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Cenu literárnej kritiky Zlaté 
pero získal Jozef Karika.    
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V hoteli Crowne Plaza v Bratislave sa 18. febru-
ára konal 15. ročník Ikariády, na ktorom vyda-
vateľstvo Ikar ocenilo svojich najpredávanejších 
autorov. Zlatú knihu (za viac ako 15 000 preda-
ných výtlačkov) a Platinovú knihu (za viac ako 
25 000 predaných výtlačkov) si odniesli Jozef 
Banáš, Jozef Karika, Táňa Keleová-Vasilková, 
Andrea Coddington a Andrej Štiavnický. Cenu 
literárnej kritiky Zlaté pero získal Jozef Karika 
za román Čierna hra: Vláda mafie.

-rm-

NÁKLAD 
K SEDEMDESIATKE

Literárny vedec, kritik a prekladateľ Peter 
Zajac (1946) oslávil 3. februára 70 rokov. Pri 
tejto príležitosti usporiadal Konzervatívny 
inštitút M. R. Štefánika 11. februára v Pálf-
fyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave 
prezentáciu jeho novej knihy Slovenské kar-
go (Kalligram) spojenú aj s gratulačnými prí-
hovormi a hudobným programom. Zajacovu 
publikáciu venovanú slovenským dejinám 
a kultúre 19. storočia predstavil literárny ve-
dec René Bílik. Na záver programu predniesol 
Tomáš Janovic dva výstižné aforizmy o Slo-
vensku: „Už dávno sme mohli byť demokrati, 
keby sa demokracia dala niekde ukradnúť“ 
a „Sme krajina, ktorá chce byť aj za plotom, 
aj za vodou“.

-kz-

OSLOBODENIE 
ZÁBAVOU
Márius Kopcsay, 5-násobný finalista Ceny 
Anasoft litera, predstavil v bratislavskej 
Kafe Scherz 8. februára svoju novú knihu 
Asvabaždénie s podtitulom Geopolitická 
groteska (KK Bagala). Úvodné slovo dostal 
Ľubomír Feldek. Vydavateľ Koloman Kertész 
Bagala podotkol, že základom knihy bola asi 
50-stranová poviedka. Titul prezentoval aj 
18. februára v KC Dunaj v Bratislave. Rozsiahly 

román nie je napriek svojmu názvu politickým 
trilerom. Je príbehom hlavného hrdinu, ktorý 
zisťuje, že vývoj nemusí byť len lineárny a po-
zitívny, že oslobodenie môže byť okupáciou 
a človek je sám sebe najlepším okupantom. 
Fotografie Petra Procházku, ktoré poskytol 
do knihy, si mohli diváci vychutnať na plátne 
vo veľkom formáte. Knihu uviedol vydavateľ 
Koloman Kertész Bagala a knižný dizajnér 
Emil Drličiak. 

-kz- -mv-

S LÁSKOU AJ BEZ

Mestská knižnica v Bratislave pripravila 
15. februára podujatie, ktoré prepojilo dva 
sviatky: Svetový deň poviedky a sviatok za-
milovaných Valentín. Tentoraz mali besedovať 
bývalí manželia a súčasní kolegovia Iris Kop-
csayová a Márius Kopcsay, no z pracovných 

dôvodov sa mužská časť tejto dvojice nedosta-
vila, a tak pozvanie prijala Denisa Fulmeková. 
Hovorili najmä o novinke Iris Kopcsayovej Bez 
lásky (Drewo a srd), ktorú Dado Nagy označil 
za príjemne depkoidné čítanie. Rozhovor Iris 
Kopcsayovej s Denisou Fulmekovou si môžete 
prečítať na s. 14. 

ROZHOVORY 
SÚČASNOSTI
V kníhkupectve Artforum v Bratislave priví-
tala Veronika Šikulová 9. februára početné 
obecenstvo na prezentácii novej knižky Tiny 
Čornej V postmodernom svete (Marenčin 
PT). Publikáciu tvorí výber 19 rozhovorov 
s významnými osobnosťami slovenského 
umeleckého, vedeckého a intelektuálneho 
prostredia, ktoré vznikali v rozmedzí rokov 

2006 – 2015. To, že nejde o bežnú knihu otázok 
a odpovedí, potvrdili aj hostia, ktorých roz-
hovory sú tiež súčasťou publikácie – literárny 
kritik Vladimír Petrík a spisovateľka Oľga 
Feldeková (zároveň autorka úvodu publikácie). 

-mn-

MARTINUS 
CENA FANTÁZIE
V kníhkupectve Martinus na Obchodnej v Bra-
tislave sa predstavili 18. februára finalisti 
súťaže Martinus Cena Fantázie (MCF) 2015. 
O textoch publikovaných v zborníku Fantázia 
2015 diskutovali s moderátorkou Luciou Lac-
kovičovou víťaz MCF 2015 Janko Iša, finalista 
Ceny Béla Mark E. Pocha, finalistka Ceny Fan-
tasy Ivana Molnárová Dubcová a víťaz ceny po-
roty Ján Stopjak. Táto početná zostava mladej 
generácie slovenskej fantastiky sa vyjadrila 
k viacerým témam. V podstate vyvrátili, že 
by šlo o mladú generáciu, pretože mnoho au-
torov z 90. rokov 20. storočia prestalo tvoriť 
a odvtedy sa točia stále tie isté mená. 

-mn-
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V tomto čísle Knižnej revue znovu prezen-
tujeme aktuálne knižné dianie a ponúkame 
pestrý výber kníh. Pri príprave nášho me-
sačníka ma viac ako inokedy zaujala práve 
spomenutá pestrosť, no nielen v literárnom, 
ale v tom obyčajnom zmysle, ktorý sa rodí 
z prostého pohľadu na knihy. Zrazu som 
uvidel veľké a malé knihy, a rôzne veľké 
a rôzne malé knihy, a ešte aj knihy medzi 
tým. Napríklad Jozef Leikert vydal dve malé 
knihy o láske Zláskavenie - považujem ich 
za pomerne klišéovité a naivne romanti-
zujúce, no mladý a dobrý básnik Martin 
Chudík napísal o nich veľmi empaticky, 
a v jeho čítaní sú veľké (strana 8). Pozrel 
som sa aj na väčšiu knihu — Zuska Kepplová 
znova vo svojej knihe Reflux zaznamenáva 
témy na vektoroch domov — cudzina, cu-
dzina — domov. Tieto témy sú dnes natoľko 
všeobecne pertraktované, že nepociťu-
jem nejakú zvláštnu potrebu čítať o tom 
osobitne v beletristickom balení a mohlo 
by sa zdať, že v mojom pohľade bude táto 
knižka v skutočnosti malá. Branislav Breza 
však o nej napísal pekný článok (strana 18), 
a napriek môjmu videniu sme ho zaradili na 
dvojstranu Dobré čítanie, lebo pre neho je to 
veľká kniha a môže byť takou pre mnohých! 
Do tretice spomeniem Jozefa Kollára — jeho 
kniha 55 minút medzi životom a smrťou je 
„vzrastom“ niekde v strede, no v posledných 
dňoch sa pre mňa stala najväčšou a naj-
radšej by som jej venoval v Knižnej revue 
viac priestoru ako len na strane 15, ale sú 
tu aj ďalšie malé i veľké knihy, ktoré si ho 
zaslúžia. Môj prístup je taký preto, že náš 
mesačník sa nerodí z môjho ega, ale z reš-
pektu voči názorom iných. Azda aj preto 
neraz počujem, že vediem jediné periodi-
kum v knižnej a literárnej oblasti, kde ešte 
možno u nás normálne publikovať…
 V čom je teda veľkosť kníh? Odpoveď asi 
už dávno poznáte: v čitateľoch. A malosť? 
Malosť kníh je evidentná: v každej knihe 
totiž môže byť pre niekoho aspoň niečo na-
toľko malé, že to v ňom podrastie na niečo 
veľkéJ.

Radoslav Matejov

MALÁ A VEĽKÁ

Pozvánky na podujatia nájdete na www.kniznarevue.sk.

Foto Peter Procházka

50 246 strán. Toľko textu napísal podľa 
výpočtov Františka Mikloška za celý 
svoj život literárny vedec, publicista 
a editor Július Pašteka – číslo zahŕňa 
jeho pôvodnú tvorbu, preklady, člán-
ky aj edičné počiny. Začiatkom roka 
mu v Literárnom informačnom centre 
vyšla nová publikácia Takto som ich 
poznal, v ktorej spomína na viac ako 
30 známych osobností slovenského li-
terárneho života 20. storočia. Knihu 
predstavili 3. februára v priestoroch 
Seminárnej sály Univerzitnej knižnice 

v Bratislave. Večerom sprevádzala riaditeľka LIC Miroslava Vallová, profesora Pašteku 
a jeho tvorbu predstavili František Mikloško, riaditeľka Ústavu slovenskej literatúry SAV 
Dana Hučková, Peter Chalupa a Anna Kolková z vydavateľstva LÚČ.

-kz-

FINALISTI CENY 
JÁNA JOHANIDESA 
Literárna Cena Jána Johanidesa sa udeľuje za slovenskú pôvodnú prózu a esej vydanú v uplynu-
lých dvoch rokoch. Cena má dve kategórie: Cena Jána Johanidesa za najlepšie prozaické dielo 
s prihliadnutím na predchádzajúcu tvorbu navrhnutého autora a jej verejný ohlas (dotovaná 
sumou 1 500 €) a Cena Jána Johanidesa za najlepšie prozaické dielo mladého autora do 35 rokov, 
ktoré vyšlo v rovnakom období (500 €). Cenu Jána Johanidesa udeľujú jej vyhlasovatelia Mesto 
Šaľa, Literárne informačné centrum a Honorárny konzulát SR v Hesensku. Tohtoročná porota 
v zložení Dana Hučková, Vladimír Petrík a Peter Michalovič vybrala v prvom kole v kategórii 
za najlepšie prozaické dielo tieto knihy – Balla: Veľká láska (KK Bagala, literarnyklub.
sk), Jana Beňová: HoneymOon (Marenčin PT), Juraj Briškár: Sprievodca nezrozumiteľnosťou 
(Modrý Peter), Rudolf Dobiáš: Príbehy z prítmia (OZ Hlbiny), Márius Kopcsay: Jednouholník 
(KK Bagala, literarnyklub.sk), Peter Krištúfek: Ema a Smrtihlav (Artforum), Rút Lichnerová: 
Hostina (Marenčin PT), Veronika Šikulová: Freska v dome (Literárne informačné centrum), 
Alta Vášová: Menoslov (F. R. & G.), Pavel Vilikovský: Letmý sneh (Vyd. Slovart). V kategórii 
za najlepšie prozaické dielo mladého autora do 35 rokov sú nominované knihy – Pe-
ter Balko: Vtedy v Lošonci (KK Bagala, literarnyklub.sk), Ján Púček: Uchom ihly (F. R. & G.), 
Katarína Džunková: Eupalinova láska (Slovenský literárny klub v ČR). 

Občianske združenie Múzy, ktoré je hlavným organizátorom literárnej súťaže 
Medziriadky pre autorov do 26 rokov, pripravilo tento rok sériu prezentácií pre 
jej účastníkov. V Galérii DOT v Bratislave (18. februára) sa predstavila so svojou 
poéziou ocenená autorka vlaňajšieho ročníka Medziriadkov Laura Vavrová. 

Spolu s ňou čítal zo svojej novej básnickej zbierky Caput Mortuum (Drewo a srd – OZ Vlna) 
Michal Habaj, ktorý s účastníkmi 6. ročníka viedol tvorivý workshop na týždňovom sústredení. 
Pripomíname, že uzávierka 7. ročníka súťaže Medziriadky je 25. marca.

Literárne informačné centrum vyhlasuje konkurz na miesto šéfredaktora Kniž-
nej revue. Záujemcovia o tento post môžu posielať krátke profesijné životopisy 
a motivačné listy e-mailom na adresu: brigita.drabova@litcentrum.sk, prípadne 
osobne doručiť na sekretariát riaditeľky LIC do 4. marca.



4 knižná revue 2/2016

CENA EURÓPSKEJ ÚNIE

AKTUALITY

MÁM PROBLÉM
Keď som dostal ponuku napísať do Knižnej revue o tom, čo ma 
v „knižnom svete“ rozčuľuje, štve, vytáča a čo mi naozaj lezie na 
nervy, v prvom momente som si pomyslel, že bude veru ťažko 
vyberať z toľkého množstva negatív…
 Až neskôr, keď som nad tým intenzívnejšie premýšľal, som 
napokon zistil, že v literatúre, aj tej slovenskej, je stále viac „vecí“, 
ktoré ma tešia, robia mi radosť a spríjemňujú život, ako tých, 
ktoré ma znechucujú a unavujú.
 Čím som starší, tým som akosi rezistentnejší voči jalovým 
útokom (a to nielen na moju osobu, resp. tvorbu) od nímandov bez 
talentu a primárnej spôsobnosti, ktorých jediným programovým 
zámerom (ako to nie raz sami proklamovali) je predovšetkým 
provokovať; postupom času mi čoraz menej prekáža, že na 
Slovensku môže jeden vydavateľ svoj literárny vkus povýšiť na 
akúsi paradigmu a pokojne podľa toho ciachovať literatúru na 
„kvalitnú“ a „nekvalitnú“ aj so sprievodným súhlasným bľačaním 
oviec v jeho okolí; už som dnes „vyrástol“ z roztrpčenia z vedomia, 
že literárna tvorba sa na Slovensku posudzuje primárne nie podľa 
toho, čo kto napísal, ale na základe toho, kde autor pracuje, s kým 
chodí na pivo, v ktorom časopise či vydavateľstve publikuje…
 Jedno znechutenie mám však v mysli veľmi čerstvé. Bol som 
na sklonku uplynulého roka v Senici na vyhodnotení súťaže 
Literárna Senica Ladislava Novomeského, čo je jedna z najstar-
ších literárnych súťaží pre začínajúcich autorov na Slovensku. 
Po oficialitách som v súkromnom rozhovore jedného oceneného 
mladého autora pozdravil a úprimne mu pogratuloval k úspechu 
a zároveň mu ponúkol možnosť publikovať jeho tvorbu napríklad 
aj v mesačníku Orol tatranský, kde pracujem ako šéfredaktor. 
Mladík sa okúňal, vraj by sa nechcel „zaradiť“. Na moju otázku, 
či mu prekáža, že časopis vydáva Matica slovenská, priznal, že 
práve to mu na tom „nevonia“… Viac som sa už nepýtal.
 Orol tatranský je rýdzo apolitické médium, ktoré sa zaoberá 
literatúrou a umením a poskytuje publikačný priestor predovšet-
kým mladým autorom. Mladý literát, ocenený v literárnej súťaži 
v Senici, chcel byť evidentne principiálny. To si vážim. Lenže, 
ak má byť niekto zásadový, mal by byť vo svojej rigoróznosti aj 
dôsledný. Inak robí zo svojho konania frašku a zo seba hlupáka. 
Mladému autorovi neprekážalo byť ocenený na súťaži, ktorá nesie 
meno komunistu a bývalého predsedu Matice slovenskej, napriek 
tomu „zásadovo“ odmietol byť spájaný s časopisom, ktorý založil 
Ľudovít Štúr a ktorý dnes vydáva Slovenský literárny ústav Mati-
ce slovenskej…
 Mám rád knihy, milujem literatúru. Nikto mi moju radosť z nej 
už dnes nepokazí.

V utorok 9. februára v priestoroch kníhkupectva Martinus na Obchodnej 
v Bratislave debatoval Rudi Rus so Zuskou Kepplovou o jej tretej knihe Re-
flux, ktorá v roku 2015 vyšla vo vydavateľstve KK Bagala. Moderátor mal pre 
autorku pripravených presne 24 otázok, ktoré mu počas čítania knihy napadli 
a na besede pomohli predstaviť všetky aspekty príbehu o návrate študentky 
africkej literatúry z Ameriky späť na Slovensko. Kepplová poukázala na život 
ľudí v cudzej krajine a ich neúspešné snahy splniť si svoj sen, no vylúčila, že 
by kniha mala byť štúdiou. Kepplovej štýl inteligentne chaotického písania, 
ako ho nazval Rus, je odrazom vnímania sveta okolo nej, a taktiež námet 
i postavy deja sú pozliepané z reálnych skutočností a osôb. Recenziu na 
knihu prinášame na strane 18! Mária Nováková

Soňa Uriková vyhrala v roku 2011 súťaž Poviedka so svojím 
textom S prvou hviezdou – ten sa stal aj súčasťou jej debutovej 
zbierky poviedok Živé ploty (KK Bagala), ktorú predsta-
vila 16. februára v bratislavskom kníhkupectve Gorila.sk 
Urban Space a ešte predtým ju pokrstila koncom januára 
v priestoroch KC Dunaj v Bratislave. V jednotlivých textoch 
sa autorka sústreďuje na medziľudské konflikty a hraničné 

situácie, do ktorých sa dostávajú hlavní hrdinovia, najmä ženské postavy. 
Priznala, že zbierka je do veľkej miery autobiografická a pracovala na nej 
štyri roky. Krstná mama knihy Monika Kompaníková charakterizovala Uri-
kovej tvorbu ako „pôvabné, ale aj temné, no predovšetkým silné príbehy“. 
Do života ju spoločne s vydavateľom Kolomanom Kertészom Bagalom uviedli 
symbolicky – hnojivom na živé ploty. -kz-

Témou literárneho stretnutia v bratislavskom kníhkupectve 
Panta Rhei na Poštovej 10. februára bolo spolužitie Slovákov 
s Rómami. Touto problematikou sa zaoberá Jozef Hajko vo 
svojom treťom titule Hoď do mňa kameňom z Vydavateľstva 
Slovart. Citlivým spoločenským témam sa venoval už v pre-
došlých publikáciách Nezrelá republika (SNP a Slovenský 
štát) a Odsúdení na dohodu (spolužitie Slovákov a Maďarov). 
V aktuálnej knihe sumarizuje dejiny Rómov a ich život na území Slovenska 
od Uhorska až po súčasnosť a charakterizuje politiky jednotlivých režimov 
vo vzťahu k tejto menšine.

-kz-

Podvečer 4. februára sa v prostredí bra-
tislavského kníhkupectva Artforum na 
Kozej ulici konala beseda s významnou 
osobnosťou súčasnej slovenskej litera-
túry, laureátkou Ceny Európskej únie 
za literatúru 2015 Svetlanou Žuchovou 
– cenu získala za knihu Obrazy zo ži-
vota M. (Marenčin PT). Cena Európskej 
únie za literatúru sa každoročne udeľuje 
12 autorom z rôznych krajín EÚ. Autorka vyzdvihla medializáciu víťazných 
diel a autorov, ku ktorej prispieva aj EÚ podporou prekladov do viacerých 
jazykov.  Zdôraznila zvýšený záujem zahraničných vydavateľstiev o jej knihu 
a taktiež príležitosť stretnúť sa s ostatnými spisovateľmi z rôznych krajín EÚ. 
Napokon sa diskutovalo o knihe, v ktorej sa Žuchová citlivo usilovala zachytiť 
umieranie rodiča. V závere sa venovala pripravovanej novele – mala by byť 
taktiež psychologickou sondou do života ženy, uvažujúcej o svojom budúcom 
potomstve vzhľadom na vážne genetické ochorenie, ktorým trpel jej otec.

Marek Ševc

Marián Grupač, 
básnik, prozaik
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Učím na Katedre anglistiky a amerikanistiky FiF UK v Bra-
tislave, kde sa zaoberám anglickou a kanadskou literatúrou. 
Knižnému prekladu sa venujem už vyše 15 rokov. Prekladám 
z angličtiny. Väčšinou sú to romány či poviedky, aj keď niektoré 
moje preklady boli dosť bizarné, napríklad komiks Star Wars 
(Dobrodružstvá Luka Skywalkera), dávnejšie zase Ally McBealo-
vá, oficiálny sprievodca.
 Minulý rok mi vyšiel preklad románu Aldousa Huxleyho 
Prekrásny nový svet (Vydavateľstvo Spolku slovenských 
spisovateľov). Tento román existoval v slovenskom preklade 
Dušana Slobodníka z roku 1970, ale už je nedostupný. Prezentuje 
svet budúcnosti bez ľudskosti, v ktorom sú manipulované masy 
ovládané učením v spánku a legálnou drogou soma. Autorova 
vízia „výroby“ ľudí v skúmavkách sa síce neuskutočnila, avšak 
všemocná moc médií nám pripomína jeho slová o učení v spánku, 
ktoré zbavuje človeka možnosti slobodnej voľby.
 Mimochodom, žáner dystopického románu sa mi v živote už 
niekoľko ráz dostal do rúk, či už to bol román Margaret Atwo-
odovej Príbeh služobníčky (Epos) – ženská paralela románu G. 
Orwella 1984, alebo román Davea Eggersa Kruh (Plus v Albatros 
Media). V ňom autor varuje pred možnosťou zneužitia sociálnych 
sietí a obrovskou mocou, akú majú niektoré internetové korporá-
cie. Ďalší žáner, ktorý sa mi darilo prekladať, sú poviedky. Vyšli 
mi poviedky kanadských autorov Barryho Callaghana, Leona Ro-
oka a výber kanadských poviedok Tichá hudba. Tento literárny 
druh mi vyhovuje svojou hutnosťou a vypointovanosťou.
 Pri práci na preklade je veľmi dôležitý okrem iného aj súlad 
prekladateľa s jazykovým redaktorom. Niektorí zaťato lipnú na 
jazykovej správnosti a v snahe byť až príliš spisovní vnucujú 
prekladateľovi výrazy, ktoré sa priečia duchu diela. Avšak 
v prípade osvieteného redaktora môže tandem prekladateľ – re-
daktor spolupracovať v prospech živosti a čerstvosti literárne-
ho diela.
 Nechcem en bloc hodnotiť úroveň umeleckého prekladu na 
Slovensku, ale je pravda, že mnohým prekladom ublížili neľútost-
né lehoty a neskúsenosť a jazyková nevzdelanosť prekladateľov. 
Avšak nájde sa aj mnoho skutočne vynikajúcich prekladov. V po-
slednej dobe ma príjemne prekvapil román Harukiho Muraka-
miho Bezfarebný Cukuru Tazaki a dlhé roky jeho putovania vo 
vynikajúcom preklade Dany Hashimoto či Lužinova obrana od 
Nabokova v citlivom a kongeniálnom preklade Otakara Kořínka.
 Za najväčšiu výzvu by som považoval preklad iného žánru, 
napríklad drámy. Možno sa mi to časom podarí.

SVET PREKLADU

Prezentácia slovenského prekladu re-
portáží poľského reportéra a novinára 
Ryszarda Kapuścińského (1932 – 2007) 
Impérium (Absynt, preklad J. Maru-
šiak), ktoré tematizujú pád Sovietskeho 
zväzu, sa konala v bratislavskom KC 
Dunaj 11. februára. Hosťom večera bol 
Sławomir Popowski, Kapuścińského 
priateľ, dopisovateľ Poľskej tlačovej 

agentúry, u ktorého autor býval v Moskve, keď zhromažďoval potrebný 
materiál na vydanie reportáží: je zároveň autorom predhovoru ku knihe. 
Kapuściński je mimoriadne doceňovaný na Západe, bol to majster reportáže, 
ktorý ju priblížil k beletrii a v roku 2005 bol v užšom výbere nominácií na 
Nobelovu cenu. Do Ruska, posledného impéria 20. storočia, odišiel v roku 
1989, no nezaujímala ho veľká politika – sústredil sa na bežných ľudí. Po-
powski v rozhovore s Tomášom Bellom a Jurajom Koudelom upozornil, že 
hoci reportáže vznikali v minulosti, sú aktuálne aj dnes: „To, čo je napísané 
v tejto knihe, pretrvalo, a to je rozdiel medzi umením a novinárstvom.“

-rm-

Politológ a univerzitný pedagóg Alexander Duleba spolu 
s novinárom Tomášom Gálisom predstavili 18. februára 
v bratislavskom kníhkupectve Artforum titul Rusko, 
Ukrajina a my (Vydavateľstvo Premedia). Knižný roz-
hovor venovaný téme dejín a ich vývoju na území Ruska 
a Ukrajiny vznikol najmä z dôvodu vyhrotenia udalostí 
a aktuálneho záujmu o politiku Východu. Jednotlivé bloky 

publikácie mapujú históriu Majdanu, rozoberajú dôvody okupácie Krymu 
či analyzujú vnútornú aj zahraničnú politiku Ruska a Ukrajiny. Záverečný 
blok je venovaný vzťahom Slovenska k Rusku a Ukrajine.

-mn-

Spisovateľ Ľuboš Jurík 1. februára vo V-klube v Bratislave 
opäť prezentoval rozsiahlu knihu o Alexandrovi Dubčekovi 
Rok dlhší ako storočie (Vyd. Matice slovenskej). Tento bio-
grafický román nezachytáva iba Dubčekov život a kariéru, 
ale aj spoločenskú a politickú atmosféru v Československu 
v druhej polovici 20. storočia. Dubček si získaval sympatie 
najmä tým, že sa zaujímal o život a názory bežných ľudí. Sú-
časťou večera bola aj prezentácia publikácie Ľuba Olacha Politik (Marenčin 
PT) – autor v nej ponúka príbeh hotelového manažéra, z ktorého sa stane 
bohatý a vplyvný obchodník so zbraňami s kontaktmi v najvyššej politike.

V kníhkupectve Panta Rhei na Poštovej v Bratislave 3. feb-
ruára besedoval Dado Nagy s Elenou Letňanovou o jej novej 
knihe Zamrežovaný denník (Tranoscius). Kratšie auto-
biografické prózy sú výberom z viacerých príbehov, ktoré 
známa klaviristka, publicistka a vysokoškolská pedagogička 
písala sama pre seba ako terapiu. Z knižky cítiť obrovskú 
túžbu po poznaní filozofie, hudby a toho, ako funguje svet. 

V podobe umeleckých dokumentov zachytáva život mladej ženy, hudobníčky, 
ktorej sa rozpadá manželstvo, pre zákaz koncertovať sa rozhodne ilegálne 
opustiť krajinu spolu so svojou dcérou, hľadá a nachádza krásu v slobode, 
hudbe a láske. Dramatickosť jej osudu a kultivovaný štýl písania vyzdvihol aj 
prítomný literárny kritik Vladimír Petrík. Príjemné stretnutie bolo obohatené 
o klavírne vstupy samotnej autorky.

-mn-

Marián 
Gazdík



ŽIVOT V KNIHÁCH, 
KNIHY V ŽIVOTE

Existuje množstvo kníh písaných denníkovou for-
mou a podľa rebríčkov predajnosti sa tešia aj veľkej 
obľube. Hádam jednou z najznámejších, ktorá sa 
dočkala aj nemenej úspešného filmového spraco-
vania, je Denník Bridget Jonesovej. Mnohým z nás 
utkveli v pamäti milióny, ktoré Renée Zellweger 
dostala za pribraté kilá, aby verne zobrazila hlavnú 
hrdinku. Vtipný a nadčasový príbeh Helen Fiel-
dingovej zaradil denník Guardian dokonca medzi 
10 najlepších románov 20. storočia. Samozrejme, že 
sa dočkal pokračovania. Aj druhý diel S rozumom 
v koncoch bol úspešne sfilmovaný. Viac ako 15 mi-
liónov predaných kníh v 40 krajinách svedčí o tom, 
že v bacuľatej tridsiatničke, ktorá bojuje s nadváhou 
a s hľadaním partnera, sa našlo mnoho mladých 
žien. (Priznávam, mňa tento fenomén obišiel. V čase, 
keď kniha vyšla, som bola vydatá a mala dve malé 
deti.) Po úspechu prvých dvoch nasledoval aj tretí 
diel. Slovenský preklad Zbláznená do chlapa (Ikar) 
nevystihuje presne pôvodný anglický názov Mad 
about the boy, čiže zbláznená do chlapca. Nová Brid-
get má už 51 rokov, dve malé deti a po rokoch vdov-
ského smútku sa znovu učí randiť. A hneď si rovno 
narazí mladíka, mladšieho o 21 rokov. A tu som sa 
k Bridget dostala aj ja. Knihu mi na Vianoce daro-
vala moja priateľka. Najprv som ohŕňala nosom, ale 
keďže naša známa momentálne tiež randí s mlad-
ším, začítala som sa do nej. Dobre som urobila – už 
dávno som sa pri knihe tak nenasmiala. Nepochyb-
ne si aj táto Bridget nájde mnoho fanúšičiek, a to 
nemusíme práve všetky randiť s mladším chlapom. 
Veď ktorá z nás zúfalo nežongluje s povinnosťami 
okolo detí a snahou ukradnúť si čas pre seba? Aj keď 
má Bridget zopár rokov a vrások navyše, svoj život 
komentuje so stále rovnakým humorom. Možno si 
knihu prečítala aj filmová predstaviteľka Bridget, 
lebo keď nedávno prebehli médiami fotky totálne 
zmenenej Renée, tvrdila, že nemá žiadnu plastiku, 
len sa veľa smeje. Či je to tak, alebo onak, v každom 
prípade knihu vrelo odporúčam. Smiech naozaj slúži 
ako prevencia proti vráskam.

KUPÓN 
KNIHCENTRUM
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KNIHY ČÍTAME 
A ODPORÚČAME

AKTUALITY

FOTO Peter Procházka

súťaž

Petra 
Nagyová 
Džerengová

V bratislavskom kníhkupectve Martinus na Obchodnej 
3 . februára hovoril Vilo Habo o knihe receptov Vilo 
Habo varí lepšie ako tvoja mama (Ikar) s moderá-
torom Milanom Zimnýkovalom. Kniha vzišla z popu-
larity otca Vila a syna Dávida v kulinárskej šou Moja 
mama varí lepšie ako tvoja a obsahuje 70 receptov 
– svojim priaznivcom venoval Vilo Habo autogramy. 
Oficiálny krst knihy sa konal koncom januára v štúdiu 

televízie JOJ a krstným otcom sa stal profesionálny gastronóm Martin Korbelič. Ten 
uznal, že s príchodom Habovcov sa úroveň ľudovej súťaže dostala do úplne iných sfér.

-mn- -rm-

Hosťom spisovateľky Zuzany Kuglerovej v Lite-
rárnom salóne v bratislavskom Zichyho paláci bol 
3. februára Ondrej Kalamár – ten sa počas večera 
výstižne nazvaného SLOVOHRA predstavil ako 
glosátor, aforista, básnik a najnovšie i prozaik, 
prečítal totiž úryvok aj z chystaného románu 
Počnúc narodením sa mi v živote nič výnimočné 
nestalo. Inšpirátorom románu je Daniel Hevier, 
ktorý autora nabádal, že jeho historky z práce v kamenárstve by bolo škoda nezvečniť. 
V básnickej tvorbe Kalamár momentálne chystá výber z poézie Jozefa Urbana. O hudobný 
sprievod sa postarali Katka Feldeková a Richard Šimurka.

-kz-

Impulzom na vznik internetového kníhkupectva KNIHCENTRUM.sk 
bolo sprístupnenie širokej ponuky kníh v českom jazyku slovenským 
čitateľom za výhodné ceny. Náš príbeh zatiaľ nie je hotový bestsel-
ler, ale možno sa píše. Za päť rokov na knižnom trhu sme čitateľom 
uľahčili prístup k mnohým ťažšie dostupným titulom, niektorých sme 

potešili menším darčekom a pár šťastlivcov nás spoznalo 
aj osobne, keď som sa napr. na Vianoce občas zahrala na 
Ježiška, pretože som vedela, že pošta nestihne objednávku 
doručiť včas. Toto už, žiaľ, nie je v mojich silách, lebo sme 

automatizovali vyskladňovací proces, ale vynahrádzame to všeobecným zlepšením služieb.
 Unikátom je náš pomerne rozsiahly Knižný bazár, v rámci ktorého ponúkame zľavy až 
do výšky 70 % na nové knihy, ale aj ostatný sortiment poškodený manipuláciou v sklade či 
pri preprave. Poškodenie nemá vplyv na obsah a ak by náhodou, tituly môžete reklamovať. 
Čitatelia u nás nakupujú učebnice, detské knihy, rôzne príručky či beletriu, pri ktorých im 
úplne nezáleží na vonkajšom vzhľade a ušetria niekoľko eur na nákup inej knihy. Vylepšili 
sme aj internetovú stránku. Od mája 2015 máme nový vzhľad a responzívny dizajn, tzn. 
že naša stránka sa prispôsobí akémukoľvek mobilu či tabletu. Môžete ihneď jednoducho 
a pohodlne čítať články na Blogu, zapojiť sa do súťaže a, samozrejme, aj objednávať. Pribu-
dol zoznam prianí, možnosť hodnotenia a stálicou je náš Strážny pes, ktorý pre vás ustráži 
dostupnosť či cenu titulu.
 Budovať internetové kníhkupectvo je ako zveľaďovať si knižnicu. Raz sa začítate, inokedy 
si potrebujete spraviť prehľad v novinkách. Potom je nutné reorganizovať knižnicu, dokúpiť 
poličky, vyradiť, čo nepotrebujete a mohlo by potešiť iných. Všetko s láskou a úctou ku 
knihám. A ako ku knihám, tak aj k ostatným ľuďom, čitateľom, zákazníkom.

Jana Golianová, manažérka e-shopu

Knižnej revue do súťaže venujeme tri kusy knihy Ľadové kráľovstvo Najkrajšia ko-
lekcia príbehov z vydavateľstva Egmont.
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DIEVČENSKÝ 
KLUB

Bea 
Bazalová

V priestoroch Miestnej knižnice 
Petržalka na Prokofievovej ulici 
v Bratislave sa 9. februára kona-
lo prvé stretnutie Dievčenského 
klubu. Úlohu garantky klubu pri-
jala spisovateľka Lena Riečanská, 
ktorá na besede predstavila knihu 
Ach, tá Joja! (TRIO Publishing). 
Desať zúčastnených školáčok spolu s vydavateľkou Mag-
dalénou Fazekašovou diskutovalo o priateľstve. Riečanská 
prezradila, že v spolupráci s vydavateľstvom pripravuje 
pokračovanie príbehov pre dievčatá. Inšpiráciou by mali 
byť práve stretnutia s dievčatami, ktoré jej pomôžu vy-
tvárať autentické príbehy troch hrdiniek. Tematicky sa 
chce naďalej venovať otázkam priateľstva, rodiny, rieše-
nia konfliktov, a taktiež úskaliam a nástrahám internetu 
a moderného sveta.

Pri tejto príležitosti sme sa porozprávali s vydavateľkou 
Magdalénou Fazekašovou:

Ako vznikol nápad vytvoriť Dievčenský klub a kto sa podieľa na jeho or-
ganizovaní?
Vznikol veľmi spontánne. Na Bibliotéke dievčatá zaujala beseda s Lenou Riečanskou 
o jej knihe Ach, tá Joja! Požiadali autorku, či by sa nechcela stať garantkou klubu, kde 
by si dievčatá vymieňali zážitky z prečítaných kníh, rozprávali sa o témach, ktoré ich 
v knihách zaujali, prípadne by si volali odborníkov na diskusiu na ich lepšie osvetlenie. 
Nápadu sa chytila Miestna knižnica v Petržalke, Múza n. o., občianske združenie Mama, 
tata, čítajte s nami a vydavateľstvo TRIO Publishing, ktoré sa systematicky venuje vy-
dávaniu kníh pre deti.

Aké ste mali ohlasy na prvé februárové stretnutie? 
Aj prvé stretnutie sa nieslo v znamení knihy Ach, tá Joja! Joja je prvou knižkou plánovanej 
série Navždy kamošky o troch trinásťročných dievčatách, ktoré spolu prežívajú radosti 
i starosti dospievania. Na prvom stretnutí klubu sa dievčatká spontánne rozhovorili o téme 
priateľstva… Zároveň načrtli ďalšie inšpiratívne témy a vniesli do diskusie zaujímavý 
slovník (vedeli ste napríklad, čo je to prespávačka?). Potešilo nás, že sa na Facebooku 
ozvali viaceré mamičky, ktoré sa pýtali, či takéto kluby nie sú náhodou aj inde. 

Čo bude náplňou ďalších stretnutí a ako často sa budú konať?
Dievčenský klub pri Miestnej knižnici v Petržalke by sa mal schádzať raz do mesiaca 
a plánujeme na ňom prebrať zaujímavé témy, ktorými dievčatá vo veku medzi 9 až 13 rokov 
žijú. Pri výbere tém budeme vychádzať z knižných publikácií určených pre deti v tomto 
veku. Chceli by sme, aby si deti uvedomili, že knižky poskytujú aj „návody“ a „sprostred-
kovanú skúsenosť“, ako si poradiť s problémami v bežnom živote. Na najbližšom stretnutí 
by sme sa radi venovali téme súrodeneckých vzťahov, rivalite medzi súrodencami, ich 
vzájomným vzťahom i vzťahom s rodičmi i so starými rodičmi, problémom typu „teba 
majú radšej ako mňa“, „prečo sa ty (mladšia) musíš stále vláčiť za mnou“, „ja to na teba 
poviem mame, ocovi“ a pod. Ale keďže rátame s tým, že dievčatá si do klubu „donesú“ 
vlastné skúsenosti a problémy, možno sa diskusia bude uberať úplne iným, oveľa zaují-
mavejším smerom. Témy oživíme aj stretnutiami s odborníkmi – vizážistkou, kaderníčkou, 
dermatologičkou, psychologičkou, odborníčkou na etiketu a pod., ktoré prinesú vlastné 
rady, ako sa vyrovnať s otázkami dospievania.

-mn- Katarína Zitová

K písmenkám ma to ťahalo odjakživa. Veľa som čítala, 
na hodinách slovenského jazyka som najviac obľu-
bovala sloh. Keď mi bolo dobre alebo, naopak, veľmi 
zle, písala som. Aj preto bolo len otázkou času, kedy 
sa pustím do väčšieho formátu, než len slohové práce, 
články, respektíve výkriky emócií v podobe básničiek 
z nešťastnej lásky. Ten čas nastal, keď moji synovia 
podrástli a náročná práca riaditeľky školy si vyžadova-
la poriadny ventil. Cvičiť sa mi nechcelo, háčkovať som 
zabudla, nuž som si večer čo večer kládla na kolená 
notebook a slovo po slove skladala príbeh prvej knižky 
Ako na hojdačke, ktorú vydalo vydavateľstvo Arkus. 
Jej voľné pokračovanie Láska na druhý pokus už vyšlo 
vo vydavateľstve Ikar, ktorému som zostala verná.
 Naše životy sú plné zázrakov a nevšedných príbe-
hov ukrytých za stenou z ľahostajnosti a ignorancie. 
Stačí vnímať, hľadieť, pozorne počúvať a potom už 
len zapisovať. Držať v ruke vlastnú knihu dodnes 
považujem za malý zázrak a vydanie každého titulu 
je pre mňa istým životným míľnikom. Krehké príbehy 
ženských hrdiniek v hraničných životných situáciách 
sú okorenené dávkou napätia – to preto, lebo obľubu-
jem detektívky.
 Sestra, ktorá vykladá karty, priateľky so svojimi lás-
kami, povolanie učiteľky, viera v anjelov i každodenný 
život v malom meste. Túto skúsenosť som pretavila do 
svojej najnovšej, piatej knihy s názvom Šepkanie anje-
lov, ktorá vyšla v Ikare v januári. Rozvedenú štyridsiat-
ničku Slávku, ktorá žije len pre svojho dospelého syna 
a prácu, zaskočí nečakané vzplanutie citov k podstatne 
mladšiemu mužovi. V malom mestečku, kde býva, sa 
tento nerovný vzťah nie vždy stretáva s pochopením. Je 
na nej, či odolá tlaku okolia a dokáže zabojovať o svoju 
lásku. Okrem toho mestečkom otrasie nečakaná vražda 

a všetky nitky sa zbiehajú 
k hlavnej hrdinke. Slávka 
vykladá karty, aby tak pomohla 
ľudom, ale šepkanie anjelov, 
ktoré by pomohlo jej, odrazu 
utíchlo…
     O knihu môžete súťažiť 
zaslaním kupónu Ikar na adre-
su redakcie.
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Písať o láske je vždy krásne, povznášajúce a v mnohom očisťujúce. Navyše, láska nás robí lepšími a milšími. 
A ja chcem byť dobrým, ľúbiť a byť ľúbený. V spomínaných dvoch knižočkách som písal o láske – a o tej, 
ktorá mi ju roky dáva bez veľkých slov. Takže, asi je to šťastie, čo vo mne zostalo… Jozef Leikert

súťaž

súťaž

 „Sedemnásť sla-
bík . Pr idlhé na 
ozvenu, dosť na 
vyznanie.“ Takto 
poeticky definu-
je starý japonský 
literárny útvar 
haiku spisovateľ 
Miroslav Bartoš 
vo svojej básnic-

kej zbierke Ticho rúk (Vl. nákl. 2015). 
Zároveň nás týmto trojverším „upozor-
ňuje“ na veršovú skratku a myšlienkovú, 
pocitovú hĺbku tohto žánru. Kniha pozo-
stáva z vyše 200 haiku, ktoré rozdelil do 
dvoch častí: Pramienky ticha a Dar ticha. 
Uvedené názvy jasne vypovedajú o jeho 
zámere – vyvolať v nás široké spektrum 
pocitov, no predovšetkým vnútorný pokoj 
a súlad. Dôležitú úlohu pri zhmotňovaní 
autorovho vnímania sveta majú okrem 
mysle i jeho ruky. Práve ony „slová ticha“ 
prinášajú a zaznamenávajú to, čo je po-
minuteľné.
 Bartoš pre nás otvára priestor na vnú-
torné rozjímanie, opätovné prežívanie, 
poskytuje nám čas na samých seba. Mô-
žeme sa zastaviť či vrátiť v čase, ponoriť 
sa do ticha a nechať sa unášať impresia-
mi, zmyslovosťou, významovou čistotou, 
zvukomalebnosťou, jednoducho si tak 
„haiočkať“ v rytme slova, v pohybe živo-
ta, odkrývať pravdy overené tisícročiami 
ľudskej existencie, a tak si uvedomovať, 
že ľudská duša nezaniká, že tu všetko už 
raz bolo, že sme súčasťou niečoho veľké-
ho, čoho zmysel nám často uniká v zhone 
každodennosti. Autor nás upozorňuje na 
tento zázrak života, na jeho kontrasty, 
paradoxy, ktoré v konečnom dôsledku 
vytvárajú harmóniu. Tým v nás vyvoláva 
pocity bezpečia, istoty, podporuje nás vo 
viere, že život je večný. 
 Ticho rúk ponúka verše – ruky, ktoré 
pomáhajú, pohládzajú, utišujú, rozra-
dostňujú, objímajú, veď v objatí najviac 
vnímame krásu ticha. Slová navyše sú 
zbytočné, preto výber básnickej formy 
haiku považujem za najvhodnejší. Každé 
slovo má v nej svoje miesto a silu, čas 
a priestor. Súčasťou básnickej zbierky sú 
aj autorove ilustrácie, ktoré ju nevtieravo, 
jemne umocňujú. A ako to už pri jedno-
hubkách býva, keď začneme, nevieme 
(alebo skôr nechceme) prestať. Čítame, 
vnímame, vychutnávame si ich – jedno 
haiku na jeden nádych a výdych, na je-
den hlt… a jeho chuť sa pomaly rozplýva, 
všetko v nás doznieva. V tichu.

Slávka Sudorová

 Napriek tomu, že je dvojkniha Zláskavenie 
I. a II. monotematická, nepôsobí jednotvárne. 
Básne nie sú patetické. Aj keby sa na prvý po-
hľad mohlo zdať, že o láske už bolo napísané 
a povedané všetko, Leikert nachádza vždy 
výstižné a originálne metafory na pomeno-
vanie citov a situácií, ktoré so sebou láska 
prináša. Básne sú dobre komunikovateľné, 
preto oslovia široké spektrum čitateľov. Hoci 
ide o ľúbostnú lyriku, verše sú popretkávané 
aj filozofickými myšlienkami, čím dostávajú 
osobitý význam.
 Téma lásky je nadčasová a večná. V Leikerto-
vom ponímaní je obohatená ešte aj o duchovnú 
zložku. Vertikála Boh – láska – báseň, pozorova-
ná v jeho poetike, slúži ako pomyselná prizma, 
cez ktorú sa básnik spovedá a introspekciou, 
chirurgicky presne, dávkuje čitateľom to, čo 
je pre neho najpodstatnejšie: „Snáď sa Bohu 
nerúhame, / keď sa držíme / v kostole za ruky. / 
To je naša / najkrajšia modlitba, / roky ňou podo-
pierame nebo.“
 Dvojkniha nám pripomenie, aké je to s láskou 
vstávať a zaspávať, aké krásne je niekoho milo-
vať, aj keď to občas bolí. Leikert nám umožňuje 
prostredníctvom svojich veršov zláskavieť.

Martin Chudík 

Básnik, autor literatúry faktu, historik a vysokoškol-
ský pedagóg Jozef Leikert (1955) sa pred niekoľkými 
mesiacmi dožil okrúhleho životného jubilea – so spiso-
vateľskými kolegami ho oslávil koncom januára počas 
zasadnutia Pi-klubu. Uplynulý rok bol pre Leikerta 
významný aj v spisovateľskej tvorbe – vyšli mu až štyri 
básnické zbierky.

POETICKÝ DENNÍK

Po predchádzajúcej knihe poézie Dvojdlaň pri-
chádza Jozef Leikert s básnickým diptychom 
Zláskavenie I. a II. (Vydavateľstvo Pozsony / 
Pressburg / Bratislava). Ide o dve malé knižky 
ľúbostnej a intímnej lyriky, ktoré sa svojimi roz-
mermi zmestia do dvoch dlaní. Symbolizujú puto 
medzi lyrickým subjektom – básnikom a jeho 
životnou láskou, ktorej sú obe knižky venované. 
Súčasťou zbierky Zláskavenie I. je doslov slo-
venskej herečky Božidary Turzonovovej a zbier-
ku Zláskavenie II. uzatvára doslov speváka 
Pavla Hammela a Post scriptum básnika Ireneya 
Baláža. Básne vkusne dopĺňajú abstraktné kres-
by – ženské akty – od ilustrátora Jána Kelemena.
 Leikertove básne sa vyznačujú hutnosťou 
výpovede na veľmi malom priestore. Táto kon-
cíznosť pôsobí na čitateľa veľmi sympaticky. 
Láska predsa nepotrebuje množstvo veľkých 
slov. Dôležitá je dôvera a spoločná cesta dvoch 
ľudí. Tá je však nie vždy ľahká. Občas je plná 
skál, ktoré bránia krokom. S láskou sa však 
kráča ľahšie: „Najdlhšia vráska v dlani / je ces-
ta, / ktorou máme prejsť. / Ťažko povedať / či 
vzpriamene, / alebo kolenačky. / Rozhodne spolu.“ 
Básne nie sú pomenované, čím vytvárajú akýsi 
poetický denník. Každý text je svedectvom 
básnikovho zláskavenia, ktoré je s každou 
ďalšou pribudnutou vráskou dokonalejšie.

Básnická zbierka Jozefa Leikerta Dotyky duše z roku 
2006 po prekladoch do maďarčiny, švédčiny, češtiny 
a ukrajinčiny vyšla vlani aj v esperante pod názvom 
Tuŝoj je animo (Vydavateľstvo Pozsony / Pressburg / 
Bratislava) ako dvojjazyčná kniha – obsahuje aj texty 
v slovenčine. Do medzinárodného jazyka ju čitateľom 
pretlmočila Anna Iváková, ktorá sa v doslove vyznala: 
„…sila slova Jozefa Leikerta nevtieravo osloví každého, kto 
túži po duchovne a kráse – hodnotách, ktoré už takmer vymizli z dnešného 
sveta.“ Autorovi okrem toho vyšla i druhá dvojjazyčná kniha, slovensko-anglická básnická 
zbierka Pavučina bytia / The Cobweb of Being (Slovenské centrum PEN). Zamýšľa sa v nej 
nad podstatou sveta, svojím vlastným údelom a kladie otázky, na ktoré hľadá odpoveď u Boha. 
O všetky knihy môžete súťažiť zaslaním kupónov na adresu redakcie.



PRIEKOPNÍČKY

AKTUALITY

25. 2. 1942 – Vladimír ŠTEFKO, teatrológ
25. 2. 1946 – Ján ŠTRASSER, básnik, textár, prekladateľ, esejista
26. 2. 1950 – Irena BREŽNÁ, prozaička, prekladateľka, 
   autorka kníh pre deti
26. 2. 1964 – Peter VRLÍK, autor literatúry faktu, publicista
27. 2. 1987 – Diana MAŠLEJOVÁ, prozaička, autorka kníh pre deti
28. 2. 1948 – Július BALCO, prozaik, autor kníh pre deti
28. 2. 1969 – Ľudo JAMBRICH, publicista
28. 2. 1981 – Hana LASICOVÁ, prozaička
1. 3. 1929 – Vladimír PETRÍK, literárny historik a kritik
1. 3. 1932 – Eduard GOMBALA, literárny vedec, básnik
1. 3. 1936 – Anna DUDÁŠOVÁ, poetka, autorka kníh pre deti, 
   prekladateľka
1. 3. 1948 – Milan ZÁLETA, dramatik, prozaik
1. 3. 1951 – Peter SALNER, autor literatúry faktu
1. 3. 1955 – Bohuš BODACZ, prozaik, literárny kritik, publicista
1. 3. 1963 – Ivica RUTTKAYOVÁ, poetka, prozaička
1. 3. 1974 – Laco JAKUBČIAK, básnik
2. 3. 1946 – Elena KRŠŠÁKOVÁ, poetka, prekladateľka
3. 3. 1950 – Ján TAZBERÍK, básnik, literárny kritik
3. 3. 1972 – Petra NAGYOVÁ-DŽERENGOVÁ, prozaička, 
   autorka kníh pre deti
3. 3. 1976 – Eva URBANÍKOVÁ, prozaička
7. 3. 1963 – Marián GAVENDA, autor literatúry faktu 
   a odbornej literatúry, publicista
7. 3. 1972 – Tomáš REPČIAK, prozaik
8. 3. 1934 – Ján SOLOVIČ, dramatik

8. 3. 1955 – Peter VALČEK, prozaik, esejista, scenárista
9. 3. 1954 – Dana PODRACKÁ, poetka, esejistka, autorka kníh pre deti
11. 3. 1924 – Jozef TOMKO, kultúrny historik 
11. 3. 1941 – Jozef MOKOŠ, básnik, dramatik, autor kníh pre deti
11. 3. 1946 – Jozef FEDOR, básnik
13. 3. 1938 – Jozef ZBIHLEJ, básnik
13. 3. 1949 – Eva TKÁČIKOVÁ, literárna historička
14. 3. 1948 – Dušan MIKOLAJ, prozaik, esejista
14. 3. 1951 – Gabriela ROTHMAYEROVÁ, prozaička, esejistka
15. 3. 1938 – László CSELÉNYI, básnik, prekladateľ
15. 3. 1967 – Veronika ŠIKULOVÁ, poetka, prozaička, publicistka
16. 3. 1943 – Milan LECHAN, básnik, aforista, autor kníh pre deti
16. 3. 1957 – Ján PETRÍK, básnik, dramatik
17. 3. 1961 – Anton PIŽURNÝ, básnik, prozaik
19. 3. 1942 – Roman BEDNÁR, autor literatúry faktu, prozaik, básnik
21. 3. 1969 – Renata BHUJUN, prozaička
22. 3. 1942 – Milan ZELINKA, prozaik
22. 3. 1945 – Alexander HALVONÍK, prozaik, literárny kritik, prekladateľ
22. 3. 1966 – Adam BŽOCH, literárny kritik a vedec, prekladateľ
25. 3. 1934 – Ján FINDRA, literárny vedec, lingvista 
25. 3. 1943 – Peter TELÚCH, básnik
25. 3. 1951 – Zdenka BECKEROVÁ, prozaička, dramatička, prekladateľka
26. 3. 1976 – Peter MOSKAĽ, prozaik
27. 3. 1958 – Katarína GILLEROVÁ, prozaička
28. 3. 1943 – Oľga FELDEKOVÁ, prozaička, esejistka
28. 3. 1947 – Juraj TAKÁČ, autor kníh pre deti a mládež
29. 3. 1934 – Ludwig RICHTER, literárny historik, slovakista, prekladateľ
29. 3. 1951 – Ján TUŽINSKÝ, prozaik, esejista
30. 3. 1937 – Milan VÁROŠ, autor literatúry faktu a odbornej literatúry
30. 3. 1939 – Vlastimil KOVALČÍK, básnik, prekladateľ, esejista
30. 3. 1951 – Jelena PAŠTÉKOVÁ, literárna a filmová teoretička, prekladateľka

JUBILANTI 
od 25. februára do 30. marca
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Nad slovom advokátka sa dnes už nik nepo-
zastaví, ale ešte pred sto rokmi bolo nezná-
me, pretože advokácia bola iba „mužskou“ 
profesiou. Časy sa zmenili a od zápisu prvej 
ženy – advokátskej osnovníčky (koncipient-
ky) uplynulo vlani 90 rokov. Podnety a motívy, 
ktoré priviedli ženy k advokácii, aj okolnosti, 
za akých začali principáli zamestnávať ženy 
v tejto profesii, sa podujali objasniť a seriózne 
zdokumentovať autori Martina Gajdošová a Pe-
ter Kerecman v publikácii Prvé ženy v sloven-
skej advokácii (Veda 2015). Sledujú v nej túto 
problematiku v časovom horizonte od vzniku 
Československa až do roku 1948.
 Úvodný historický náčrt ukazuje, že advo-
kácia sa u nás v rokoch 1918 – 1938 riadila 
právnymi predpismi z čias Rakúsko-Uhorska. 
Riešila aktuálne otázky vzťahu advokátov 
k novému štátu, postavenie osnovníkov u ad-
vokátov, penzijné či nemocenské poistenie, 
organizačné zmeny a podobne. V súvislosti 
s vývojom profesie venujú autori pozornosť aj 
štúdiu práva. Na základe analýzy dostupných 
zdrojov zistili, že prvá žena na Slovensku štu-
dovala právo v roku 1919 v Košiciach (po zru-

šení fakulty neskôr prešla do Bratislavy). Bola 
to Alžbeta Cziglerová, ktorá patrila k prvým 
absolventkám práva v roku 1926 a stala sa aj 
prvou advokátkou na Slovensku v roku 1931.
 Nosnú časť publikácie tvorí komplexný pre-
hľad všetkých žien, ktoré evidovali advokátske 
komory v sledovanom období ako advokátky 
a osnovníčky, t. j. vcelku 104 žien, z nich bolo 
17 advokátok. Ich životné osudy boli rôzne – pô-
sobili zväčša v Bratislave a Košiciach, niektoré 
boli dcérami advokátov, právnikov, sudcov, iné 
sa vydali za advokátov a mali spoločnú prax, 
mnohé osnovníčky sa nestali advokátkami, ale 
prešli na inú právnickú prax, časť žien ostala 
po Viedenskej arbitráži pôsobiť na odtrhnutých 
územiach a boli aj také, ktoré komory vymazali 
zo zoznamu z rasových dôvodov alebo zahy-
nuli v koncentračných táboroch. Biografické 
črty podložené archívnymi prameňmi, doku-
mentmi i fotografiami sú svojím spôsobom 
biografickým slovníkom prvých žien, čo sa 

„upísali“ advokácii. Prinášajú nielen zaujímavý 
pohľad na priekopníčky v tejto profesii, ale aj 
obraz rušnej doby i hektickej atmosféry v sle-
dovaných rokoch. V závere autori ponúkajú 

súťaž

POETICKÝ DENNÍK
sumarizujúci rozbor 

„ženskej advokácie“ 
a prehľadné tabuľky. 
Z nich sa dozvieme 
napríklad národnosť 
žien, ich vierovyzna-
nie, miesto ukonče-
nia štúdií… Treba 
ešte poznamenať, že 
advokácia bola relatívne uzav-
retým spoločenstvom (rodinné, 
príbuzenské i priateľské väzby), 
a preto vznikalo veľa „advokátskych manžel-
stiev“. Toto povolanie žien našlo svoje stvárne-
nie aj v umení – za pozornosť stojí najmä obraz 
ženy-advokátky vo filmovej tvorbe.
 Publikácia predstavuje nielen zaujímavý po-
hľad na ženy zamestnané v „mužskej“ profesii, 
ale približuje aj dobovú situáciu, ktorá zasiah-
la do života i práce prvých žien – advokátok 
i osnovníčok na Slovensku. O knihu môžete 
súťažiť zaslaním kupónu Veda na adresu re-
dakcie.

Lydia Čelková
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ŠTVRŤSTOROČIE

AKTUALITY

Ktoré chvíle v práci vydavateľky boli a sú 
pre vás najkrajšie?
Z potvrdenia existencie gravitačných vĺn prognózo-
vaných Albertom Einsteinom musia mať objavitelia 
úžasný pocit. Pravdaže, práve vydaná kniha sa 
nemôže nijako porovnávať s takýmto vesmírnym 
objavom. Ale keď ju držím v rukách a vidím, že je 
ako dobre upečený chlieb, je to pohladenie unavenej 
duše i chátrajúcej chrbtice.

Ako vnímate zmeny počas 25 rokov existen-
cie Vydavateľstva Q111?
Najdôležitejšími udalosťami posledných 25 rokov je 
určite pohreb socializmu, oživotvorenie kapitalizmu 
a údajnej demokracie, kde však je, žiaľ, možné, že 
napríklad pán Váh-ostav-u (Tatier ešte nie) ozbíja 
drobné firmy, a nič sa mu nestane.
 Hurikán spoločenských aj ekonomických premien 
zastihol aj vydávanie a predávanie kníh. Zanikli, či 

dosť podivne boli sprivatizované zväčša kvalitné 
štátne vydavateľstvá i Slovenská kniha. V súvislosti 
s privatizáciou spomeniem iba vydavateľstvo, kde 
som pracovala 29 rokov, čiže ho poznám, ba som 
naň pripravovala privatizačný projekt. Smejete sa 
na mojom počine? Smial sa aj privatizér, veď okrem 
domu patriaceho Mladým letám na rohu Vazovovej 
a Krížnej má dnes všeličo. Aj maličké vydavateľstvo 
Mladé letá, aj lukratívne Pedagogické nakladateľ-
stvo, aj – súkromnú helikoptéru.
  Ani na začiatku existencie som to nemala ľahké, 
veď sa vehementne ohlásil vtieravý gýč. No mala 
som celkom dobrý nápad. Kombinovala som peniaze 
utŕžené z predaja kníh s grantmi a zárobkom z vydá-
vania propagačných materiálov i špeciálnych kníh 
pre rôzne inštitúcie, napríklad Vodohospodársku 
výstavbu, Slovenské národné múzeum, Prírodove-
deckú fakultu, Olympijský výbor… Bol s tým síce 
batoh roboty, no ocenený slovami i peniazmi. Lenže 
nástupom dravých reklamných firiem protežova-
ných Mečiarom sa všetko zmenilo. A žiaľ, stenčili 
sa i granty. Viem, dotácia nie je nárokovateľná, ale 
ja som nezľavila z nárokov na kvalitu, a tak pevne 
verím, že na rukopisy z autorskej súťaže, ktoré boli 
štvorčlennou porotou najlepších znalkýň detskej 
literatúry vyhodnotené ako výborné, sa nezabudne.

Radoslav Matejov

Vydavateľstvo Q111 si koncom minulého roka pripomenulo 
25. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti pripravilo vo 
februári jubilejnú výstavu v priestoroch bratislavskej BIBIANY, 
na ktorej prezentovalo svoje knižné tituly a ilustrácie Kristíny 
Šimkovej. Štvrťstoročie vydavateľstva bilancuje jeho zaklada-
teľka Kveta Dašková.

Aký ste mali pocit, keď ste si prvý raz pre-
zreli expozíciu?
Keď som pár minút pred otvorením výstavy dou-
kladala knihy na výstavné pulty, môj prvý pohľad 
bol skôr pohľadom kontrolóra. Poobzerala som sa 
po stenách, či ilustrácie Kristíny Šimkovej aj moje 
ukážky grafických úprav visia, ako majú, a rozlo-
žené knihy som poprosila, aby dobre reprezentovali 
Vydavateľstvo Q111. Editorský pohľad po pár dňoch 
bol už iný. Keď som sa tak dívala na vystavené ex-
ponáty, povedala som si: „Tak toto je to tvrdohlavé 
Vydavateľstvo Q111, ktoré si si vlastne dosť ľahko-
vážne, s desiatimi tisícmi korún československých 
(!) vo vrecku, založila a 25 rokov v ňom urputne 
bránila svoju predstavu o kultúrnych hodnotách?“ 
A prišlo mi ľúto, že tento môj vydavateľský príbeh 
bude mať už len krátke pokračovanie. Ale ktovie? 
Možno sa predsa len nájde niekto, kto má nielen 
podobný vkus ako ja, ale má aj peniaze! 

V historickej zasadačke Spolku sv. Vojtecha v Trnave 
bola 26. januára prezentácia nového vydania knihy 
Citadela (Spolok sv. Vojtecha) od Antoina de Saint-Exu-
péryho (1900 – 1944). Tento rozsiahly filozofický traktát 
sám pôvodca považoval zrejme za svoje vrcholné dielo, 
keďže sa vyjadril, že všetky ostatné jeho knihy boli len 
cvičeniami a prípravou na túto. Monika Kekeliaková 

sa porozprávala s prekladateľom Jánom Švantnerom a ilustrátorom 
Miroslavom Cipárom. Citadelu stojí za to mať vo vlastnej knižnici. 
Excelentný originál, výborný preklad a grafická úprava sú zárukou 
kvalitného estetického zážitku. Robert Vavro 

V refektári kláštora Milosrdných bratov v Bratislave sa 9. februára 
uskutočnila prezentácia troch knižných noviniek z vydavateľstva 
Post Scriptum. Anton Čulen predstavil memoárovú publikáciu Kde iní 
končia, my začíname, v ktorej zachytáva svoje spomienky na obdobie 

vojenskej služby v Československej 
ľudovej armáde v období normalizá-
cie. Kniha spisovateľa a hudobníka 
Jána Liteckého-Švedu PravDADA 
prináša súbor politicko-historických 
esejí, ale aj menších glos s témami, 
ako sú napríklad multikulturaliz-
mus, bratislavské sochy, 14. marec 
či vládcovia Slovenska po Nežnej revolúcii. Časť tex-
tov bola uverejnená v rôznych časopisoch, niektoré 
boli rozosielané internetom ako samizdaty. Treťou 
prezentovanou publikáciou bol zborník príspevkov 
z vedeckej konferencie v Smoleniciach Politickí väz-
ni v 20. storočí. Všetky tri knihy vyšli v spolupráci 
s organizáciou Politickí väzni – Zväz protikomunis-
tického odboja.

Michał Jagiełło (23. 8. 1941 –  †  1. 2. 2016) 

Čakali sme ho 11. februára, že sa znova stretne s priateľmi v Poľskom inštitúte v Bratislave, kde sa mal zúčastniť na pre-
zentácii knižky Tatry – koncert pre dvoch, v ktorej výstavu fotografických impresií K. Wojnarowského doplnil o básnické 
impresie. Že jeho biela hriva zasvieti… Už nepríde. Ale bude tam s nami. Spisovateľ, básnik, publicista, horolezec a horský 
záchranár, bývalý dlhoročný námestník ministra kultúry i riaditeľ Národnej knižnice… V každej oblasti svojho jestvova-
nia zanechal nezmazateľnú stopu, ale slovo bolo na jeho začiatku i konci. Vo svojej publicistike, poézii i próze sa venoval 

Slovensku ako málokto, ale navždy vstúpil do dejín ako autor dvojdielneho monumentálneho diela Slováci poľskými očami (748 strán A4), 
ktorého slovenský preklad z pera Tomasza Trancygiera na našu hanbu vydal Euroregión Tatry v Nowom Targu.  Michał, ďakujeme ti. Nezabú-
dame. Česť tvojej pamiatke. Ladislav Volko
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Neortodoxná recenzia
O POSLEDNÝCH A PRVÝCH VECIACH

SÚŤAŽE A VÝZVY
» Literárny fond – výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru udelí literár-
ne 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 Ale-
xandra 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. marca na adresu: Literárny fond, 
Sekcia pre pôvodnú literatúru, Grösslingová 55, 815 40 Bratislava 1. 
Ďalšie info: Anna Bédiová, 02/52 96 35 29, bediova@litfond.sk.

» Vydavateľstvo Perfekt spoločne s detským časopisom FIFÍK, detským 
Združením korytnačky a s podporou Domu umenia pre deti BIBIANA 
a MK SR vypisujú 12. ročník súťaže o pôvodnú poviedku určenú 
deťom. Neanonymná súťaž je určená slovenským autorom nad 18 ro-
kov, ktorí môžu posielať dosiaľ nepublikované poviedky do 15. marca. 
Jeden autor môže do súťaže prihlásiť dve poviedky, každú v rozsahu 
maximálne 5 normostrán. Poviedky posielajte na adresu: Vydavateľ-
stvo Perfekt, a. s., Karpatská 7, 811 05 Bratislava v dvoch vytlačených 
exemplároch a v elektronickej verzii na adresu sekretariat@perfekt.
sk. Výsledky súťaže oznámi vyhlasovateľ po vyhodnotení na webových 
stránkach www.perfekt.sk, www.fifik.sk a v periodikách Fifík a Knižná 
revue do 30. decembra. Ocenené a vybrané práce vyjdú v poviedkovej 
antológii v printovej aj elektronickej podobe. Hodnotenie a výber dvad-
siatich poviedok zrealizuje porota zložená z literárnych redaktorov, 

Najnovšia (jazyk reklamy) básnická zbierka (kategorizujúci, katalogizujúci, umŕtvujúci diskurz 
literárnej vedy) Mily Haugovej (značka) v tvrdej väzbe (nie ako Dáma s jednorožcom – rozhovor 
počas International Writing Program, 1996) canti…amore vyšla v Artfore (identita objektu je 
daná poľom; bohužiaľ, korektúre ušli „detske hmlisté“, „dennym snením“ a i.). Médium – písmo, 
telo, polaroid, mapa, archív, denníkový záznam, fotografia je posolstvo. Príťažlivosť Haugovej 
príťažlivého písania korení (aj) v intenzite, s akou (ju/nás to) priťahuje k (ne)bytiu: „…píšeme 
na telo sveta… sme / telo sveta / […] / (escaping vacancy)“. Miestami báseň nie imituje denník, 
ale mierou všednosti a významovej a estetickej (ne)nasýtenosti skutočne je len úvahovým 
fragmentom (napr. Rastlinné denníky XXV, XXVII). Tieto miesta sú však tiež inherentnou súčas-
ťou Haugovej sveta/tela/záhrady textu – vytvárajú v ňom diery, cez ktoré z lyrickej hrdinky 
presvitá fyzické telo sveta. Alebo z fyzického tela textu presvitá lyrický svet. Alebo z lyrického 
textu fyzické telo hrdinky. Estetická hodnota totiž vzniká sugerovaním identity, nástojčivého 
preskupovania čiastočiek medzi hmotným a nehmotným svetom, medzi nekonečne jedinečným, 
neparalelizovateľným a jedinečnom, ktoré je paralelou všetkého. Krajiny sna sú z reálnych 
snov aj z krajín mysle, sú symbolické aj telesné dôkazy, miešajú žiadostivosť a pamäť: „mapa: 
inteligencia skrýše / čistý červený labyrint: ostrovy sústredené k horizontu / (spln sa ťažko vlečie 
lastúra podobná palete farba / je nepreniknuteľnou perlou) teror detstva dýcha do / tvojich terčov“. 

Vťahuje do atmosféry LÁSKAvej akceptácie čoraz viac smrti – bielej a prežiarenej svetlom – ako života. Čoraz viac eschatologické. 
Coda, záverečný tanec v grand pas, coda, chvost kompozície: „coda: smäd prerastá do krvných vlásočníc / liturgia obetovanie ligotavé 
alkoholy / otvorené trhliny: túžba nevidieť / dotýkať sa“. Stále (viac) príbuznosť so všetkým živým aj neživým, nekonečná jednota, 
krása, láska, pravda: „canti: vstala som o pol piatej ráno / a vyšla do záhrady slabý závoj hmly / nad irismi sa vinul dolu k višniam a tam 
mizol / v poslednej letnej tráve: / […] / vychádza Orion / jesenné súhvezdie: svetlo ktoré / teraz príde bude len súmrak / […] / dni sa zúžia 
na // elementárne radosti“.

Ivana Hostová

spisovateľov, učiteľov. Odborným garantom súťaže 
je Peter Karpinský a vybraní študenti slovenského 
jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Prešovskej 
univerzity. Následne päť detských čitateľských 
kolektívov vyberie poviedku, ktorá získa Hlav-
nú cenu – Cenu dieťaťa 2016. Súťaž vzhľadom 
na adresáta predpokladá pozitívne východiská, 
humánne posolstvo literárneho diela určené deťom, ich rodičom a pe-
dagógom. Porota zvlášť ocení humorný prístup k spracovaniu témy. 
Okrem víťaznej Ceny dieťaťa 2016 získajú autori aj cenu časopisu Fifík, 
Združenia korytnačky, Knižnej revue a vydavateľstva Perfekt. 

» Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky vyhlasu-
je na rok 2016 grantový program na podporu podujatí v súvislosti 
s propagáciou kníh a zvyšovania čítanosti (festivaly, besedy s autormi, 
autorské čítania a pod.). Dotácie sa poskytnú na priame náklady súvi-
siace s prípravou a realizáciou podujatia. Maximálna výška požadovanej 
dotácie je 500 €. Predsedníctvo môže prideliť žiadateľovi dotáciu iba 
na jeden projekt v jednom kalendárnom roku. Na schválené projekty 
poskytne ZVKS dotáciu po uskutočnení podujatia a predložení pod-
kladov k vyúčtovaniu. Termín predkladania žiadostí na rok 2016 je 
priebežný. Žiadosť je potrebné poslať poštou na adresu Združenie 
vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky, Ľubľanská 2, 831 02 
Bratislava a zároveň aj e-mailom na adresu sekretariat@zvks.sk. Viac 
info: www.zvks.sk.
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ZJEDNOCUJE MA 
DOSPIEVANIE, 
ODVAHA BYŤ, JAS
Stanislava Chrobáková Repar (1960) je spisovateľkou, prekladateľkou, 
literárnou vedkyňou a filozofkou. Debutovala vo vydavateľstve Smena 
v zborníku Druhý dych (1985). Venuje sa poézii: Not Waiting for Miracles 
(1993), Zo spoločnej zimy (1994), Na hranici jazyka (1997, 2000), Anto-
lógia súčasnej slovenskej poézie (2006), Nahá v tŕní (2006), Tichožitia 
(2011), Echoechoecho (2013), Obešanje na zvon (2014), Fabrika porce-
lana / Fabrika na porcelán (2014) a i., próze: Kruh (1987), Krutokradma 
(1997), Anjelské utópie (2001), dvojjazyčne Slovenka na kvadrát (2009, 
2011, 2013; v roku 2013 z nej vznikla divadelná adaptácia) a i. Jej básne, 
prózy, eseje a články sú preložené do 16 jazykov. S Primožom Reparom, slo-
vinským básnikom, filozofom a vydavateľom, založila a koordinuje medzi-
národný projekt Časopis v časopise.

Čo bolo hlavnou motiváciou uchádzať sa 
o šéfredaktorské miesto v Romboide?
Jeho uvoľnenie – predchádzajúci šéfredaktor rezig-
noval zo svojej pozície. A tiež zhoda okolností. Člo-
vek v kultúre sa dnes musí správať ako obojživelník, 
prežiť vo vode aj na suchu. Asi som už mala dosť 
tej suchoty. Navyše, náhoda mi prihrala príležitosť 
zachrániť jeden slušný literárny časopis. Vlast-
ne jediný svojho druhu na Slovensku, čo sa týka 
kvality, záberu aj dosahu. Koniec koncov, mám 
v tom prax, Romboid som už raz zachraňovala pred 
kolapsom. Úplne najrozhodujúcejšie však bolo déjà 
vu, ktoré ma vrátilo až pred rok 1989. Aj vtedy bolo 
publikovanie v slušnom plátku veľkým luxusom. No 
a nezabúdajme ani na radosti spojené s kreovaním 
kultúrnych médií, že? 

Prehodnotili ste aj činnosť a kritické po-
stoje predchádzajúceho šéfredaktora Ra-
doslava Passiu voči vedeniu AOSS?
Myslím si, že Rado Passia sa k tomu viackrát ve-
rejne vyjadril, takisto Ivana Taranenková, ja ich 
postoje alebo činnosť nemám prečo prehodnocovať. 
Už aj preto nie, že sami dobrovoľne opustili loď, 
a to je dosť jasný signál celému okoliu. Možno ho 
prečítať jednoznačne, ale aj všelijako inakšie. Na-
príklad v kontexte ich aktivít, nielen minulých, ale 
aj súčasných, resp. budúcich. V každom prípade 
som sa však musela zaujímať o druhý člen tohto 
vzťahu, t. j. vydavateľa, pretože ten ostáva v hre 
a človek by mal mať aspoň v hrubých kontúrach 
predstavu, do čoho ide. Niečo viem zo svojich minu-
lých životov – samotný mechanizmus fungovania 
AOSS sa zase až tak veľmi nezmenil – a niečo som 

si overila na stretnutiach či v mailovej komuni-
kácii s ľuďmi, ktorí k celej veci mali čo povedať. 
(Pána Beláka, odvolaného predsedu AOSS, s kto-
rým to predchádzajúca redakcia určite nemala 
ľahké, som sa opýtala na jedinú vec: Kedy hodlá 
Romboidu vrátiť ním vyvlastnenú – po slovensky 
ukradnutú – webovú doménu. Očividne sa na to 
nechystá, priamej odpovedi sa vyhol.) Výsledok 
bol ten, že takmer polovica môjho osemstranového 
elaborátu, ktorým som potešila konkurznú komisiu, 
sa venovala analýze a vyhodnoteniu vzniknutého 
patového stavu, a to v záväznej polohe pre budúcu 
redakciu aj vydavateľa časopisu. Pre poriadok mu-
sím uviesť, že som nenarazila na jedinú námietku. 
Naopak, vidím úprimnú snahu súčasných predsta-
viteľov AOSS redakcii vytvoriť aspoň o čosi lepšie 
pracovné podmienky a časopisu umožniť dôstojné 
pokračovanie aj po jeho abrahámovinách. Tým 
nechcem povedať, že darovanému koňovi sa na 
zuby nepozerá(m). 

Aký by mal byť Romboid, aby dnes bol Rom-
boidom?
To je skoro šalamúnska otázka… alebo len nepres-
ná? Romboid je, bol a ostane Romboidom, menia sa 
však ľudia, ktorí ho robia, časy, v ktorých vychádza, 
jeho zabezpečenie aj postavenie medzi inými ča-
sopismi. A to, samozrejme, ovplyvňuje jeho obsah 
a kvalitu. Radi by sme boli dedičmi toho najlepšieho, 
čo sa nazbieralo počas 50-ročnej existencie časopi-
su, ale závislosť od širšieho – aj prispievateľského 
okolia je príliš veľká na to, aby sme mali všetko 
sami v rukách. Ak ostaneme platformou, ktorú 
budú spisovatelia a spisovateľky, ale aj preklada-

telia a prekladateľky či uvažujúci ľudia považovať 
za svoju, bude to pre nás to najlepšie východisko. 
Hovorím tým aj o kvalitatívnej náročnosti (hlavne 
na samých seba), otvorenosti (voči iným a inakším) 
a živosti, ktorú redakcia nemôže a nechce pred-
stierať. Musí byť výsledkom živej spolupráce s pri-
spievateľmi a dôležitými aktérmi literárneho života 
u nás aj v zahraničí. Takže – uvidíme.

Odzrkadlí sa tvoje účinkovanie v Romboide 
na koordinovaní známeho projektu Časopis 
v časopise, prípadne v pôsobení vo vydava-
teľstve i časopise KUD Apokalipsa?
Slovinské vydavateľstvo a časopis Apokalipsa 
a medzinárodný projekt Časopis v časopise sú 
dva životy toho istého tela, aktivity vychádzajú-
ce z rovnakého prostredia i presvedčenia, že svet 
bez literatúry, umenia alebo filozofie by bol len 
prázdnou škrupinou, smutnou karikatúrou seba 
samého. V prvom prípade sa tieto aktivity obracajú 
k slovinskej verejnosti, v druhom k  medzinárodnej. 
Kľúčovú úlohu však – ako všade inde – zohrávajú 
jednotlivci, ktorí prevezmú zodpovednosť na svoje 
plecia, často aj za iných, a ktorí tkajú siete tam, kde 
je to potrebné, alebo kde sami vidia istý potenciál. 
Ani u nás to nebolo inak. Po pätnástich rokoch tes-
ného pracovného partnerstva s Primožom sa naše 
predstavy o ďalšom smerovaní v niečom rozišli 
a v niečom nerozlučne spojili. Primož sa čoraz 
väčšmi profiluje ako filozof existencie. V praxi to 
znamená, že aj v rámci projektu Časopis v časopi-
se dochádza už niekoľko rokov k preskupovaniu 
akcentov. Obrovskú energiu si vyžiadalo najmä or-
ganizovanie medzinárodných filozofických sympó-
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zií, konferencií a workshopov, v ktorých iniciačnú 
úlohu prevzala jeho celoživotná láska – Søren Kier-
kegaard. Niekedy sa mi zdá, že tento pán opantal 
celý svet – a tak slovinský Škocjan a Ľubľana sa 
nenápadne stávajú nielen stredoeurópskym, ale aj 
svetovým strediskom kierkegaardovského výsku-
mu. Podotýkam, že aj s pomocou novozaloženého 
výskumného inštitútu Central European Research 
Institute – Søren Kierkegaard Ljubljana (CERI-SK 
LJ). No ten zatiaľ funguje takmer bez prostriedkov, 
o to viac jeho nemalé výsledky bijú do očí, zatiaľ čo 
obete ostávajú neviditeľné. Ostatné aktivity, ktoré 
nám čoraz viac bujneli do festivalových polôh, mu-
seli byť, už len z kapacitných dôvodov, potlačené 
do úzadia. Od tohto roku sa preto aj koncepčne 
vraciame k prvotnej podobe projektu – spolupráci 
redakcií, časopisov a ich vydavateľov v pracovnom 
(komornejšom) zmysle. Romboidu sa teda ponúka 
staronová príležitosť nadviazať tesnejšiu spolu-
prácu aj v medzinárodnom priestore. Čo sa týka 
vydavateľstva a rovnomenného časopisu Apoka-
lipsa, všetko závisí od ponuky a dopytu. Môžem 
pokračovať s genderovými číslami, edíciou Fraktal, 
plánovaním a redakčným spracovaním rukopi-
sov, s ktorými sa na mňa často obracajú samotní 
autori. Moja dvojdomosť je dnes už nezvratným 
faktom, aj keď sa zrejme budem v budúcnosti viac 
pohybovať na Slovensku. Je to teda o výbere, prio-
ritách a usilovnej komunikácii, ale malo by to byť 
aj o spomalení, stíšení a čase na seba. 

V roku 2014 ti vyšla kniha rozhovorov Exis-
tenciály I, vyšli zbierky básní v Slovinsku 
Obešanje na zvon aj na Slovensku Echoecho-
echo a dvojjazyčná zbierka haiku Fabrika 
na porcelán. V uplynulom roku si v Slovin-
sku vydala knihu esejí Agonija smisla a ku 
koncu roka vyšli dva tvoje preklady, Izby 
a iné básne Maje Vidmar v slovenčine a In-
teriér Štefana Strážaya v slovinčine. To je 
celkom dosť J. Čo v sebe vnímaš ako to 
základné, čo ťa stále robí jednou osobou, 
osobnosťou, ženou?
Hm, asi môj vnútorný hlas, daimonion. Podľa 
Sokrata je božského pôvodu a človeku pomáha 
pri rozlišovaní dobra a zla, kresťania by zrejme 
hovorili o duši a jej božskom určení (to mám aj 
nemám z wikipedie). Pod vplyvom prostredia i času, 
v ktorom som vyrastala, som sa tomuto termínu 
dlho vyhýbala, ale dnes sa k nemu bez obáv hlásim. 
Akokoľvek by sme v slovenčine pátrali, nenájde-
me iný ekvivalent, iba ak by sme podľahli číremu 
psychologizmu alebo sociologizmu a uverili, že 
povedzme psychika alebo triedny pôvod predsta-
vujú plnohodnotnú náhradu. Samozrejme, ani rod, 
etnikum, osobnostná integrita alebo iné podobné 
určenia fenomén ľudskej duše nevystihujú. Z veľkej 
časti ostáva tajomstvom aj pre svoj „vehikel“, svoj-
ho nositeľa. A zase sme pri literatúre a umení, či 

postmetafyzickej filozofii, estetike a etike… Jedine 
umenie má v ľudskom svete šancu zachytiť a šíriť 
neuchopiteľné frekvencie našich životov, ktorými 
vybočujeme z rámca utvrdených významov. A to 
aj vtedy, keď to robí pomocou intertextuality, kul-
túrnych citátov alebo diskurzívneho eklekticizmu. 
Moje autorské „výstupy“ teda veľmi úzko súvisia 
s mojím profesionálnym a spoločenským nasmero-
vaním (pozri vyššie). A čo ma robí „jednou ženou“? 
Rozdrobenosť, rozptýlenosť, rozštiepenosť medzi 
svetom mužských významov, neodkladných priorít 
a povinného nadhľadu a ženskou levitáciou, seba-
rozpustením a zdieľaním tam, kde aj rozum ostáva 
stáť – a tým nehovorím o mužoch a ženách ako 
zadefinovaných skupinách. Konflikty už vnímam 
len ako malosť zúčastnených strán. Zjednocuje 
ma dospievanie, odvaha byť, jas.

Keď už sme pri tej žene: uvedomuješ si, že 
Romboid bol doteraz iba chlapskou šéfre-
daktorskou záležitosťou?
Neuvedomujem, lebo som pri tom bola. Ak si to iní 
takto „uvedomujú“ alebo chcú takto vpisovať do 
svojho povedomia, nech im je odpustené.

Ďakujem! Existenciály I sú tu v dobe, keď 
máme boom „rozhovorovej“ literatúry (kaž-
dý s každým), ako by si podčiarkla ich dô-
ležitosť? A pripravuje sa aj pokračovanie?
Existenciály I v čase boomu možno vyšli, ale zachy-
távajú rozhovory z čias, keď si bolo čo vyjasňovať 
a rozhovory s osobnosťami plnili aj istú „hygienic-
kú“ funkciu v spoločnosti, literatúre alebo vo vede. 
Preto majú stále „šmrnc“. Posledný z nich (s Genna-
dijom Ajgim) vznikol tuším v roku 2001, teda ešte 
pred mojím odchodom do Slovinska. Keby ľudia 
vedeli, koľko múdreho aj vtipného kniha ponúka, 
išli by si nohy polámať, aby sa k nej dostali. Lenže 
to nevedia, v televízii alebo novinách im to nikto 
nepovie, a tak sa ma vydavateľ občas láskyplne 
prekáravo opýta, či nechcem od neho odkúpiť celý 
zvyšok nákladu. To je aj dôvod, prečo Existenciály 
II ani III uňho nevyjdú, hoci sme ich výhľadovo 
plánovali. A ja už nemám silu stále niekomu niečo 
ponúkať a dožadovať sa podpory či len obyčajnej 
pozornosti tam, kde by to malo byť samozrejmé – 
na slovenskom knižnom trhu. V zálohe mám teda 
materiál na dvojku aj na trojku, a či z toho niečo 
bude, je otázka pre iných. 

Mnohí si ťa nevieme predstaviť bez spo-
jenia s haiku. Kde sa zobralo toľko lásky 
k takémuto malému čomusi? 
Ani neviem, či „toľko lásky“ a či k „takémuto ma-
lému čomusi“. Láska je aj nie je, bola aj nebola. 
Občas ju vystriedali smršť, vákuum alebo vzdor, 
a to „malé čosi“ je v podstate veľká básnická forma, 
ktorá mala silu osamostatniť sa, ujsť spod kura-
tely iného básnického žánru, a vymazať hranice 

medzi subjektívnym a objektívnym, literárnym 
a mimoliterárnym, každodenným a transcendent-
ným, časovým a nadčasovým. Je to ako s tabletkou 

– je síce maličká, ale má veľkú moc. Akurát že haiku 
je skôr z rodu homeopatík; je len stopou čohosi, čo 
sa materializované nezachovalo – slovným odtlač-
kom sebapresahujúceho okamihu.  Okamih je preto 
okamih, lebo pominie. A to ma vždy fascinovalo: byť 
aj nebyť súčasne, a len tak vlastne môcť byť v sebe 
aj v inom, v jednom aj vo všetkom. Veď vravím, že 
ma celkom po žensky zjednocuje (post)dospievanie, 
(trans)levitácia…

Napísala si nejaké haiku v poslednej dobe?
Napísala: Spomladanski dež. / Gasilci drvijo / 
v neznano J.

Momentálne je tvojím čerstvým počinom 
už spomenutý preklad poézie slovinskej 
poetky Maje Vidmar (1961). Po jeho prečí-
taní som mal dojem, že prenikám do jednej 
duše Vidmar-Repar. Žeby súznenie?
Och, nie, to zase nie. Buď si nás čítal veľmi rýchlo, 
alebo veľmi pomaly J. Je síce pravda, že som sa tým 
prekladom dlho zapodievala, lebo Majina poetika, 
zdanlivo jednoduchá, až asketická v sebe skrýva 
rôzne pasce a prekladateľské výzvy, no jej básnické 
(alter)ego má celkom iné charakteristiky než to 
moje a duša Vidmarovej nie je spárovaná s dušou 
Reparovej. Moja vytrácajúca sa protagonistka nie 
je dosť sebecká a Majina sebazvýlučňujúca zase 
nesebecká, rozpätie medzi nimi je teda až frustru-
júce, takmer neprekročiteľné. A hoci z Vidmarovej 
zbierok trčia stereotypné ženské čary a stratégie, 
jej básne tým nič nestrácajú. Naopak, v dnešnom 
svete naberajú na pôsobivosti, zatiaľ čo moja po-
ézia, tak to vnímam ja, je existenciálne číra ešte 
aj vtedy, keď sa v nej experimentuje s rôznymi 
habitusmi. Nie a nie sa dotiahnuť na rôzne duté 
simulakre či sebastredné výstrednosti, neraz pod-
mienené stratou kultúrnej pamäti! Maja je teda väč-
šia a lepšia kombinatorička, vo svojej zameranosti 
na cieľ hádam aj všestrannejšia. Je tiež nositeľka 
najvýznamnejších slovinských ocenení za poéziu, 
kým na Slovensku sme ešte nezbadali, že sme tu 
mali nejakú strednú generáciu, ktorá medzitým 
stihla zostarnúť, pardon, dospieť, a pomaly nám 
odchádza do dôchodku. Ak si aj médiá, inštitúcie 
či mienkotvorní jednotlivci niekoho všimli, tak len 
toho, kto stihol aj zomrieť, kázať iným, preniknúť 
do pop-kultúry alebo sa aspoň ocitnúť v ohrození 
života. Nuž, boli zlaté šesťdesiate, potom nežné 
deväťdesiate a medzitým nič, iba vlčia tma. Vyzerá 
to tak, že preskakovanie bezprostredne susedia-
cich generácií sa u nás stalo bežnou športovou 
disciplínou. U tých za nami ma to ani neprekvapuje, 
ale u tých pred nami rozhodne áno.

Radoslav Matejov

ZJEDNOCUJE MA 
DOSPIEVANIE, 
ODVAHA BYŤ, JAS
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Máloktorý debutant si hneď trúfne na tri- 
stostranový román. Ja však viem, že hoci 
je Bez lásky vašou knižnou prvotinou, pí-
šete už od mladosti. Čo rozhodlo, že ste 
sa odhodlali vyjsť so svojím písaním na 
verejnosť?
Keď idete písať knihu, neviete dopredu, koľko bude 
mať strán. S poviedkami som sa ako študentka 
celkom úspešne zúčastňovala na literárnych 
súťažiach Wolkrova Polianka a Jašíkove Kysuce, 
no pravda je, že s dlhším literárnym textom som 
nemala skúsenosť. A čo rozhodlo, že som sa odhod-
lala? Asi biologické hodiny. Tak ako na splodenie 
dieťaťa, aj na napísanie literárneho diela môže byť 
raz neskoro. Celý život som si v duchu písala knihu 
a považovala som za samozrejmé, že jedného dňa 
začnem. No mala som v sebe akýsi blok. Keď sa 
mi rozpadol vzťah, vedela som, že už musím, lebo 
môj život zrazu nič nenapĺňa. 

V podtitule vašej knihy stojí – Ženský ro-
mán pre silné nátury. Ako ste to mysleli?
Je to skôr recesia či marketingový ťah, alebo snaha 
o zľahčenie azda až priveľmi patetického názvu. 
Ľudia, ktorým som dala čítať rukopis, mi vraveli, 
že „je to drsné“, tak som si povedala, že čitatelia 
by mali mať silné nátury. Niekomu možno príde 
život hlavnej hrdinky príliš bezútešný, možno si 
niekto pri sexuálnych scénach bude zakrývať oči. 
Skrátka – nič pre citlivky.

V jednej novinovej anotácii som sa dočítala, 
že sa usilujete „prepojiť dva zdanlivo ne-
spojiteľné literárne svety – červenú knižni-
cu a intelektuálnu literatúru“. Prepojili ste 
tieto dva svety alebo vám o to vôbec nešlo?
No, vôbec mi o  to nešlo. Myslím si, že ide 
o nedorozumenie. Červenú knižnicu nečítam, 
predpokladám však, že jej základom je ľúbostný 
vzťah, a ten v mojej knihe úplne absentuje. Ale 

čítam občas súčasné ženské romány, hrdinky 
v nich riešia aj vzťahové problémy. A keďže tento 
žáner poznám, viem, že moja kniha sem štýlovo 
nepatrí. No pravda je, že čitateľky sa s mojou 
hrdinkou veľmi stotožňujú, a z tohto pohľadu 
môžeme hovoriť o „románe pre ženy“. Ženského 
tárania, aké ženy poznajú z práce a z kaviarní, je 
tam tiež dosť.

O vašej knihe sa hovorí aj ako o erotickom 
románe. Mne sa však zdá, i keď sú tu se-
xuálne scény opísané explicitne, že skôr 
podčiarkujú prázdnotu medziľudských 
vzťahov a hlad hlavnej hrdinky po objatí 
a bezpečí. Ako to vnímate vy? Napísali ste 
erotický román?
Nie som literárna vedkyňa, ale ak môžem  
usudzovať z vlastnej čitateľskej skúsenosti, erotic-
ký román spadá do ľahšieho žánru a sex je jeho 
primárnou témou. Väčšinou v kombinácii s láskou. 
Sexuálne scény sú v ňom nasekané prvoplánovo 
a je to často jediné, čo robí takýto text ako-tak za-
ujímavým, lebo ani jazyk nebýva veľmi originálny. 
Píše Michel Houellebecq erotické romány? Alebo 
nakrúca Lars von Trier erotické filmy? A predsa 
ich kritika obviňuje z pornografie. Napísala som 
román, v ktorom je okrem frustrácií aj sex, tak ako 
v živote. A áno, hrdinka túži – ako všetky ženy – po 
láske a objatí, takže predsa ste ma usvedčili zo 
ženského románu. Mal to byť pôvodne esejistický 
román. Asi sa mi to trochu vymklo z rúk.

Hlavná postava, ktorá v románe nemá 
meno a nazývate ju prosto ženou, doká-
že aj najväčšiu banálnosť povýšiť na vtip, 
absurditu, životné ponaučenie. V tomto 
vás už viacerí prirovnali k spisovateľovi 
Rudovi Slobodovi. Je to váš literárny vzor?
Nebudem hovoriť o vzore, lebo to by vyzeralo, že ho 
chcem napodobňovať, čo by nebolo dobré, ani keby 

sa mi to podarilo. Človek môže mať vzory, ale pri 
písaní hneď zistí, že sa musí vydať vlastnou cestou. 
No veľmi ma oslovuje, ako Sloboda píše. Nedávno 
som v kníhkupectve urobila pokus. Otvorila som 
postupne niekoľko súčasných slovenských kníh, či 
ma upútajú prvou vetou. Neboli zlé, ale do čítania 
som sa musela trochu nútiť. Potom som otvorila od 
Slobodu knihu, ktorú som ešte nečítala, a chytila 
ma od prvej vety. Fungovalo to.

Nepopierate, že vaša kniha je do značnej 
miery autobiografická. Možno práve preto 
pôsobí tak autenticky a nevykonštruovane. 
Aké na ňu máte ohlasy z bezprostredného 
okolia, teda od tých, ktorí sa v nej mohli 
nájsť?
Milan Kundera vraví, že by mali prijať zákon o po-
vinnom pseudonyme, aby nikto neporovnával dielo 
autora s jeho životom. Ohlasy mám veľmi pozitívne, 
až som prekvapená, strávili to dokonca aj muži 
a katolíci. Príbuzným sa páčila, hoci sa v nej našli. 
Nepísala som ju pre tých, ktorí by sa tam „mohli 
nájsť“. Názor väčšiny z nich nepoznám. Sú to pre 
mňa čitatelia ako iní. 

Nebudem vám klásť obligátnu otázku 
o vašich plánoch, lebo nepochybujem, že 
v románovej tvorbe budete pokračovať. 
Mohli by ste nám však trochu priblížiť  
publicistickú knihu, ktorú máte rozpraco-
vanú s filmovým kritikom Pavlom Brankom?
Môžem povedať len toľko, že bude veľmi zaujímavá. 
Budú to rozhovory nielen o filme, ale aj o bohu, ro-
dine, láske, imigrantoch, neuróze, sexe a – o inom. 
Skôr naše filozofické dišputy na rôzne témy. Ale 
také freestylové. 

Denisa Fulmeková

ROZHOVOR

Foto Zuzana Gavulová

TROCHU SA MI TO 
VYMKLO Z RÚK…

...hovorí o svojom románovom 
debute Iris KOPCSAYOVÁ 
Iris Kopcsayová (1967) vyštudovala právo, ale od skončenia vysokej školy 
pracuje ako novinárka. Vystriedala viacero redakcií (napr. Národná ob-
roda, Plus 7 dní, Život, Mamina…), teraz pracuje v denníku Sme. Pôsobila 
tiež ako scenáristka televíznych relácií a kriminálnych seriálov. Román 
Bez lásky (Drewo a srd) je jej knižným debutom.



Už v knihe Bol som detský špión (2011) ste 
spracovali tému z obdobia komunizmu. Je 
medzi ňou a novou knihou nejaký inšpi-
račný súvis? 
Obidva príbehy sa odohrávajú v socialistickom 
Československu, a to je asi tak všetko. Keď som 
dokončil dokumentárny román Bol som det-
ský špión, uvažoval som o tom, že bude veľmi 
ťažké, aby som silnou a pre mnohých doteraz 
neuveriteľnou témou prekonal túto knihu. Pa-
mätám si, že keď som mal asi dvadsať rokov, 
hovorilo sa, že niekto odletel z Devínskej kobyly 
na rogale do Rakúska a iný zase prekonal želez-
nú oponu v balóne. Keďže vtedajšia tlač o tom 
nemohla písať, stávali sa z týchto invenčných 
útekov postupne legendy, ktoré mali s realitou 
veľmi málo spoločné. Napadlo mi, že by bolo dobré 
podať o tom svedectvo a uviesť tie príbehy na 
pravú mieru, čo sa mi, dúfam, podarilo.

Téma utečencov je v súčasnosti veľmi ak-
tuálna – bol toto dôvod na spracovanie 
témy útekov z ČSSR a cez Berlínsky múr? 
Prvé stretnutie s hlavným hrdinom knihy Rober-
tom Hutyrom som mal pred takmer dvomi rokmi, 
keď téma utečencov ešte nebola taká výrazná ako 
teraz, takže nie J.

V knižke ste spracovali viacero pokusov 
o útek, úspešných aj neúspešných. Domi-
nantný príbeh zachytáva spomínaného bý-
valého reprezentanta ČSSR v cyklistike 
Roberta Hutyru. Aký dojem vo vás tento 
človek zanechal?
Aj keď je medzi nami určitý vekový rozdiel, nikdy 
som ho počas našich rozhovorov nepociťoval. Už 
pri našom prvom stretnutí sme si podali ruky a Ro-
bert ma okamžite požiadal, aby sme si tykali. Od 
tej chvíle som vedel, že sme na jednej vlne. Robert 

je mimoriadne pozitívny človek, ktorý sa nikdy 
v živote nikoho a ničoho nebál.

Vedeli by ste si predstaviť, že by vaše re-
portáže mohli byť podkladom pre ďalšie 
spracovanie, povedzme filmové?
Bol by z toho zaujímavý dokumentárny seriál 
a som presvedčený, že by mal čo povedať aj mladej 
generácii. Z hlavného príbehu, dramatického 
letu Hutyrovcov v balóne cez železnú oponu, 
si viem predstaviť aj hraný film. Obávam sa 
však, že televízie v súčasnosti zaujímajú najmä 
nekonfliktné témy. V tejto chvíli mi nenapadne 
názov jediného filmu od novembra ´89, ktorý je 
o niečom dôležitom a zásadnom.  

V závere publikácie uvádzate, že máte záu-
jem o informácie o ďalších ľuďoch, ktorým 
sa podarilo dostať cez hranice zaujímavým 
spôsobom. Pracujete na pokračovaní?
Niekto lieči ľudí, iný opravuje autá a ja sa snažím 
približovať ľuďom silné príbehy, ktoré by ich mohli 
zaujať a osloviť. Určite si viem predstaviť pokračo-
vanie spomínanej knihy.

Ako si spomínate na obdobie socializmu? 
Myslíte si, že sa nám podarilo poučiť sa 
z minulosti?
Bola to doba často nepochopiteľných zákazov a prí-
kazov. Vyrastal som v čase normalizácie, kde bolo 
všetko dopredu a v súlade s jedinou vládnucou stra-
nou nalinajkované a určené. Ten, kto vytiahol hlavu 
z davu, mohol veľmi rýchlo o ňu prísť a jeho deti 
trpeli s ním. Ak vám niekto zo staršej generácie povie, 
že za socializmu bolo lepšie ako teraz, neverte mu. 
A či sme sa dokázali poučiť z minulosti? V niečom 
možno aj áno, škoda však, že tak rýchlo dokážeme 
zabúdať. Preto je dôležité vracať sa k témam z mi-
nulosti a pravdivo ich približovať mladej generácii.

Publikácia 55 minút medzi životom a smrťou 
s podtitulom Odvážne úteky cez železnú oponu 
ponúka spätný pohľad na nedávnu históriu obdo-
bia komunizmu, keď žiť slobodne a s lepším zá-
robkom bolo pre mnohých len snom. Avšak túžba 
emigrovať za slobodou dodala nevídanú odvahu 
mnohým, ktorí sa pokúsili prejsť hranice ilegál-
ne. Kniha je plná príbehov ľudí zo socialistické-
ho ČSSR a Východného Nemecka, ktorých vízia 
slobodného a kvalitnejšieho života prekonala 
hranice kreativity a ich spôsob úteku za hranice 
bol často vskutku nevšedný. Prevažnú časť knihy 
tvorí útek cyklistického pretekára Roberta Huty-
ru, ktorý v roku 1983 spolu so svojou manželkou 
a dvomi deťmi opustil Československú republiku 
nezvyčajným spôsobom – hranice preletel vo 
vlastnoručne zostrojenom teplovzdušnom ba-
lóne. Jedinečnými boli aj snahy o útek na tanku 
zostrojenom zo starého Wartburgu, v skafandri 
z hrnca, na motorovom rogale či preplavenie 
sa cez štátne hranice v dutine kmeňa stromu 
po hladine rieky Dyje. Ilegál nych spôsobov na 
útek bolo v tých časoch mnoho, no, bohužiaľ, 
nie všetky sa skončili šťastne a vyžiadali si veľa 
zbytočných obetí. Dokumentárnosť a kontrast 
úspechu a tragédie zaujímavým spôsobom po-
dáva príbehy útekov nešťastných ľudí a zároveň 
nastavuje zrkadlo dobe nedávnej minulosti.

Mária Nováková

Knihu 55 minút medzi životom 
a smrťou  môžete vyhrať, ak do 
31. marca pošlete kupón vydavateľ-
stva Forza Music na adresu redakcie.

ROZHOVOR

súťaž

KUPÓN 
FORZA MUSIC

KUPÓN  »
do 31. marca
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Jozef Kollár predstavil svoju novú knižku 
17. februára v kníhkupectve Panta Rhei 
na Poštovej ulici v Bratislave spoločne 

s Robertom Hutyrom.

...hovorí o svojom románovom 
debute Iris KOPCSAYOVÁ 

NA CESTE 
ZA SLOBODOU…

Prozaik a reportér Jozef Kollár (1960) vstúpil do 
literatúry poviedkovou zbierkou Nedorozumenie 

(1994), za ktorú získal cenu Ivana Kraska za najlep-
ší debut. Doteraz vydal viacero próz a publicistic-

kých textov: Samorast. Môj život s džezom (2003), Musíme to prežiť (2010), 
no venuje sa aj písaniu kníh pre deti a mládež, napríklad Majusov najo-

bľúbenejší gombík (2007) a Krajinka Bodliačikovo (2011). Jeho najnovšiu 
knihu 55 minút medzi životom a smrťou (2015) vydáva Forza Music.
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Námet vychádza z jej vlastnej životnej skúsenosti, 
keď sa v mladosti zamilovala do chlapca, ktorý 
sa zabil. Napísať román sa odhodlávala celé roky. 
Dnes venuje veľa úsilia tomu, aby medzi tínedžermi 
odtabuizovala tému samovraždy a vyzýva mladých, 
aby o svojich problémoch hovorili.

Aké novinky pre mladých dospelých chystá 
vydavateľstvo Ikar v najbližšom období?
Najočakávanejšou novinkou posledných dní bola 
ďalšia Greenova kniha Will Grayson, Will Grayson, 
ktorú napísal v spolupráci s Davidom Levithanom. 
Je to vôbec prvý román s tematikou LGBT, ktorý sa 
dostal na rebríček najpredávanejších kníh podľa 
prestížneho denníka NY Times. Pripravujeme tiež 

Call kráčal po chodbách magistéria k chladným 
jazierkam a podzemným riečkam pretekajúcim jas-
kyňami. Napokon pri jednej zastal, vyzul si čižmy 
a ponoril nohy do bahnistej vody.
     Znova mu napadlo, či je dobrý človek. Vždy si 
myslel, že je v pohode, tak ako väčšina ľudí. Ani 
strašný, ani úžasný. Normálny.
     Určite nie vrah.
     Ale Constantine Madden bol vrah. Zlovestný 
pomätenec, ktorý stvoril monštrá a pokúšal sa okla-

mať smrť. A Call je Constantine. Neznamená to, že je zodpoved-
ný za všetko, čo Nepriateľ smrti urobil, i keď si to nepamätá?

Knižná séria Magistérium od dvojice amerických autoriek Holly Blac-
kovej a Cassandry Clarovej zavedie mladého čitateľa do školy ukrytej 
v podzemných jaskyniach, v ktorej sa deti od 12 rokov učia ovládať 
svoje magické schopnosti. V prvom diele plánovanej pentalógie Železná 
skúška sme sa zoznámili s hlavným hrdinom Callumom Huntom, ktorý 
spoločne s priateľmi Aaronom a Tamarou úspešne zdolal úskalia prvého 
ročníka. Na začiatku druhého dielu Medená rukavica (preklad Michal 
Jedinák) Callum trávi prázdniny v rodnom meste spoločne s otcom 
a vlkom posadnutým chaosom, ktorého si priviezol zo školy. Pokojné 
dni mu však naruší hrôzostrašné odhalenie, že vlastný otec mu chce 
ublížiť, pretože v Callumovi drieme duša zlého mága Constantina. 
Chlapec preto uteká z domu a hľadá útočisko v Magistériu. V novom – 
medenom ročníku stojí pred trojicou kamarátov namáhavá misia: získať 
späť ukradnutý alkahest, medenú rukavicu, ktorá dokáže pripraviť 
niektorých mágov o ich schopnosti. V stávke je príliš veľa – nielen 
život Aarona, Calluma i jeho otca, ale najmä ovládnutie celého sveta...

Vstal som a oznámil som mu: „Ehm, som Will Grayson.“
 „W-I-L-L G-R-A-Y-S-O-N?“ vyhláskoval to neuveriteľne rýchlo.
 „Ehm, áno,“ prikývol som. „Prečo sa pýtaš?“
 Chalan na mňa chvíľu hľadel a tváril sa, akoby si myslel, že si z neho 
strieľam, napokon vyhlásil: „Lebo aj ja som Will Grayson.“
 „To akože vážne?“
 „Vážne,“ odvetil. Nevedel som, či je paranoik, schizofrenik alebo oboje, 
ale vtedy vytiahol zo zadného vrecka peňaženku oblepenú lepiacou pás-
kou a ukázal mi illinoiský vodičský preukaz. Stredné 
mená sme mali odlišné, ale inak – bolo to tak.

Aj ďalšia novinka z edície YOLi pochádza z pera dvo-
jice spisovateľov. John Green spoločne s Davidom Le-
vithanom vytvorili krehký príbeh o inakosti a hľadaní 
identity nazvaný Will Grayson, Will Grayson (preklad 
Tamara Chovanová). Jeho hrdinami sú dvaja dospie-
vajúci chlapci s rovnakým menom – ich rozprávanie 
je v knihe oddelené aj typograficky. Autor nepárnych 
kapitol John Green predstavuje čitateľom Willa Graysona žijú-
ceho relatívne pokojným životom stredoškoláka. S najlepším 
priateľom, homosexuálom Drobcom Cooperom, riešia bežné 
situácie spojené s dospievaním: prvé lásky, kamarátstva, rodičovské zá-
kazy... V párnych kapitolách písaných Davidom Levithanom spoznávame 
druhého willa graysona s poriadne komplikovaným osudom: vyrastá iba 
s mamou, popri škole si musí zarábať na živobytie, len ťažko sa vyrovná-
va so svojou homosexualitou, trpí depresiami a nemá takmer žiadnych 
ozajstných priateľov. Jeho jedinou útechou je internetová komunikácia 
s priateľom Isaacom. Ich prvé stretnutie však dopadne úplne inak, ako 
si Will naplánoval, no práve vďaka nemu sa zoznámi s druhým Willom 
i Drobcom a ich životy sa nečakane prepletajú... O obe knihy môžete súťažiť 
zaslaním kupónu Ikar na adresu redakcie.

Katarína Zitová

PROBLÉMY 
DOSPIEVANIA

V edícii YOLi doteraz vyšlo okolo 40 titulov. 
Ktorá kniha alebo autor boli medzi čitateľ-
mi najúspešnejší?
Určite John Green. Jeho knihy zaujali čitateľov azda 
všetkých vekových kategórií. Príbehy, ktoré píše, 
sú citlivé, úprimné a napriek zložitým témam neraz 
s veľkou dávkou humoru. Navyše sú ľuďom blízke. 
Sám autor priznáva, že ho často inšpirujú osudy 
iných. Román Na vine sú hviezdy možno označiť za 
top bestseller v našej edícii. Aj hlavná hrdinka tohto 
príbehu Hazel mala v Greenovom živote dôležité 
postavenie. V skutočnosti sa volala Esther, patrila 
medzi jeho dôverné priateľky a zomrela na rakovi-
nu, keď mala šestnásť. Podobnú atmosféru má aj 
kniha Všetky skvelé miesta od Jennifer Nivenovej. 

Vydavateľstvo Ikar už takmer dva roky prezentuje knihy 
určené pre vekovú kategóriu mladých dospelých pod edič-
nou značkou YOLi. Každý mesiac do nej pribudne niekoľko 
noviniek – vo februári sú to knihy Medená rukavica 
a Will Grayson, Will Grayson. Viac o edícii prezrádza 
marketingová manažérka Aneta Korenčíková.

jedinečný debut anglickej autorky Nevypovedané, 
príbeh mladučkej Megan, ktorá po silnom negatív-
nom zážitku prestane hovoriť a odháňa od seba aj 
tých najbližších. Kniha sa citlivo dotýka témy se-
xuality, zároveň podčiarkuje silu priateľstva a puto 
rodiny. V marci vychádza aj tretia časť úspešnej 
fantasy série Labyrint: Smrteľná liečba a fanúšiko-
via sa už teraz môžu tešiť na filmové spracovanie.

Väčšinu vydaných titulov tvorí produkcia 
zahraničných spisovateľov. Pripravujete 
v blízkej dobe aj knihu domáceho autora?
Zatiaľ jedinou slovenskou knihou v edícii YOLi je 
titul Čierna schránka. Talentovaná autorka Nina 
Protušová začínala na literárnom portáli Mám-
talent.sk a zaujímavé je, že v čase, keď jej román 
vyšiel, mala len devätnásť rokov. Už v apríli však 
plánujeme vydať druhé vydanie knihy Martiny Sol-
čanskej Aprílové dievča, tentoraz s novou atraktív-
nou obálkou a ako paperback. Táto správa vyvolala 
medzi našimi mladými čitateľkami veľmi pozitívny 
ohlas, preto veríme, že príbeh štrnásťročnej Bibiány 
si nájde svoje verné fanúšičky.
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„Každy prichádza na svet ako jedna jediná bunka, 
menšia ako prachová čiastočka. Ovela menšia. Potom sa 
delíme. Množíme. Dačo pribudne, dačo odbudne. Hmota 
strieda majitelov, atómy prúdia sem i tam, molekuly 
sa otáčajú okolo vlastnej osi, bielkoviny sa zhlukujú, 
mitochondrie vysielajú príkazy na bunkové dychanie. 
Človek začína ako mikroskopicky elektrónovy oblak. 

Plúca, mozog, srdce. Po štyridsiatich tyždnoch sa šest 
biliónov buniek ocitne vo zveráku matkinych pôrodnych 
ciest a už jačíme na plné hrdlo. V tej chvíli nás svet 

berie do parády.“

Vydavateľstvo Ikar prináša slovenskému čitateľovi román víťaza Pu-
litzerovej ceny 2015, ktorý má bezmála 600 strán a autor na ňom 
pracoval 10 rokov. Sústreďuje sa na obdobie druhej svetovej vojny, no 
rozprávanie siaha aj pred jej vypuknutie a zároveň v niekoľkých mo-
mentoch zachytáva čas po jej skončení. Americký spisovateľ Anthony 
Doerr zvolil pri tejto rozsiahlej látke označenie kapitol podľa dátumov, 
čo je výborné kvôli prehľadnosti, navyše to čitateľovi pomáha uvedo-
movať si udalosti od ich motivácie cez uskutočnenie až po dôsledky. 
Aby sa však chronológia nestala monotónna a aby sa nestratilo na-
pätie, niektoré kapitoly časovo poprehadzoval. Ak k tomu prirátame 
dynamické stručné podkapitoly, vynára sa premyslená a pritom jedno-
duchá a účinná literárna stavba, ktorá umožňuje dosiahnuť u čitateľa 
pozitívnu spätnú väzbu už po prvých riadkoch.
 Táto kompozičná stavba je však len predpokladom, skutočná esencia 
knihy prichádza až s jej obsahom. Sledujeme osudy dvoch detí: slepej 
Marie-Laure a Wernera. Majú spoločný problém, a tým je vojna, kto-
rá ich donúti preskočiť mladosť a predčasne dospievať. Okrem tohto 
spoločného bodu majú všetko ostatné rozdielne a vzhľadom na vojnu 
je asi najpodstatnejším rozdielom už to, že sú: ona je Francúzka a on 
Nemec. Ocitajú sa na opačných stranách vtedajšieho globálneho kon-
fliktu, ktorému vlastne nerozumejú, no jeho chápadlá pomerne rýchlo 
a nekompromisne narušia ich obyčajné životy. A práve túto autorskú 
voľbu nevinných ľudí za hlavných protagonistov považujem za výpo-
vedne a esteticky kľúčovú. Ani jeden z nich totiž nie je v pravom zmysle 
slova bojovník a tobôž hrdina. Ich subtílny citlivý svet je na kilometre 
vzdialený od frontových línií a hrdinských činov. Doerr sa dokázal 
pozrieť na vojnu inak a v texte sa nedočkáte epických bojových scén 
a nahustených výjavov s dokaličenými telami – vojna je napriek tomu 
všade citeľná, jej hrôza je tu akási prefíkaná, pramení v nezadržateľ-
nosti jej dosahu, práve v tom, že ľudí, o ktorých by ste predpokladali, 
že ich mala obísť, lebo sú z hľadiska mocností vlastne bezvýznamní, 
dosadí do stredu. Ktovie, aký by bol život slepej Marie-Laure, milovníčky 
mäkkýšov, ktorá žije s otcom, pracovníkom prírodovedného múzea 
v Paríži, a ten jej obetavo vyrába makety blízkych ulíc, aby sa nestra-
tila? Ktovie, ako by dopadol Werner – sirota, nízky bielovlasý chlapec, 
ktorý mal pracovať v bani, no medzi ostatnými vynikal mimoriadnym 
talentom na elektrotechniku? Ich život mohol plynúť ako iné obyčajné 
vody, kdesi až tam k tomu konečnému svetlu, ktoré teraz nevidíme. Ale 
všetko bolo inak! Marie-Laure musí s otcom utekať z Paríža čo najďalej 
od Nemecka na severozápad Francúzska do mesta/ostrova Saint-Malo 
k príbuzným: k prastrýkovi. Werner v súhre pre neho prajných okolností 
nastupuje na prestížnu nacistickú školu a neskôr ako radista odhaľuje 
hniezda ilegálneho rádiového vysielania. Ani jeden z nich priamo nebo-
juje, Werner síce odhaľuje nepriateľov ríše, ale likvidujú ich iní vojaci 
a Marie-Laure by takisto nebojovala, ale u príbuzných v Saint-Malo sa 
zapojí svojou troškou a pašuje cez Nemcami obsadené mesto správy, 
ktoré tajne odvysiela jej prastrýko. Otca jej zatknú, situácia sa vyhro-
cuje a k Saint-Malo sa blíži Werner, lebo má odhaliť ilegálne vysielanie 
– dve paralelné línie deja by sa mali preťať! V ich spodných častiach 
sa ako bahno prevaľuje línia rozprávania o nacistickom práporčíkovi, 
ktorý akoby svojou zhubnou chorobou zosobňoval celú vojnu. S menom, 

pri vyslovení ktorého vám naskočia zimomriavky: von Rumpel, veľmi 
túži spoznať Marie-Laure, pretože otec jej pred odvlečením stihol dať 
jeden muzeálny kúsok opradený zázračnými legendami… Rozprávanie 
sa v týchto miestach dotýka konkrétnej historickej udalosti, jednej 
z najväčších vojenských operácií druhej svetovej vojny: vylodenia spo-
jeneckých vojsk v Normandii v roku 1944, s prenikaním amerických 
jednotiek aj do Saint-Malo (odporúčam pozrieť si zopár informácií na 
webe, čítanie tak bude autentickejšie). Príbeh vrcholí v príkrych, drs-
ných scénach, ktorých efekt nie je v samom násilí, ale vo vnútornom 
prežívaní faktu, že absolútna mašinéria nadiktuje obyčajným ľuďom, 
či sú na tej alebo onej strane, iba jedinú možnosť: byť obeťou…
     Úprimne povedané, príbehy o svetových vojnách ma už po toľkých 
stvárneniach nudia. No po prečítaní knihy Svetlo, ktoré nevidíme som 
nebol ani unudený, roztrpčený či depresívny, naopak, kniha má v sebe 
osobitú presvedčivosť, je v nej čosi duchovné a povznášajúce. Niečo, čo 
mi v samom jadre pripomenulo Petra a Luciu od Rollanda a ich tragédiu 
v prvej svetovej vojne. Ani tam totiž na konci nebol žiadny víťaz. Je to 
veľký príbeh postavený na malých ľuďoch!

Radoslav Matejov

ŽIVOT 
S JEDINOU 

MOŽNOSŤOU



KUPÓN 
KK BAGALA

Knihu Reflux môžete vyhrať, ak pošlete na adresu našej redakcie 
kupón KK Bagala do 31. marca!
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„Kniha má tri časti. Podla 
autorky bola prvá čast napísaná v tom 

istom čase ako 57 km od Taškentu 
a mala byt pôvodne jej súčastou.“

Po predošlých dvoch knihách Buchty švabachom (2011) a 57 km od Taškentu (2013) 
prichádza Zuska Kepplová so svojou novinkou pomenovanou podľa spätného 

návratu potravy do pažeráka: Reflux (Koloman Kertész Bagala 2015). Spoločným znakom všetkých troch kníh je téma domova. Zatiaľ čo prvé dve boli 
zväčša o mladých ľuďoch, žijúcich dočasne v zahraničí, ale ich podstatnou témou bolo hľadanie samých seba, jej novinka sa zaoberá návratom domov. 
Tam ich hľadanie pokračuje.
 Hlavnú postavu po návrate domov čaká prekvapenie. Zrazu zisťuje, že si so svojimi blízkymi až tak nerozumie, nemá však istotu, či to tak nebolo aj 
pred jej odchodom.  
 Kniha má tri časti. Podľa autorky bola prvá časť napísaná v tom istom čase ako 57 km od Taškentu a mala byť pôvodne jej súčasťou. Vydavateľovi 
Kolomanovi Kertészovi Bagalovi sa však zdalo, že text by mohol byť súčasťou niečoho väčšieho. Druhú a tretiu časť teda autorka dopísala v Prahe, kde 
bola na študijnom pobyte.  
 Prvá časť s názvom Milan je o návrate študentky africkej literatúry Evy Strapkovej, mladej „slniečkarky“, ako by ju niektorí určite označili. Ide o em-
patickú ženu, ktorá prerušila štúdium v Amerike a na Slovensko sa vrátila, keď ju poprosila rozvedená mama, aby jej pomohla postarať sa o babku 
trpiacu Alzheimerovou chorobou. Vo svojom rodisku učí na základnej škole slovenský jazyk a literatúru. Milan je robotník, Róm, ktorý pripomína jej 
lásku v Amerike, indického muža Kumara. Obaja ju zaujali svojou nekomplikovanosťou, boli akýmsi jej protikladom. V úvodnej časti sa dozvieme aj 
o Evinom živote v Amerike. Inak sa však už dej odohráva na Slovensku a predstaví nám Evinu rodinu a v postave jej mamy aj určitý archetyp človeka 
– pani v rokoch, ktorá má potrebu riešiť správanie všetkých naokolo. V podstate ide však o dobrého človeka, len nie veľmi tolerantného. Na ilustráciu 
ponúkam tento jej citát: „Vieš, čitateľ má právo vedieť pravdu, aby z neho niekto nerobil idiota,“ Eva sa na maminých slovách uchechtla, „zaslúži si láskavosť, 
žiadne drámy, kniha nemá jatriť, ja už na také tie divadelné predstavenia, kde sa kričí, a tie noviny, kde nás len karhajú, všetci tí komentátori, čo berú peniaze 
za to, aby nám opakovali, že sme nevzdelaní tupci, a ako im je ľúto, že nežijú kdesi v Rakúsku, ale však nech si idú! Takúto kultúru ja nepotrebujem, nič mi to 
nedáva, keď mi niekto na pódiu ukazuje cecky, pardón za výraz.“
 Druhá časť s názvom Hanusová je najrozsiahlejším textom novely. Rozvíja dej z prvej časti, dozvieme sa o viacerých Eviných starých a nových známych, 
viac alebo menej bizarných postavách. Z nich vyniká najmä jej brat, ktorý pracuje ako manažér v bratislavskej automobilke. Je to mladý, dynamický 
muž, ktorý sa stále ženie v ústrety novým „výzvam“. Zoznámime sa tiež so spolužiakom zo základnej školy Erikom, Evinou prvou láskou, v súčasnosti 
neonacistom, ktorý je otcom detí jej maloletej žiačky Hanusovej. Tá po celú dobu pôsobí ľahostajne a až v závere sa odhodlá na prekvapivý čin. Erik 
a Hanusová zastupujú v texte slovenský „white trash“. Úsmevný je opis rande, na ktoré sa Eva vyberie so stalkerom svojej kamarátky a kolegyne Idy.
 V tretej časti Hlavné mesto sa dej presunie do Prahy, kde hlavná hrdinka študuje ako doktorandka na škole, kde učí jej otec. Mierne provokatívny 
názov autorka zvolila i preto, lebo Praha bola dlhý čas aj naším hlavným mestom. Dej sa však odohráva aj v mieste jej domova, v retrospektíve sa vra-
ciame do minulosti, a tá aj príbeh uzatvára. 
 Kniha sa číta na dva-tri dúšky. Jej rozmery sú tak akurát. Nebudem prekvapený, ak bude zaradená do výberu Anasoft litera 2016, a budem spokojný, 
ak túto cenu vyhrá.

Branislav Breza

Holandský lektor a spisovateľ Abram Muller pripravil antológiu súčasnej slovenskej poviedky, ktorá pod názvom Het graf 
vychádza v Holandsku vo vydavateľstve Uitgeverij Douane s podporou komisie SLOLIA v Literárnom informačnom centre. 
Zastúpení autori: Balla, Ivana Dobrakovová, Tomáš Horváth, Michal Hvorecký, Jana Juráňová, Zuska Kepplová, Viliam 
Klimáček, Monika Kompaníková, Márius Kopcsay, Václav Kostelanski, Silvester Lavrík, Richard Pupala, Pavol Rankov 
a Marek Vadas. Väčšina týchto autorov vydala knihy vo vydavateľstve Kolomana Kertésza Bagalu.
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Anthony Doerr
Svetlo, ktoré nevidíme
Ikar

„Autorka nás sprevádza mnohymi 
vrstvami vojny: od prvych línií 
až po zákulisie.“

Atlas biologických žien prežívajúcich vojnu. Listujeme v ňom, vidíme mnohé 
zmrzačené. Obzeráme si ich zvonku, ale najmä zvnútra – ich prežívanie, 

ich vnímanie 2. svetovej vojny. Takú optiku nám ponúka držiteľka Nobelovej 
ceny za literatúru z roku 2015, bieloruská spisovateľka Svetlana Alexijevič 
(1948) a jej kniha Vojna nemá ženskú tvár (Absynt 2015) – v slovenskom 
preklade vychádza po druhý raz v rozšírenej verzii. „Zaujíma ma biologický 
človek, nielen človek doby a idey. Všetko, čo vieme o vojne, poznáme iba z mužských 
slov. A ženy mlčia,“ píše Alexijevič v úvode. Na viac než 300 stranách následne 
prelomí tabu. Vďaka množstvu svedectiev nám ukazuje vojnu oveľa krutejšiu 
a ohavnejšiu, než poznáme z dejepisu. Akú? Videnú ženskými očami. Vojnu 
spod ženských rúk.

Vši aj špina. Grcanina
Ostreľovačka, pilotka, letecká mechanička, delostrelkyňa, partizánka, vojenská chirurgička či tankistka... Vďaka Alexijevič počujeme ich hlasy, ich 
príbehy: Mučenie, strieľanie, bombardovanie, zbieranie ranených z bojiska, obväzovanie, amputácie, zomieranie... Autorka nás sprevádza mnohými 
vrstvami vojny: od prvých línií až po zákulisie. Na vojne je veľa práce nielen so smrťou, ale aj so životom: perie sa, varí. Je plná paradoxov. „Bomby 
padajú a my pečieme chlieb,“ hovorí vojačka-pekárka Marija Kulakovová. Svetlanine „hrdinky“ sa všetky zablatené krčia v zákope. Pokojne mohla 
v knihe opisovať niečo pekné – bez vší a špiny, bez grcaniny, bez zápachu vodky a krvi. Niečo menej strašné ako život. Lebo „ony“ sa na každej strane 
knihy trasú o život. A ak prežijú, pýtajú sa, ako majú po vojne rodiť – po tom všetkom, čo videli, čo zažili. No ako?

Kus sukne a kus mäsa
V rokoch 1978 – 2004 zbierala Alexijevič svedectvá. Pôvodné vydanie knihy doplnila. Čitateľa nešetrí, jej reportáže nie sú pre slabšie povahy. 
Opisy zverstiev sa prelínajú s opismi každodennosti: „Nosili sme mužské trenírky a tielka. Nohy sme mali od čižiem sparené,“ spomína spojárka 
Marija Kaliberdová. Z vojenských ruksakov šili sukne, v slabej chvíľke si česali vlasy. „Z frontu som prišla šedivá, 21-ročná a celkom bielovlasá,“ 
tvrdí ostreľovačka Klaudia Krochinová. Alexijevič nás vedie za ruku pomedzi rôzne osudy – až k pasážam, kde čatárky, vojenské chirurgičky 
a veliteľky prestávajú byť ženami. „Nemali sme mesačné trápenie. Po vojne mnohé z nás nemohli mať deti,“ hovorí navigátorka Alexandra Popovová. 
„Z preťažovania sa mi prerušil biologický cyklus. Bolo to strašné,“ tvrdí zbrojárka Marija Kuzmenková. „Ale – je to stále žena?“ pýta sa ktosi na strane 
183. Odpovedá nám Vasilisa Južninová, vojačka-holička: „Nie. Je to vojačka. Až po vojne bude opäť ženou.“ Na vojne je ťažké pochovávať dievčatá. 
„Bála som sa, že ako zabitá nebudem pekná. Len aby ma výbuch neroztrhal na kúsky. Aj to som videla. Ja sama som také kúsky zbierala,“ priznáva 
sanitárna inštruktorka Sofia Dubňakovová. Aby toho nebolo málo, v závere knihy Alexijevič načiera aj do ďalších tabuizovaných tém. Láska? Tá 
bola na fronte zakázaná – a predsa tam kdesi bola. „Za jednu noc som si z obväzov ušila svadobné šaty,“ spomína slobodníčka Anastasija Žardecká. 
Ak sa na konci tejto „recenzie“ pýtate, či sa kniha neustále točí iba okolo ženstva, odpovedáme, že nie. Točí sa okolo ľudskosti a presahuje ju: 
„Vo vojne trpia nielen ľudia, ale aj zem, aj vtáci, aj stromy. Všetko, čo s nami žije na zemi.“ 

OLga Gluštíková

Najpredávanejšie knihy
Kníhkupectvo Christiania
Námestie sv. Egídia 3004/108, 058 01 Poprad
052/772 2944, knihkupectvo@christiania.sk, 
www.christiania.sk

Peter Balko

Vtedy v Lošonci. Via Lošonc
KK Bagala, literarnyklub.sk
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CHIMÉRA

Martina Grmanová
Vydavateľstvo Spolku slovenských 
spisovateľov 2015

Po úspechoch v mnohých literárnych súťažiach 
(Wolkrova Polianka, Literárne Šurany, Lite-
rárny Zvolen…) a publikovaní básní v rôznych 
literárnych periodikách sa Martina Grmanová 
(1984) rozhodla urobiť ďalší krok. Prichádza 
s debutovou básnickou zbierkou, ktorá nesie 
názov Chiméra. Obsahuje päťdesiat básní roz-
členených do štyroch samostatných častí (Vie-
tor prišiel zo severu, Origami, Chiméra, Podoby 
svetla), ktoré na seba harmonicky nadväzujú. 
Básne sú doplnené ilustráciami Petra Havlíčka 
a knižku uzatvára doslov básnika, literárneho 
vedca a prekladateľa Jána Zambora.
 Grmanovej poézia je dobre komunikovateľ-
ná. Koncízne básne, popretkávané prírodný-
mi motívmi, pôsobia dynamicky, no zároveň 
ich bohatá obraznosť prinúti čitateľa pozorne 
vnímať hĺbku prečítaných veršov, aby mohol 
dokonale vstrebať každý odtieň prežívania žen-
ského lyrického subjektu, s ktorým sa poetka 
vo svojich básňach stotožňuje.
 V prvej časti Vietor prišiel zo severu nachá-
dzame básne reflektujúce súčasné spoločenské 
problémy. Grmanová poukazuje na Achillovu 
pätu dnešnej doby („Biele kone“, V údolí Kongo, 
Bodies alebo Pandorina skrinka ešte nie je prázd-
na) a pomenúva životné strasti každého jedinca. 
Akoby poslednou možnosťou vtedy, keď „svet 
prší / na naše hlavy“, bolo zakukliť sa hlboko 
do seba a skryť tak svoju vlastnú zraniteľnosť.
 Druhá časť Origami obsahuje básne s ľúbost-
nou tematikou. Lyrická hrdinka potichu vychá-
dza z úkrytu ulity, aby mohla dať svojim túžbam 
dostatočný priestor. Pohybuje sa na hrane sna 
a reality, ktoré sa navzájom prelínajú a vytvá-
rajú pavučinu, kde sa stretáva s vysneným 
partnerom. Sny sú však veľmi krehké, a tak sa 
stáva, že „ešte nedotknutí / zhasíname“. Origami 
predstavuje labyrint, v ktorom lyrická hrdinka 
hľadá svojho partnera, a hoci je od nej len na 
krok vzdialený, nikdy sa nenájdu, nestretnú, do-
týkajú sa len „cez papier / cez blany / cez ozveny“.
 Ďalšej časti, nazvanej Chiméra, dominuje in-
tímna lyrika a introspekcia. Lyrická hrdinka tu 
osciluje v situácii, ktorú charakterizuje ambiva-
lentnosť: túžba po láske – strach zo sklamania. 
Štylizuje sa do rôznych polôh, nadobúda rozlič-
né podoby – stáva sa Chimérou, Evou, Oféliou, 
zmokom, vlčicou. Túži po láske, ale opakovane 
prežíva len nemožnosť naplnenia tohto citu.
 V poslednej časti Podoby svetla sa nachádzajú 
existenciálne básne, ktoré prostredníctvom 
kontrastov zachytávajú mnohorakosť života (ži-

vot-smrť, šťastie-utrpenie, svetlo-tma). Napriek 
obavám z budúcnosti prichádza svetlo ako 
symbol nádeje na nové začiatky, na čas, keď 

„rozpažíš krídla / a objímeš nebo“.
 V zbierke nájdeme zaujímavé intertexto-
vé alúzie na literárne diela (Manon Lescaut, 
Portrét Doriana Graya, tvorbu Sylvie Plath), 
grécku mytológiu (Chiméra, Medúza) či odka-
zy na Starý a Nový zákon a kresťanské sym-
boly (jablko, Adam, Eva, kniha Numeri, kríž). 
Grmanová vo svojich veršoch veľmi zručne 
využíva senzuálnu metaforu, personifikáciu 
či hru so slovom. Kaskádovité znázornenie 
veršov a presahy slúžia autorke na zdôrazne-
nie básnickej výpovede a navodenie ďalších 
konotácií.
 Grmanovej básnický debut Chiméra pô-
sobí presvedčivým dojmom. Poetka načúva 
záchvevom svojej duše a pozorne zapisuje jej 
svedectvá. Aby sa vytúžený obraz nestal len 
zabudnutou chimérou, mámivo pozýva čitateľa: 

„prizri sa mi / otvor ma“.
Martin Chudík

KONIEC SLUŽOBNEJ  
CESTY…

Štefan Lazorišák
Vydavateľstvo Hernád 2015

Košického literáta Štefana Lazorišáka (1959) 
v 70. rokoch odviali životné okolnosti na istý 
čas do pražského prostredia nezávislej kultú-
ry. Nasledujúcich desať rokov sa pohyboval na 
undergroundovej scéne, v novembri 1989 bol 

činný v košickom centre OF-VPN, kde sa an-
gažoval za politické zmeny. Bezprostredná 
revolučná skúsenosť mu umožnila tvoriť 
autentickú literatúru a prezentovať sa pub-
licisticky. Pred štyrmi rokmi vydal dokument 
Karneval revolúcie, kde opísal politické hry 
v Československu spojené s lustráciami. Vo 
faktografickom románe Veľká hra v meste 
investigatívne odkryl, ako zdeformovaná re-
alita pokazila nejedného z mužov Novembra 
1989, ako dobre zamaskovaná lož, korupcia, 
masmediálna manipulácia či zneužívanie 
politickej moci splynuli s našimi životmi 
a bežný človek ju buď nevie, alebo nemá chuť 
demaskovať.
 Teraz sa pripomína dvojknihou Koniec slu-
žobnej cesty/Denník nezvestného. Obsahuje 
už skôr napísané texty, ku ktorým sa autor po 
istom čase vracia, aby ich publikoval knižne. 
Aj napriek značnému časovému odstupu do 
nich zásadne nezasahoval. Prešli iba jazykovou 
úpravou tak, aby sa zachovala ich pôvodnosť 
a autentická atmosféra. Kniha je komponovaná 
v troch oddieloch. Časť Denník nezvestného je 
rekonštrukciou čiastočne stratených textov 
z polovice 80. rokov. Ide o krátke básne v próze, 
ktoré autor obohatil o prológ a epilóg, pričom 
ich do istej miery zrekonštruoval iba po pamäti, 
no zachoval prvotne zamýšľanú koncepciu a ich 
meditatívnosť. Druhý oddiel Čas rozjímania tvo-
rí text, ktorý Lazorišák prvýkrát publikoval 
v roku 1986 v českom samizdatovom periodiku 
VOKNO.
 Tretia časť Koniec služobnej cesty je novelou 
s kafkovskými črtami. Vznikla v zime roku 
1985. „Vrcholila normalizácia, kafkovský svet 
a realita mi splývali v jedno,“ povedal autor 
o novele, ktorá reflektuje životný pocit ľudí 
v totalitnom režime. Postavy sa tu pohybujú 
v labyrinte neprehľadných pomerov, vzťahy 
medzi účinkujúcimi osobami sú nejasné. De-
jová línia podčiarkuje stratenosť jedinca, jeho 
pocit bezmocnosti voči cudzím a nepochopi-
teľným mocnostiam. Prítomné sú tu zvláštne 
a nesúvislé dejiská – vlak, byt, hotel, vlaková 
či policajná stanica. V priebehu deja sa čitateľ 
dozvedá o temnom charaktere moci a prie-
behu vyšetrovania hlavnej postavy, ktorá 
nepozná dôvod prenasledovania. Napokon 
sa búri proti byrokratickej, bezcieľnej, zmyslu 
zbavenej mašinérii. Novela má blízko k ex-
presionizmu a treba ju chápať ako parabolu.
 Namiesto úvodu je v knihe zaradený roz-
hovor z roku 2012, ktorý bol doposiaľ uverej-
nený na autorovom blogu pod názvom Dozrel 
čas na objektívne svedectvá. Lazorišák v ňom 
odkrýva fakt, že „na Slovensku sa to v posled-
nom čase dodatočne vytvorenými osobnosťami 
lokálneho ,disentu‘ len tak hemží. Kde-kto sa 

„Poetka načúva 
záchvevom svojej duše 
a pozorne zapisuje jej 

svedectvá.“
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súťaž

Známa slovenská autorka literatúry pre deti Jaroslava Blažková 
žije od roku 1968 v Kanade. Tam napísala aj hravú knižku Minka 
a Pyžaminka, ktorá s pôsobivými ilustráciami Andreja Augustína 
vyšla vo vydavateľstve Aspekt. Hlavná hrdinka Minka v sychravej 
jeseni ochorie a musí zostať v posteli, a navyše aj sama doma. No 
nudiť sa veru zďaleka nebude. Tajomné dvere ukryté v stene ju 
totiž dovedú do fantazijného sveta, v ktorom spoznáva Pyžaminku, 
a obe dievčatá spolu zažijú nevídané dobrodružstvá… Knihu nám 
vydavateľstvo venovalo do súťaže. Stačí poslať na adresu redakcie 
súťažný kupón do 31. marca.

KUPÓN 
ASPEKT

KUPÓN  »
do 31. marca
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chce na tom priživiť. Život v neoficiálnej kultúre 
pred novembrom 1989 bol o hľadaní slobody a jej 
obsahu, bol o dialógu, ktorý je základom každej 
slobody. Teraz slobodu nespochybniteľne máme, 
no mnohí ešte stále nevedia, čo s ňou. Nenaučili 
sa viesť dialóg.“

Tibor Kočík

MARMOTA

Igor Platko
NITECH 2015

Igor Platko (1956), v minulosti novinár a v sú-
časnosti už dlhé roky slovenčinár na strednej 
škole, debutuje románom, ktorý možno do is-
tej miery označiť za memoárovú prózu. Autor 
v pozícii rozprávača spomína, rozpamätúva 
sa na tých, ktorých poznal vo svojom detstve 
osobne alebo z rozprávania, i na tých, s ktorý-
mi strávil roky štúdia či zamestnania. Rovnako 
dobre si poradil s postavami starších ľudí i tí-
nedžerov, s  mestským i vidieckym prostredím, 
s internátmi i školami. Ide minimálne o dve 
generácie ľudí, okolo ktorých sa odohrávajú 
dejiny, a oni sa tým udalostiam viac či menej 
prispôsobujú vo svojich životoch.
 Nevšedne zaujímavo stvárnil Platko obdobie 
konca 50. rokov a najmä neskoršej normali-
zácie, a to najmä cez úsek života hlavného 
protagonistu, s ktorým sa viaže zväčša to 
negatívne, čo priniesla doba, hoci autor na 
odľahčenie používa vo veľkej miere komickosť. 
Stredoškolský čas a priestor je skôr teritóriom 
personálneho rozprávača, ktorý obsiahol aj 
súčasnosť. Prostredníctvom príbehov, z kto-
rých text kolážovito pozostáva, nepriamo 
vyslovuje kritiku pomerov na strednej škole 
v našej nedávnej minulosti, miestami dokonca 
i v súčasnosti.
 Všetko pozitívne a osobitne negatívne autor 
nevykresľuje len realisticky, hoci často vyu-
žíva tie reálie – pomenovania, ktoré boli pre 
dobu typické alebo sú i dnes aktuálne. Recesie, 
pre ktoré mali a majú vysokoškoláci zmysel, sú 
v príbehoch často na hranici uveriteľnosti či 
vierohodnosti a prostredie strednej školy vy-
kreslené z pozície učiteľa je zasa často oživené 

fantazijnými, snovými motívmi. Autor bravúr-
ne narába s verbálnym i situačným humorom, 
tam, kde treba, použije aj iróniu a sarkazmus, 
a stretneme sa i s čiernym humorom. Rovnako 
zaujme jeho práca s jazykom a štýlom – Platko 
totiž dokázal prispôsobiť repliky postáv, ale 
aj autorskú reč dobe a prostrediu, kde sa jeho 
postavy pohybujú, a tak vyjadrovanie v romá-
ne je živé, svieže a mnohotvárne.
 Pri knihe Igora Platka sa často nasmejeme, 
ale za tým smiechom neustále cítime vážnosť 
nedávnej histórie, ktorá zanechávala stopy na 
charakteroch ľudí. Niektorí sa spolu s autorom 
budú pri čítaní rozpamätúvať a konfrontovať, 
mladí získajú vedomosť, ako žila generácia 
ich rodičov a starých rodičov. Kniha tak má 
okrem estetického aj poznávací rozmer. Nie 
však z oblasti zoológie, hoci odborný výraz 

„marmota“ značí svišť. Čo sa za tým skrýva, 
dozvieme sa pri čítaní knihy.

GABRIELA RAKÚSOVÁ

ČÍTAL SOM…

Ján Štrasser
F. R. & G. 2015

Básnik, publicista, prekladateľ, dramaturg 
a textár Ján Štrasser v novej zbierke literár-
nokritických textov Čítal som… tematicky 
nadväzuje na svoj predchádzajúci titul Čítam…, 
ktorý prinášal súbor úvah o literárnom živote 
z rokov 1988 – 2012. Vo svojom aktuálnom diele 
sa vracia k textom z rokov 1965 – 1971. Posky-

tuje čitateľom neupravované recenzie o dielach 
vtedajšej slovenskej poetickej scény – dominuje 
medzi nimi tvorba spisovateľov, o ktorých sa 
dnes učí mladá generácia v základnej i strednej 
škole. Reč je o Milanovi Rúfusovi, Kamilovi Pe-
terajovi, Miroslavovi Válkovi, básnikoch Trnav-
skej skupiny, Osamelých bežcoch… Štrasser ich 
prezentuje ako nádejných umelcov so sľubnými 
prvotinami a reflektuje ich následný filozofický, 
poetologický aj ideový vývin. Ich napredovanie 
sa pred čitateľom odvíja ako príbeh s lyrickými 
prvkami. Štrasser nečerpá iba z vlastných úvah, 
ale vkladá do textov aj slová iných osobností, 
najmä recenzentov Albína Bagina a Milana Ha-
madu, ktorých vníma ako svojich učiteľov. Nesú-
hlasí však s nimi úplne bez výnimky, k „svojim 
autorom“ sa stavia ako kritik, následne obdi-
vovateľ a čiastočne aj obhajca.
 Okrem nahliadania do diel Ivana Štrpku, Pet-
ra Repku a Ivana Laučíka, Jána Stacha, Jána 
Ondruša či Vojtecha Kondróta autor nazerá aj 
do súčasného literárneho diania. Zameriava sa 
na kritické uvažovanie o poézii, jej vývoj a po-
rovnávanie. V jeho práci sa mieša objektívny po-
hľad so subjektívnym poznaním, ktoré je nutné 
pri reflektovaní literárneho diela, obzvlášť poé-
zie. Ku všetkým básnikom pristupuje osobitne. 
Istý vplyv na to má, samozrejme, Štrasserova 
aktívna prítomnosť pri autoroch, niektorým 
dokonca svoj titul aj venoval. Vo svojom preho-
vore po spätnom prečítaní textov napísal, že sa 
v názoroch na vtedy len začínajúcich básnikov 
príliš nemýlil, hoci sú tri prípady, kde svoj názor 
prehodnotil. V prvom rade nadhodnotil Kamila 
Peteraja, podhodnotil Mikuláša Kováča a nepri-

„Štrasser sa často snažil 
definovat základné 
otázky: na čo slúži 

poézia, čo je jej 
skutočnou podstatou 

a ako vzniká.“
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jal debut Ivana Laučíka Pohyblivý v pohyblivom, 
pretože ho podľa vlastných slov nepochopil.
 V rámci vtedajšej nálady autorov dominujú 
v textoch témy rozdvojenosti, polarity, zápasu, 
trýzne, nestálych pocitov, zmätku. Štrasser sa 
často snažil definovať základné otázky: na čo 
slúži poézia, čo je jej skutočnou podstatou a ako 
vzniká. V mladosti sa usiloval spoznať, zachytiť, 
prehmatať, pomenovať priestor, v ktorom sa 
objektívne nedefinovateľným spôsobom me-
nia slová na poéziu. Čitateľom teraz predkladá 
pevný základ toho, ako sa k svojmu cieľu počas 
rokov priblížil.

Petra Nogová

KRÁĽ S GITAROU

Ján Navrátil
Regent 2015

Hoci tradičné slovenské ľudové rozprávky po-
pisujúce kráľov, princov i bosorky budú mať 
vždy u detského percipienta svoje neodmysli-
teľné miesto, na popredné priečky sa začínajú 
prebojovávať i novodobé príbehy s modernou 
technológiou. Publikácia Jána Navrátila Kráľ 
s gitarou v sebe spája všetky benefity, ktoré 
mali (a stále majú) klasické rozprávky, avšak 
autor ich dopĺňa o nové moderné reálie, ktorý-
mi sa približuje k životu súčasného detského 
čitateľa.
 Jednotlivé rozprávky v zbierke v sebe im-
plikujú tradičné i moderné prvky. V Sveto-
vládnych blchách kráľ Miroslav bojuje o ruku 
princeznej Zlatice na olympijských hrách 
v hode diskom; v príbehu Prečo išlo vajce na 
vandrovku putuje vajce so svojimi spoločníkmi 
cez Liverpool, Buenos Aires, Mexiko i Šamo-
rín; v Kameni mudrcov sa dvaja starší bratia 
pokúsia urobiť reportáž z predpokladanej ne-
úspešnej výpravy svojho najmladšieho brata 
prezývaného Popolvár a v Čertových dukátoch 
si sedliačka Žofia chce kúpiť čistokrvného psa 
s rodokmeňom a Pavlovi bratia radia kráľovi, 
že ak chce zbohatnúť, má dať do obehu žreby. 

     Nové zážitky tradičných roz-
právkových hrdinov sú komen-
tované ironicky znejúcim roz-
právačom, ktorý sa vysmieva 
z neduhov svojich postáv, drží 
im palce pri prekonávaní ťaž-
kých skúšok, a to všetko oko-
reňuje mládežníckym slangom, 
ktorým sa približuje detskému 
čitateľovi.
     Rozprávky však nereprezen-
tujú len pútavý smiešno-seriózny 
príbeh, ktorý zaujme a udiví dušu 

mladého čitateľa, ale sú v nich zakódované i pre-
hrešky súčasnej spoločnosti a detí i triky, ako 
sa ich efektívne zbaviť či strániť. Príkladom je 
kráľ Miroslav, uvedomujúci si, že ak chce niečo 
vo svojom kráľovstve dosiahnuť, musí spraviť zo 
zákazu rozkaz. V Talentoch manželka napomína 
manžela, aby pred dieťaťom nepil alkohol, pre-
tože mu dáva zlý príklad už od malička. Starká 
troch zhavranených bratov hreší svojho syna, 
keď mláti jej vnúčatá, pretože on bol kedysi 
taký istý a k rozumu aj tak prídu, až keď budú 
na vlastných krídlach. Netradičným príkladom 
je i kráľovič Metod študujúci z kníh, ktoré sú 
zdrojom múdrosti, a v neposlednom rade Popol-
vár, ktorý pri dohadovaní sa so Železníkom, kto 
z nich je za mrežami, konštatuje, že „v krajine, 
kde ľudí oddeľujú od seba mreže, je každý väzeň, 
vladár aj obeť“.
 Zbierka Jána Navrátila v sebe nesie krásu 
tradičných ľudových rozprávok, pozitívne 
hodnoty dospelých, ale i čaro moderného 
sveta, ktoré človeka môže zlákať na nečest-
né chodníčky, no len duša zdravá, vychovaná 
v správnych hodnotách sa im dokáže brániť. 
Zbierka je preto príručkou dobrého správania 
pre deti i dospelých doplnená oázami zdravé-
ho smiechu.

ADRIANA PARÍŽEKOVÁ

JAR, LETO, JESEŇ, 
AGÁTA

Silvia Bystričanová
Vydavateľstvo Slovart 2015

Silvia Bystričanová už nie je v súčasnej sloven-
skej literatúre nováčikom. Čitateľom predstavi-
la v poradí už svoju tretiu knihu s názvom Jar, 
leto, jeseň, Agáta. Tá púta pozornosť v prvom 
rade neprehliadnuteľným farebným obalom. 
Autorka sa tentoraz nechala inšpirovať motí-
vom dvojičiek, ktoré sú ústrednými postavami 
príbehu. Súrodencov čitateľ spoznáva hneď 
v úvode. Žijú nerušene v spoločnej domácnos-

ti. S ich povahovými črtami sa oboznamuje-
me nielen prostredníctvom ich vzájomných 
rozhovorov, ale predovšetkým cez vnútorné 
monológy. Učiteľka Karolína, zúfalo čaka-
júca na muža, s ktorým by mohla mať dieťa, 
pôsobí odmerane a vyžaruje rešpekt. Jej brat 
Nikolas, vyštudovaný organista a podľa jeho 
sestry „nepoužiteľný génius“, mrhá svojím ta-
lentom v obchode s hudobninami. Obaja žijú 
jednotvárny, ale v podstate spokojný život. Ten 
naruší príchod staronovej obyvateľky paneláku 

– pani Agáty. Tajomná postava, ktorá prichádza 
do mesta len v zime, vzbudzuje v obyvateľoch 
zvedavosť, no i strach z nepoznaného. Stáva sa 
symbolom zimy. Medzi ľuďmi sa šepká, že „keď 
príde stará pani Agáta do mesta, čo nevidieť príde 
mráz“. Nikto nevie, odkiaľ je a prečo pravidelne 
prichádza a odchádza. A kam? Agáta je síce 
sekundárnou postavou, no práve ona formuje 
životy oboch hlavných hrdinov a posúva ich 
vpred. Je iná nielen zjavom (staromódnym ob-
lečením patriacim akoby do iného storočia), ale 
tiež verbálnym prejavom a vnútornými mono-
lógmi. Práve Agáta zastupuje tajomný prvok 
inak celkom obyčajného príbehu.
 Bystričanová sa vo svojej najnovšej knihe 
opäť zamerala na detaily, či už ide o opisy oble-
čenia, alebo fyzického vzhľadu postáv. Priestor 
tu dostal i motív osudových stretnutí, ktoré 
výrazne zasiahnu do života hlavných hrdinov. 
Kolobeh ročných období, ako už napovedá i sa-
motný názov románu, je prepletený s kolobe-
hom ľudského života. Sychravá jeseň spojená 
so smútkom a melancholickou náladou a do-
minantná zima – ročné obdobie odpradávna 
spájané s chladom a smrťou, ale tiež s očaká-
vaním života a radosti v podobe príchodu jari, 
úzko súvisia s myšlienkovými pochodmi, ale aj 
osudom Karolíny a Nikolasa. Niečo odchádza, 
aby zároveň niečo nové prišlo…
    Silnou stránkou románu je určite príbeh. 
I keď v súčasnej literatúre sa dostávajú do 
popredia poviedky či novely s melancholickou, 
často dokonca depresívnou náladou končiace 
sa tragicky, všetky tri Bystričanovej knihy 
sú pravým opakom. Pozitívne ladené, vrúcne 
a zavŕšené happyendom. Štylistika jej textov 
je plná niekedy až klišéovitých či naivne pôso-
biacich metaforických obrazov a prirovnaní. 
No kto pozná autorkine predošlé knihy, uverí, 
že nejde len o spisovateľskú pózu, ale o jej štýl 
života a skutočné ja. Román Jar, leto, jeseň, 
Agáta je príjemným a sviežim čítaním. Veď 
depresie a smútku máme v reálnom živote 
dosť. Tak prečo sa aspoň pri knihách ne-
usmievať?

Janka Túry Kopčová
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ANGAŽOVANÉ 
MYSLENIE
Slovenská literárna verejnosť pozná Iva Pospí-
šila, profesora, doktora vied, dlhoročného šéfa 
odboru slavistiky na Masarykovej univerzite 
v Brne, ako zakladateľskú a tvorivú osobnosť 
českej literárnej vedy, ktorá v odborných mono-
grafiách, štúdiách i v mnohých komisiách pomá-
hala spoluvytvárať aj slovenský literárnovedný 
život. Za sústavnú česko-slovenskú spoluprácu 
v odbore literárna veda a za dlhoročné organizo-
vanie česko-slovenských konferencií (tento rok 
už 19. ročník) mu k jeho životnému jubileu v roku 
2012 udelila Slovenská akadémia vied na návrh 
vedeckej rady Ústavu svetovej literatúry SAV 
Čestnú plaketu Ľudovíta Štúra za zásluhy v spo-
ločenských vedách. Okrem spolupráce s Literár-
nym informačným centrom a s univerzitami, 
najmä s komparatistickým Kabinetom Dionýza 
Ďurišina pri Ústave filologických štúdií Pedago-
gickej fakulty v Bratislave, je spoluzakladateľom 
Československej komparatistickej spoločnosti 
pri Ústave svetovej literatúry SAV (2014).
 Ivo Pospíšil sa v súčasnosti zaraďuje k naj-
významnejším českým literárnym vedcom 
etablovaným v medzinárodnom meradle. V ši-
rokom spektre jeho vedeckého zamerania, ktoré 
tematicky siaha od slavistiky, literárnovednej 
rusistiky, komparatistiky k dejinám a teórii 
slovanských literatúr, najmä ruského románu, 
dominuje genologický aspekt a vedomý záujem 
o morfológiu slovesného tvaru, nahliadanom nie 
v statickej synchrónnej deskripcii, ale realizova-
nom v antropologických horizontoch medzi au-
torom a čitateľom. V tejto orientácii sa prejavila 
tradícia brnianskej komparatistickej školy, vy-
chádzajúca z eideologického tvaroslovného as-
pektu skúmania, ako ho ponímal a v 30. rokoch 
minulého storočia rozvíjal brniansky štruktu-
ralista a člen Pražského lingvistického krúžku 
Frank Wollman, ktorý zdôraznením intencio-
nálnej tvarovosti a formového vedomia viedol 
k vzájomnému prepojeniu jednotlivých zložiek 
umeleckého tvaru kulturologickým a komuni-
katívnym smerom. Wollmanova koncepcia sa 
stala východiskom modernej literárnej histórie 
ako „porovnávací štrukturalizmus“. Pospíšil už 
svojím monografickým debutom, ktorého jadro 
tvorila dizertácia Ruská románová kronika: Pří-
spěvek k historii a teorii žánru (1983), nadvä-
zujúc na svojich predchodcov podal komplexnú 
systematiku žánru kroniky. V ďalšej syntetizu-
júcej monografii Labyrint kroniky (1986) podal 
už vlastné analýzy a určil svoje poňatie kroniky 
ako kľúčového žánru, neuralgického bodu vo 
vzťahu tvorcu a ustáleného systému žánru. 
Podľa Pospíšila patrí kronika k najarchaickej-

ším tvarom a modelom estetického zobrazenia 
a na druhej strane patrí k najviac sa meniacim 
žánrom v čase a prostredí pod vplyvom vedy 
a filozofických konceptov.
 Zo slovenskej literárnej vedy recipoval za-
svätený znalec modernej genológie Pospíšil dis-
kurzívne a aj kriticky najmä práce D. Ďurišina  
a J. Hvišča, pričom stále intenzívnejšie akcento-
val komunikačno-semiotické prieniky kultúry 
autora a čitateľa ako hybných síl žánrového vývo-
ja. Začiatkom 90. rokov zaznamenávajú úspech 
tri práce Iva Pospíšila, v ktorých sa usiloval nájsť 
styčné plochy medzi umeleckým textom a súvis-
losťami ľudského správania na pozadí kultúr-
nych a historických kontextov. Z tejto determi-
nácie vyplynulo aj širšie poňatie žánru, ktorý 
smeruje k čitateľovi a stáva sa východiskom jeho 
interpretačného vnímania (Od Bachtina k Solže-
nicynovi, Srovnávací studie, 1992; Proti proudu. 
Studie, 1992; Rozpětí žánru, 1992). Pozoruhodná 
a významná je najmä posledná spomenutá práca, 
v ktorej Pospíšil zachytáva stabilitu a variabilitu 
žánrových celkov v krízovom momente dejin-
ného a literárneho prelomu, pričom kľúčovým 
termínom sa tu stáva „rozpätie“ žánru v rovine 
morfologickej, axiologickej a sémantickej. By-
tie žánru podľa autora objektívne determinuje 
vnútorná štruktúra textu. Do tohto procesu 
však vstupuje autor aj čitateľ so svojou hrou 
významov. Ďalší stupeň teoretického myslenia 
znamená doktorská dizertácia Genologie a tvar 
literatury (1997). Nasledovala teoretická práca 
– monografia Genologie a proměny literatury 
(1998), azda najteoretickejšia práca Iva Pospíšila, 
ktorá nanovo zhrnula metodologické a teoretické 
inštrukcie doktorskej dizertácie. Nazdávame 
sa, že v tomto výskume Pospíšil naďalej pokra-
čuje vo svojich štúdiách. Pospíšil spolupracuje 
s v Európe doposiaľ najstarším vychádzajúcim 
literárnym časopisom Slovenské pohľady, kde 
má svoju rubriku.
 Dráha tohto významného a slovenskej kultúre 
blízkeho človeka sa plne odráža aj v jeho knihe 
esejí Když se nevyčasí aneb Stmívání (Galium, 
Brno 2015). V nej ho spoznávame predovšetkým 

ako angažovaného mysliteľa, ktorý realisticky 
a diskurzívne vníma našu súčasnosť. Silnou 
stránkou jeho recepcie diverzných aspektov 
súčasnosti je okrem racionality vnímania sar-
kazmus a ostrá irónia, nachádzanie priliehavých 
anekdot, a tým aj trpkosmiešny ráz istých po-
hľadov, ich dvojnásobné nasvietenie. Silná me-
lanchólia a smútok vyplývajúci zo skutočnosti 
sú vyvažované robustnou činnosťou, v ktorej 
sa skrýva nádej.
 Kniha obsahuje päť oddielov, do ktorých sú 
zaradené krátke glosy, eseje, medailóny osob-
ností, recenzie a kontakty s inými literatúrami. 
Do piateho oddielu zaradil autor aj vedecké 
štúdie opatrené bohatým poznámkovým apa-
rátom, ktoré predniesol na medzinárodných 
komparatistických konferenciách Kabinetu 
Dionýza Ďurišina – tie sa pravidelne stávajú 
súčasťou zborníkov novozaloženej edície Kom-
paratistické štúdie.
 Kniha esejí Když se nevyčasí aneb Stmívání 
ukazuje čitateľom inú dimenziu vedca, zaujatú 
za všeobecné ľudské hodnoty a práva každého 
človeka na dôstojnú existenciu.

Mária Bátorová

„Silnou stránkou jeho recepcie 
diverznYch aspektov súčasnosti 
je okrem racionality vnímania 
sarkazmus a ostrá irónia...“

Literárnymi a ume-
leckými dielami sa 
zaoberá i zborník In-
terpretácia a kom-
paratistika ako 
problémy estetiky 
(Vydavateľstvo UK 
v Bratislave 2015) od 
pätice autorov. Peter 
Michalovič sa vo svojej štúdii 
venuje rôznym interpretač-
ným metódam a ich aplikácii 
na konkrétne umelecké die-
la. Zuzana Chlebová približuje koncepciu 
interpretácie umeleckého diela od Umber-
ta Eca, nadväzuje na ňu Peter Mráz, ktorý 
na problém interpretácie nazerá z hľadis-
ka didaktickej praxe. Slávka Drozdová po-
menúva aspekty štrukturálnej lingvistiky 
a semiotiky využité pre výskum umenia 
a Dimana Ivanova analyzuje obraz ženy 
v poézii bulharskej, českej a francúzskej 
moderny. O publikáciu môžete súťažiť 
zaslaním kupónu na adresu redakcie.
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„baricco sa v diele 
prezentuje ako majster 

rozhovoru...“

SMITH & WESSON

Alessandro Baricco
Preklad František Hruška
Vydavateľstvo Slovart 2015

Spisovateľ, filozof a esejista Alessandro Baricco 
(1958) momentálne patrí k najprekladanejším 
a najpopulárnejším talianskym autorom. Vo 
svojom najnovšom diele Smith & Wesson po-
tvrdzuje, že nie je len zdatným románopiscom, 
ale aj výborným súčasným dramatikom.
 Názov jeho najnovšej divadelnej hry je iden-
tický so značkou najväčšieho amerického vý-
robcu ručných zbraní, a aj keď sa nás autor 
snaží presvedčiť, že ide o náhodu, v texte je 
možné nájsť istú súvislosť.
 Dej hry je situovaný do roku 1902 a jeho hlav-
nými aktérmi sú Tom Smith a Jerry Wesson, 
ktorí sa venujú pomerne bizarným povolaniam. 
Prvý hrdina na základe štatistických údajov, 
ktoré získava zo spomienok oslovených ľudí, 
predpovedá počasie a druhý vyťahuje mŕtvoly 
samovrahov z Niagarských vodopádov. Aktívny 
podnet do ich prázdneho života prináša mladá 
novinárka Rachel Greenová. Tá je odhodlaná 
vytvoriť strhujúcu reportáž a splniť si sen o pí-
saní. Reportážnym námetom sa má stať vopred 
zinscenovaná udalosť – skok v sude do Niagar-
ských vodopádov. Keďže nenájde nikoho, kto 
by tento šialený kúsok uskutočnil, odhodlá sa 
ho zrealizovať sama. Úlohou vynálezcu Smitha 
je zostrojiť originálny sud a rybár Wesson ho 
má na správnom mieste vyloviť.
 V útlej dvojdejstvovej hre má významnú 
úlohu tempo. Jednotlivé výstupy autor ozna-
čuje prostredníctvom hudobnej terminológie 
(allegro, andante allegro, nokturno v tempe 
largo…), čím približuje atmosféru diania na 
javisku. Zároveň citlivo vstupuje do hry pro-
stredníctvom scénických poznámok, ktoré 
majú odporúčací charakter.
 Baricco sa v diele prezentuje ako majster 
rozhovoru, keď pomerne vážne konanie po-
stáv odľahčuje prostredníctvom dynamického 
dialógu. Rovnako dômyselne uplatňuje žáner 
denníkových zápiskov a monologickú formu, 
ktorá v závere zohráva kľúčovú úlohu. Hra 
otvára priestor na úvahy o existencii človeka 
vo svete. Odkazuje na dôležitosť aktívneho 
prístupu k bytiu prostredníctvom osobitostí 
jednotlivca a intenzívnym prežívaním obyčaj-
ných, každodenných maličkostí.
 Smith & Wesson aj napriek ukotveniu deja 
do obdobia raného 20. storočia predstavuje 
moderným umeleckým stvárnením súčasnú 
divadelnú hru bez patetických nánosov, ktorá 
sa dotkne čitateľa. 

JANA KIČURA SOKOLOVÁ

MOJE PRESNÉ VIDINY                                                              

Dragan Jovanovič Danilov
Preklad Martin Prebudila
Vydavateľstvo Spolku slovenských 
spisovateľov 2015 

Mali ste už v rukách publikáciu srbského auto-
ra? Hovoríte, že áno? A čo tak srbská poézia? 
Tí, čo už mali do činenia s klenotmi srbskej 
lyriky, si svoj umelecký zážitok môžu spestriť, 
a pre tých, ktorí tento kontext nepoznajú, je 
načase začať práve teraz. Srbský básnik, výtvar-
ný kritik a esejista Dragan Jovanovič Danilov 
(1960), autor 14 básnických zbierok, prezentuje 
výber svojich básní v publikácií s názvom Moje 
presné vidiny. 
 Ľubomír Feldek píše, že Danilov nám ponúka 
oproti metaforicky vyprahnutej súčasnej 
slovenskej poézii srbské oživenie. A naozaj, Da-
nilovova obrazotvornosť, schopnosť venovať sa 
témam individuálnym i nadnárodným, striedať 
jemné výrazy s drsnými obrazmi pridáva slo-
venskému čitateľovi do žíl adrenalín a hasí jeho 
smäd po metaforickej pestrosti a dynamickom 
asociatívnom spájaní obrazov. Danilov prekva-
puje čitateľa nielen asociatívnou metódou, ale 
i nekonečnou zvedavosťou. Má aj Boh niekoho, 
komu sa vyspovedá? Čo sú slová? Čo som ja? Ak 
je Boh všemohúci, prečo neučiní, aby bolo dobré 
to, čo sa minulo? Na podobne kladené básnikove 
otázky si vytvára čitateľ odpovede sám a v niek-
torých prípadoch ani nemusí, pretože Danilov 
už samotnou otázkou načrtáva svoj názorový 
postoj. Ten je napokon neustále spojený s minu-
losťou a sám lyrický subjekt je celkovo tematicky 
pripútaný k času ako takému. V jednej z básní 

demonštruje: „Včera je história, zajtra je mystéria, 
a dnes je dar.“ Asociatívnou metódou čitateľa 
povodí nielen časom, ale i hĺbkami, výškami a 
ponurým prostredím, v ktorom mu predstaví 
umenie všetko pochovať, všetko poprieť. Po-
hráva sa s realitou (v podobe detailných opisov 
hrajúcich sa detí, umierajúceho otca, sestry), 
do ktorej primiešava hmlisté záblesky. Situuje 
verše do akejsi snovej skutočnosti, klame nás 
detailným opisom a vytvára si svoj vlastný ilu-
zívny svet. Napokon sám tvrdí, že „aj očividnosť je 
fikcia“. Danilovova ustavične prítomná básnická 
nostalgia čitateľovi vyjde v ústrety podľa jeho 
básnického gusta. Buď ho mierne otrávi, ale-
bo sa stane pravý opak, ohromí svojím štýlom 
a zvykne si na prítomné nostalgicko-litanické 
„nariekanie“ a neustále náhľady do minulosti. 
Danilovove vidiny sú viac pestrými ako pres-
nými. Vynárajú sa nečakane a nespútane, slo-
bodne sťa orly – medzitým sám autor „rýchlosťou 
ľadovca“ ponára sa „na dno snov, tam, kde sa 
začína skutočnosť.“ A ako to vidíte vy? 

ALEXANDRA PECHOVÁ

KANT

Jon Fosse
Preklad Anna Fosse
Modrý Peter 2015

Ak by sa niekto rozhodol napísať knižku pre 
detského čitateľa o filozofii Immanuela Kan-
ta, pravdepodobne by sa už vopred stretol  
so skepsou a podozrením, že niečo také nemô-
že myslieť vážne. Kant, predstaviteľ nemeckej 
klasickej filozofie, spôsobil svojimi myšlienkami 
vo filozofii zásadný obrat. K témam, ktorými sa 
zaoberal, patril vesmír, jeho vznik a vývoj, ale aj 
možnosti ľudského rozumu a jeho hranice v po-
znávaní sveta. A takúto zložitú tému sa podujal 
symbolicky, v náznakoch priblížiť detskému 
čitateľovi – pravdaže adekvátnym spôsobom 
–  nórsky spisovateľ Jon Fosse. Autor pokladaný 
za najväčšieho súčasného nórskeho dramatika 
si zvolil pre takúto detskú knižku jednoduchý 
príbeh, ktorý vlastne ani nie je príbehom, ale 
rozhovorom medzi intelektuálne založeným 
otcom a jeho osemročným, hĺbavým a senzi-
tívnym synom. 
 Tretiak Kristoffer sa rád zamýšľa nad otáz-
kami, ktoré väčšinu jeho rovesníkov pravdepo-
dobne ešte nezaujímajú. Zvedavé a premýšľavé 
chlapča si pred spaním často premieta v mysli, 
kam až siaha vesmír, čo znamená nekonečnosť 
alebo čo znamená existovať, aký je rozdiel medzi 
niečím a ničím, inokedy  ho zase trápia otázky, 
čo všetko možno poznávať a prečo nemôžeme 
niečomu porozumieť… Mnohé otázky v ňom 



RECENZIE
25    k

nižná revue 2/20
16

KUPÓN 
VYDAVATEĽSTVO TATRAN

KUPÓN 
KALLIGRAM

KUPÓNY  »
do 31. marca

O knihu Turnaj hrbáčov môžete 
súťažiť zaslaním kupónu Kalli- 
gram do našej redakcie.

O knihu Nikto sa neskryje môžete súťa-
žiť zaslaním kupónu Vyd. Tatran do našej  
redakcie.

súťaž

vzbudzujú strach, s ktorým sa zdôveruje ockovi. 
Ten synovi čosi vysvetlí, čosi naznačí, predo-
všetkým ho však upokojí, a to nielen prísľubom, 
že raz, keď bude väčší, bude si môcť prečítať 
knihy istého múdreho pána Kanta a mnohé veci, 
ktoré ho teraz ľakajú, bude môcť pochopiť, ale 
najmä tým, že mu dáva pocítiť svoju lásku, svoju 
prítomnosť a účasť na tom, čo chlapča prežíva, 
citlivé pochopenie pre jeho detské trápenia… 
 Láskavú, empaticky ladenú atmosféru, akú 
vycítime počas rozhovorov otca so synom, pod-
čiarkujú bohaté ilustrácie, rovnako lyricky jem-
né ako texty tejto krásnej „filozofickej“ knižky, 
ktorá môže osloviť aj staršie deti, prípadne ich 
rodičov – a tých zároveň inšpirovať k podobným 
chápajúcim rozhovorom… 

Etela Farkašová

TURNAJ HRBÁČOV 

Laslo Blašković
Preklad Karol Chmel
Kalligram 2015

Kto je unavený z fádnej literatúry a chce 
v knihe nájsť odraz sveta, v ktorom žije autor, si 
v prípade Lasla Blaškovića (1966) vyberie správ-
ne. V románe srbského spisovateľa sa prelína 
konkrétnosť a fantázia. Súčasne ide o generač-
nú výpoveď štyridsiatnika, hru s literárnymi 
kolážami aj temperamentom presýtený obraz 
balkánskeho sveta. 
 Turnaj hrbáčov je vlastne denník. Začína 
v reálnej historickej chvíli takmer pred de-
siatimi rokmi. „Môj život vôbec nemá formu, nič 
z tých jemných obmedzení, čo by mu dali právo 
porovnávať sa s ozajstným príbehom. Odohráva 
sa akosi živelne. Huhňavé driemoty občas pre-
žiarené výkrikom.“ Denník sa postupne mení na 
román o vzťahu medzi realitou a fikciou. Blaš-
ković vťahuje do deja postavy zo skutočného 
života. Na scénu prichádzajú susedia  a známi 
z novosadskej štvrti Podbara a ďalší z literárno-
umeleckého prostredia. Pri tejto príležitosti je 
najviac zrejmé, že máme do činenia s autorom 

z jedinečného geografického a kultúrneho 
priestoru. Čo z neho zostane a čo postupne 
vybledne? „Existujú naše domovy aj inak, nielen 
ako obrysy vyhasnutých cisárstiev, rozpadnutých 
manželstiev, zapadákovov, kde ruže stratili reč?“
 „Priepustná“ hranica medzi fikciou a skutoč-
nosťou, intímnym svetom spisovateľa a všet-
kým tým, čo ho obklopuje, je výsadou literatúry 
a šikovných autorov. Vedieť hrať takúto hru 
s autorom je výzva pre zvedavého čitateľa. Po-
stavy sú originálne, každá má vlastnú farbu 
a emóciu. Vlastný charakter majú aj mestské 
ulice, dýchajú históriou a ľudskými osudmi. To 
všetko je korenené absurdnosťou, balkánskou 
„ľahkosťou bytia“ aj do výšin vybičovanými 
vášňami. V pozadí sa začína príbeh suseda 
Gavru – kriminálnika, ktorý ešte v dobách 
socializmu zabil policajta. So „zbojníkom“ sú 
autor a jeho okolie pospájaní zvláštnymi nitka-
mi, aké vie pospletať život v malej a uzavretej 
starousadlíckej spoločnosti. 
 Blašković patrí medzi strednú generáciu 
srbských spisovateľov a je autorom pätnástich 
zbierok poézie, románov a esejí. Dokazuje, že aj 
v kultúrnych okruhoch, ktoré neudávajú tón, 
žijú majstri a experimentátori. Preto sa mu darí 
odvážne vstupovať do konfrontácie s minulos-
ťou aj vlastnými spomienkami. 

LUBOMÍR JAŠKO

NIKTO SA NESKRYJE  

Glenn Greenwald
Preklad Martin Djovčoš
Vydavateľstvo Tatran 2015

Sociálne siete, mobilné telefóny, e-mailová ko-
munikácia – výdobytky modernej doby, kto-
ré so sebou, žiaľ, neprinášajú len úžitok, ale 
aj neustále stupňujúce sa obavy z ohrozenia 
súkromia. Médiami aj politickými kruhmi na 
celom svete stále častejšie otriasajú kauzy hro-
madného odpočúvania či sledovania komuniká-
cie miliónov nič netušiacich občanov tajnými 
službami. Meno Edwarda Snowdena sa bude 

s veľkou pravdepodobnosťou už navždy spájať 
s jednou z tých najrezonujúcejších v dejinách 
Spojených štátov amerických.
 Kniha Nikto sa neskryje s podtitulom Ed-
ward Snowden, NSA a americké systémy 
hromadného odpočúvania, vydaná v roku 
2014 v New Yorku, sa pomerne rýchlo stala 
knižným bestsellerom. Príčin je istotne nie-
koľko, no jedna je nespochybniteľná – kontro-
verzný príbeh vtedy 29-ročného Snowdena, 
ktorý na úkor vlastnej budúcnosti zverejnil 
materiály tajných dokumentov Národnej bez-
pečnostnej agentúry (NSA) o nelegálnom zbere 
údajov z komunikácie najmenej desiatok mi-
liónov Američanov. 
 

 Autor Glenn Greenwald (1967) je známy 
svojimi otvorenými novinárskymi výstupmi, 
ktoré zlepšujú úroveň investigatívnej i nezávis-
lej žurnalistiky v USA. Vo svojom treťom diele 
hovorí o prvom kontakte so Snowdenom, ale 
aj o tom, ako sa ich osudy spojili, skôr než sa 
dali na odvážnu cestu odhalenia nelegálneho 
zberu dát Obamovou administratívou. 
 Celkový obraz o známom prípade bielej 
vrany – respektíve whistleblowera, ako týchto 
odvážlivcov označujú Američania – dotvára-
jú v knihe kópie zverejnených dokumentov.  
Greenwald, považujúci utajovanie za „vírus, 
ktorý vyvoláva nákazu nazývanú zneužívanie 
moci“, pritom ponúka hĺbkovú a dôslednú analý-
zu týchto supertajných dokumentov. Stávajú sa 
tak zrozumiteľnejšími, čo umocňuje v čitateľovi 
pocit bezprávia a vzbudzuje túžbu konať.
 Publikácia nepredstavuje len Greenwaldo-
ve reflexie o markantnom prešľape americkej 
vlády. Je súčasne aj otvorenou kritikou spoli-
tizovania médií a dosahu tejto skutočnosti na 
slobodu novinárskeho povolania. Hoci spisova-
teľ vyjadruje subjektívne stanovisko voči Snow-
denovmu konaniu, je očividné, že neskrývane 
glorifikuje čin, ktorý poslal Snowdena do po-
litického vyhnanstva. Celkovo však absentuje 
akási protiváha k tejto silnej obhajobe. Čitateľ 
by napríklad mohol oceniť dôkladnejšiu sondu 
do Snowdenovej osobnosti. Po prečítaní vyše  
300-stranovej knihy sa totiž vynára aj nezod-
povedaná otázka: Spravil to Snowden skutočne 
len kvôli túžbe po spravodlivosti?

Júlia Poláková
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Z  prostredia bratislavského podsvetia 90. rokov minulého storočia 
čerpá aj aktuálny román Gustáva Murína Volajú ma Žaluď… a ešte 

ma nedostali (Matica slovenská 2015). Autor v nej prináša beletristic-
ky spracovaný príbeh mafiánskeho bossa – vychádza síce z reálneho 
základu, ale postava Žaluďa je písaná na motívy viacerých skutočných 
predlôh mimobratislavských aj mimoslovenských mafiánov, takže sa nedá 
identifikovať ako jedna konkrétna osoba. Murín dáva v tomto románe 
čitateľovi príležitosť odhaliť dosiaľ neopísané zákutia mafiánskeho života 
i prepojenia podsvetia a najvyššej politiky na Slovensku.

P eter Adamecký vo  
svojom a k t uá l-

nom polittrileri Vyzná-
vač (Artis Omnis 2015) 
predostiera veľmi nera-
dostnú víziu súčasnej 
spoločnosti. Ak by len 
tretina z jeho románu 

mala byť pravdou, Slováci by mali brať nohy 
na plecia a utekať zo svojej krajiny kadeľahšie. 
Dvojnásobne sa toto odporúčanie týka Bratislav-
čanov a obcí západne od hlavného mesta. Prečo? 
Nie, neprezradíme napínavú zápletku, aj keď jej 
rozuzlenie začína pozorný čitateľ tušiť už po pr-
vých sto stránkach. Môžeme však skonštatovať, 
že autor umne využil súčasnú sociálno-politickú 
situáciu i geopolitickú pozíciu Slovenskej repub-
liky, ktorá sa vehementne chystá na predsedanie 
Rade Európskej únie. V bohato štruktúrova-
nom príbehu politicky i hospodársky mocné 
osoby zakrýva ľahko dešifrovateľnými mena-
mi a zapája ich do hrdzavého súkolia korupcie, 
nátlakov, morálnych i kriminálnych pokleskov. 
A kto stojí v pozadí hrozieb? Predsa Islamský 
štát! Pochopiteľne, napínavý dej dáva možnosť 
nakuknúť aj do zákulisia moslimských komunít 
v Európe a sčasti i v Bratislave. Zarezonuje aj 
problém migrantov. Celkovo je však otázka 
pôsobenia islamu v našom svete až ordinárne 

zjednodušená, aby organicky a účelne zapadala 
do opisovaných špinavých konšpiračných hier 
a ešte špinavšieho obchodu storočia.
 Román je mimoriadne pútavý a nebyť toho, že 
deň má iba 24 hodín, mohol by byť prečítaný na 
jeden záťah. Napriek uplatneniu značnej miery 
fikcie autor preukazuje aj veľmi dobrú znalosť 
menej známych, no zaujímavých reálií, z čoho 
dokáže namixovať pôsobivú výbušnú zmes. Ako 
vo svojom predchádzajúcom dvojdielnom romá-
ne Piešťanská spojka, aj teraz zasadzuje dej na 
juhozápadné Slovensko. Viac mu z tejto krajiny 
ani netreba, lebo čitateľa prostredníctvom strá-
nok prenáša v jednotlivých kapitolách po celom 
nepokojnom svete.
 Vnímavý čitateľ registruje tiež autorovo va-
rovanie pred médiami, ktoré dokážu „upraviť“ 

pravdu v záujme svojich majiteľov. Vyznávač 
pertraktuje tento problém zo všetkých troch 
kníh azda najvypuklejšie. Napokon sám ústred-
ný hrdina Adam Kňazovický je toho smutným, 
až odstrašujúcim príkladom: médiá mu rozlep-
távajú normálny život až na dreň. Pomerne pod-
robne je zachytený aj krvavý spôsob propagandy 
islamských teroristov. Vnímanie okolitého sveta 
i naše vzťahy nám takto formujú iní, len málokto 
dokáže odolávať. A prečo to všetko? Pre moc, 
ktorú ešte znásobujú obrovské finančné zdroje, 
a tie zase narastajú v súčinnosti s mocou.
 Peter Adamecký rozohral v románe napínavé 
mocenské hry, ktoré môžu mať nevídané dô-
sledky. Treba len dúfať, že zostanú iba v rovine 
literárnej fikcie...

luboš Sveton

K nihy s tematikou mafie, vysokých politic-
kých hier a zákulisia moci patria k aktu-

álnym literárnym trendom. Úspešný slovenský 
spisovateľ Jozef Karika v próze Čierna hra 
s podtitulom Vláda mafie (Ikar 2015) nadväzu-
je na svoju tvorbu spred piatich rokov – mafia sa 
opäť ocitá na obálke jeho titulu, v románe však 
nehrá prím. Ako sám autor pripomína, mafiu 
odsunul do pozície metafory 90. rokov. Rokov, 
z ktorých trochu vanie strach a tvorí sa tma 
pred očami (áno, istá analógia s predošlými 
románmi napovedá čosi viac o autorovom štýle).
 Jozef Karika rozohral hru tabuizovaných 
tém. Opäť. Odvážne a bez servítky, s precízne 
naštudovanými reáliami. Znovu sa ocitáme na 
hrane – štylistickej i motivickej. Vstupujeme 
do slovenského mesta, kde životy ľudí z rôzne-
ho sociálneho prostredia prevalcujú obludné 
roky, na ktoré asi neboli pripravení. Zápasia 
s výchovou, ktorá protežuje isté mravné a mo-
rálne hodnoty, a ocitajú sa na križovatke, kde 
musia prehodnocovať. To, čo majú, a to, čo sa 
im núka.

 Dej sa rozbieha v roku 1987 v Ružomberku – 
tu čitateľ stretáva postavu Félixa Záberského, 
ktorý zosobňuje naoko vyhasínajúce pravidlá 
starého režimu. Félix rozohrá a statočne dohrá-
va krutú eštebácku hru s ľudskými figúrkami 
až do posledného vydýchnutia. Celé majstrov-
stvo Karikovej tvorby sa ukazuje už len v tej-
to jednej postave. „Postaraj sa o svojich, to robí 
chlap,“ počúvajú tí, ktorým Félix dopomohol 
k „chlapským“ činom v prostredí spoločen-
ských zmien, kde nastupuje diktatúra zbohat-
líkov. A tak sa v Čiernej hre rozvíjajú chlapské 
partičky meniace robotníkov a úradníkov na 
kriminálnikov, mafiánskych bossov, veľko-
podnikateľov s prepojením na zákonodarnú 
a výkonnú moc, na priekupníkov so zbraňami 
a dílerov drog. V pozadí chlapských rečí a činov, 
kde občas praskajú kosti a lámu sa chrbtice, 
stoja rozvrátené rodiny. Emócie, ktoré bolia 
viac ako rany päsťou. Hrubosť ostro kontrastu-
je s jemnosťou, takou intenzívnou, až nám star-
núcich eštebákov môže prísť na okamih ľúto. 
Z otrokárov sa stávajú trpitelia. Trpia nenávis-

ťou vlastných detí 
alebo ich odlišnou 
orientáciou. Kari-
ka v snahe ucho-
piť premeny spo-
ločnosti roztvára 
tabuizované témy, 
pri ktorých mafia 
pôsobí iba ako roztrhaná pozlátka. Vo vulgár-
nosti výrazu, ktoré 90. roky priniesli, je čitateľ 
konfrontovaný nielen s drsnou štylistikou prís-
lušnej sociálnej vrstvy, ale i s temnou stránkou 
naoko usporiadaných rodín a jednotlivcov. Ich 
rozhodnutia prestupujú hranice. Podobajú sa 
rozhodnutiam celého východného bloku.
 Aktuálny román Jozefa Kariku prináša viac 
strachu ako jeho predošlé dielo Strach. Posu-
nuli sme sa už oproti minulosti ďalej? Aj to je 
otázka, ktorá ostáva nezodpovedaná v rozo-
hranej čiernej hre. Kto posunie ďalšiu figúrku?

Alena Štrompová 

V SÚKOLIACH MOCI
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Pomaly sa blíži jar, ktorá priam láka na prechádzky po zaujímavých miestach Slovenska. Niekoľko tipov ponúka i nová 
dvojkniha z vydavateľstva Perfekt. Z jednej strany môže mladý čitateľ čítať náučnú literatúru z pera slovenskej autorky 
Renáty Matúškovej a fotografa Vladimíra Fecka pod názvom Povesti a iné zvesti o hradoch a zámkoch, z druhej strany 
ľahký komediálny príbeh Vzbura strašidiel od českého autora Jiřího Holuba (preklad Marta Hlušíková) s ilustráciami 
slovenského výtvarníka Juraja Martišku. Toto zdanlivo nesúvisiace spojenie má jednoduché príčinné vysvetlenie. Kým 
v titule Vzbura strašidiel situovanej na zámok Červená Lehota sa možno zabaviť na hravom príbehu o kastelánovi a stra-
šidlách, ktoré sa zo zámku snaží vyhnať byrokratický ministerský úradník Krúpa, v opačnej časti knihy možno navštíviť 
dvadsaťjeden reálnych slovenských hradov, zámkov alebo ich ruín. Ich výber je trochu nezvyčajný, menej známe lokality 
preto potešia najmä skúsenejších hradných turistov a „turistíčatá“. V zmysle zásad čítania s porozumením sú pri každom 
hrade a zámku k úvodnej krátkej povesti pripojené otázky O čom sme čítali?, zaujímavosti o hrade i o širšom okolí rozdrobené 
v rubrikách Vieš, že?, Historické pamiatky, Zaujímavosti a Pikoška. Z jazykového hľadiska je milé uvádzanie nárečových slov 
v príležitostných slovníčkoch, aj keď o ich jednoznačnej regionálnej príslušnosti vo viacerých prípadoch možno polemizovať. 
Ale aj majstri tesári sa pri stavaní hradov niekedy uťali…
 Hravá forma oboch diel umožňuje citlivý prístup k detskému čitateľovi, čím sa však nevylučuje, že môže osloviť i starších. 
Holubova próza, plná dynamiky a úžasných scén, by po malých úpravách mohla byť napínavou feériou, dialógov je v nej bohato 
a tematické zauzlenie nie je príliš zaťažujúce. Komické pasáže sú založené prevažne na situačnom humore. Pochopiteľne, Matúškovej ponor 
do historického hmotného kultúrneho dedičstva nemôže mať novelistickú gradáciu, množstvom prinášaných faktov a úvodnými povesťa-
mi je však tiež prístupný už aj pre najmenších školákov. Na zverejnených vlastivedných poznatkoch možno postupne vybudovať seriózne 
poznanie Slovenska. Ako dieťa rastie, postupne pochopí, o čom je reč, ak sa píše, že nad obcou Cerová sa nachádza prvý veterný park na 
výrobu elektriny na Slovensku so štyrmi 78 metrov vysokými stožiarmi s vrtuľami, že Kršlenica je národná prírodná rezervácia v pohorí 
Malé Karpaty, predmetom ochrany je typická krasová dolina s vyvieračkou, jaskyňami a s povrchovými krasovými javmi… A vôbec, kto 
z dospelých o tom vie? Ak si chcete vedomosti rozšíriť, môžete o dvojknihu súťažiť zaslaním kupónu Perfekt na adresu redakcie.

luboš Sveton

Pre všetkých milovníkov histórie a prírody je určená unikátna knižočka Miloša Jesenského Historické prírodné katastrofy 
v Žilinskom kraji (Kysucké múzeum v Čadci 2015). Výberová regionálna štúdia predstavuje prienik do environmentálnych 
dejín Slovenska. Človek minulosti riešil vo svojom prostredí viaceré problémy. Okamžitý dosah na jeho život mali najmä 
prírodné katastrofy. Aj obyčajné krupobitie mohlo znamenať živorenie, nedostatok. Podobným spôsobom poznačovali 
úrodu neskoré mrazy či extrémne suchá. Ak sa pridali nálety kobyliek alebo požiar, nedalo sa očakávať nič iné ako hla-
domor. Prichádzali prvé obete. Ľudia hynuli od hladu rovnako rýchlo ako zvieratá. Kde sa nestíhalo pochovávať, tam boli 
živí vystavení možnému riziku infekčného nakazenia. Ba čo viac, samotné vlny rôznych epidémií (mor, cholera) počas 
mnohých stáročí kosili životy bezbranných ľudí. Horeli mestá, horeli drevené dediny. Voda brala pri povodniach všetko, čo 
jej prišlo do cesty. Je zaznamenané, že počas viacerých rokov skazy svietila na oblohe kométa. Napríklad pri dobre doku-
mentovanom zemetrasení v roku 1858 to bola kométa Donati. Počas extrémneho hladomoru spôsobeného suchom v roku 
1834 kraľovala oblohe Halleyho kométa. Boli nebeské úkazy Božími znameniami alebo diablovými posolstvami? Vrtochy 
prírody zaznamenali do kroník vzdelanci svojich čias. Robili tak aj pre poučenie budúcich generácií. Zemetrasenia a veľké 
vody prichádzajú s určitou periodicitou, podobne ako roky mizerné na úrodu. Dlhodobým sledovaním počasia a precíznou 
znalosťou krajiny dospel človek do fázy účinnej obrany pred neželanými extrémami prírody. Mnohé návody z minulosti sa zachovali vo 
forme porekadiel a prísloví. Výberová vzorka prírodných katastrof z lokalít Kysúc, Horného Považia, Turca, Liptova a Oravy je doplnená 
dobovými svedectvami uverejnenými v prílohe. Nechýba zoznam použitej literatúry a resumé v anglickom jazyku.

-mdv- 

Niekto zbiera poštové známky a ukladá ich do albumov, iný zase mince, sošky, motýle… František Bardy, bývalý riaditeľ 
Základnej školy v Liptovskej Tepličke, učiteľ, úspešný kronikár, miestny historik, ale aj skromný básnik, rodák z Veľkej 
pri Poprade, však zbiera čosi ešte cennejšie – povesti a historky.
 Moderným jazykom, obohateným o nárečové slová, sa v knihe Spod Kráľovej hole (Podtatranský kuriér 2015) snaží prí-
ťažlivo vyrozprávať tie najzaujímavejšie príhody z Liptovskej Tepličky. Príbehy nie sú vždy autentické, keďže sa prenášajú 
z generácie na generáciu. Autor preto využil svoj cit pre detail a vlastnou fantáziou ich prikrášľoval na základe skutočných 
udalostí. A čo všetko sa teda v 32 príbehoch ukrýva? Napríklad zlé, šeredné a zlomyseľné „splóse“ baby, doteraz sa zjavujúci 
prízrak horára so psom, had, ktorý cical ovečke mlieko, alebo strigy, ktoré dokázali začarovať mlieko a meniť sa na žaby.
 Na otázku, čo je v týchto textoch reálne a čo nie, ihneď zabudnete. Pútavé povesti a historky vás zaručene ani na chvíľku 
neprestanú baviť a budete ich hltať so všetkým, čo k nim patrí. Knihu si môžete dávkovať postupne, alebo sa na ňu rovno 
vrhnúť. Hodí sa na dlhé zimné večery, ale aj k letným táborákom v lesoch pri ohníku.
 František Bardy napísal knihu, po ktorej isto radi siahnu dospelí i deti. Povesti a historky, ktoré v nej zaznamenal, budú 
mať aj pre ďalšie generácie obrovskú cenu. O knihu môžete súťažiť zaslaním kupónu na adresu redakcie.

Alexandra Jurišová

DEDIČSTVO HISTÓRIE
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P ozorovanie života ľudí a ich vzťahov je vzrušujúce. Také pozorovanie musí 
podniknúť hádam každý spisovateľ. Slávny etológ a držiteľ Nobelovej ceny 

za fyziológiu a medicínu Konrad Lorenz vo svojej knihe Zhováral sa s dobytkom, 
vtákmi a rybami (Vydavateľstvo Premedia 2015, preklad Paulína Šedíková Čuhová) 
ukazuje, že ani vo svete zvierat nie je nuda. 
 Lorenz má ďaleko k supochopárnemu vedcovi sediacemu celé dni nad knihami 
alebo zabudnutému v laboratóriu. Píše o svete zvierat brilantne a s humorom. Motív jeho námahy je zrejmý. 
Chce popularizovať rozmanité tváre fauny. V úvode priznáva, že táto kniha sa nezrodila iba z lásky k žijúcim 
zvieratám, ale zo zlosti na knihy, ktoré o zvieratách rozprávajú. Číta v nich totiž často „neuveriteľne zlé, lživé 
príbehy o zvieratách.“ Má zlosť na pisárikov, ktorí predstierajú, že píšu o zvieratách, ale vôbec ich nepoznajú. 

„Kto dopustí, aby včela roztvorila papuľu a kričala, kto dopustí, aby sa šťuky v boji navzájom zdrapili za krk – ten 
dokazuje, že nemá ani najmenšej potuchy, ako vyzerá ono zviera.“ 
 Takéto bludy sa pritom ľahko šíria hlavne medzi mládežou, ktorá má k téme zvierat špeciálne blízko. 
Štylizácie si môžu dovoliť umelci, ale nie vedci. Lorenz chápe, že neprenikne do duše zvierat, pokiaľ im 
nevenuje absolútnu slobodu. Mreže a klietky utlmujú zvieraciu prirodzenosť a súčasne kazia možnosti ich 
hlbšieho poznania. Všetky hlodavce, vtáky, obojživelníky a iné zvieratá sa mohli pohybovať v Lorenzovom 
dome v rakúskom Altenbergu úplne voľne. Dom plný husí, havranov, opíc, papagájov je zaujímavým vedeckým 
pracoviskom, ale aj zdrojom zábavy. Autor používa rôzne metódy výkladu zvieracích spôsobov. Niekedy tema-
tizuje jeden druh, inokedy načrtáva aj paralely s ľudskou existenciou. Vie byť aj praktický. Popisuje zavedené 
rituály zvieracích súbojov a na inom mieste poradí čitateľovi, aké zviera by si mohol zadovážiť. Nevyhne sa 
ani slávnym húsatám – fotografia, na ktorej za Lorenzom poslušne pochodujú, sa stala legendárnou. 
 Veľkou výhodou tejto knihy je autorov zmysel pre humor. Pridáva k nemu aj zdravú sebairóniu a životný 
nadhľad. To všetko však nie je náhrada za odbornú erudíciu. Venovať sa Lorenzovmu svetu zvierat neznamená 
byť infantilným. Je to jedna z ciest, ako dospieť k pravde o živote prejavujúcom sa mnohorakým spôsobom. 

lubomír Jaško

R ozprávanie novinára Davida Púchovského v knihe Unesené (Marenčin PT 
2015) ponúka možnosť nazrieť do života ľudí, ktorí na vlastnej koži pocítili 

bolesť zo straty svojho dieťaťa. Bývalý reportér Nového Času bol jedným z mála, 
ktorý im v čase zúfalstva a bezmocnosti podal pomocnú ruku. Hoci je autorova 
skromnosť pokúšaná jeho nepopierateľne významnými úspechmi, z jeho diela nie 
je cítiť samoľúbosť. S pokorou priznáva svoj amaterizmus a s úprimnou odvahou 
sa pokúša čeliť bezcharakternosti ľudstva.
 Prípady únosov detí sú veľmi citlivou témou. Zneužitie detskej bezbrannosti 
na pomstu či iný následok negatívnych vzťahov medzi rodičmi vypovedá o ab-
solútnom zlyhaní rodiča v pozícii ochrancu. David Púchovský sa s podobnými 
prípadmi prvýkrát stretol v redakcii známeho denníka. Práve prípad Márie Pfeifer, ktorá uniesla svojich 
dvoch synov zo Spojených štátov amerických do Európy, odštartoval jeho doposiaľ krátku, no o to úspeš-
nejšiu kariéru, ktorej výsledky zmenili niekoľkým rodinám život. 
 Svedectvá absolventa katedry žurnalistiky sa nečítajú ľahko. Najmä preto, že z jeho slov je často cítiť 
absolútne vyčerpanie a hoci vopred vieme, že jeho príbehy majú šťastný koniec, nedokážeme sa ubrániť 
súcitu. Prípadu únosu trojročného chlapčeka Heshama jeho vlastným otcom Abdelom autor obetoval celý 
svoj voľný čas. Inak to nebolo ani v prípade Andreja Gajdára, ktorý svoje deti uniesol do Panamy. Púchov-
ský niekoľkokrát upozornil na to, že kľúčom k nájdeniu hľadaných osôb bolo myslieť ako samotní zločinci: 

„Stali sa mojím druhým ja, mojím kamarátom, nepriateľom, partnerom na rozhovory. Po celý jeden rok, celých 
tristošesťdesiatpäť dní, nebol jediný deň, keď by som na jedného z nich nepomyslel  a nezačal premýšľať ako oni.“
 Reálnu tvár celej knihy formujú dátumy, kedy sa jednotlivé pasáže odohrávali. Napríklad pátranie po 
Dominike a Martinovi Gajdárovcoch a ich návrat z Panamy na Slovensko sa uskutočnil len pred pár mesiacmi. 
Preto má človek počas čítania tendenciu premýšľať o tom, čo práve robil vo chvíli, keď Púchovský hodiny 
striehol na Andreja s deťmi v Panama City. Autentickosť dramatických záberov, dokumentov a fotografií 
v prílohe dodáva knihe pridanú hodnotu. Takú, z ktorej behá mráz po chrbte.
 Kniha Unesené je spleťou hnevu, empatie a neustáleho údivu. Hnevu z podlosti ľudí a patových situácií, 
keď nie sú ochotní pomôcť tí, pre ktorých by to malo byť úplnou samozrejmosťou. Empatie k matkám, 
otcom a rodinným príslušníkom poznačeným týmito tragédiami. A neustáleho údivu z toho, kam dokáže 
človek zájsť, ak zanietene bojuje pre správnu vec. David Púchovský sa preukázal ako človek, ktorý sa nebojí, 
pretože verí, že dnešná doba vyspelých technológií spôsobuje, že žiadny zločinec nie je v bezpečí. Mnohé 
praktiky, ktoré využíval na dolapenie bezcitných otcov, však z bezpečnostných dôvodov zostávajú zakryté 
rúškom tajomstva. Nie je vždy dôležité vedieť ako, stačí vidieť výsledok a tešiť sa, že sa to podarilo.

Júlia Brižeková

Prozaik, publicis-
ta a autor literatú-
ry faktu Ivan Sza-
bó (1939) sa počas 
svojho života zo-
známil s mnohý-
mi osobnosťami 
slovenského ume-
nia a kultúry. Nie-
ktorých spoznal 

priamo, prostredníctvom osobných či 
pracovných kontaktov, ďalších sprostred-
kovane cez rozprávanie príbuzných a štú-
dium ich tvorby. Profily 15 osobností našej 
nedávnej minulosti i súčasnosti spraco-
val v publikácii Takmer letmé známosti 
(Vydavateľstvo Matice slovenskej 2015). 
Esejisticky koncipované texty ponúkajú 
nielen ich životné príbehy a zaujímavé 
historky, ale najmä podrobnú analýzu ich 
diela, čím Szabó poukazuje na ich neza-
stupiteľné miesto v našej kultúre.
 Niektoré mená sú známe, iné takmer 
zabudnuté, o to pútavejšie je však rozprá-
vanie o osudoch ich nositeľov. Autor sa 
napríklad púšťa do pátrania po našom 
prvom literárnom detektívovi Ivano-
vi Hronovi, ktorého v medzivojnovom 
období stvoril vydavateľ a spisovateľ 
Gustáv Adolf Bežo, pozýva do veselého 
sveta redaktora Miroslava Pácalta, ktorý 
v 40. rokoch minulého storočia redigo-
val Slovenskú humoristickú knižnicu, 
prezrádza, aké kulinárske špeciality 
rád pripravoval svojim známym Rudolf 
Fabry, alebo sa vydáva po stopách Karola 
Körpera-Zrínskeho, kňaza a politického 
väzňa, autora stručných dejín leopoldov-
skej väznice. Paleta osobností je naozaj 
pestrá: nájdeme tu literátov, historikov, 
novinárov, dokonca i poslednú barónku 
v Československej republike Margitu Czó-
belovú. Szabó postupuje chronologicky od 
medzivojnového obdobia až po súčasnosť, 
ktorú zastupujú Richard Marsina, Rudolf 
Schuster, Ján Čomaj, Milan Vároš a Jozef 
Leikert. Napriek tomu, že dôraz kladie na 
osobné a tvorivé príbehy jednotlivcov, darí 
sa mu cez ne veľmi presvedčivo zachytiť 
aj celkovú atmosféru doby.
 Ivan Szabó vytvoril zbierku esejí, ktorá 
pobaví i poučí, a najmä zachová pre ďal-
šie generácie čitateľov odkaz osobností, 
čo sa v nemalej miere zaslúžili o rozvoj 
slovenskej kultúry. Publikáciu nám vyda-
vateľstvo venovalo do súťaže – pošlite do 
31. marca kupón Vyd. Matice slovenskej 
na adresu redakcie.

Katarína Zitová
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Jednou zo známych slovenských matiek je herečka, moderátorka a navrhovateľka pásikavých 
tričiek Kristína Farkašová. Jej kniha Som mama (Ikar 2015) vznikla na základe blogu, v ktorom 
opisovala svoje skúsenosti matky dvojičiek, nazývaných knedle, a ktorý mal medzi čitateľ(ka)mi 
veľký úspech. Napriek tomu sa ukazuje, že čo funguje na úrovni blogu, nemusí nevyhnutne fungovať aj na úrovni knihy. Prečítať si na nete 
nejakú vtipnú príhodu, trefný názor na isté veci súvisiace s materstvom je jedna vec. Na úrovni knihy však neexistuje časový odstup medzi 
jednotlivými pasážami. Takže dobrá rada: nečítať na jeden hlt. Pobaví v malých dávkach. Kniha je naozaj určená mamám, ktoré nestíhajú 
a majú čas iba na pár riadkov medzi obliekaním, kŕmením, prechádzkami, vyberaním dieťaťa / bielizne z práčky a podobnými záležitosťami.
 Kniha prináša nesmierne vtipné epizódy zo života dvojičiek a veľmi osobité, sarkastické videnie sveta ich matky. Dvojičky „knedle“ 
síce vyrastajú, no pri čítaní mi chýbal proces autorky ako mamy – teda posun a vývin, ako sa žena stáva matkou. Avšak veľký nadhľad, 
láska k deťom a slušná dávka sarkazmu aj (seba)irónie patria k neprehliadnuteľným kladom knihy. Autentickosť si autorka zachováva, je 
vierohodná, jej vtipné opisy pôsobia úprimne, jednoducho jej uverím, že sa dokáže dívať na svet svojsky, s humorom a láskyplne. Veľmi 
som oceňovala, že sa nevyhla ani tienistým stránkam materstva a opísala aj utrpenie a strach, ktorý prežívala pri narodení dvojičiek. 
Bolesť dáva jej smiechu hĺbku.
 Silnou stránkou knihy je jej vyhotovenie, tvrdá väzba, šité strany z hrubého papiera, typ písma podobný strojopisu spolu vytvárajú zväzok, 
ktorý je veľmi príťažlivý (daňou za to je nepoddajný chrbát knihy). Vizuálnu stránku knihy dotvárajú milé kresby autorkinho otca Borisa 
Farkaša, hojne používané pásiky, ktoré v spojení s kresbami detí silne evokujú Pipi Dlhú Pančuchu, dievča silné, nepoddajné, samostatné 
a dobrodružné, akými sú bezpochyby aj Kristína a jej deti. Minimálne v knihe. Potešia aj vtipné tetovačky zaradené do knihy s nápismi 
„dlhodobo nespím“, „nie, nie som tučná, som tehotná“, „ňuňuňu“. O knihu môžete súťažiť zaslaním kupónu Ikar na adresu redakcie.
 Cesta – príbeh, ktorého nedostatok som vyčítala jednej knihe, zas prevažuje v druhej. Autostopom s tromi deťmi (Post Scriptum 2015) 
je z pera inej netradičnej matky, Camille Labas, pochádzajúcej zo Slovenska, ktorá opisuje svoje cestovné zážitky z čias, keď po svete 
cestovala autostopom – ako to aj názov hovorí – s tromi deťmi. Navštívila krajiny ako Nemecko, Taliansko, Portugalsko, Anglicko, Škót-
sko a Turecko, ale aj menej populárne Gruzínsko, Arménsko a Maroko. Autorkine cestopisné pasáže majú silnú autenticitu, krajiny sú 
zobrazené cez mikropríbehy, cez osudy jednoduchých ľudí z veľkej blízkosti. Jej perspektíva sa diametrálne líši od pohľadu turistov, jej 
obraz krajín je oveľa plastickejší, hmatateľnejší, oveľa menej exotický a o to pravdivejší. Zároveň opisuje aj vnútornú cestu, rozpad man-
želstva a objavenie poslania, ktoré autorka nachádza na Východe v podobe lásky namiesto rozumu Západu. Životná dráha je bezpochyby 
netradičná aj kontroverzná. Knihu ilustrujú nádherné farebné krajinomaľby Miriam Labasovej.

Marta Fülöpová

Novinkou na slovenskom knižnom trhu je aj knižka od kolektívu lekárov Sprievodca 
tehotenstvom (Fortuna Libri 2015), ktorá poskytuje množstvo potrebných a užitočných infor-
mácií pre budúce mamičky. Ak ste sa rodičmi už stali, publikácia Márie Dvončovej Praktický 
sprievodca pre rodičov (Noxi 2015) vám prináša všetko, čo potrebujete vedieť a vybaviť po 
narodení dieťaťa a veľa ďalších praktických rád. O obe knižky môžete súťažiť zaslaním kupónu 
Fortuna Libri a kupónu Noxi do našej redakcie najneskôr do 31. marca.

Po výnimočnom celosvetovom úspechu trilógie Päťdesiat odtie-
ňov sivej, Päťdesiat odtieňov temnoty a Päťdesiat odtieňov slobody prichádza na knižný trh nová publikácia 
od autorky E L James s názvom Grey (Nakladateľstvo XYZ, preklad Marta Gergelyová). Román, ktorý si 
fanúšikovia erotického príbehu sami od autorky vyžiadali a ktorý priamo nadväzuje na prvý diel série, ponúka 
nový pohľad na ľúbostný príbeh mladej študentky a mimoriadne bohatého biznismena, a to priamo z Christianovho 
hľadiska. Priebeh deja sa zhoduje s prvým dielom z trilógie, ktorý zobrazuje akýsi portrét ženskej sexuálnej fantá-
zie v spojení s rozprávkovým príbehom – 22-ročnej Anastasii sa nečakane zmení život odvtedy, ako sa zoznámi so 
záhadným Christianom Greyom, jeho netradičnými sexuálnymi praktikami a šialene sa doňho zaľúbi. Namiesto 
toho v knižke Grey sa strieda príbeh „lásky“ so životom človeka trpiacim mnohými traumami z detstva a zároveň 
otroka svojich sexuálnych úchyliek. Myšlienky a úvahy hlavného hrdinu posadnutého kontrolou v pracovnom, sú-
kromnom i intímnom živote v mužskom podaní už nevyznievajú tak romanticky, ako keď bola hlavnou hrdinkou Anastasia. Román dejom 
teda vôbec neprekvapil, no naproti „pôvodnému“  príbehu, ktorý pôsobil ako čistá fantastika, tento sa viac približuje realite pripomínajúcej 
pochody zmýšľania mužov, ktorí sa vzťahové problémy snažia vyriešiť materiálnymi darčekmi. O titul môžete súťažiť zaslaním kupónu 
Nakladateľstva XYZ na adresu našej redakcie.

NEVŠEDNÉ MAMY
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00 Bibliografické katalógy. 
Knihovníctvo. Dokumentácia

Najkrajšie slovenské poštové 
známky/The Most Beautiful Slo-
vak Postage Stamps 2005 – 2014 
Banská Bystrica, Slovenská pošta 
2015. 1. vyd. 80 s. Viaz.
Katalóg najkrajších známok s vý-
kladovým textom v slovenčine 
a angličtine.
ISBN 978-80-972038-5-6
 
SKUBACHOVÁ, Barbora
Knižnica v minulosti a súčas-
nosti. Napísali o nás 
Banská Bystrica, Štátna vedecká 
knižnica 2015. 1. vyd. 130 s. Brož.
Výberová bibliografia obsahuje 
1115 záznamov, menný register, 
zoznam skratiek a značiek.
ISBN 978-80-89388-68-4
 
04 Kalendáre

Okres Banská Bystrica 2016 – 
pohľady do našej minulosti 
Banská Bystrica, Agentúra MP 
2015. 1. vyd. 20 listov
Stolový kalendár na rok 2016 za-
chytáva historickú Banskú Bystri-
cu 50 fotografiami.
ISBN nemá

10 Filozofia

AURELIUS, Marcus
Myšlienky k sebe samému. 
Z gréc. orig. prel. a doslov napísal 
Miloslav Okál
Martin, Thetis 2015. 1. vyd. 145 s. 
Brož.
Životné skúsenosti a úvahy o pod-
state sveta rímskeho cisára a filo-
zofa. Dopĺňa ho štúdia M. Okála.
ISBN 978-80-89520-23-7
 
Kumšt (k) smrti z kulturologic-
kých priezorov. Zost. Miroslav 
Ballay, Veronika Kudlačáková, 
Erika Moravčíková
Nitra, Univerzita Konštantína 

Filozofa 2015. 1. vyd. 251 s. Brož.
Zborník z medzinárodnej vedec-
kej konferencie (Nitra 6. 11. 2014). 
Filozoficko-teologický náhľad na 
smrť v dielach Kierkegaarda, Hei-
deggera a iných.
ISBN 978-80-558-0849-9
 
Metafilozofické skúmania. 
Zost .  Tomáš Ča na , Dez ider 
Kamhal, Róbert Maco
Bratislava, KO & KA 2015. 1. vyd. 
125 s. Brož.
Monografia.
ISBN 978-80-971646-9-0
 
PLESSNER, Helmuth
Moc a ľudská povaha. Eman-
cipácia moci. Z nem. orig. prel. 
Ladislav Šimon. Doslov Kristína 
Bosáková
Bratislava, Občianske združenie 
HRONKA 2015. 1. vyd. 179 s. Brož.
Dve eseje nemeckého filozofa a so-
ciológa (1892 – 1985) o antropolo-
gickej filozofii a moci.
ISBN 978-80-971743-3-0

13 Okultné vedy. Parapsycho-
lógia. Tajné spoločnosti

KOSTADINOVÁ, Ženi
Proroctví jasnovidky Vangy. 
Z angl. orig. prel. do češ. G. Žle-
beková
Bratislava, Eko-konzult 2015. Bez 
vyd. 184 s. Brož.
Životné príbehy a schopnosti naj-
slávnejšej európskej jasnovidky.
ISBN 978-80-8079-220-6

20 Kresťanské náboženstvá

BERETOVÁ, Gianna – MOLLA, 
Pietro
Listy. Z tal. orig. prel. Alžbeta  
Šuplatová
Trnava, Spolok sv. Vojtecha – VOJ-
TECH 2015. 1. vyd. 279 s. Viaz.
Korešpondencia medzi sv. Giannou 
a jej manželom.
ISBN 978-80-8161-179-7

BICÁK, Peter
Tajomstvo Trojice 
Bratislava, Don Bosco 2015. 1. vyd. 
38 s. Brož.
Praktická príručka pre kresťanov.
ISBN 978-80-8074-332-1
 
BUBÁK, Milan SVD
Návrat domov. Rok B 
Nitra, Spoločnosť Božieho Slova 
2015. 1. vyd. 207 s. Brož.
Úvahy nad nedeľným evanjeliom 
odvysielané vo Vatikánskom rádiu 
od kňaza a kazateľa (1956).
ISBN 978-80-89688-12-8
 
BUBÁK, Milan SVD
Pozvanie kráľa. Rok C 
Nitra, Spoločnosť Božieho Slova 
2015. 1. vyd. 209 s. Brož.
Úvahy nad nedeľným evanjeliom 
odvysielané vo Vatikánskom rádiu 
od kňaza a kazateľa (1956).
ISBN 978-80-89688-13-5
 
BUC, Ján
Kto je Duch Svätý? 
Bratislava, Don Bosco 2015. 1. vyd. 
39 s. Brož.
Praktická príručka pre kresťanov.
ISBN 978-80-8074-317-8
 
ENGLISCH, Andreas
Keď hovorí Boh. Z nem. orig. 
prel. Beáta Pekná
Nitra, Spoločnosť Božieho Slova 
2015. 1. vyd. 308 s. Brož.
Proroctvá vo vzťahu ku katolíckej 
cirkvi.
ISBN 978-80-89688-14-2
 
GAVENDA, Marián
Potrebujeme nedeľu? 
Bratislava, Don Bosco 2015. 1. vyd. 
39 s. Brož.
Praktická príručka pre kresťanov.
ISBN 978-80-8074-305-5
 
IDLEMAN, Kyle
Vojna bohov. Ako poraziť modly,  
ktoré sa usilujú získať si vaše 
srdce. Z angl. orig. prel. Daniela 
Koronthály
Bratislava, Don Bosco 2015. 1. vyd. 
267 s. Brož.
Kniha sa venuje problematike sú-
časných idolov a ukazuje spôsoby, 
ako si zachovať kresťanskú vieru.
ISBN 978-80-8074-331-4

KRÁĽOVÁ, Dagmar
Odpustky. Historický prežitok? 
Bratislava, Don Bosco 2015. 1. vyd. 
39 s. Brož.
Praktická príručka pre kresťanov.
ISBN 978-80-8074-303-1

Laudato si‘. Z tal. orig. prel. Mar-
tin Kramara
Trnava, Spolok sv. Vojtecha – VOJ-
TECH 2015. 1. vyd. 147 s. Brož.
Encyklika pápeža Františka o sta-
rostlivosti o náš spoločný domov.
ISBN 978-80-8161-180-3
  
SRI, Edward
Tajomná láska medzi mužom 
a ženou. Z angl. orig. prel. Daniela 
Koronthály
Bratislava, Don Bosco 2015. 1. vyd. 
162 s. Brož.
Úvaha nad dielom Jána Pavla II. 
Láska a zodpovednosť.
ISBN 978-80-8074-319-2

31 Životné prostredie. 
Ekológia

Lesy pre ľudí. Zost. Stanislav 
Martinický
Zvolen, Národné lesnícke centrum 
2015. 1. vyd. 131 s. Brož.
Ekologický úžitok lesa a jeho pro-
dukčná funkcia.
ISBN 978-80-8093-209-1
 
33 Ekonomika

MIHÁL, Jozef
Mzdárske zákony 2015 a ko-
mentár k legislatívnym zmenám
Bratislava, Porada.sk 2015. 1. vyd. 
340 s. Brož.
Súbor platných zákonov a zmeny 
platné od 1. 1. 2015.
ISBN 978-80-971646-1-4
 
Startup 4 Dummies 
Br at is lava ,  D ig ita l  V is ions 
2015. 1. vyd. 152 s. Brož.
Príručka zahŕňa rady, ako úspešne 
naštartovať nový projekt.
ISBN 978-80-971112-3-6
 
34 Právo. Legislatíva

DRGONEC, Ján 
Ústava Slovenskej republiky. 
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Teória a prax 
Bratislava, Nakladateľstvo C. H. 
Beck 2015. 1. vyd. 1603 s. Viaz. 
Edícia Veľké komentáre
Najrozsiahlejší komentár k Ústave 
SR s podrobnou analýzou jednot-
livých ustanovení.
ISBN 978-80-89603-39-8
 
36 Sociálna starostlivosť 
a dobročinnosť. Sociálne 
poistenie

BOMBÁROVÁ, Monika – LEŠKO-
VÁ, Lýdia
Náboženstvo v počiatkoch de-
jín sociálnej práce 
Brno, Tribun EU 2015. 1. vyd. 123 s. 
Brož.
Úloha a hodnota náboženstiev pri 
pomoci v núdzi a charitatívnej čin-
nosti.
ISBN 978-80-263-0879-9
 
37 Pedagogika. Školstvo. Veda

DEMKANIN, Peter a kol.
Metodika tvorby testových 
úloh a testov. Zost. Timotej Ku-
biš. Ilust. Jindřich Prášil
Bratislava, NÚCEM – Národný 
ústav certifikovaných meraní vzde-
lávania 2015. 1. vyd. 149 s. Brož.
Publikácia určená tvorcom testov, 
učiteľom zapojeným do projektu 
E-test.
ISBN 978-80-89638-28-4
 
Diagnostika, vzdelávanie, hod-
notenie a testovanie žiakov so 
zdravotným znevýhodnením 
(ZZ). Zost. Eva Polgáryová
Bratislava, NÚCEM – Národný 
ústav certifikovaných meraní vzde-
lávania 2015. 1. vyd. 215 s. Brož.
Príručka pre učiteľov, pedagogic-
kých pracovníkov a psychológov.
ISBN 978-80-89638-17-8
 
LUČENIČOVÁ, Katarína
Finančná gramotnosť v testo-
vých úlohách 
Bratislava, NÚCEM – Národný 
ústav certif ikovaných meraní 
vzdelávania 2015. 1. vyd. 49 s. Brož.
Pomôcka pre učiteľov 2. stupňa ZŠ, 
učiteľov gymnázií a SŠ.
ISBN 978-80-89638-25-3

Pamätnica 70. Zost. Jana Kaba-
bíková

Humenné, Gymnázium arm. gen. 
L. Svobodu 2015. 1. vyd. 80 s. Viaz.
Pamätnica k 70. výročiu založenia 
Gymnázia arm. gen. L. Svobodu 
v Humennom.
ISBN 978-80-972114-2-4

Zbierka uvoľnených úloh z prí-
rodných vied TIMSS 2011. Zost. 
Andrea Galádová, Martina Džuga-
nová, Jana Stovíčková
Bratislava, NÚCEM – Národný 
ústav certifikovaných meraní vzde-
lávania 2015. 1. vyd. 108 s. Brož.
Štúdia TIMSS 2011 – 4. ročník ZŠ.
ISBN 978-80-89638-19-2
 
39 Etnológia. Mravy a zvyky. 
Folklór

MINTALOVÁ ZUBERCOVÁ, Zora
Tradície na Slovensku 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2015. 1. vyd. 359 s. Viaz.
Publikácia významnej etnologičky 
o pôvode, vývoji a význame boha-
tých slovenských tradícií pri na-
rodení dieťaťa, svadbe, úmrtí atď.
ISBN 978-80-556-1482-3

„Ak si dievka vybrala určitého 
mládenca, mala mu dať zjesť 

praženicu z vajec, ktoré stiekli 
po jeho holom tele.“ 

Tradície na Slovensku
Vyd. Slovart 2015

391 Učebnice

TÁNCOŠOVÁ, Judita – HUDÁKO-
VÁ, Monika – ŠVECOVÁ, Silvia
Ekonómia 
Bratislava, Wolters Kluwer 2015.  
2. preprac. a dopln. vyd. 347 s. 
Viaz. Edícia Ekonómia
Učebnica sa venuje mikroekono-
mickým súvislostiam, makroeko-
nomickým problémom a otázkam 
medzinárodných ekonomických 
vzťahov.
ISBN 978-80-8168-294-0

41 Cudzie jazyky

LÁSKOVÁ, Martina
Hravá angličtina 

Žilina, Albi 2015. 1. vyd. Nestr. 
Brož. Edícia Kúzelné čítanie
Interaktívna hovoriaca knižka 
– text do elektronickej ceruzky 
nahovorila Dominika Zeleníková.
ISBN 978-80-89773-03-9

51 Matematika

FICOVÁ, Lucia a kol.
Matematická gramotnosť v tes-
tových úlohách. Zost. Mária 
Havr lentová
Bratislava, NÚCEM – Národný 
ústav certif ikovaných meraní 
vzdelávania 2015. 1. vyd. 49 s. Brož.
Pomôcka pre učiteľov matema-
tiky.
ISBN 978-80-89638-24-6
 
Zbierka uvoľnených úloh z ma-
tematiky TIMSS 2011. Zost. An-
drea Galádová, Martina Džugano-
vá, Jana Stovíčková
Bratislava, NÚCEM – Národný 
ústav certif ikovaných meraní 
vzdelávania 2015. 1. vyd. 87 s. Brož. 
Štúdia TIMSS 2011 – 4. ročník ZŠ.
ISBN 978-80-89638-20-8
59 Učebnice
BEROVÁ, Zuzana – BERO, Peter
Matematika – učebnica 5 
Bratislava, Libera Terra 2015.  
1. vyd. 76 s. Brož.
Učebnica.
ISBN 978-80-89792-23-8
 
BEROVÁ, Zuzana – BERO, Peter
Matematika – učebnica 6 
Bratislava, Libera Terra 2015.  
1. vyd. 72 s. Brož.
Učebnica.
ISBN 978-80-89792-03-0
 
BEROVÁ, Zuzana – BERO, Peter
Matematika – učebnica 7 
Bratislava, Libera Terra 2015.  
1. vyd. 72 s. Brož.
Učebnica.
ISBN 978-80-89792-08-5
 
BEROVÁ, Zuzana – BERO, Peter
Matematika – učebnica 8 
Bratislava, Libera Terra 2015.  
1. vyd. 72 s. Brož.
Učebnica.
ISBN 978-80-89792-13-9

BEROVÁ, Zuzana – BERO, Peter
Matematika – učebnica 9 
Bratislava, Libera Terra 2015.  
1. vyd. 76 s. Brož.
Učebnica pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník 
gymnázií s osemročným štúdiom.
ISBN 978-80-89792-18-4

 61 Medicína

Zborník prednášok stretnutí 
Pracovnej skupiny kardiovas-
kulárnej anestézie a inten-
zívnej medicíny SSAIM. Zost.  
Ingrid Olejárová, Pavol Török
Bratislava – Košice, Národný ústav 
srdcových a cievnych chorôb – Vý-
chodoslovenský ústav srdcových 
a cievnych chorôb
2015. 1. vyd. 154 s. Brož.
Súbor prednášok.
ISBN 978-80-971646-5-2
 611 Populárna medicína

BOUTENKO, Victoria
Zelené smoothie – 7-dňový detox. 
Z angl. orig. prel. Anna Lackovičová
Bratislava, Noxi 2016. 1. vyd. 168 s. 
Brož.
Informácie o výžive a recepty na 
7-dňový detox pomocou liečivej 
sily zelených rastlín.
ISBN 978-80-8111-335-2
 
CAYCE, Edgar
Pryč s bolestí kloubů. Z angl. 
orig. do češ. prekl. neuvedený
Bratislava, Eko-konzult 2015. Bez 
vyd. 136 s. Brož.
Príručka radí, ako liečiť reuma-
tizmus.
ISBN 978-80-8079-221-3
 
GÚTH, Anton
Bolesť a škola chrbtice 
Bratislava, LIEČREH 2015. 4. vyd. 
128 s. Brož.
Praktická príručka.
ISBN 978-80-88932-35-2
 
SUKEĽ, Ondrej
Homeopatia. Komu naozaj po-
máha? 
Bratislava, Don Bosco 2015. 1. vyd. 
42 s. Brož.
Praktická príručka.
ISBN 978-80-8074-330-7
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7 UMENIE. ŠPORT. 
VOĽNÝ ČAS

WILSON, Sarah
Končím s cukrom. Z angl. orig. 
prel. Natália Holinová
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2015. 1. vyd. 224 s. Brož.
Tipy a návody novinárky a zdra-
votnej poradkyne, ako sa v strave 
vyhnúť cukru a cítiť sa tak lepšie.
ISBN 978-80-556-1496-0
 
62 Psychológia. Psychiatria. 
Psychoanalýza. Sexualita

PREKOPOVÁ, Jiřina
Prvorodené dieťa. Z nem. orig. 
prel. Veronika Bešková
Bratislava, Vydavateľstvo Preme-
dia 2015. 1. vyd. 163 s. Brož.
Publikácia česko-nemeckej psy-
chologičky (1929) o tom, ako zlep-
šiť súrodenecké vzťahy.
ISBN 978-80-8159-282-9
 
63 Hydrológia. Pôdoznalectvo

REHÁK, Štefan a kol.
Zavlažovanie poľných plodín, 
zeleniny a ovocných sadov 
Bratislava, Veda 2015. 1. vyd. 607 s.  
Viaz.
Monografia od odborníkov z rôz-
nych oblastí sa zameriava na prob-
lematiku zavlažovania so zreteľom 
na šetrenie vody a energie.
ISBN 978-80-224-1429-6

631 Lesníctvo. Poľnohospo-
dárstvo. Poľovníctvo. Rybár-
stvo. Domáce zvieratá

Príručka pre chovateľov ho-
lubov 
Nitra, VETSERVIS 2015. 1. vyd. 
48 s. Brož.
Praktická príručka.
ISBN 978-80-970877-2-2
 
Príručka pre chovateľov krá-
likov 
Nitra, VETSERVIS 2015. 1. vyd. 
52 s. Brož.
Praktická príručka.
ISBN 978-80-970877-3-9
 
Výskyt škodlivých činiteľov 
v lesoch Slovenska za rok 2014  
a ich prognóza na rok 2015.  
Zost. Andrej Kunca
Zvolen, Národné lesnícke centrum 
2015. 1. vyd. 92 s. Brož.
Štúdia.
ISBN 978-80-8093-207-7

65 Kuchyňa. Potravinárstvo

HABO, Viliam – JANOGOVÁ, Ale-
xandra
Vilo Habo varí lepšie ako tvoja 
mama. Foto Stana Topoľská, Ma-
roš Ďatko a i.
Bratislava, Ikar – Príroda 2016.  
1. vyd. 134 s. Brož.
Kuchárska kniha so 70 receptmi 
na hlavné jedlá, polievky, dezerty 
či nátierky s kulinárskymi radami 
a vtipnými výrokmi.
ISBN 978-80-551-4802-1
 
POLÁKOVÁ, Adriana
Nepečené! 
Bratislava, Ringier Axel Springer 
Slovakia 2015. 1. vyd. 189 s. Brož.
Kuchárka s receptmi na nepečené 
koláče.
ISBN 978-80-85258-95-0
 
Tradičné račianske koláče 
a slané dobroty. Zost. Jiřina Pe-
rényiová, Monika Debnárová
Bratislava, Media Rača 2015.  
1. vyd. 121 s. Viaz.
Regionálna kuchárka zachova-
ných i zabudnutých receptov.
ISBN 978-80-972033-0-6
 
VRÁBEL, Krisztina
160 gramov sacharidov. Z maď. 
orig. prel. Mária Žatková
Bratislava, Noxi 2016. 1. vyd. 168 s. 
Brož.
Kniha receptov s podtitulom 
Chutné jedlá bez výčitiek. Autor-
ka predstavuje diétny program 
vhodný najmä pre ľudí s cukrov-
kou.
ISBN 978-80-8111-325-3

77 Fotografia. Kinematogra-
fia. Audiovízia

STADTRUCKER, Ivan
Dejiny slovenskej televízie. 
Foto archív autora, archív RTVS
Bratislava, Perfekt 2015. 1. vyd. 
311 s. Brož.
Publikácia s podtitulom Náčrt vý-
vojových tendencií kultúrotvornej 
inštitúcie (1956 – 1989).
ISBN 978-80-8046-738-8

„…prvé verejné vysielanie na 
Slovensku sa začalo 3. novembra 

1956 priamym prenosom pred-
stavenia tanečného súboru SĽUK 

z bratislavského Parku kultúry 
a oddychu.“

Dejiny slovenskej televízie 
Perfekt 2015

78 Hudba. Tanec. Scénické 
umenie. Iné múzické formy

MAŤAŠÍK, Andrej
Vznik a prvé roky Slovenského 
národného divadla 
Bratislava, Ústav divadelnej a fil-
movej vedy SAV 2015. 1. vyd. 115 s. 
Brož.
Vývoj inštitúcie od počiatkov po 
nástup O. Nedbala.
ISBN 978-80-971155-4-8

80 Literárna veda. Súborné 
dielo a vybrané diela. Biogra-
fie a monografie o spisovateľoch
ALEXY, Janko
Prózy. Zost. a doslov napísal Ma-
tej Masaryk
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov 2015.  
1. vyd. 150 s. Viaz. Edícia Moja 
klasika
Výber poviedok a čŕt z 20. – 30. ro-
kov od spisovateľa a maliara (1894 
– 1970).
ISBN 978-80-8061-896-4
 
Ľudová próza na Slovensku 
v kontexte dejín slavistiky. 
Zost. Katarína Žeňuchová
Bratislava, Slavistický ústav Jána 
Stanislava SAV 2015. 1. vyd. 343 s. 
Viaz.
Súbor štúdií prináša výsledky vý-
skumu diela vybraných osobností 
19. storočia (J. Botto, P. Dobšinský 
a i.), ktoré sa podieľali na zbieraní, 
vydávaní a šírení folklórnej prózy.
ISBN 978-80-89489-21-3
 
PAŠTEKA, Július
Takto som ich poznal 
Bratislava, Literárne informačné 
centrum 2015. 1. vyd. 178 s. Viaz. 

Edícia Siete
32 portrétov súpútnikov auto-
ra (1924) z prostredia literatúry 
a divadla (M. Bakoš, Ľ. Fulla, J. Ch. 
Korec, N. Krausová, J. Mukařov-
ský a i.).
ISBN 978-80-8119-094-0
 
ŠRAJER, Maxim D.
Bunin a Nabokov. Príbeh súpe-
renia. Z rus. orig. prel. Miloš Ferko
Bratislava, Vydavateľstvo Spol-
ku slovenských spisovateľov 
2015. 1. vyd. 240 s. Viaz.
Rusko-americký spisovateľ a li-
terárny vedec (1967) zachytáva 
zložité vzťahy medzi spisovateľmi 
Buninom a Nabokovom v prostredí 
ruskej emigrácie od 20. do 70. ro-
kov 20. storočia.
ISBN 978-80-8061-868-1
 
81 Poézia

HAUGOVÁ, Mila
canti…amore. I lust. Daniel 
Fischer
Bratislava, Artforum 2015. 1. vyd. 
Nestr. Viaz.
Básnická zbierka významnej poet-
ky a prekladateľky (1942), v ktorej 
dominujú prírodné motívy.
ISBN 978-80-8150-108-1

PARILÁKOVÁ, Eva
Bielenie 
Kordíky, Skalná ruža 2015. 1. vyd. 
71 s. Viaz. Edícia Poézia
Básnický debut autorky a pedago-
gičky (1976) – kniha kontemplatív-
nej lyriky.
ISBN 978-80-971127-9-0
 
ROSSI, Cristina Peri
Stav exilu. Zo špan. orig. prel. 
Lucia Paprčková. Ilust. Paula 
Chrenková
Košice, FACE — Fórum alter-
natívnej kultúry a vzdelávania 
2015. 1. vyd. 28 s. Brož. Edícia 
Veršeonline
Básne uruguajskej spisovateľky 
(1941) tematizujú vypätie človeka 
žijúceho v cudzom prostredí.
ISBN 978-80-89763-04-7
 
82 Divadelné hry. Scenáre. 
Dramatické texty

ARISTOFANES
Lysistrata. Z gréc. orig. prel. Mi-
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loslav Okál
Martin, Thetis 2015. 1. vyd. 233 s. 
Brož.
Antický prozaik zobrazuje v ko-
mediálnej hre negatívny postoj 
k vojne. Dopĺňa ju štúdia M. Okála 
venovaná výchove, filozofii a ná-
boženstvu.
ISBN 978-80-89520-21-3
 
ARISTOFANES
Sviatok žien. Ženy na sneme. 
Z gréc. orig. prel. Miloslav Okál
Martin, Thetis 2015. 1. vyd. 281 s. 
Brož.
Dve hry antického prozaika o že-
nách a úskaliach demokracie. Pub-
likácia obsahuje štúdiu M. Okála.
ISBN 978-80-89520-22-0
 
83 Román. Novely. Poviedky

AVEYARDOVÁ, Victoria
Rudá královna. Z angl. orig. do 
češ. prel. Alžběta Kalinová
Praha, Nakladateľstvo CooBoo 
v Albatros Media 2015. 1. vyd. 
359 s. Viaz.
Fantasy román o bojoch medzi ľuď-
mi so striebornou a červenou krvou.
ISBN 978-80-7544-013-6
 
BALOGHOVÁ, Mary
Láska ako sen. Z angl. orig. prel. 
Tamara Chovanová
Bratislava, Slovenský spisovateľ 
2016. 1. vyd. 271 s. Viaz.
Historická romanca známej au-
torky. Agnes opustí manžela, 
lebo zistí, že si ju vzal preto, aby 
sa pomstil bývalej láske.
ISBN 978-80-220-1888-3
 
BAZALOVÁ, Bea
Šepkanie anjelov 
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 255 s. 
Viaz.
Román opisuje príbeh lásky s prv-
kami napätia. Slávku opustí man-
žel a ona sa zamiluje do mladšieho 
muža.
ISBN 978-80-551-4623-2
 
CUSSLER, Clive – CUSSLER, Dirk
Havanská bouře. Z angl. orig. do 
češ. prel. Eva Kadlecová
Brno, CPress v Albatros Media 
2015. 1. vyd. 312 s. Viaz.
Dobrodružný román, v ktorom 
námorný inžinier a oceánograf-

ka pátrajú po aztéckom kameni.
ISBN 978-80-264-0945-8

ČURA, Kristián
Pakult Nietzschéov. Doslov Lu-
boš Vlach. Ilust. Boris Sirka
B. m., Vl. nákl. 2015. 1. vyd. 79 s. Brož.
Filozofické úvahy autora (1979).
ISBN nemá
 
FOSSUM, Karin
Indická nevesta. Z nór. orig. 
prel. Zuzana Demjánová. Doslov 
Nils Nordberg
Bratislava, Vydavateľstvo Preme-
dia 2016. 1. vyd. 273 s. Viaz. Edícia 
Labyrint
Detektívny román nórskej spiso-
vateľky (1954). Detektívi Konrad 
Sejer a Jacob Skarre vyšetrujú 
brutálnu vraždu ženy.
ISBN 978-80-8159-333-8
 
HUGHES, Kathryn
List. Z angl. orig. prel. Mária Ho-
lečková
Bratislava, Fortuna Libri 2015.  
1. vyd. 304 s. Viaz. Edícia Fortuna 
Litera
Román o Tine, jej nešťastnom 
manželstve a liste, ktorý jej natr-
valo zmení život.
ISBN 978-80-8142-485-4
 
KOPCSAY, Márius
Asvabaždénie. Foto Peter Pro-
cházka
Levice, KK Bagala 2015. 1. vyd. 
378 s. Viaz.
Tretí román autora (1968) s pod-
titulom Geopolitická groteska. 
Dej rámcujú udalosti od Krymu 
2014 po Sýriu 2015.
ISBN 978-80-8108-052-4
 
LICHNEROVÁ, Rút
Láska je jabĺčko. Zost. a doslov 
napísal Vladimír Petrík
Liptovský Mikuláš, Tranoscius 
2015. 1. vyd. 231 s. Viaz. Edícia 
Profily
Výber próz autorky (1951) s doslo-
vom V. Petríka, s kritickými ohlas-
mi a kalendáriom života a diela.
ISBN 978-80-7140-490-3

LORENZ, Konrad
Život so psom nie je pod psa. 
Z nem. orig. prel. Zuzana Demjánová

Bratislava, Vydavateľstvo Preme-
dia 2015. 1. vyd. 148 s. Viaz.
Zábavné, poučné a zo skutočného 
života vychádzajúce epizódy zooló-
ga a nositeľa Nobelovej ceny (1903 
– 1989) zo života so psami.
ISBN 978-80-8159-266-9
 
PELEVIN, Viktor
S.N.U.F.F. Z rus. orig. prel. Iva 
Vranská Rojková
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov 2015.  
1. vyd. 479 s. Brož.
Utopický román ruského spisova-
teľa (1962), v ktorom podáva obraz 
spoločenských manipulácií a ich 
následkov.
ISBN 978-80-8061-880-3
 
REYNARD, Sylvain
Gabrielovo Inferno. Z angl. orig. 
prel. Miroslava Sedláčková
Praha, Nak ladateľstvo X YZ 
v Albatros Media 2016. 1. vyd. 
570 s. Viaz.
Erotický román s podtitulom 
Hriešne odtiene vášne. Príbeh 
profesora s hriešnymi túžbami 
a jeho študentky.
ISBN 978-80-7505-310-7
 
SILVA, Daniel
Anglický špión. Z angl. orig. prel. 
Alena Redlingerová
Bratislava, Slovenský spisovateľ 
2016. 1. vyd. 344 s. Viaz.
15.  špionážny tr i ler zo sér ie 
o Gabrielovi Allonovi od americké-
ho autora (1960). Agent vyšetruje 
vraždu britskej princeznej.
ISBN 978-80-220-1894-4
 
SIMSION, Graeme
Projekt dieťa. Z angl. orig. prel. 
Adriana Oravcová
Bratislava, Fortuna Libri 2015.  
1. vyd. 368 s. Viaz. Edícia Fortuna 
Litera
Voľné pokračovanie knihy Projekt 
ideálna manželka o tom, ako sa 
Don vyrovná so správou, že s man-
želkou čakajú dieťa.
ISBN 978-80-8142-482-3
 
TOKARCZUK, Olga
Pravek a iné časy. Z poľ. orig. 
prel. Karol Chmel
Bratislava, Vydavateľstvo Preme-

dia 2015. 1. vyd. 207 s. Viaz. Edícia 
PRO LIBRIS
Román významnej poľskej autorky 
(1962) o dedine Pravek a jej ľud-
ských osudoch.
ISBN 978-80-8159-329-1

„Sú dva druhy učenia. Zvnútra 
a zvonku. Ten prvý sa uznáva 

za najlepší či dokonca za jediný. 
No ľudia sa učia aj prostredníc-

tvom ďalekých ciest, pozorovania, 
čítania…“

Pravek a iné časy
Vyd. Premedia 2015

URIKOVÁ, Soňa
Živé ploty. Ilust. Tomáš Kompaník
Bratislava, KK Bagala, literar-
nyklub.sk 2015. 1. vyd. 168 s. Viaz. 
Edícia PRO LIBRIS
Debutová zbierka poviedok autor-
ky (1988). Sústreďuje sa v nej na 
konflikty a hraničné situácie, do 
ktorých sa dostávajú mladí ľudia.
ISBN 978-80-8108-055-5
 
VÁMOŠ, Gejza
Hrušovianski hriešnici. Zost. 
Mária Stanková a doslov napísala
Bratislava, Vydavateľstvo Spol-
ku slovenských spisovateľov 
2015. 1. vyd. 195 s. Viaz. Edícia 
Moja klasika
Doposiaľ nepublikovaný román 
spisovateľa (1901 – 1956), v ktorom 
vykresľuje problémy dospievania 
chlapcov a ich peripetie s láskou.
ISBN 978-80-8061-892-6

831 Iné písomné formy

Literárne Košice Jána Štiav-
nického. Zost. Kamila Prextová
Košice, Knižnica pre mládež mesta 
Košice 2015. 1. vyd. 88 s. Brož.
XX. ročník podujatia – zborník 
ocenených prác.
ISBN 978-80-89161-36-2

84 Eseje. Prednášky

Motivačné aktivity s detským 
čitateľom. Zost. Kamila Prextová
Košice, Knižnica pre mládež mesta 
Košice 2015. 1. vyd. 54 s. Brož.
Zborník zo seminára 12. – 13. 11.  
2015.
ISBN 978-80-89161-40-9
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SZABÓ, Ivan
Takmer letmé známosti 
Bratislava, Vydavateľstvo Matice 
slovenskej 2015. 1. vyd. 143 s. Viaz.
Eseje o 15 osobnostiach sloven-
skej kultúry (Z. Zguriška, Š. Žáry,  
J. Čomaj a i.) od prozaika, publicis-
tu a spisovateľa literatúry faktu 
(1939).
ISBN 978-80-8115-216-0
 
841 Literatúra faktu

MIADOKOVÁ, Milica
Spomienky na vojnu. Ilust. Ma-
ruška Miličková
Bratislava, Vl. nákl. 2015. 1. vyd. 
60 s. Brož.
Príbeh slovenskej rodiny, ktorá 
zachránila židovskú rodinu.
ISBN 978-80-972042-2-8
 
86 Literatúra pre deti a mládež

BEŇO, Ján
Timotej a pradedo. Foto archív 
autora, archív vyd. Perfekt, Marcel 
Jakúbek, Miroslav Saniga, Fotolia
Bratislava, Perfekt 2015. 1. vyd. 
68 s. Viaz.
Rozhovory štvrtáka Timoteja s jeho 
pradedom Tomášom o zvieratách 
a prírode. Vhodné od 6 rokov.
ISBN 978-80-8046-737-1
 
BETANCOURT, Jeanne
Pony Tím: Poník zachraňuje. 
Z angl. orig. prel. Tomáš Mečíř
Bratislava, Vydavateľstvo Arkus 
2015. 1. vyd. 98 s. Viaz.
Poník Oriešok a dievčatá Anna, 
Pam a Lulu hľadajú stratené diev-
čatko. Pre čitateľky od 7 rokov.
ISBN 978-80-8103-085-7
 
BRAY, Adam – DOUGHERTY, Kerrie 
– HORTON, Cole – KOGGE, Michael
Star Wars: Absolútne všetko, 
čo potrebujete vedieť. Z angl. 
orig. prel. Hana Maťová, Marián 
Gazdík, Juraj Maxon
Brno, CPress v Albatros Media 
2015. 1. vyd. 199 s. Viaz.
Obrazová publikácia pre každého 
fanúšika Hviezdnych vojen.
ISBN 978-80-264-0929-8
 
BREZINA, Thomas C.
Anjeli sa vždy smejú dlhšie. 
Z nem. orig. prel. Jana Šimulčíková
Senica, Vydavateľstvo Arkus 

2015. 1. vyd. 180 s. Viaz.
Druhý diel zo série Diví šialení 
anjeli pre deti od 10 rokov. Príbeh 
o Vicky a jej citoch k Azraelovi 
a jeho protihráčovi.
ISBN 978-80-8103-083-3

DEREVLANY, John – HOFFMEIER, 
Mark
Lego Nexo Knights: Kniha prí-
šer. Z angl. orig. prel. Miroslav 
Šatka
Brno, CPress v Albatros Media 
2015. 1. vyd. 96 s. Viaz.
Fantastické príbehy o príšerách 
a kúzlach na motívy Lego figúrok.
ISBN 978-80-251-4635-4
 
HARTMAN, Rachel
Serafína: Tiene drakov. Z angl. 
orig. prel. Zora Sadloňová
Bratislava, Vydavateľstvo Frag-
ment 2015. 1. vyd. 440 s. Viaz.
Fantazijný román o drakoch pre 
čitateľov vekovej kategórie young 
adults.
ISBN 978-80-564-0128-6
 
MEYER, Kai
Arkádia 3 – Pád. Z angl. orig. prel.  
Petra Kýšková
Bratislava, Vydavateľstvo Frag-
ment 2016. 1. vyd. 351 s. Brož.
Posledný diel fantasy young 
adults trilógie z prostredia sicíl-
skej mafie.
ISBN 978-80-564-0044-9
 
MLČOCHOVÁ, Jela
Adrianin prvý prípad 
Senica, Vydavateľstvo Arkus 
2015. 3. preprac. vyd. 141 s. Viaz.
Detektívka pre mládež zo série Zá-
hada pre Adrianu. Hlavná hrdinka 
pátra po vzácnom obraze.
ISBN 978-80-8103-082-6
 
SALTEN, Felix
Bambiho rodinka. Z nem. orig. 
prel. Emília Horanská. Ilust. Mirko 
Hanák
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov 2015.  
2. vyd. (vo VSSS 1.) 274 s. Viaz.
Životný príbeh srnca Bambiho 
a jeho rodiny od rakúskeho spi-
sovateľa (1869 – 1945). Vhodné pre 
čitateľov od 10 rokov.
ISBN 978-80-8061-890-2

SUTHERLAND, Tui T.
Spirit animals 5: Zradné hl-
biny. Z angl. orig. prel. Ema Lip-
táková
Bratislava, Vydavateľstvo Frag-
ment v Albatros Media 2016.  
1. vyd. 176 s. Viaz.
Piata časť dobrodružnej fantasy 
série pre čitateľov od 11 rokov. Hr-
dinovia pátrajú po talizmanoch na 
ostrovnej krajine.
ISBN 978-80-564-0132-3
 
Zazračni dzvonček. Starodav-
ne rosprafki s Fincic. Zost. Mi-
roslava Gavurová
Fintice, FACE – Fórum alter-
natívnej kultúry a vzdelávania 
2015. 1. vyd. 47 s. Brož.
Päť rozprávok z Fintíc v šarišskom 
nárečí.
ISBN 978-80-89763-06-1
 
88 Cudzojazyčná literatúra. 
Viacjazyčné vydania

MADÁCH, Imre
Cesta anjela. Z maď. orig. prel. 
Jitka Rožňová
Bratislava, OZ Tradície a hodnoty – 
SNM – Múzeum kultúry Maďarov na 
Slovensku 2015. 1. vyd. 243 s. Brož.
Výber z básní (slovensko-maďar-
ská verzia).
ISBN 978-80-89712-04-5

91 Zemepis. Turistika. 
Cestovanie

BABINSKÝ, Miroslav – BUJNA, 
Marián
Znaky kvality pre zariadenia 
turizmu a agroturizmu 
Dudince, EZAT 2015. 1. vyd. 103 s. 
Viaz.
Cestovný ruch na Slovensku v pod-
mienkach vidieka.
ISBN 978-80-971707-0-7

CURTIUS RUFUS, Quintus
Dejiny Makedónca Alexandra 
Veľkého I – V. Z lat. orig. prel. 
Ivan Janek
Martin, Thetis 2015. 1. vyd. 302 s. 
Brož.
Životopisné dielo rímskeho proza-
ika o Alexandrovi Veľkom s úvo-

dom I. Janeka.
ISBN 978-80-89520-25-1

CURTIUS RUFUS, Quintus
Dejiny Makedónca Alexandra 
Veľkého VI – X. Z lat. orig. prel. 
Ivan Janek
Martin, Thetis 2015. 1. vyd. 234 s. 
Brož.
Pokračovanie životopisu o Ale-
xandrovi Veľkom od rímskeho 
prozaika.
ISBN 978-80-89520-26-8
 
Lyžovačka na Slovensku 
Banská Bystrica, BB Kart 2015.  
4. vyd. 1 s. Voľné listy
Špeciálna automapa v mierke  
1 : 500 000.
ISBN nemá
 
Nízke Tatry – západ. Nízke Tatry  
– východ 
Banská Bystrica, BB-MAPY 2015.  
1. vyd. 1 list
Turistická a cykloturistická mapa 
v mierke 1 : 75 000.
ISBN nemá
 
Slovensko – úseky častých do-
pravných nehôd 
Banská Bystrica, BB-MAPY 2016.  
1. vyd. 1 list
Špeciálna automapa v mierke  
1 : 500 000.
ISBN nemá
 
Spišský hrad. Zost. Vladimír 
Olejník
Levoča, SNM – Spišské múzeum 
2015. 1. vyd. 172 s. Brož.
Dejiny hradu vo svetle archeolo-
gicko-historického výskumu z ro-
kov 2007 – 2008.
ISBN 978-80-8060-369-4
 
92 Biografie. Rodokmene

KOLLÁROVÁ, Zuzana – MLYNÁRČI-
KOVÁ, Daniela – SPIŠIAK, Stanislav
Aurel Viliam Scherfel – Osobnosť, 
na ktorú nemožno zabudnúť 
Kežmarok, JADRO 2015. 1. vyd. 
51 s. Brož.
Biografia lekárnika, chemika a bo-
tanika A. V. Scherfela.
ISBN 978-80-89426-35-5
 
NEPOS, Cornelius
Životopisy znamenitých voj-
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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 18. FEBRUÁRU 2016

KNIHA ROKA

DEBUT ROKA

VYDAVATEĽSTVO ROKA

1. Balla: Veľká láska – KK Bagala  198
2. Juraj Červenák: Ohnivé znamenie  – Vydavateľstvo Slovart 197
3. Jozef Karika: Čierna hra: Vláda mafie – Ikar 103
4. Rút Lichnerová: Hostina – Marenčin PT  62
5. Katarína Mikolášová: Bojnickí búbeli – Vyd. Matice slovenskej  57

1. Miro Hrubjak: Chobotnička – Ikar  338
2. František Kozmon: Posledný prípad kapitána Čontoša – Forza Music 182
3. Marko Thelen: Dlhé tiene Karibiku – Vydavateľstvo Slovart  103
4. Martina Grmanová: Chiméra - Vyd. Spolku slov. spisovateľov 82
5. Igor Tyšš: Alba – MilaniuM  45

1. Vydavateľstvo Slovart   261
2. Ikar  255
3. Matica slovenská   80
4. Dajama 62
5. Slovenský spisovateľ   53H
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vodcov cudzích národov. Z lat. 
orig. prel. Ivan Janek
Martin, Thetis 2015. 1. vyd. 201 s. 
Brož.
Publikácia rímskeho spisovateľa 
obsahuje 23 životopisov, dopĺňa 
ich štúdia I. Janeka.
ISBN 978-80-89520-24-4
 
SISKOVÁ, Eva – HANZEN, Juraj
Akademik prof. MUDr. Ján Šte-
fanovič, DrSc. 
Bratislava, KOI CARP SLOVAKIA 
2015. 1. vyd. 235 s. Brož.
Autori predstavujú osobnosť slo-
venskej medicíny, mikrobiológa, 
imunológa a vysokoškolského 
pedagóga (1928).
ISBN 978-80-972144-0-1

921 Pamäti. Spomienky. 
Autobiografie

KOVÁČ ADAMOV, Štefan
Melódie života 
B. m., Vl. nákl., 2015. 1. vyd. 128 s. 
Viaz.
Kniha spomienok, zážitkov a ná-

zorov spisovateľa a katolíckeho 
kňaza (1957).
ISBN 978-80-972159-6-5

SCHNEIDER, Peter
Lásky mojej matky. Z nem. orig. 
prel. Peter Kubica
Bratislava, Vydavateľstvo Spol-
ku slovenských spisovateľov 
2015. 1. vyd. 237 s. Brož. Edícia 
Knižnica svetových autorov
Autobiografia nemeckého spiso-
vateľa (1940) napísaná na zák-
lade matkiných listov. Odhaľu-
je v nej rodinnú históriu z čias 
vlastného detstva vo vojnových 
rokoch. 
ISBN 978-80-8061-872-8
 
95 Dejiny Slovenska

KUZMIŠÍN, Peter Weleslaw 
Bohovia starých Slovanov 
Bratislava, Eugenika 2015. 1. vyd. 
293 s. Brož.
Zabudnuté báje, povesti a legen-
dy, bohovia a démoni slovanského 
panteónu.
ISBN 978-80-8100-434-6

96 Dejiny Slovenska a Česka

BELÁS, Milan
Židia v Považskej Bystrici (Žili 
medzi nami) 
Považská Bystr ica, M. Belás 
2015. 1. vyd. 143 s. Viaz.
Dejiny Židov v Považskej Bystri-
ci, významné osobnosti mesta 
a okolia.
ISBN 978-80-972114-6-2
 
97 Dejiny slovenských 
regiónov a miest

BREZINA, Peter
Prietrž. Príbehy z fotografií 
a pohľadníc 
Prietrž, Obecný úrad (Prietrž) 
2015. 1. vyd. 184 s. Viaz.
Dejiny a súčasnosť obce.
ISBN 978-80-971985-8-9
 
Janíkovce. Zost. Peter Keresteš
Nitra, EN ARS 2015. 1. vyd. 327 s. 
Viaz.
Dejiny a súčasnosť obce.
ISBN 978-80-970612-7-2

Kežmarok a Tatry. Zost. Jaroslav 
Šleboda
Kežmarok, JADRO 2015. 1. vyd. 
123 s. Viaz.
Publikácia predstavuje pamiatky 
a významných obyvateľov mesta. 
Zároveň odkrýva tajomstvá mesta 
a Tatier.
ISBN 978-80-89426-39-3
 
Lučatín v premenách času. 
Zost. Pavel Hronček
Lučatín, Obecný úrad (Lučatín) 
2015. 1. vyd. 247 s. Viaz.
Dejiny a súčasnosť obce.
ISBN 978-80-972065-3-6
 
992 Historické dokumenty. 
Archívy. Múzeá

PAVELČÍKOVÁ, Monika – MI-
KULÍK, Dalibor
Sprievodca Múzeom ľudovej 
architektúry pod hradom Ľu-
bovňa 
Stará Ľubovňa, Ľubovnianske múze-
um – hrad 2015. 1. vyd. Nestr. Brož.
Sprievodca múzeom.
ISBN 978-80-971032-7-9



navštívte nás

Kamenné kníhkupectvá
Martinus.sk

Obchodná 26
Staré mesto
Bratislava

OC Cubicon
Staré grunty 24
Bratislava

OC Galéria
Toryská 5
Košice

OC Galéria
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
Jonas Jonasson:
Zabijak Anders
Novinka od autora 
Storočného starčeka 
vychádza už v apríli!
Čo sa stane, keď sa 
stretnú neveriaca 
farárka, recepčný 
z bývalého bordelu 
a slávny národný 
zabijak? 

John Green, 
David Levithan: 
Will Grayson...
Autor young-adult 
bestsellerov John 
Green spolu 
s Davidon Levithanom 
napísali prvý román 
s tematikou LGBT, 
ktorý sa dostal do 
rebríčka NY Times.

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.

David Ebersho� :
Dánská dívka

Román napísaný podľa 
skutočného príbehu 
maliara Einara 
Wegenera uvidíte 
aj v kinách v hlavnej 
úlohe s Eddiem 
Redmaynom. 

Rozlúštite šifru
a vyhrajte až 128 kníh! 

www.kniznasifra.sk


