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CENA MINISTRA Minister kultúry SR Marek Maďarič odovzdal  
3. marca v Dvorane MK SR Ceny ministra popred
ným osobnostiam našej kultúry. Za literatúru 
udelil toto ocenenie spisovateľovi, bývalému po
litickému väzňovi Rudolfovi Dobiášovi (1934) za 
výber z jeho poviedkovej a novelistickej tvorby 
Príbehy z prítmia (OZ Hlbiny). Dobiáš v nich li
terárne spracoval pätnásť skutočných príbehov, 
v ktorých čitateľom cez osudy prostých ľudí ume
lecky sprostredkúva, kam až siahala zvrátenosť 
moci. Vladimír Petrík v doslove k tejto knihe, kto
rý nazval Utrpením k slobode a ľudskosti, napísal: 
„Tieto príbehy vypovedajú nielen o konkrétnej osobe, 
ale o človeku ako takom. Problém určitej historickej 
chvíle posúvajú do nadčasovej roviny. Rudolf Dobiáš 
odsúdil totalitný režim, ale zároveň aj zlo páchané 
človekom na človeku. Naplnil tak vysoké kritériá 
kladené na každú umelecky účinnú literatúru.“

S TÉMOU 
CUDZINECTVA

V pondelok 14. marca sme si pripomenuli 103. vý
ročie narodenia slovenského spisovateľa Domini
ka Tatarku (1913 – 1989), ktoré je už 22 rokov spo
jené s odovzdávaním literárnych cien nesúcich 
jeho meno. Laureátkou Ceny Dominika Tatarku 
za rok 2015 sa stala slovenská spisovateľka žijúca 
vo Švajčiarsku Irena Brežná za román Nevďačná 
cudzinka (Aspekt, preklad Jana Cviková v spo
lupráci s autorkou), ktorý pôvodne vyšiel v roku 
2012 v nemčine. Ocenenie si v priestoroch Pál
ffyho paláca v Bratislave prevzala z rúk predsedu 
poroty a prezidenta Konzervatívneho inštitútu  
M. R. Štefánika Petra Zajaca. Laudatio na autor
ku predniesol vlaňajší laureát ceny, výtvarník 
Ľubomír Longauer. Vo svojom príhovore vyzdvi
hol skutočnosť, že kniha nehovorí len o osobnej 
skúsenosti jednej emigrantky a jednej krajiny, ale 
dotýka sa všetkých, ktorí museli nedobrovoľne 
odísť zo svojich domovov. 
 Autorka (na foto Marka Ševca na obálke novín) 
sa o dva dni neskôr predstavila čitateľom aj na 
podujatí v bratislavskom kníhkupectve Artfo
rum. V rozhovore s Viktorom Suchým a prekla
dateľkou Janou Cvikovou priblížila svoju prácu 

vojnovej reportérky v Čečensku, počas ktorej sa 
zblížila s mnohými politickými väzňami, i svoju 
angažovanosť v organizácii Amnesty Internatio
nal. Po krátkom rozhovore o diele Na slepačích 
krídlach, v ktorom autorka opisuje svoje detstvo, 
si návštevníci mohli vypočuť ukážku z ocenenej 
knihy Nevďačná cudzinka, a to v nemeckom 
i slovenskom jazyku.

-kz- Marek Ševc

NOVÍ FINALISTI

Literárna cena Anasoft litera 2016 pozná svojich 
finalistov. Spomedzi 191 hodnotených kníh od
borná porota v zložení: literárne vedkyne Zuzana 
Bariaková a Marta Součková, prekladateľ Sta
nislav Vallo, literárny vedec Radoslav Passia a vy
davateľ Petr Minařík vybrala do finále nasledovné 
tituly v abecednom poradí: Balla: Veľká láska 
(Koloman Kertész Bagala), Jana Beňová: Honey-
mOon (Marenčin PT), Irena Brežná: Nevďačná 
cudzinka (Aspekt), Dušan Dušek: Ponožky pred 
odletom (Vydavateľstvo Slovart), Zuska Kepplová: 
Reflux  (Koloman Kertész Bagala), Rút Lichnero
vá: Hostina (Marenčin PT), Peter Macsovszky: 

Tantalópolis (Drewo a srd / OZ Vlna), Jaro Rihák: 
Pentcho. Príbeh parníka (Marenčin PT), Vanda 
Rozenbergová: Slobodu bažantom (Vydavateľ
stvo Slovart), Peter Šulej: Spolu (Marenčin PT).
 O laureátovi, ktorý získa cenu 10 000 eur, 
bude rozhodnuté v druhom kole v septembri. 
Víťaznú odmenu udeľuje generálny partner li
terárnej ceny, softvérová spoločnosť Anasoft. 
O cene bude môcť rozhodovať aj verejnosť, a to 
v internetovom hlasovaní, vďaka ktorému jeden 
z nominovaných autorov získa Cenu čitateľov 
Anasoft litera 2016. Desať najlepších kníh bude 
predstavených počas literárneho festivalu Ana
soft litera fest, ktorý sa bude konať 25. – 30. aprí
la v Bratislave.

CENY LITERÁRNEHO 
FONDU

V priestoroch Zichyho paláca v Bratislave sa 
23. marca konal nominačný večer s finalistami 
Ceny Literárneho fondu za pôvodnú literárnu 
tvorbu za rok 2015. Porota v zložení Peter Mišák 
(predseda), Toňa Revajová, Jana Kuzmíková, 
Vladimíra Komorovská a Bohuš Bodacz určila 
siedmich finalistov, z ktorých vyberie laureáta 
Ceny LF: poézia – Michal Habaj: Caput mortu-
um (Drewo a srd), próza – Jana Beňová: Honey-
mOon (Marenčin PT) a Ľuboš Jurík: Alexander 
Dubček – Rok dlhší ako storočie (Matica 
slovenská), dráma – Jana Juráňová: Tichý bič 
Mila Urbana (SND), detská literatúra – Kata
rína Mikolášová: Bojnickí búbeli (Matica slo
venská), literárna veda – Gabriela Rakúsová: 
Z literárnych reflexií (F. R. & G.), literatúra 
faktu – Tomáš Černák: Husák – Mladé roky 
Gustáva Husáka 1913 – 1939 (Marenčin PT). 
Piati prítomní finalisti predstavili nominova
né diela v rozhovore s moderátorom podujatia, 
členom výboru Sekcie pre pôvodnú literatúru 
Romanom Michelkom. Čitateľská obec hlaso
vaním rozhodne o laureátovi Ceny čitateľa za 
rok 2015. Čitatelia môžu  hlasovať elektronicky 
do 30. apríla na webovej stránke www.litfond.
sk. Po uzatvorení súbehu porota vylosuje troch 
hlasujúcich, ktorí sa zúčastnia na slávnostnom 
odovzdávaní Ceny LF, stretnú sa s autormi a do
stanú aj autormi podpísané diela.
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Marec oslavujeme ako mesiac knihy od roku 
1955 na počesť slovenského národného buditeľa 
a spisovateľa Mateja Hrebendu (1796 – 1880), 
ktorý sa v tomto mesiaci narodil i zomrel. Jeho 
neúnavné úsilie priniesť knihu čo najväčšiemu 
počtu ľudí bolo v tej dobe i dnes obdivuhodné 
a fascinujúce, a v súčasnej konzumnej pohodl
nosti je takáto obeta takmer nepredstaviteľná. 
Na rozdiel od jeho čias máme v 21. storočí 
nespočetné množstvo možností na šírenie lite
ratúry a podporu čítania, kniha už nie je iba zá
ležitosťou niekoľkých „vyvolených“ a nemusíme 
za ňou prejsť stovky kilometrov. Stačí vojsť do 
kníhkupectva, knižnice, prípadne knihy prídu 
rovno za nami. A vybrať si môžeme tituly naozaj 
od výmyslu sveta! No namiesto toho, aby sme 
si uvedomovali tento „veľký obraz“ a tešili sa 
z pestrosti a slobody výberu, ktoré neboli vždy 
samozrejmé ani možné, dokážeme sa doťahovať 
pre malichernosti, napríklad, ktorá kniha spĺňa 
kritériá na to, aby bola hodna čítania viac než 
iná… V marci som prečítala dosiaľ nevydaný 
román jedného z klasikov našej literatúry 
Gejzu Vámoša Hrušovianski hriešnici (VSSS), 
v ktorom možno trochu ťažkopádnejšie, ale 
veľmi presvedčivo ponúka víziu nového sveta, 
psychologicky do najmenších detailov prepra
covanú detektívku Agathy Christie Smrť pri 
bazéne (Slovenský spisovateľ), triler Guillau
ma Mussoa Central Park (Motto), v ktorom 
ma možno ešte viac ako strhujúci dej zaujala 
osobná tragédia hlavnej hrdinky, aj román pre 
mladých dospelých Nevypovedané (Ikar) od 
Abbie Rushtonovej s naozaj citlivo podanou 
témou straty blízkeho človeka. Každá z nich je 
iná, ale zo všetkých som si odniesla niečo, čo 
mi aspoň na chvíľu pomohlo vidieť veci inak, 
naštartovalo moje myslenie a ponúklo nové 
perspektívy. Každá kniha má totiž v sebe úžas
ný potenciál, možno nie zmeniť celý svet, ale 
minimálne zmeniť aspoň jedného človeka. A ak 
sa jej to podarí, absolútne nezáleží na tom, či 
má šancu získať nejaké literárne ceny alebo byť 
zaradená do povinného čítania. Matej Hrebenda 
sa napriek svojmu ťažkému životnému údelu 
vydal na neúnavnú cestu, lebo vedel, že knihy 
za to rozhodne stoja. Vieme to aj my dnes?

Katarína Zitová

MESIAC KNIHY

Pozvánky na podujatia nájdete na www.kniznarevue.sk.

Foto Peter Procházka

STOROČNICA SND
Blížiaca sa storočnica Slovenského národného divadla je vý
znamná udalosť. Viac než ostatní si ju uvedomujú práve teatroló
govia, divadelní režiséri, herci… Pri tejto príležitosti vznikli tri 
publikácie Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV v spolupráci 
s Divadelnou fakultou VŠMU, vydavateľstvom VEDA a nakla
datelstvím Pražská scéna. Prezentované boli v Malom kongre
sovom centre VEDY, vydavateľstva SAV v Bratislave 22. marca 
pod názvom Čas, priestor, spoločnosť a divadlo. O publikácii 
Vznik a prvé roky Slovenského národného divadla rozprával 
jej autor Andrej Maťašík, ktorý v nej skúmal založenie prvého 
profesionálneho divadla po vzniku Československej republiky. 
Elektronická publikácia Od rekonštrukcie divadelnej insce-

nácie ku kultúrnym dejinám? je len časť projektu, v ktorej kolektív autorov (Peter Kováč, 
Nadežda Lindovská, Karol Mišovic, Michaela Mojžišová, Zdenka Pašuthová, Dagmar Pod
maková) rekonštruuje kľúčové činoherné a operné inscenácie. Problematikou temporality 
v divadle a dráme sa zaoberá v publikácii Horizont události Jan Vedral. V rovnaký deň sa 
konal krst knihy filmového historika a teoretika Martina Palúcha Autorský dokumentár-
ny film na Slovensku po roku 1989 (OZ Vlna / Drewo a srd – Ústav divadelnej a filmovej 
vedy SAV) v Kine Lumière v Bratislave.

  -bb-

V Zichyho paláci v Bratislave sa 9. mar
ca konala prezentácia básnickej zbierky 
amerického poeta Jamesa Wrighta (1927 
– 1980) Červenokrídly drozd, ktorú 
v preklade Mily Haugovej vydalo vyda
vateľstvo Skalná ruža. Autorovu poéziu 
predstavili okrem prekladateľky aj vy
davatelia a básnici Juraj Kuniak a Rudolf 
Jurolek. Mila Haugová vyzdvihla najmä 
Wrightovu schopnosť vcítiť sa do pre

žívania ľudí na okraji spoločnosti a prácu s detailom: „Jeho poézia je bohatá na konkrétne 
detaily, z ktorých sa postupne dostáva k absolútnej transcendencii.“ James Wright získal 
v roku 1972 za výber zo svojej tvorby Pulitzerovu cenu. Jeho básne vychádzajú v slovenskom 
preklade v knižnej podobe po prvýkrát v edícii Poézia. Zbierku uviedli do života posypaním 
vtáčími pierkami z drozdieho hniezda.

 -KZ-

Politológ Alexander Duleba vedie Výskumné centrum Slovenskej 
spoločnosti pre zahraničnú politiku, v rámci ktorého sa venuje 
východnej Európe. Na besede s Dadom Nagyom 23. marca v kníh
kupectve Panta Rhei na Poštovej v Bratislave preto rozprával 
najmä o vzťahoch Ruska a Ukrajiny, ale aj o tom, aký vzťah majú 
Slováci k týmto dvom krajinám. Rusko je súčasťou našej národnej 
identity, či už chceme alebo nie, no zaujímavé je, že sa ako národ 
a priori prikláňame k dôvere voči Rusku a, naopak, k nedôvere 
voči Ukrajine. Tento odkaz podľa Dulebu zanechali štúrovci, 

dokonca ešte v 90. rokoch 20. storočia 
sme akosi stále neevidovali Ukrajinu 

ako blízkeho suseda. O politológo
vých bohatých skúsenostiach so 

zahraničnou politikou si môžete 
prečítať v jeho knihe Rusko, 
Ukrajina a my (Vydavateľstvo 

Premedia), v ktorej vedie rozhovor 
s Tomášom Gálisom.

-bb-

Výhercovia z KR č. 1: 

M. Hozová, J. Matoš, Z. Zelenková, V. Krausz,  
I. Pašková, V. Gažíková, E. Hazuchová, E. Jančiová, 
H. Bednáriková, H. Pauliková, J. Hučka,  
H. Vidanová, L. Doboš, D. Myttník, M. Bajusová,  
H. Dobrovičová, V. Tituruszová, A. Uhrincová,  
O. Tomášová, K. Gibalová
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MÁM PROBLÉM
Nie je žiadnym tajomstvom, že slovenský knižný trh 
má minimálne toľko problémov ako naša politická 
scéna. „Kreatívne“ podnikanie, ktorého základným 
rysom je nepreplácanie faktúr, sa nevyhýba vyda
vateľstvám, distribútorom ani kníhkupectvám. Ale 
kým s týmto ako jednotlivci veľa nespravíme, veľmi 
by som si prial, aby sme sa pozreli na zúbok problé
mu, ktorý kvári náš knižný trh od počiatku svetov 
a nijak sa nezlepšuje.
 Všetci sa asi zhodneme, že milovníkov kníh je 
na Slovensku menej, ako by sme si priali. Je preto 
trpkosmiešne, ako sa dokážeme aj na našom malom 
piesočku vyvyšovať nad iných. Ak niekto nečíta tých 
správnych autorov, ak neuprednostňuje to správne 
vydavateľstvo, ak má nedajbože rád niektorý z po
klesnutých žánrov (okrem tých, ktoré sú momentál
ne IN!), tak sa mu často dostane len poriadna dávka 
pohŕdavých komentárov, poznámok a „rádobyvtip
ných“ odporúčaní, čo má so svojím vkusom robiť.
 Záchvaty smiešnej literárnej arogancie postihujú 
všetky úrovne knižného sveta. Čitatelia sa vysmie
vajú jeden druhému v diskusiách na internete, 
kníhkupci sú označovaní ako podávači kníh, ak 
náhodou pracujú v kníhkupectve, ktoré má viac ako 
päť prevádzok, a kvalita vydavateľstva je očividne 
nepriamo úmerná počtu predaných titulov (rozumej 
– čím menej, tým je kvalitnejšie).
 Samozrejme, opačná strana neostáva nikomu nič 
dlžná. A tak sa dozvieme, že kto má rád Franzena, 
ten je literárny pozér, Eca v origináli číta len snob 
a nič nespôsobí väčšiu vlnu úškľabkov, ako keď 
renomované vydavateľstvo vydá rozprávkovú knihu 
známej speváckej celebrity.
 Veľmi by som si prial, aby sme konečne prestali 
s týmto absurdným škatuľkovaním a radšej sa 
snažili stavať na tom, čo nás všetkých spája – na 
láske k písanému slovu. Bolo by skvelé, keby sme si 
v prvom rade my pôsobiaci v knižnom svete uvedomi
li, že kvalita a rôznorodosť literárnej scény je daná 
v prvom rade jej veľkosťou. A že jedinou možnosťou, 
ako ďalej posúvať jej veľkosť a následne aj kvalitu, je 
vzájomná spolupráca. A čo je na tom najlepšie? Začať 
môžeme okamžite, od seba samých. 

súťaž

súťaž
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Juraj Šlesar
Martinus.sk

TÚŽIM PÍSAŤ O PRÍRODE
Takmer nikde sa za hodinu nedozviete tak veľa o prírode, ako 
na besede s Miroslavom Sanigom (1964), vedcom, ornito
lógom a autorom 62 kníh. Vždy rozpráva o úsmevných i ne
bezpečných príhodách so zvieratami, ohuruje množstvom 
faktov a precíznym pozorovaním prírody. To všetko nájdete aj v jeho populárnonáučnej 
publikácii Všetko „naj…“ o našich vtákoch (Perfekt), ktorú predstavil v kníhkupectve 
Panta Rhei na Poštovej v Bratislave 16. marca. Neskrátenú verziu rozhovoru si môžete 
prečítať na www.kniznarevue.sk 8. apríla.

Niektorí spisovatelia majú nastražené oči a uši, aby zachytili 
príbehy všade, kde sa pohybujú. Vy však väčšinu času trávite 
v prírode. Poskytuje vám dostatok príbehov?
Príroda je nevyčerpateľnou studnicou dejov a príbehov, ktoré sa v ne-
spočetných množstvách odohrávajú na javiskách hôr, lesov, lúk, skalísk 
či močiarov, takže človek, ktorý vníma dianie v jej zátišiach naplno 
všetkými zmyslami, nemá o námety na poviedky či rozprávanie núd-
zu. Keby som prežil mnoho životov a „neodlepil“ prsty od klávesnice 
počítača (čo by som však nedokázal, lebo vychádzky do prírody sú 

omnoho silnejším magnetom…), aj tak by som stihol zachytiť len nepatrný zlomok z bohatého 
scenára napísaného pani scenáristkou a režisérkou v jednej osobe – prírodou.

Ako dlho ste zbierali informácie na knihu Všetko „naj…“ o našich vtákoch?
Takáto kniha sa rodí postupným zbieraním informácií, štúdiom odbornej literatúry a násled-
ne vlastnými pozorovaniami a výskumami v zátišiach prírody. Obzvlášť do vtákov som sa 
zamiloval už v ranom detstve. V sedemdesiatych rokoch minulého storočia, keď som začal 
naplno vnímať krásy a pozoruhodnosti našej slovenskej prírody, nebolo na knižnom trhu veľa 
obrázkových kľúčov a príručiek, ktoré by ma zasvätili do prekrásneho života európskych 
operencov. Už vtedy som túžil po tom, že keď vyrastiem, tak sa vynasnažím napísať nejaké 
publikácie o prírode, ktoré by približovali čitateľom život prírodnín populárnou formou.

-bb-

Keďže sa príroda zobúdza zo zimného spánku 
a je najvyšší čas postarať sa o naše záhrady, 
pripravili sme pre vás súťaž o dve knihy, ktoré 
vám to môžu značne uľahčiť. O publikácie Abe-
ceda záhradkára: Návody a tipy (Príroda 
2015, preklad Daniela Hrúziková) a Záhrada 
na balkóne (Vydavateľstvo Fragment 2015, 
preklad Ema Liptáková) môžete nielen súťa

žiť, ale si aj o nich prečítať na www.kniznarevue.sk. Pošlite kupón Záhrada na adresu 
našej redakcie.

Z dielne vydavateľstva Perfekt je rozsiahla publikácia Slovenské 
dejiny od úsvitu po súčasnosť, na ktorej sa podieľal šesťčlenný 
kolektív významných historikov – Michal Habaj, Ján Lukačka, 
Vladimír Segeš, Ivan Mrva, Ivan A. Petranský a Anton Hrnko. 
Každý z nich spracoval iné historické obdobie, čím do textu vtláča 
aj svojský štýl a videnie historických udalostí. Publikácia má za cieľ 
osloviť širokú čitateľskú obec, preto sú texty napísané populárne 
a pútavo, čo im však v žiadnom prípade neuberá na odbornosti. 
Prehľadne štruktúrovaná kniha čitateľovi umožňuje začítať sa do obdo
bia, ktoré ho najviac zaujíma, či už je to doba kamenná v prvej kapitole 
knihy, podrobne spracované obdobie stredoveku, vojnové roky alebo sú 
to slovenské dejiny 21. storočia sprostredkované skôr politicky. Vďaka množstvu 
obrazového materiálu s popiskami, výberovému mennému registru alebo aj chro
nologickému prehľadu udalostí určite mnohí čitatelia ocenia tento pozoruhodný 
vydavateľský počin. Vydavateľstvo nám knižku venovalo do súťaže, pošlite kupón 
Perfekt na adresu našej redakcie. 
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AKTUALITY

MEDZINÁRODNÝ 

KNIŽNÝ FESTIVAL 

V BUDAPEŠTI  

21. – 24. APRÍL

DOBRÉ KNIHY ROBIA 
DOBRÝCH SUSEDOV
Plné námestie stánkov, masa ľudí, virvar. Nejde o demonštráciu ani via
nočné trhy. Na začiatku júna sa v Budapešti koná Týždeň knihy. Podujatie 
má svoju 87ročnú tradíciu a je každý rok prekvapivé, koľko národa zmo
bilizuje. Ľudia stoja v radoch na autogramy svojich obľúbených autorov 
kníh rozličných žánrov, nakupujú tituly, stretávajú sa, diskutujú, bavia 
sa. Na námestí Vörösmarty tér stretnete výkvet maďarskej literatúry. 
 Okrem Týždňa knihy majú v Budapešti ešte jeden festival venovaný 
knihám, vydavateľstvám, kníhkupcom a čitateľom. Medzinárodný knižný 
festival, ktorý sa koná v apríli od roku 1994. Jeho zakladateľom a organizá
torom je Združenie maďarských kníhkupcov a vydavateľov (ZMKV/MKKE). 
Za 23 rokov fungovania sa im podarilo dosiahnuť, že v Budapešti vznikla 
ďalšia významná príležitosť na oslavu knihy. V kultúrnom komplexe Mil
lenáris, ktoré je sídlom festivalu, to koncom apríla každý rok vrie. Navštívi 
ho približne 60tisíc ľudí. Ak je Týždeň knihy zameraný skôr na pôvodnú 
maďarskú tvorbu, Medzinárodný knižný festival dáva väčší priestor sve
tovým literárnym dielam. Od roku 1995 v rámci festivalu udeľujú primátor 
mesta a predseda ZMKV (MKKE) významnému zahraničnému 
spisovateľovi, tzv. čestnému hosťovi, Veľkú cenu mesta Bu
dapešť. Táto cena zakotvila u takých autorov svetového 
mena, ako U. Eco, S. Mrożek, S. Rushdie, M. V. Llosa, 
G. Grass, P. Coelho, V. Jerofejev, R. Merle a ďalší. 
 Ďalším čestným hosťom je aj niektorá z národ
ných literatúr. Hosťovali tu autori z Poľska, Čiech, 
Talianska, Francúzska, Nemecka, Ruska, Španielska, 
Rumunska, Turecka, Škandinávie, ale aj Kanady, Číny, 
Izraela a ďalších krajín. Už 23. ročník festivalu bude pat
riť slovenským autorom a literatúre, ktorá sa do maďarčiny 
prekladá dlhé roky len sporadicky a náhodne. Čestné hosťovanie je 
však príležitosťou, ktorú aj maďarské vydavateľstvá považujú za dôleži
tú. Je to šanca, keď sú médiá upriamené na čestného hosťa a venujú mu 
zvýšenú pozornosť. Slovensko stavilo na autorov. Do apríla 2016 vyjde 
viac než tridsiatka samostatných knižných publikácií najmä z beletrie, 
ale aj histórie a poézie, navyše niekoľko antológií a tiež tematických 
čísel literárnych časopisov (Lettre, Jelenkor, Kalligram, Látó…) venova
ných slovenskej literatúre. Na publikovanie diel slovenských autorov sa 
podujali aj významné maďarské vydavateľstvá, ktoré po nich doposiaľ 
nesiahli. Napríklad Magvető, Scolar, Noran Libro, Tiszatáj, Kossuth, 
Typotex a ďalšie, ale aj také, ktoré s vydávaním slovenskej literatúry už 
majú nejaké skúsenosti: L´Harmattan, Kalligram a AB ART. 
 Maďarské vydavateľstvá prejavili záujem najmä o súčasné romány, no 
priestor dostali aj poviedky a poézia, hoci len v antológiách. Antológiu 
slovenskej poviedky 20. storočia pod názvom Moderný Dekamerón 
(Modern Dekameron) vydáva vo svojej dlhoročnej edícii podobných an
tológií vydavateľstvo Noran Libro. Zostavovateľkou výberu je literár
na vedkyňa Marta Součková. V tom istom vydavateľstve vychádza aj 
antológia poviedky 21. storočia s názvom Muž, žena, dieťa. Príbehy 
zo súčasnosti (Férfi, nő, gyerek. Mai szlovák történetek), zostavil ju 
literárny vedec Radoslav Passia. Na antológiu poézie sa podujalo vyda
vateľstvo L´Harmattan a jeho obsah tvorí výber z prekladateľskej tvorby 
básnika a prekladateľa Lászla Tótha. Nesie názov Chodníky do výšav 
(Gyalogösvények a magasba) a je výberom z novších i starších prekladov 
textov ôsmich slovenských básnikov (M. Kraus, J. Ondruš, Š. Strážay,  
M. Haugová, I. Štrpka, K. Chmel, D. Hevier, M. Habaj). 
     Tým sa rad antológií nekončí. Slovenskej poézii a próze je venovaná aj 
antológia Tiszatáj s eufemistickým názvom Byť Slovákom je úžasné… 

(Szlováknak lenni csodás… ). A slovenské eseje 
prezentujú aj dva ďalšie výbery. Jedným je výber 
esejí o slovenských mestách: Naše pestrofareb-
né mestá (Sokszínű városaink) vychádzajúci vo 
vydavateľstve Kossuth kiadó. Tieto eseje pôvodne 
začiatkom 90. rokov 20. storočia vychádzali na 
pokračovanie v časopise OS. Druhou je výber 
slovenských esejí zostavovateľa Rudolfa Chmela: 
Slovenská otázka dnes (A szlovák kérdés ma) 
z vydavateľstva Kalligram. 
 Samostatné knihy vychádzajú viac než trom de
siatkam súčasných slovenských prozaikov. Toto 
číslo zodpovedá takmer dvadsiatim rokom dote

rajšej produkcie v tejto sfére. V najbližších 
dňoch vyjdú alebo už vyšli knihy v ma

ďarskom preklade P. Vilikovskému, 
Ballovi, P. Juščákovi, M. Kompaní
kovej, V. Šikulovej, Z. Kepplovej,  
J. Beňovej, D. Mitanovi, J. Bod
nárovej, J. Juráňovej, U. Kovalyk, 

V. Staviarskemu, M. Krajňakovi,  
J. Rumplimu, O. Štefánikovi, A. Sal

mele, D. Kapitáňovej a ďalším. Vychá
dza tiež päť kníh z detskej literatúry. 

      Slovenskí autori budú prezentovať svoje kni
hy na festivale v Budapešti medzi 21. – 24. aprí
lom. Zúčastnia sa tiež na medzinárodných dis
kusných fórach v rámci festivalu Európskeho 
bodu venovaného aktuálnym spoločenským 
a literárnym otázkam.
     V rámci MKF prebieha aj Európsky festival 
debutantov, na ktorom sa zúčastní každoročne 
okolo 20 mladých autorov z rôznych európskych 
krajín. Za Slovensko to bude tento rok Peter Bal
ko, autor románu Vtedy v Lošonci. Úryvky z jeho 
knihy vyjdú v maďarskom i anglickom preklade.
 Takmer všetky spomínané knihy a časopisy 
vyjdú s podporou komisie SLOLIA. Vydať knihu 
slovenskému autorovi v preklade nie je zárukou 
komerčného úspechu, bez finančnej pomoci by 
iste nebol ich počet ani zďaleka taký hojný. Súčasná slovenská literatúra 
dostáva na Medzinárodnom knižnom festivale v Budapešti veľkú šancu. 
Ak teraz zaujme, môžu nasledovať ďalšie prekladové tituly, prezentácie 
kníh, čítačky, stretnutia slovenských autorov s maďarskými, spoločné 
diskusie aj po festivale, ktoré pomôžu ich recepcii. Aby knihy žili ďalej, 
aby sa v prekladoch ujali. Lebo dobré knihy robia dobrých susedov.
 Podobnú šancu by potreboval aj slovenský film. Veď i dobré filmy robia 
dobrých susedov. A výtvarné umenie, lebo veď aj dobré obrazy a inštalácie 
robia dobrých susedov. A dobrá hudba… 
 Lebo vzájomné spoznávanie robí dobrých susedov.

Renáta Deáková

„SÚČASNÁ SLOVENSKÁ LITERATÚRA 
DOSTÁVA NA MEDZINÁRODNOM KNIŽNOM 

FESTIVALE V BUDAPEŠTI VEĽKÚ ŠANCU. 
AK TERAZ ZAUJME, MÔŽU NASLEDOVAŤ 

ĎALŠIE PREKLADOVÉ TITULY…“
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ŽIVOT V KNIHÁCH, 
KNIHY V ŽIVOTE

Už som tu raz písala o kadejakých príručkách na 
použitie detí. Všetky majú v mojej knižnici svoje 
čestné miesto. (Aj keď bez nejakého väčšieho 
úžitku, vlastnosti, ktoré som chcela z detí „vymýtiť“, 
sú stále tam, a dokonca sa vekom ešte zhoršujú). 
Keďže okrem detí sa v rodine vyskytujú aj iné 
zvieratá, na poličkách tróni aj zopár príručiek pre 
chovateľov. V našej rodine sa ich niekoľko premlelo, 
u zverolekára som dokonca trávila viac času ako 
s vlastnými deťmi u lekára. Raz však prišiel deň, 
keď som vyhlásila, že ak mi niekto dovlečie domov 
ešte jedno zviera, zmením sa naň aj ja, a to na 
poriadne zúrivé. Niekoľko rokov sa mi vďaka tomu 
podarilo prežiť celkom pokojne. Nedávno ma však 
prekvapil zvláštny zvuk z dcérinej izby. Keď som 
ho chcela preskúmať, mladšia dcéra sa rozplakala. 
Vraj má zákaz povedať, čo to je. Nuž, jej sestra si so 
spolužiačkou potajomky kúpili škrečka. Bol naozaj 
taký rozkošný, že keď ma o vlastného škrečka 
požiadala aj Klára, neodolala som a kúpila jej ho. 
Toľko sa s nimi vyhrali, že aj facebook a tablet 
upadli do zabudnutia. Jedného dňa sa však Lórin 
škrečok vyparil. Jednoducho, niekam sa zašil… Pri
znám sa, že sme chvíľu upodozrievali našu fenku, 
či ju nepremenujeme na Bloody Mary. Po pár dňoch 
Klárinho plaču, že škrečok bez priateľa zomrie od 
smútku, sme sa vybrali kúpiť ďalšieho. Staršia dcé
ra však tiež trvala na vlastnom škrečkovi. Tak sme 
dokúpili dvoch. A zrazu sme mali škrečkov troch. 
Dnes ich však máme až deväť! Že ako? Nuž tak: pár 
dní v jednej klietke. Nám, nevzdelaným, sa zdalo, že 
sa bijú. A tak sme dokúpili ďalšiu klietku. Medzitým 
sa našiel aj stratený škrečok. Zaliezol do skrine. 
V duchu som sa Mary ospravedlnila a utekala kúpiť 
ďalšiu klietku. Keď o pár dní Klára vyberala svojho 
škrečka z klietky, ako každé ráno, v domčeku bolo 
päť malých škrečkov. A tak ich dnes máme deväť. 
Prikúpili sme ďalšiu klietku. Iba dumám, čo bude, 
keď tie malé vyrastú… Ak by niekto z vás chcel 
škrečka, napíšte do redakcie. Nemôžem predsa 
donekonečna dokupovať klietky…

AKTUALITY

Petra 
Nagyová 
Džerengová

KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH
S týmto mottom vstúpili kniž
nice do 17. ročníka Týždňa 
slovenských knižníc (TSK), 
ktorý vyhlásila Slovenská aso
ciácia knižníc (SAK) a Spolok slo
venských knihovníkov a knižníc 
(SSKK) – konal sa od 1. do 6. mar
ca. Slávnostné otvorenie TSK sa 
uskutočnilo 29. februára v Banskej Bystrici v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice pod 
záštitou primátora mesta Jána Noska. Podujatie moderoval ambasádor TSK Ján Gallovič, 
člen činohry SND.
 Organizátori TSK nadviazali na vlaňajší úspech knižničných hliadok, ktoré oslovo
vali čítajúcich na verejných priestranstvách (v dopravných prostriedkoch, nákupných 
centrách, čakárňach u lekárov, kaviarňach a pod.) a venovali im záložky do knihy od 
Martinus.sk. Tie znamenali zľavu 2 eurá na nákup kníh a možnosť bezplatného zápisu 
do knižnice. Tento rok sa podarilo zrealizovať i spoluprácu so Železnicami SR, ktoré TSK 
propagovali v rýchlikoch formou letáčikov a pre cestujúcich boli v bistrách k dispozícii 
kartónové stojany Knihobežník s literatúrou z rozmanitých žánrov (zabezpečili ju Mar
tinus.sk, bratislavská Staromestská knižnica a Ústredná knižnica FFUK). Novinkou bol 
knižničný expres – špeciálny vagón, v ktorom do Banskej Bystrice cestovali a zároveň 
diskutovali účastníci slávnostného otvorenia TSK.
 Otvorenie TSK sa už roky spája s odovzdávaním ocenení za aktívnu činnosť kniž
nice, prípravu pozoruhodného podujatia či realizáciu významného činu za uplynulý 
rok. Cenu SAKAČIK za rok 2015 získala Ústredná knižnica FFUK, ktorá v spolupráci 
s Akademickou knižnicou UK a Katedrou knižničnej a informačnej vedy FFUK vytvo
rila Portál informačnej a mediálnej gramotnosti (http://midas.uniba.sk). Akademickí 
pracovníci a študenti univerzity tak dostali do rúk pomôcku, ktorá ich usmerní v tom, 
ako správne citovať, vyhľadávať informácie, spoznávať štandardy informačnej gra
motnosti, ponúka slovník, rôzne návody a ďalšie informácie.
 Aktivity knižníc počas TSK zahŕňali odpustenie poplatkov, besedy so spisovateľmi, 
prekladateľmi, výstavy knižných noviniek, fotografií, kresieb detí, predajné výstavy 
literatúry, burzy vyradených kníh, sprístupnenie niektorých starých a vzácnych 
tlačí, dni otvorených dverí, rozličné prednášky, semináre, školenia pre knihovníkov, 
rozprávkové podujatia…
 Súčasťou TSK už tradične býva Jarný maratón s knihou – podujatie bratislavských 
verejných knižníc, počas ktorého predstavujú mladšej verejnosti osobnosti slovenskej 
literatúry, ich diela či zaujímavé knižné novinky. Tohtoročný maratón bol v poradí desiaty 
a otvárala ho Knižnica Ružinov 29. februára. Predstavovala úspešnú knižku príbehov 
dvoch kamarátok, ktorú vydalo Vydavateľstvo Slovart pod názvom Mimi a Líza 2. Na 
maratóne, ktorý moderovala riaditeľka knižnice Darina Horáková, sa zúčastnila aj jedna 
z autoriek knižky Katarína Kerekesová. Podujatie prišiel podporiť aj starosta Ružinova 
Dušan Pekár. V nasledujúcich dňoch pokračoval maratón v Miestnej knižnici Petržalka, 
Mestskej knižnici, Staromestskej knižnici a Malokarpatskej knižnici v Pezinku.
 Pod názvom Znovuzrodený Tomáš Akvinský (Divi Thomae Aquinatis) otvorila 
Univerzitná knižnica v Bratislave 1. marca výstavu originálov zreštaurovaných vzácnych 
tlačí sv. Tomáša Akvinského zo 16. storočia s fotodokumentáciou pôvodného stavu tlačí, 
použitých technológií a techník pri reštaurovaní a konzervovaní. Emília Hanusová, ve
dúca odboru ochrany a reštaurovania dokumentov, oboznámila prítomných s procesom 
záchrany týchto cenných tlačí – od mechanického vyčistenia, dezinfekcie, prania, opravy 
knižnej väzby, dosiek, kovania, šitia… Na poodhalenie tajov záchrany týchto starých tlačí 
nadviazala Klára Mészárosová, vedúca kabinetu rukopisov, starých a vzácnych tlačí, 
ktorá načrtla cestu súborného diela Tomáša Akvinského do Univerzitnej knižnice, jeho 
záchranu i jeho odborné spracovanie. Výstava vzácnych kníh na Barokovom nádvorí 
knižnice trvala do 5. marca. Odborný výklad k tejto ojedinelej výstave si návštevníci 
mohli vypočuť počas Týždňa slovenských knižníc ešte dvakrát.

Lydia Čelková
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súťaž

súťaž

súťaž

KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH Politika je nesmierne komplikovaná záležitosť aj preto, že je v nej 
veľa premenných faktorov. „Pravým politickým procesom na Slo
vensku má šancu porozumieť iba jedno percento občanov“, vyjadril 
sa Michal Horský, politológ, publicista a politický analytik. Jeho 
kniha Politické hry (Marenčin PT) zaznamenala pomerne veľkú 
predajnosť. Tento úspech autor pripisuje názvu, ktorý vymyslel 
vydavateľ. Knihu prezentoval 1. marca v kníhkupectve Panta Rhei 

na Poštovej v Bratislave a podľa Dada Nagya v nej vychádza z veľmi prenikavého poli
tického myslenia.

Je spoluautorom scenára rozprávky Kráľ Drozdia brada, 
stojí za projektom Pevnosť Boyard či televíznym se 
riálom Silvánovci. O dramaturgovi, scenáristovi, pre
kladateľovi a diplomatovi Milošovi Ruppeldtovi (1953 
– 2016) sa hovorilo 25. februára v kníhkupectve Panta 
Rhei na Poštovej v Bratislave pri príležitosti uvedenia 
jeho životopisnej knihy Medzi dvoma svetmi (Ikar). 
Jeho manželka Vlasta Ruppeldtová spomenula, že knihu chcel nazvať Osud to niekedy 
nemá v hlave v poriadku, akoby tušil, že ho postihne rovnaký osud ako jeho otca, ktorý 
odišiel z tohto sveta taktiež pred vydaním svojej knihy. Miloš Ruppeldt zomrel 6. februára 
tohto roku. O jeho pozoruhodnom živote porozprávala nielen jeho manželka, ale aj jeho 
veľmi dobrý priateľ Rasťo Piško a spoločne knihu pokrstili bylinkami. -bb-

Žaby na Trolaskoch (Mesto Leopoldov) – tak nazval spisovateľ 
a publicista Ivan Szabó svoju knihu spomienok na rodisko a doplnil 
ju o viac ako desiatku esejí o histórii mesta a osobnostiach, ktoré 
sa v Leopoldove narodili alebo tam určitý čas bývali (Milan Novák, 
Emil Skákala, Dušan Kleiman, Jaroslav Taraba, Emil Kunovič a ďalší). 
Autor sa 16. marca v Mestskej knižnici v Leopoldove stretol s čita

teľmi a s rovesníkmi, s ktorými sa rozprával o obsahu knihy i o tom, že ich spája 
spoločné miesto detských hier nazvané Trolasky.

Neviete, aký prípitok zvoliť pri krstinách, ako poukladať 
inventár pri viacchodovom menu alebo ako prestrieť na 
kare tak, aby to bolo decentné a dôstojné zároveň? 1. slo
venská škola spoločenskej etikety & protokolu vydala publikáciu 
od kolektívu autorov (Miriam Miková, Elena Horňáková, Jana 
Bohunská, Sven Bajla) užitočnú práve na podobné príležitosti. Kniha o stolovaní čitateľa 
prevedie od prestretia stola, výberu vhodného inventáru, cez rôzne techniky skladania 
obrúskov, zasadací poriadok až po správnu konzumáciu jedál a nápojov. Množstvo fotografií 
rôznych spoločenských udalostí (čaj o piatej, svadba, Valentín, piknik) ilustruje, čo a akým 
spôsobom podávať a nastierať, aby sa hostia pri stole cítili príjemne. Knižka sa iste hodí 
do každej domácnosti, ale odporúčame ju napríklad aj študentom hotelových akadémií. 
Titul môžete vyhrať, ak pošlete kupón Slovenská škola etikety na adresu redakcie.
 S jedlom súviselo aj podujatie 22. marca v bratislavskom kníhkupectve Martinus 
na Obchodnej – svoju kuchársku knihu nazvanú S Anetou a Janicou – Čo na srdci, to 
na jazyku (Fortuna Libri) predstavili Aneta Orosiová a Janica Lacová. Autorky v nej 
ponúkajú 60 receptov rozdelených podľa ročných období, v ktorých využívajú najmä 
sezónne potraviny.

Veľká noc sa v živote našich predkov spájala s mnohými 
obradmi a zvyklosťami. Nielen o nich, ale aj o ďalších 
rodinných a výročných sviatkoch a zvykoch usporia

daných podľa ročných období píše známa slovenská etnologička, 
historička a múzejníčka Zora Mintalová Zubercová v reprezenta
tívnej publikácii Tradície na Slovensku (Vydavateľstvo Slovart). 
Okrem výkladu o jednotlivých sviatkoch, ľudových piesní, kolied 

a pranostík v nej ponúka aj recepty typické pre konkrétne obdobia v roku. O pub
likáciu môžete súťažiť zaslaním kupónu na adresu redakcie.

Katarína 
Gillerová

ŽENY O SEBE
Som vyštudovaná ekonómka so záľubou v písaní už od 
detstva. Prvoradé sú doklady, termíny, dane – a až vo voľ
nom čase, po večeroch a víkendoch si sadám k počítaču 
a píšem príbehy. 
 Keď som začala písať môj prvý román Láska si ne-
vyberá, vôbec som netušila, či vôbec niekedy vyjde, ale 
bola som presvedčená, že ak nájdem vydavateľa, príbeh 
mladej študentky, ktorá sa zaľúbi do nesprávneho muža 
a nevie si s tým poradiť, určite čitateľa osloví. Mala som 
šťastie, že rukopis sa zapáčil vydavateľstvu Slovenský 
spisovateľ a že mali záujem aj o moje ďalšie romány.
 Odvtedy sa mi darí každý rok popri práci napísať jeden 
román. Minulý rok vyšiel môj trinásty – Aprílové slnko. 
Je o dvoch kamarátkach, každá z nich vyrastá v odliš
nom rodinnom zázemí. Ela ako jedináčik s vlastnou 
izbou a starostlivosťou rodičov, Dita v mnohopočetnej 
rodine, večne bez peňazí a s povinnosťami starať sa 
o súrodencov. Zdá sa, že karty ich osudu sú jednoznačne 
rozdané, opak je však pravdou. Ich príbehy sa rozvíjajú 
celkom iným smerom, ako predpokladali, a musia sa 
vyrovnať aj s láskou k jednému mužovi. O knihu môžete 
súťažiť zaslaním kupónu na adresu redakcie.
 Moje hrdinky sa ocitajú v rôznych životných situáci
ách a musia riešiť rozličné problémy rovnako ako každý 
z nás. Život neprináša len pekné chvíle a je len na nás, 
ako sa s tým popasujeme. Moje romány z veľkej časti 
odrážajú všetko, čo som v živote prežila alebo čo sa 
deje okolo mňa. Po celý život má človek okolo seba ľudí 
s rôznymi osudmi – a to je pre mňa veľmi inšpirujúce. 
V mojich knihách nájdete príbehy, ktoré sa možno stali 
vám alebo vašim známym.
 V tomto roku mi vyjdú dva romány. Okrem klasického, 
zo slovenského prostredia, to bude aj úplne odlišný ro
mán s názvom Hra na milovanie. Je tak trochu mysterióz

ny, tajomný, hovorí o láske, zrade 
a pomste. Tieto city zasiahnu šesť 
mladých ľudí aj po dvadsiatich 
rokoch od spoločného výletu do 
amerických Apalačských hôr. Pre
žijú tam zvláštne a desivé udalosti 
a tie navždy ovplyvnia ich životy 
v budúcnosti. Na konci nič nebude 
také, ako sa zdalo na začiatku…
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V roku 1986 ohromila čitateľov maďarská emig
rantka žijúca vo Švajčiarsku Agota Kristof (1935 

– 2011) svojou prvotinou – románom Veľký zošit. 
Ten vyšiel dvadsať rokov po jej odchode z rodné
ho, Rusmi obsadeného Maďarska. V skratke by 
sa dalo napísať, že kniha popisuje smutný príbeh 
dvoch bratov, veľmi silne na seba naviazaných 
dvojčiat, Lucasa a Clausa, ktorých matka v zá
ujme ich prežitia zanecháva u ich krutej babky 
na starom polorozpadnutom statku. Príbeh sa 
odohráva niekde v pohraničí počas nejakej, bliž
šie nešpecifikovanej vojny, pravdepodobne na 
maďarskom pohraničí koncom druhej svetovej 
vojny. A mimoriadne inteligentní chlapci veľmi 
rýchlo pochopia, že ak chcú prežiť všetky kru
tosti tej doby, sami sa musia systematicky naučiť 
byť fyzicky a psychicky odolní, chladnokrvní 
a krutí ako všetci naokolo – vojaci, pohraničníci, 
stará matka, obyvatelia mesta. Takáto stratégia 
prežitia však urýchli ich dospievanie a zvráti aj 
celý ich hodnotový systém.
 Agota Kristof neskôr napísala dve ďalšie po
kračovania románu – Dôkaz a Tretie klamstvo, 
no v slovenskom ani v českom preklade až do
teraz kompletná trilógia nevyšla (Veľký zošit 
vyšiel v preklade Andrey Černákovej v Maren
čin PT v roku 2004, Mladá Fronta vydala v roku 
2001 v preklade Jana Machonina a Drahoslavy 

Janderovej Důkaz a Třetí lež a v roku 2014 vy
dal Petrkov Velký sešit v preklade Sergeja Ma
chonina a Jana Machonina), a tak boli čitatelia 
ochudobnení o skutočne silný literárny zážitok. 
Každá časť sa dá čítať aj samostatne, no iba kom
pletná trilógia je plnohodnotným a dokonalým 
prepojením skutočnosti, fikcie, klamstva a snov. 
Jej slovenský preklad z pera Andrey Černákovej 
v marci vydáva Artforum.
 Len čo sa usadíte v bezútešnom prostredí 
malého pohraničného mesta a porozumiete 
rozprávaniu dvoch bratov vo Veľkom zošite, 
Dôkaz vyrozprávaný v tretej osobe všetko, čomu 
ste uverili, spochybní a otázky, ktoré sa začnú 
v druhej časti vynárať, sa v románe stanú zásad
nými – kto je Lucas a kto je Claus? Naznačuje 
niečo anagram mien Lucas/Claus? Existoval len 
jeden brat alebo boli bratia dvaja a ak bol brat len 
jeden, kto bol teda ten druhý chlapec? Bola to len 
zhmotnená potreba mať niekoho blízkeho? Čo sa 
stalo s matkou a sestrou? Na povale visí dôkaz, 
na povale sú dve kostry. A existuje predsa zošit, 
denník, v ktorom je všetko zapísané, dokonca aj 
to, prečo je jazyk Veľkého zošita taký strohý.
 Jazyk, ktorý Agota Kristof používa, je totiž 
očistený od akýchkoľvek emócií, úvah alebo mo
ralizovania, slová padajú tupo a tvrdo ako kame
ne a vystreľujú ďalšie strohé krátke popisné vety. 
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NIKDY SA NEHRÁME, NIKDY NEPLAČEME
Tento spôsob písania 
by mohol byť dôsled
kom toho, že Kristof 
tvorila vo francúz
štine, teda v cudzom 
jazyku, ktorý sa len 
postupne učila v exi
le, v  továr ni , kde 
pracovala. No vysvetlenie, ako 
sa neskôr ukáže, netreba hľa
dať v jej živote, ale v živote ľudí, 
o ktorých píše: „Nikdy sa nehráme, 
nikdy neplačeme,“ vravia chlapci. V extrémne 
ťažkých životných podmienkach, sociálnej 
a citovej chudobe, ktorú sa rozhodnú prekonať 
systematickým okliešťovaním a umŕtvovaním 
zmyslov. Možno polemizovať, či Kristof takto 
šikovne urobila z nevýhody výhodu, alebo je to 
rafinovaný spôsob, ako čitateľa zmiasť, zneistiť 
a spochybniť pravdu, ktorej uveril, a ešte viac 
posilniť účinok samotného príbehu.
 Tretia časť – Tretie klamstvo – je rozpráva
ná v prvej osobe a Agota Kristof v nej opäť spo
chybňuje identitu Clausa i Lucasa, kruh sa však 
uzatvorí a všetko do seba s matematickou pres
nosťou zapadne. O knihu môžete súťažiť zaslaním 
kupónu Artforum na adresu redakcie.

Monika Kompaníková

Nielen maďarská literatúra žne úspechy na Slovensku, ale platí to aj naopak. Od vyjdenia románu Zóna nadšenia v maďarčine pod 
názvom Lelkesedés zónája v októbri 2015 absolvoval Jozef Banáš už tretiu besedu v Maďarsku. V meste Halásztelek neďaleko Budapešti 
bol 25. februára hosťom knižnice a klubu čitateľov, v mene ktorého ho uvítal jeho vedúci Kálmán Oláh. Takmer dvojhodinovú besedu 
moderoval známy maďarský fotograf Deszö Koncz. Viacerí diskutujúci už mali knihu prečítanú. Banáš získal po výbornej besede i ďalšie 
pozvania na diskusie v Maďarsku.

Takmer po storočí 
sa do našich kníhku
pectiev vracia i titul 
ďalšieho maďarské
ho spisovateľa Dezsöa 
Kosztolányiho (1885 

– 1936) Sladká vrahy-
ňa (Marenčin PT 2015, 

preklad Karol Wlachovský). Po dlhej ceste cez 
cenzúru, zabudnutie, následné zaradenie Kosz
tolányiho do výučby literatúry sme sa dostali až 
k postupnému a stále aktuálnemu znovuobjavo
vaniu úspešného autora pre širokú verejnosť.
 Dej románu je situovaný do obdobia pádu 
komúny a následnej konsolidácie povojnových 
rokov v potrianonskom Maďarsku. Spoločnosť 
sa vracia k starým zvykom, svojmu triednemu 
systému. Postupne sa rozbieha aj život v zanedba

nom dome na Attilovej ulici v Kristíninom meste, 
čo je súčasný prvý a dvanásty obvod Budapešti. 
Manželia Vizyovci sa zbavujú svojho priemerné
ho postavenia a vracajú sa na vychytené miesta 
medzi mestskú elitu. S tým súvisí aj hľadanie 
spoľahlivej slúžky. Pani Vizyová, neurotická 
a zničená žena, nikdy so žiadnou slúžkou ne
bola spokojná. Anna Édešová sa jej však zdala 
ako zjavenie: tiché, skromné stvorenie, ktoré 
nekradne, neujedá viac, než by malo, a pracuje 
celý deň dokonale neviditeľné.
 Je zrejmé, kto bude v príbehu vrahom, avšak 
stále nie je viditeľný hlavný motív. Povaha slúžky 
naznačuje, že ide o poslušné a poddajné dievča 
bez názoru a motivácie, neschopné konať náhlivo 
a ani špekulatívne. Každý má však čo skrývať, 
niečo stratil a v niečo dúfa. Len Anna akoby bola 
zmierená so všetkým, čo si ju nájde. Dokonca aj 

s Jančim, synovcom Vizyovcov, nedozretým mla
dým mužom, pre ktorého je zábava nadovšetko. 
Tou sa na krátku nežnú chvíľu stane aj Anna… 
Onedlho sa však o Annu začne zaujímať starší 
muž, vdovec, ale na neustále naliehanie pani 
Vizyovej Anna nápadníka odmieta a zostáva pra
covať v dome, aby, takpovediac, naplnila svoj 
údel. Ku koncu roka rodina usporadúva oslavu pri 
príležitosti povýšenia Kornela Vizyho na zastu
pujúceho štátneho tajomníka. A v ten večer, keď 
sa spoločnosť rozíde, Anna sa pohne z kuchyne 
a bezmyšlienkovito, akoby pod vplyvom nieko
ho ďalšieho, svojich pánov jedného po druhom 
zabije… Čitateľ je spolu s rozprávačom len ne
stranným pozorovateľom hľadajúcim odpovede 
na motívy jej činu a otázku, či človek môže byť 
tvorcom svojho vlastného životného údelu.

Petra Nogová
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ZAHRANIČNÉ NÁVŠTEVY

Pokladáte sa ešte za vedca alebo ste už len 
spisovateľ?
S fyzikou už niekoľko rokov aktívne nepracujem, ale 
v mojom myslení z nej zostalo veľa. Dala mi výborný 
tréning, naučila ma pracovať systematicky a do 
detailov na všetkom. Okrem toho je to sféra, ktorá 
vás neustále núti klásť si nové otázky a objavovať, 
a to je pri písaní veľmi dôležité.

Ovplyvňuje fyzika aj štýl vášho písania?
Nemám žiaden postup, ktorý by som ako vedec 
aplikoval v písaní, a ani ako čitateľ nemám rád 
nejaké umelé schémy. Podľa mňa by literatúra mala 
narúšať tieto veľmi striktné štruktúry. Najkrajšie 
okamihy pri písaní zažívam vtedy, keď sa mi objaví 
niečo úplne spontánne, bez racionálneho základu.
Páči sa mi tá fáza písania, keď sa mi začínajú 
postavy prihovárať, začínajú napĺňať príbeh a ne-
jakým spôsobom aj formovať veci, ktoré som ani 
sám neočakával. Nie je v tom nič magické, žiaden 

Ste všestranný umelec, venujete sa viace-
rým žánrom. V ktorom z nich sa vám naj-
lepšie vyjadrujú vaše myšlienky?
Začínal som ako básnik, ale postupom času som sa 
stal viac románopiscom a veľmi si užívam výskum, 
prácu s historickými faktami a výzvu pretaviť dávno 
zabudnutý svet minulosti do súčasného podania, 
aktuálnych jazykových prostriedkov a zachytiť 
tak niečo, čo je už definitívne preč. Ale poézia mi je 
stále veľmi vzácna, básne dnes píšem síce zriedka, 
ale keď sa mi podarí vyjadriť môj nápad poetickým 
slovom, veľa to pre mňa znamená. Nikdy to však 
nesilím, prichádza to ako dar.

Dej románu Máni Steinn: Chlapec, ktorý ne-
bol ste zasadili do roku 1918, do pohnutých 
čias tesne po skončení prvej svetovej vojny. 
Čo vás inšpirovalo prerozprávať čitateľom 
príbeh chlapca práve z tohto historického 
obdobia?

ezoterizmus, je to istá technika, ktorú si človek 
musí nacvičiť.

Váš debut Osamelosť prvočísiel rozbúril 
literárne vody nielen v Taliansku, kniha 
sa hneď prekladala do dvadsiatich jazykov, 
ste najmladším držiteľom najvýznamnejšej 
talianskej literárnej ceny Premio Strega. 
Aké reakcie vo vás vzbudilo toto pozitívne 
až nadšené prijatie?
Bol som tým veľmi poctený a predovšetkým pre-
kvapený. Na druhej strane som sa ocitol v situácii, 
keď som sa musel veľmi veľa naučiť, a to vo veľmi 
krátkom čase, pretože som vstúpil do sveta, ktorý 
bol pre mňa absolútne neznámy. Takže tá kniha mi 
predovšetkým dala možnosť stať sa spisovateľom 
a venovať sa naplno niečomu, čo je v súčasnosti 
dosť ojedinelé. Ale možno vďaka tej knihe som zo-
starol oveľa skôr, ako by sa to dialo prirodzenou 
cestou.

Pri zbieraní materiálu na svoje knihy som zistil, že 
to krátke obdobie októbra a novembra 1918 ešte 
nebolo použité ako námet románu, a pritom sa 
v priebehu šiestich týždňov udiali v našej kraji-
ne zásadné veci: zažili sme erupciu sopky, ničivú 
epidémiu španielskej chrípky a vyhlásili sme samo-
statnosť od Dánska. Toto historické pozadie ma už 
dlho inšpirovalo, ale nevedel som nájsť protagonis-
tu alebo príbeh, ktorý by som doň zakomponoval. 
Asi pred dvoma rokmi som dostal nápad vytvoriť 
mužského hrdinu, ktorý bude týmito tragickými 
udalosťami zasiahnutý a môže byť naším sprie-
vodcom týmito ťažkými časmi. Urobil som z neho 
perfektného islandského antihrdinu: je to sirota, 
dyslektik, homosexuál, ktorý si privyrába prostitú-
ciou… No aby som mu nenadelil len samé trápenie, 
doprial som mu aj trochu radosti, ktorú pre neho 
predstavuje kino – to je doslova jeho vášňou. A cez 
jeho príbeh postupne spoznávame aj veľký príbeh 
z dejín Islandu.

Nebol to pre vás až priveľký záväzok písať 
ďalej, nezľakli ste sa úspechu?
Písanie je vždy ťažké, či ho sprevádza úspech, 
alebo nie. To, čo vyvoláva v človeku strach, nie je 
publikum, ktoré očakáva vašu ďalšiu knihu, ale 
všetci tí spisovatelia, ktorí sú už mŕtvi, a veľké 
osobnosti, s ktorými sa musíte nejakým spôsobom 
konfrontovať.

V Taliansku vediete kurzy písania, stretá-
vate sa s mladými ľuďmi, na čo pri rozho-
voroch s nimi kladiete dôraz?
Možnosť učiť písať niekoho iného sa mi veľmi páči. 
Mladí spisovatelia sa na začiatku musia vyrovnať 
s istou krutosťou písania. Je dôležité ukázať im, aby 
sa pozerali na svoj príbeh zvonku, a to takzvane 
menej politicky korektne. Hlavným poslaním spiso-
vateľa je vidieť veci, ktoré sú nepohodlné. Je veľmi 
náročné takto sa pozerať a mať odvahu o neprí-
jemných veciach písať.

Pripravila Zuzana Golianová

Vo svojich knihách sa často zaoberáte ta-
buizovanými a dosiaľ nepreskúmanými 
témami. Máte už nejaký podobný námet 
vyhliadnutý aj pre svoje ďalšie dielo?
Neustále hľadám nové témy a nové možnosti ich 
stvárnenia. Myslím si, že jednou z hlavných úloh 
literatúry je dať hlas ľudom, ktorí ho nemajú, pri-
niesť na svetlo sveta príbehy, ktoré doteraz neboli 
prerozprávané. Momentálne pracujem na dvoch 
nových románoch a jeden z nich bude o mladom 
mužovi v 60. rokoch, ktorý sa stal zakladateľom 
malej skupiny neonacistov v Reykjavíku. A zau-
jíma ma najmä to, ako dokázali idey národného 
socializmu prežiť až do našich čias…    

 Katarína Zitová

Taliansky spisovateľ a vyštudovaný fyzik Paolo Giordano (1982) sa preslávil hneď svojou ro
mánovou prvotinou Osamelosť prvočísiel z roku 2008. Po nej nasledovali ďalšie dva úspešné 
tituly Ľudské telo (2012) a Čierna a strieborná (2014) – všetky tri knihy slovenským čitateľom 
pretlmočila Mária Štefánková a vyšli vo Vydavateľstve Slovart. Počas návštevy Bratislavy 
Giordano hovoril o svojej tvorbe na viacerých besedách s čitateľmi, študentmi aj novinármi, 
v stredu 2. marca diskutoval s Jurajom Šlesarom (obaja na foto) v kníhkupectve Martinus na 
Obchodnej. Rozhovor pre Knižnú revue vznikol v spolupráci s Rádiom Devín.

Básnik, prozaik a textár Sjón (1962), vlastným menom Sigurjón Birgir Sigurðsson, patrí medzi naj
úspešnejších islandských spisovateľov. Doteraz vydal jedenásť básnických zbierok, osem prozaic

kých diel, niekoľko divadelných hier, operetných libriet a kníh pre deti. V slovenskom preklade 
Zuzany Stankovitsovej mu vo Vydavateľstve Slovart vyšla kniha Máni Steinn: Chlapec, ktorý 

nebol, o ktorej hovoril so slovenskými čitateľmi 2. marca v Banskej Bystrici a 3. marca v bratislav
skom kníhkupectve Artforum (na foto).



AKTUALITY

súťaž

10
   

 k
ni

žn
á 

re
vu

e 
3/

20
16

KUPÓN 
IKAR

«  KUPÓN
do 28. apríla

DVE VÍZIE SVETA
hlásil na externé štúdium filozofie, ktoré ukončil 
dizertačnou prácou nazvanou Princíp krutosti. 
Práve v nej sformuloval svoje zá kladné tézy, kto
ré literárne spracoval najmä v románe Atómy 
Boha, ale tvoria základ aj aktuálne vydaného 
diela Hrušovianski hriešnici. Týmto názvom 
autor označil skupinku chlapcov z dediny Hru
šovany a priľahlého okolia, ktorí sa usilujú vy
rovnať s úskaliami dospievania a objavujú svoju 
vlastnú telesnosť a prebúdzajúcu sa sexualitu. 
Narážajú pritom na dva protichodné póly: jeden 
z nich vyplýva z biologickej podstaty človeka 
a robí ho otrokom vlastných pudov a neovlá
dateľných túžob, druhý predstavuje civilizáciu, 
morálne normy vytvorené ľuďmi, ktoré by mali 
určovať hranice správania sa jednotlivca. Práve 
tento nesúlad biologického a etického využíva 
Vámoš na to, aby predostrel svoju víziu sveta, 

„zlatého veku“, v ktorom budú všetci ľudia konať 
len v zhode so svojou biologickou determináciou, 
čím definitívne získajú vnútornú slobodu. Takýto 
naturalistický prístup vedie Vámoša k spochyb
ňovaniu všetkého, čo človeka obmedzuje ako 

a jej otca, autenticky približuje pomalý proces 
prerodu vnímania vzťahov medzi černošským 
a belošským obyvateľstvom.
 Postav hliadku je však najmä knihou o pad
lých ideáloch a rozčarovaní. Dôležitým motívom 
je hľadanie vlastnej identity v mysli dospelej ženy, 
ktorá náhle, návratom do mesta svojho detstva, 
uchopuje spomienky a spracúva ich v odraze 
svojej prítomnej situácie. Autorka zručne prelína 
dve časové roviny i dva svety, vonkajší a vnú
torný. Každú otázku formuluje zrozumiteľne 
a neraz vzápätí poskytuje aj odpoveď. Nevyhýba 
sa umeleckým pomenovaniam, obrazom, para
lelám, citátom či parafrázam, ktoré dodávajú 
dielu filozofickú hĺbku. Postupne, pomaly vedie 
čitateľa k skutočnej podobe ľudského svedomia, 
k zrkadlu, v ktorom pravdu nedeformujú emócie 
a naučené postoje. Mnohé odpovede, ku ktorým 
Jean Louise dospieva, naberajú široké uplatne
nie: problém pokrytectva, slabosti, nedostatku 
sebavedomia, potlačenia vlastnej osobnosti.

„umelo vytvorené“ regulátory správania – na
príklad náboženstvo, či už kresťanské, alebo ži
dovské, vníma len ako súbor naučených rituálov, 
ktoré neposkytujú odpovede na základné životné 
otázky. Dôležitú úlohu v príbehu zohráva vzťah 
človeka a zvieraťa, cez ktorý sa chlapci učia spo
znávať niekedy kruté, no nevyhnutné zákony 
prírody; zároveň sa v nich práve cez tento vzťah 
prebúdza ich živočíšna podstata prejavujúca sa 
bezcitným správaním voči bezbranným tvorom.
 Román Hrušovianski hriešnici vníma literár
na kritika ako voľné pokračovanie Vámošovej 
predošlej knihy Odlomená haluz – aj tu je do
minantný najmä výchovný rozmer rozprávania, 
preto si autor za hlavné postavy vybral ešte ľah
ko formovateľných mladých ľudí pochybujúcich 
o zaužívaných vzorcoch správania. Oproti jeho 
predošlým dielam je však román priveľmi odbor
ný, rozvláčny, chýba mu dynamika a napätie, čo 
bolo podľa doslovu Márie Stankovej aj jedným 
z dôvodov, prečo v čase svojho vzniku nevyšiel 
knižne…

Katarína Zitová

 Leeová má nevšed
ný rozprávačský talent 
a mimoriadny cit pre 
príbehovosť. Jej posta
vy pred zrakom čitate
ľa ožívajú a vykreslené 
každodenné situácie 
zanechávajú v mysli že
laný dojem. Od krehkého, 
osobného prežívania me
dziľudských vzťahov cez otázku rešpektu i viery 
sa plynulo dostáva k chúlostivým etapám vývoja 
štátu. Naplno sa dotýka sveta jednotlivca aj sveta 
spoločnosti. Román osloví široké spektrum čitate
ľov a v mnohom obohatí ich vedomosti, myšlienky 
i životné postoje. A pritom slobodne dovoľuje čítať 
tvorbu spisovateľky – diela Nezabíjajte vtáčika 
a Postav hliadku – v ľubovoľnom poradí. O druhú 
spomenutú knihu môžete súťažiť zaslaním kupó
nu Ikar na adresu redakcie.

Lubica Psotová

V priestoroch Zichyho paláca v Bratislave sa 17. marca konal vydavateľský deň, na ktorom svoju 
aktuálnu knižnú produkciu predstavilo Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov. O svo
jich tituloch hovorili priamo autori väčšinou v diskusii s riaditeľom vydavateľstva Romanom 
Michelkom. Blažej Belák sa v zbierke glos Slovo robí človeka zaoberá praktickými otázkami 
jazyka a jazykovej kultúry, Anton Blaha zozbieral do knihy Manderla a Modrý Maurícius 
sedem súdnych príbehov zo súčasnosti i minulosti. Filozofka Etela Farkašová sa v zbierke esejí 
Paralely a prieniky sústreďuje na vzťah filozofie a umenia, Vladimíra Komorovská (na foto) 
v románe Utešená família ponúka viacgeneračný príbeh jednej rodiny, Vincent Šabík v mono
grafii Čriepky do portrétu Vincenta Šikulu prináša súbor svojich článkov o tejto osobnosti 
slovenskej literatúry… Jednu z noviniek tohto vydavateľstva približuje aj nasledujúca recenzia.

Prozaik a dramatik Gej
za Vámoš (1901 – 1956) 
patrí k významným 
predstaviteľom me
dzivojnovej slovenskej 
literatúry. Debutoval 
v roku 1925 zbierkou 
noviel Editino očko, ale 
svoju literárnu metódu 
naplno rozvinul najmä 
v románovej tvorbe: 

Atómy Boha (1928), Odlomená haluz (1934) 
a Hrušovianski hriešnici (1938). Posledný 
z trojice románov zostával až doteraz iba v po
dobe rukopisu uchovaného v Literárnom archíve 
Slovenskej národnej knižnice v Martine – jeho 
knižné vydanie pripravilo Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov pod editorskou taktov
kou Márie Stankovej a k čitateľom sa dostáva 
v roku 60. výročia autorovej smrti, ktoré sme 
si pripomenuli 18. marca.
 Vámošovu umeleckú tvorbu výrazne ovplyv
nilo jeho vzdelanie: po skončení medicíny sa pri

Román americkej spisovateľky a redaktorky Har
per Leeovej (1926 – 2016) Postav hliadku (Ikar 
2016, preklad Jozef Kot) prenáša čitateľa do fik
tívneho mestečka Maycomb, ktoré autorkiným 
podaním s výbornou vizuálnou až kinematogra
fickou plynulosťou rýchlo získava takmer reálne 
kontúry. Príbeh je oči otvárajúcou prechádzkou 
od ľahkej zmesi nostalgie a spomienok k napätej 
spoločenskej situácii a dôležitým problémom so 
širším historickým kontextom.
 Próza Postav hliadku je autorkinou prvotinou, 
no jej rukopis sa našiel len pred dvoma rokmi 
v jej trezore, a tak sa na knižné pulty dostáva ako 
pokračovanie jej známeho románu Nezabíjajte 
vtáčika, víťaza Pulitzerovej ceny z roku 1961 – 
reedícia tohto kultového diela vychádza takisto 
vo vydavateľstve Ikar po takmer 50 rokoch v pre
klade Štefana Kýšku. V oboch románoch Leeová 
zachytáva bolestivú etapu v histórii USA – prob
lematiku rasového napätia v južných štátoch. 
Prostredníctvom hlavných postáv, Jean Louise 
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31. 3. 1939 –  Jozef MIKLOŠKO, autor literatúry faktu
1. 4. 1978 –  Pavel SIBYLA, prozaik, publicista
1. 4. 1988 –  Peter PROKOPEC, básnik
2. 4. 1932 –  Tibor FERKO, prozaik, dramatik, scenárista, teatrológ
2. 4. 1937 –  Blažena MIKŠÍKOVÁ, autorka kníh pre deti
3. 4. 1953 –  Dana JANEBOVÁ, poetka
3. 4. 1975 –  Ľubica HOLUBCOVÁ, poetka
4. 4. 1951 –  Marta KERUĽOVÁ, literárna vedkyňa, prekladateľka
4. 4. 1955 –  Nataša ĎURINOVÁ, prekladateľka, publicistka
5. 4. 1931 –  Corneliu BARBORICA, literárny vedec, slovakista, prekladateľ
5. 4. 1983 –  Kristína BALUCHOVÁ, poetka, prozaička
6. 4. 1938 –  Ladislav ŠIMON, básnik, prekladateľ
6. 4. 1942 –  Jaroslav REZNÍK, básnik, dramatik, autor kníh pre deti
6. 4. 1948 –  Lajos GRENDEL, prozaik, esejista
7. 4. 1943 –  Štefan KONKOL, autor scifi literatúry
7. 4. 1950 –  Anton LAUČEK, prozaik
7. 4. 1959 –  Milan VRANKA, autor literatúry faktu
7. 4. 1964 –  Táňa KELEOVÁ-VASILKOVÁ, prozaička
8. 4. 1937 –  Ján KAČALA, jazykovedec, publicista
8. 4. 1969 –  Andrea BOKNÍKOVÁ, literárna vedkyňa a kritička
8. 4. 1982 –  Lýdia DŽUNDOVÁ, poetka
9. 4. 1959 –  Gustáv MURÍN, prozaik, esejista
10. 4. 1921 –  Anton KOŠŤÁL, prekladateľ
10. 4. 1935 –  Ján BUZÁSSY, básnik, prekladateľ
10. 4. 1941 –  Alexander KORMOŠ, básnik
10. 4. 1966 –  Peter CABADAJ, autor literatúry faktu, básnik, esejista
11. 4. 1935 –  Július VANOVIČ, literárny historik, prozaik, esejista
11. 4. 1946 –  Jozef VALIHORA, literárny kritik, prekladateľ

12. 4. 1947 –  Mária FAZEKAŠOVÁ, poetka, prozaička, prekladateľka
12. 4. 1954 –  Olin KOZUBEK, autor kníh pre deti
13. 4. 1932 –  Soňa LESŇÁKOVÁ, literárna historička
13. 4. 1936 –  Igor GALLO, básnik, prozaik, publicista
14. 4. 1938 –  Viktor TIMURA, literárny a kultúrny historik 
14. 4. 1981 –  Peter STARÍČEK, básnik
15. 4. 1937 –  Vojtech DANGL, autor literatúry faktu
15. 4. 1941 –  Daniela PŘÍHODOVÁ, prozaička
15. 4. 1949 –  Miroslav BIELIK, básnik, prozaik
15. 4. 1952 –  Vlado JAVORSKÝ, autor kníh pre deti, humorista 
16. 4. 1954 –  Zuzana KÁKOŠOVÁ, literárna historička
17. 4. 1935 –  Ján ČOMAJ, autor literatúry faktu, publicista
17. 4. 1952 –  Oleg PASTIER, básnik, prozaik, publicista, vydavateľ
17. 4. 1961 –  Vladimíra KOMOROVSKÁ, prozaička, prekladateľka
17. 4. 1982 –  Ivana DOBRAKOVOVÁ, prozaička, prekladateľka
18. 4. 1974 –  Miloš FERKO, prozaik, autor kníh pre deti a mládež, literárny vedec, publicista
19. 4. 1983 –  Zuzana HUSÁROVÁ, poetka
20. 4. 1946 –  Peter ŠTRELINGER, prozaik, publicista
21. 4. 1932 –  Vladimír PREDMERSKÝ, režisér, dramaturg, historik bábkového divadla
21. 4. 1968 –  Márius KOPCSAY, prozaik
22. 4. 1962 –  Jana BŽOCHOVÁ-WILD, literárna vedkyňa, prekladateľka
23. 4. 1939 –  Viera BENKOVÁ, poetka, prozaička, autorka kníh pre deti
24. 4. 1935 –  Jozef HVIŠČ, literárny vedec, prekladateľ, polonista
24. 4. 1946 –  Jozef BILY, básnik, aforista
24. 4. 1972 –  Jana PRONSKÁ, prozaička
25. 4. 1957 –  Erik Jakub GROCH, básnik, autor kníh pre deti, editor
25. 4. 1962 –  Pavol PRIKRYL, básnik, autor kníh pre deti
26. 4. 1972 –  Martina MONOŠOVÁ, prozaička
26. 4. 1972 –  Vladimír SKALSKÝ, básnik, publicista
27. 4. 1921 –  Pavel BRANKO, filmový historik a teoretik, prekladateľ
27. 4. 1929 –  Slavo KALNÝ, publicista, dramatik
27. 4. 1930 –  Ružena DVOŘÁKOVÁ-ŽIARANOVÁ, prekladateľka
27. 4. 1945 –  Dušan ŠIMKO, publicista, prozaik

JUBILANTI 
od 31. marca do 27. apríla
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súťažVEĽKÝ ROMÁN O MALOSTI ČLOVEKA
Kniha Asvabaždénie (KK Bagala 2015) Máriusa Kopcsaya je na prvý pohľad tzv. „veľkým románom“, v pohľade 
druhom však vyvstáva otázka: Dá sa vlastne napísať „veľký román“ o našom malom štáte, našej malej spoločnosti, 
malých ľuďoch? Iste, veľké romány sa písali a tieto naše postavičky, súčiastky národa v nich zväčšovali (roman
tici, Vajanský i socrealisti), aby váhu „veľkej literatúry“ uniesli na svojich maličkých pleciach, ibaže v takomto 
zväčšení, keď nahliadame len na to, čo chceme vidieť, nastáva oproti „reálnemu“ zväčšeniu pod lupou nevídané 
skreslenie. Kopcsayova knižka (chvalabohu) nezväčšuje a (žiaľbohu) ani nezveličuje. Je to jednoducho „veľký 
román“ o „malosti (slovenského) človeka“.
 Problematická nie je len akási beztvará masa ľudu, pretože v Asvabaždéní (ospravedlňujem sa rytmickému 
pravidlu) sa táto konkretizuje do jednotlivých hlasov ozajstných ľudí, ktorých výroky a názory, sú, predpokla
dám, vo veľkej miere odpočuté z reality a len prepísané do knihy, čím sa vytvára zaujímavá idea kompozície 
Kopcsayovho románu. Teda, žánrové označenie „groteska“ nie je iba licenciou autorskej poetiky, ale je priamo 
ukotvené v realite. Keby sa aj autor do textu až tak nevložil (čo by na istých miestach textu prospelo), výsledok 
by bol stále dostatočne groteskný.
 Navyše, nejako dobre z toho nevychádza ani protagonista knihy Marek (vo všeobecnosti „z toho dobre nevychádzajú“ 
Kopcsayovi protagonisti, niekedy vlastne ani vôbec nevychádzajú a inokedy by bolo možno lepšie, keby nevyšli – 
tým nechcem povedať, že by niektorá z autorových kníh nemala vyjsť, alebo že by mu nebola bývala nevyšla, alebo, 
že by mu to lepšie vyšlo, keby mu niektorá nevyšla, alebo…), ktorý je osobnosťou rozpoltenou charakteristickým spôsobom pre našu dobu – na internete 
až romantický hrdina v úlohe jednotlivca proti ostatným (hoci aj tu s veľkou dávkou opatrnosti), v skutočnosti akýsi moderný variant Oblomova. Aspekt 
karikatúrnosti je z druhej strany ale pomerne účinne vyvažovaný motívom, ktorého prítomnosť považujem za najlepší aspekt románu – pozorovanie 
hviezdnej oblohy a skutočnosť, že Marek pozná súhvezdia. To, čo vyznieva kladne a bezkonfliktne (a reprezentuje zmysluplnú polohu života – i keď už tu 
je symptomatický fakt samotnej ambivalentnosti motívu, keďže z pozerania na oblohu sa ešte nikto nikdy nenasýtil), je negatívne a konfliktne nabitou 
súčasnou spoločnosťou i štruktúrou knihy, ktorá reflektuje stav tejto spoločnosti, marginalizované (ale našťastie stále nie úplne zabudnuté).
 Očividná je (opäť) autoštylizácia autora do svojho hrdinu – Marek je spisovateľ/novinár, pokojný až nudný intelektuál, ktorému spoločnosť dáva 
najavo, že ho nepotrebuje a dokonca ide až tak ďaleko, že ho chce zbaviť vlastného myslenia – a naozaj, „oslobodenie“ (rozumej rovnako ako v roku 1968, 
teda okupácia) teraz už neprichádza na tankoch, ale cez informačné kanály, ktoré de facto spôsobili úplnú relativizáciu tradičných hodnôt a vlastne 
všetkého. A celkom príznačne – aj slovenský spisovateľ, kedysi až bájna, mýtická postava, ktorá ovplyvňovala spoločnosť až na takej úrovni, že ak bola 
nepohodlná pre establišment, bola väznená alebo aspoň perzekvovaná, sa vďaka reorganizácii spoločnosti relativizovala na obyčajného „tajtrlíka“. 
A kto už by sa vážne zaoberal tajtrlíkmi? O knihu môžete súťažiť zaslaním kupónu KK Bagala na adresu redakcie.

Matúš Mikšík

Márius Kopcsay predstaví 
román Asvabaždénie 4. apríla 

o 18.00 v bratislavskom kníhkupec-
tve Martinus na Obchodnej.
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AKTUALITY

NAD PREKLADMI

PREKVAPIL MA HUMOR
Holandský lektor a spisovateľ Abram Muller preložil po Ballovej knihe V mene otca 
a románe Rozum Ruda Slobodu tretí slovenský titul. Antológiu súčasnej slovenskej 
poviedky pod názvom Het Graf (Uitgeverij Douane) predstavil 1. marca v priestoroch 
kaviarne Dobre & Dobré v Bratislave. Momentálne prekladá Mladého Dônča Petra 
Pišťanka a pracuje tiež na bedekri o Slovensku. Návštevníkom odporučil, že ak sa chcú 
niečo dozvedieť o našej krajine, najlepší spôsob je čítať slovenskú literatúru.

V marci, mesiaci knihy, predstavili 
v Goe theho inštitúte v Bratislave tri 
publikácie preložené z nemeckého ja
zyka do slovenčiny. V prvý marcový deň 
to bol výber básní nemeckého klasika 
Heinricha Heineho Piesne a vzdychy 
(Literárna nadácia Studňa). O tomto vý
nimočnom preklade sa rozprávali spi
sovateľ Michal Hvorecký, prekladateľ 
a zostavovateľ výberu Ladislav Šimon, 
germanista Milan Žitný a verše prečítal 
herec Marek Majeský. Šimon do detailov 
ovláda Heineho tvorbu i život – jeho ge
nialita vraj spočíva práve v schopnosti 
sebairónie, ktorú spojil s poéziou. Sám 
seba nebral vážne, ale, naopak, vážne 
bral zase históriu a ľudské utrpenie. Hei
ne bol podľa účinkujúcich polemickou 
a rozporuplnou osobnosťou. Milan Žitný 
vyzdvihol cyklus Severné more, ktorý vy
chádza prvýkrát v slovenčine. 
 Na druhom podujatí sa hovorilo 
o knihe Ozaj, a už som ti rozprávala… 
(Inaque.sk) od Sibylle Berg. Konalo sa 
15. marca v rámci cyklu BRA(e)Kfast: ra
ňajky s knihou, ktorý je organizovaný 
v spolupráci s bratislavským knižným 

Ako ste do antológie vyberali texty?
Chcel som predstaviť to najlepšie, teda mladších 
autorov, ktorí v súčasnosti hýbu slovenskou 
literárnou scénou. Mal som svoju predstavu, 
pomohli mi rozhovory s priateľom a veľkým 
znalcom holandskej i slovenskej literatúry Sa-
muelom Kovacsom. Radil mi aj Benjamin Bossaert 
z bratislavskej Katedry nederlandistiky. Pôvodne 
malo byť poviedok trinásť, ale na Slovensku mi 
na poslednú chvíľu odporučili Richarda Pupalu 
a bol to pre mňa veľký objav. Rozhodol som sa, 
že ten tam musí byť tiež. 

Všetko ste preložili sám…
Čo bolo naozaj veľmi ťažké, náročnejšie ako Slobo-
dov Rozum. Veľa poviedok šlo hladko, ale predsa 

festivalom BRAK. Svoj debutový 
preklad predstavila Eva Palkovi
čová spolu s vydavateľkou a pre
kladateľkou Aňou Ostrihoňovou. 
Podľa nich je to autorkin najop
timistickejší román, hoci aj tu 
sa čitateľ stretáva s obrazom 
viny, „sivoty“, smutných ľudí, 
nedostatkom tovaru v období 
komunistického režimu. Príbeh 
podávajú trinásťročné deti Anna 
a Max, ktoré sa rozhodnú utiecť 
z Východného Nemecka za lep
ším životom. Palkovičová uviedla, 
že najťažšie bolo zachovať práve 
autenticitu ich rozprávania. 
     Posledné literárne podujatie 
sa uskutočnilo 22. marca – Milan 
Richter na ňom uviedol svoj pre
klad drámy jedného z klasikov 
nemeckej literatúry Johanna 
Wolfganga Goetheho. Kniha na
zvaná Malý Faust (MilaniuM) 
obsahuje preklad Prafausta 
a vybrané scény z Fausta I, kto
ré boli pripravené pre divadelné 
stvárnenie tohto diela v Činohre 

len sa v knihe vystriedalo 
množstvo štýlov. Najťažšie 
sa mi prekladala Lavríkova 
Kytica pre sudcu, zabral mi 
toľko času ako všetky os-
tatné dokopy. Autor v nej 
použil mnoho slovných 
hračiek a zložitý kontext, 

museli sme spolu veľa komunikovať a vysvetľovať 
si každú drobnosť.

Majú poviedky niečo spoločné?
Prekvapil ma v nich humor. Veľmi špecifický, plný 
irónie, sarkazmu, absurdity. Rozmýšľam, kde sa 
nabral, lebo keď som na Slovensku, nepripadá mi, 
že by ulice alebo televízie oplývali humorom…

SND – v tejto podobe sa Faust dostáva k sloven
ským čitateľom po prvý raz. Pre Milana Rich
tera predstavuje prekladanie Goetheho jeden 
z jeho životných projektov – venuje sa mu viac 
ako 25 rokov a fascinuje ho najmä autorovo 
narábanie s detailmi a sila jeho veršov. Úryvky 
z diela prečítal a o svojich skúsenostiach s ním 
porozprával i herec Robert Roth, predstaviteľ 
divadelnej postavy Fausta.
 Aj na pôde Rakúskeho kultúrneho fóra 
v Bratislave boli predstavené knižky po ne
mecky píšucich autorov, ktoré však ešte nie 
sú preložené do slovenčiny. V posledný februá
rový deň historik Klaus Pumberger predstavil 
svoju knihu Worüber wir nicht geredet haben 
a 10. marca Marlen Schachinger prózu s ná
zvom Unzeit. 

-kz--bb--mi-

Aké sú reakcie na antológiu na holand-
skom trhu?
Ľudia v Holandsku poznajú českú, poľskú i ma-
ďarskú literatúru, ale slovenská próza je pre nich 
niečo nové. Je úplne iná. Malý škandálik vyvolal 
už krátky text vydavateľa na obálke, v ktorom 
porovnával štýly. U nás je totiž populárny fo-
torealizmus, hrubé romány, ktoré iba popisujú 
udalosti a plávajú po povrchu. Na rozdiel od nich 
je v tejto antológii každý text iný, človek musí 
premýšľať, je v rozpakoch, kde je pointa. Vaše 
poviedky majú silné a hlboko tragické príbehy, 
plné grotesky i absurdity. Idú do hĺbky, vyvolá-
vajú neistotu, otázky.

-jb-

Foto Peter Procházka
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NAD PREKLADMI

PREKVAPIL MA HUMOR

Odborné poroty zostavené organizátormi súťaže BIBIANOU, medzinárodným domom umenia pre 
deti a Slovenskou sekciou IBBY ukončili hodnotenie kolekcie kníh za jeseň 2015. Výtvarná porota 
vybrala ako najkrajšie detské knihy jesene: M. RázusováMartáková – M. Príbusová: Ako šlo vajce 
na vandrovku/O troch prasiatkach (Buvik, ilust. V. Král); A. Sládkovič: Marína (Perfekt, ilust. K. Vavrová); M. Lazárová: Adam a čarovná 
šmykľavka (Vyd. Slovart, ilust. Ľ. Paľo); J. M. Barrie: Peter Pan (Vyd. Slovart, ilust. P. Uchnár); V. LaurentŠkrabalová: Lapinovci z letiska (Trio 
Publishing, ilust. M. Maťátko); O. Wilde: Šťastný princ a iné rozprávky (Verbarium, ilust. N. Ráczová); J. H. Hoffstädter: Cesta na svet (Vyd.  
O. K. O., ilust. P. Lukovicsová). Literárna porota vybrala ako najlepšie detské knihy jesene: Štúrovci (Perfekt); Ondrej Sliacky: Divy Slovenska 
II nielen pre deti (Vyd. Matice slovenskej); P. Ness – S. Dowd: Sedem minút po polnoci (Vyd. Slovart, preklad Michal Jedinák).

Literárny klub FILIP vznikol z iniciatívy Katedry slovenskej literatúry po tom, čo sa na nitrianskej Univerzite Konštantína Filozofa už istý čas 
pociťovala potreba mimoškolskej práce s tvorbou miestnych mladých autorov. Výborným príkladom sa ukázalo stretnutie s predstaviteľmi 
Spišského literárneho klubu, ktorí so sebou do Nitry priviezli aj cenné skúsenosti z oblasti fungovania a vedenia literárnych klubov. Starostlivé 
prípravy pre vznik podobného spoločenstva vyvrcholili 17. februára, keď sa na jeho premiérovom zasadaní zišli prví členovia vedení predsedom 
a organizátorom klubu Martinom Navrátilom. Stretnutie sa nieslo v znamení živej debaty o konkrétnych dielach i o literatúre všeobecne, pre
zentovala a hodnotila sa prozaická tvorba členov klubu. Ďalšie stretnutie sa uskutočnilo 17. marca – na rad prišla aj poézia. Pre potenciálnych 
záujemcov o členstvo v klube sú dvere otvorené, odporúčame tiež facebookovú skupinu Literárny klub FILIP.  

Milan Kolesík

Vydavateľstvo Pro Solutions predstavilo 12. marca v nákupnom centre Bory Mall v Bratislave novú detskú 
knihu Zvieratá okolo nás od talianskej spisovateľky Eleonory Barsotti. Je inšpirovaná prírodou, doplnená 
poznámkami a nákresmi prírodovedcov. „Kniha obsahuje nádherné ilustrácie a mnohé podnetné informácie 
o zvieratkách, ktoré môžu deti vidieť v prírode,“ uviedla krstná mama Lucia Hablovičová, ktorá titul uviedla 
do života symbolicky sovím perím. Akciu podporili svojimi výtvormi aj deti zo škôlky Happyland v Malackách, 
ktorú už štyri roky Lucia Hablovičová úspešne vedie.

Mestská knižnica v Bratislave v spolupráci s bratislavskými knižnicami plánujú zorganizovať na nádvorí Klariskej ulici jubilejný 10. roč
ník Bratislavskej burzy kníh, ktorá bude súčasťou programu Bratislava pre všetkých v apríli. Zúčastnené knižnice venujú na burzu 
knihy vyradené zo svojich fondov, tie však už nestačia na uspokojenie záujmu. Mestská knižnica v Bratislave pri tejto príležitosti oslovuje 
verejnosť, aby darovala knihy do predaja. Ak máte doma knihy, ktoré už nepotrebujete, prineste ich do Mestskej knižnice na ľubovoľné 
pracovisko (pondelok – piatok 8.00 – 19.00). Knihy sa budú predávať za symbolickú cenu 50 centov. Výťažok z predaja použijeme na 
zakúpenie zvukových kníh pre Oddelenie nevidiacich a slabozrakých, na revitalizáciu fondu tohto oddelenia, ale tiež na nákup nových 
kníh do knižnice. Kontakt: Mgr. Marta Marková, tel. 02/544 33 2446, kl. 13, marta.markova@mestskakniznica.sk. 
 Mestská knižnica v Bratislave v spolupráci s verejnými knižnicami v Bratislave vyhlasujú 6. ročník súťaže vlastnej tvorby žiakov Brati-
slava, moje mesto 2016 s témou Bratislava a ekológia. Literárne práce by mali mať rozsah maximálne 4 strany A4, súťaží sa v týchto žán
roch: katastrofická alebo fantazijná poviedka, úvaha alebo príbeh, príhovor a nariadenia primátora. Myšlienka témy v prípade výtvarných prác 
môže byť vyjadrená ľubovoľnou technikou alebo ich kombináciou. Všetky literárne aj výtvarné práce musia obsahovať tieto údaje: meno a priez
visko, vek, trieda, adresa školy i bydliska, kontakt (email, telefón), téma súťažného príspevku a kategória. Súťaží sa v troch kategóriách: 
1. najmladší žiaci (6 – 8 rokov); 2. mladší žiaci (9 – 11 rokov); 3. starší žiaci (12 – 16 rokov). Súťažné práce treba odovzdať do 30. apríla. Viac na  
www.kniznarevue.sk.

NAJKRAJŠIE A NAJLEPŠIE 
DETSKÉ KNIHY JESENE 2015

Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR vyhlasuje 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 súvisiace 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 podkladov 
k vyúčtovaniu. Termín predkladania žiadostí na rok 2016 je priebežný. Žiadosť je potrebné poslať poštou na adresu Združenie vydava
teľov a kníhkupcov SR, Ľubľanská 2, 831 02 Bratislava a zároveň aj emailom na adresu sekretariat@zvks.sk. Viac info: www.zvks.sk.

Kreatívny Klub LUNA o. z. v spolupráci s partnermi (Bratislava – Staré mesto, Praktická Slovenka, Staromestská knižni
ca a vydavateľstvo Ikar) vyhlasuje súťaž Stvárni knihu 2016. Úlohou súťažiacich bude stvárniť akoukoľvek výtvarnou 
technikou konkrétnu knihu. Súťaží sa v kategóriách: jednotlivci do 10 rokov, 11 – 15 rokov, 15 rokov a viac a skupiny (školy, 
kluby, združenia). Každý súťažiaci sa môže do súťaže prihlásiť len s jedným projektom, skupiny max. s tromi projektmi. Dve fotografie svojej 
tvorby posielajte do 1. júna na Kreatívny klub Luna, 29. augusta č. 34, 811 09 Bratislava. Porota z nich vyberie 20 najlepších prác a slávnostne 
ich vyhlási 29. júna. Viac na www.klubluna.sk.
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25 rokov je čas na bilancovanie, ale mňa 
zaujíma, ako vidíte budúcnosť…
Zanedlho umriem a vydavateľstvo zanikne. O pár 
rokov si už nik ani len nespomenie, že tu nejaký 
vydavateľ s takým čudným menom bol. Som spo-
kojný. Nie s tým, že niečo zanechám, ale ako som 
žil. Ja som nikdy nezakladal impérium, ani som 
špekulatívne nebudoval dačo, čo raz výhodne 
predám. Na také niečo nemám trpezlivosť – som 
bonviván, vždy robím všetko pre pôžitok. Mne sa 
páči robiť si knihy. Neviem si predstaviť, že by 
som bol žil inak. Bol som prelietavý, paberkoval 
som, hľadal alebo si vychutnával sladké nične-
robenie, rojčil. Ale, chvalabohu, pomerne mladý 
som zistil, že proste cítim talent, že viem, či text 
za niečo stojí, a aj bez toho, aby som sa musel učiť 
teórie. Prestal som teda experimentovať, založil 
som si vydavateľstvo 1. marca 1991 a doteraz 
sa tohto povolania držím. A aj keď nie som vždy 
finančne fit, čítam si ďalej…

Ako sa zmenil stav knižného trhu od čias 
vašich začiatkov?
Mal som to ľahké. Keďže všetci začiatkom 90. ro-
kov naháňali zlaté teľa, mohol sa v závetrí ne-
záujmu o pôvodnú tvorbu udržať aj taký diletant 
a amatér ako ja. Totiž – po protikomunistickej 
revolúcii sa začali venovať knihám namiesto in-
telektuálov biznismeni. A kto zmysel pre obchod 
nemal, usilovne sa po večeroch doúčal, ako sa 
pracuje s kalkulačkou, alebo hľadal po knižni-
ciach preklad zaklínadla ’breakpoint’. Keďže ešte 
nebol internet, výhodu mal ten, kto získal spo-
ľahlivé informácie o predajnosti kníh v zahraničí. 
Najpopulárnejšou hazardnou hrou bola vtedy 

„rana istoty“ a všetci stavili v kurze 100:1 – čiže 

ak sa v Amerike predá milión, na Slovensku sa 
oplatí vytlačiť desaťtisíc.

A aká bola vtedy vaša predstava o úspechu?
Bol som úprimne presvedčený, že ak vydám tisíc 
kníh, čo sa mi páčia, do Ameriky kúpia stotisíc.
Podvedome myslím proti prúdu. Je to reflex, pud.

Toto začiatočnícke presvedčenie zaváňa-
lo pádom na dno…
Vtedy nás takých naivných bolo oveľa viac než 
teraz, a to je škoda. Vynorili sa, vydali nejakú 
fasa knihu a už ich viac nebolo. Možno pustili 
do gatí z dlžôb alebo hodili flintu do žita. Veru, 
ozajstných dinosaurov už nie je mnoho, teraz 
vládnu cicavce.

Za posledných desať rokov sa však počet 
vydavateľov takmer zdvojnásobil.
To sú väčšinou tí, čo sa naučili čítať namiesto 
písmen číslice. A čo je najsmutnejšie – médiá zme-
nili prístup k spisovateľom. Kedysi mi na prvú 
vydanú knihu vyšlo dvadsať recenzií. Dnes mi 
z posledných dvadsiatich recenzovali sotva jednu.

Ak by mal teraz niekto rovnaký sen ako 
vy pred dvadsiatimi piatimi rokmi, má 
šancu uspieť?
Nechcel by som byť v koži začínajúceho vydavate-
ľa v dobe, keď počet čitateľov klesol 100:1. Kým ja 
som mal v začiatkoch problém nájsť dakoho, kto 
by neprečítal ročne aspoň jednu knihu, dnes nás
upúta každý stý status. A aj kníhkupci sa zmenili. 
Kedysi kupčili s knihami sčítaní ľudia, dnes im 
stačí vedieť sčítavať. Metódy obchodu s mojím 
prvým výhradným distributérom Artforum  sa 

nedajú porovnať s mafiánskymi praktikami te-
rajších distributérov voči malým vydavateľom.

V čom mafiánskych?
Byť distributérom je výhodné. Vydavateľ zaplatí 
tlačiareň, zadarmo dovezie knihy distributérovi, 
ten ich rozvezie podľa objednávok a keď mu prídu 
peniaze od kníhkupca, zaplatí ich vydavateľovi 
a strhne si províziu. Prietokový ohrievač bez 
jediného centu investície. Za mafiánske pova-
žujem, že za vcelku nenáročné logistické služby 
požadujú výpalné percentá a vydavateľ-investor 
musí div že nie bozkať prsteň, aby svoje peniaze 
dostal. Začínajúci alebo malý vydavateľ nemá 
žiadnu záruku, že ešte niekedy svoje knihy alebo 
peniaze uvidí, nepomôže mu ani polícia. Má smolu, 
hoci do ’biznisu’ vložil celé svoje srdce a úspory.

Z čoho žijete?
Z tržieb, ako každý vydavateľ. Málo peňazí – málo 
muziky. Ale som spokojný, podarilo sa mi prežiť 
25 rokov. A konečne mám aj šťastie. Po desaťročí 
nehanebných distribučných podvodov som ko-
nečne našiel férového partnera — odovzdal som 
výhradnú distribúciu všetkých mojich kníh novej 
serióznej spoločnosti Partner Technic a o obcho-
dovanie s knihami sa opäť nestarám. Im verím.

A čo granty a sponzori?
Kedysi malí vydavatelia neboli odkázaní iba na 
žobranie ministerských grantov, existovali nadá-
cie, ktoré prideľovali podporu oveľa spravodlivej-
šie a pružnejšie ako štátny moloch. Nehovoriac 
o tom, že sponzori a mecéni kedysi fakt existo-
vali. Mne pomáhalo veľa nadácií a sponzorov, 
asi pochopili blázna, čo každú korunu vrazí do 

DINOSAURUS 
      MEDZI 
CICAVCAMI
Koloman Kertész Bagala oslavuje 25 rokov založenia 
svojho vydavateľstva. Od začiatku sa od svojej konkurencie 
výrazne odlišoval. Knižnou produkciou, ale aj tvrdohlavos
ťou, s akou robí biznis bez biznisu. Viackrát padol na dno 
a otriasol sa, aby s novou energiou objavoval ďalšie talenty 
a vydával kvalitnú domácu literatúru. Namiesto ziskov na 
účte vydavateľa pribúdajú ceny pre jeho autorov.
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slovenskej literatúry. Keď mi koncom 90. rokov 
Open Society či Pro Helvetia priklepli grant na 
päť kníh, ja som kontroval desiatimi. Postačilo, 
že ak bol nejaký zisk z predaja prvej pätice, ne-
minul som ho, ale vydal ďalšie knihy. To bolo 
moje hviezdne obdobie. Bol som mladý, vládal 
som robiť aj dvadsať hodín denne, netúžil som 
po byte ani blahobyte, ku šťastiu mi stačilo, že 
vydám všetko, čo chcem, aby vyšlo.

Aj teraz predsa existuje množstvo veľkých 
firiem s obrovským rozpočtom na svoju 
propagáciu.
Všetko závisí od ľudí, ktorí rozhodujú o badžete. 
O tom, či vedia, čo je to literatúra. Lebo čo je ho-
kej, vedia všetci. Prvý veľký sponzor bol Eurotel, 
riaditeľom jeho oddelenia pre styk s verejnosťou 
bol zhodou okolností víťaz ceny Debut roka, s kto-
rým som sa spoznal na odovzdávaní cien Knižnej 
revue, ja som vtedy dostal ocenenie Vydavateľ 
roka a Mitana Knihu roka. Tri roky sme sa ne-
videli, ale keď sa raz v nedeľu dozvedel z môjho 
rozhovoru s Dadom Nagyom, že súťaž Poviedka 
asi vytriezvie, lebo odskočil sponzor J&B Scotch 
Whisky, pochopil príležitosť pomôcť dobrej veci, 
zatelefonoval do Rádia Twist a bola ruka v ru-
káve. Volal sa Jozef Heriban a na vyhlasovania 
víťazov chodil aj s generálnym riaditeľom, tak 
sa im súťaž páčila. Obaja sa po štyroch rokoch 
rozpŕchli do iných firiem, Eurotel miesto sloven-
ských spisovateľov podporoval zase zámorských 
hokejistov a kolotoč so zháňaním sponzorov 
Poviedky pokračoval. Momentálne je 20. ročník 
súťaže opäť bez sponzora, tak ju vyhlásim sám. 
Akurát že prvé miesto bude honorované jedným 
eurom a udelíme 10 prémií po 10 centov. No a čo? 
Chudoba cti netratí.

Okrem súťaže Poviedka ste pred desia-
timi rokmi vyhlásili aj literárny súbeh 
ROMÁN 2006.
Generálny riaditeľ Slovak Telekom bol nadšený, 
keď som sa po troch rokoch konečne preprosíkal 
k nemu na 10-minútovú audienciu. Viem, čo mám 
povedať, keď sú uši otvorené. Že je to historicky 
prvý súkromný literárny súbeh na území Sloven-
ska. A aj dopadol tak ako som sľúbil – úspešne. 
Prišlo 97 románov, veľa z nich vyšlo knižne, do-
konca vo viacerých reedíciách. Už desaťročie 
o takých ušiach nevídať-neslýchať a tak sú ďalšie 
ročníky v nedohľadne. Čo už?

Naozaj dnes u nás neexistujú bohatí ľudia 
so záujmom o slovenskú literatúru?
Mecéni slovenskej literatúry vymreli. Možno sú 
ukrytí, ale ja sa teda golf učiť nebudem. Fyzická 
námaha ma zdržiava od čítania rukopisov. Moji 
dvaja najväčší mecéni mi už po tom, ako som sa 
dostal prvýkrát do blázinca, nedvíhajú mobily. 

Ani si nestihli všimnúť, že som sa už vyliečil. Ďal-
ší mi daroval 1 500 eur, z ktorých tisíc som dal 
spisovateľovi ako honorár a zvyšok použil ako 
doplatok na tvrdú väzbu, aby jeho súborné dielo 
dobre vyzeralo. A keď som sa po dvoch rokoch 
pýtal na druhý zväzok, odpovedal: „Kali, vieš, nie 
si jediný chudák, komu treba pomáhať.“ Vrátiť 
povýšeným ’milodar’ považujem za otázku cti.

Sú tu však aj granty, ktoré využívate…
Mne neurčuje edičný plán žiadna grantová ko-
misia. Keď mi niektorú knihu neschvália, vyjde, 
hoc aj v šalátovom vydaní.

Vaši autori získavajú literárne ceny. Platí 
pravidlo: hodnotná = nepredajná? Môže 
nastať prípad, že aj kritikou oceňovaný 
autor náročnej literatúry je ziskový?
Snažím sa pochopiť, prečo sa medzi ľuďmi šíri 
takýto blud. Asi preto, že sa zmenila temporalita. 
Čoraz viac dbáme na čoraz kratšie časové úseky. 
Na fejsbúku niet hlbšie pochovaného statusu ako 
toho zo včera. A sme posadnutí rebríčkami predaj-
nosti v danej sezóne. Kadejaké chrličky silikónu 
a ASAP-autori smolia ironické blogy a klebety na 
laureátov literárnych cien, argumentujú číslami 
predajnosti z predvianočných trhov. A na Mesia-
ci knihy už po nich ani vlk nezavyje, zatiaľčo ja 
svojmu niekdajšiemu debutantovi v tom tichu vy-
dávam štvrtú reedíciu. Aj bez opičiek v Teleráne.

Pred rokom ste si otvorili kamenné kníh-
kupectvo. Dobrý biznis?
A s kým bankrotujete vy? Keby si po revolúcii pa-
paláši medzi sebou nerozkúskovali síce komunis-
tickú, ale jedinú fungujúcu celoštátnu distribučnú 
sieť Slovenská kniha a všetky nástupnícke firmy 
by postupne neskrachovali a neboli vytunelo-
vané, nemuseli by vznikať halabala distribúcie 
kadejakých podvodníčkov, nedošlo by k lúpeži 
storočia bezcharakternými profesionálmi a fajka 
by nezhasla nadobro. A hoci zmizli státisíce kníh 
a desiatky miliónov eur za faktúry, nikto nešiel 
do basy a premiér nezvolal tlačovku ako pri Vá-
hostave. Dokonca sa niektorí zlodeji usmievali aj 
v Združení vydavateľov a kníhkupcov Slovenska. 
Tak som sa pokúsil o osamostatnenie. Zariskoval 
som a otvoril si značkovú predajňu na pešej zóne 
a prvýkrát v živote uvidel vo výklade všetky knihy, 
čo som vydal.

Na Laurinskej stáli pri čítačkách hercov 
pred výkladom neraz davy ľudí. Nejde 
angažovanie populárnych osobností do 
peňazí?
Urobil som tam vyše sto kultúrnych podujatí, kto-
ré videlo niekoľko tisíc ľudí. Väčšina účinkujúcich 
vystupovala za knižky na pamiatku, niekedy som 
im dal na taxík. Ale nie to je dôvod, prečo predaj-

ňu po roku zatváram. Uvedomil som si, že za pe-
niaze, ktoré tam utrácam na nájomnom, môžem 
vydať o päť-šesť kníh ročne viac. A to má v mojom 
živote prednosť. S kultúrnymi podujatiami budem 
počítať naďalej a v nemenšom počte, ale budem 
ich robiť ako kedysi v knižniciach, školách a kníh-
kupectvách po celom Slovensku. Neviem zaháľať 

– len na apríl som si ich pripravil takmer dvadsať.

To množstvo akcií – besied a čítačiek – dá 
určite zabrať aj spisovateľom. Sú ochotní 
míňať svoj čas na prezentácie? Nemali by 
radšej doma písať?
Baví ma s Literárnym cirkusom kočovať. Kto má 
rád obecenstvo, pridá sa, kto má rád samotu, jeho 
texty čítajú herci. Nežiadam, aby bol autor her-
com ani herec autorom.

Jedni tvrdia, že peňazí na kultúru je málo, 
druhí oponujú, že je ich dosť, iba sú ne-
štandardne rozdeľované.
Žiaden ponovembrový politik nemal odvahu ani 
si len priznať, že všetko je tu zvrátené, nieto zru-
šiť systém, v ktorom sa kultúra delí na štátnu 
a protištátnu. To bude tým, že málokto z nich 
vyhral nad socializmom vo svojej vlastnej hlave.  
Agnes Snopko bol prvý a jediný minister kultú-
ry, ktorý sa aspoň snažil vytvoriť ako-tak spra-
vodlivý grantový systém, oslobodený od vplyvu 
papalášov. Nestihol to však dokončiť počas svoj-
ho volebného obdobia, a tak idea Pro Slovakie 

– nezávislej od politikárčenia – ostala dodnes len 
snom. Ale netreba kuvikať. Vzniká nový Fond 
na podporu umenia. Počkám si, kedy a ako ho 
spustia. Ale systémová zmena to rozhodne nie 
je, len kozmetické úpravy delenia na privilego-
vaných štátnych umelcov a ’chudákov’, ktorým 
treba pomáhať.

Čo by spravodlivejšiemu rozdeleniu pro-
striedkov pomohlo?
Rozčuľuje ma, že istá časť tvorcov kultúry – bez 
ohľadu, ako, čo a či robí – dostáva každý rok 
financie na svoje fungovanie automaticky, ako 
príspevok. V prípade Matice slovenskej dokonca 
existuje samostatný zákon privilegujúci túto ne-
funkčnú a pre tretie tisícročie fakt nezmyselnú 
inštitúciu. Jasné, že potom nevedia čo od dobroty 
a udeľujú cenu ruskému národu z vďaky za pomoc 
v najťažších časoch maďarizácie. A nevšimnú 
si, že práve prebieha sovietizácia sveta. Fuj!  
 Nuž, a druhá časť tvorcov kultúry sa musí o fi-
nančný príspevok z toho istého štátneho rozpočtu 
každoročne uchádzať v grantových programoch. 
Vari je tá prvá skupina, čo má v názve slová ’slo-
venský’ alebo ’národný’, niečo viac? Myslel som 
si, že teórie o nadľuďoch medzi nami sme sa už 
dávno zbavili.

Juraj Baláž
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Foto Peter Procházka

Ján Štrasser a František Mikloško predstavia knihu Rozhovory o dobe  
a ľuďoch 5. apríla o 17.00 v Pálffyho paláci v Bratislave a 20. apríla o 18.00 v kníh
kupectve Panta Rhei na Poštovej v Bratislave.

ROZHOVORY O DOBE 

A ĽUĎOCH

Kto ťa navrhol na tento post?

Verejnosť proti násiliu. Po voľbách sa vytvorila vládna koalícia VPN, ktorej 
súčasťou bola Maďarská nezávislá iniciatíva, s Kresťanskodemokratickým 
hnutím a Demokratickou stranou. Na koaličnej rade dal tento návrh Peter 
Zajac. Povedal som, že to beriem. No keď som prišiel domov do svojho jed
noizbového bytu v Dúbravke, zmocnila sa ma totálna existenciálna tieseň: 
Ja nemôžem byť predseda parlamentu, ja to nezvládnem. A napísal som list.

Aký list? Komu?

Petrovi Zajacovi a Fedorovi Gálovi. Že to nemôžem vziať. Že na to nemám.

A čo sa stalo? 

Prvý raz som zažil Petra Zajaca ako psychoterapeuta. 

Tlačil na teba?

Nie. Nechal ma, nech sa vyrozprávam. Upokojil ma. Vzal som to.

Vráťme sa na časovú os. Verejnosť proti násiliu vyhrala voľby a po 

dlhých vnútrostraníckych diskusiách nominovala na post predsedu 

koaličnej vlády Vladimíra Mečiara. Bol to aj tvoj nominant? 

Priznám sa, že som nemal ešte politickú skúsenosť, ale napriek tomu sa 
mi na Mečiarovi niečo nepozdávalo.

Čo?

Pri prvom koaličnom rokovaní o vládnom programe Ján Čarnogurský 
povedal, že nechce, aby sa v ňom použilo slovo federácia. Na to Mečiar 
zareagoval, že v takom prípade KDH nemôže byť s nami vo vláde. Nám 
povedal, že on ako premiér to tie dva roky potiahne aj s menšinovou vládou, 
raz niečo vyjedná s komunistami, raz so SNS… Vtedy Fedor Gál a Peter 
Zajac povedali: „Tak to teda nie, my ideme s KDH.“ 

Ako sa teda Vladimír Mečiar stal premiérom? 

Kandidátov bolo viac. Ešte pred voľbami boli naši kandidáti na prípadný 
post premiéra Miroslav Kusý, Slavomír Stračár, uvažovalo sa aj o Ladislavo
vi Košťovi, Milanovi Čičovi. V hre bol aj Ján Langoš, ten však prijal Havlovu 
ponuku stať sa ministrom vnútra federálnej vlády. A teraz odcitujem Petra 
Zajaca z už spomínanej knihy, ktorý vyjadruje názor VPN: „Napokon Slo
venská rada VPN a snem VPN nominovali Vladimíra Mečiara. Za Vladimíra 
Mečiara totiž hovorili tri podstatné faktory. Vladimír Mečiar sa celý čas od 
novembra 1989 prezentoval ako jasný prívrženec radikálnej ekonomickej 
reformy, ako tvrdý federalista a ako človek, ktorý si vie poradiť vo svojej 
funkcii s ŠtB. Ako ukázal čas, všetko bolo inak.“

Hrala v tom rolu aj Mečiarova charizma? 
Iste. Ale charizma sama osebe nemá hodnotové znamienko. Môže slúžiť 
dobru aj zlu. Mečiarova charizma stála na intuícii populistu, kedy čo pove
dať, aby sa to ľuďom páčilo, a najmä, ako to povedať. Sugescia jeho prejavu 
zastierala rácio toho, čo hovoril. O pravde a zavádzaní už ani nevravím. 

13
Bolo treba narovnať pokrivenú federáciu

Správa z tlače: „Na ustanovujúcej schôdzi 

SNR 26. júna 1990 bol za predsedu Slovenskej 

národnej rady v tajnom hlasovaní zvolený František Mikloško 

(VPN).“ V novembri 1989 si bol potulný kresťanský samuraj, v marci 

1990 poslanec SNR, v júni 1990 prvý muž Slovenskej republiky. 

Dosť rýchly kariérny postup, nie? Vraj si sa zdráhal…

Zdráhal je slabé slovo.

Básnik, textár, prekladateľ, li
terárny kritik a publicista Ján 
Štrasser oslávil 25. februára 
70. narodeniny. Jeho biblio
grafiu len za rok 2015 dopl
nili – básnická zbierka Až, li
terárnokritické texty z rokov 
1965 – 1971 Čítal som… (obe 
F. R. & G.), kniha rozhovorov 
s A. Vášovou Sledoslov (LIC), 

preklady z ruštiny Živý nábytok J. Zozuľu (Vyd. Slovart), nové vydanie 
Isaaka Babeľa Ako to chodilo v Odese (Petit Press) a Rad V. Sorokina 
(Petrus), o ktorom hovoril 9. marca v KC Dunaj v Bratislave. Vydavateľ 
Peter Chalupa predstavil aj knihu aforizmov Dvaja v jednom Tomáša 
Janovica s ilustráciami Dušana Polakoviča a novinku Lukáša Luka 
Zlodeji medu. Vo Vydavateľstve Slovart práve vychádzajú rozhovory 
Jána Štrassera s Františkom Mikloškom Rozhovory o dobe a ľuďoch, 
prinášame krátku ukážku.

Rad (Petrus 2016) je prvý a zároveň najslávnejší 
román súčasného ruského prozaika Vladimira 
Sorokina (1955). Vyšiel na počiatku búrlivých 
zmien iniciovaných Gorbačovovou perestroj
kou v samizdatovom časopise Sintaksis v Paríži 
v roku 1985. Túto socartovú prózu kritici často 
označujú aj ako románhyperbolu. Celá Soroki
nova tvorba je vlastne v istom zmysle literár
nou hyperbolou a sondou do duše sovietskeho 
človeka. V tomto prípade sa autor sústredil na 

jeden z typických znakov sovietskeho spôsobu života – státie v rade 
(na čokoľvek). Rad mal svoje pravidlá a nepísané zákony. Pre tento živý 
organizmus, tvorený jednotlivcami, plynul čas akoby inak. Všetci v rade 
čakajú, ale na čo, ako dlho a dočkajú sa vôbec? To sa asi nikdy nedo
zvieme a vlastne to ani nie je podstatné. Absurdita radu a sovietskeho 
spôsobu života je tou skutočnou pointou.
 Sorokin je už niekoľko rokov stabilnou súčasťou slovenského kultúr
neho priestoru a postupne sa mu podarilo (v úzkej spolupráci s prekla
dateľom J. Štrasserom) vybudovať si pevnú čitateľskú základňu. Hoci 
Sorokinovi ako predstaviteľovi súčasnej ruskej literatúry dali priestor 
viaceré vydavateľstvá (Kalligram, Artforum), po slovensky prehovára 
exkluzívne iba ústami J. Štrassera, pre ktorého je Rad už šiestym publi
kovaným prekladom zo Sorokinovej tvorby a mnohé ocenenia potvrdzujú, 
že duo Sorokin – Štrasser bolo a je tým správnym krokom. V románe Rad 
sa prekladateľovi podarilo vystihnúť polyfóniu diela, dokonale naimitoval 
rozličné štýlové postupy sovietskej epochy a dokázal stmeliť jednotlivé 
jazykové vrstvy do jednoliateho celku. Slovenské vydanie je doplnené 
ilustráciami Marka Ormandíka a krátkym, no výstižným doslovom 
rusistu, prekladateľa a v neposlednom rade aj básnika V. Kupku.
 Sorokin ponúka svojou tvorbou obraz Ruska (jeho minulosti aj súčas
nosti) zabalený do netradičného obalu. Jeho diela si vyžadujú pozorného 
a rozhľadeného čitateľa bez predsudkov a niekedy aj so silným žalúdkom, 
pretože princíp „estetického šoku“ často pomáha autorovi v zobrazení 
jeho videnia Ruska. Rad je príkladom dokonalej dekonštrukcie románu 
ako žánru. Čitateľ sa stáva súčasťou radu aj jeho tichým pozorovateľom 
– všade naokolo to vrie: bzučia útržky dialógov, životov aj problémov.
Polyfónia hlasov sprevádza márnosť čakania, ktoré si každý kráti po 
svojom a dúfa, že raz predsa len príde rad aj na neho. Posúva sa však 
vôbec?

Lucia Mattová
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Diptych Alexandra Matušku (1910 – 1975) Medzi spisovateľmi našej 
minulosti a O duchovnom kolaborantstve vyšiel vo vydavateľstve 
Marenčin PT roku 2015. Zostavil ho Stanislav Matuška. Prameňmi sú 
texty uverejnené v Národnej obrode, Pravde, Eláne, Kultúrnom živote, 
Slovenských pohľadoch, Romboide a nechýbajú ani tie zo súkromného 
archívu. Oba výbery predstavujú zlatý rez Matuškovho myslenia, kto
rého impulzy pôsobia aj dnes.
 Knihu Medzi spisovateľmi našej minulosti tvorí tablo: Štefánik, 
Štúr, Hurban, Kráľ, Botto, Hviezdoslav, Vajanský, Kukučín, Timrava, Jégé, 
Jesenský, Krasko, Rázus, Krčméry, Clementis, Novomeský, Jilemnický, 
Jašík, Hronský, Chrobák, Švantner, Tatarka, Felix, Bunčák a Rúfus. Sú to 
životy a ich diela v kocke. Myšlienkovým skvostom je kniha O duchov-
nom kolaborantstve. V prvej časti je jedenásť esejistických článkov 
z rokov 1930 – 1935, v druhej časti je dvadsaťpäť článkov z obdobia 1944 
– 1947 a päť z rokov 1966 – 1969. Toto členenie mapuje vývin Matuškovho 
myslenia o Slovákoch ako národe, vypovedá o jeho povahe, o jeho vzťahu 
k literatúre a spisovateľom, ale aj k tradícii, pokroku, cirkvi a slobode 
ducha. V rokoch 1930 – 1935 Matuška študoval v Prahe u F. X. Šaldu. 
V jeho vtedajšej textúre nechýba kritickosť voči „otcom“, ktorí „nám 
nezanechali slobodu ducha“, ako je to zvykom u iných vyspelých kultúr, 
a „naši mladoni“ sa tiež držia tradície plnej „detvianskeho hulákania“.
 Vždy ma zaujímal bod zlomu v dorastaní osobnosti. U Matušku to, 
podľa mojej mienky, bolo zapojenie sa do SNP. Bol zástupcom šéfa tla
čového odboru SNR a prispieval aj do povstaleckého Nového slova, 
aj povstaleckého rozhlasu v Banskej Bystrici, za čo bol gestapom šesť 
týždňov väznený. Po prepustení z väzby uverejnil v Novom slove článok 
(8. júna 1945) O duchovnom kolaborantstve. Považujem ho za kľúčový 
v celej Matuškovej tvorbe. V ňom napísal: „Po zlomení Povstania pustili 
do sveta propagandisti z bratislavskej filiálky, privtelení k berlínskej cen-
trále, že v Banskej Bystrici vraj ukuli povstalci hrozný plán na vyničenie 
slovenských básnikov, spisovateľov a kultúrnych pracovníkov. Uviedli pekne 
po poriadku, a teda abecedne ich mená – bolo ich, ak pamäť ľudská nie je 
klamlivá, tak do štyridsať. A všetci nositelia týchto mien mali po katynsky 
zahynúť, veď bolo už vtedy notoricky známe, že židoboľševická banda ne-
vie – na rozdiel od Nemcov – zaobchádzať so svojimi protivníkmi inak ako 
strelou do tyla. Boli na zozname ľudia, ktorých by v Banskej Bystrici bola 
spomínaná a vyššie uvedená banda prijala s otvoreným náručím – a nie je 
konečne ani známe, prečo tam neprišli – lenže boli tam, na tom zozname 
totiž, aj ľudia, pred ktorými by sa toto náručie nebolo nijako roztvorilo.“ 
Hoci nesúhlasím s prívlastkom „židoboľševická banda“ (beriem to ako 
dobovú exaltáciu), tu je podstatné niečo iné.
 Matuška sa odvoláva na katynskú masakru, spáchanú sovietskou 
tajnou službou NKVD. V Katynskom lese bola začiatkom roka 1940 po
pravená poľská elita; niekoľko tisíc zajatých poľských dôstojníkov, 
policajtov a inteligencie. O tejto masakre sa „oficiálne“ vedelo od roku 
1943. A odrazu tu bol zoznam slovenskej elity, ktorá mala byť rovnakým 
spôsobom odstránená. Matuška sa cítil byť schindlerovsky zodpovedný 
za tento zoznam. Zabiť elitu je vždy oslabením, niekedy aj vykrvácaním 
národa. Či Matuška bol alebo nebol na zozname, nie je dôležité. Pocítil 
zodpovednosť za slovenskú elitu, hoci rovnako dôležitá bola pre neho 
duchovná kolaborácia. Už roky ako esejista nastoľoval nietzscheov
ské „prehodnotenie všetkých hodnôt“. Teraz bol najdôležitejší konflikt 
Slovenský štát verzus SNP; skúmal postoje tých, ktorí sa zapojili, ale 
nie celkom, ktorí uverili víťazstvu Nemecka, ale nedali mu svoju dušu, 
duchovne s ním nekolaborovali (Milo Urban, J. C. Hronský). Zotrval na 
svojej „starej“ myšlienke: „Čičikov, páni otcovia, kupoval mŕtve duše. Vy 

kupujete živé.“ A varoval pred duchovným kolaborantstvom, ktoré sa 
ocitlo na stole pred každým z nás. „Vďaka“ väzneniu dospieva Matuška 
k novodobej nutnosti: „Vždy sme si mysleli a presvedčení sme boli, že 
charakter nemusí byť a nebýva v rovnováhe s intelektom; tak nás učila 
skúsenosť. Videli sme však u nás v týchto posledných rokoch prípady takého 
rozchodu s nimi, že musíme rozhodne trvať na tom, aby tu nejaká úmernosť 
bola, aby tam, kde jej niet, bola požadovaná, a aby tam, kde jej nebolo, bola 
vyžadovaná dodatočne.“ Z toho vyplýva, že „literárnym dielom sa možno 
vykupovať z vlastnej ľudskej malosti, ale nemožno ním dokazovať alibi“. 
Tu sa oblúk Matuškovho bodu zlomu dostáva do bodu obratu.
 Pre Nové slovo 29. augusta 1945 napísal: „A ten, ktorý kedysi bez žartu 
a v zúfalstve nazval svoj národ zhnitým drevom a spravil nad ním kríž, bol 
by vtedy musel svoj úsudok dôkladne poopraviť. V čase, keď bolo jasné, 
že zmiznú a dohrajú oveľa väčší, ako sme my, baranie otroctvo ustúpilo 
rozhodnému odhodlaniu neprísť o seba samých.“ 
 Nekládol si servítku pred ústa; bol nezmieriteľný, verný svojej vzbure. 
Predstavuje pre mňa Camusovho Vzbúreného človeka, ktorý „povyšuje 
absurditu na priestor pre heroický zápas človeka, priestor pre umenie žiť 
v časoch ľudských katastrof“ (A. Halvoník). To, čo búrlivácky kritizoval 
(„nemáme chrbtovú kosť“; „tradícia je kladenie kvočky na záprdky“; „lepšie 
vysvedčenie slabosti, impotentnosti nám nič tak nevystaví ako naša záľuba 
v historických vypotenostiach“; „farári nášmu ľudu svetlá vždy zhášali“ atď.), 
pretavil na tichú nádej. V Novom slove 3. januára 1969 napísal: „Môže 
to vyzerať ako starosvetské a prekonané stanovisko. ,Prekonalo’ sa toho 
už veľa, našťastie sú hodnoty, ktoré trvajú naďalej. Trvá prosté a základné. 
Trvá zmysel pre pravdu, právo a spravodlivosť. Trvá súcit a svedomie. Trvá 
láska, vernosť i nádej.“ Znie to nematuškovsky, ale je to číry Matuška. 
Už nie kritik, ale živý, zranený človek.

Dana Podracká

ZLOMY A OBRATY

„Povedal som málo? Málo a zle? Hovoril 
som o tom, čo mám rád, a sami viete, 
že práve vtedy, ked hovoríme o drahych 
veciach, hovoríme banálne a zle. To by 

nemalo byt dovolené, 
ale čo robit?“
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„Modianovo písanie je opakovanym 
rozpamätávaním sa na prežité, 

kritika ho často charakterizuje ako 
autora pamäti, identity...“

Na Slovensku máme voči francúzskemu spisovateľovi Patrickovi Modianovi, nosite
ľovi Nobelovej ceny za literatúru z roku 2014 (bez ohľadu na to, či by cenu dostal 

alebo nie), podlžnosť. Ak sa nemýlim, vyšli u nás len tri jeho knihy: v 70. rokoch 20. storočia román Villa Triste (preklad Lea Škanderová), v roku 2006 pre
klad jeho „najautobiografickejšej“ prózy Rodokmeň v pretlmočení Beaty Panákovej a teraz držíme v rukách pôsobivú prózu Zlatíčko (Kalligram 2015).
 Kto čítal Rodokmeň, hneď po úvodných vetách knihy Zlatíčko pochopí, že aj tento román je v kľúčových momentoch inšpirovaný spisovateľovým 
životným príbehom. Nájdeme tu viacero podobností na seba a svoju kariéru sústredenú matku, na vzťahy medzi matkou (prípadne otcom) a deťmi, 
a takisto na rodinnú, citovo chudobnú atmosféru i pocitový svet mladého človeka, ktorý vyrastá v takejto rodine. 
 Modianovo písanie je opakovaným rozpamätávaním sa na prežité, kritika ho často charakterizuje ako autora pamäti, identity (osobnej, kolektívnej 
– podobne ako aj v prípade pamäti). Ďalšími témami, ku ktorým sa často vracia, sú okupácia Paríža a Francúzska počas druhej svetovej vojny, vojna 
v Alžírsku a antisemitizmus – a to vždy v kontexte fenoménu pamäti, respektíve jej strácania – zabúdania. Dôsledkom návratov k reflexii vlastnej život
nej empírie sa Modianove knihy na seba podobajú. Čitateľ, ktorý pozná aspoň niekoľko z nich, vstupuje do každej ďalšej ako už do čiastočne známeho 
priestoru zaľudneného čiastočne známymi postavami. Jeho prózy dokonca na seba odkazujú, takže čitatelia môžu opodstatnene mať dojem, že čítajú 
jednotlivé časti veľkej životnej knihy hovoriacej prostredníctvom mierne modifikovaných príbehov o tom, ako je minulosť (spomienka na ňu) prepojená 
s prítomnosťou, alebo o tom, ako prežité vplýva na osobnú (kolektívnu) identitu, a to vždy v konkrétnom spoločenskohistorickom rámci.
 Protagonistka a zároveň autorská rozprávačka v románe Zlatíčko, mladá, inteligentná a senzitívna dievčina, jedného dňa náhodou v dave prúdiacom 
do metra zbadá ženu, ktorá jej pripomenie matku. Tá by však mala byť mŕtva. Stretnutie dievčinu traumatizuje, v pamäti sa začínajú vynárať spomien
ky na detstvo prežité s matkou. Tá kedysi prišla do Paríža s ambíciami preraziť ako umelkyňa, úraz jej však prekazil kariéru baletky, tak sa pokúšala 
presadiť ako herečka. No na to jej chýbal talent, stala sa z nej egoistická, zatrpknutá žena neschopná poskytnúť citové zázemie svojej malej dcérke…
 Pred protagonistkou sa pod vplyvom zhliadnutia ženy pripomínajúcej matku a ako napokon dievčina zistí, aj naozaj je jej matkou, začne odvíjať celý 
príbeh jej detstva a mladosti. Pred očami jej defilujú jednotlivé postavy, ktoré do tohto príbehu zasahovali, nanovo prežíva udalosti, z ktorých mnohým 
vtedy ako dieťa nerozumela a teraz ich začína chápať v novom svetle.
 Celý román je rozpamätávaním sa na jedno nie šťastné detstvo. Toto sebahľadanie autor včlenil do súčasného príbehu dievčiny, postavy a udalosti 
z dvoch časových rovín sa neraz prelínajú, dopĺňajú, čo pomáha protagonistke hlbšie uchopiť všetko, čo dosiaľ prežila.
 Rozprávanie dievčiny plynie pokojne, jeho elegantný tok sa nenaruší, ani keď sa rozpamätávanie dotýka drsnejších či bolestivejších tém. Modianov štýl 
je zdanlivo jednoduchý, jeho vety sú takisto nekomplikované, krátke, no cítime za nimi dynamiku vnútorných drám, vibráciu pohybov medzi spomien
kami na minulosť a prítomnosťou. K pôžitku zo slovenského vydania knihy Zlatíčko prispieva kultivovaný preklad Beaty Panákovej, dôvernej znalkyne 
Modianovej tvorby. Po prečítaní poslednej strany vo mne skrsla otázka, či opäť budeme musieť čakať niekoľko rokov na slovenský preklad ďalšej z kníh 
tohto vynikajúceho spisovateľa. Azda teraz, keď už sa stal „nobelovcom“, bude naše čakanie kratšie…

Etela Farkašová 

Vydavateľstvo Kalligram prezentovalo 18. marca v priestoroch Divadla SkRAT v Bratislave sedem kníh zo svojej pro
dukcie: z oblasti filozofie kľúčové dielo Hansa Blumenberga Paradigmy k metaforológii (preklad M. Mičaninová,  
E. Dzuriková) a rozsiahle dielo Georga W. F. Hegela Fenomenológia ducha (preklad P. Elexová); z beletrie novelu poľského 
spisovateľa Huberta KlimkaDobrzanieckeho Samota (preklad S. Lavrík), román Starí majstri (preklad J. Dvorský) Thomasa 
Bernharda a prozaický debut Marcely Veselkovej Nedostatky; z divadelnej tvorby publikáciu Divadlo SkRAT: Kryptotyp 
a o zmysle humanitných vied sa diskutovalo v súvislosti s knihou Petra Zajaca Slovenské kargo. 
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Najpredávanejšie knihy
Kníhkupectvo Lúč
Námestie SNP 11, 811 06 Bratislava
02/5296 7003, predaj@luc.sk, www.luc.sk Ján Chryzostom Korec

Tisíc rokov Slovenska s Cirkvou
Vydavateľstvo Lúč

Edita Steinová
Žena
Vydavateľstvo Lúč

„...román Spolu potvrdzuje vnútornú 
prepojenost a koherentnost Šulejovej 
literárnej tvorby bez ohladu na druh, 
žáner a formu...“

Peter Šulej (1967) v próze Spolu (Marenčin PT 2015) premyslene rozvíja niekoľko príbehov 
v príbehu. Ústredný a rámcový je príbeh pokročilého tridsiatnika Daniela, bývalého 

hudobného redaktora v rozhlase a vášnivého zberateľa a propagátora starých vinylových 
i prastarých šelakových platní a na nich zvečnenej hudobnej „klasiky“ zväčša z druhej po
lovice dvadsiateho storočia. Vrstvenie a prelínanie rôznych časovopriestorových rovín vo 
vedomí tohto osamelého muža sa deje na asociatívnom princípe a spája sa s hľadaním hlbšieho 
zmyslu – vlastného života, no aj ľudského spoločenstva, jeho fungovania i smerovania. Daniel 
sa pasuje s príchodom zrelého veku s ťarchou zodpovednosti a dezilúziami i s neodbytnou 
potrebou citového, zmyslového i duševného naplnenia a s vyjasňovaním si osobnej identity 
v interakcii s históriou vlastnej rodiny či iných blízkych ľudí (od kamarátov z detstva vrátane 
kamarátky Niny po dvojicu osudových žien Andreu a Michaelu).
    Dej románu Spolu je podobne ako v Šulejovej románovej prvotine História (2009), na 

ktorú voľne nadväzuje, opäť zasadený do viacmenej excentrického a bohémskeho prostredia prevažne alternatívnej umeleckej scény v hlavnom 
meste Slovenska, vibrujúceho tvorivou energiou a nápadmi realizovanými bez bázne a hany (medzinárodne úspešný projekt vizuálnej „umelkyne 
a štetky“ a Andreinej kolegyne i dvojníčky Lucie). Atraktívny a menlivý svet popmusic, džezu aj postdžezu, rocku, elektroniky a podobne sa tu stretá 
s dnes okrajovým svetom „vážnej“, čiže nekomerčnej literatúry, menovite poézie. 
 „Jeho byt bol múzeum, galéria, fonotéka, artotéka, štúdio, kino, knižnica, bar“, kde sa partnerky „na chvíľu zastavili“ a kde „bolo dovolené vlastne všetko“, 
lebo nikto nestanovil pravidlá spolužitia ani právomoci. Už v Šulejovej básnickej prvotine provokatívne nazvanej Porno (1994), po ktorej nasledovali 
zbierky Kult a Pop, tvoriace Prvú trilógiu, čítame: „Cesta k hraniciam / tristná a tŕnistá / v ovzduší extázy / podpáľ moju kožu /…/ prekročíme spolu hranice 
/ nič nové / prekročíme spolu hranice / tak poď…“ K prekračovaniu hraníc dochádza už v Histórii, kde je predobrazom DanielaAndreyMichaely Dan 
a jeho dve partnerky. Ústredný ľúbostný trojuholník v knihe Spolu bezpochyby provokuje a podaktorých aj pohoršuje. Škandál sa však nekoná, pre
tože vychádza najavo to najpodstatnejšie – to, že pri všetkej nekonvenčnosti, ba z hľadiska väčšinovej spoločnosti škandalóznosti spolužitia v trojici 
v konečnom dôsledku ide len a len o lásku.
 Plastickú hĺbkovú dimenziu dodávajú Danielovmu príbehu zlomky z minulosti predkov, zdvojované antickými mýtmi a eposmi. Ponúkajú k zamys
leniu nad prázdnotou a plnosťou života v slobode po Novembri 1989, a nad životom na ostrí britvy, v hraničných životných situáciách v minulosti, keď 
odyseám predkov predchádzali „Iliady“ nezmyselného zabíjania a masakier, mučenia a ponižovania ako za prvej i druhej svetovej vojny či za hnedej 
a červenej totality. Emblematický je príbeh Danielovho starého otca, československého legionára, utekajúceho zo sibírskeho zajatia cez celú Áziu 
domov, okorenený údajnou láskou ku krásnej záhadnej Ruske počas prvého zajatia na Kryme. Je to však príbeh so šťastným koncom, čiže s „návratom 
na rodnú Ithaku“, ktorý je začiatkom nového života a spoznaním skutočnej celoživotnej lásky, budúcej starej mamy malého Daniela. 
 Podobne ako v Histórii aj v románe Spolu autor s chuťou siaha po „postmodernej figliarni“ pri vykresľovaní postáv, ich záujmov a osudov a využíva 
metatextové útvary a citácie z domácich i zahraničných prameňov, od brožovaných miestopisov a kuchárskych kníh cez pesničky skupiny Para po 
našu i inonárodnú krásnu literatúru, začínajúc Homérovým eposom, z ktorého Danielovi v detstve číta starý otec. 
 Pokračuje tu tiež v konfrontácii hodnotových rebríčkov rôznych generácií vrátane dnes už strednej generácie, ktorú niekedy obviňujú z neúcty 
k hodnotám a amorálnosti. Či skôr vypovedá o rebríčku istôt v neistej dobe u generácie, ktorá často obratne zastiera svoju neistotu: na prvom mieste 
stoja nesporne priateľstvo a láska, prechádzajúce novými skúškami, a predsa predstavujúce oporný bod v časoch nemilosrdnej technologizácie a úče
lovosti aj najintímnejších medziľudských vzťahov. 
 Porno / Kult / Pop nevylučuje návrat veľkého romantika – román Spolu potvrdzuje vnútornú prepojenosť a koherentnosť Šulejovej literárnej tvorby 
bez ohľadu na druh, žáner a formu, a tiež jeho výsostne aktuálnu filozofiu človeka a dejín, navzdory kolíziám a tragédiám pritakávajúcu životu v jeho 
prirodzenej kontinuite s odovzdávaním štafety pozitív z pokolenia na pokolenie, ktorá je – či mala by byť – jeho pravdou a krásou.  (Neskrátenú recenziu 
si môžete prečítať na www.kniznarevue.sk 7. apríla.)

Michaela Jurovská
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V TOMTO STOROČÍ 
SÚ NOVÍ BLÁZNI

Marián Grupač
Ikar 2015

Nadväzuje aktuálna básnická zbierka Mariána 
Grupača na to najlepšie, čo bolo v slovenskej po
ézii napísané? Nielen to. Grupač už roky nadvä
zuje predovšetkým sám na seba. Vytrvalo kráča 
svojou cestou a pokojne, no predovšetkým so 
vzpriamenou hlavou môže povedať: „Tlačím veľký 
melón / k svojej hlave / a rozuzlenie / bude šťavnaté.“
 Marián Grupač je jedným z najvýraznejších 
básnikov svojej generácie. Je autorom piatich 
básnických zbierok a v žiadnej z nich nezlyhal. 
V každej ukázal kus poctivej a originálnej bás
nickej práce. Inak to nie je ani v zbierke V tomto 
storočí sú noví blázni.
 Kniha je rozčlenená na tri časti: Čísla, Obrazy 
a Príbehy. V časti Čísla autor vymenil najsilnejší 
verš, nadpis, takpovediac strechu básne, za čísla, 
kombinácie čísel či číslice s písmenami a skrat
kami. Je zaujímavé domnievať sa prečo. Ruleta, 
nevestinec, hlavolam, hra? Hneď prvá báseň sa 
volá 21. Obsahuje 18 veršov a posledný riadok 
má 3 slová, spolu 21. Možno je však šifra oveľa 
rafinovanejšia a možno nejde o nič. Sú to „len“ 
čísla. Sme predsa v zbierke o nových bláznoch, 
tak prečo nie? Keby boli nadpismi zemepisné 
súradnice, nie je vylúčené, že by sa čitateľ ocitol 
v blázinci, napríklad v Sučanoch alebo v Pezinku. 
Čitateľ je vtiahnutý do boja o význam a bezvýz
namnosť. Sám nech hľadá hranice. A bude sa 
obzerať, až kým nezačuje, že „Svišťanie áut spod 
okna / je ako páranie Zeme“. V roztvorenej planéte 
vedomia neskôr zistíme, kto sa komu smeje, akou 
čiarou sa všetko začína, koľko kolov je možné 
zapichnúť do ľudskej bolesti i to, že jalová kritika 
je ako prasacia hlava na tanieri s rezom citróna.
 Autor rád používa rôzne citáty a úryvky textov 
od veľkých básnikov a umne ich využíva ako 
námet, výzvu, model, podľa ktorého tvorí svoj 
obraz s črtami typickými iba preňho. Okrem do
konalého verša, ku ktorému sa Marián Grupač za 
dve desaťročia prepracoval, obsahuje jeho nový 
opus aj verše, ktoré majú tendenciu stať sa mot
tom, napríklad: „Spomienka je malá láskavosť / od 
pamäti / pre fantáziu.“; „Ticho / je jazyk trúfalých.“; 

„Malá porcia lásky / neexistuje.“
 Za zmienku stojí aj vydavateľstvo, v kto
rom kniha vyšla – vydavateľstvo Ikar. V jeho 
produkcii nájdete pestrý žánrový výber kníh 
pre všetky vekové kategórie: romány, trilery, 
zbierky básní, encyklopédie a iné. Je preň prí
značné, že zo všetkých žánrov vyberá to naj
lepšie, a to je dostatočnou zárukou, že básnic
ká zbierka V tomto storočí sú noví blázni je 

v rámci poézie to najlepšie, čo si dnes môžeme 
prečítať.

JAROSLAV KLUS

MAMUT FARBY 
MALINOVÉHO
LEKVÁRU

Zuska Stožická
Vydavateľstvo Spolku slovenských
spisovateľov 2015

Ľudia už od nepamäti túžili objavovať tajomstvá, 
ktoré sa skrývajú za nebesky modrou oblohou. 
Rapídny rozvoj vedy a techniky však posunul 
hranice ich fantázie oveľa ďalej. Ľudstvo sa za
čalo zamýšľať nad tým, čo sa skrýva za hviezda
mi a aký je život v iných galaxiách. Myšlienky 
o vesmíre, vesmírnych ľuďoch a ich živote nepo
chybne „trápili“ i Zusku Stožickú, mladú vedkyňu 
a autorku, ktorá aj svoju druhú zbierku príbehov 
Mamut farby malinového lekváru situovala do 
intergalaktického prostredia.
 Každá krátka próza knihy je neopakovateľným 
malým kúskom vesmírneho dobrodružstva, po 
ktorom nás sprevádzajú rôzne nadpozemské 
i pozemské postavy. V autorkiných predstavách 
vo vzdialených vesmírnych svetoch žijú Fyorania, 
ktorí obývajú svoju planétu Fyora až v šokujú
cej symbióze s prírodou; jolvychovia, vesmírni 
zabijaci; ľadová kráľovná, ktorá na rozdiel od 
ľadovej kráľovnej Hansa Christiana Andersena 
nemá len schopnosť ovládať ľad, ale ona sama 
je celá z ľadu, či kuvikovia, reinkarnovaní ľudia. 
Avšak ani obyvatelia planéty Zem nezaostávajú 
svojou mimoriadnosťou za vesmírnymi obyvateľ

mi, pretože autorka nám ponúka svoj pohľad na 
náš život vo vzdialenej budúcnosti. Ľudia v nej 
dokážu ovládať predmety, používajú tajomnú 
tinktúru, aby dokázali potlačiť úzkosť a strach, 
transportujú sa vesmírnymi loďami či užívajú 
halucinogénne látky, aby mohli cestovať do 
vzdialených galaxií.
 Na jednej strane je mimoriadnosť príbehov 
spôsobená vesmírnymi miestami a postavami, 
na druhej strane je pútavosť a zaujímavosť 
zabezpečená špecifickým poetickým jazykom. 
Vzdialené a nepoznané dáva autorke možnosť 
využiť svoju predstavivosť a vytvoriť nové slo
vá, ktorých význam odhalí buď hneď za slovom, 
alebo ho čitateľ musí dešifrovať za činmi a skut
kami postáv. Pútavosť krátkych próz a potreba 
dočítať ich až do konca je zabezpečená i autorki
nou schopnosťou ovládať čaro nedopovedaného, 
zamlčaného. Čitateľovi sa mnoho skutočností 
odhalí až na konci samotného príbehu, prípadne 
si ich musí domyslieť z kontextu.
 Základnými spoločnými menovateľmi ôsmich 
próz sú nepochybne nielen snaha odhaľovať čaro 
makrokozmu a neobmedzených možností člove
ka, ale aj vnútorná rozorvanosť hrdinov a ich 
túžba nájsť si v živote svoje miesto i šťastie. Au
torka tak opäť úspešne poodkryla čaro doteraz 
neobjavených nadpozemských svetov. O knihu 
môžete súťažiť zaslaním kupónu VSSS na adresu 
redakcie.

Adriana Parížeková

TERAPIA KULTÚROU

Magda Vášáryová
Vydavateľstvo Slovart 2015

„Vademecum kultúrnych Slovákov alebo súkrom-
né úvahy bez predsudkov o zle a liekoch proti zlu, 
ako odstrániť kultúrnu zaostalosť a o liekoch proti 
komplexom.“ Takto definuje autorka svoju knihu 
ponúkajúcu subjektívny komplex hudobných, li
terárnych či filmových diel, ktoré by mal poznať 
každý Slovák. Nejde s „kožou na trh“, postupuje 
len podľa vlastného úsudku; normu základnej 
kultúrnej vzdelanosti jej svojimi úvahami pomohli 
vybudovať Adam František Kollár a Daniel Krman. 
Práve vďaka myšlienke samovzdelávania pomo
cou umne vybraných diel sa Magda Vášáryová 
pustila do extrahovania vlastného lekárskeho 
predpisu na slovenskú kultúrnu zaostalosť, česť 
žiarivým výnimkám. Tou sa v očiach čitateľa stáva 
aj autorka, naša terapeutka, prechádzajúca sa na 
poli vlastných skúseností a reflexií.
 Svoje názory a postrehy sústredila do šiestich 
kapitol apelujúcich na rozdielnosť ľudského vní
mania: Čítanie, Počúvanie, Pozeranie, Pozeranie – 
tentoraz v tme, Vyzeranie (nie z okna) a Pochopenie 

„Marián Grupač je jednym 
z najvyraznejších básnikov 

svojej generácie.“
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susedov (svetovej histórie). Väčšina z nich je ešte 
rozdelená na dva základné piliere, na tvorbu 
domácu a zahraničnú, neskôr sú rozdelené 
podľa zamerania (próza, poézia) a formy ume
nia (fotografie, grafika, priestory atď.). Každý 
samostatný druh kultúrnej reflexie obsahuje 
sedem úvah. Rôzne časové rozvrstvenie a témy 
dávajú titulu nádych skutočného kultúrneho 
rozletu. Postrehy sú okorenené autorkiným 
humorom, sarkazmom a ľudským prístupom 
k okoliu, čitateľovi aj k sebe samej.
 Tak, ako je ťažké byť prorokom vo vlastnej 
zemi, tak je komplikované nielen sa nechať 

„vypočuť“, ale aj opäť vzkriesiť geniálne prejavy 
z minulosti s celospoločenským prínosom. Po 
prejavoch slovenskej a svetovej architektúry 
nasleduje už zmienená kapitola Pochopenie su-
sedov (svetovej histórie). Ponúkaná literatúra má 
za úlohu osvetliť naše „teritoriálne postavenie 
naprieč históriou pre zamedzenie pocitu viny pre 
nasledujúce desaťročia“. A aby sa povedomie Slo
vákov mohlo rozrásť týmto smerom aj za hranice 
štátu, necháva Magda Vášáryová prehovoriť svet 
Ameriky, Číny a rôznych častí Európy jazykmi 
súčasníkov aj osvietených spisovateľov z minu
losti. Ak sa aj nevieme stotožniť s jej výberom, 
kniha určite motivuje čitateľa uvažovať, zobudiť 
myseľ a na základe svojich skúseností si vytvoriť 
vlastný zoznam.

PETRA NOGOVÁ

ZA ČIAROU

Viera Lukáčková-Mináriková
VLM 2015

V súčasnosti je frekventované slovo „imigran
ti“ a na „emigrantov“, aj tých slovenských, sa 
akoby zabúda. O to je zaujímavejšia kniha Za 
čiarou. Autorka Viera LukáčkováMináriková 
v nej stvárnila komplikovaný príbeh sloven
ského emigranta po roku 1968, o ktorom jej 
porozprával iný emigrant. V úvode svoj zdroj 
označuje ako pána V. L., ktorý poznal osudy 
viacerých našich emigrantov, ale rozhodol sa 
vyrozprávať práve tento, lebo ide o jeho mlad
šieho kamaráta, za ktorého dodnes pociťuje 

istú zodpovednosť, hoci, ako sa vraví, každý 
je sám strojcom svojho šťastia.
 Autorka prepája monológy oboch mužov, ktorí 
získali v roku 1969 politický azyl vo Švajčiarsku 
a ocitli sa vo francúzskom kantone, v mestečku 
Neuchatel. Kým Vilo sa tu postupne úspešne 
usadil aj s rodinou, 27ročný Dežo má už dosť 
jeho rečí a rád. Túži po slobode, nezávislos
ti, dobrodružstve, a tak jedného dňa nečakane 
odletí s kamarátmi Tomášom a Igorom do Juho
africkej republiky. Prejde niekoľko rokov, kým 
sa Dežo ozve s prosbou o pomoc, a ešte zopár 
ďalších rokov, kým sa objaví na Vilovom prahu. 
Štyridsiatnik s výzorom starca, bez akýchkoľvek 
dokladov a s otrasnými skúsenosťami.
 Iba útržkovite sa dozvedáme, že v Južnej 
Pretórii nebolo všetko tak, ako si Dežo pred
stavoval, ale darilo sa mu do okamihu, kým ho 
kamaráti nahovorili na výlet. Netušil, že si chcú 
privyrobiť pašovaním zbraní v jeho aute. Pri 
hraničnej kontrole ich zadržia a bez možnosti 
obhajoby ich odsúdia na smrť. Tesne pred po
pravou mu život zachráni Tomášovo vyhlásenie, 
že Dežo o ničom nevedel. I tak ho však odsúdia 
na pätnásť rokov nútených prác na diamanto
vej plantáži. Trikrát sa pokúsi o útek. Nájde 
útočisko u majiteľa pštrosej farmy, zarobí si 
na advokáta a konečne sa v Johannesburgu 
môže postaviť pred oficiálny súd. Vyhostia ho 
z krajiny s letenkou do Portugalska. Odtiaľ sa 
nakoniec ilegálne dostane na bicykli cez Py
reneje do Švajčiarska k Viliamovi. Lenže jeho 
snaha pomôcť vychádza navnivoč. Dežo sa 
nevie začleniť do spoločnosti a žiť samostat
ne. Paradoxne však nechce byť ani od nikoho 
závislý. V závere Vilo iba trpko konštatuje, že 
dobročinnosť a súcit sú síce najlacnejšie záplaty 
na biedu tohto sveta, ale nestačia…
 Literárny kritik Vladimír Petrík sa v závere 
knihy zamýšľa nad emigráciou a jej dôvodmi. Po 
roku 1968 to bola túžba po slobode, útek z to
tality, ale neraz aj ilúzia o tom, že niekde inde 
je netušený blahobyt. Príbeh sa skutočne stal 
a kritik oceňuje, že vďaka autorkinmu spraco
vaniu nadobudol všeobecnejší charakter a punc 
typickosti.
 Dodala by som, že oslovuje čitateľa nielen 
pripomenutím minulosti, ale chtiacnechtiac 

aj súčasnosti, nuž a evokuje aj vážnejšie zamys
lenie sa nad ľudskými snami a schopnosťou ich 
realizovať, či vôbec správne odhadnúť svoje 
možnosti. ELENA TAPAJOVÁ

NA KONCI TICHA

Pavol Prikryl 
Post Scriptum 2015

Ticho ako také nie je v slovenskej poézii žiad
nym nováčikom. Možno povedať, že je priam jej 
starým verným spolupútnikom. Smerodajným 
pre plnohodnotný čitateľský zážitok z poézie je 
hlavne spracovanie daného motívu. Ako s ti
chom vo veršoch zápasí slovenský básnik, žilin
ský rodák, novinár a publicista Pavol Prikryl?
 V jeho slovníku nenájdete vulgarizmy, didak
tické texty či bezduché verše bez básnického 
citu. Ak sa vám zdá, že básnik ukazuje päste, 
udiera len tichom do ticha. Prikrylovo básnické 
slovo čaká „za oponou ticha“ , pretože, ako sám 
konštatuje, práve „v tichu človek opäť nájde sa“. 
Ide o kvalitnú poéziu po obsahovej i formálnej 
stránke. Zbierka sa vyznačuje rôznymi variant
mi viazaného verša, básnik dôkladne pracuje 
s rýmom. Vrcholom Prikrylovho umeleckého 
vyjadrenia je báseň Ritornelový veniec o bolesti, 
ktorá je tvorená v podobe sonetového venca. 
Podobný básnický útvar je nielen v slovenskej, 
ale aj vo svetovej poézii veľmi zriedkavým 
a vzácnym úkazom. Pozitívnym faktorom je 
aj významová línia zbierky, ktorá korešpon
duje s cyklom ľudského života. Básnik tema
ticky prechádza od detstva cez dospievanie 
a manželstvo až po tematiku smrti. Nájdeme 
tu aj básne o bolesti, smútku či význame slova 
matka. Boh sa objavuje ako súčasť ľudského 
sveta, ako pokorný tichý pozorovateľ, s ktorým 
sa možno spojiť cez modlitbu. Podobne básnika 
nestavia Prikryl do roly rebela či morálneho 
záchrancu sveta, ale opisuje ho ako skromného, 
vnímavého a tichého priateľa ľudstva, s ktorým 
sa možno spojiť cez báseň. Napriek označeniu 
modlitby a básne ako dvoch múdrych sestier, 
autor neporovnáva rolu básnika s úlohou Boha, 
ale pokorne dodáva, že „najkrajšiu báseň už na-
písal Boh“.
 Pavol Prikryl nám v básnickej zbierke Na 
konci ticha ponúka prekrásne myšlienky po
ložené na papier s láskou a básnickou gráciou. 
Svoj dar slova, precíznej práce s veršom a me
taforickej kvetnatosti podáva ako hlavný chod 
všetkým tým, pre ktorých je poézia duševným 
pokrmom.

ALEXANDRA PECHOVÁ
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Téma druhej svetovej vojny, komunizmu, fašiz
mu a Hlinkových gárd je pre umelecké spra
covanie vždy zaujímavá. Prečo je toto obdobie 
pre tvorcov také atraktívne? Odpoveď na túto 
otázku sa snaží poskytnúť druhý román Pavla 
Boroša Osem mesiacov pred tým (Vydavateľ
stvo Slovart 2015). 
 Pri čítaní sa postupne zžívame s hlavnými 
hrdinami, vedieme intímny dialóg s aktérmi prí
behu, teda so štvoricou postáv, ktoré sú spojené 

rodinným putom. Ich plastickosť sa prejavuje 
najmä v situáciách, keď sa vo veľmi napätom mo
mente musia rozhodnúť, ako ďalej, čo je potrebné 
urobiť a či sú schopné zaprieť vlastnú rodinu pre 
iné ideály: „No príliš dlho som žila s vaším otcom, 
aby som nedokázala rozoznať, kedy niekto koná to, 
čo si myslí alebo to, čo si myslí niekto druhý, čo ho 
ovláda.“ Táto myšlienka charakterizuje román 
Osem mesiacov pred tým, teda čas a obdobie, 
ktoré predchádzalo vzniku Slovenského štátu. 
Štyria rozprávači nás uvedú do deja, v ktorom sa 
ich osudy navzájom prepletajú. Je to spôsobené 
najmä tým, že sú súčasťou veľkej rodiny, ktorej 
členovia sú maďarskej alebo českej národnosti či 
židovského vierovyznania. Na ich osudy vplývajú 
nielen túžby po nezávislom živote, v ktorom si 
každý vytvára vlastnú rodinu, ale aj – a to je 
hlavné – spoločenskopolitické ovzdušie, ktoré 
zatrasie základmi tejto rodiny. Jeden z rozprá
vačov – Jano – sa stáva príslušníkom Hlinkovej 
gardy a pritom čelí mnohým výzvam a otázkam, 
či pomôcť svojej rodine, alebo mechanicky po
slúchnuť rozkaz a ideály, ktorým uveril. 

 Boroš naplno využil štruktúru románu. Cez 
rozprávanie v prvej osobe v štyroch rôznych 
uhloch pohľadu ponúka aj vnútornú reč, otvá
rajúcu dvierka do útrob psychiky postáv, čím 
zintenzívňuje napätie, ktoré má už od začiatku 
románu niekoľko podôb. Borošova historická 
fikcia nesie v sebe prvky dokumentu, teda roz
pomienok postáv, ktoré boli pri tom, keď sa diali 
zásadné spoločenské zmeny. Umeleckosť je vy
jadrená najmä v stvárnení postáv, ich psychiky, 
ako aj v ich pohľade na život v realite tridsiatych 
rokov. Kvalitu čítania však narúša v niektorých 
pasážach nedostatočná jazyková úprava, ktorú 
si bežný čitateľ nemusí povšimnúť.
 Ak by som mala v krátkosti zhrnúť druhý Bo
rošov románový počin, veľmi kladne hodnotím 
spracovanie témy, štruktúru príbehu a najmä 
výbornú psychologizáciu postáv. Autor nám síce 
neponúka a ani nevnucuje svoj názor na činnosť 
Hlinkových gárd, no jasne vykresľuje dvojpólo
vosť pohľadov na tieto ideály so všetkými ich 
následkami.

Lucia Holienčinová

Ďalší zväzok edície Pramene k dejinám Sloven-
ska a Slovákov pod názvom Slováci a druhá 
svetová vojna (Literárne informačné centrum 
2015) napísal autorský kolektív vedený Jarosla
vou Roguľovou pod editorskou taktovkou Pavla 
Dvořáka. Obsahom tohto dielu je komplexný 
pohľad na zložité obdobie budovania základov 
nového štátu v tieni druhej svetovej vojny. Veď 
od vzniku Slovenskej republiky (14. marec 1939) 
až po začiatok vojny (1. september 1939) prešlo 
iba niekoľko mesiacov. V týchto napätých rokoch 
sa konštituovali viaceré orgány štátnej sprá
vy, prebiehala reforma školstva, vznikali nové 
kultúrne inštitúcie a podobne. Okrem kladov 
sa ukázala aj (nedobrovoľná?) politická závis
losť Slovenska od Nemeckej ríše a priznanie sa 
k ideologickému vzoru – národnému socializmu. 
Publikácia má podobnú štruktúru ako predo
šlé knihy „prameňov“. Pred každou z desiatich 
kapitol sa nachádza úvod do problematiky a po 
ňom nasledujú jednotlivé časti ilustrujúce uda
losti a vznikajúce problémy doplnené citáciami 
dokumentov. V závere nájdeme textové prílohy 
i obrazovú prílohu z hospodárskeho, civilného 
či kultúrneho života Slovenska.
 Situácia Slovenska sa prudko zmenila po 
1. septembri 1939, keď nemecká armáda zaú
točila na Poľsko a s ňou sa dostala do vojnovej 
paľby aj slovenská armáda dúfajúc, že si od Po
liakov vydobyje územia, o ktoré Slovensko pri
šlo v dvadsiatych rokoch. Slováci sa počas vojny 

dostali do paradoxnej pozície. Časť regulárnej 
slovenskej armády bojovala po boku Nemcov pro
ti Sovietskemu zväzu a druhá časť Slovákov sa 
organizovala v Anglicku, Francúzsku a napokon 
aj v Sovietskom zväze v protifašistickom odboji.
 Publikácia si všíma aj život na Slovensku po
čas vojny, keď sme na našom území síce nemali 
nemeckú armádu, ale stovky nemeckých porad
cov „beraterov,“ ktorí v úzadí držali kormidlo 
štátu a dozerali, aby sa Slovensko neodchyľovalo 
od národného socializmu. Hlavní predstavitelia 
Slovenského štátu si to uvedomovali a snažili sa 
našim „ochrancom“ pomáhať v každej oblasti 
(napríklad aj pri prijatí zákona o vysťahovaní 
Židov či skonfiškovania ich majetku). Na druhej 
strane dokumenty poukazujú aj na sociálnu po
litiku štátu, starostlivosť o rodinu a zamedze
nie sociálnych dávok ľuďom, ktorí odmietajú 
pracovať… Vláda zaznamenala v rokoch 1939 
– 1944 viaceré úspechy, ako dobudovanie zák
ladných kultúrnych inštitúcií a rozvoj existujú
cich (Slovenská akadémia vied a umení, Matica 
slovenská). Nastal rozmach mladej slovenskej 
literatúry, nárast čitateľov a slovenských kníh. 
Z výtvarného umenia publikácia spomína Jána 
Mudrocha, Jozefa Kostku a Vincenta Hložníka 
ako predstaviteľov „nového“ umenia. Ani opera 
a opereta nezostali stáť bokom a v ich repertoári 
boli dovtedy prevládajúce české tituly nahra
dené slovenskými. Neslávnu kapitolu o perze
kúciách Židov publikácia ilustruje napríklad 

na žiadosti obyvateľov Šágu (dnes Sasinkovo) 
o odobranie majetku miestnemu statkárovi Ži
dovi a o jeho rozdelenie či darovanie obci. Nechý
ba ani zmienka o zaisťovacích táboroch v Seredi, 
Novákoch či Ilave. Záverečné kapitoly knihy sa 
dotýkajú SNP, oslobodzovania Slovenska, bojov 
pri Dukle až po oslobodenie Slovenska Červenou 
armádou a príslušníkmi Čsl. armádneho zboru. 
Autori dokumentujú aj zánik Slovenskej repub
liky (8. mája 1945) a vyčísľujú škody, ktoré vojna 
na Slovensku spôsobila.
 Publikácia plná dobových dokumentov opäť 
ukazuje potrebu hlbšieho pohľadu na našu 
minulosť a nutnosť rozšíriť náš obzor nielen 
o nové poznatky, ale aj pochopenie súvislostí 
z nedávnej doby. O knihu môžete súťažiť zasla
ním kupónu LIC na adresu redakcie.

Ivan Szabó

SLOVÁCI V NOVOM ŠTÁTE
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Je smutným faktom, že meno generála Jozefa 
Marka (1904 – 1981) je v dnešnej dobe pre mno
hých Slovákov neznáme. Pritom ide o veľkého 
hrdinu našej histórie, ktorý sa výrazne zaslúžil 
o Slovenské národné povstanie, a ako to v na
šich dejinách býva smutným zvykom, bol za svo
je vlastenectvo a statočnosť kruto potrestaný.
 Jozef Marko bol členom Vojenského ústre
dia, sprostredkoval spojenie medzi Slovenskou 
národnou radou a vtedajším podplukovníkom 
Jánom Golianom, ktorý sa stal prvým hlavným 
veliteľom SNP, patril medzi najvýznamnejších 
organizátorov príprav Povstania a po jeho vy
puknutí bol veliteľom spojovacieho vojska.
 Jeho pamäti, ktoré vyšli 34 rokov po jeho 
smrti pod názvom Osobné spomienky na SNP 
(Mayer media 2015), zachytávajú celé štvrťsto
ročie jeho života, od roku 1945 po rok 1970. 
Ide o tretí diel jeho memoárov, prvé dva zatiaľ 
nevyšli. Jozef Marko v knihe opisuje svoj život 
po oslobodení, keď na jednej strane v časoch 
doznievajúcej demokracie do februára 1948 sa 
mu dostalo zaslúženého uznania, stal sa ve
liteľom spojovacieho vojska na Ministerstve 
národnej obrany a vo februári 1947 bol spolu 
s ďalšími štrnástimi slovenskými dôstojníkmi 
povýšený do hodnosti generála, ale na druhej 
strane sa po tzv. Víťaznom februári stal štvan
com. Prepustili ho z armády a v rokoch 1949 
– 1950 bol trikrát zatknutý a väznený.

 Šesť rokov po Stalinovej smrti a tri roky 
po XX. zjazde Komunistickej strany Soviet
skeho zväzu bol v roku 1959 vo vykonštru
ovanom procese odsúdený na štrnásť rokov 
väzenia. Komunistický režim bol taký kru
tý, že mu nedoprial ani amnestie v rokoch 
1960 a 1962 a múry väzenia, v ktorom sedel 
dokonca jeden čas v spoločnej cele s nacis
tickými generálmi, ktorí velili nemeckým 
vojskám v bojoch pri Liptovskom Mikuláši, 
opustil až v septembri 1963.
 Jozef Marko v spomienkach opisuje, že po 
prepustení venoval všetku svoju energiu boju 
nielen za svoju osobnú rehabilitáciu, ale aj za 
rehabilitáciu spolubojovníkov v SNP, za prina
vrátenie cti rozhodujúcej povstaleckej zložke 
armády a jej hlavným veliteľom, generálom 

Golianovi a Viestovi, ktorých vtedajšia komu
nistická historiografia označovala za zradcov 
a neschopných veliteľov. Dokumenty publikova
né v knihe ukazujú, že to bol síce boj statočný, 
ale nie veľmi úspešný. Jozef Marko nebol totiž 
vysokopostavený komunista, nikdy nebol čle
nom KSČ, a takým bola aj v tých údajne liberál

nych šesťdesia
tych rokoch cesta 
za rehabilitáciou 
ak nie zarúbaná, 
tak aspoň riad
ne sťažená. Až 
v roku 1968 bol 
oslobodený spod 
obžaloby za trest
ný čin velezrady. Úplne ho rehabilitovali desať 
rokov po smrti, v roku 1991, a vtedy mu bola 
vrátená i generálska hodnosť.
 Kniha Jozefa Marka Osobné spomienky na 
SNP ponúka odborný a fundovaný pohľad na 
represálie proti statočným vlastencom, hrdin
ským bojovníkom za našu slobodu po komu
nistickom prevrate v roku 1948. Hádam žiadny 

iný štát sa v histórii nezachoval tak hanebne 
k svojim hrdinom, ako to urobilo komunis
tické Československo. A keď o týchto našich 
osobnostiach takmer nič nevieme, nie je to ich 
chyba, ale naša hanba.

Ján Bábik 

„Vyžadovalo si mimoriadnu osobnú odvahu, veľmi pevný charakter, obrovskú občiansku statočnosť 
a nepoddajnosť ducha čeliť nástrahám nielen v dobe prípravy Povstania, ale žiaľ aj po vojne.“

Emil Vestenický

Keď Ignác Loyolský 
založil svoje Tovariš
stvo Ježišovo, jedným 
z jeho hlavných cieľov 
sa stalo prinavracanie 
ľudí k Bohu prostred
níctvom misií, a to sa 
dodnes nezmenilo. 
A keď sa povie: no
vodobé dejiny jezuit

ských misií, každý jezuita a sympatizant Spo
ločnosti Ježišovej by mal poznať jedno meno 
– Walter Ciszek SJ (1904 – 1984). Prvá časť tohto 
mena má korene v Spojených štátoch americ
kých, druhá v Poľsku.
 Ako sám Walter Ciszek vyznáva vo svojich 
pamätiach S Bohom v Rusku (Dobrá kniha 
2015, preklad Felix J. Litva SJ a Štefan Smržík 
SJ), narodil sa poľským prisťahovalcom v USA 
a bol chlapcom s tvrdou hlavou, ale aj povahou. 
Od útlej mladosti sa nebál výziev a sebazapiera
nia. Tak sa dostal aj do jezuitského noviciátu, 
kde ho už na začiatku 30. rokov 20. storočia 

oslovila výzva ísť slúžiť veriacim do krajiny 
Sovietov, keď po náboženských čistkách zo
stali ako „ovce bez pastiera“. Bez zaváhania 
sa na túto misiu prihlásil, hoci ho čakali dlhé 
roky príprav a formácie. Konečne sa v roku 
1939, tesne pred začiatkom druhej svetovej 
vojny, dostal na falošné doklady ako robotník 
na Ural a čoskoro pre podozrenie zo špionáže 
pre Vatikán (po rozsudku bez súdu) aj do rus
kých väzení a pracovných táborov, kde strávil 
dohromady 15 rokov. Ešte ďalších osem rokov 
pôsobil ako robotník a tajný kňaz v niekoľ
kých mestách okolo rieky Jenisej. Po návrate 
domov (kde už bol považovaný za mŕtveho) sa 
Walter Ciszek rozhodol vydať svoje spomienky 
knižne. Publikácia S Bohom v Rusku nie je len 
plnohodnotnou autobiografiou, ktorá je vďaka 
rozprávačskému talentu autora nezabudnuteľ
ná. Má aj charakter dobrodružnej literatúry, 
lebo vybrať sa na misie do stalinského ZSSR 
je svojím spôsobom dobrodružstvom, alebo 
rovno bláznovstvom… Slúži však zároveň ako 
významný dobový dokument: je vecná, presná 

(používajú ju aj historici ako jeden z prameňov 
o „súostroví Gulag“), nenesie žiadne znaky ma
lomyseľnosti, sentimentality či trpkosti…
 V slovenčine vychádza už v treťom vydaní 
(na Slovensku v druhom), a hoci od jej prvého 
vydania v USA ubehlo už viac ako 50 rokov, je 
stále aktuálna. Sledujeme v nej totiž nielen osud 
amerického kňaza, ale aj krajiny, ktorá uverila 
vo veľkú ideu, krajiny, ktorá sa vo viere vo vlast
nú spásonosnosť mení len veľmi málo a v súkolí 
ktorej jednotlivec takmer nič neznamená. Ale to 
hlavné, čo pri čítaní tejto knihy človek prežíva, je 
úcta a obdiv. Nielen k samotnému autorovi, jeho 
vytrvalosti a viere, ale aj k veľkosti človeka voči 
neprajným podmienkam. Ak ste zatiaľ nezažili, 
čo znamená prosba „chlieb náš každodenný daj 
nám dnes“, tak každodenné štyristogramové prí
dely chleba a horúcej vody, tzv. kypiatku, pre 
väzňa Waltera Ciszeka vás naučia predostierať 
ju po prečítaní knihy S Bohom v Rusku so sku
točnou pokorou. O titul môžete súťažiť zaslaním 
kupónu Dobrá kniha na adresu redakcie.

Miroslava Kuracinová Valová
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ŽÍTKOVSKÉ BOHYNE

Kateřina Tučková
Preklad Eva Melichárková
Vydavateľstvo Tatran 2015

Na pomedzí etnografie a mágie, na jednej stra
ne objektívne historický a na strane druhej až 
pálčivo osobný. Román čitateľa zasvätí do osu
dov výnimočných žien – schopných nezištne 
pomáhať, ale aj urieknuť. Medzi žítkovskými 
bohyňami sa totiž našli (ako to ostatne medzi 
ľuďmi býva) dobré aj zlé.
 Poslednou z rodu bohýň je hlavná hrdinka 
románu, Dora Idesová. Pochádza z rodiny, kde 
sa remeslo bohovania dedilo po generácie, no 
ona sa už zaučiť nestihla. Jej osud je aj napriek 
tomu s bohyňami a bohovaním nerozlučne 
spätý. Vyštudovala etnografiu a dlhé roky sa 
venovala zbieraniu materiálov s cieľom na
písať rozsiahlu vedeckú prácu o bohyniach, 
čím by uchovala dedičstvo žítkovských žien, 
a navždy tak očistila ich meno, najmä meno 
tety Surmeny. Z archívnych dokumentov aj 
z rozprávania miestnych žien postupne skladá 
príbehy jednotlivých bohýň aj vlastnej rodiny 
ponorenej do temného tajomstva.
 Autorka románu, mladá česká prozaička 
Kateřina Tučková (1980), debutovala novelou 
Montespaniáda (2006), no čitateľskú verejnosť 
zaujala až románom Vyhnání Gerty Schnirch 
(2009), za ktorý získala hneď niekoľko ocene
ní. Kniha Žítkovské bohyne je jej doposiaľ 
najúspešnejším dielom, doteraz sa predalo 
viac ako 90 000 výtlačkov a prekladá sa do 
13 jazykov. Za Žítkovské bohyne získala Cenu 
Josefa Škvoreckého, cenu Český bestseller, 
cenu Magnesia Litera – Kosmas cena čitateľov 
a Cenu čitateľov Českej knihy. Na jej motívy 
vznikla v Městskom divadle Zlín aj divácky 
úspešná divadelná inscenácia a pripravuje 
sa dokonca celovečerný film.
 Autorka dokázala zhutniť niekoľkoročný 
podrobný výskum a nazbieraný faktický 
materiál na tému bohýň do pútavého príbe
hu. Dielo je inšpirované skutočnými osudmi 
žítkovských žien. Z precízneho historického 
prístupu by čitateľ mohol nadobudnúť dojem 
„reality“, ale Tučkovej ambíciou bolo vytvoriť 
fikciu vystavanú na originálnej téme, odhaľu
júcu nie veľmi známe ľudové tradície a folklór 
Moravských Kopaníc, ktoré majú svoj pôvod 
v čarokrásnych lesoch Bielych Karpát na slo
venskočeskom pohraničí, a tak sú čiastočne 
vlastne aj slovenským dedičstvom. Traduje sa, 
že na týchto krásnych, no bohom zabudnutých 
horských planinách sa pretínajú siločiary mi
nulosti a budúcnosti. Možno práve preto sa 
tu zrodili bohyne, ktorých umenie miestni 

nazvali bohovaním. Vychýrené liečiteľky po
máhali telu aj duši, poznali čaro bylín a údajne 
vedeli predpovedať budúcnosť aj ovplyvniť 
počasie. Ich umenie sa dedilo dlhé stáročia, 
vždy po praslici. Bol to dar, za ktorý bohyne 
neraz zaplatili vysokú daň. Dokázali prežiť 
besnenie inkvizície, útlak cirkvi a prenasle
dovanie, závisť a zášť ľudí, poradili si v období 
totality a protektorátu, no moderná doba a  
komunisti sa im stali osudnými.
 Kostrou románu sú fabulované dokumenty 
ŠTB. Napriek strohej faktickosti však dielo 
nenudí a prevedie čitateľa líniou rodu žítkov
ských bohýň od minulosti až po súčasnosť. 
Keďže autorka stavila hlavnú kartu svojho 
rozprávania práve na túto líniu, jednotlivé 
postavy ostali akosi nedokreslené, zahalené 
tajomstvom, tak ako to bolo ostatne aj v prípa
de žítkovských bohýň – ani ony k sebe nepus
tili všetkých. Bohužiaľ, aj ich jazyk, nárečie 
typické pre Moravské Kopanice, zostalo v ro
máne iba naznačené (andzjelovať, napravjačka 
a i.) a postavy prehovárajú až príliš spisovne. 
Škoda, že sa Tučková nerozhodla pre syste
matickejšie využitie miestneho dialektu, čím 
by ešte viac vynikla celková atmosféra diela.
 Román si aj na slovenskom knižnom trhu 
nesporne nájde svojho čitateľa. Mnohí sa po 
prečítaní Žítkovských bohýň zatúžia potú
lať po kopcoch Moravských Kopaníc a aspoň 
na okamih zachytiť vôňu dávnej minulosti. 
Autorka odhalila pútavý fragment našich 
folklórnych dejín slovenskočeského pohra
ničia, a to navyše zabalený do príbehu plného 
očakávania a trochu nečakaného rozuzlenia. 

LUCIA MATTOVÁ

ČAS ODÍSŤ

Jodi Picoultová
Preklad Alojz Keníž
Ikar 2015

Spomínate si na film, pri ktorom ste zostali 
sedieť v kine aj dlho po tom, čo odzneli zá
verečné titulky? Alebo na knihu, nad ktorou 
ste premýšľali aj niekoľko dní po jej prečítaní?
 Americká spisovateľka Jodi Picoultová je au
torkou 23 románov a posledných deväť z nich 
zaradil New York Times do rebríčka svetových 
bestsellerov. V najnovšom slovenskom preklade 
sa čitateľom dostáva do rúk jej román Čas odísť. 
V nej trinásťročná Jenna hľadá svoju už desať 
rokov nezvestnú matku Alice. Tá pôsobila ako 
vedecká pracovníčka v sloňom útulku svojho 
manžela, a po úmrtí, alebo skôr vražde jednej 
z kolegýň, nečakane zmizla. Jenna spojí svoje 
sily s bývalým detektívom Virgilom Stanhopom 
a s okultistkou Serenitou Jonesovou. Všetky šty
ri postavy – Alice, Jenna, Virgil a Serenita – sú 
zároveň rozprávačmi príbehu. Každý vidí uda
losti podobne, no predsa len svojskou optikou.
 Kapitoly nesú pomenovanie podľa jednot
livých rozprávačov a sú podané v prvej oso
be singuláru. Prostredníctvom vnútorných 
monológov zisťujeme, prečo kedysi uznávaná 
okultistka Serenita prišla o svoje schopnosti 
(alebo neprišla?), či ako sa z úspešného de
tektíva Virgila, ktorý v minulosti vyšetroval 
zmiznutie Alice, stal alkoholik. Trochu odlišné 
sú pasáže Alice. Keďže je nezvestná, tak sa 
v jej príbehu, často podanom prostredníctvom 
denníkových zápiskov, vraciame do minulosti, 
v ktorej spomína na stretnutie s manželom, 
prácu so slonmi v útulku, no predovšetkým 
sa tu dozvedáme o jej vedeckom zameraní – 
skúmaním žiaľu slonov nad stratou blízkeho. 
Tie často dávajú najavo, že nie sú bezduchý
mi tvormi, za aké ich ľudia považujú, ale cítia 
radosť, lásku či smútok rovnako a možno aj 
intenzívnejšie ako ľudia. 
 Sekundárne postavy (stará mama, otec, oby
vatelia mesta) sú v príbehu nemenej dôležité. 
Prostredníctvom nich sa posúva Jennin príbeh 
dopredu. Paradoxne práve dve z hlavných po
stáv sú charakterovo zvládnuté najslabšie. 
Pri postave Alice čitateľ zapochybuje, či nie je 
lepšou vedkyňou ako milujúcou matkou a tí
nedžerka Jenna vo svojich prehovoroch pôsobí 
až príliš dospelo.
 Autorkinou silnou stránkou je práca s detai
lom a náznakom. Zdanlivo banálne či rozsiah
lejšie, niekedy aj nudnejšie pasáže dostávajú 
v závere svoj význam.
 Popri detektívnej (Jennino pátranie po stra
tenej matke) a okrajovo ľúbostnej línii (vzťah 
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Alice s manželom) dominuje v príbehu autor
kin apel na záchranu slonov, snaha zabrániť 
ich pytliactvu a obchodovaniu so slonovinou. 
Picoultová je známa tým, že rada spracúva 
kontroverzné, netradičné a silné témy. V Čase 
odísť sa striedajú beletristické časti tvoriace 
hlavnú príbehovú líniu s odbornými pasážami 
– vzájomne sa prelínajú, dopĺňajú a ako celok 
predstavujú napínavý a dojímavý príbeh.
 Spomínate si na knihy, nad ktorými ste pre
mýšľali aj niekoľko dní po ich prečítaní? Čas 
odísť je jednou z nich.

Jana Túry Kopčová

VŠETKO OSVETLENÉ

Jonathan Safran Foer
Preklad Otto Havrila
Vydavateľstvo Slovart 2015

Americký spisovateľ Jonathan Safran Foer vy
dal svoju románovú prvotinu v roku 2002 a už 
vtedy zaznamenala medzinárodné uznanie 
i viaceré ocenenia. O dva roky neskôr pod re
žisérskou taktovkou herca Lieva Schreibera 
bol na motívy románu nakrútený rovnomenný 
film. Už od svojho spisovateľského debutu je 
J. S. Foer prísľubom kvalitnej súčasnej lite
ratúry.
 Mladý Američan Jonathan cestuje na Ukra
jinu, aby na základe jedinej starej fotografie 
vypátral tajomnú ženu menom Augustína, 
ktorá zachránila jeho starého otca pred ho
lokaustom. Na tejto ceste ho sprevádza pozo
ruhodná dvojica. Tlmočník Alex s nie príliš 
vycibrenou a zvučnou angličtinou so svojím 
starým otcom. Spolu sa vydávajú na zložitú 
cestu do minulosti. 
 Pátranie hrdinov odkrýva hrozivé svedectvá 
fašistického pogromu na židovských obyvate
ľoch Ukrajiny. Na prvý pohľad sa môže zdať, že 
hľadanie Augustíny sa bytostne dotýka naj
mä Jonathana, no zásadný obrat v myslení sa 
udeje práve v postave ukrajinského študenta 
Alexa. Paralelne s ústrednou dejovou líniou 
Foer predostiera generačnú kroniku štetlu 

(dedina v jidiš) Trachimbrod, čomu precízne 
prispôsobil kompozíciu románu. Autor strieda 
rozprávanie Alexa s jeho listovými odpove
ďami Jonathanovi a históriou Trachimbrodu. 
Rovnako efektne kombinuje rôzne epištolárne 
a básnické žánre, ktoré dotvárajú, ozvláštňujú 
poetické a magické trachimbrodské rozprá
vanie. V ňom odhaľuje dušu a silu židovstva, 
zdôrazňujúc jeho kolektívne podvedomie a pa
mäť.
 Napriek závažnej téme je román naplnený 
špecifickou sebairóniou, osobitým humorom 
a najmä ľudským pochopením človeka ako 
zložitej bytosti. Dôležitú úlohu na vyznení 
celého diela zohráva preklad, keďže postava 
Alexa hovorí kostrbatou angličtinou. Spočiat
ku môže preloženie do „lámavej“ slovenčiny 
spôsobovať problémy pri čítaní, ale vžitím sa 
do príbehu a s charakterom postavy sa tento 
pocit (aj vďaka prekladu Otta Havrilu) postup
ne vytráca.
 Román nesie v sebe viaceré autobiografické 
prvky. Samotný autor skutočne v roku 1999 vy
cestoval na Ukrajinu, aby pátral po stopách 
svojho starého otca, táto cesta sa tak stala 
impulzom na napísanie knihy. 
 Dielo Všetko osvetlené je prenikavým svet
lom do minulosti, ktoré nedovolí zabudnúť 
na to, čo by najradšej zabudnutým zostalo 
a dotýka sa každého z nás.

JANA KIČURA SOKOLOVÁ

CIGÁN JE CIGÁN

Lidia Ostałowska
Preklad Lýdia Ostrowska
Absynt 2015

Žijú tu s nami už storočia, stále ich však väč
šinová populácia nevníma ako spoluobčanov. 
Cigán z reportážnej knihy poľskej novinárky 
Lidie Ostałowskej nie je doma nikde a zároveň 
všade, lebo prvá veta tejto recenzie platí v Poľsku, 
Česku, na Slovensku, Maďarsku aj na Balkáne. 
Reportérka sledovala osudy Limala, jeho príbuz
ných a známych pred 15 rokmi, ale vydavateľ 
dodáva, že „toto na aktuálnosti, žiaľ, nič nemení“. 
 Cigánom nerozumie každý, ich spôsob života 
niekedy pripomína vzdialený svet v poviedkach  
G. G. Márqueza. Nie všetci, ktorí by Cigánom 
chceli rozumieť, majú možnosť dostať sa k nim 
tak blízko, ako poľská reportérka. Aj preto je táto 
téma prínosná a dôležitá nielen pre strednú Euró
pu. Veď napokon, ako konštatuje autorka: „Cigáni 
boli po celé stáročia na ceste. Dobre ju poznajú.“ 
 V reportážach o Cigánoch Ostałowska prežíva 
strasti a radosti hlavných (a mnohých vedľajších) 
postáv: smeje sa na slovníku starých žien, zami
luje sa do ich svojského humoru, prešibaného aj 
jednoduchého, obdivuje vytrvalosť a nezlomnosť 
Limalovej rodiny. Autorka sa venuje aj téme o na
riadeniach štátov, s ktorými sa musí boriť mnoho 
Cigánov. Hovorí však aj o pití kávy, posedávaní 
pred telkou, ktorej občas nerozumejú, o šikov
nejších a menej šikovných, o vzájomnej pomoci, 
pute, ktoré spája aj vzdialené rodiny, ale i o ťažkej 
práci a jej usilovnom hľadaní. Príbehy, osudy 
jednotlivcov ako obraz (rozptýleného) národa.
 Autorka opisuje, čo vidí, cíti, čo ľudia okolo nej 
hovoria. Vety sú krátke, postáv je veľa, udalosti 
sa rýchlo striedajú. Paradoxné je, že po prečítaní 
si poviete, že s Cigánmi je to presne opačne, než 
tvrdí názov knihy: nie je Cigán ako Cigán. Vyše 
stostranová kniha vo vás zanechá pocit, že ste 
túto tému ešte len začali ochutnávať.

VERONIKA COSCULLUELA

Dva roky po Stalinovej smrti sa na onkologickom oddelení v sovietskom 
meste stretávajú ľudia z rôznych spoločenských pomerov. Pacienti sa 
zrazu ocitajú vo svete, kde platia iné pravidlá, no zostáva tu napriek všet
kému miesto na lásku i nádej. Román Alexandra Isajeviča Solženicyna 
Rakovina má výrazné autobiografické črty, autorovu osobnú skúsenosť 
napríklad odráža osud hlavnej postavy, bývalého väzňa a vyhnanca Olega 
Kostoglotova, ktorý sa tiež lieči na onkologickej klinike. Zákerná choroba 
rozožiera nielen jeho, ale v obraznej rovine aj celú spoločnosť poznačenú 

stalinizmom. Kniha vychádza vo Vydavateľstve Premedia v revízii prekladu z roku 
1969 od pôvodných prekladateliek Magdy Takáčovej a Zory Bútorovej. Nadčasový 

román, ktorý autorovi pomohol k získaniu Nobelovej ceny za literatúru v roku 1970, máte mož
nosť vyhrať v súťaži. Pošlite kupón Vydavateľstva Premedia na adresu redakcie Knižnej revue.
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Množstvo kriminál
nych románov na 

súčasnom knižnom trhu si 
je navzájom príliš podob
ných. Málokedy sa nájde 
výnimočný titul, ktorý 
vybočuje z radu. Našťastie 
je takým psychologický 

triler Central Park (Nakladateľstvo Motto 
v Albatros Media 2015, preklad Mária Gálová) 
od francúzskeho autora Guillauma Mussoa.
 Kniha je skutočným čitateľským klenotom. 
Vystupujú v nej skvelo prepracované postavy, 
ktoré vyznievajú úprimne. O to väčšie prekva
penie ponúka hlavná zápletka v príbehu a jej 
tajuplné vysvetlenie. Po celý čas nám autor 
niečo naznačuje, avšak až skutočné odhale

nie nám ukáže, akí sme boli spolu s hlavnými 
hrdinami nedôslední. Pritom základ príbehu 
nie je ničím výnimočný. Francúzska policajtka 
Alice a americký džezový pianista Gabriel, 
ktorí sa navzájom nepoznajú, sa v jedno ráno 
zobudia v najtemnejšom kúte Central Parku. 
V samotnom srdci New Yorku. Majú na sebe 
stopy krvi, poranenia, leží pri nich pištoľ a čo 
je hlavné – sú k sebe pripútaní. A pritom Ali
ce bola ešte večer predtým v Paríži a Gabriel 
vystupoval v dublinskom klube…
 Postupne spoznávame dvojicu hlavných hr
dinov, ich rodinu, minulé problémy a vieme sa 
do nich vcítiť. Najmä Alice je riadne skúša
ná osudom. V minulosti jej do života vstúpil 
úžasný manžel, s ktorým čakala dieťa. Vzápätí 
všetko stratí a totálne zúfalstvo je na svete. 

šenie bariéry časového odstupu. Namiesto presily 
archaizujúceho pátosu ponúka bezprostrednosť. 
Áno, šanca na osvieženie žánra. Miestami zablys
ne v humorných situáciách, inokedy zasa text 
posunie do situácií nie veľmi vhodnej grotesky 
a sebaparódie: „Koniec koncov, veď aj tu zažije veľké 
dobrodružstvá. Už trikrát za túto noc museli zasiah-
nuť pri súbojoch miestnych podgurážených občanov 
o priazeň ľahkých žien. Sám sa čudoval, ako sa mohli 
o také necudné, a navyše škaredé stvorenia biť.“
 Samozrejme, nečuduje sa postava. Neskúse
ný tvorca vkročil do zóny protagonistu. Obral 
ho o identitu, narušil celistvosť epickej ilúzie, 
podrazil príbehu nohy. V románe sa o pol strany 
za citovaným úryvkom udeje vražda. Ide teda 
o krk. No nevyzerá to tak. Často ani v realite. 
Lenže text, ktorý nezapôsobí patričným spôso
bom v súlade s očakávaniami, smieme na rozdiel 
od skutočnosti odložiť bokom… Miloš Ferko

Hrozí jej prepustenie z polície a celý svet sa jej 
rúca. Neutápa sa však v alkohole ani v drogách 
– pre ňu ide život vždy ďalej…
 Pri hltaní napínavého deja sa ocitáme v zná
mych amerických scenériách, ktoré sa objavili 
i v hollywoodskych filmoch. Na každom kroku 
počuť skladbu od slávnych aj menej slávnych 
hudobníkov. Autor využíva nadmerné množ
stvo citácií od osobností svetových dejín. Na
priek tomu kniha nepôsobí umelo. Všetko tu do 
seba prirodzene zapadá a naznačuje čitateľovi, 
ako sa veci skutočne majú.
 Jediné, čo mi pri čítaní chýbalo, bol humor
ný rozmer. Ide síce o psychologický triler, ale 
pre našinca, ktorý si vie nájsť štipku zábavy aj 
v najväčšej dráme, je to skutočne prvok, ktorý 
by mohol rozprávanie oživiť.

Jakub Pokorny

P ostavy a príbehy patriace do sveta mimo reál
nych kontúr ľudí odjakživa fascinovali. Kniha 

Kliatba vlkolaka (Vydavateľstvo Európa 2016) od 
anglického spisovateľa Geralda Bissa (1876 – 1922) 
však vyvolala v čase svojho vzniku – v roku 1919 – 
pohoršenie a prekvapenie. Pre autora je toto dielo 
skôr výnimkou na poli hororového žánru, avšak, 
paradoxne, práve táto kniha, často označovaná 
ako „vlkolačia biblia“, ho preslávila. Biss sa veno
val skôr kriminálnym príbehom, čo samozrejme 
preniesol aj do Kliatby vlkolaka. V slovenskom 
preklade Kataríny Kvoriakovej prastarý mýtus 
o lykantropii takmer po storočí znovu ožíva.
 Uprostred Handrosského kopca na ceste 
z Brightonu do Londýna sa nadránom našlo 
opustené auto, z ktorého za záhadných okolnos

tí zmizli obaja cestujúci. Polícia si s prípadom 
ani po dlhšom čase nevie poradiť, no keď sa za 
rovnakých okolností odohrá podobná scéna, do 
prípadu zasiahne zámožný a vzdelaný Angličan 
Burgess Clymping. Šťastnou náhodou k nemu 
práve v tom čase prichádza na návštevu priateľ 
Lincoln Osgood, ktorého taktiež podivuhodný 
prípad okamžite nadchne a rozhodne sa Bur
gessovi pomôcť vyriešiť záhadu.
 Osgood začína prípadu prichádzať na koreň 
po tom, čo náhodou v lese objavia zmiznutého 
Angličana Bullingdona, ktorý počas liečby v Bur
gessovom dome dookola opakuje podivné slovné 
spojenia hovoriace o vlkovi a mesiaci. Začína byť 
čoraz presvedčenejší, že ide o lykantropiu (pre
menu človeka na vlka). Prípady roztrhaných tiel 

zvierat pribúdajú, podo
zrenie vzrastá a spln sa 
neodvratne blíži…
 Napr iek tomu, že 
román je koncipovaný 
ako kriminálny príbeh, 
zložitú zápletku v ňom 
nenájdeme. Už na začiatku autor čitateľovi objasní 
príčinu záhadných zmiznutí, vďaka čomu možno 
záver knihy bez problémov dopredu predpokladať. 
Avšak od nudného rozprávania má Kliatba vlko-
laka ďaleko. Doslov Petra Uličného, ako to už tra
dične vo Vydavateľstve Európa býva, zachytáva 
všetky dôležité aspekty diela. Prostredie starého 
Anglicka s napínavým príbehom pritiahne aj tých, 
ktorí na vlkolakov neveria…

Veronika Jánošíková

NA STOPE ZLOČINU

Skúsenými vyšet
rovateľkami zloči

nov sú bezpochyby aj 
detektívka Jane Rizzo
liová a súdna lekárka 
Maura Islesová, ktoré 
v novom príbehu Tess Ger
ritsenovej Zomrieť znova (Ikar 
2015, preklad Katarína Jusková) riešia 
pozoruhodný prípad: preparátora divej 
zveri Leona Gotta našli zavraždeného 
v jeho vlastnom dome a jeho telo je vysta
vené medzi ostatnými šelmami ako tro
fej. Všetky fakty smerujú k tomu, že Gott 
nie je vrahovou prvou, ale ani poslednou 
obeťou… O knihu môžete súťažiť zaslaním 
kupónu Ikar na adresu redakcie.

Rok 41 n. l. Rím. Posled 
né dni hrôzovlády psy

chopatického cisára Caligu
lu. Čas zmätkov a ukrutnos
tí. Mestský prefekt Aulus 
Iulius Melinus vyšetruje 
vraždu významného sená
tora a cisárovho spojenca. 

Mŕtvolu nájdu pri stene chrámu bohyne Vesty 
členovia nočnej hliadky na čele s Auliovým 
priateľom Gaiom Anciom Galicom. Tajomný 
vrah však neostane pri jednej obeti. Postupne 
odstraňuje osoby, ktoré Melinus odhalí ako dô
ležité zdroje informácií pre prípad. Napokon sa 
v smrteľnom nebezpečenstve ocitne i samotný 
vyšetrovateľ a jeho blízki.
 Svižný príbeh Tomáša Borského Interregnum 
(Richard Lunter – KICOM 2015) zaujme priazniv
cov detektívnych románov. Autor sa usiluje o zru



KUPÓN 
SLOVENSKÝ SPISOVATEĽ

KUPÓN 
MOTÝĽ

KUPÓN 
ARTIS OMNIS

KUPÓNY  »
do 28. apríla

27    k
nižná revue 3/20

16

Pre ženy…súťaž

súťaž

súťaž

súťaž

Čítal som všetky tri predošlé knihy Adriany Krištofíkovej a ani pri jednej som nemal 
problém dostať sa až na koniec. Lebo, povedzme si pravdu, pri niektorých „románoch 
o láske“ si stačí prečítať prvých cca 50 strán a záver – a o nič podstatné neprídete. 
Krištofíková však do svojich príbehov vkladá vždy čosi navyše – rodinnú drámu, 
spoločenskú problematiku, nevtieravý kriminálny motív… Inak to nie je ani v jej 
novinke Srdce má vlastnú hlavu (Motýľ 2015). Autorka v postave Lívie využila 
vlastné skúsenosti so životom v zahraničí. Vďaka nej sa dostaneme najmä do An
glicka a Lotyšska, ale aj do Francúzska, Mexika či Afriky.
     Lívia sa po nevydarenom manželstve rozhodne vziať život do vlastných, ešte stále mladých rúk a z malej dediny odchádza 
do Anglicka. Má v úmysle absolvovať školu, aby mohla pôsobiť ako učiteľka, no dovtedy si zarába ako opatrovateľka. Našťastie 

natrafí na rodinu, ktorá ju podporuje, a zoznámi sa aj s jej priateľmi. Gavinovi sa okamžite zapáči, a hoci nadviažu romantickejší vzťah, Líviu to stále 
ťahá k šarmantnému Andymu. Vládne medzi nimi nespútaná príťažlivosť, ale Andy sa správa neraz uzavreto a jeho reakcie Líviu vyvádzajú z mie
ry. Pravdu sa dozvie až po dlhých rokoch, no rozhodnúť sa musí oveľa skôr. Ďalšia dejová línia sa venuje Nine, ukrajinskej emigrantke, túžiacej po 
lepšom, slobodnejšom živote. Napriek nepriaznivým začiatkom sa nevzdáva a pomaly sa posúva ďalej, obrazne aj doslovne. Spoznáva nového muža, 
mení pracovné miesto… No je to skutočne to, prečo odišla z rodnej dediny?
 Adriana Krištofíková je sčítaná, scestovaná osoba, čo z jej textu jasne cítiť. Pri opise Anglicka a hlavne lotyšskej Rigy máte pocit, akoby ste stáli 
vedľa jej postáv a nasávali tamojšiu atmosféru. Román Srdce má vlastnú hlavu spracúva viacero zaujímavých námetov a je o niekoľko krokov po
predu oproti iným v tomto žánri.

Marek Zákopčan

Prebudiť záujem o našu minulosť tým, že beletristickou formou priblíži doteraz nepoznané stránky života slovanských pa
novníkov, sa rozhodla Tatiana Macková (1963) vo svojej knižnej sérii Nitky osudu. Jej prvá časť niesla názov Milica a knieža 
a ponúkla príbeh o záhadnom franskom kupcovi Samovi, ktorý zjednotil slovanské kmene a postavil sa na ich čelo. Teraz 
sa k čitateľom dostáva Tieňohra (Artis Omnis 2015), v ktorej je ústrednou postavou slovanské knieža Pribina.
     Autorka svoje rozprávanie začína v zime roku 658, keď knieža Samo zomiera, netušiac, že slávu jeho ríše prikryje prach 
zabudnutia a generácie jeho potomkov sa rozpŕchnu. Ale po rokoch, „nezávisle od seba, nevediac o pôvode krvi, čo im kolovala v ži-
lách, sa začali hlásiť k moci dvaja mladí muži. V Nitre knieža Pribina a na Morave knieža Mojmír“. Samotný príbeh zasadila Macková 
do obdobia rokov 828 až 833. Pribina nechal ako dar svojej kresťanskej manželke Valii z vznešeného bavorského rodu postaviť 
uprostred svojho sídliska Nitrava kresťanský kostolík. Odmieta však vzdať sa viery otcov, pokresťančiť celé kniežatstvo a podro
biť sa tak vláde Valiinho strýka Ratboda, markgrófa franských východných oblastí. Vie, že kým Franskú ríšu zamestnáva vojna 
s bulharským chánom Omurtagom, je v bezpečí, ale potom sa bude musieť brániť. Takže na hraniciach s Franskou ríšou buduje utajene, za pomoci 
bulharských utečencov, opevnené hradiská. Ale jeho plány prekazí zradca, ktorý už roky žije v Nitrave, a to, že Frankovia k nečakanému krvavému 
útoku z nechránenej strany podnietia jeho suseda – moravské knieža Mojmíra…
 Tatiana Macková umne spletá viacero historicky známych mien a faktov s fikciou. Približuje nástup kresťanstva, krvavé vojny a boje, túžbu po 
mieri, intrigy, nenávisť, ale i lásku a oddanosť a večný boj dobra a zla. Zaujímavé čítanie môže hlavne u mladého čitateľa prebudiť chuť dozvedieť sa 
viac o živote našich predkov a našej histórii, vcítiť sa do atmosféry dávno zabudnutej doby.

Kniha Čierna vdova (Slovenský spisovateľ 2015) je najnovšou, už jedenástou historickou romancou populárnej autorky 
Jany Pronskej, ktorá sa odohráva v kulisách stredovekého Slovenska. Jej hrdinka Adriana je jediná dedička gemerského 
hradu Brzotín a má nelichotivú povesť Čiernej vdovy. Veď má iba 25 rokov, ale pochovala už troch manželov i malého 
syna. Teraz ju jej otec, spišský magnát Štefan Mariáši, posadnutý honbou za majetkom, vydal po štvrtý raz. Svadba sa 
však konala v zastúpení, takže Adriana ani netuší, ako jej manžel, gróf Lucián Bubek, vyzerá. Vie len, že sa chce vymaniť 
z vynúteného zväzku a odísť do kláštora. Nič však nie je také, ako sa na prvý pohľad zdá. Obe rodiny totiž rozohrali hru 
plnú intríg a mladí ľudia musia bojovať s nepriazňou osudu, ale nečakane i s vlastnými citmi.
     Historické romance Jany Pronskej majú pre svojich priaznivcov neopakovateľný pôvab. Ľúbostný príbeh sa odohráva 
v stredoveku, mená veľmožov a lokalít sú viacmenej reálne, udalosti skôr fiktívne, metódy inkvizície sú vraj už zabud
nuté, ale pohnútky, ako závisť, nenávisť, mamonárstvo, zloba a podobne pretrvávajú i dnes, i keď v inej podobe. Nuž, 

a rozprávanie o mužskoženských pocitoch a ľúbostnom vzťahu muža a ženy je, takpovediac, nadčasové.
 Autorka dodržuje pravidlá žánru. Čitateľovi je vlastne hneď jasné, kto je zlosyn a kto kladný typ, postupne s protagonistami prežíva ich prí
beh, odhaľuje staré tajomstvá, drží im palce v boji proti intrigánom, obdivuje rytierske cnosti a teší sa na rozprávkovo dobrý koniec, kde je zlo 
potrestané a dobro víťazí. Jana Pronská tak opäť potvrdila svoju povesť dobrej a kultivovanej rozprávačky. Elena Tapajová

Do histórie čitateľov zavedie aj novinka od americkej autorky Gaelen Foley Zvodcove tajomstvá (Slovenský spisovateľ 
2016, preklad Barbora Andrezálová). Posledný diel série o mužoch z klubu Inferno rozpráva príbeh lorda Nicka Forres
tera, bývalého tajného agenta a vychýreného zvodcu, ktorý musí spojiť svoje sily s príťažlivou lady Virginiou Burkovou, 
aby odhalili zamotaný prípad únosov mladých dievčat. Okrem zločineckej bandy si musia poradiť aj so vzrastajúcou 
vzájomnou príťažlivosťou… O všetky knihy z tejto strany môžete súťažiť zaslaním kupónov na adresu redakcie.
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Titul Lapinovci z letiska bol ocenený v súťaži Najkrajšie 
a najlepšie detské knihy jesene 2015.
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Začnem komentárom na margo farebných 
štupľov v ušiach: sú zdravotníckou pomôckou 
výlučne pre hrdinov knižky, nie pre detského 
čitateľa (dospelí nemusia mať obavy!). Bez nich 
je totiž prostredie rušného letiska Charlesa 
de Gaulla pre zajaca nebezpečné. Ako každé 
hektické miesto je vlastne nebezpečné aj s nimi. 
Voľakedy dávno sa napríklad jeden postarší 
zaľúbený zajačí pár vetvy Lapinovcov zmenil na 
placku (to vtedy, keď ešte zajace nemali technic
kú pomôcku štupľov, a preto pri hluku lietadiel 
zákonite ohluchli). Nuž, spomínaná dvojica si 
ruka v ruke užívala slniečka a nemyslela na to, 
že je na štartovacej dráhe… Kniha Lapinovci 
z letiska (Trio Publishing 2015) od Viktórie 
LaurentŠkrabalovej je o mieste, kde sa treba 
mať na pozore, ak je zajacovi život milý. 
 Príbeh, či vlastne minisága zajačieho rodu 
Lapinovcov je mozaikou veselších a miestami 
napätejších epizód, ktoré rozpráva malý zajac 
Albert, jeden zo šestorčiat. Nad rodinnými uda
losťami má príznačný nadhľad. Možno aj preto, 
že meno zdedil po monackom kniežati. Autorka 
vcelku funkčne pracuje s niekoľkými motívmi, 

ktoré na ploche celého textu navodzujú napätie, 
pocit stresu a ruchu, typické pre prostredie 
príbehu. Vyvoláva ho aj fretka, odveký úhlavný 
nepriateľ zajačieho rodu. Spočiatku je prítomná 
len v rodičovských výstrahách ako výchovný 

„strašiak“, ktorým dospelé zajace motivujú svoje 
deti k väčšej ostražitosti a opatrnosti. No jedné
ho dňa im toto strašné zviera skutočne vtrhne 
do príbytku…
 Pre rozprávačský štýl autorky sú príznačné 
motívy pohybu a sťahovania. Tvoria výraz
ný impulz rozprávania. Preto sú hrdinskými 
hviezdami tie zajace, ktoré si niečo v živote 
precestovali. Napríklad Albertov starý otec 
ušiel medzinárodne uznávanému profesorovi. 
K hviezdam patrí aj holub Pižo – každoročne pri
lieta z Berlína do Paríža na dovolenku a prináša 
Lapinovcom čerstvé novinky zo vzdialenej vetvy 
ich famílie. Albertov brat Hop má v sebe taktiež 
cestovateľskú krv. Pohyb je prítomný i v rozprá
vačskom štýle Alberta, v rýchlych sledoch uda
lostí a v „zajačích skratkách“ epizód. Je súčasťou 
autorkinej stratégie. Ruch napokon v závere 
harmonizuje zmenou prostredia. Škandinávske 

zajace postihla zhubná 
epidémia, preto tam mie
ria Lapinovci s poslaním 
nanovo osídliť túto zasľú
benú zem. Rod Lapinov
cov zrejme čaká zmena 
životného štýlu. Oproti 
parížskemu letisku sú 
totiž škandinávske lesy 
a lúky oázou pokoja.
 Pomerne dôkladná a premyslená práca s mo
tívmi, snaha dôsledne uzatvárať dejové línie 
poukazujú na úsilie autorky ponúknuť čitateľovi 
štýlovo prepracovaný text. Je to chvályhodné 
o to viac, že kniha je autorkiným debutom pre 
detského čitateľa. Rozprávačská dynamika sa 
mnohým súčasným čitateľom bude páčiť. V tom 
je napokon aj hlavný (či jediný) zámer rozpráva
nia, aby čitateľ nadobudol príjemný dojem, že je 

„strhnutý“ tokom udalostí. Kniha predstavuje 
typ tzv. ľahkého čítania, bez nároku na hlbší 
ponor, vhodná je pre deti v mladšom školskom 
veku. 

Timotea Vráblová

„Rozprávka musí byť príťažlivá pre deti, ale upútať by 
mala aj dospelých“, spomenula okrem iného spisova
teľka Diana Mašlejová v rozhovore v Knižnej revue 
1/2016 pri príležitosti uvedenia jej knižného debutu 
pre deti Tajný cirkus (Nakladateľstvo Albatros 
v Albatros Media 2015). Je to podmanivý príbeh 
o sile priateľstva a rodiny ozvláštnený francúzskym 
prostredím. Bonpin, cez deň malý parížsky hotelík, 

v noci priestor na úžasné a tajné predstavenia slávneho cirkusu Dutemple. 
Tanečnici Ele, silákovi Edovi, psíkovi Kozetovi, Hilde s horiacimi kruhmi, 
žonglérovi Oliverovi šéfuje principál Antoan Lapatit, no je aj ich priateľom, 
rodinou. Tento fantazijný a magický svet objavuje malá zvedavá Betka za 
hotelovým závesom za recepčným pultom…
 Mašlejová po štipkách dávkuje ponaučenia, správne tuší, že ich nadmiera 
vie byť otravná. Je jemne a opatrne metaforická, čo znamená, že sa občas 
vyskytne miesto, kedy by mal čitateľ spomaliť a zamyslieť sa napríklad aj 
nad tým, že nie je všetko také, ako sa na prvý pohľad zdá. Autorka citlivo 
pristupuje k dávkovaniu informácií tak, aby ich pre dieťa nebolo ani veľa, 
ani príliš málo. Príjemne prekvapila kompozíciou – rada sa vracia, odbáča, 
občas predbieha udalosti, aby vyrozprávala iný dej, niekedy zas niečo 
zopakuje, lebo je to dôležité. Tak sa dozvedáme o priateľstve kúzelníkov 
Antoana Lapatita a Žaka Cirkusaria, z ktorých sa stanú súperi. Výsledkom 
je košatý príbeh o boji dobra a zla, do ktorého autorka vkladá neochvejnú 
vieru, že zlo nie je nemenné a absolútne. Tak to predsa nie je ani v živote 
a každý si zaslúži druhú šancu. Knižka Tajný cirkus vysiela posolstvo 
nielen pre detského čitateľa, ale aj pre všetkých dospelých.

-bb-

Slovenské deti sa môžu zoznámiť s knižkou 
najznámejšej holandskej spisovateľky 20. sto
ročia pre deti Annie M. G. Schmidt (1911 – 
1995), ktorej príbehy poznajú v mnohých kra
jinách. Autorka je vo svojej vlasti populárna 
aj vďaka rozhlasovým a televíznym seriálom, 
ba i muzikálu pre deti, býva označovaná za 
kráľovnú holandskej detskej literatúry (za svoje dielo získala Cenu 
Hansa Christiana Andersena). V knižke dobrodružných príhod Špinuš-
ka (preklad Adam Bžoch) vystupuje roztomilé, ale zato najšpinavšie 
dievčatko na svete, plné nápadov aj ochoty uskutočňovať ich. Jeho naj
vernejším priateľom je psík Babroš. Ilustrácie Sofie Márie Westendorp 
predstavujú rovnocennú súčasť knižky, sú nemenej pôvabné a úsmevné, 
často dopovedajú naznačený príbeh o zopár výpovedných detailov 
(napr. o holandských reáliách). Knižka prináša humorné rozprávanie 
o tom, čo všetko sa podarilo Špinuške vyviesť – a najmä – zašpiniť… Je 
určená detským čitateľom od troch rokov, no pobavia sa na nej aj ich 
o čosi starší súrodenci.

ef

Malé dievčatko, i keď má už 127 a pol roka, 
vystupuje aj v knihe Malá bosorka (obe 
Verbarium 2015, preklad Milan Žitný). Jej 

huncútstva, ktoré navymýšľa v snahe stať sa dobrou 
čarodejnicou, sú vhodné najmä pre deti od 6 rokov. 
Pošlite kupón Verbarium na adresu redakcie Knižnej 
revue a knihu môžete získať.

FANTÁZIA NEPOZNÁ        VEKOVÚ HRANICU
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Viete si predstaviť, že by sa vám v mysli rodilo 
množstvo myšlienok, no nevedeli by ste ich vy
sloviť? Pre pätnásťročnú Megan, hlavnú hrdinku 
románu Abbie Rushtonovej Nevypovedané (Ikar 
2016, preklad Lucia NižníkováKollárová), je to 
každodenná realita. Odkedy sa pred siedmimi 
mesiacmi stala svedkom tragickej udalosti, pri 
ktorej prišla o najlepšiu kamarátku, nepreho
vorila ani slovo. Vybočenie z normy sa v tomto 
citlivom veku medzi rovesníkmi veľmi netoleruje, 
preto Megan trávi väčšinu času sama alebo s ka
marátom – outsiderom Lukom. Tesne pred záve
rečnými skúškami však do školy nastúpi Jasmine 

– veselá, „ukecaná“, živelná. Namiesto všetkých 
spolužiakov, ktorí sa na ňu usilujú zapôsobiť, si 
za kamarátku vyberie práve Megan, hoci ich 
komunikácia spočiatku nie je ľahká. Postupne 
sa však ľady začnú lámať a Megan zisťuje, že jej 
život sa stáva krajším a zaujímavejším. Chcela 

Slovenskí priaznivci trilógie Posolstvo jednorožcov od 
českej autorky Michaely Burdovej (1989) sa dočkali 
aj záverečného dielu – Záchrana Lilandgarie (Vy
davateľstvo Fragment 2015, preklad Petra Kýšková). 
V poslednom diele je už bojov pomenej, čoraz viac 
prevláda vnútorný ponor do postáv protagonistov. 
Stále zreteľnejšia je aj filozofia absolútneho dobra, 

čo okrem iného znamená, že čisté dobro je sila a môže byť stelesnená 
akýmkoľvek stvorením. Na diele poznať, ako v istých fázach písania au
torka prepadla uchváteniu dobrom, jej ódy v próze dokumentujú, že si 
nie vždy dokázala udržať od deja odstup. Je paradoxné, že práve ovácie 
pôsobia únavnejšie ako opisy hrôz. 
 Keďže nikto netuší, ako sa vyplní jeho osud, aj záverečná rozlúčka sa 
nesie v podobnom duchu. Tomu zdanlivo protirečí nabádanie Maxarela 
Kráľovnou zeme Aranis, aby sa zmenil, nechal prehovoriť svoje srdce. Aj 
Aranis musí zvažovať, či prijme alebo odmietne zodpovednosť rozumu. 
A tak si útlocitnejšie povahy nad lúčením možno aj poplačú.
 Zaujímavé je rozprávanie o temnom tajomstve Veragina. Autorka veľmi 
dobre vystihla ľudskú povahu, pokiaľ ide o predsudky: radšej o svojich 
tajomstvách nehovoriť, ako riskovať, že budem komunitou odsúdený. 
A odsúdiť na základe predsudkov je pre sudcov predsa také ľahké – Ve
ragin tú traumu zažil ako mladý čistý chlapec, keď jeho otec za zlovoľné 
predsudky zaplatil.
 Charaktery sa v treťom diele ďalej úspešne profilujú, zároveň sa dej 
čoraz viac štiepi, ako sa rozchádzajú cesty jednotlivcov. Pritom väčšina 
z nich má jeden a ten istý cieľ – dopraviť dobro v podobe zázračného 
jednorožca do Etelweenu, aby sa tam mohol so zvyškom stáda zjednotiť. 
 Knihu dopĺňa aj preklad citácií z elfského jazyka a poďakovanie autor
ky. Ono to poďakovanie má ešte iný, než len osobný význam, všeobecne 
mladých čitateľov vracia z Lilandgarie na Zem, do prostredia, v ktorom 
žijú, to poďakovanie tvorí most uvedomenia si, že svet dobra nie je len 
kdesi ďaleko, ale často úplne blizučko…

luboš Sveton

by znovu rozprávať, no čo ak na povrch vyjdú 
tajomstvá, ktoré mali zostať navždy skryté? Ani 
Jasmine nie je taká bezstarostná, ako sa na prvý 
pohľad zdá – aj ona neustále pred niečím uteká. 
Krehké priateľstvo čaká ešte veľa skúšok a bo
lestivých odhalení, ktoré môžu navždy zmeniť 
život oboch dievčat…
 Britská autorka Abbie Rushtonová prináša do
spievajúcim čitateľom citlivý príbeh o tabuizova
ných témach a udalostiach, s ktorými sa protago
nisti v tomto náročnom období musia vyrovnať. Jej 
presvedčivý ponor do psychiky hlavných hrdinov 
odhaľuje, aká dôležitá je obzvlášť v tomto veku 
komunikácia a aké fatálne následky môžu mať 
nedorozumenia spôsobené jej nedostatkom. Po
stavy sú vykreslené veľmi uveriteľne, predstavujú 
všetky typické vzorce správania tínedžerov, preto 
sa s nimi čitateľ ľahko stotožní. Dej má rýchly 
spád plný nečakaných zvratov, takže nuda pri 

Literárnej tvorbe pre deti a mládež sa Xénia Fak
torová venuje už od svojich 10 rokov. Vnáša do nej 
svoju fantáziu a to, čo mladí čitatelia milujú – prvky 
tajomna, zmysel pre humor a ponaučenie. V knihe 
Kristián z Astrádie I. (Daxe 2016) spracovala sériu 
30 rozprávok, ktoré môžu čitatelia poznať z časopisu 
Maxík. V tejto kompozícii však ide o veľký dobro
družný príbeh rozdelený do jednotlivých menších 

rozprávok. Hneď na začiatku nás vnesie do neobyčajného mestečka Astrá
dia, v ktorom žijú traja výnimoční študenti astronomickej školy. Lujza patrí 
medzi tých najšikovnejších, Dominik vždy stojí pri Kristiánovi, neposednom 
kamarátovi s neuveriteľnou túžbou dostať sa do vesmíru, aby mohol uvidieť 
hviezdy zblízka. Žiaľ, majú to zakázané. Aj preto stále prichádza s rôznymi 
nápadmi a „astravynálezmi“, ktoré mu v tom majú pomôcť. Lujza tým nie 
je veľmi nadšená, napokon však Kristián pochopí, že nie všetko musí byť 
podľa jeho predstáv. Kvôli svojej zvedavosti a zanietenosti sa dostáva trojica 
kamarátov často do problémov, aj nebezpečných. Každú situáciu sa im však 
podarí vyriešiť aj vďaka pevnému priateľstvu. Kniha obsahuje množstvo 
informácií z oblasti prírodných vied, autorka sa zamerala predovšetkým 
na fyziku a vesmírne telesá. Popri pútavom deji sa tak čitateľ aj čosi naučí. 

Karin Dénešiová

čítaní rozhodne nehrozí. Rushtonová tak vytvo
rila veľmi presvedčivý debut, ktorý svoju cieľovú 
čitateľskú skupinu určite obohatí.

Vydavateľstvo Ikar v marci prináša v edícii YOLi 
aj záverečný diel trilógie Labyrint od amerického 
spisovateľa Jamesa Dashnera. Nesie názov Smr-
teľná liečba (preklad Michal Jedinák) a hlavný 
hrdina Thomas, ktorý už prežil nástrahy Laby
rintu aj Zhoreniska, v ňom musí čeliť predstavi
teľom organizácie vyvíjajúcej liek na erupciu. Pri 
napĺňaní tohto poslania chcú využiť aj skúsenos
ti Flekárov, pre nich to však znamená ohrozenie 
ich vlastného života…

Katarína Zitová

FANTÁZIA NEPOZNÁ        VEKOVÚ HRANICU

Pre vekovú skupinu young adults je určená 
trilógia Arkádia od Kaia Meyera, ktorá je tak 
trochu inšpirovaná Shakespearovou tragé

diou Rómeo a Júlia. Znepriatelené rody – Alcantarovci 
a Carnevareovci – proti sebe bojujú už celé generácie. 
Rosa s Alessandrom už nechcú skrývať svoje city, a tak 

utekajú naprieč Sicíliou. Tretí diel Pád (Vyd. Fragment 2016, preklad 
Petra Kýšková) môžete získať v súťaži. Pošlite kupón vydavateľstva na 
adresu redakcie Knižnej revue.
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00 Bibliografické katalógy. 
Knihovníctvo. Dokumentácia

MOJŽIŠOVÁ, Halina – REICHARD
TOVÁ, Juliana
Výberová bibliografia ochrany 
pamiatkového fondu na Sloven-
sku za roky 2006 – 2010 
Bratislava, Pamiatkový úrad SR 
2015. 1. vyd. 239 s. Brož.
Výberová bibliografia obsahujúca 
2 865 bibliografických záznamov.
ISBN 978-80-89175-70-3

19 Učebnice

NEMEC, Rastislav
Úvodné state z filozofickej her-
meneutiky I 
Trnava, Dobrá kniha 2015. 1. vyd. 
110 s. Brož.
Učebnica zahŕňajúca korene her
meneutiky až po jej moderné teórie.
ISBN 978-80-7141-947-1

20 Kresťanské náboženstvá

ALLEGRI, Renzo
Zázraky Pátra Pia. Z tal. orig. 
prel. Ľ. Malík
Trnava, Dobrá kniha 2015. 1. vyd. 
342 s. Viaz.
Biografia kapucínskeho Pátra Pia 
(1887 – 1968), zmienky o jeho pro
roctvách a uzdraveniach ľudí.
ISBN 978-80-7141-959-4
 
BARÁTOVÁ, Veronika Katarína
Veľká malá Terézia 
Liptovský Mikuláš, Komunita Bla
hoslavenstiev 2016. 2. vyd. 93 s. 
Brož.
Úvahy a zamyslenia nad slovami 
sv. Terézie z Lisieux (1873 – 1897).
ISBN 978-80-972207-7-8
 
BENKOVSKÝ, Ján
Tri sľuby. Chudoba, čistota 

a poslušnosť v Spoločnosti Je-
žišovej 
Trnava, Dobrá kniha 2015. 1. vyd. 
165 s. Viaz.
Vývoj chápania a uskutočňovania 
evanjeliových rád v Spoločnosti 
Ježišovej.
ISBN 978-80-7141-974-7
 
Evanjelium podľa Lukáša. 
Evanjelium podľa Jána 
Banská Bystrica, Slovenská biblic
ká spoločnosť 2015. 1. vyd. 263 s. 
Brož.
Evanjeliá v úprave s veľkým pís
mom pre znevýhodnených čita
teľov. 
ISBN 978-80-85486-99-5
 
HAJKOVSKÁ, Dominika
Matka a dcéra, blízke aj vzdia-
lené 
Bratislava, Don Bosco 2015. 1. vyd. 
43 s. Brož. Edícia Viera do vrecka
Praktická príručka pre kresťa
nov o jedinečnom vzťahu matky 
a dcéry.
ISBN 978-80-8074-306-2

HUSÁR, Marián
Svätí medzi nami 
Bratislava, Don Bosco 2015. 1. vyd. 
43 s. Brož. Edícia Viera do vrecka
Praktická príručka o činoch svät
cov. Vhodná pre každodennú in
špiráciu.
ISBN 978-80-8074-329-1
 
HVOŽĎARA, Miroslav – BUČÁK, 
Slavomír
História evanjelického a. v. cir-
kevného zboru Senica-Čáčov 
Senica – Čáčov, Evanjelický a. v. 
cirkevný zbor 2015. 1. vyd. 297 s. 
Viaz.
História evanjelického učenia 
v SeniciČáčove.
ISBN 978-80-972186-4-5
 
Christos raždajetsja! Slavite 
jeho! 
Michalovce, Misionár 2015. 1. vyd. 
72 s. Brož.
Sviatky narodenia Ježiša Krista.
ISBN nemá

K r ížová cesta s  pápežom 
Františkom. Z tal. orig. prel.  
Ľ. Malík. Zost. A. Saraco
Bratislava, Dobrá kniha 2016.  
1. vyd. 46 s. Brož.
Modlitby a myšlienky pápeža 
Františka (1936).
ISBN 978-80-7141-983-9
 
KYSELICA, Jozef – DOLINSKÝ, Juraj 
– ĎURICA, Ján
Inšpirácie pre nové formy 
pastorácie a spirituality roz-
vedených katolíkov po Druhom 
vatikánskom koncile 
Trnava, Dobrá kniha 2015. 1. vyd. 
77 s. Brož.
Význam Božieho slova ako pro
striedku duchovného rastu v roz
vedených rodinách.
ISBN 978-80-7141-949-5

MALINOVÁ, Michaela
Nový zákon. Básničky pre všet-
ky Božie detičky. Ilust. P. Ličko
Žilina, OZ Milovať a ctiť 2015.  
1. vyd. 33 s. Viaz.
Verše približujú deťom príchod, 
život a poslanie Ježiša Krista.
ISBN 978-80-972154-2-2
 
Objavuj a presvedč sa sám. 
Z angl. orig. prekl. neuvedený
Košice, Vysokoškolské biblické 
hnutie 2015. 1. vyd. 27 s. Brož.
Šesť štúdií k Evanjeliu podľa Jána.
ISBN 978-80-972132-0-6
 
Pane Ježišu, nauč ma modliť sa. 
Zost. M. M. Lukačik
Michalovce, Redemptoristi – Vy
davateľstvo Misionár 2015. 2. rozš. 
vyd. 199 s. Viaz.
Výber modlitieb svätcov a iných 
duchovných osobností pre staršie 
deti a mládež.
ISBN 978-80-88724-82-7
 
SHEPHERD, Sheri Rose
Milované princezně. Z angl. 
orig. do češtiny prel. M. Čejková
Bratislava, Christian Project Sup
port 2015. 1. vyd. 192 s. Viaz.
Listy ukazujúce cestu k Bohu.
ISBN 978-80-89793-02-0
 
Stručný katolícky teologický 
slovník. Zost. J. Ďurica SJ
Trnava, Dobrá kniha 2015. 1. vyd. 

150 s. Brož.
Slovník slúžiaci na zoznámenie 
sa so základnými teologickými 
pojmami.
ISBN 978-80-7141-955-6

Sväté písmo ako duša teológie. 
Zost. M. Lichner SJ
Trnava, Dobrá kniha 2015. 1. vyd. 
329 s. Brož.
Vo vedeckej monografii kolektív 
autorov reflektuje Sväté písmo so 
zreteľom na osobnú skúsenosť.
ISBN 978-80-7141-958-7
 
ŠTEFÁK, Richard
Spytovanie svedomia podľa 
Svätého písma 
Bratislava, Christian Project Sup
port 2016. 1. vyd. 73 s. Brož.
Praktická pomôcka vychádzajúca 
zo Svätého písma.
ISBN 978-80-89793-00-6
 
TURANSKÝ, Štefan
Vyhorenie v duchovnom živote 
Bratislava, Don Bosco 2015. 1. vyd. 
39 s. Brož. Edícia Viera do vrecka
Praktická príručka pre kresťanov 
radí, ako zvládať krízy, depresie, 
smútok.
ISBN 978-80-8074-299-7
 
VAŠEČKA, Richard
Budem ťa milovať a ctiť 
Žilina, OZ Milovať a ctiť 2015.  
1. vyd. 293 s. Brož.
Autor v knihe píše o rodinnom ži
vote v zmysle Božieho plánu.
ISBN 978-80-972166-0-3

29 Učebnice

HÝROŠŠ, Štefan a kol.
Pôst a Veľká noc 
Kláštor p. Znievom, Rímskoka
tolícka farnosť 2016. 1. vyd. 28 s. 
Brož.
Pracovný zošit na pôstne obdobie, 
liturgický rok C.
ISBN 978-80-972213-6-2

31 Životné prostredie. 
Ekológia

Environmentálne záťaže 
Banská Bystr ica, Slovenská 

ANOTÁCIE
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agentúra životného prostredia 
2015. 1. vyd. 301 s. Brož.
Legislatívne aspekty a informač
né systémy environmentálnych 
záťaží.
ISBN 978-80-89503-42-1
 
33 Ekonomika

OCHOTNICKÝ, Pavol – HOFREI
TER, Miloš
Základné makroekonomické 
rámce vývoja slovenskej eko-
nomiky v roku 2016 
Bratislava, SOPK – Slovenská ob
chodná a priemyselná komora 
2016. 1. vyd. 123 s. Brož.
Výkonnosť slovenskej ekonomiky 
a predpoklady na rok 2016.
ISBN 978-80-89105-64-9
 
34 Právo. Legislatíva

HORVÁTH, Edmund – ANDRÁŠIO
VÁ, Andrea
Civilný sporový poriadok. Ko-
mentár
Brat is lava , Wolters K luwer 
2015. 1. vyd. 842 s. Viaz.
Výklad jednotlivých ustanovení 
s ohľadom na využiteľnosť v pra
xi.
ISBN 978-80-8168-318-3
 
37 Pedagogika. Školstvo. Veda

BIELIKOVÁ, Marcela
Výchova a vzdelávanie k ľud-
ským právam (názory učiteľov 
ZŠ a SŠ) 
Bratislava, CVTI SR 2016. 1. vyd. 
42 s. Brož.
Výsledky reprezentatívneho vý
skumu vzdelávania a dodržiavania 
ľudských práv.
ISBN 978-80-89354-62-7

 39 Etnológia. Mravy a zvyky. 
Folklór

BURLASOVÁ, Soňa
Naratívne piesne o zbojníkoch. 
Príspevok k porovnávaciemu 
štúdiu 
Bratislava, Ústav etnológie SAV 
2015. 1. vyd. 118 s. Brož. Edícia 
Etnologické štúdie
Analýzy hudobnej a textovej zlož
ky piesní so zbojníckou tematikou 
od folkloristky a etnomuzikologič
ky (1927).
ISBN 978-80-970975-4-7

PROFANTOVÁ, Zuzana
Žili sme v socializme II. Hele-
na. (Biografický prístup v et-
nológii každodennosti) 
Bratislava, Vydavateľstvo Zing 
Print 2015. 1. vyd. 247 s. Brož.
Výsledky výskumu o každoden
nosti v období socializmu.
ISBN 978-80-88997-58-0

40 Lingvistika. Filológia

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

BELÁK, Blažej
Slovo robí človeka 
Bratislava, Spolok slovenských 
spisovateľov 2015. 1. vyd. 324 s. 
Viaz.
Glosy o jazykovej kultúre od bás
nika a prozaika (1938).
ISBN 978-80-89727-28-5
 
GENZOR, Jozef
Jazyky sveta. História a súčas-
nosť 
Bratislava, Lingea 2015. 1. vyd. 
686 s. Viaz.
Nové doplnené vydanie publikácie 
významného jazykovedca, kore
anistu, filipinistu a prekladateľa 
(1939) ponúka poznatky z oblas
ti lingvistickej antropológie.
ISBN 978-80-8145-114-0

„Vznik písma bol v dlhých ľudských 
dejinách dôležitým medzníkom, 

porovnateľným s objavom ohňa či 
s uvoľnením jadrovej energie.“

Jazyky sveta
Lingea 2015

41 Cudzie jazyky

Komunikatívne testovanie 
cudzieho jazyka. Zost. M. Uj
házyová

Bratislava, NÚCEM – Národný 
ústav certif ikovaných meraní 
vzdelávania 2015. 1. vyd. 99 s. 
Brož.
Výstup z národného projektu 
Zvyšovanie kvality vzdelávania 
ZŠ a SŠ s využitím etestovania 
v anglickom, nemeckom a rus
kom jazyku v jazykovej úrovni 
A1 a A2.
ISBN 978-80-896638-27-7

53 Fyzika. Nukleárna fyzika

GILLILAND, Ben
Ako vybudovať vesmír. Z angl. 
orig. prel. M. Galádová
Bratislava, Ikar 2015. 1. vyd. 224 s. 
Brož.
Humorné texty jednoduchým spô
sobom vysvetľujúce vznik vesmí
ru od veľkého tresku až po jeho 
koniec.
ISBN 978-80-551-4322-4

 611 Populárna medicína

KLIEGEL, Ewald
Reflexní zóny. Fit po jediném 
dotyku. Z nem. orig. do češtiny 
prel. M. Bervicová
Bratislava, Eugenika 2015. 1. vyd. 
130 s. Brož.
Praktická príručka reflexnej te
rapie, ktorá dokáže liečiť rôzne 
ochorenia.
ISBN 978-80-8100-407-7
 62 Psychológia. Psychiatria. 
Psychoanalýza. Sexualita

BÁBA, Prém
Z utrpení k radosti. Z angl. orig. 
do češtiny prel. T. Řeháková
Bratislava, Eugenika 2015. 1. vyd. 
293 s. Brož.
Súbor prednášok o tom, ako nájsť 
vnútorný mier.
ISBN 978-80-8100-422-3
 
FIOREOVÁ, Edit
Blúdiace duše. Z angl. orig. prel. 
D. Poliaková
Bratislava, Ekokonzult 2016.  
1. vyd. 205 s. Brož.
Autorkapsychologička rieši rôzne 

problémy svojich pacientov (alko
holizmus, depresie, schizofrénia 
a i.).
ISBN 978-80-8079-225-1
 
HALAMÍČKOVÁ, Petra
Láska není řízek 
Bratislava, Eugenika 2015. 1. vyd. 
388 s. Brož.
Psychoterapeutka analyzuje ro
dinné a partnerské vzťahy, ne
zdravé typy osobností a modely 
správania.
ISBN 978-80-8100-415-5

SINEĽNIKOV, Valerij – DOKUČA
JEV, Valerij – DOKUČAJEVOVÁ, 
Larisa
Rodológia – odkazy predkov. 
Z rus. orig. prel. Anna Janovská
Bratislava, Eugenika 2015. 1. vyd. 
256 s. Brož.
Kniha o pôvode, rodinných väz
bách a podvedomom prepojení 
s našimi predkami.
ISBN 978-80-8100-357-8

ZACKOVÁ, Devora
Singletasking: Ako stihnúť 
viac za kratší čas. Z angl. orig. 
prel. M. Stasz
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 192 s. 
Brož.
Rady, ako byť výkonnejší a tvori
vejší v pracovnom aj súkromnom 
živote.
ISBN 978-80-551-4628-7

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

Aktuálne otázky ekonomiky 
a politiky lesného hospodár-
stva Slovenskej republiky. Zost. 
Z. Sarvašová, M. Kovalčík
Zvolen, Národné lesnícke centrum 
2015. 1. vyd. 160 s. Brož.
Zborník z odborného seminára 
(Zvolen 10. 12. 2015).
ISBN 978-80-8093-205-3
 
Rybárske revíry Vodného diela 
Gabčíkovo 
Gabčíkovo, Vodohospodárska vý
stavba 2015. 1. vyd. 48 s. Brož.
Pomôcka na orientáciu v známych 
a menej známych revíroch vodné
ho diela.
ISBN 978-80-89558-16-2

ANOTÁCIE



32 knižná revue 3/2016

8 LITERATÚRA. 
BELETRIA

 ››

Adresár slovenských vydavateľstiev nájdete na www.kniznarevue.sk. Adresár slovenských vydavateľstiev nájdete na www.kniznarevue.sk.

7 UMENIE. ŠPORT. 
VOĽNÝ ČAS

ŠTEFANČÍK, Igor
Rast, štruktúra a produkcia 
bukových porastov s rozdiel-
nym režimom výchovy 
Zvolen, Národné lesnícke centrum 
2015. 1. vyd. 148 s. Viaz.
Vedecká monografia.
ISBN 978-80-8093-202-2

65 Kuchyňa. Potravinárstvo

KOVÁČ, Štefan
Recepty z chalúpky IV 
Rybník nad Hronom, Vl. n. 2015.  
1. vyd. 143 s. Viaz.
Recepty na jedlá starých mám 
a poľovnícke lahôdky.
ISBN 978-80-972159-5-8
 
ŠUHAJDOVÁ, Brigita – POPRAC, 
Jozef
Pečieme s Novalimom 
Bratislava, Musica Liturgica 
2015. 1. vyd. 107 s. Brož.
Súbor receptov, v ktorých sa ne
používa glutén.
ISBN 978-80-89700-06-6
 
Zemiakový receptár z Račieho 
klubu. Zost. A. Patzová
Košice, Liga proti rakovine SR 
2015. 1. vyd. 58 s. Brož.
Recepty členiek klubu Viktória, 
ktoré majú osobnú skúsenosť s ra
kovinou.
ISBN 978-80-89201-69-3

73 Maliarstvo. Grafika

BIČANOVÁ, Katarína
Reported painting 
Nové Zámky, Galér ia umenia  
E. Zmetáka 2015. 1. vyd. Nestr. Viaz.
Katalóg k výstave maliara Juraja 
Kollára (1981), ktorý sa venuje ole
jovej maľbe.
ISBN 978-80-89330-36-2
 
Insitný maliar Michal Sirik 
Humenné, Vihorlatské múzeum 
2015. 1. vyd. 103 s. Viaz.
Monografia o výtvarníkovi Micha
lovi Sirikovi (1925 – 2012).
ISBN 978-80-972039-0-0
 
Maroš Rovňák – neverím 
Nové Zámky, Galéria umenia  

E. Zmetáka 2015. 1. vyd. 40 s. Brož.
Katalóg k výstave umelca, pedagó
ga, finalistu Ceny Oskara Čepana 
(1972).
ISBN 978-80-89330-34-8
 
MOJŽIŠ, Juraj
Milan Laluha 
Bratislava, Galéria Nedbalka 
2015. 1. vyd. 107 s. Viaz.
Katalóg k výstave diel M. Laluhu 
(1930 – 2013) pod názvom Poézia 
kompozície obrazov.
ISBN 978-80-89784-03-5

76 Umelecké remeslá

HLODÁK, Pavol – KRIŽÁNI, Július
Krása slovenského skla 
Kalinovo, KERMAT 2015. 1. vyd. 
216 s. Viaz.
Výroba skla na Slovensku od naj
starších čias, jeho výtvarný vývoj, 
technológie a voľná tvorba sklárov. 
Pokračovanie knihy Zrod a vývoj 
slovenského skla.
ISBN 978-80-971599-2-4

77 Fotografia. Kinematografia. 
Audiovízia

KLOBUČNÍKOVÁ, Magdaléna
Igor Grossmann – okamihy 
všedné i sviatočné 
Nové Zámky, Galéria umenia  
E. Zmetáka 2015. 1. vyd. 35 s. Brož.
Katalóg k výstave fotografa (1924 
– 2013) zahŕňa diela dokumentár
nej, reportážnej, portrétnej a ume
leckej fotografie.
ISBN 978-80-89330-35-5
 
PETRÍK, Karol
Astrofotografia pre začiatoční-
kov a mierne pokročilých 
Hurbanovo, Slovenská ústredná 
hvezdáreň 2015. 1. vyd. 145 s. Brož.
Praktická príručka na fotografo
vanie hviezdnej oblohy, základné 
pojmy astrofotografie, úprava 
snímkov.
ISBN 978-80-85221-85-5

80 Literárna veda. Súborné 
dielo a vybrané diela. Biogra-
fie a monografie o spisovateľoch

KAŠČÁKOVÁ, Janka
Katherine Mansfieldová: Me-
dzi dvoma svetmi 
Ružomberok, Verbum – vydavateľ
stvo KU 2015. 1. vyd. 153 s. Brož.
Publikácia literárnej vedkyne 
(1975) o tvorbe a živote spisovateľ
ky K. Mansfieldovej (1888 – 1923).
ISBN 978-80-561-0282-4
 
LABÁTH, Ján
Diaľky a iné. Zost. V. Hronec
Bratislava, Spolok slovenských 
spisovateľov 2015. 1. vyd. 143 s. 
Viaz.
Próza, štyri poviedky a niekoľko 
básní slovenského básnika, pro
zaika a esejistu zo Srbska (1926).
ISBN 978-80-89727-24-7
 
MATUŠKA, Alexander
O duchovnom kolaborantstve. 
Zost. S. Matuška 
Bratislava, Marenčin PT 2015.  
1. vyd. 221 s. Viaz.
Výber zo statí a esejí literárneho 
vedca (1910 – 1975), v ktorých cha
rakterizuje slovenskú spoločnosť.
ISBN 978-80-8114-592-6

MATUŠKA, Alexander
Medzi spisovateľmi našej mi-
nulosti 
Bratislava, Marenčin PT 2015.  
1. vyd. 204 s. Viaz.
Eseje o slovenských spisovateľoch 
(M. Kukučín, M. Rázus, L. Novo
meský, Timrava a i.).
ISBN 978-80-8114-590-2
 
ŠABÍK, Vincent
Čriepky do portrétu Vincenta 
Šikulu 
Bratislava, Spolok slovenských 
spisovateľov 2015. 1. vyd. 252 s. 
Viaz.
Literárnokritické texty o tvorbe 
významného autora (1936 – 2001) 
od literárneho vedca a spisovateľa 
(1937).
ISBN 978-80-89727-32-2
 
81 Poézia

BELÁK, Blažej
Andante 
Bratislava, Post Scriptum 2015.  
1. vyd. 80 s. Brož.
Básnická zbierka spisovateľa, pe
dagóga a filológa (1938). V troch 

častiach zachytáva témy spoloč
nosti a jednotlivca žijúceho na 
Slovensku.
ISBN 978-80-89567-47-8
 
BOJNANSKÁ, Daniela
Úžas a/symetria. Ilust. A. Rati
cová
Bratislava, Renesans 2016. 1. vyd. 
Nestr. Brož.
Tretia básnická publikácia autor
ky. Obsahuje verše kontemplatív
nej lyriky.
ISBN 978-80-972197-5-8

„na jar, keď v oddýchnutej zemi
pod starým lístím fialenky

rozprúdia vône, lymfu v dreni

sa duša – byľka – zbaví srieňa
vychytí obnovovať hniezda

pridať kus tepla zo záhrenia“
 Úžas a/symetria
Renesans 2016

JARÁBKOVÁCHABADOVÁ, Eva
V pondelok doma nebudem… 
Ilust. N. MuratOravcová
Trnava, Grepp media 2015. 1. vyd. 
63 s. Brož.
Zbierka básní poetky a moderátor
ky (1947), v ktorej sa venuje témam 
priateľstva a rodiny.
ISBN 978-80-971524-4-4
 
KAŠČÁKOVÁ, Silvia
Kŕmiť leva 
Fintice – Košice, FACE – Fórum 
alternatívnej kultúry a vzdeláva
nia 2015. 1. vyd. 31 s. Brož. Foto  
I. Karčáková. Edícia Verše online. 
Zošity súčasnej poézie 
Debut poetky a textárky (1976) 
vypovedá o zraniteľnosti človeka 
a jeho schopnosti prekonať bolesť.
ISBN 978-80-89763-05-4

PALLOVÁ, Zuzana
Nepobozkaná 
Fintice – Košice, FACE – Fórum al
ternatívnej kultúry a vzdelávania 
2015. 1. vyd. 29 s. Brož. Edícia Ver
še online. Zošity súčasnej poézie
Zbierka básní poetky (1908 – 1991) 
s intímnou, rodinnou a občian
skou tematikou.
I S B N  9 7 8 - 8 0 - 8 9 7 6 3 -1 5 -
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5 WRIGHT, James
Červenokrídly drozd.
 Z angl. orig. prel. a doslov napísala 
M. Haugová
Tajov, Skalná ruža 2015. 1. vyd. 
87 s. Viaz. Edícia Poézia
Prvý slovenský preklad význam
ného amerického básnika 2. polo
vice 20. storočia a držiteľa Pulitze
rovej ceny (1927 – 1980). 
ISBN 978-80-971127-8-3
 
83 Román. Novely. Poviedky

ARANGO, Sascha
Pravda a iné klamstvá. Z nem. 
orig. prel. K. Széherová
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 279 s. 
Viaz.
Román nemeckého scenáristu 
(1959) o mužovi, ktorý sa snaží pred 
manželkou zatajiť tehotnú milenku. 
ISBN 978-80-551-4620-1
 
ASHFORDOVÁ, Jane
Múdra a bohatá. Z angl. orig. 
prel. M. Ghaniová
Bratislava, Slovenský spisovateľ 
2016. 1. vyd. 256 s. Viaz.
Historická romanca z regentského 
obdobia od známej autorky (1948). 
Príbeh manželstva uzavretého pre 
peniaze.
ISBN 978-80-220-1889-0
 
COHENOVÁAHNINOVÁ, Candice
Vráťte mi moju dcéru. Z fran. 
orig. prel. O. Hirnerová
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 255 s. 
Viaz.
Skutočný príbeh Francúzky zachy
táva útek od manžela – saudsko
arabského princa a jej boj o dieťa 
s hrozbou trestu smrti.
ISBN 978-80-551-4449-8
 
CORNWELLOVÁ, Patricia
Vlastná krv. Z angl. orig. prel. 
M. Ghaniová. Verše prebásnila  
J. KantorováBáliková
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 360 s. 
Viaz.
Ďalší príbeh zo série so súdnou 
lekárkou Kay Scarpettovou, 
v ktorej sa usiluje dolapiť sério
vého vraha.
ISBN 978-80-551-4510-5
 
DOERR, Anthony
Svetlo, ktoré nevidíme. Z angl. 

orig. prel. M. Kubuš
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 576 s. 
Viaz.
Príbeh dvoch dospievajúcich 
detí, slepej Francúzky a Nemca, 
ktorí sa snažia uniknúť pred 
hrôzami druhej svetovej vojny, 
od nositeľa Pulitzerovej ceny za 
rok 2015.
ISBN 978-80-5514591-4
 
FRAMPTONOVÁ, Megan
Falošný vojvoda. Z angl. orig. 
prel. M. Srnková
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 295 s. 
Viaz.
Ľúbostný román z historického 
prostredia. Príbeh o hľadaní si 
cesty záletného vojvodu k man
želke túžiacej po nezávislosti.
ISBN 978-80-551-4589-1

HARMELOVÁ, Kristin
Takto som mohla žiť. Z angl. 
orig. prel. A. Vargovčíková
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 336 s. 
Viaz.
Román od autorky medzinárod
ných bestsellerov (1979). Hrdin
ka sa nevie vyrovnať s tragickou 
smrťou manžela.
ISBN 978-80-551-4622-5
 
HJORTH, Michael – ROSENFELDT, 
Hans
Učeň. Z angl. prel. O. Havrila
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 471 s. 
Viaz.
Triler od autorov (1963, 1964) série 
o policajnom psychológovi Sebas
tianovi Bergmanovi, ktorý s dcé
rou pracuje na dolapení sériového 
vraha žien.
ISBN 978-80-551-4523-5
 
CHRISTIE, Agatha
Smrť pri bazéne. Z angl. orig. 
prel. N. Mikušová
Bratislava, Slovenský spisovateľ 
2016. 1. vyd. 216 s. Viaz. Edícia 
Zelená knižnica
Ďalší príbeh kráľovnej detektívok 
(1890 – 1976), v ktorom Hercule 
Poi rot rieši záhadnú vraždu muža 
pri bazéne.
ISBN 978-80-220-1893-7
 
JAMES, E L
Grey. Z angl. orig. prel. M. Ger

gelyová
Praha, Nakladateľstvo XYZ 2016.  
1. vyd. 556 s. Viaz.
Erotický román svetoznámej tri
lógie o skrytých túžbach v kaž
dom z nás s podtitulom Päťdesiat 
odtieňov sivej očami Christiana 
Greya.
ISBN 978-80-7505-311-4
 
KOLENIČ, Ivan
Krajšie ako hriech 
Bratislava, Agentúra Signum 
2015. 1. vyd. 148 s. Viaz.
Štyri prózy spisovateľa (1965) z od
bobia prelomu 20. a 21. storočia 
z pohľadu dvoch umelcov: básnika 
a výtvarníka.
ISBN 978-80-970958-9-5
 
LEE, Hyeonseo
Dievča so siedmimi menami. 
Z angl. orig. prel. H. Hatalová
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 390 s. 
Viaz.
Skutočný príbeh autorky o tom, 
ako utiekla zo Severnej Kórey do 
Číny za lepším životom.
ISBN 978-80-551-4586-0

MILLEROVÁ, Michelle
Žraloci. Z angl. orig. prel. M. Kyčina 
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 384 s. 
Viaz.
Román z prostredia finančného 
trhu o šiestich ľuďoch, ktorí chcú 
zbohatnúť na úkor iných.
ISBN 978-80-551-4626-3
 
PERSSON, Leif G. W.
Skutočný príbeh o Pinocchio-
vom nose. Zo švéd. orig. prel.  
S. Jánošková
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 512 s. Viaz. Edícia Severský 
triler
Detektívny román švédskeho au
tora (1945) s politickým pozadím. 
Komisár Bäckström vyrieši prí
pad, ktorého aktéri žili v rozpätí 
sto rokov.
ISBN 978-80-8114-598-8
 
TREMBLAY, Paul
Hlava plná duchov. Z angl. orig. 
prel. J. Kot
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 317 s. 
Viaz.
Psychologický horor amerického 

autora (1971) fantasy literatúry. 
Príbeh rodiny a dcéry Marjorie 
posadnutej zlými duchmi.
ISBN 978-80-551-4587-7
 
WINTERS, Ben H.
Posledný policajt. Z angl. orig. 
prel. J. Seichertová
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 319 s. 
Viaz.
Apokalyptický román. Ľudstvu 
zostáva šesť mesiacov do zrážky 
asteroidu so Zemou. Prvá časť 
trilógie.
ISBN 978-80-551-4425-2

831 Iné písomné formy

OĽHOVÁ, Tereza – SĽÚKOVÁ, 
Martina
Inak sa mám fajn 
B. m., Vl. n. 2015. 1. vyd. 174 s. Brož.
Príbehy, úvahy a dialógy auto
riek na témy života, smrti, lásky, 
šťastia.
ISBN 978-80-971982-0-6

84 Eseje. Prednášky

LITECKÝŠVEDA, Ján
PravDADA 
B r at i s l av a ,  Po s t  S c r ip t u m 
2015. 1. vyd. 264 s. Brož.
Súbor politickohistorických esejí. 
Spisovateľ a hudobník (1948) sa 
zamýšľa nad témami multikul
turalizmu a politických kontextov 
Slovenska po Nežnej revolúcii až 
do súčasnosti.
ISBN 978-80-89567-50-8
 
TOMAŠOVIČ, Pavol
Mosty ponad čas. Doslov E. Far
kašová
Žilina, Georg 2015. 1. vyd. 103 s. 
Viaz.
Spisovateľ, publicista, novinár 
(1964) uvažuje o stave súčasného 
sveta a kultúry. Východiskom re
flexií sú diela R. Musila, F. Kafku, 
M. Kunderu.
ISBN 978-80-8154-139-1
 
841 Literatúra faktu

KAPUŚCIŃSKI, Ryszard
Impérium. Z poľ. orig. prel.  
J. Marušiak
Krásno nad Kysucou, Absynt 
2016. 1. vyd. 318 s. Brož. Edícia 
Prekliati reportéri
Reportáže z autorových (1932 
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– 2007) ciest po bývalom Soviet
skom zväze.
ISBN 978-80-971823-7-3
 
SVOBODA, Juraj
Dali nám viac, ako (sme) si 
mysleli III 
Bratislava, Vydavateľstvo Spol
ku slovenských spisovateľov 
2015. 1. vyd. 275 s. Brož.
Tretí diel portrétov, biografických 
medailónov a spomienok režisé
ra (1933) na herecké a divadelné 
osobnosti Slovenska.
ISBN 978-80-8061-898-8
 
ŠEBO, Juraj
Krízové roky 30. Doslov T. Čer
nák. Foto archív autora, Ľ. Vysko
čil, R. Capa a i.
Bratislava, Marenčin PT 2015.  
1. vyd. 223 s. Viaz.
Publikácia od autora literatúry 
faktu (1943) o živote, kultúre, po
litike, významných osobnostiach 
či vynálezoch v 30. rokoch 20. sto
ročia na Slovensku i vo svete.
ISBN 978-80-8114-571-1
 
842 Rozhovory

ČORNÁ, Tina
V postmodernom svete 
Bratislava, Marenčin PT 2015.  
1. vyd. 268 s. Viaz.
Rozhovory s  umelcami, histo
rikmi, vedcami a intelektuálmi  
(R. Berger, E. Gál, V. Godár a i.) z ro
kov 2006 – 2015 od publicistky (1965).
ISBN 978-80-8114-594-0
 
86 Literatúra pre deti a mládež

BLACKOVÁ, Holly – CLAROVÁ, 
Cassandra
Magistérium: Medená rukavi-
ca. Z angl. orig. prel. M. Jedinák. 
Ilust. S. Fischer
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 245 s. 
Brož. Edícia YOLi
Druhá kniha fantasy série Magis
térium. Call s priateľmi zisťuje, kto 
ukradol medenú rukavicu schopnú 
pripraviť niektorých mágov o ča
rodejnícke schopnosti.
ISBN 978-80-551-4624-9
 
GREEN, John – LEVITHAN, David
Will Grayson, Will Grayson. 
Z angl. orig. prel. T. Chovanová
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 287 s. 

Brož. Edícia YOLi
Román s tematikou LGBT o dvoch 
chlapcoch, ktorých životy sa 
pretnú. Vhodné pre mládež.
ISBN 978-80-551-4661-4
 
HLAVATÁ, Dana
Zvedavé rozprávky. Ilust. J. Me
siariková
Bratislava, Marenčin PT 2015.  
1. vyd. 90 s. Viaz.
Trinásť rozprávok o zvieratách 
od spisovateľky a dramaturgičky 
(1957). Vhodné pre deti od 4 rokov.
ISBN 978-80-8114-581-0
 
JOHANSENOVÁ, Erika
Invázia do Tearlingu. Z angl. 
orig. prel. P. Frank
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 494 s. 
Brož. Edícia YOLi
Pokračovanie knihy Kráľovná 
Tearlingu pre mládež. Kráľovná 
Kelsea nadobúda tajomnú moc.
ISBN 978-80-551-4584-6
 
KINNEY, Jeff
Denník odvážneho bojka 8. To 
je ale smola. Z angl. orig. prel.  
E. Guričanová
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 218 s. 
Viaz.
Ôsmy diel z vtipnej série, v ktorom 
si Greg hľadá nového kamoša. Pre 
deti od 10 rokov.
ISBN 978-80-551-4664-5
 
MICHELL, Tom
Môj priateľ tučniak. Z angl. orig. 
prel. H. Tichá
Bratislava, Noxi 2016. 1. vyd. 208 s. 
Brož.
Dobrodružný román o neoby
čajnom pute učiteľa a tučniaka. 
Knižka je doplnená slovníkom 
španielskych výrazov.
ISBN 978-80-8111-313-0

VAŠKOVÁKASÁKOVÁ, Dana – 
BOLGÁROVÁ, Katarína
Učíme sa správať bezpečne 
B. m., Educa Print 2015. 1. vyd. 
58 s. Viaz.
Pomôcka pre deti predškolského 
veku.
ISBN 978-80-971703-7-0

88 Cudzojazyčná literatúra. 
Viacjazyčné vydania

HERMANOVÁ , Melánia
Djitjom pro radosť i poučinja 
Prešov, Akadémia rusínskej kultú
ry 2015. 1. vyd. 124 s. Brož.
Poviedky pre deti, mládež i do
spelých.
ISBN 978-80-89798-01-8
 
CHARITUN, Juraj
Zdohadaj, školjaryku 
Prešov, Akadémia rusínskej kultú
ry 2015. 1. vyd. 160 s. Viaz.
Hádanky pre deti.
ISBN 978-80-89798-02-5
 
KSEŇÁK, Mikuláš
Našŷ horizontŷ 
Prešov, Akadémia rusínskej kultú
ry 2015. 1. vyd. 165 s. Brož.
Verše i príbehy.
ISBN 978-80-89798-00-1

91 Zemepis. Turistika. 
Cestovanie

Banskobystrický a Žilinský 
kraj 
Banská Bystrica, BBMAPY 2016.  
4. vyd. 1 list
Administratívna mapa v mierke 
1 : 350 000 a mapa turistických 
atrakcií a zaujímavostí v mierke 
1 : 350 000.
ISBN nemá
 
Bratislava – blesková mapa 
Bratislava, Mapa Slovakia Editor 
2015. 3. vyd. 1 list
Mapa mesta – širšie centrum 
v mierke 1 : 15 000.
ISBN 978-80-89558-19-3
 
Bratislava – širšie centrum 
mesta 
Banská Bystrica, BBMAPY 2016.  
4. vyd. 1 list
Mapa širšieho centra mesta 
v mierke 1 : 6 000 a ručne maľo
vaná mapa s kultúrnymi a histo
rickými pamiatkami.
ISBN nemá
 
Košický a Prešovský kraj 
Banská Byst r ica , BBM A PY 
2016. 4. vyd. 1 list
Administratívna mapa krajov 

a mapa turistických atrakcií aj 
zaujímavostí v mierke 1 : 350 000.
ISBN nemá
 
Mapa Horehronia pre cyklistov 
a turistov 
Bratislava, Mapa Slovakia Editor 
2015. 1. vyd. 1 list
Mapa v mierke 1 : 80 000.
ISBN 978-80-89558-21-6
 
Nitriansky samosprávny kraj 
Bratislava, Mapa Slovakia Editor 
2015. 1. vyd. 1 list
Cykloturistická mapa v mierke  
1 : 150 000.
ISBN 978-80-89558-23-0
 
Slovenská republika 
Bratislava, Mapa Slovakia Editor 
2015. 1. vyd. 1 list
Automapa v mierke 1 : 500 000.
ISBN 978-80-89558-18-6

Slovensko – blesková mapa 
Bratislava, Mapa Slovakia Editor 
2015. 1. vyd. 1 list
Mapa v mierke 1 : 620 000.
ISBN 978-80-89558-20-9

92 Biografie. Rodokmene

HAVRILA, Marek – LIPKA, Martin
Biografia a personálna biblio-
grafia historika PhDr. Michala 
Murcka, Dr. 
Stará Ľubovňa, Ľubovnianske 
múzeum 2015. 1. vyd. 45 s. Brož.
Biografia a prehľad publikačnej 
činnosti historika.
ISBN 978-80-971032-4-8
 
921 Pamäti. Spomienky. 
Autobiografie

ČULEN, Anton
Kde iní končia, my začíname. 
Predslov A. Selecký. Ilust. M. Ču
lenová, Z. Čulenová
B r at i s l av a ,  Po s t  S c r ip t u m 
2015. 1. vyd. 168 s. Brož.
Autobiografický príbeh účastníka 
vojenskej základnej služby (1965) 
opisuje svet totality.
ISBN 978-80-89567-52-2
 
RUPPELDT, Miloš
Medzi dvoma svetmi 
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 300 s. 
Viaz.
Autobiografia dramaturga, scená
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ANKETOVÝ LÍSTOK 2016

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

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

3. Na vydavateľstvo roka navrhujem:

 Meno a adresa odosielateľa:

 Som predplatiteľ 
 Knižnej revue
 (podpis)

Svoje hlasy do ankety KNIHA ROKA® 2016 posielajte na anketových lístkoch, NIE NA 
XEROXOVÝCH KÓPIÁCH. Platné sú anketové lístky obsahujúce aspoň jeden návrh, ktoré 
majú čitateľnú adresu odosielateľa s PSČ a vlastnoručným podpisom. Hlasy posielajte len 
knihám s vročením 2016. Uzávierka ankety je 15. marca 2017. Štatút čitateľskej ankety 
Kniha roka nájdete na www.kniznarevue.sk.

Za elektronické hlasovanie získate 1 hlas (hlasovať môžete raz za mesiac), anketový lístok má 
hodnotu 5 hlasov, pre predplatiteľov 10 hlasov (za ostatné lístky z rovnakého čísla 5 hlasov).

ÁNO NIE

KNIHA ROKA®  2015
KONEČNÉ VÝSLEDKY

KNIHA ROKA

DEBUT ROKA

VYDAVATEĽSTVO ROKA

1. Balla: Veľká láska – KK Bagala  419
2. Juraj Červenák: Ohnivé znamenie  – Vydavateľstvo Slovart 307
3. Jozef Karika: Čierna hra: Vláda mafie – Ikar 289
4. Rút Lichnerová: Hostina – Marenčin PT  261
5. Katarína Mikolášová: Bojnickí búbeli – Vyd. Matice slovenskej  152

1. Miro Hrubjak: Chobotnička – Ikar  758
2. František Kozmon: Posledný prípad kapitána Čontoša – Forza Music 231
3. Marko Thelen: Dlhé tiene Karibiku – Vydavateľstvo Slovart  161
4. Martina Grmanová: Chiméra – Vyd. Spolku slov. spisovateľov 133
5. Igor Tyšš: Alba – MilaniuM  121

1. Vydavateľstvo Slovart   905
2. Ikar  870
3. Matica slovenská   237
4. Dajama 118
5. Slovenský spisovateľ   73H
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ristu a prekladateľa (1953 – 2016), 
v ktorej zachytáva ságu sloven
skoanglickej rodiny Ruppeldtov
cov aj profesijný život.
ISBN 978-80-551-4706-2

„Hoci som pochádzal z Česko-
slovenska, v ktorom zúril hlboký 
socializmus aj s protizápadnou 

propagandou, na Angličanoch som 
nič zlé nevidel… všetci, ktorých 

som poznal, bolí láskaví, milí 
a štedrí.“

Medzi dvoma svetmi
Ikar 2016

94 Dejiny sveta. Dejiny Európy

TODENHÖFER, Jürgen
10  dní v  Islamskom štáte. 
Z nem. orig. prel. Z. Guldanová
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 263 s. 
Viaz.
Rozsiahla reportáž publicistu 
(1940) o Islamskom štáte.
ISBN 978-80-551-4662-1

95 Dejiny Slovenska

Rok Ľudovíta Štúra 2015 v Ze-
mianskom Podhradí. Zost.  
J. Karlík
Bošáca, Miestny odbor MS 2015.  
1. vyd. 64 s. Brož.
Zborník príspevkov z odborného 
seminára (Zemianske Podhradie 
10. – 11. 10. 2015). 
ISBN 978-80-972217-9-9
 
Slovensko a Slováci vo víre 
druhej svetovej vojny. Vojen-
ské dejiny Slovenska 1939 – 
1945 slovom a obrazom 
Bratislava, Pro Militaria Historica 
2015. 1. vyd. 193 s. Viaz.
Vedeckopopulárna monografia 
o vojenských dejinách Sloven
ska.
ISBN 978-80-970768-2-5

97 Dejiny slovenských 
regiónov a miest

BAČÍKOVÁ, Zuzana
Život v Budči 
Budča, Obecný úrad (Budča) 
2015. 1. vyd. 110 s. Viaz.

Dejiny a súčasnosť obce.
ISBN 978-80-972197-7-2

993 Rozličné fakty. Aktuality

(Úvahy) o živote a úcte k životu. 
Zost. P. Krchnák
Zvolen, Technická univerzita 
2015. 1. vyd. 165 s. Brož.
Zborník zo sympózia venované
ho filozofovi a teológovi Albertovi 
Schweitzerovi (1875 – 1965).
ISBN 978-80-8093-208-4
 
BREZINA, Peter
Hasiči a požiarnici z Lozorna 
1890 – 2015 
Lozorno, Obecný úrad (Lozorno) 
2015. 1. vyd. 72 s. Viaz.
Jubilejná publikácia k 125. výročiu 
Dobrovoľného obecného hasičské
ho zboru v Lozorne.
ISBN 978-80-972007-9-4
 
KOMORA, Pavol
Ľudovít Štúr (1815 – 1856) – 
reformátor slovenskej spoloč-
nosti 
Bratislava, Slovenské národné 

múzeum 2015. 1. vyd. 199 s. Brož.
Katalóg výstavy, ktorá predstavuje 
život a dielo Ľ. Štúra v kontexte 
slovenských dejín.
ISBN 978-80-8060-349-6
 
Manuál bioetiky pre mladých. 
Z fran. orig. prel. M. Kramara,  
S. Gábor
Bratislava, Kanet 2015. 1. vyd. 
75 s. Brož.
Príručka prináša témy spojené so 
začiatkom a koncom života.
ISBN 978-80-972036-1-0
 
ONDEK, Pavel
Správa o činnosti OZ pracov-
níkov školstva a vedy na Slo-
vensku za obdobie rokov 2011 
– 2015 
Brat islava, OZ pracovníkov 
školstva a vedy na Slovensku 
2015. 1. vyd. 118 s. Brož.
Správa zo VII. zjazdu občianskeho 
združenia.
ISBN 978-80-89700-05-9
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navštívte nás

Kamenné kníhkupectvá
Martinus.sk

Obchodná 26
Staré mesto
Bratislava

OC Cubicon
Staré grunty 24
Bratislava

OC Galéria
Toryská 5
Košice

OC Galéria
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

Už ste sa dnes 
usmiali?

Harper Leeová:
Postav hliadku
Umelecké dielo plné 
ľudskosti, múdrosti, vášne 
a humoru. Azda nijaká 
kniha v poslednom čase 
nevyvolala toľko otáznikov 
ako román Postav hliadku
od Harper Leeovej, 
autorky kultového
Nezabíjajte vtáčika.

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? 

David Ebersho� :
Dánská dívka

Prečítajte si novinku 
z pera hollywoodskeho 
herca Davida Duchovneho. 
Veselé cestovateľské 
dobrodružstvo s neča-
kaným zvratom: štvornohá 
hrdinka, na ktorú len tak 
nezabudnete!

Mario Giordano:
Teta poldi
Výhľad na more. Slnko. 
Sopku. Nič iné si bývalá 
kostymérka Poldi nepraje.
Isolda Oberreiterová, 
familiárne teta Poldi, 
sa v deň svojich 
šesťdesiatych narodenín 
presťahuje z Mníchova 
na Sicíliu.

darček 
k vášmu
nákupu

Kúpte si v apríli v našom 
kníhkupectve aspoň 2 knihy 
od Ikaru, Odeonu, YOLi alebo 
Prírody a Veselé križovky 
dostanete ako darček.

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


