. 1. vyd. 301 s. 
Viaz.
Rozhovory autorky (1964) s rím-
skokatolíckym kňazom (1929 – 
2016), jeho úvahy a DVD s doku-
mentárnym filmom o ňom.
ISBN 978-80-551-4704-8
 
GAVENDA, Marián
Jednohubky (Niekoľko podne-
tov k evanjeliu dňa) 
Bratislava, Studio Lux 2015. 1. vyd. 
237 s. Viaz.
Krátke úvahy a zamyslenia od kňa-
za a spisovateľa (1963).
ISBN 978-80-968615-2-1

GRÜN, Anselm OSB
Šťastný rok. Myšlienky na 
každý deň. Z nem. orig. prel.  
N. Janíková
Trnava, Dobrá kniha 2015. 1. vyd. 
392 s. Viaz.
Dva krátke texty na zamyslenie na 
každý deň v roku od nemeckého 
kňaza a filozofa (1945).
ISBN 978-80-7141-935-8
 
Kniha života Jeruzalem. Z fran. 
orig. prekl. neuvedený
Bratislava, Live AID 2015. 1. vyd. 
143 s. Brož.
Publikácia o duchovnom posolstve 
mníšskeho bratstva Jeruzalem.
ISBN 978-80-972138-9-3
 
Môj prvý krok s Ježišom 
Doľany, ZAEX 2015. 1. vyd. Nestr. 
Viaz.
Pamätná kniha na sviatosť krstu 
s citátmi zo Svätého Písma.
ISBN 978-80-89676-58-3
 
Náš António: kázne, rozhovo-
ry, fejtóny. Zost. Š. Hríb. Ilust. N. 
Ložeková. Foto B. Németh
Bratislava, W PRESS 2015. 1. vyd. 
211 s. Brož. Edícia .týždeň
Rozhovor Š. Hríba s kňazom  
A. Srholcom, jeho kázne, fejtóny 
a DVD s dokumentárnym filmom 
o ňom.
ISBN 978-80-971196-8-3
 
NOVOSEDLÍKOVÁ, Kamila
Životy slovenských sestier sa-
leziánok 
Prešov, JAFIN 2015. 1. vyd. 351 s. 
Brož.
Biografické črty 43 sestier sale-
ziánok.
ISBN 978-80-970151-1-4
 
Radosť zo života 
Bratislava, Kanet 2015. 1. vyd. 
187 s. Brož.
Modlitbová príručka k 2. Národ-
nému pochodu za život.
ISBN 978-80-970151-2-1
 
UHORSKAI, Pavel
Cirkev v útlaku (1. zv.) 
Kežmarok, ViViT 2015. 1. vyd. 
303 s. Viaz.
Dielo biskupa (1919 – 2010) o pre-
nasledovaní evanjelických farárov 

komunistickým režimom. Knihu 
dopracovala sestra V. Fronková.
ISBN 978-80-8175-000-7
 
VARŠO, Miroslav
Ozeáš, Joel, Amos. Zv. 4
Kežmarok, ViViT 2015. 1. vyd. 
542 s. Viaz.
Komentáre katolíckeho teológa 
k Starému zákonu, prví traja malí 
proroci.
ISBN 978-80-8175-003-8
 

32 Politika

STARIKOV, Nikolaj
Geopolitika. Ako sa to robí. 
Z rus. orig. prel. M. Ferko
Bratislava, Vydavateľstvo Spol-
ku slovenských spisovateľov 
2015. 1. vyd. 372 s. Brož. Edícia 
Pohľady za horizont
História a politika z geopolitické-
ho hľadiska od ruského spisovate-
ľa a publicistu (1970).
ISBN 978-80-8061-856-8
 
33 Ekonomika

KARPIŠ, Juraj
Zlé peniaze. Sprievodca 
krízou 
Bratislava, INESS 2015. 1. vyd. 
573 s. Viaz.
Publikácia o ekonomickej kríze 
a vzdelávaní od finančného ana-
lytika.
ISBN 978-80-969765-8-4
 34 Právo. Legislatíva

Aktuálne problémy volebného 
práva – nové volebné zákony. 
Zost. L. Orosz, T. Majerčák
Košice, Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika 2015. 1. vyd. 269 s. Brož.
Zborník vedeckých prác z medzi-
národnej konferencie.
ISBN 978-80-8152-345-8

37 Pedagogika. Školstvo. Veda

SLOVÍKOVÁ, Mária
Problémové správanie u žiakov 
základných a stredných škôl 
Bratislava, Centrum vedecko-tech-
nických informácií SR 2015. 1. vyd. 
40 s. Brož.
Výsledky výskumu porúch správa-
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nia žiakov. Publikácia s podtitulom 
Znížená známka zo správania u žia-
kov základných a stredných škôl.
ISBN 978-80-89354-58-0
 
39 Etnológia. Mravy a zvyky. 
Folklór

Podpoľanie. Zost. J. Ľupták
Hriňová, OZ SPORTPOLANA 
2015. 1. vyd. 143 s. Viaz.
Monografia s podtitulom Rázovitý 
región so živými tradíciami.
ISBN 978-80-971982-5-1

40 Lingvistika. Filológia

BRANKO, Pavel
Úskalia a slasti jazyka 
Dunajská Lužná – Bratislava,  
MilaniuM – Slovenský filmový ústav  
1. vyd. 311 s. Brož.
Fejtónovo koncipované jazyko-
vo-kritické reflexie prekladateľa 
a filmového kritika (1921).
ISBN 978-80-89178-63-6

53 Fyzika. Nukleárna fyzika

WEINBERG, Steven
Ako vysvetliť svet. Z angl. orig. 
prel. J. Šebesta. Verše prebásnila 
J. Báliková
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2015. 1. vyd. 431 s. Viaz.
Rozsiahla publikácia teoretického 
fyzika o tom, ako sa vyvíjala fyzika 
ako veda — od antického Milétu až 
po súčasnosť.
ISBN 978-80-556-1491-5

611 Populárna medicína

JACOBY, Richard P. – BALDELO-
MAR, Raquel
Skroť svoj cukor. Z angl. orig. 
prel. K. Pániková
Bratislava, Eastone Books 2015.  
1. vyd. 186 s. Brož.
Publikácia o vplyve cukru na 
ľudský organizmus a návody, ako 
vyzdravieť.
ISBN 978-80-8109-276-3

MADAJOVÁ, Eva
Môj život s cukrovkou 5 
Bratislava, Združenie na pomoc 
diabetikom 2015. 1. vyd. 46 s. Brož.
Príbehy ľudí chorých na cukrovku.
ISBN 978-80-970637-4-0
 62 Psychológia. Psychiatria. 
Psychoanalýza. Sexualita

BEDNÁR, Jozef
O živote a autizme s láskou 
Bratislava, Ikar 2015. 1. vyd. 197 s. 
Viaz.
Druhá kniha autora (1972) o au-
tizme. Príbeh o autorovom men-
tálne postihnutom 16-ročnom 
synovi. 
ISBN 978-80-551-4502-0
 
Cesty k rozhodovaniu: šesť 
dekád psychologického vý-
skumu. Zost. K. Dudeková, L. 
Kostovičová
Bratislava, Ústav experimen-
tálnej psychológie SAV 2015.  
1. vyd. 150 s. Brož.
Zborník príspevkov z konferencie 
(10. 4. 2015 Bratislava) pri príleži-
tosti 60. výročia ústavu. 
ISBN 978-80-88910-52-7
 
HANULIAK, Peter
Dialógy s dušou. Ilust. autor
Bratislava, SEA 2015. 1. vyd. 195 s. 
Viaz.
Autor objasňuje univerzálne zá-
kony bytia a ich dosah na každo-
denný život.
ISBN 978-80-972082-0-2
 
KOŠČOVÁ, Zuzana – SOBOLOVÁ, 
Stanislava
Tajomstvo ženskej prosperity 
Bratislava, Green Home Projects 
2015. 1. vyd. 95 s. Brož.
Motivačná kniha radí ženám, ako 
dosiahnuť úspech, šťastie a pro-
speritu.
ISBN 978-80-971791-1-3

631 Lesníctvo. Poľnohospodár-
stvo. Poľovníctvo. Rybárstvo. 
Domáce zvieratá

Pamätnica. Zost. Z. Bedrna
Bratislava, Národné poľnohospo-
dárske a potravinárske centrum 
2015. 1. vyd. 49 s. Brož.
Jubilejná publikácia k 50. výročiu 
vzniku Slovenskej pôdoznaleckej 

spoločnosti.
ISBN 978-80-8163-010-1
 65 Kuchyňa. Potravinárstvo

Jedlo a fitness 
Levice, Boris Kováč – Btapress 
2015. 1. vyd. 219 s. Brož.
Kniha 150 receptov vychádza zo 
skúseností fitness trénerov a od-
borníkov na zdravú výživu.
ISBN 978-80-971328-7-3
 
JURGOVÁ, Otília – SEDLÁKOVÁ, 
Katarína
Tekvica na našom stole. Foto 
I. Kostroň
Bratislava, SPN – Mladé letá 
2015. 1. vyd. 109 s. Brož.
Široká škála receptov z tekvice, tipy 
na jej skladovanie a konzervovanie.
ISBN 978-80-10-02895-5
 
RECITAS, Lyn-Genet
Plán zdravia a štíhlosti. Z angl. 
orig. prekl. neuvedený
Bratislava, Eastone Books 2015.  
1. vyd. 194 s. Brož.
Kniha 150 receptov. Správna kom-
binácia potravín umožňuje zbaviť 
sa zdravotných ťažkostí.
ISBN 978-80-8109-278-7
 
WAGNEROVÁ, Lucia
Fit recepty (2. diel) 
B. m., Vl. n. 2015. 2. vyd. Nestr. Brož.
150 jednoduchých receptov s niž-
ším obsahom sacharidov a s vyš-
ším obsahom bielkovín.
ISBN 978-80-972103-6-6
 681 Internet

ŠTRAUCH, Daniel
Gogo – chalan z internetu. Ilust. 
L. Matušáková
Bratislava, Vydavateľstvo Tatran 
2015. 1. vyd. 190 s. Brož.
Rozprávanie úspešného youtubera 
o tom, ako robil svoje videá pod 
názvom GogomanTV. 
ISBN 978-80-222-0770-6

70 Teória a dejiny umenia. 
Všeobecnosti

VÁŠÁRYOVÁ, Magda
Terapia kultúrou 

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2015. 1. vyd. 215 s. Viaz.
Autorka (1948) vytvorila výber 
sedmoro kníh, básní, diel vážnej 
hudby, grafík, fotografií a architek-
tonických diel zo Slovenska a sveta.
ISBN 978-80-556-1453-3

„Talenty sa objavujú v palácoch 
i chatrčiach, ako sa píše, ale 

stroskotávajú na provinčnej fádnej 
zanovitosti, ktorej sa ako pleseň 
na nohách drží presvedčenie, že 
úlohou človeka je nevyčnievať.“

Terapia kultúrou
Vyd. Slovart 2015

 
77 Fotografia. Kinematografia. 
Audiovízia

DANČIAK, Stanislav
Horná Dolná. Sprievodca naj-
vynikajúcejšou dedinou na 
svete. Foto P. Bednár, P. Žákovič, 
V. Holina a i.
Bratislava, Markíza-Slovakia – Vy-
davateľstvo Slovart 2015. 1. vyd. 
101 s. Viaz.
Publikácia o televíznom seriáli 
Horná Dolná – postavy, prostredie 
a informácie, ktoré sa do seriálu 
nedostali.
ISBN 978-80-556-1434-2
 
Martin Kollar – catalogue 
Bratislava, Slovenská národná 
galéria 2015. 1. vyd. 151 s. Viaz.
Katalóg k výstave medzinárodne 
uznávaného fotografa a kamera-
mana (1971).
ISBN 978-80-8059-189-2
 
78 Hudba. Tanec. Scénické 
umenie. Iné múzické formy

ČOPOVÁ, Ľudmila
Kysačanka 
Kysak, Obecný úrad (Kysak) 
2015. 1. vyd. 143 s. Viaz.
Činnosť ženského speváckeho zbo-
ru v Kysaku v rokoch 1973 – 2013.
ISBN 978-80-972096-4-3
 
Divadlo v období hodnotovej 
krízy. Zost. A. Maťašík
Banská Bystrica, Akadémia umení 
2015. 1. vyd. 365 s. Brož.
Zbor ník z  X I I .  medzinárod-
nej teatrologickej konferencie  

ANOTÁCIE

6 APLIKOVANÉ VEDY

4 JAZYK. 
JAZYKOVEDA

5 EXAKTNÉ VEDY

7 UMENIE. ŠPORT. 
VOĽNÝ ČAS
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(27. – 28. 11. 2015 B. Bystrica).
ISBN 978-80-89555-60-4

MICHALIDESOVÁ, Alena a kol.
Veľkí herci spievajú malým 
deťom 1 
Nitra, Enigma Publishing 2015. 
1. vyd. 46 s. Viaz.
Piesne, noty, básne i kresby s CD, 
ktoré naspievali herci (M. Lasica, 
M. Kramár, Z. Tlučková a i.).
ISBN 978-80-8133-043-8

MICHALIDESOVÁ, Alena a kol.
Veľkí herci spievajú malým 
deťom 2 
Nitra, Enigma Publishing 2015.  
1. vyd. 46 s. Viaz.
Pokračovanie projektu. Publiká-
cia s básňami, piesňami, kresbami 
a s CD s naspievanými pesnička-
mi od S. Dančiaka, M. Hilmerovej,  
R. Rotha a ďalších.
ISBN 978-80-8133-044-8

Reflexie 2 o slovenskej hudbe, 
autoroch a dielach 
Banská Bystrica, Akadémia umení 
2015. 1. vyd. 230 s. Brož.
Zborník príspevkov z druhého 
ročníka bienále prináša pred-
nášky z rôznych historických 
úsekov vývoja slovenskej hudby.
ISBN 978-80-89555-49-9
 
ŠKVARKOVÁ, Jana
Klavírna tvorba skladateľov 
banskobystrického regiónu 
Banská Bystrica, Dali-BB 2015.  
1. vyd. 204 s. Brož.
Výber diel autorov (V. Didi ,  
P. Špilák, A. Didiová, Z. Fekiačo-
vá-Skruteková, R. Kraus) z regió-
nu, ktoré neboli dosiaľ vydané.
ISBN 978-80-89555-54-3
  
Zborník prác doktorandov 3. 
Zost. M. Glocková
Banská Bystrica, Akadémia umení 
2015. 1. vyd. 274 s. Brož.
Zborník študentských prác.
ISBN 978-80-89555-42-0
 
79 Šport

HAZUCHA, Miroslav
At let ick á vášeň Róber ta  
Rozima. Foto archív autora, ar-
chív Olymp. klubu BB
Banská Bystrica, Olympijský klub 

Banská Bystrica 2015. 1. vyd. 237 s. 
Brož.
Publikácia športového noviná-
ra (1944) o významnom atlétovi  
R. Rozimovi (1936 – 1992).
ISBN 978-80-972030-8-5
 

80 Literárna veda. Súborné 
dielo a vybrané diela. Biografie 
a monografie o spisovateľoch

GROMINOVÁ, Andrea
Systém obraznosti a ume-
lecký model sveta v lyrike  
F. I. Ťutčeva a A. A. Feta 
Trnava, Univerzita sv. Cyrila a Me-
toda 2015. 1. vyd. 138 s. Brož.
Monografia o tvorbe ruských bás-
nikov, interpretácia a analýza ich 
poézie.
ISBN 978-80-8105-684-0
 
Rok Ľudovíta Štúra a osveta. 
Zost. M. Holečko
Bratislava, Národné osvetové cen-
trum 2015. 1. vyd. 121 s. Brož.
Zborník z kolokvia uskutočneného 
pri príležitosti 200. výročia naro-
denia Ľudovíta Štúra.
ISBN 978-80-7121-349-9
 
TATÁR, Jozef
Umelecký profil Štefana Krč-
méryho 
Banská Bystrica, Belianum – Vy-
davateľstvo Univerzity Mateja Bela 
2015. 1. vyd. 105 s. Brož. Edícia Fi-
lozofická fakulta
Monografia o tvorbe prozaika 
a básnika (1892 – 1955).
ISBN 978-80-557-0949-9
 
TRNAVEC, Berco
Veselica. Ilust. B. Pernecký
Bratislava, Vydavateľstvo Spol-
ku slovenských spisovateľov 
2015. 1. vyd. 521 s. Viaz.
Výber z autorových predchádzajú-
cich deviatich knižiek z cyklu Hu-
moristické príbehy – novely, epigra-
my, kaligramy, aforizmy a ďalšie.
ISBN 978-80-8061-884-1
 
81 Poézia

BARTOŠ, Miroslav
Ticho rúk / haiku. Doslov P. Mišák. 

Ilust. autor
Mošovce, Vl. nákl. 2015. 1. vyd. 
93 s. Viaz.
Zbierka poézie básnika, publicis-
tu, pedagóga (1949).
ISBN 978-80-972057-2-0
 
GRMANOVÁ, Martina
Chiméra. Doslov J. Zambor. Ilust. 
P. Havlíček
Bratislava, Vydavateľstvo Spol-
ku slovenských spisovateľov 
2015. 1. vyd. 69 s. Viaz. Edícia 
PRO LIBRIS
Debutová básnická zbierka autor-
ky (1984) zachytávajúca tematiku 
aktuálnych spoločenských problé-
mov i intímnu lyriku.
ISBN 978-80-8061-854-4
 
GRUPAČ, Marián
V tomto storočí sú noví blázni. 
Ilust. M. Cipár
Bratislava, Ikar 2015. 1. vyd. 66 s. 
Viaz.
Šiesta básnická zbierka autora 
(1973) obsahuje časti Čísla, Obra-
zy a Príbehy.
ISBN 978-80-551-4447-4
 
CHUDÍK, Martin
Cestovný (ne)poriadok. Doslov 
D. Podracká. Foto A. Kiss
Bratislava, Vydavateľstvo Spol-
ku slovenských spisovateľov 
2015. 1. vyd. 85 s. Viaz. Edícia 
PRO LIBRIS
Druhá básnická zbierka autora 
(1988). Časť Pomenovať hĺbku za-
chytáva vnútorné prežívanie lyric-
kého subjektu, časť Praskanie ľadu 
obsahuje ľúbostnú lyriku.
ISBN 978-80-8061-852-0
 
REPČIAK, Tomáš
Na vydaj. Foto M. Čarňanský
Spišská Nová Ves, FAMA art 2015.  
1. vyd. 64 s. Brož.
Básnická zbierka prozaika a pub-
licistu (1972). Verše vznikli na 
objednávku za účelom recitátor-
ského umeleckého prednesu.
ISBN 978-80-89717-04-0
 
W I T T GRU BE R ,  E l i s abet h – 
GEIŠBERG, Martin
Korene 
Bratislava, Vydavateľstvo JAVY 
2015. 1. vyd. Nestr. Brož.

Poetický recitál s CD – recituje 
Táňa Pauhofová.
ISBN 978-80-89807-00-0

83 Román. Novely. Poviedky

AFSHAROVÁ, Tessa
Rubínová žatva. Z angl. orig. 
prel. Z. Buntová
Stará Ľubovňa, Kumran 2015. 
1. vyd. 292 s. Brož.
Historický román s biblickými mo-
tívmi o pisárke perzskej kráľovnej 
a bohatom aristokratovi, ktorým 
dohodnú sobáš.
ISBN 978-80-89487-65-3

ALEXANDERSON, Filip
Prvorodený. Zo švéd. orig. prel. 
K. Uhríková
Praha, Nakladateľstvo Plus v Albat-
ros Media 2015. 1. vyd. 357 s. Viaz.
Akčný román zo severského pro-
stredia s prvkami nadprirodzena 
od švédskeho autora (1975).
ISBN 978-80-259-0460-2
 
BARICCO, Alessandro
Smith & Wesson. Z tal. orig. prel. 
F. Hruška
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2015. 1. vyd. 150 s. Viaz.
Próza talianskeho spisovateľa (1958) 
o dvoch mužoch pretĺkajúcich sa ži-
votom, ktorý naruší novinárka Ra-
chel rozhodnutá splaviť vodopády.
ISBN 978-80-556-1311-6

BLAHA, Anton
Manderla a Modrý Maurícius. 
Predslov autor
Bratislava, Spolok slovenských spi-
sovateľov 2015. 1. vyd. 191 s. Viaz.
Sedem poviedok z advokátskeho 
prostredia zacielených na kauzy 
našej doby od autora (1934).
ISBN 978-80-89727-26-1
 
DÁN, Dominik
Krv nie je voda 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2015. 1. vyd. 302 s. Viaz.
Kriminálny román autora (1955), 
ktorý píše pod pseudonymom. 
Detektív Krauz vyšetruje zločin 
upálenia mladej ženy a jej dieťaťa.
ISBN 978-80-556-1433-5
 
DEDINSKÁ, Eva
Za náprstok šťastia 

ANOTÁCIE
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Bratislava, Ikar 2015. 1. vyd. 272 s. 
Viaz.
Román o Karolíne, ktorá uteká 
spolu s autistickým synom od ná-
silníckeho manžela.
ISBN 978-80-551-4575-4
 
EŠTOKOVÁ, Alica
Cesta do Provensalska 
Bratislava, Ikar 2015. 1. vyd. 247 s. 
Viaz.
Druhý román autorky o Slovenke, 
ktorá sa v Provensalsku zamiluje 
do francúzskeho bankára. Debut: 
Eliza/Zvádzaj ma pomaly.
ISBN 978-80-551-4641-6
 
FAJČÁK, Zdenko
Bez medzerníka 
Košice, Vydavateľstvo PECTUS 
2015. 1. vyd. 101 s. Viaz.
Zbierka poviedok, v ktorej autor 
(1986) ironizuje súčasné spoločen-
ské podmienky.
ISBN 978-80-89435-20-3

„Sú dva typy mužov. Tričkári a ko-
šieľkari. Prví sú uvoľnení, liberálni, 

žijú zo dňa na deň. Košieľkari, 
zahĺbení do svojich myšlienok, sú 

pomerne negativistickí…“
 Bez medzerníka

Vyd. PECTUS 2015

FOER, Jonathan Safran
Všetko osvetlené. Z angl. orig. 
prel. O. Havrila
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2015. 1. vyd. 277 s. Viaz.
Prvotina amerického spisovateľa 
(1977). Jonathan hľadá ženu, ktorá 
počas holokaustu zachránila jeho 
starého otca.
ISBN 978-80-556-0701-6
 
HUXLEY, Aldous
Prekrásny nový svet. Z angl. 
orig. prel. M. Gazdík
Bratislava, Vydavateľstvo Spol-
ku slovenských spisovateľov 
2015. 1. vyd. 275 s. Brož.
V románe anglický spisovateľ 
(1894 – 1963) rozvíja témy, ako 
rozpad rodiny, potláčanie identi-
ty, snaha mocných uniformizovať 
myslenie.
ISBN 978-80-8061-864-3

KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa
Vône života 
Bratislava, Ikar 2015. 1. vyd. 281 s. 
Viaz.
Román populárnej spisovateľky 
o tom, ako nie každá žena túži po 
manželovi a deťoch.
ISBN 978-80-551-4647-8
 
KEPPLOVÁ, Zuska
Reflux 
Levice, KK Bagala 2015. 1. vyd. 
253 s. Viaz.
Tretia próza autorky (1982) za-
chytáva návrat študentky afric-
kej literatúry na Slovensko, kde 
sa stretáva s rodinou a priateľmi 
z detstva.
ISBN 978-80-8108-058-6
 
LÄCKBERG, Camilla
Anjeličkárka. Zo švéd. orig. 
prel. M. Bratová
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2015. 1. vyd. 366 s. Viaz.
Kriminálka švédskej spisovateľky 
(1974) o rodine, ktorá zmizla bez 
stopy.
ISBN 978-80-556-1194-5
 
MACKOVÁ, Tatiana
Tieňohra 
Žilina, Artis Omnis 2015. 1. vyd. 
183 s. Viaz. Edícia Kvety vášne
Historický román autorky (1963) 
o osude Nitrianskeho kniežatstva 
v roku 833. Druhá kniha zo série 
Nitky osudu.
ISBN 978-80-89718-48-1
 
MUSSO, Guillaume
Central Park. Z fran. orig. prel. 
M. Gálová
Praha, Nakladateľstvo Motto 
v Albatros Media 2015. 1. vyd. 
304 s. Viaz.
Psychologický triler francúzskeho 
spisovateľa. Policajtka a pianista 
pátrajú po spoločnej minulosti.
ISBN 978-80-267-0507-9
 
ODIŠARIJA, Guram
Prezidentov kocúr. Z rus. orig. 
prel. I. Kupková. Ilust. autor
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2015. 1. vyd. 173 s. Viaz. Edícia MM 
– Svetová próza
Román gruzínskeho spisovateľa 
(1951), ktorého témou je gruzín-

sko-abcházsky vojnový konflikt.
ISBN 978-80-556-1335-2
 
RIVERSOVÁ, Francine
Most do prístavu. Z angl. orig. 
prel. J. Báliková
Stará Ľubovňa, Kumran 2015. 
1. vyd. 372 s. Brož.
Sága o ambicióznej Abre a cene, kto-
rú zaplatí za hollywoodsku slávu.
ISBN 978-80-89487-66-0
 
SAPKOWSKI, Andrzej
Zaklínač II: Meč osudu. Z poľ. 
orig. prel. K. Chmel
Praha, Nakladateľstvo Plus v Albat-
ros Media 2015. 1. vyd. 353 s.  
Viaz.
Pokračovanie fantasy ságy vý-
znamného autora (1948). Zaklínač 
Geralt pomáha ľuďom v boji proti 
temnote.
ISBN 978-80-259-0461-9

SOROKIN, Vladimir
Rad. Z rus. orig. prel. J. Štrasser. 
Ilust. M. Ormandík
Bratislava, PETRUS 2016. 1. vyd. 
328 s. Viaz. Edícia TORQUIS
Prvý román významného ruského 
autora (1955), v ktorom reflektuje 
a paroduje sovietsky spoločenský 
život.
ISBN 978-80-892333-81-6
 
STOŽICKÁ, Zuska
Mamut farby malinového lek-
váru 
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov 2015.  
1. vyd. 208 s. Brož.
Druhá zbierka autorky obsahuje 
osem vedecko-fantastických prí-
behov. Debut: Črepiny z oblohy.
ISBN 978-80-8061-870-4
 
ŠEDÁ, Zuzana
Hľadaj ma 
Bratislava, Ikar 2015. 1. vyd. 253 s. 
Viaz.
Druhá kniha autorky o troch gene-
račne odlišných ženách a ich hľa-
daní šťastia v láske. Debut: Úteky.
ISBN 978-80-551-4471-9
 
TAINOVÁ, Tamara
Milujem, koho chcem 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2015. 1. vyd. 270 s. Viaz.

Pokračovanie románu To prejde 
o novinárovi Borisovi a psycho-
logičke Sofii, ktorí hľadajú lásku 
a šťastie.
ISBN 978-80-556-1450-2
 
VARÁČKOVÁ, Miroslava
Len to nikomu nepovedz 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2015. 1. vyd. 237 s. Viaz.
Jedenásta kniha úspešnej autorky 
o rozpade rodiny a Eve šikanova-
nej spolužiakmi.
ISBN 978-80-556-1417-5 

831 Iné písomné formy

ALLEN, Woody
Bez peria. Z angl. orig. prel. M. 
Kubuš
Bratislava, Vydavateľstvo Tatran 
2015. 1. vyd. 175 s. Viaz. Edícia 
Svetová tvorba
Jednoaktovky, eseje, poviedky, ba-
letné libretá a iné texty newyor-
ského filmára, spisovateľa a hu-
dobníka (1935).
ISBN 978-80-222-0767-6

Detská rozprávková Žilina 
2015 
Žilina, Krajské kultúrne stredisko 
2015. 1. vyd. 40 s. Brož.
Zborník prác z celoslovenskej li-
terárnej súťaže v žánri rozprávka 
pre žiakov od 8 do 13 rokov.
ISBN 978-80-85161-91-5

Literárna Senica Ladisla-
va Novomeského 2015. Zost.  
J. Kubíková, M. Soukup
Sen ica ,  Zá hor sk á k n i ž n ica 
2015. 1. vyd. 143 s. Brož.
Bulletin víťazných prác XXIX. 
ročníka autorskej súťaže v próze 
a poézii.
ISBN 978-80-85145-20-5
 
84 Eseje. Prednášky

FARKAŠOVÁ, Etela
Paralely a  prieniky. I lust. 
K. Fulierová
Bratislava, Vydavateľstvo Spol-
ku slovenských spisovateľov 
2015. 1. vyd. 293 s. Brož.
Eseje spisovateľky, filozofky a po-
etky (1943), v ktorých sa zaoberá 
problematikou vzťahu filozofie 
a literatúry.
ISBN 978-80-8061-886-5

ANOTÁCIE
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841 Literatúra faktu

ALEXIJEVIČ, Svetlana
Vojna nemá ženskú tvár. Z rus. 
orig. prel. M. Chovanec
Krásno nad Kysucou, Absynt 2015. 
2. rozš. vyd. 335 s. Viaz. Edícia Pre-
kliati reportéri/PRO LIBRIS
Reportáže bieloruskej novinárky, 
spisovateľky a nositeľky Nobelovej 
ceny za literatúru 2015 (1948), v kto-
rej sa zameriava na ženy vo vojne.
ISBN 978-80-971823-5-9
 
86 Literatúra pre deti a mládež

Atlas sveta 
Žilina, Albi 2015. 1. vyd. Nestr. 
Brož. Edícia Kúzelné čítanie
Interaktívna knižka, ktorej text do 
elektronickej ceruzky nahovorili 
Boris Farkaš a Dominika Zeleníko-
vá. Pre deti predškolského veku.
ISBN 978-80-89773-02-2
 
BOĎOVÁ, Zuzana
Štiavnickí permoníci. Ilust.  
J. Šaušová
B. m., Erad 2015. 1. vyd. 111 s. Viaz.
Príbehy o baníckych škriatkoch 
v podzemnom labyrinte Štiavnic-
kých vrchov.
ISBN 978-80-971495-6-7
 
FERKOVÁ, Daniella
Tanec pre Luciu Frey 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2015. 1. vyd. 254 s. Viaz.
Debutový román mladej autorky 
pre tínedžerov. Lucia prestane po 
nehode tancovať a zamiluje sa.
ISBN 978-80-556-1270-6

HLUŠÍKOVÁ, Marta 
Až raz budem kapitánom. Ilust. 
V. Klímová
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2015. 1. vyd. 87 s. Viaz.
Príbeh o 7-ročnom Samkovi, ktorý 
sa túži stať lodným kapitánom, na-
písala známa spisovateľka (1952).
ISBN 978-80-556-1348-2

Hravé učenie 
Žilina, Albi 2015. 1. vyd. Nestr. 
Brož. Edícia Kúzelné čítanie
Interaktívna knižka, text do elektro-
nickej ceruzky nahovorila Dominika 
Zeleníková. Vhodná od 6 rokov.
ISBN 978-80-89773-04-6

KEREKESOVÁ, Katarína – MO-
LÁKOVÁ, Katarína – SALMELA, 
Alexandra
Mimi a Líza 2. Ilust. K. Kereke-
sová, B. Šima, I. Šebestová
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2015. 1. vyd. 163 s. Viaz.
Druhé pokračovanie fantastických 
príbehov nezvyčajných kamará-
tok. Vhodné od 6 rokov. Na motívy 
knihy vznikli rozhlasové a televíz-
ne rozprávky.
ISBN 978-80-556-1449-6

LAZÁROVÁ, Mária
Adam a čarovná šmykľavka. 
Ilust. Ľ. Paľo
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2015. 1. vyd. 82 s. Viaz.
Veselé príbehy pre čitateľov od 
5 rokov, ktoré rozpráva neviditeľ-
ný vtáčik Štebotáčik.
ISBN 978-80-556-1468-7

MASARU, Emoto
Posolstvo vody. Z angl. orig. prel. 
A. Machová
Bratislava, SEA 2015. 1. vyd. 28 s. 
Brož.
Kniha pre deti od japonského mys-
liteľa o vplyve slov a hudby na for-
movanie kryštálov vody.
ISBN 978-80-972082-1-9

MAŠLEJOVÁ, Diana
Tajný cirkus. Ilust. K. Gasko
Praha, Nakladateľstvo Albatros 
v Albatros Media 2015. 1. vyd. 
77 s. Viaz.
Kniha pre deti od 7 rokov od autor-
ky (1987). Príbeh o neviditeľnom 
tajnom cirkuse.
ISBN 978-80-00-04082-0
 
NESS, Patrick – DOWD, Siobhan
Sedem minút po polnoci. Z angl. 
orig. prel. M. Jedinák. Ilust. J. Kay
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2015. 1. vyd. 214 s. Viaz.
Román o 13-ročnom Conorovi, kto-
rého v noci budí prastarý netvor.
ISBN 978-80-556-1343-7
 
O perníkovej chalúpke 
Žilina, Albi 2015. 1. vyd. Nestr. 
Brož. Edícia Kúzelné čítanie
Interaktívna knižka, text do elek-
tronickej ceruzky nahovorili Bo-
ris Farkaš, Dominika Zeleníková, 

Anna Šišková. Vhodné od 6 rokov.
ISBN 978-80-89773-00-8

ROMANYŠYN, Romana – LESIV, 
Andrij
Vojna, ktorá zmenila Rondo. 
Z ukr. orig. prel. P. Oriešek. Ilust. 
autori
Bratislava, OZ BRAK 2015. 1. vyd. 
36 s. Viaz.
Ilustrovaná kniha vysvetľuje de-
ťom fenomén vojny.
ISBN 978-80-971993-2-6
 
Spevavé rozprávky. Z čes. orig. 
prel. M. Ďuríčková, zo špan. orig. 
prel. V. Oleríny, z nem. orig. prel. 
H. Ferková, z fran. orig. prel.  
M. Števková. Ilust. P. Uchnár
Bratislava, Buvik 2015. 1. vyd. 60 s. 
Viaz.
Ľudové rozprávky od kolektívu au-
torov (B. Němcová, M. Ďuríčková 
a i.), ktoré tematicky spája hudba, 
spev alebo tanec.
ISBN 978-80-8124-063-8
 
Svet zvierat 
Bratislava, Albi 2015. 1. vyd. Nestr. 
Brož. Edícia Kúzelné čítanie
Interaktívna knižka, text do elek-
tronickej ceruzky nahovorila 
Anna Šišková. Vhodné od 6 rokov.
ISBN 978-80-89773-01-5
 
ŠTELBASKÁ, Zuzana
Zornička. Ilust. E. Chupíková
Praha, Nakladateľstvo Albatros 
v Albatros Media 2015. 1. vyd. 
71 s. Viaz.
Druhá kniha autorky o dievčatku 
Zorničke a drobných zvieratách 
žijúcich v záhrade. 
ISBN 978-80-00-04090-5
 
Švédske rozprávky. Zo švéd. orig. 
prel. M. Bratová. Ilust. P. Pollág
Brno, CPress v Albatros Media 
2015. 1. vyd. 117 s. Viaz.
Výber švédskych ľudových roz-
právok odzrkadľujúcich život 
švédskeho ľudu úzko spojeného 
s prírodou.
ISBN 978-80-264-0956-4
 
88 Cudzojazyčná literatúra. 
Viacjazyčné vydania

LEIKERT, Jozef
Pavučina bytia / The Cobweb 

of Being. Doslov A. Hykisch. Ilust.  
J. Jankovič
Bratislava, Slovenské centrum 
PEN – Skalná ruža 2015. 1. vyd. 
87 s. Viaz. Edícia PEN
Zbierka veršov v anglickom a slo-
venskom jazyku od básnika a autora 
literatúry faktu (1955). Básne sú dia-
lógom so sebou, svetom, s Bohom.
ISBN 978-80-89816-00-2
 
LEIKERT, Jozef
Tuŝoj je animo. Do esperanta 
prel. a doslov napísala A. Iváková. 
Ilust. D. Sekela
Bratislava, Vydavateľstvo Pozsony/
Pressburg/Bratislava 2015. 1. vyd. 
126 s. Viaz.
Preklad básnickej zbierky vý-
znamného básnika.
ISBN 978-80-85474-66-4
 

91 Zemepis. Turistika. 
Cestovanie

FILAN, Boris
Rozhovor s tigrom 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2015. 1. vyd. 248 s. Viaz.
Cestopis známeho spisovateľa (1949) 
z ciest po Benátkach, Ľubľane, Ters-
te, Dubline, Moskve a Berlíne.
ISBN 978-80-556-1429-8
 
IHRING, Walter
Walterin Bratislava 
Bratislava, BEWA 2015. 1. vyd. 
158 s. Brož.
Kreslený sprievodca po Bratislave, 
jej história i súčasnosť.
ISBN 978-80-972161-2-2
 
Orava. Malá Fatra 
Banská Bystrica, BB-MAPY 2015.  
1. vyd. 1 list
Mapa v mierke 1 : 75 000.
ISBN nemá
 
Veľká Fatra. Poľana 
Banská Byst r ica , BB-M A PY 
2015. 1. vyd. 1 list
Mapa v mierke 1 : 75 000.
ISBN nemá
 
Západné Tatry – Roháče. Vy-
soké Tatry 

ANOTÁCIE
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Banská Byst r ica , BB-M A PY 
2015. 1. vyd. 1 list
Mapa v mierke 1 : 75 000.
ISBN nemá

92 Biografie. Rodokmene

ČERNÁK, Tomáš
Karol Jokl 
Bratislava, ŠK Slovan Bratislava 
Futbal 2015. 1. vyd. 106 s. Brož.
Biografia futbalistu (1945 – 1996).
ISBN 978-80-972145-9-3
 
SLEZÁČEK, Juraj – LISPUCHOVÁ, 
Silvia
Ako sa stať celebritou. Foto  
M. Ďatko, J. Gutten a i.
Bratislava, Ikar 2015. 1. vyd. 206 s. 
Viaz.
Biografia významného herca (1943) 
zachytáva jeho profesionálny život 
i boj so zákernou chorobou.
ISBN 978-80-551-4648-5
 
921 Pamäti. Spomienky. 
Autobiografie

M A C K O VÁ ,  M a g d a l é n a  –  
ZAHRADNÍKOVÁ, Helena a kol.

Helena Zahradníková: mojou 
príručnou batožinou je kysuc-
ký kroj 
Žilina, Krajské kultúrne stredisko 
2015. 1. vyd. 103 s. Viaz.
Autobiografia speváčky a zbera-
teľky kysuckých piesní.
ISBN 978-80-85161-92-2
 
Stopy nedávnej minulosti. 
Fragmenty z pamäti obyva-
teľov Bystrickej doliny. Zost.  
M. Liščák
Nová Bystrica – Stará Bystrica, 
Spolok priateľov Bystrickej doliny 
2015. 1. vyd. 152 s. Brož.
Prepis nahrávok spomienok 9 oby-
vateľov Bystrickej doliny.
ISBN 978-80-972083-0-1

ŠAJNOHA, Marián
Diagnóza: horolezec 
Bratislava, Dajama 2015. 1. vyd. 
128 s. Brož.
Autobiografia známeho horolezca 
a účastníka medzinárodných ho-
rolezeckých expedícií.
ISBN 978-80-8136-055-8

93 Dejiny civilizácií

ZAMAROVSKÝ, Vojtech
Bohovia a hrdinovia antických 
bájí. Foto P. Zamarovský, archív 
autora a vyd. Perfekt
Bratislava, Perfekt 2015. 5. dopln. 
vyd. 428 s. Viaz.
Encyklopédia antickej mytológie, 
heslá o významných postavách 
a odkazy na ich stvárnenie v ume-
leckých dielach.
ISBN 978-80-8046-717-3

95 Dejiny Slovenska

BELAN, Rudolf
Zväzáci (1945 – 1970) 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2015. 1. vyd. 319 s. Viaz.
Bývalý vrcholový funkcionár mládež-
níckeho a pionierskeho hnutia (1937) 
zachytáva kľúčové udalosti dejín čes-
koslovenského hnutia mládeže a detí.
ISBN 978-80-556-1432-8
 
99 Slováci v zahraničí

KOLLÁR, Jozef
55 minút medzi životom a smr-

ťou. Foto Mauermuseum Berlin, 
Múzeum Polície ČR a i.
Bratislava, Forza Music 2015.  
1. vyd. 178 s. Viaz.
Príbehy ľudí, ktorí sa rôznymi spô-
sobmi v rokoch 1948 – 1989 snažili 
emigrovať na Západ.
ISBN 978-80-89359-79-0
 
992 Historické dokumenty. 
Archívy. Múzeá

ŠUBOVÁ, Dana
Sprievodca po múzeu 
Liptovský Mikuláš, Slovenské mú-
zeum ochrany prírody a jaskyniar-
stva 2015. 1. vyd. 48 s. Brož.
Sprievodca po múzeu, jeho histó-
ria i súčasnosť.
ISBN 978-80-88924-85-2
 
70 rokov Krajského múzea 
v Prešove. Zost. J. Kušnír
Prešov, Krajské múzeum 2015.  
1. vyd. 159 s. Viaz.
Dejiny múzejníctva v Prešove a ex-
pozície múzea v súčasnosti.
ISBN 978-80-971844-2-1
 

ANKETOVÝ LÍSTOK 2015

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

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

3. Za vydavateľstvo roka navrhujem:

 Meno a adresa odosielateľa:

 Som predplatiteľ 
 Knižnej revue
 (podpis)

Svoje hlasy do ankety KNIHA ROKA ® 2015 posielajte na anketových lístkoch, NIE NA 
XEROXOVÝCH KÓPIÁCH. Platné sú anketové lístky obsahujúce aspoň jeden návrh, ktoré 
majú čitateľnú adresu odosielateľa s PSČ a vlastnoručným podpisom. Hlasy posielajte len 
knihám s vročením 2015. Uzávierka ankety je 15. marca 2016. Štatút čitateľskej ankety 
Kniha roka nájdete na www.kniznarevue.sk.

Do uzávierky ankety Kniha roka 2015 budú mať anketové lístky hodnotu 2 hlasy, 
pre predplatiteľov 4 hlasy.

ANO NIE

ANOTÁCIE

KNIHA ROKA ®  2015
STAV K 19. JANUÁRU 2016

KNIHA ROKA

DEBUT ROKA

VYDAVATEĽSTVO ROKA

1. Juraj Červenák: Ohnivé znamenie  – Vydavateľstvo Slovart 187
2. Balla: Veľká láska – KK Bagala  97
3. Jozef Karika: Čierna hra: Vláda mafie – Ikar 95
4. Rút Lichnerová: Hostina – Marenčin PT  59
5. Katarína Mikolášová: Bojnickí búbeli – Vyd. Matice slovenskej  54

1. Miro Hrubjak: Chobotnička – Ikar  312
2. František Kozmon: Posledný prípad kapitána Čontoša – Forza Music 156
3. Marko Thelen: Dlhé tiene Karibiku – Vydavateľstvo Slovart  92
4. Martina Grmanová: Chiméra - Vyd. Spolku slov. spisovateľov 73
5. Igor Tyšš: Alba – MilaniuM  30

1. Ikar  250
2. Vydavateľstvo Slovart   194
3. Matica slovenská   76
4. Dajama 58
5. Slovenský spisovateľ   47H
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navštívte nás

Kamenné kníhkupectvá
Martinus.sk

Obchodná 26
Staré mesto
Bratislava

OC Cubicon
Staré grunty 24
Bratislava

OC Galéria
Toryská 5
Košice

OC Galéria *novinka
Námestie republiky
Lučenec

M.R. Štefánika 58
(pešia zóna)
Martin

OC CENTRO
Akademická 1
Nitra

OC Forum 
Námestie sv. Egídia
Poprad

M-park
Centrum 8
Považská Bystrica

SC Mirage
Námestie A. Hlinku 7/B
Žilina

Odporúčame z našej ponuky

Sjón:
Máni Steinn
Stredobodom Mániho 
života sú fi lmy. 
Sú preňho útočiskom 
aj útechou, cez ne 
spoznáva ľudí aj okolie. 
Svet fi lmov sa napokon 
začne prelínať s jeho 
vlastným životom.

Stephen King:
Revival
Novinka od majstra 
hororu vychádza 16. 2. 
2016. Sú sily, ktorým 
neunikneme. Muž, ktorý 
kedysi slúžil dobru, 
dnes kladie na oltár 
svojej novej modly celý 
život – aj životy iných 
ľudí.

Harper Leeová:
Nezabíjajte vtáčika

Kultový román 
vychádza v sloven-
skom preklade už 16. 2. 
2016.  Román nie je iba 
o rasizme a justičnej 
vražde, je to dojímavý 
príbeh o dospievaní, 
utváraní si vlastných 
názorov na svet.

R. Kapuściński:
Impérium

Kniha Impérium 
vychádza 9. 2. 2016 
a je výsledkom ciest po 
bývalom Sovietskom 
zväze, najmä v čase, 
keď sa v ZSSR diali 
rozhodujúce udalosti, 
zavŕšené rozpadom 
komunistickej veľmoci. 

Vyhrajte
spolu s nami
Pomôžte nám do tretice obhájiť ocenenie Obchodník roka. 
Podporte nás svojím hlasom na www.obchodnik-roka.sk 
a vyhrajte 10x iPad!

Získajte nálepku
s hlavolamom
Každý mesiac vám k nákupu priložíme inú nálepku 
s hlavolamom tangram. Nazbierajte všetkých 6 nálepiek 
a zložte si knižné motívy alebo stovky ďalších vzorov.


