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CENA JÁNA 
JOHANIDESA
Na Mestskom úrade v Šali 19. apríla slávnostne 
vyhlásili víťazov Ceny Jána Johanidesa 2016, 
ktorú organizuje Literárne informačné cen-
trum, Mesto Šaľa a honorárny konzulát SR 
v Hesensku. Laureátkou sa stala Alta Vášo-
vá za knihu Menoslov (F. R. & G.). Odborná 
porota v zložení Dana Hučková, Miroslava 
Vallová, Vladimír Petrík a Peter Michalovič 
u nej ocenila „majstrovské literárne remeslo 
s pridanou hodnotou originálneho, neopa-
kovateľného rukopisu citlivej a empatickej 
autorky“. V kategórii za najlepšie prozaické 
dielo mladého autora do 35 rokov získal cenu 
Peter Balko za knihu Vtedy v Lošonci – Via 
Lošonc (KK Bagala) (obaja laureáti sú na foto 
Marka Vadasa na titulnej strane). Jeho dielo 
predstavuje malú lokálnu mytológiu, v ktorej 
sa jednotlivé krátke mýty podporujú, prelínajú 
alebo si odporujú, pričom nie je dôležité, čo sa 
rozpráva, ale kto rozpráva. Rozhovory s lau-
reátmi si prečítajte na strane 13.
 Súčasťou podujatia bolo aj vyhlásenie vý-
sledkov súťaže Esej Jána Johanidesa 2016, na 
ktorej sa zúčastňujú študenti stredných škôl 
z Nitrianskeho a Trnavského kraja. Víťazom 
sa stal Jonáš Sudakov z Gymnázia Janka Kráľa 
Zlaté Moravce.

O TELE I O DUŠI

„Chcel som napísať román o telách, ale nako-
niec mi z toho vyšiel príbeh o duši.“ Týmito 
slovami predstavil Peter Krištúfek 20. apríla 
v bratislavskom kníhkupectve Artforum svoj 
nový román Telá (Artforum). Kniha o telesnosti 
v rozličných podobách je rozdelená do piatich 
častí pomenovaných podľa jednotlivých krokov 
postupu ošetrenia pacienta v šoku: Ticho, Teplo, 
Tekutiny, Tíšenie a Transport a zachytáva osudy 
štyroch postáv, ktorých príbehy sa mimovoľne 
prelínajú v dnešnej Bratislave: režisér Viktor, 
jeho sestra Barbara, filmová kostymérka Lu-
cia a jej brat Filip. V rozhovore s moderátorom 
večera a zároveň redaktorom titulu Viktorom 

Suchým autor uviedol, že o grafickú podobu kni-
hy sa postaral výtvarník a grafický dizajnér Palo 
Bálik, ktorý do formálneho stvárnenia pretavil 
jej obsah: viacvrstvová obálka predstavuje ľud-
skú pokožku, vonkajší prebal zamšu, vnútorná 
strana prebalu krv a jednotlivé strany knihy 
ľudské „mäso“ – tieto vrstvy sú odlíšené aj fa-
rebne. Krstnou mamou románu sa stala Dorota 
Sadovská, ktorá ho do života uviedla symbolicky 
časťou svojho tela – vlasmi.

-KZ-

V ZRKADLE DOBY

Vydavateľstvo Slovart uviedlo 5. apríla v Pálffyho 
paláci v Bratislave novú knihu rozhovorov Jána 
Štrassera František Mikloško – Rozhovory 
o dobe a ľuďoch. Autorov predstavil Peter Zajac, 
ktorý – ako spoločný priateľ obidvoch – bol aj ini-
ciátorom vzniku tohto titulu. V úvode vyzdvihol, 
že prínosom knižného rozhovoru je priblíženie 
osobnosti Františka Mikloška a doby, v ktorej 
žil, v kontinuálnom vývine. Na postojoch Fran-
tiška Mikloška v politike a v živote ocenil jeho 
zmysel pre spravodlivosť a pravdivosť: „Na to, 
aby vznikla takáto kniha, treba dvoch. Jedného, 
ktorý sa dobre pýta, a druhého, ktorého život je 
dobrou odpoveďou.“ Ján Štrasser moderátorovi 
popoludnia Dadovi Nagyovi odpovedal, že počas 
spoločných rozhovorov s Františkom Mikloškom 
sa jeho kamarátsky vzťah k nemu zmenil na 
úprimné priateľstvo. Dado Nagy si oboch hostí 
pozval aj do svojej talkshow v bratislavskom 
kníhkupectve Panta Rhei na Poštovej 20. apríla.

-báb-

INŠPIRATÍVNE 
OSOBNOSTI
Čo majú spoločné Pavel Dobšinský a Miloš Jano-
ška? Obaja sa významne zaslúžili o spoznávanie 
kultúry a prírody Slovenska a v ich životoch 
zohrávali dôležitú úlohu rozprávky… O týchto 
dvoch slovenských osobnostiach sa 13. apríla 
v bratislavskom kníhkupectve Panta Rhei na 
Poštovej zhováral Dado Nagy s autormi dvoch 
knižných noviniek z vydavateľstva Dajama. 
Ondrej Sliacky v publikácii Pavel Dobšinský 

– život s rozprávkou približuje život a dielo 

významného zberateľa ľudovej slovesnosti 
(1828 – 1885), o ktorom podľa jeho slov dnes 
Slováci vedia veľmi málo. Jednou z príčin je 
aj to, že nám dodnes chýba vedecké vydanie 
jeho tvorby. Daniel Kollár v knihe Miloš Jano-
ška – život a Krásy Slovenska predstavuje 
málo známu osobnosť zakladateľa slovenskej 
turistiky. Mimoriadne všestranný a činorodý 
Janoška (1884 – 1963) pôsobil ako učiteľ, je 
autorom prvého turistického sprievodcu po 
Tatrách v slovenskom jazyku (1911) a stál aj pri 
zrode prvej slovenskej turistickej organizácie.

-kz-

KNIHA PRI  
VÝCHOVE POMÁHA

Zuzana Štelbaská číta knižky svojim deťom 
každý večer. Vďaka tomu nikdy nemali prob-
lém so zaspávaním či nočnými morami. Scená-
ristka, dramaturgička, autorka dvoch kníh pre 
deti (debut Mami, kúp mi psa!) to prezradila 
v bratislavskom kníhkupectve Martinus na 
Obchodnej 14. apríla pri príležitosti uvede-
nia jej knihy Zornička (obe Nakladateľstvo 
Albatros v Albatros Media). Hoci na knihu vo 
všeobecnosti nedá dopustiť, nemyslí si, že jej 
čítanie je automatickou zárukou, že z dieťaťa 
vyrastie Einstein, no pri výchove výrazne po-
máha. Azda aj preto je hlavná hrdinka Zornič-
ka bezstarostná a teší sa zo života, spoločnosť 
jej robia mačka Líza a psík Titi. Spolu objavujú 
ďalšie drobné zvieratká a záhradné zákutia. 
Knižku pokrstila Katarína Koščová lupeňmi 
a listami z ovocných stromov zo spisovateľ-
kinej záhrady.

-bb-
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V sobotu 23. apríla sme oslávili Svetový deň kni-
hy a autorských práv. Tento sviatok patrí – aspoň 
oficiálne – k tým novším: UNESCO ho do zoznamu 
medzinárodných dní pridalo len v roku 1995. Jeho 
tradícia však siaha oveľa ďalej a spája sa s tromi 
významnými spisovateľmi, ktorí zomreli presne 
v tento deň v roku 1616: anglický dramatik Wil-
liam Shakespeare, španielsky prozaik Miguel de 
Cervantes Saavedra (ten síce zomrel o deň skôr, 
ale Španieli si jeho úmrtie pripomínajú v deň jeho 
pohrebu) a peruánsky autor a historik Inca Gar-
cilaso de la Vega. Tento rok bol o to významnejší, 
že od úmrtia trojice velikánov svetovej literatúry 
uplynulo presne 400 rokov. Preto sa po celom 
svete, ale najmä v ich rodných krajinách, konalo 
množstvo podujatí, ktoré pripomenuli ich život 
a dielo. V rodnom meste Williama Shakespeara 
Stratford upon Avon počas posledného aprílového 
víkendu vyvrcholili oslavy výročia so všetkou 
pompou a slávou, ktoré si tento druhý najpredá-
vanejší autor na svete zaslúžil (predajnosť jeho 
diel tromfne už len Biblia). British Council takisto 
na tento rok pripravil sériu aktivít venovaných 
Shakespearovi, okrem iného môžete zadarmo ab-
solvovať šesťtýždňový online kurz o živote a diele 
tohto dramatika. Vydavateľstvo Práh sa zapojilo 
do projektu Shakespeare 400, v rámci ktorého 
postupne vychádzajú autorove diela prerozpráva-
né modernými autormi – odštartovala ho kniha 
Diera v čase od Jeanette Wintersonovej, ktorá je 
prerozprávaním Zimnej rozprávky. Cervantesa 
si v jeho rodnom meste Alcalá de Henares už 
tradične uctievajú odovzdávaním najvýznam-
nejšej ceny za literatúru písanú v španielskom 
jazyku Premio Cervantes – tento rok si ju z rúk 
španielskeho kráľa Felipeho VI. prevzal mexický 
autor Fernando del Paso, ktorý vo svojich dielach 
kritizuje súčasnú politickú a spoločenskú situá-
ciu vo svojej krajine. Po cenu si prišiel s pekným 
gestom – s kravatou vo farbách španielskej zásta-
vy, ktorou si chcel uctiť Cervantesovo rodisko. 
Najkrajšou oslavou Svetového dňa knihy však 
zostáva samotné čítanie a obdarovanie sa knihou 
podľa tradície zavedenej v Katalánsku v roku 
1929 – knihy, a nielen tie od veľkých klasikov, 
môžu totiž úplne zmeniť náš život – a nielen iba 
v jeden deň v roku…

Katarína Zitová

400 ROKOV

FANTASY NOVINKY
Počas festivalu Slavcon uviedli 
23. apríla v bratislavskom DK 
Lúky medzi čitateľov svoje kniž-
né novinky dvaja najznámejší 
autori slovenskej fantastiky. 
Juraj Červenák predstavil už 
siedme pokračovanie príbehov 
o Čiernom Roganovi a vlkovi Go-
ryvladovi pod názvom Prízra-
ky na Devíne – kniha prenesie 
čitateľov do obdobia 9. storočia, 
kde autor na pozadí historických 

kulís rozohráva tvrdý súboj medzi mladým kňažicom Pribinom a tajomnými prízrakmi 
v lesoch nad Devínom. A tvrdé bolo aj uvedenie knihy do života – krstný otec Rudi Rus 
do nej doslova zaťal sekerou… Zbierku poviedok prezentovala aj Alexandra Pavelková 
(na foto v strede s vydavateľmi Harmanovcami) – kniha Medzi nami (obe Artis Omnis) 
obsahuje výber z jej kratších textov v žánroch science fiction a urban fantasy. Do života 
ju vyprevadili cukrom – univerzálnym palivom pre ľudí aj kozmické lety.

Výhercovia z KR č. 02: 
J. Kianičková, K. Kuková, O. Lehocký, I. Šáchová, O. Mičková, R. Jacák,  
K. Zozuľáková, K. Veselá, S. Korec, L. Krafčíková, T. Hároníková, I. Krajcár,  
E. Chovanová, J. Giláňová, P. Kunec, M. Valentová, B. Votavová, Mestská knižnica 
Ilava, A. Matuchová, K. Kompišová, R. Vavro, E. Bôcová, I. Tomčíková, F. Tučka,  
B. Mokošová

Jedno známe úslovie hovorí: „hladný ako spisovateľ“. Pri príležitosti Svetového dňa 
knihy sa teda slovenskí spisovatelia rozhodli, že svojim čitateľom ukážu, ako si vedia 
s hladom poradiť, a pripravili netradičné podujatie 21. apríla v bratislavskej kaviarni 
Moaré. Okrem prezentácie svojej tvorby si vysúkali rukávy, aby mohli prezentovať aj 
svoje kuchárske umenie – návštevníci podujatia si tak mohli pochutnať na bryndzo-
vých haluškách a haruli. Gastronomické popoludnie bolo spojené s čítaním ukážok 
z tvorby v podaní autorov: Ondrej Kalamár, Zuzka Kuglerová, Ján Tazberík, Ľubomír 
Feldek, Erik Ondrejička, Martin Chudík, Lena Riečanská, Iveta Zaťovičová…

-kz-

Pri príležitosti Svetového dňa knihy a autorských práv sa 25. apríla 
konali slávnostné vyhlásenia výsledkov regionálnych súťaží, ktoré 

organizujú knižnice v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. 
Titul Kniha Horného Považia 2015 v kategórii odborná literatúra 

získala publikácia Žilina vo svetle lámp (Georg) od autorov Patrik 
Groma, Milan Novák, Miroslav Pfliegel a Peter Štanský. V kategórii 

beletria zvíťazila kniha Bojnickí búbeli (Vydavateľstvo Matice slo-
venskej) od Kataríny Mikolášovej. Cenu Kniha Oravy 2015 si v kategórii beletria odnieslo 
Tretie kráľovstvo (Ján Šindléry – TESFO) od Pavla Janíka a Zuzany Lukáčovej, v kategó-
rii odborná literatúra získala prvenstvo publikácia Zázrivské lazy (Obec Zázrivá) od 
Jozefa Juríka, Anny Gáborovej a Evy Dudášovej. Ocenenie Kniha Kysúc 2015 v kategórii 
beletria si prevzal Jozef Banáš za titul Dementi (Ikar), v kategórii odborná literatúra 
je na prvej priečke publikácia Skalité – obec pod Trojakom (Obec Skalité) od Pavla 
Laša. Titul Kniha Liptova 2015 v kategórii beletria udelili čitatelia básnickej zbierke 
Jozefa Daníka Vyznanie, v kategórii odborná literatúra zvíťazili Recepty úspešných 
a slávnych (obe Georg) Štefana a Patrície Packovcov. Ocenenie Kniha Turca 2015 v ka-
tegórii odborná literatúra získala publikácia Evy Martinusíkovej Ranogotický kostol  
sv. Margity v Turčianskom Jasene (Vydavateľstvo Matice slovenskej), v kategórii belet-
ria sa z prvenstva tešila kniha Glosy – hovornice na slnečné i zamračené dni (Georg) 
od Jána Cígera.
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MÁM PROBLÉM
Nedávno sme mali stretávku s bývalými spolužiakmi, resp. spolu-
žiačkami z vysokej školy. Zistil som, že asi iba tretina z nás doteraz 
pracuje v oblasti, ktorú sme vyštudovali (učiteľstvo angličtiny 
a ruštiny). Rozprávali sme sa o štrajku učiteľov, učiteľských platoch, 
osnovách a o úpadku hodnoty VZDELANIA. Pod vzdelaním myslím 
nielen špecializáciu v istej oblasti, ale základný rozhľad vo svetovej aj 
domácej histórii, politike, sociológii, filozofii, náboženstve, literatúre, 
hudbe, umení… 
 O tom, ako už roky (ne)funguje naše školstvo, som si nerobil žiadne 
ilúzie. Od roku 1989 bolo pre všetky vlády iba jedným z okrajových 
rezortov – a podľa toho to tak aj vyzeralo. Chaos, byrokracia a totálne 
podfinancovanie ma preto príliš neprekvapujú.
 Náš učiteľsky najzapálenejší spolužiak na otázku, prečo odišiel z gym-
názia v Poprade pracovať do úplne odlišného odboru do Bratislavy, od-
povedal, že čoraz horšie znášal reči svojich študentov, ktorí ho otvorene 
ľutovali, ako málo zarába. Mobil niektorých z nich mal vyššiu hodnotu, 
ako jeho mesačný plat. Nechápali, prečo sa potom tak veľmi snaží. 
 Čo ma však naozaj prekvapilo, bolo konštatovanie, ako veľa 
dnešných študentov aj na výberových stredných školách iba hor-
ko-ťažko prelieza so štvorkami a päťkami. Nezmaturujem? No a čo? 
Budem robiť za veľké prachy v otcovej firme… načo mi je tá vaša 
maturita?
 Ako obhájiť hodnotu VZDELANIA v dobe, ktorá je pragmaticky čoraz 
viac koncentrovaná iba na výkon a výsledok? Koľko kto zarobil, ako sa 
zabezpečil a ako ho všetci ostatní môžu… 
 Načo strácať čas kopou zbytočného vysedávania v škole? Treba na 
sebe makať a ísť priamo za svojím cieľom. Ako Steve Jobs, raper Rytmus 
alebo youtuber Gogo. Načo tie zbytočné knihy? Všetko je predsa na 
webe. Aj to, čo vám médiá zatajujú… Treba čítať Zem a vek a počúvať 
Slobodný vysielač.
 Napriek tomu ma šokovalo, aké množstvo mladých ľudí volilo 
v posledných voľbách fašistu Kotlebu a ešte sa k tomu hrdo hlásili. 
A obávam sa, že sa to nedá vysvetliť iba zmyslom pre rebéliu. 
 Podobne ako mnohí iní som mal pocit, že si v parlamentných voľbách 
nemám z koho vybrať. Väčšina dnešných pravicových politikov typu 
Sulík a Matovič dosiahli úspech v ekonomickej oblasti, ale zúfalo im 
chýba VZDELANIE – rozhľad a zmysel pre vnímanie sveta v širších 
súvislostiach. Sú produktom spoločnosti, ktorá nechápe, že štát bez 
kultúry a schopnosti rozlíšiť základné etické hodnoty stráca zmysel. 
 Pri diskusiách s mnohými – aj úspešnými a dobre zarábajúcimi mla-
dými ľuďmi – si uvedomujem, ako málo je pre nich podstatný všeobecný 
rozhľad a vzdelanie. Naše školstvo je v oveľa horšom stave, než si 
myslíme, čo však nie je to naozaj tragické. Ale to, že máme pocit, že je 
to v podstate úplne v poriadku. 

Dado Nagy

KOSTÝMOVÁ LEGENDA
Milanovi Čorbovi (1940 – 2013), 
kostýmovému výtvarníkovi, sa 
dostalo v poslednom čase zaslú-
ženej niekoľkonásobnej pocty. 
Vo Dvorane Ministerstva kultúry 
SR 31. marca otvorila jeho man-
želka Emília Vášáryová výstavu 
s názvom Odraz obrazu. Milan Čor-
ba, ktorá je poctou významnému 
scénografovi. Ten ovplyvnil vývin moderného kostýmového výtvar-
níctva v slovenskom divadle 2. polovice 20. storočia. Expozícia bola 
ocenená Zlatou medailou za divadelnú architektúru na Pražskom 
Quadriennale scénografie a divadelného priestoru 2015. Súčasťou 
vernisáže bola aj prezentácia monografie Milan Čorba (Divadelný 
ústav) o živote a tvorbe tejto osobnosti. Zaspomínať si na neho prišli 
Ján Kocman, Ľubomír Vajdička, Jozef Ciller, Martin Huba či Nadežda 
Lindovská. Čorba pri tvorbe kostýmu vždy vychádzal z výskumu 
a pristupoval k nemu tiež filozoficky.

-bb-
Otváracím podujatím 11. ročníka festivalu no-
vých menšín [fjúžn] bola 21. apríla v priestoroch 
KC Dunaj v Bratislave diskusia so sýrskym disi-
dentom, spisovateľom a prekladateľom Moham-
madom Habeebom, ktorú moderoval novinár 
a fotograf Andrej Bán. Habeeb je politickým 
utečencom, azyl mu poskytla medzinárodná 
organizácia ICORN chrániaca spisovateľov, 
ktorým hrozí v ich krajine nebezpečenstvo 

z dôvodu obhajoby slobody prejavu a demokratických hodnôt – o jej 
aktivitách viac porozprávala Marianne Hovdan z Nórska. V rodnej 
Sýrii pôsobil Habeeb ako prekladateľ do arabčiny, vysokoškolský uči-
teľ a redaktor undergroundového časopisu Hlas demokracie. Nosnou 
témou festivalu, ktorý trval do 28. apríla, bol pohyb ako synonymum 
migrácie, neustále sa meniaceho sveta, cesty, putovania či úteku.

-kz-

V priestoroch kníhkupectva 
Artforum v Bratislave sa 
7. apríla konala beseda pri 
príležitosti uvedenia novej 
divadelnej hry na motívy 
knihy Veľký zošit (Artfo-
rum) od švajčiarskej autorky 
maďarského pôvodu Agoty 
Kristof, ktorá texty písala vo 
francúzskom jazyku. Hru uviedlo Divadlo Andreja Bagara v Nitre 
a kníhkupectvo usadilo do svojich kresiel ľudí, ktorí stoja za neľah-
kým spracovaním textu a jeho prevedením do dramatickej podoby: 
prekladateľku Andreu Černákovú a dramaturga Daniela Majlinga. 
V diskusii sa rozoberala nielen náročná koncepcia diel Agoty Kris-
tof, ale i celoživotný zápas autorky s francúzštinou, ktorú neraz 
nazvala svojím nepriateľom. Andrea Černáková priblížila náročné 
chvíle spojené s prekladom autorkiných diel, za ktoré „vďačí“ najmä 
expresivite textu. Daniel Majling poodkryl chvíle zo zákulisia zrodu 
divadelnej hry. Vydavateľstvo Artforum vydalo celú trilógiu Agoty 
Kristof – Veľký zošit. Dôkaz. Tretie klamstvo.

Marek Ševc
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AKTUALITY

Milan 
Richter

KOSTÝMOVÁ LEGENDA ČERNOBYĽSKÁ LOŽ
V kníhkupectve Panta Rhei na Poštovej v Brati-
slave 26. apríla predstavil Gustáv Murín knihu 
V tieni Černobyľa (Vydavateľstvo Matice 
slovenskej). Pri tejto príležitosti prezradil niečo 
zo zákulisia jej tvorby. Celý rozhovor si môžete 
prečítať na www.kniznarevue.sk 9. mája.

Po sérii „mafiánskych“ publikácií z posledné-
ho obdobia prichádzate s úplne novou témou 

a do vedeckého prostredia jadrovej energetiky zasadzujete priam 
detektívny príbeh. Čo vás inšpirovalo zaoberať sa 
touto tematikou?
Tentoraz bola inšpiráciou moja vlastná vedecká práca. Začiat-
kom 90. rokov 20. storočia sme boli v rámci štúdie financova-
nej prestížnou International Atomic Energy Agency vo Viedni 
požiadaní, aby sme preskúmali vplyv zvýšenej rádioaktivity 
v okolí jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach na živé 
organizmy, konkrétne rastliny žijúce priamo v rádioaktívnej 
pôde. Tá sa tam dostala po haváriách pokusného reaktora A1 v rokoch 
1976 a 1977 a jeho postupnej demontáži. A keďže to boli dávky blízke tým po 
jadrových výbuchoch na ostrove Bikiny, boli sme presvedčení, že nám naše 
testy ten negatívny dosah jasne preukážu. Ale opak bol pravdou, a to sme 
k testom prizvali aj rakúskych kolegov, ktorí boli mimoriadne motivovaní, aby 
niečo našli. Ale tiež nenašli. A vtedy som si uvedomil, že otázka rádioaktivity 
je omnoho zložitejšia, než si bežne myslíme, a začal som sa o tento problém 
našich falošných predstáv o škodlivosti rádioaktivity a jadrovej energetiky 
viac zaujímať.

Ako vyzerala vaša príprava na písanie najnovšieho románu? Odkiaľ 
ste čerpali materiály a ako dlho tento výskum trval?
Tá bola o to ľahšia, že sme si museli naštudovať všetky dostupné informá-
cie o vplyve rádioaktivity na živé organizmy, vrátane následkov výbuchov 
atómových bômb v Hirošime a Nagasaki, ale aj prípad ožiarenia civilistov 
v brazílskom meste Goiania. A, samozrejme, aj prekvapujúce zistenia o ná-
sledkoch havárie v Černobyle, kde sú odborné závery v ostrom kontraste 
k všeobecne šírenému mýtu o obrovskom počte obetí. Neboli ich milióny, 
neboli ich státisíce, neboli ich tisíce, neboli ich ani stovky. Bolo to presne 
30 ľudských životov, ako priamy následok havárie. Tento fenomén nazvaný 
dnes už „černobyľská lož“ ma zaujal.

Katarína Zitová

Camille Labas vyrastala na Slovensku, no ne-
skôr emigrovala s rodičmi do Rakúska, kde už 
žije 30 rokov. Matka troch detí sa jedného dňa 
rozhodla, že im ukáže svet, a nakoniec to aj 
dokázala. Väčšinu ciest podnikli autostopom, 
uvideli krajiny, ako Gruzínsko, Portugalsko, 
Francúzsko a ďalšie kultúry: „Nechali sme sa 
viesť náhodami, inšpirovať ľuďmi a ich radami. 

Často som rozmýšľala, ako funguje život, dobro, zlo, ako 
sa dá ísť svetom,“ povedala autorka na prezentácii knihy 
Autostopom s tromi deťmi (Post Scriptum) 19. apríla 
v Staromestskej knižnici v Bratislave. Autorke čoskoro 
vyjde populárno-náučná publikácia o histórii a ranom 
kresťanstve Gruzínska a Arménska, ktorú študovala 
na univerzite vo Viedni. 

-bb-

SVET PREKLADU
Nijaký z mojich vzťahov (s výnimkou písania veršov) netrval a netrvá 
tak dlho, ako môj vzťah k umeleckému prekladu. Začal sa niekedy 
okolo roku 1968, keď som pre Revue svetovej literatúry preložil zopár 
avantgardných (akože)básnických textov. To som bol študentom 
v druhom či treťom ročníku na germanistike-anglistike-nordistike. 
Mojím prvým vážnym prekladom bola malá antológia švédskej poézie, 
publikovaná v RSL na jeseň 1971, kam som o. i. zaradil vtedy ešte len 
40-ročného Tomasa Tranströmera. Dosiaľ som preložil asi 62 kníh, 
z čoho je takmer 30 výberov z poézie nemeckých, rakúskych, americ-
kých a severských autorov, ale aj vybrané básne, napr. P. Nerudu či  
E. Cardenala (v jazykovej spolupráci), a asi 16 divadelných hier (z toho 
6 hier P. O. Enquista). K prekladom, ktoré pre mňa znamenali ozajstnú 
výzvu, určite patrili experimentálne básne E. Jandla (Žltý pes), Duin-
ské elégie R. M. Rilkeho (v knihách Elégie a rekviem; Smrť milenky), 
Goetheho Prafaust a kľúčové scény z jeho Fausta I (Malý Faust, 2015), 
ale aj básne E. Dickinsonovej (Učili sme sa celú lásku) a divadelná hra 
E. Jelinekovej Rechnitz – Anjel skazy. Prakticky v každom preklade, 
či už šlo o poéziu, prózu, knihu pre deti, komponovanú knihu esejí, 
básní, úvah som sa mal s čím popasovať. Prekladateľ je však najpozor-
nejší čitateľ a interpret diela, ktoré práve prekladá, a ak si robí svoju 
prácu dobre a má navyše možno aj čosi ako talent, nemôže neuspieť. 
Ja som, našťastie, na FFUK v Bratislave získal patričné vedomosti 
z nemčiny, angličtiny a švédčiny, a neskôr počas diplomatického 
pôsobenia v Nórsku som pochytil aj čo-to z nórčiny. Aj napriek tomu 
som takmer pri každom preklade súčasného diela kontaktoval autora 
a pýtal som sa na správne pochopenie a interpretáciu napr. reálií, 
nárečových výrazov a podobne. 
 Za svoje preklady som dostal ocenenia doma i vo svete. Dvakrát mi 
udelili Cenu Jána Hollého (Prafaust – Faust a Margaréta  
J. W. Goetheho, Prorok a Prorokova záhrada Ch. Džibrána) a raz 
Cenu Zory Jesenskej (Medzi allegrom a lamentom T. Tranströmera). 
Rakúšania ma odmenili viacerými prémiami a ich spolkový prezident 
mi prepožičal Zlatý rad za zásluhy o republiku Rakúsko (2002), kým 
vo Švédsku som dostal prémiu za preklady švédskej poézie (1991) 
a Prekladateľskú cenu Švédskej akadémie (1999). Kráľ Harald V. 
ma menoval rytierom 1. triedy Nórskeho kráľovského radu (2008) 
a Akadémia B. Björnsona v nórskom mestečku Molde mi v roku 
2010 udelila Björnsonovu cenu. 
 To všetko je krásne a človeka to poteší. Žiaľ, slovenskí vydavate-
lia si našu prácu väčšinou nevážia tak, ako by mali. Nielenže naše 
honoráre sú nízke, niekedy až smiešne nízke (viem a chápem: malý 
knižný trh, vydavateľ nemá z čoho slušný honorár vyplatiť), ale ani 
len naše mená sa neocitajú na obálke spolu s menom autora, hoci 
náš preklad je neraz (ak nie vždy) aj tvorbou. 

KUPÓN 
VYDAVATEĽSTVO MATICE 

SLOVENSKEJ

KUPÓN 
POST SCRIPTUM

KUPÓNY  »
do 26. mája

O knihy V tieni Černobyľa a Autostopom s tromi 
deťmi môžete súťažiť. Pošlite kupón príslušného 
vydavateľstva na adresu našej redakcie.
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ŽIVOT V KNIHÁCH, 
KNIHY V ŽIVOTE

Nedávno som bola dlhšie bez detí a ten čas som vyu-
žila na perfektné upratanie ich izieb. Niektoré moje 
priateľky sa dosť pohoršovali, najmä tie, ktoré majú 
doma permanentný bordel, lebo deti, lebo práca… 
Jedna z nich mi poslala obrázok s textom: „Uprataný 
byt je známkou toho, že človek absolútne netuší, ako 
naložiť so svojím časom.“ Nuž, ja by som aj vedela, 
keby v mojom detstve, keď nám rodičia vyhadzovali 
šaty zo skrine a otec opakoval: „poriadok sa nerobí, 
poriadok sa udržuje“, nevznikla táto moja mánia. 
Pravda je tá, že tatko mi to ale poriadne sťažil, preto-
že ma zároveň naučil odkladať a zbierať všetko mož-
né aj nemožné… Vďaka tomu som mala doma zbierku 
naozaj pozoruhodných vecí, ako nefunkčné lyžiarky, 
milostné lístočky zo školy či šaty, do ktorých sa raz 
schudne. Raz som si vystrihla z novín štyri japonské 
zásady upratovania, tú najdôležitejšiu z nich – vyho-
diť všetko, čo nepotrebujem – som však nedokázala 
aplikovať. Až donedávna, keď sa mi dostala do rúk 
kniha Japonky Marie Kondo Kúzelné upratovanie 
s podtitulom Japonské umenie, ako zbaviť dom 
neporiadku a nájsť životnú harmóniu (Vydavateľ-
stvo Premedia, preklad Ľuba Nitrová). Vraj sa z nej 
predali dva milióny výtlačkov. Autorka trpela už od 
detstva neúnavnou potrebou všetko v byte upratať. 
Jej obsesia prerástla až do jej hlavného zamestna-
nia – učí ľudí upratovať, príde k vám do domácnosti 
a pomôže vám uplatniť svoje zásady. Predstavte si, 
že sa na to čaká niekoľko mesiacov! Pre všetkých 
nešťastníkov, ktorí nežijú v Japonsku, napísala preto 
túto knihu. Kto, ak už nie ona, mi môže pomôcť, 
pomyslela som si, keď som si na obálke prečítala 
o jej metóde, podľa ktorej ak vraj upracete raz, váš 
dom sa stane imúnnym voči neporiadku natrvalo. 
Nuž, knihu som prečítala, časť metód aplikovala. 
Hej, funguje to, naozaj. Ale iba dovtedy, kým sa vám 
domov nevrátia deti… Zdá sa, že autorka zatiaľ nemá 
potomkov. Verím, že keď sa jej narodia, napíše ešte 
jednu knihu: ako prežiť v bordeli alebo ako vyrobiť 
ilúziu poriadku v medzičase, kým vám deti nevyletia 
z domu… Nech si príde po rady ku mne.

AKTUALITY

Petra 
Nagyová 
Džerengová

MEDITATÍVNY DEBUTANT
Erik Markovič predstavil 14. apríla v priestoroch KC Dunaj 
v Bratislave svoju debutovú básnickú zbierku Ikonickosť. Pre-
stupovanie slnka (Literárna nadácia Studňa). V rozhovore 
s Františkom Malíkom prezradil, že do nej zahrnul verše, na 
ktorých pracoval viac ako dvadsať rokov, no napriek tomu mal 
dlho pocit, že kniha ešte nie je dokončená. Rozdelil ju do siedmich cyklov, 
ktoré sa mohli stať základom siedmich samostatných zbierok, no Markovič ich v záujme 
komplexnosti a previazanosti spojil do jednej knihy. Počas večera aj zahral niekoľko 
svojich zhudobnených básní a úryvky z jeho tvorby prečítala Elégia Štrbová.
 Poetka Dana Podracká zhrnula jeho poéziu: Markovič chápe sám seba ako „prekliateho 
kliatbou ostrej vášne“, ktorá nie je z tohto sveta. Vášeň, ktorá preniká jeho písaním, patrí 
„nebeskej milovanej“. Píše, aby sa prerodil do ďalšieho, vyššieho života. Takýto postup mu 
umožňuje viera. Je pútnikom na ceste, zaznamenáva svoje vertikálne posunky trpezlivo 
ako človek, ktorý je v permanentnom advente. Markovičova ikonickosť má atribúty 
Logosu. Nosným pilierom premeny je aktuálne vedomie v jazyku, prostredníctvom kto-
rého sa môžeme ocitnúť v zázraku. Básnik dáva svojim zážitkom status vrstvenia, ktoré 
prispieva k premene: „Nerobím, a ani som nikdy nerobil nič iné, v preletoch, / len vrstvím na 
seba obrazy, a nielen poetické, / ale i doslova a do písmena, / a to do posledného, / z iniciál 
podpisu ich Božsky spoločného mena.“ Tento druh poetiky sa v slovenskej poézii nepodobá 
na nič, čo sme tu doteraz mali. Originalitou tohto postupu je Markovičov Logos, iniciácia 
skrze priezor Slnka. O knihu môžete súťažiť zaslaním kupónu na adresu redakcie.

V suterénnom priestore Pod knižnicou bratislavskej 
Mestskej knižnice uviedli 4. apríla medzi čitateľov 
druhú básnickú zbierku herca Romana Martinského 
Oko (debutoval vlani knihou NEbásNE). Nová zbierka 
otvára brány svetov svojho autora a zaznamenáva 
jednotlivé esencie jeho života počas obdobia jedné-
ho roka (2015). Najväčšiu časť večera tvorilo čítanie 
z poézie v podaní autora a hercov Petra Nádasdiho 

a Jána Jackuliaka, o klavírny sprievod sa postaral Michal Drdúl. Knihu do života uviedli 
krstní rodičia Peter Nádasdi a Ján Jackuliak posypaním hviezdnym prachom, ktorý pre 
Romana Martinského symbolizuje pominuteľnosť a zároveň večnosť.

Poetka, prozaička a dlhoročná publicistka Blanka Poliaková (1936) má 
na konte sedem básnických zbierok. Výber z jej lyrickej tvorby vyšiel 
v knihe nazvanej Zo záhrady srdca (Mayor), ktorú medzi čitateľov 
uviedli 31. marca v kaviarni Cafe Bubbles v bratislavskej Petržalke. 
Úvodné slovo dostala Jana Šimulčíková, ktorá výber zostavila – vy-
zdvihla najmä kontinuitu autorkinej poézie, ktorú Poliaková zachováva 
napriek veľkým časovým odstupom jednotlivých kníh. Básne z novej knihy 
prečítala poetka spoločne s Táňou Minarovičovou a do života ju vyprevadili 
jej dve vnúčatá posypaním sušenými jablkami z autorkinej záhrady. O knihu môžete 
súťažiť zaslaním kupónu na adresu redakcie.

-kz-
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Poézia bola hlavnou témou večera aj 20. apríla v Rakúskom kultúrnom fóre v Bratislave. 
Moderátorka a zároveň prekladateľka veršov Mila Haugová otvorila prezentáciu knihy 
rakúskej autorky Petry Ganglbauer Rozhovor o vode slovami: „Dnes budeme mať priam 
rodinné čítanie.“ Rozhovor o vode  je rozdelený do dvoch cyklov. Jeden cyklus tvoria básne 
o mesiaci, ten druhý je o rastlinách. Ganglbauer všetko vníma metaforicky a prepája 
skutočnosť s existenčnými problémami, témou slova, reči a písania. Verí v celistvosť 
sveta, vzájomné prepojenie medzi rastlinami, vodou a Mesiacom. Miluje umenie a slová, 
ktoré ležia všade. Na písanie potrebuje absolútne ticho, aby sa mohla ponoriť do hľadania 
harmónie medzi obsahom a formou. Až vtedy vzniká skutočné dielo. Písanie je pre ňu 
hlavne životný štýl a nutnosť v tom najlepšom zmysle slova.

Michaela Izsáková
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MEDITATÍVNY DEBUTANT ČRIEPKY SUROVEJ REALITY
Svoj debut Živé ploty (KK Bagala) dávala Soňa Uriková „dokopy“ približne päť rokov. 
Tvoria ho krátke prózy, ktoré autorke najviac vyhovujú, o napísaní románu zatiaľ neu-
važuje. V kníhkupectve Martinus na Obchodnej v Bratislave ju 12. apríla spovedal Rudi 
Rus, pristavil sa pri niekoľkých motívoch z jej debutu, napríklad násilie v domácnosti, 
lenivosť mladých ľudí, zabíjanie zvierat. Moderátor vyzdvihol autorkinu schopnosť zamraziť 
čitateľa pri zobrazení akýchsi „čriepkov surovej reality“. Autorka rada píše kontinuálne, 
teda ak má k dispozícii celý voľný deň, no priznala, že v súčasnosti sa jej takýto voľný 
čas hľadá veľmi ťažko.
 Vo vydavateľstve KK Bagala vyšla aj novinka Máriusa Kopcsaya Asvabaždénie, ktorú autor 
v apríli predstavoval počas Asvabaždénie Tour 2016. Začiatok prezentácií symbolicky naplá-
noval na 4. apríla, dátum 71. výročia oslobodenia Bratislavy – počas večera v kníhkupectve 
Martinus na Obchodnej zahral, zaspieval a prečítal niekoľko ukážok z knihy.

Novinár, reportér a publicista Juraj Mravec vydal vo Vyda-
vateľstve Petrus už tretí diel rozhovorov so svetoznámymi 
fotografmi pod názvom Interview s fotografiou (Sedem 
No. 3). Na jeho prezentácii v kníhkupectve Panta Rhei na 
Poštovej v Bratislave 6. apríla spomenul, že jeho fascinácia 
fotografiou začala v 80. rokoch 20. storočia počas štúdia 
žurnalistiky, keď sa zoznámil s knihou esejí Daniely Mráz-
kovej Příběh fotografie a napokon i so samotnou autorkou. 

Odvtedy ho ženie zvedavosť, čo motivuje „hviezdnych“ fotografov, rád sa s nimi rozpráva, 
počúva ich príbehy a zážitky a hľadá spoločného menovateľa rozmanitosti ich fotografií. 
Či už je to fotografia vojnová, žánrová, portrétová, vedecká… V predchádzajúcich dieloch 
spolupracoval s Viktorom Vojtekom, dokopy ich plánuje vydať sedem.
 Z dielne rovnakého vydavateľstva je aj nová kniha aforizmov Tomáša Janovica Dva-
ja v jednom, ktorú v tých istých priestoroch predstavili týždeň predtým – je venovaná 
pamiatke Kornela Földváriho. Keďže autor o svojej tvorbe nerád veľa hovorí, do diskusie 
s Dadom Nagyom si pozval aj ďalších troch kamarátov spisovateľov: Dušana Dušeka, Pavla 
Vilikovského a Jána Štrassera. Každý zo štvorice zúčastnených autorov prečítal niečo zo 
svojej tvorby, ukážky sa väčšinou týkali jazyka, pretože inšpiračným zdrojom aforizmov 
Tomáša Janovica je vo veľkej miere práve slovenčina.

Na počesť 90. narodenín historika Milana S. Ďuricu sa 14. apríla usku-
točnilo podujatie v Zichyho paláci v Bratislave. Poctu mu prišla vzdať 
nielen rodina, ale aj kolegovia a priatelia. Na slávnostnom programe 
bola predstavená i publikácia Testimonium hoc verum est (Post Scrip-
tum – Ústav dejín kresťanstva – OZ Libri Historiae), v ktorej na tohto 
významného univerzitného profesora spomína 55 autorov a autoriek (Ján 
Chryzostom Korec, Ján Kačala, Jozef M. Rydlo – zároveň aj zostavovateľ, 
Anna Kolková a ďalší), aby tak z rôznych uhlov pohľadu poskladali jeho 
portrét. O knihu súťažte zaslaním kupónu na adresu redakcie.

V apríli sa do zahranič-
ných i slovenských médií 
dostala správa, že vo svete 

je nedostatok pasteliek. Dôvodom je 
obrovský dopyt po maľovankách pre dospelých, ktoré si v poslednom období získali mimo-
riadnu popularitu. Tento nový fenomén zaradili do svojich edičných plánov aj slovenské 
vydavateľstvá. Vydavateľstvo Tatran ponúka dve publikácie Millie Marotty, autorky best-
sellera Sunday Times Kráľovstvo zvierat: Tropická krajina zázrakov a Divoká savana 
(obe preklad Kristína Hapáková) inšpirované prírodou. Do sveta orientálnych vzorov vás 
zavedú antistresové vymaľovanky Orient (preklad Zita Ročkárová) z Vydavateľstva Slovart 
a mladší umelci si prídu na svoje s knihou Ivany Bartákovej Mandaly pre deti – Čarovný 
svet okolo nás z Vydavateľstva Fragment. O všetky spomenuté publikácie môžete súťažiť 
zaslaním príslušných kupónov na adresu redakcie.

-BB-  -KZ-

Ivana 
Ondriová

ŽENY O SEBE
Písanie som si zamilovala už ako násťročná. Najprv 
to boli prvé pokusy na literárnych a rétorických 
súťažiach na základnej škole, v ktorých ma veľmi 
podporovala triedna učiteľka. Neskôr na gymnáziu 
k nim pribudli prvé články v miestnych novinách 
a uverejnenie novely v školskom zborníku. Akosi 
automaticky potom moje kroky viedli k štúdiu 
masmediálnej komunikácie a slovenského jazyka 
na Prešovskej univerzite a neskôr k redaktorskej 
práci v mestskom týždenníku.
 K tomu „ozajstnému“ písaniu som sa však dostala 
až po rokoch… Bolo to počas prvej materskej 
dovolenky, keď som akosi automaticky vyhľadávala 
únik z reality do snov a spriadala svoje vlastné 
príbehy. Na moju radosť sa mi ich podarilo dostať aj 
na pulty kníhkupectiev. Prvotinou bol Detský plač 
v podkroví z dielne Evitapress v roku 2012, v tom 
istom roku nasledoval český titul Nevinné šílen-
ství, ktoré vydal Baronet. Od roku 2013 pôsobím 
vo vydavateľstve Motýľ, kde mi v tom istom roku 
vyšli romány Mladý, sexi a iba môj a Milovanie 
po mexicky, o rok neskôr Chlapi na zbláznenie, 
Nezvestný a Značka neľúbená a v roku 2015 tituly 
Cudzinca nemiluj a Nebezpečne očarená. Taktiež 
sa k českým čitateľom dostal aj preklad Milovania 
po mexicky pod názvom Láska po mexicku, znovu 
pod taktovkou Baronetu.
 A o čom sú moje príbehy? O láske, hľadaní 
šťastia, prekonávaní problémov… O témach, ktoré 
sú všade okolo nás, v niektorých však siaham aj po 
dramatickejších okolnostiach, či dokonca detektív-
nom pozadí, aby boli pre čitateľov čo najpútavejšie. 
Najnovšie pre nich chystám román Vôňa neba, 
ktorý sa do kníhkupectiev dostane už v najbližších 
dňoch. Prináša príbeh Nade, ktorá vedie celkom 
pokojný, usporiadaný život až do chvíle, kým sa jej 
manželstvo neocitne v kríze a ona je nútená bojovať 
o jeho záchranu. Lenže sú tu aj jej nevysvetliteľné 
nočné mory, ktoré sa jedného dňa menia na desivú 
skutočnosť… A Naďa tak nebojuje iba o svojho 
Tomáša a ich stratené spoločné šťastie, ale aj o holý 
život. Verím, že sa čitateľom bude páčiť.
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súťaž

AKTUALITY

Zostavili sme dovolenkový balík 
kníh venovaných od jednotlivých 
vydavateľstiev, ktorý môže niektorý 
z našich čitateľov vyhrať a stráviť 
tak čítaním príjemné letné chvíle. 
Kupón uverejníme aj v Knižnej revue 
5, zaslaním oboch kupónov na adresu 
našej redakcie si zvýšite šance na 
výhru. Meno výhercu sa dozviete 
v Knižnej revue 6 a v deň vydania 
(30. júna) balík šťastnému výhercovi 
aj odošleme.

Agatha Christie   
ZÁHADA MODRÉHO VLAKU  
(Slovenský spisovateľ)

Umberto Eco  
NULTÉ ČÍSLO (Vyd. Slovart)

Dana Hlavatá
PRIZNANIE (Marenčin PT)

Konrad Lorenz  
ŽIVOT SO PSOM NIE JE POD PSA  
(Vyd. Premedia)

Pavel Vilikovský  
LETMÝ SNEH  (Vyd. Slovart)

Liz Fentonová, Lisa Steinkeová  
ZÁMENA (Ikar)

Denisa Martincová  
TAJOMSTVO BÁBIK (Motýľ)

Jaroslav Klus  
HODINA VLKA (Ikar)

Jefim Zozuľa  
ŽIVÝ NÁBYTOK (Vyd. Slovart)

Stanislav Rakús –  
FÁZA UVOĽNENIA (KK Bagala)

Lena Riečanská  
NIKDY MI NEBOLO LEPŠIE 
(Koruna)

Antoine de Saint-Exupéry  
MALÝ PRINC (SPN – Mladé letá)

Gaelen Foley  
HRIEŠNY BOZK  
(Slovenský spisovateľ)

Štefan Kuzma  
STROM NA KONCI ULICE (Georg)

Jojo Moyesová  
JEDEN PLUS JEDEN (Ikar)

LETNÁ 
SÚŤAŽ

VYDAVATEĽSTVO 
TRIO PUBLISHING…
…prezentovalo koncom marca dve knižné novin-
ky. „Všetky moje vydarenejšie knihy sa napísali 
samy, aj táto najnovšia si sama vyžiadala, aby som 
ju napísal.“ Týmito slovami uviedol v priestoroch 
refektára Františkánskeho kláštora v Bratislave 
svoj aktuálny knižný prírastok všestranný umelec 
Daniel Hevier. Publikácia nesie názov Tajné dejiny 
bielej kaligrafie a je koncipovaná ako mysteriózny 
román založený na kolážach, ktoré spisovateľ po-
čas rokov vytváral. Uviedol, že z množstva obrazového materiálu okolo seba mal pocit, že mu tieto 
obrázky rozprávajú príbeh, ktorý musí zachytiť: „Počúval som vizualitu okolo nás.“ Podľa jeho slov 
je najdôležitejšou úlohou spisovateľa zviditeľňovať veci, ktoré iní prehliadajú. 

-kz-

V Červenom salóne bratislavského Apponyiho paláca sa konala prezentácia výnimočnej knihy 
Jany Pohaničovej a Petra Budaya Storočie Feiglerovcov o architektúre nášho hlavného mesta 

v 19. storočí. Dynastia staviteľov a architektov Feiglerovcov – Franz, Ignatz st., Ignatz ml. a Ale-
xander – celé štyri generácie formovala tvár vtedajšej Bratislavy. S ich dielami sa môžeme v našej 
metropole stretnúť takmer na každom kroku. Boli tvorcami nielen sakrálnych stavieb a honosných 
palácov, fabrických budov, ale aj obytných domov pre obyčajných ľudí. Hoci prevláda názor, že 
Feiglerovci neprekročili rámec Bratislavy, kniha nás presvedčí, že ich stavby sa nachádzajú aj na 
území západného Slovenska, ba aj v Maďarsku.
 Pri jej čítaní nevdojak napadne myšlienka – čo znamenal Christopher Wren pre Londýn, to urobili 
Feiglerovci pre Bratislavu. Mnohé významné londýnske stavby, ktoré dodnes obdivujú turisti (Kated-
rála sv. Pavla), postavil Wren po roku 1666, keď metropolu Anglicka zachvátil veľký požiar, ničiaci 
všetko, čo mu prišlo do cesty. Feiglerovci prestavovali Bratislavu 
za priaznivejších podmienok. Mesto v 19. storočí prestávalo hrať 
dôležitú úlohu ako administratívne centrum a korunovačné mesto 
Uhorska, ale napriek tomu chceli jeho obyvatelia žiť plnohodnotným 
životom. Toto obdobie potrebovalo múdrych a schopných ľudí, ktorí 
by provinčnú Bratislavu vedeli pretvoriť na moderné mesto zodpove-
dajúce požiadavkám doby. A Feiglerovci boli na túto úlohu dokonale 
pripravení. Podľa záznamov ich rod už vyše storočia žil v Bratislave, 
takže mali k nej prirodzený cit a vzťah, vedeli posúdiť, ktoré stavby 
nie sú historicky cenné, nespĺňajú už požiadavky doby a treba ich 
nahradiť. 
 Najvýznamnejším dielom Ignatza Feiglera st., syna Franza, ktoré-
ho možno považovať za skutočného zakladateľa staviteľskej dynastie, sa stal Kostol sv. Ladislava 
s mestským chudobincom na Špitálskej ulici, v jeho šľapajach pokračovali synovia Ignatz ml., Franz 
a Karl aj vnuk Alexander (Franzov syn). Boli tvorcami nielen honosných palácov, verejných stavieb 
a fabrických budov, ale aj obytných domov, dokonca aj pre tých najchudobnejších – Palugyayov 
palác, Kernov dom, Hotel Savoy, stanica Prvej konskej železnice, továreň Dynamit Nobel, nájomné 
domy na Konventnej, Podjavorinskej, Kozej, Zelenej ulici, na dunajskom nábreží, robotnícka kolónia 
fabriky Stollwerck a mnoho ďalších. V ich ateliéri sa zrodili aj sakrálne stavby, ktoré dokumentujú 
ekumenický charakter Bratislavy – katolícke a evanjelické kostoly i synagóga. Feiglerovci mali 
leví podiel na tom, že Bratislava v prvej polovici 20. storočia dostala dnes už možno nie celkom 
zrozumiteľné epiteton ornans „krásavica na Dunaji“. 
 Mnohé diela Feiglerovcov nemali také šťastie ako stavby Christophera Wrena v Londýne. Uchrá-
nili sa síce pred hrôzami prvej i druhej svetovej vojny, ale neprežili povojnovú prestavbu Bratislavy 
i developerský boom po roku 1989, a tak v registri feiglerovských stavieb neraz nájdeme poznámku 
asanácia – naposledy tak dopadol areál Káblovky a známy Steinov pivovar, ktorý ustúpil chystanému 
komplexu bytov, kancelárií a parkovacích miest. O prestavbe pivovaru asi sotva vznikne s odstupom 
storočia kniha úcty a uznania, akú napísali Jana Pohaničová a Peter Buday.
 Titul nám vydavateľstvo venovalo do súťaže. Pošlite kupón Trio Publishing na adresu Knižnej 
revue a túto výnimočnú architektonickú publikáciu môžete získať.

Ján Bábik          
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Dmitry Glukhovsky  
navštívi Slovensko! 

Beseda sa bude konať 10. mája  
o 18:00 v kníhkupectve  

Martinus na  
Obchodnej v Bratislave.

VYCHÁDZA

Niekto zaklope na dvere. Slúžka po chvíli otvorí 
dvere a v nich stojí Ruiz-Tagle. Opýta sa na sestry 
Garmendiaové. Slúžka ho dnu nepustí a povie mu, 
že ide zavolať dievčatá. Ruiz-Tagle trpezlivo vyč-
káva usadený v prútenom kresle na širokej terase. 
Keď ho sestry Garmendiaové zbadajú, radostne ho 
pozdravia a vyčítajú slúžke, že ho nepustila ďalej. 
Počas prvej polhodiny Ruiz-Tagleho zasypú otáz-
kami. Tete určite pripadá ako sympatický, dobre 
vyzerajúci, vychovaný mladík. Sestry sú šťastné. 
Ruiz-Tagle je, samozrejme, pozvaný k stolu a na 
jeho počesť pripravia večeru. Nechcem si pred-
stavovať, čo mohli jesť. Možno kukuričný koláč, 
možno empanadas, ale nie, určite jedli niečo iné. 

Samozrejme, že mu povedia, aby ostal na noc. Ruiz-Tagle to skromne prijme. 
Počas dezertu, ktorý sa predĺži až do neskorej noci, čítajú sestry Garmendia-
ové básne zoči-voči úžasu tety a za sprisahaneckého mlčania Ruiz-Tagleho. 
On, samozrejme, nič nečíta, ospravedlňuje sa, vraví, že pri takýchto básňach 
sú tie jeho zbytočné, no teta nalieha, prosím, Alberto, prečítaj nám niečo 
svoje, ale on sa nenechá presvedčiť, vraví, že takmer dokončil niečo nové a až 
kým to nebude mať dokončené a opravené, nechce to vyťahovať na svetlo, 
usmieva sa, krčí plecami, vraví, že nie, že mu je to ľúto, nie, nie, nie, a ses-
try Garmendiaové súhlasia, teta, nebuď otravná, veria, že tomu rozumejú, 
naivné, ničomu nerozumejú (má sa narodiť „nová čílska poézia“), a predsa 
veria, že tomu rozumejú a čítajú svoje básne, svoje skvelé básne zoči-voči 
spokojnému výrazu Ruiz-Tagleho (ktorý určite zavrel oči, aby lepšie počul) 
a teta je občas nespokojná, Angélica, ako môžeš napísať takú hrubosť alebo 
Verónica, dievčatko, nič som nepochopila, Alberto, mohli by ste mi vysvetliť, 
čo znamená tá metafora? A zdvorilý Ruiz-Tagle začne rozprávať o označujúcom 
a označovanom, o Joyce Mansourovi, Sylvii Plathovej, Alejandre Pizarnikovej 
(hoci sestry Garmendiaové vravia, že nie, nepáči sa nám Pizarniková, čím 
chceli v skutočnosti povedať, že nepíšu ako Pizarniková) a Ruiz-Tagle už 
rozpráva a teta počúva a prikyvuje… 
***
O niekoľko hodín neskôr sa Alberto Ruiz-Tagle, ktorého by som už mal začať 
volať Carlos Wieder, postaví.
 Všetci spia. Pravdepodobne sa vyspal s Verónicou Garmendiaovou. Na tom 
nezáleží. (Chcem tým povedať: už na tom nezáleží, hoci v tom čase bezpochyby 
a na naše nešťastie, na tom záležalo.) Isté je, že Carlos Wieder vstane s istotou 
námesačníka a prejde potichu celým domom. Hľadá tetinu izbu. Jeho tieň 
prechádza chodbami, na ktorých visia obrazy Juliána Garmendiaa a Maríe 
Oyaruzúnovej spoločne s taniermi a miestnou keramikou. (Nacimiento je 
známe, myslím, vďaka svojim riadom a keramike.) Wieder, každopádne, 
veľmi opatrne otvorí dvere. Konečne našiel tetinu izbu, na prvom poschodí 
pri kuchyni. Oproti musí byť slúžkina izba. Práve vtedy, keď prekĺzne dov-
nútra, začuje hluk auta, ktoré sa blíži k domu. Wieder sa usmeje a začne 
sa ponáhľať. Jedným skokom priskočí k hlave postele. V pravej ruke zviera 
zakrivenú dýku. Ema Oyarzún sladko spí. Wieder jej vytrhne vankúš spod 
hlavy a zakryje jej tvár. Následne ju jedným pohybom podreže. 

VZDIALENÁ HVIEZDA
Roberto Bolaňo (1953 – 2003) sa narodil v Chile, kde sa odohráva aj 
román Vzdialená hviezda. Napísal ho v roku 1996 a práve vychádza 
vo vydavateľstve Inaque.sk (preklad Peter Bilý). Rozprávač v ňom skla-
dá portrét pseudobásnika vystupujúceho pod menom Alberto Ruiz-
Tagle, neskôr Carlos Wieder. V období diktatúry Augusta Pinocheta sa 
z neho stáva vrah, čo ilustruje krátka ukážka.

Po literárnom debute Metro 
2033 a jeho nepriamom po-

kračovaní Metro 2034 sa v týchto 
dňoch do rúk slovenských čitate-
ľov dostáva aj ďalšie pokračovanie 
úspešného post-apokalyptického 
trileru Dmitryho Glukhovského 
(1979) Metro 2035 (Ikar 2016, 
preklad Martin Sliz).
 Trilógia Metro tohto súčasného 
ruského prozaika a žurnalistu si 
našla milióny fanúšikov po celom 
svete a bola preložená do mnohých 
jazykov. Zatiaľ ostatná časť série, ktorá získala aj literárnu pré-
miu Ozon.ru Online Awards, obsahovo prepája prvé dva diely, 
vystupujú v nej postavy z predchádzajúcich dvoch častí a príbeh 
tematicky završuje.
 Kniha nás opäť zavedie do doby, keď je celá planéta zničená 
v dôsledku jadrovej vojny. Prežilo iba niekoľko tisícok ľudí, ktorí 
sa pred rádioaktívnym žiarením ukrývajú v útrobách moskov-
ského metra. Stáva sa ich novým domovom. Kto chce prežiť, musí 
sa prispôsobiť. Fanúšikovia série, na základe ktorej vznikla aj 
nemenej úspešná počítačová hra, sa v treťom pokračovaní opäť 
stretnú s Arťomom – o dva roky starším, a hlavne charaktero-
vo a literárne podstatne vyzretejším. 
V knihe Metro 2035 je klaustro-
fobické prostredie moskovské-
ho metra, jeho tmavé tunely 
a zákutia iba kulisou pre 
Arťomove putovanie a snáď 
aj akousi Gluk hovského sna-
hou o symbolické zobraze-
nie súčasnej (nielen) ruskej 
spoločnosti, so všetkými jej 
démonmi aj názorovými prúd-
mi. Mutantov z predchádzajúcich 
dielov nahradili kreatúry v ľudskej 
podobe, proti ktorým sa bojuje oveľa ťaž-
šie. Je možné, že moskovské metro je jediným miestom, kde sa 
ľuďom podarilo prežiť? Naozaj je celá Zem zamorená a osudom 
ľudstva je žiť v katakombách metra? Alebo je to celé inak a niekto 
sa snaží pred ľuďmi utajiť skutočnú pravdu? Nezodpovedané 
otázky ženú Arťoma vpred a pre odpovede riskuje prakticky 
všetko. Mikrosvet metra mu nestačí, nemôže sa uspokojiť s no-
vou existenciou a hľadá spôsob, ako uniknúť. Ide stále ďalej 
a nevzdáva sa.
 Román završuje osudy hlavného hrdinu z prvej časti trilógie, 
ktorá bola zároveň aj Glukhovského literárnym debutom a pre-
slávila ho po celom svete. Fanúšika tohto žánru vydanie knihy 
Metro 2035 nesporne poteší, hoci pravdepodobne obdobne, ako 
to bolo v iných krajinách, kde bola táto séria preložená a publi-
kovaná, vyvolá diskusiu a zákonite sa nevyhne porovnávaniu. 
Na jednej strane je ostatný diel série literárne prepracovanejší, 
čo mnohí čitatelia určite ocenia. Na strane druhej ten, komu sa 
páčila práve fantasy atmosféra plná čiernych mutantov a kre-
atúr či dôraz na akciu, ale neobľubuje náznaky filozofovania 
o aktuálnej spoločensko-politickej situácii, bude možno trochu 
sklamaný.

Lucia Mattová
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KUPÓN 
VYDAVATEĽSTVO SLOVART

«  KUPÓN
do 26. mája

POHĽADY DO ZÁKULISIA

súťaž

S tragickými dôsledkami rakoviny sa 
dnes musí vyrovnávať čoraz viac 

ľudí. O to väčší záujem vzbudzuje kniha, 
ktorá o nej hovorí z vlastnej skúsenosti 
a s istým sebaironizujúcim nadhľadom, 
čo naznačuje už jej samotný názov Ako 
sa stať celebritou (Ikar 2015). Napísal 
ju známy herec Juraj Slezáček v spolu-
práci so skúsenou publicistkou Silviou 
Lispuchovou a pridal k nej podtitul 

Otvorene o zákernej chorobe a hereckom živote.
 Protagonista Juraj Slezáček (1943) na margo svojej diagnózy vtipne 
konštatuje: „Vlastne na ňu prišli náhodne. Mal som problémy s para-
dentózou, chcel som iba nové zuby – a mám toto…“ S humorom sebe 
vlastným sa pohráva s faktom, že napriek viac ako päťdesiatročnej 
úspešnej hereckej kariére v Činohre SND z neho až choroba urobila 
to, čomu sa dnes hovorí „celebrita“. Lenže stačí zmeniť písmenká, a už 
to nie je o oslavovanej osobe, ale definícia pocitu, že je to „celevriti“. 
Nuž, je fascinujúce, keď niekto dokáže nebrať smrteľne vážne ani 
seba, ani svoje problémy, navyše vie o nich rozprávať s odstupom, 
ktorý „odľahčí“ vážnu tému a osloví širokú čitateľskú obec.
 Hneď v úvodných pasážach sa dozvedáme o hercových zdravotných 
patáliách, pocitoch i reakciách okolia či o vzťahoch s lekármi, ale 
aj o tom, ako ho choroba zaskočila po prvý raz už pred rokmi. V struč-
ných kapitolkách, sviežim štýlom a takmer filmovým strihom nám 
autori približujú Slezáčkovo rodinné zázemie, detstvo v Piešťanoch 
i cestu k herectvu, keď ho ako sedemnásťročného maturanta prijali 
na VŠMU v Bratislave. Pôvabné sú spomienky na jeho kamarátov 
a spolužiakov, neskorších hereckých kolegov či režisérov, ale aj na 
nezabudnuteľného rekvizitára uja Pavloviča, ktorý výrazne zasia-
hol do jeho života a dokonca ho zoznámil s neskoršou manželkou, 
detskou psychologičkou a talentovanou poetkou Jelkou.
 O svojich divadelných a televíznych kreáciách sa zmieňuje skôr 
okrajovo (zaznamenávajú ich skôr fotografie a zábery z rodinného 
albumu). Výnimkou je jeho azda najpopulárnejšia postava z obrazovky 

– profesor Blichár z denného seriálu Panelák, do ktorého obsadili aj 
jeho psíka Clorka, adoptovaného z útulku. Nevyhol sa však kapitole 
o svojej politickej príslušnosti a organizátorskej či pedagogickej práci. 
Otvorene hovorí o tom, ako bol predsedom základnej organizácie 
KSČ v divadle a dlhoročným šéfom Činohry SND.
 Mala som šancu sledovať Juraja Slezáčka dlhé 
roky nielen ako diváčka, ale aj ako novinárka. 
Obdivovala som jeho herecké umenie, schopnosť 
aj na relatívne malom priestore vytvoriť plnohod-
notný charakter. Len ľutujem, že tých hereckých 
príležitostí nebolo toľko, koľko by si zaslúžil.
 Dnes vzniká veľa biografií hercov. Ale kniha 
Ako sa stať celebritou je v mnohom výnimočná. 
Nielenže poskytuje čitateľovi zaujímavý pohľad do 
zákulisia i súkromia známej osobnosti, ale zároveň 
inšpiruje jej ľudskou veľkorysosťou, žičlivosťou 
a nadhľadom za každých okolností. Žiadne narie-
kanie nad rozliatym mliekom a nezávideniahod-
nou situáciou. Je v tom kus pohody a nádeje. A to 
je niečo, čo všetci potrebujeme práve dnes.

Elena tapajová

R ežisér Juraj Svoboda (1933) má za sebou 
dlhú a úspešnú divadelnú kariéru, kto-

rá sa začala v roku 1957 promóciou na VŠMU 
v Bratislave a pokračovala za režisérskym 
pultom vo viacerých slovenských divadlách. 
Režíroval televízne inscenácie a pôsobil ako 
pedagóg na VŠMU v Bratislave, kde sa v roku 
1986 stal profesorom. Pedagogicky pôsobil aj 
na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Svoje 
predovšetkým pracovné vzťahy s mnohými 
osobnosťami v oblasti umenia zužitkoval 
v troch knihách. V roku 2003 Juraj Svoboda vydal vo Vydavateľstve Spolku 
slovenských spisovateľov prvú knihu biografických esejí o slovenských 
hercoch a divadelníkoch Dali nám viac, ako (sme) si mysleli. O tri roky 
neskoršie (2006) mu vyšla druhá kniha s podobnou tematikou. V oboch 
tituloch sústredil šesťdesiat profilov predstaviteľov slovenskej divadelnej 
kultúry. Nedávno (takmer po desaťročí) mu v rovnakom vydavateľstve vyšiel 
tretí diel esejistických medailónikov Dali nám viac, ako (sme) si mysleli 
III. Kniha obsahuje ďalších šesťdesiat profilov hercov, herečiek, režisérov, 
ktorými doplnil dve predchádzajúce knihy. Aj v tomto novom diele píše 
Svoboda o známych predstaviteľoch slovenského divadla (J. Adamovič,  
F. Zvarík, M. Dočolomanský, J. Króner, I. Krajíček, V. Jamnická, A. Korenči 
a ďalší), no pripomína aj životné osudy ďalších „služobníkov Tálie“, ktorých 
mená sa tak často nevyskytovali v divadelných programoch či v titulkoch 
filmov a televíznych inscenácií. Autor sa okrem hercov venoval aj profilom 
ďalších ľudí „od divadla“. Z dramatikov je to P. Karvaš, I. Bukovčan, Š. Králik, 
z režisérov Š. Uher a B. Kriško, z osobností v oblasti opery či hudby v knihe 
nájdeme profily operných spevákov O. Malachovského, A. Kucharského či 
dirigenta L. Rajtera. Svobodove profily okrem biografických údajov obsa-
hujú aj dôležité inscenácie, v ktorých protagonisti vystupovali, a nezabúda 
ani na tvorivé počiny, ktoré sa stali míľnikmi v ich profesionálnej kariére. 
Dôverný prístup autora pri charakterizovaní jednotlivých divadelníkov 
mu umožňuje aj to, že ako divadelný a televízny režisér svojich hrdinov 
osobne poznal a často zachytil aj také ich črty, príbehy a životné epizódy, 
ktoré sú bežným vnímateľom nedostupné. Zo Svobodových esejistických 
profilov vyžaruje ľudský prístup, empatia a snaha nezabudnúť na tých, 
ktorí nám „dali viac, ako sme si mysleli“. 

Ivan Szabó

V slovenských kinách si v týchto dňoch môžete pozrieť prvý 
film podľa predlohy známeho autora detektívok Dominika 
Dána Červený kapitán. Vystupuje v ňom vyšetrovateľ oddelenia 
vrážd Richard Krauz, ktorý je protagonistom väčšiny Dánových 
románov. Stretneme sa s ním aj v tom zatiaľ poslednom príbe-
hu nazvanom Krv nie je voda (Vydavateľstvo Slovart 2015). 
Dej románu sa odohráva v pohnutom období roku 1992, krátko 
pred definitívnym rozpadom Československa, keď porevolučná 
amnestia spôsobila obrovský nárast kriminality v uliciach. Na 
pozadí zásadných spoločenských zmien bol spáchaný posledný 
federálny zločin v Našom Meste, ktorý ešte oddelenie vrážd môže vyšetrovať  – potom 
sa už policajné právomoci novovzniknutých republík rozdelili. No upálenie mladej 
ženy a jej dieťaťa nemohlo zostať bez povšimnutia… O knihu môžete súťažiť zaslaním 
kupónu na adresu redakcie. V júni sa môžete tešiť aj na knižnú novinku autora s názvom 
Nežná fatamorgána.



AKTUALITY

28. 4. 1937 – Juraj ANDRIČÍK, básnik, autor kníh pre deti, prekladateľ
28. 4. 1954 – Anna ONDREJKOVÁ, poetka
29. 4. 1924 – Magda TAKÁČOVÁ, prekladateľka
29. 4. 1971 – Roman MICHELKO, esejista, publicista, vydavateľ
1. 5. 1930 – Elena DZURILLOVÁ, prozaička, prekladateľka
1. 5. 1949 – Zlata MATLÁKOVÁ, poetka, editorka
1. 5. 1964 – Erik ONDREJIČKA, básnik
2. 5. 1947 – Peter ŠTILICHA, básnik, rozhlasový dramatik, prekladateľ
2. 5. 1954 – Miroslav HALÁS, prozaik, dramatik
3. 5. 1941 – Marián VANEK, satirik, autor literatúry pre deti
3. 5. 1956 – Rudolf JUROLEK, básnik, publicista
4. 5. 1923 – Richard MARSINA, historik, autor literatúry faktu
4. 5. 1943 – Helena DVOŘÁKOVÁ, prozaička, publicistka
4. 5. 1978 – Peter BILÝ, básnik, prozaik, prekladateľ
5. 5. 1940 – Elena SLOBODOVÁ, literárna folkloristka
5. 5. 1960 – Stanislava CHROBÁKOVÁ REPAR, literárna vedkyňa, 
   poetka, prozaička
6. 5. 1937 – Sergej MAKARA, básnik, prekladateľ
6. 5. 1943 – Pavol STANISLAV, básnik
6. 5. 1985 – Tamara HERIBANOVÁ, prozaička, publicistka
7. 5. 1968 – Sabina FOJTÍKOVÁ, poetka
8. 5. 1950 – Ladislav ČÚZY, literárny vedec a kritik
8. 5. 1966 – Daša ČEJKOVÁ, prozaička
8. 5. 1967 – Vladimír BALLA, prozaik
8. 5. 1976 – Peter KUBICA, básnik, prozaik, autor kníh pre deti a mládež
8. 5. 1986 – Veronika SAVARIJOVÁ, prozaička
10. 5. 1948 – Beáta VARGOVÁ, poetka
10. 5. 1951 – Jozef JAKUBOVEC, autor kníh pre deti, básnik
11. 5. 1958 – Ondrej KALAMÁR, básnik, aforista

11. 5. 1962 – Ľuboš SVETOŇ, prozaik, literárny kritik
11. 5. 1967 – Denisa FULMEKOVÁ, prozaička, poetka, publicistka
12. 5. 1942 – Jana ŠRÁMKOVÁ, poetka, prozaička, autorka kníh pre deti a mládež
13. 5. 1935 – Ján NAVRÁTIL, básnik, autor kníh pre deti a mládež
13. 5. 1937 – Pavel DVOŘÁK, prozaik, autor literatúry faktu a odbornej literatúry
13. 5. 1943 – Vladimír HAVRILLA, prozaik, scenárista
13. 5. 1948 – Viliam JABLONICKÝ, publicista, autor literatúry faktu
13. 5. 1969 – Silvia ANTALÍKOVÁ, prozaička
14. 5. 1977 – Daniel GRÚŇ, básnik
15. 5. 1943 – Ivan HABAJ, prozaik
15. 5. 1949 – Božena ČAHOJOVÁ-BERNÁTOVÁ, dramatička
16. 5. 1954 – Nata HOSŤOVECKÁ, poetka, prozaička, dramatička
16. 5. 1969 – Júlia ČURILLOVÁ, poetka
17. 5. 1977 – Nóra RUŽIČKOVÁ, poetka, výtvarníčka
18. 5. 1927 – Vasiľ CHOMA, literárny vedec, rusista 
18. 5. 1929 – Katarína HABOVŠTIAKOVÁ, autorka kníh pre deti a mládež, jazykovedkyňa 
18. 5. 1964 – Juraj ŠEBESTA, prozaik, autor literatúry pre deti a mládež
20. 5. 1941 – Karol WLACHOVSKÝ, prekladateľ, kritik, editor
21. 5. 1938 – Blažej BELÁK, básnik, prozaik, publicista
22. 5. 1927 – Vojtech KONDEL, autor literatúry faktu, publicista
22. 5. 1937 – Tomáš JANOVIC, básnik, scenárista, autor kníh pre deti, prekladateľ, 
   textár, prozaik
22. 5. 1944 – Marta ŠURINOVÁ, autorka literatúry faktu
22. 5. 1955 – Viktor MAŤUGA-SIMMER, prozaik, esejista
22. 5. 1957 – Števa OPREMČÁKOVÁ, prozaička
22. 5. 1968 – Róbert GÁL, básnik, prozaik, esejista
22. 5. 1972 – Nata SABOVÁ, prozaička
23. 5. 1929 – Ladislav SZALAY, prozaik
23. 5. 1936 – Ján PATARÁK, prozaik
23. 5. 1962 – Pavol WEISS, prozaik, dramatik, prekladateľ
23. 5. 1971 – Miloš JESENSKÝ, autor literatúry faktu a sci-fi
24. 5. 1930 – Michal KOVÁČ ADAMOV, kultúrny a literárny historik, dramatik
24. 5. 1946 – Štefan SUCHÝ, prozaik, básnik
24. 5. 1960 – René BÍLIK, literárny vedec, publicista 
25. 5. 1960 – Martin PREBUDILA, prozaik, básnik, autor kníh pre deti
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Na „životopis“ Slovenskej televí-
zie sme museli poriadne dlho ča-
kať. Nakoniec sme sa ho dočkali 
v podobe erudovanej práce Ivana 
Stadtruckera (1935), ktorý knihu 
Dejiny Slovenskej televízie (Per-

fekt 2015) s podtitulom Náčrt vývojových tendencií kultúrotvornej 
inštitúcie (1956 – 1989) pripravoval celý svoj život. Od roku 1956 zbie-
ral fotografie, dokumenty a spomienky na inštitúciu, o ktorej bol spolu 
s kolegami presvedčený, že svojím významom prevýši Maticu slovenskú 
či Slovenské národné divadlo.
 Hlavným zámerom autora bolo vystihnúť základné vývinové tendencie 
televízie, ukázať jej napojenie na spoločenské prostredie a upozorniť na 
nerovnosť východiskových pozícií voči centralizovanému pražskému 
vysielaniu. Tento fakt nenaznačuje diplomaticky, ale veľmi tvrdo ho 
pomenúva. Ekonomické aj technické činitele boli spočiatku nedosta-
točné, našťastie, nositeľmi progresu sa stali erudovaní zamestnanci. 
Ani neskôr nespočíval vývoj Slovenskej televízie iba v zlepšujúcom sa 
technickom vybavení, ale podľa tvrdenia autora predovšetkým v ľud-
skom prínose. Preto Stadtrucker do publikácie zahrnul krátke životopisy 
najdôležitejších zamestnancov, nahliadol pod rúško niektorých profesií 
a dôsledne vymenoval pracoviská zohrávajúce podstatnú úlohu vo 
vysielaní.

 Za 60 rokov svojej existencie vyprodukovala Slovenská televízia 
desaťtisíce televíznych, filmových, hraných, dokumentárnych a iných 
diel. Autor pri analýze niektorých z nich zachádza až do oblasti kritiky. 
Programy, ako Detektív Karol či Večerníček, totiž vychovali celé gene-
rácie slovenských divákov, čo si zaslúžilo jeho samostatnú pozornosť. 
Pomerne široko sa Stadtrucker venuje informáciám technického charak-
teru (čitateľ tak žasne nad okolnosťami prechodu z monochromatického 
na farebné vysielanie), ako aj informáciám o zabezpečovaní distribúcie 
zahraničných filmov, uskutočňovaní živých prenosov i nastavení pa-
rametrov samotného vysielania. Autor nechce zamlčiavať ideologickú 
bariéru panujúcu v Slovenskej televízii, naopak, na mnohých príkladoch 
konkrétne pomenúva „úradnícku nadprácu“, ktorá stála za zlyhaním ob-
jektivity a nestrannosti. Politické tlaky boli v televízii vždy prítomné, čo 
dobre vidno na problematických obdobiach našich dejín, ako okupácia 
či normalizácia, hoci hanebné obdobie „mečiarizmu“ v knižke chýba.
 Publikácia síce nie je atraktívne spracovaná, čím môže odradiť nie-
ktorých čitateľov hľadajúcich skratkovitosť a prehľadnosť, no napriek 
tomu má nesmierne bohatú informačnú hodnotu. Slovenská televízia je 
komplikovaný a sofistikovaný fenomén, počas svojej existencie sa do-
pustila mnohých fatálnych chýb, ale neodškriepiteľným faktom zostáva, 
že stála za zrodom nášho televízneho vysielania. Preto ani nemohlo byť 
autorovým cieľom podať sumárny rezultát, ale zhrnúť fakty a priniesť 
doposiaľ neznáme informácie.

Daniel Hevier ml.

Verejnoprávna televízia na Slovensku, dnes jedna zo zložiek RTVS, v tomto roku oslavuje 60. výročie svojho 
prvého vysielania. Jeho hlavným programom bol 3. novembra 1956 prenos zo slávnosti v bratislavskom PKO, 
ktorý si mohlo pozrieť približne 500 vtedajších majiteľov televízorov. Odvtedy sa televízia stala neodmys-
liteľnou súčasťou nášho života a výšková budova v Mlynskej doline je jedným z najznámejších symbolov 
hlavného mesta.

JUBILANTI 
od 28. apríla do 25. mája
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NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA

Cenu Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy 
získala Slovenská pošta za knihu Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 – 2014.

Cenu Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúce ilustrácie si prevzal Svetozár Košický 
za knihu K. Nádaská – J. Michálek: Čerti, bosorky a iné strašidlá.

Cenu Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu dostal Palo Bálik za 
knihu K. Beňová a kol.: Biedermeier.

Cenu Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za bibliofilské vydanie udelili M´ART PRINT 
a Ex Tempore za prácu AB 80.

Cenu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vydavateľstvu za učebnicu má Orbis 
Pictus Istropolitana za sériu kníh I. Kohanová a kol.: Nový Pomocník z matematiky pre 
5., 6., 7., a 8. ročník ZŠ.

Cenu Zväzu polygrafie na Slovensku tlačiarni za mimoriadne polygrafické spracovanie získala 
TBB za knihu K. Bajcurová – S. Petrová: Palo Macho.

Cena BIBIANY vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu putuje do vydavateľstva Buvik za knihu 
M. Rázusová-Martáková – M. Príbusová: Ako šlo vajce na vandrovku / O troch prasiatkach.

Cenu Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu si odniesli Miroslava Rudášová za 
prácu How deep is the ocean?, Satoko Fukui za prácu Little fat Squirrel, Lucia Žatkulia-
ková za prácu Spíme snívame a Lucia Uhríková za prácu Kozliatka.

O cenenie Najkrajšie knihy Slovenska 2015 podľa žánrov získali nasledujúce  
pub likácie. Vedecká a odborná literatúra: K. Nádaská –  

J. Michálek: Čerti, bosorky a iné strašidlá (Fortuna Libri), W. Kasper: 
Milosrdenstvo (Spolok sv. Vojtecha), Najkrajšie slovenské poštové 
známky 2005 – 2014 (Slovenská pošta). Krásna literatúra: J. Rihák: 
Pentcho (Marenčin PT). Literatúra pre deti a mládež: E. Ondrejič-
ka: Abecedári (Vyd. Spolku slovenských spisovateľov), M. Rázuso-
vá-Martáková – M. Príbusová: Ako šlo vajce na vandrovku / O troch 
prasiatkach (Buvik), V. Šefčík: Bola raz jedna láska (OZ Slniečkovo),  
Z. Mitošinková: Cesta domov (OZ Egreš), J. H. Hoffstädter: Cesta na 
svet (Vyd. O.K.O., Vyd. Slovart), V. Laurent-Škrabalová: Lapinovci z le-
tiska (Trio Publishing), Rudá Sova (M. Rudášová): Moje vodné dráčiky 
(Virvar), D. Hevier: Škola po škole (Literárne informačné centrum),  
J. Tatár: Turčianske povesti II (Matica slovenská). Učebnice: I. Kohanová 
a kol.: Nový Pomocník z matematiky pre 5., 6., 7., a 8. ročník ZŠ (Orbis 
Pictus Istropolitana). Knihy o výtvarnom umení a obrazové publiká-
cie: K. Beňová a kol.: Biedermeier (Slovenská národná galéria), B. Bachra-
tý: Laco Berger (Vyd. Slovart), Milan Paštéka (Vyd. Krása, Galéria mesta 
Bratislavy), A. Sládek: Medzičas (Vyd. O.K.O., Vyd. Slovart), K. Bajcurová – 
S. Petrová: Palo Macho (OZ Ateliér Studená 10, Vyd. Slovart). Bibliofilské 
tlače: AB 80 (M´ART PRINT, Ex Tempore). Študijné práce poslucháčov 
výtvarných a polygrafických škôl: Z. Šebelová: Bambolandia! (VŠVU), 
M. Rudášová: How deep is the ocean? (VŠVU), Kozliatka (Lucia Uhríková), S. Fukui: Little 
fat Squirrel (VŠVU), L. Žatkuliaková: Spíme snívame (VŠVU). Špeciálne ocenenie poroty:  
A. Salmela: Žirafia mama a iné príšery (Slovenská knižnica pre nevidiacich).

Kolekcia Najkrajších kníh Slovenska 2015 je vystavená v priestoroch BIBIANY v Bratislave 
do 26. mája.

SÚŤAŽE A VÝZVY
→ Žilinský samosprávny kraj, Liptovská knižnica  
G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši a Mesto 
Liptovský Mikuláš vyhlasujú 34. ročník literárnej 
súťaže začínajúcich autorov Krídla Ivana Laučí-
ka. Súťaží sa v kategóriách poézia, próza. Súťažné 
príspevky musia byť pôvodné a doposiaľ nepub-
likované. V jednotlivých kategóriách je potrebné 
odovzdať 3 – 10 básní a 1 – 3 kratšie prozaické útva-
ry alebo úryvky z dlhších próz. Súťažné príspevky 
v piatich exemplároch doručte (poštou a zároveň aj 
e-mailom) na adresu knižnice (Liptovská knižnica 
G. F. Belopotockého, Štúrova 56, 031 80 Liptov-
ský Mikuláš) najneskôr do 15. mája. Účastník 
súťaže musí mať najmenej 15 rokov, horná hranica 
veku nie je obmedzená. Viac info: 044/552 6216, 
kridla.i.laucika@gmail.com.

→ Dramaticky mladí je súťaž Divadelného ústavu 
o najlepší dramatický text autorov do 18 rokov. 
Môže sa na nej zúčastniť každý, kto má zaujímavý 
nápad a chuť vyskúšať si napísať divadelnú hru. 
Tematické zameranie textu je ľubovoľné. Prihláse-
né hry posúdi odborná porota, ktorá udelí aj cenu 
za najlepšiu kolektívnu hru. Uzávierka 7. ročníka 
súťaže je 23. mája. Texty pošlite na adresu: Di-
vadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratisla-
va – heslo „Dramaticky mladí“ alebo elektronicky 
na marek.godovic@theatre.sk. Viac info: Marek 
Godovič, 02/2048 7600, http://www.theatre.sk/sk/
aktivity/sutaz-textov-dramaticky-mladi.

→ Miestna knižnica Petržalka vyhlasuje 27. ročník 
celoslovenskej literárnej súťaže začínajúcich auto-
rov Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2016. 
Na súťaži sa môže zúčastniť každý autor, ktorého 
súťažná práca ešte nebola publikovaná ani ocene-
ná na inej literárnej súťaži. Témy súťažných prác 
sú ľubovoľné. Osobitne budú hodnotené a ocenené 
literárne práce o Petržalke. Súťaží sa v kategóriách 
poézia a próza a v štyroch vekových kategóriách: 
žiaci 1. stupňa základných škôl (3. – 5. ročník); 
žiaci 2. stupňa základných škôl (6. – 9. ročník); 
študenti stredných škôl a mládež do 20 rokov; 
dospelí nad 20 rokov. Rozsah prác: v poézii jedna 
báseň alebo súbor básní v maximálnom rozsahu 
spolu 90 veršov (pri básňach v próze maximálne 
3 normostrany); v próze jedna próza alebo súbor 
próz v maximálnom rozsahu spolu 10 normostrán. 
Práce v slovenskom jazyku treba poslať v troch 
exemplároch poštou na adresu: Miestna knižni-
ca Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5,  
zn. PSFU 2016. Termín uzávierky súťaže je 15. jún. 
Viac info: Mgr. Viera Némethová, 02/6252 0189, 
nemethova@kniznicapetrzalka.sk. 

V Koncertnej sieni Dvorana (VŠMU) v Bratislave sa 28. apríla slávnostne odo-
vzdávali ocenenia Najkrajšie knihy Slovenska 2015. Organizátormi súťaže sú 
Ministerstvo kultúry SR, BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti, Minis-
terstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská národná knižnica a Zväz 
polygrafie na Slovensku.

AKTUALITY
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Foto peter procházka

NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA
Peter Zajac v doslove k vašej knihe Me-
noslov hovorí, že „takéto texty môže napísať 
len niekto, kto vie o sebe už takmer všetko 
a ešte stále takmer nič“. Je písanie vždy zno-
va pokusom vojsť do svojho predobrazu 
a tam sa dozvedať, kto som, aby som mohla 
pochopiť niekoho iného?
Táto Petrova veta zaujala takmer každého, kto 
písal o Menoslove. Mňa pohladkala a potešila, 
dojala. Napriek veku som ešte vždy rovnako zve-
davá. Na seba? Aj to je pravda: toto však nemusí 
byť jednoznačne pozitívna charakteristika. Peter 
dobre vie, že o sebe máločo viem aj preto, že si 
máločo pamätám. Predobraz? Čosi určujúce asi 
ostáva, v povahe, spôsoboch, myslení, ale pre 
mňa je dôležitejšie, že v každom čase je človek 
iný a jeho vnútorný svet sa mení podobne, ako 
sa vymieňajú bunky jeho tela. Nikdy už nie je 
tým, kým bol na začiatku cesty: možno, že keby 
náhodou stretol minulú zo svojich podôb, ani by 
ju nespoznal a nemali by si čo povedať. Možno 
aj preto som sa pokúsila pristihnúť postavy Me-
noslovu v rôznych vekoch, ale v tom istom čase.

Jána Johanidesa ste osobne poznali. V čom 
bol magnetizmus jeho osobnosti?
Ján Johanides si ma našiel, keď narazil na nie-

Ako si sa prepracoval k svojmu štýlu – no-
vohradskému magickému realizmu?
Odkedy som vedel čítať, inklinoval som k príbe-
hom, ktoré miesili realitu s fikciou. Či išlo o vedec-
ko-fantastické cesty za hranice poznania, alebo 
strašidelné historky. Na tomto základe vyrástla 
moja náklonnosť k magickému realizmu – pokrivo-
vanie reality a vytváranie vlastného mikrosveta. 
Zároveň, keďže som nechodil do škôlky, pretože 
som nemal rád iné deti a trávil som predškolské 
obdobie so starkovcami v Lučenci, pravidelne som 
počúval historky o starom Lošonci, o našom roz-
vetvenom rodinnom strome alebo o povestiach 
kolujúcich po kotlinách Novohradu. A potom, jed-
ného dňa, sa tieto nitky preťali a vytvorili rodinný 
fotoalbum, v ktorom sa prelievajú príbehy, dejiny, 
fragmenty, tragédie i zázraky. Samozrejme, tento 
perkelt už varili Márquez, Borges či Ballek, ale 
nikto z nich nebol z Lučenca.

ktoré z mojich prvých próz. V spomienkach jeho 
generačných druhov čítam o excentrických 
a odvážnych scénkach, príhodách a výrokoch, 
ktorými na seba pútal pozornosť: muselo byť oslo-
bodzujúce v ére neslobody, zákazov a strachu 
ocitnúť sa v jeho spoločnosti. My sme, naopak, 
viedli dlhé, premýšľavé rozhovory v prítmí teraz už 
navždy pochovaných bratislavských viech alebo 
pod viničom vo dvoroch na terajšej Obchodnej, 
vtedy Molotovovej ulici.
 Časy potĺkania sa, v ktorých sa na pár týždňov 
uchýlil aj k nám do rodičovského bytu na Piláriko-
vej, potom na gotický hrad Zvíkov. A neskôr, keď 
si už našiel životnú lásku Oľgu, strávil počas jej 
operácie nejaký čas u nás na Búdkovej. Naplno 
nás zamestnával, fascinoval a prekvapoval svojou 
prítomnosťou a najmä chcel nahlas čítať zo svojich 
rodiacich sa rukopisov.
 S Oľgou si našli domov v Šali. Tam spoločne 
vyrastalo Janovo a Oľgino dielo, akoby hrali štvor-
ručne na spoločnej klaviatúre. Janov ručný papier, 
úcta ku každému slovu a písmenu, spoločný dôraz 
na detail. Oľga prepisovala Janove texty z mozaiky 
zostrihaných papierov, Jano zháňal prvotriedne 
olejové farby… Tam vznikali johanidesovské vety, 
zložité a nabité citom, súcitom, vášňou, túžbou 
vypovedať osudy nášho bláznivého času, zlosť, 

Román je zložený z fragmentov, miniepi-
zód a drobných detailov. Súvisí jeho vý-
stavba s láskou k poviedke alebo s tvojou 
druhou profesiou – filmom?
Na začiatku bola poviedka Labutia balada, ktorá 
získala hlavnú cenu v súťaži Poviedka 2012 or-
ganizovaná vydavateľstvom KK Bagala. Z tohto 
textu vyplynuli postavy, témy, atmosféra, pros-
tredie i jazyk, ktoré sa následne rozvili do knihy 
Vtedy v Lošonci. Každé mesto má svoj príbeh a ja 
som chcel debutovať práve textom, ktorý by za-
chytil a zhmotnil príbeh Lučenca. A dušu miesta 
tvoria ľudia, ktorí na ňom žijú, preto bolo úplne 
prirodzené uchovať ich príbehy, ktoré predznačili 
aj štruktúru knihy, jej výraznú fragmentarizáciu 
a „blbé odbočky, ktoré si neodpustím“. Asi to bude 
vychádzať z môjho vzdelania a lásky k filmu, ktoré 
vo mne ešte výraznejšie podnietili obrazotvornosť, 
rozbitie celku na detaily, motív zainteresovaného 

závisť, intrigy, jemnosť zločinu i jeho hrôzu. A na 
to hľadeli z Oľginých obrazov stále rovnako začu-
dované oči.

V treťom ročníku Eseje Jána Johanidesa 
pre stredoškolákov boli ako mottá vybraté 
tri Johanidesove myšlienky. Jedna z nich 
je: „Bez sebaovládania neexistuje krása. 
Je to najtajomnejšia vec v ľudskom živote.“ 
Máte podobnú skúsenosť?
Ozaj to postavil takto kategoricky? Krása môže 
byť darom, k sebaovládaniu sa človek dostane 
prekonávaním prekážok. Krása vie zakryť po-
vrchnosť, no rovnako často podčiarknuť hĺbku. 
Sebaovládanie prináša zmysluplný rytmus dní, 
sústredenie a zacielenie: pestovať ho môže rovna-
ko zločinec ako politik, mních či športovec, vedec 
či spisovateľ. A skutočne občas vedie ku kráse.
 Napokon tajuplnosť… Ján Johanides ju nachádzal 
v konaní, motiváciách a osudoch hrdinov svojich 
kníh, v osudových náhodách, ktoré na nich striehli 
ako pavúci na všadeprítomných sieťach. Vidí sa 
mi, že do takýchto nástrah a sietí zapletal aj seba, 
a nielen pri fabulácii svojich diel. Že sa aj vo vlast-
nom žití pohyboval v tajuplnom svete a nechal sa 
ním otĺkať, no najmä prekvapovať.

Dana Podracká

rozprávača alebo členenie na kapitoly. A pokiaľ 
ide o súčasnú slovenskú literatúru, nie som si 
istý, či hlasy kritiky, kričiace po veľkom románe, 
sú oprávnené. Keď sa rozhliadam okolo seba, po 
svete, ktorý sa segreguje hnevom a nenávisťou, 
mám pocit, že veľkým románom môže byť aj no-
velka alebo pokojne aj jedna jediná pekná veta.

Aký je tvoj vzťah k dielu Jána Johanidesa?
Jeho knihy mi neraz odkrojili celú noc, či na stred-
nej škole alebo na vysokoškolskom internáte. Za-
každým ma rovnako šokovalo, s akou ľahkosťou 
a presnosťou dokáže pomenovať svet okolo seba. 
Kriticky a do hĺbky, ale predsa s pokorou. Zau-
jímalo by ma, čo by povedal o súčasnosti. Ale 
mám pocit, že nič dobré. Odpočívajte v pokoji, Ján!

-jb-

ÚCTA KU KAŽDÉMU SLOVU
Prozaička, scenáristka a autorka literatúry pre deti a mládež Alta Vášová (1939) získala Cenu Jána 
Johanidesa za knihu Menoslov (F. R. & G.), v ktorej prináša 26 mikropríbehov, obrazov zo života jed-
notlivých postáv.Foto Lucia Gardin 

VEĽKÝM ROMÁNOM MÔŽE BYŤ AJ JEDNA VETA
Prozaik Peter Balko (1988) získal Cenu Jána Johanidesa pre autora do 35 rokov za svoju debutovú prózu  

Vtedy v Lošonci – Via Lošonc (KK Bagala), sčasti autobiografický román tematizujúci aj históriu Lučenca.

Neskrátené rozhovory si môžete prečítať na www.litcentrum.sk.

AKTUALITY
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Výchova dnes musí byť efektívna. Rodič by 
mal vedieť, čo chce dosiahnuť tým, čo koná. 

Ak chceme dieťa potrestať a zakážeme mu po-
zerať televíziu, mali by sme vedieť, aké psycho-
logické dôsledky budú nasledovať. Uvedomí si 
naše dieťa, prečo sme to urobili, a vezme si z toho 
ponaučenie? Je odobratie odmeny vhodný trest 
pre 6-ročné dieťa alebo je v tomto veku zbytočný?
 Kniha psychologičky Márie Tóthovej Šimčáko-
vej Som rodič a čo s tým? 2 (Fortuna Libri 2015) 
sa zameriava na konkrétne problémy vo výchove 
detí od 6 do 12 rokov – zlosť a jeho príčiny, strach 
a úzkosť, problémové správanie sa v škole, šika-
novanie, rozhovory o smrti, súrodenecká rivalita, 
hyperaktivita. Jej súčasťou sú aj životné príbe-
hy rodičov, omyly alebo stereotypy vo výchove. 
Publikáciu oživujú ilustrácie na každej strane, 
vtipné a farebné detaily od Davida Soboňa.
 Ak dieťa neposlúcha, nereaguje a robí všet-
ko pre to, aby nás nahnevalo, možno chce len 
upútať našu pozornosť. Niekedy ho podvedome 
vedieme k nevhodnému správaniu tým, že sa na 
tom smejeme a situáciu zľahčujeme. Sme radi, 
že je živé a veselé, a podvedome toto správanie 
obdivujeme. Dieťa chce našu pozornosť a vie, že 
si ju takýmto spôsobom získa. 

 Jeden deň sa dieťaťu 
nedarí a my nevieme, ako 
mu pomôcť, inokedy zažíva 
úspech. Ako tento okamih 
úspechu zachytiť a rozvíjať 
ho do budúcna? Každý člo-
vek má nadanie pre niečo 
iné. Hovorí sa, že neúspešní 
ľudia len nenašli svoj talent skrytý hlboko v sebe. 
Naviazali sa na niečo, v čom nie sú dobrí, a ďa-
lej svoje nadanie nehľadali. Súčasťou knihy je 
návod, ako ho identifikovať a rozvíjať. Autorka 
sa zaoberá aj aktuálnymi témami, ako je rozvod 
a nový partner v rodine, výučba jazykov, „kyber-
šikanovanie“, moderné hračky. Rozoberá však aj 
klasické témy –  prvá láska, prvé kroky v škole 
alebo domáce úlohy. 
 Každý rodič si želá, aby jeho dieťa obstálo 
v rýchlom svete plnom nástrah. U niektorých 
rodičov prevláda názor, že autoritatívny typ 
výchovy je pre deti nevhodný, pretože sú po-
tom ustráchané. Preto svojich potomkov vedú 
liberálnym štýlom – všetko je dovolené a dieťa 
je stredobodom domácnosti. 
 Z nikoho z nás sa pravdepodobne nestanú do-
konalí rodičia. Pár dobrých rád od psychológov 

však nikdy nie je na škodu. Zjednodušujú život 
zaneprázdneným rodičom. Je lepšie si niečo 
prečítať, ako sa učiť na vlastných výchovných 
chybách. 

Psychologička Jiřina Prekopová napísala 
knihu o súrodeneckej rivalite Prvorode-

né dieťa (Vydavateľstvo Premedia 2015, pre-
klad Veronika Bešková). V istom zmysle je 
priekopníčkou. Populárno-náučná publikácia 
doplnená o odborný výklad prináša doposiaľ 
neprebádanú tému. Autorka ju rozdelila na 
niekoľko častí, o problematike píše z pohľadu 
súrodencov, rodičov i prvorodených. Rozoberá 
traumatické zážitky v súrodeneckých vzťa-
hoch a prináša konkrétne príklady vzťahov 
a ich terapeutické riešenia. Čerpá nielen 
z odbornej praxe, ale aj z vlastnej skúsenosti 

– dozvedáme sa o problematickom vzťahu s jej 
sestrou. Píše o reakciách dieťaťa, ktoré naro-
dením mladšieho súrodenca stráca pozornosť 
rodičov. Kniha sa celkovo odvíja od autorkinej 
filozofie tzv. obnovy lásky v rodine, v rámci 
ktorej odmieta fyzické tresty, manipuláciu, 
prehnanú starostlivosť a sústreďuje sa na 
pozitívne aspekty života. 

ROZUM V HRSTI 
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do 26. mája

O knihu Návod na obsluhu dieťaťa môžete súťažiť,  
ak pošlete kupón Fortuna Libri na adresu našej redakcie.

Renáta Názlerová pôsobila ako redaktorka, 
šéfredaktorka, spolupracuje s televíziou JOJ 
na poste scenáristky a herečky, venuje sa tiež 
mediátorstvu, koučingu a firemnému vzdelá-
vaniu. V roku 2015 jej vyšiel román Návod na 
obsluhu lásky, 21. apríla v kníhkupectve Panta 
Rhei na Poštovej v Bratislave predstavila druhý 
román Návod na obsluhu dieťaťa (obe Fortuna 
Libri). Autorka v ňom rozoberá problémy medzi 
rodičmi a deťmi nielen v útlom veku, ale aj 
problémy, ktoré majú rodičia 50-ročných detí: 
„Druhá kniha vznikla ako spontánna reflexia 
na knihu prvú, ktorá hovorí o vzťahoch part-
nerských. Tiež je o vzťahoch a chce upriamiť 
pozornosť na to, že by sme mali dávať pozor na 
chyby, ktoré v nich robíme, pretože nás môžu 
pripraviť o lásku našich detí alebo o lásku 
našich rodičov. Vznikla, aby ľuďom pomohla 
pochopiť, že v starostlivosti o dieťa nejde len 
o bioplienky a o to, či ho dáme na súkromnú 
alebo štátnu školu, oveľa podstatnejšie je, akú 
stopu v tom dieťati zanecháme na celý jeho 
ďalší život.“ 

V kultivovane a vtipne napísanej beletrii 
Návod na obsluhu dieťaťa sa prelínajú prí-
behy klientov psychologičky Tamary Koch 
s jej vlastným osudom. Ide o reálnu posta-
vu alebo tu zapracovala literárna licencia 
(v niektorých momentoch som sa nazdá-
vala, že Tamara je akési vaše alter ego)?
Pokiaľ ide o príbehy, tie sú všetky 
skutočné. Psychologička Tamara 
Koch nie je identickou kópiou re-
álnej psychologičky, pretože by to 
bol prílišný prienik do súkromia, 
vznikla pre účely rozprávania o ži-
vote iných. Je pravda, že nesie isté 
autobiografické črty – nie je štíhla, 
romantická ani splašená – asi máte 
pravdu v tom, že tieto svoje vlastnos-
ti som jej prepožičala. Na rozdiel od 
nej mám však svoju rodinu, manžela, 
dieťa a robím odlišnú prácu (ale nie 
úplne). Predpokladám, že žiadny au-
tor (až na sci-fi žáner) nedokáže svoje postavy úplne 
oddeliť od seba a svojich názorov. Preto Tamara 
Koch nesie pečať životných postojov, ktoré by som 
možno v podobnej situácii mala aj ja. 

Mohli by ste prezradiť viac o konkrétnom 
podnete na vznik oboch kníh?
Okrem iných činností sa venujem aj mediátor-
stvu. Chvalabohu, nemôžem sa ani v tomto smere 
sťažovať na nedostatok práce, ktorá ale so sebou 
prináša aj spoluprácu s inými odbormi sociálnych 
vecí, políciou, neraz psychológom či psychiatrom, 

právnikmi. Tak vznikla moja 
spolupráca s psychologičkou. 
Slovo dalo slovo – ako to v živo-
te býva – a pri výmene názorov 
a skúseností sme si povedali, 
že by nebolo na škodu o týchto 
príbehoch hovoriť nahlas. Aby 
sa aj iní dozvedeli, že v tom nie 
sú sami, alebo sa poučili z chýb 
druhých skôr, než ich spravia 
oni. Toto samo o sebe by však 
knihu nestvorilo. Jedného dňa 
ma oslovilo vydavateľstvo For-
tuna Libri s otázkou, či by som 

nechcela skúsiť napísať román. V rovnakom čase 
sa teda stretla ponuka s dopytom a do troch me-
siacov bola na svete kniha Návod na obsluhu 
lásky – môj prvý román. 
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Uvažujete o pokračovaní „série návodov“ 
aspoň do tretice?
Áno, vo vydavateľstve sme už prediskutovali aj tre-
tie pokračovanie Návod na obsluhu šéfa. Týmto by 
som ale trilógiu „návodov“ ukončila a ďalšia kniha 
bude žánrovo a tematicky diferentná, aspoň dúfam.

Na rozdiel od manuálov k technickým vy-
moženostiam či od príbalových letákov 
k liekom si myslím, že pokúšať sa o návod 
na riešenie medziľudských vzťahov a ži-
votných situácií je viac ako problematické. 
Oceňujem váš istý nadhľad, ale i tak, aký 
máte vzťah k „manuálom“ vo všeobecnosti?
Čítanie manuálov akéhokoľvek druhu ma nebaví. 
Spolieham sa na svoju prirodzenú inteligenciu, 
pochopiteľne, nie vždy to vyjde. Vtedy tvrdím, že 
na príčine je nezrozumiteľne zostavený manuál, 
rozhodne nikdy nevidím chybu v sebe J. Samo-
zrejme, že v prípade oboch románov má takto kon-
cipovaný názov svoj význam. Návod na obsluhu… 
má človeku asociovať, že nech ide o akokoľvek 
citlivú oblasť života, má mať vždy zdravý rozum 
v hrsti. Lebo chyby vo vzťahoch – partnerských 
i rodičovských – najčastejšie pramenia buď z roz-
pínavosti vlastného ega, alebo z neschopnosti 
spomenúť si v momente návalu emócií, že v hlave 
máme orgán určený na premýšľanie. 

Ste známou publicistkou, moderátorkou, 
scenáristkou, herečkou, ale aj mediátor-

kou, šťastnou manželkou, hrdou mamou, 
nadšenou cestovateľkou. O čo by ste chceli 
doplniť tento výpočet v najbližších rokoch?
Toto nie je prvá príležitosť, pri ktorej vyhlásim, že 
sa považujem za šťastného človeka, pretože sa mi 
plnia všetky moje životné sny, vrátane túžby mať 
vlastnú milujúcu a milovania hodnú rodinu. Všetko, 
čo robím, ma nielen živí, ale aj baví. Ak by som si 
mohla ešte niečo priať, určite by som sa rada vrá-
tila k moderovaniu relácií, ktoré majú zmysel a nie 
sú len bohapustým „tliachaním“. Rada by som si 
znovu zahrala v nejakom filme, ešte viac cestovala 
a potešilo by ma aj viac písania kníh. Zistila som 
totiž, že aj toto ma baví – a ako!

Čo považujete vo svojom živote za rozhodu-
júce (zásadu, vplyv niekoho ap.)?
Bol by to dlhý výpočet ľudí, udalostí, okolností, 
skúseností. Pre účely nášho rozhovoru by som 
azda mohla uviesť jednu skutočnosť, ktorá súvisí 
so zážitkom z obdobia pred piatimi rokmi. Pri jednej 
v zásade nie náročnej operácii nastali komplikácie, 
v dôsledku ktorých nebolo isté, ako to dopadne. Na-
šťastie som prežila a odvtedy si idem životom s jed-
noduchou a pre mňa krásnou životnou filozofiou. 
Nezaoberám sa hlúposťou, nežičlivosťou a zlobou 
iných. Čas, ktorý mám (a ktorý má každý z nás 
presne vymeraný), nie som ochotná míňať inak 
ako na lásku, priateľstvo, dobro a životnú pohodu. 

Elena tapajová

Rodič je dôležitým elementom 
vo výchove dieťaťa, no ani on 
mu nedokáže dať odpovede 
na všetky otázky. Mladí ľudia 
v pubertálnom veku hľadajú 
samých seba, rozmýšľajú nad druhým pohlavím, 
bojujú s osamelosťou či nešťastnou láskou. To 
všetko súvisí s psychológiou a vhodné odpovede 
na to ponúka publikácia Marcusa Weeksa Psy-
chológia pre -násťročných (Ikar 2015, preklad 
Svetlana Žuchová). Stručne, zrozumiteľne a zá-
roveň odborne vysvetľuje, ako funguje myseľ, čo 
nás robí jedinečnými či ako vzniká motivácia. 

Stephen a Alex Kendrickov-
ci sú rodičmi desiatich detí. 
Aj preto sa rozhodli ponúknuť 
rady druhým rodičom pro-
stredníctvom knihy Dar lás-
ky pre rodičov (Vydavateľstvo 
Tatran 2015, preklad Andrea 
Behulová-Rajtárová). Cieľom 
autorov je naučiť ich vytrvalo prejavovať deťom 
lásku a sprevádzať ich všetkými obdobiami ich 
života. Publikácia je rozdelená na 40 dní. Každý 
deň sa má rodič zamyslieť nad danou myšlienkou 
vychádzajúcou zo Svätého písma. Dodržiavaním 
jednotlivých rád by mali vzťahy medzi rodičmi 
a deťmi viesť k vzájomnej úcte a dôvere. O obe 
knižky súťažte zaslaním kupónu príslušného 
vydavateľstva na adresu našej redakcie.

 Publikácia je určená pre  
rodičov s dvoma a viac deť- 
mi s komplikovanými vzťah-
mi. Rovnako je určená sú-
rodencom, ktorí prežívajú 
nekvalitný súrodenecký 
vzťah v dospelom veku. Je 
plná psychologických rád 
vedúcich k celkovému pozitívnemu náhľadu 
na život. Nina Chybíková

Francúzsky autor David Foenkinos aj vo svojej 
najnovšej knihe Hlava v oblakoch (Vydava-

teľstvo Slovart 2015, preklad Marta Činovská) 
stavil na osvedčený mix humoru a vtipu v spo-
jení s dojemnou láskavosťou voči ľuďom a ich 
pohromám.
 Po Foenkinosových predchádzajúcich príbe-
hoch vydaných vo Vydavateľstve Slovart (Než-
nosť, Naše rozchody) sa stáva literárnym maj-
strom na rozchody, skrachované lásky a nové 
začiatky. 
 Bernard má päťdesiat a nie je spokojný so 
svojím menom. Akoby prinášalo samé nebla-
hé tušenia. S krásnou Nathalie však už roky 
žijú šťastne a on si myslel, že to tak aj zostane. 

Po odchode ich dvadsaťročnej dcéry na stáž 
do Buenos Aires sa mu začína doteraz pevný 
svet rúcať. A veľmi rýchlo. Nathalie si našla 
milenca. Kvôli úverovej kríze a redukcii pra-
covných miest Bernard prišiel o prácu v banke 
a následne aj o domov. Zisťuje, že jeho doterajší 
priatelia boli súci iba na spoločné popíjanie 
a ohováranie. 
 Pokojná jeseň života sa nekoná. Po niekoľ-
kých nociach v hoteli musí zazvoniť na dvere 
svojich rodičov a znovu sa nasťahovať do izby 
svojho detstva. Dospelý syn na dlhšej „dovolen-
ke“ v domácnosti rodičov uväznených vo vlast-
nom stereotype je zárukou tragikomických 
nedorozumení a konfliktu životných štýlov. 
Nie je ľahké si stále pripomínať, že staronový 
obyvateľ detskej izby má päťdesiat a nečaká na 
ranné kakao ani dohadzovanie dobrej dievčiny 
od susedov…
 Foenkinosova kniha skvele plní jednu z vecí, 
ktorou môže dobrá kniha človeka obdarovať. Je 
zrkadlom, v ktorom zrazu čitateľ uvidí samého 
seba: zraniteľného a vystrašeného z neistej lásky 
a krehkých vzťahov, sebeckého, ale aj schopného 
sa povzniesť nad pohromy a nanovo naštartovať 
svoj život.  

 Bernard ukazuje plat-
nosť známej, ale súčasne 
toľko ignorovanej pravdy. 
Nikdy nie je neskoro na 
nový začiatok. Vlastne 
Bernardovi nový začiatok 
nevyšiel stopercentne – 
v dome svojej novej lásky 
končí len ako obyčajný nájomník. To nie je pod-
statné. Najdôležitejšia je schopnosť vziať veci do 
rúk, nepoddať sa zdanlivo neriešiteľnej situácii 
a nerezignovať pod náporom nešťastia, ktoré 
v jednej chvíli vyzerá ako koniec sveta. Takáto 
životná výzva je spoločná pre všetkých: tých, 
ktorí nešťastia svojou nešikovnosťou spôsobujú, 
aj ich obete. 
 David Foenkinos sa spočiatku živil ako učiteľ 
hry na gitaru. Dnes píše romány, divadelné hry 
a scenáre k filmom i komiksom. Jeho sympatie 
k týmto druhom umenia sú zrejmé aj z knižných 
príbehov. Postupne predstavuje jednu scénu za 
druhou a čitateľ si môže byť istý, že každá ďalšia 
bude ešte lepšia, vtipnejšia a ako vystrihnutá zo 
života, ktorý beží za oknami. 

lubomír Jaško
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Čo majú spoločné nadhľad a irónia zo Zlo-
dejov medu s nadhľadom a iróniou tvojich 
prvých kníh?
Pevne verím, že je to stále ten istý nadhľad a tá 
istá irónia, ktorú by som nazval skôr láskavým 
humorom. Irónia môže niekedy aj ublížiť a to by 
som naozaj nechcel. V Zlodejoch medu sa navyše 
dotýkam tém, ktoré sú pre niekoho možno citlivé. 
Náboženské či národnostné. Preto som sa snažil 
vážiť slová.

Veď práve, slovenská čitateľská nátura si 
potrpí na „váženie slov“ a stále sú témy, 
z ktorých si u nás neradno robiť žarty. Ako 
si hľadal správny balans? 
Na to neexistuje nijaký kľúč. Tu platí len niečo, čo 
sa dá veľmi nepresne nazvať intuíciou alebo citom. 
Ale netvrdím, že mám na to patent.   

Do akých súvzťažností sa v Zlodejoch medu 
dostávajú Krakov, Praha, Ostrihom či Nitra 
s latinskou Fossanovou?
Je to jednoduché. Prepojenosť týchto sídiel s Fossa-
novou som vybral na demonštrovanie interakcie 
stredomorskej kultúry s územím na sever od Álp. 
Sieť benediktínskych kláštorov s výmenou infor-
mácií, tovarov a rôznych noviniek fungovala vo 
vrcholnom stredoveku veľmi spoľahlivo. 

Čisto hypotetická otázka: vieš si predstaviť 
sám seba ako obyvateľa benediktínskeho 
kláštora na sklonku 11. storočia? V akých 
rolách by si sa cítil komfortne, akým by si 
sa vyhýbal ako čert krížu?
Predstavujem si dosť často, že unikám zo stresu 
do ticha kláštorných múrov, kde čas plynie v inom 
rytme.  Ale len na krátku dobu, po uplynutí ktorej 
by som sa vrátil späť. Som teda typický súčasný 
konzument, keďže mi ide iba o naháňanie zážit-
kov, povrchnú zážitkovosť. Byť reálne členom rádu 

a ešte k tomu v 11. storočí by bola asi iná káva. 
No ak by som sa tam mal zhostiť nejakého postu, 
určite by som rád pracoval v kláštorných vínnych 
pivniciach ako vrchný degustátor.

Ako si dospel k rozhodnutiu písať o dneš-
ných témach v kulisách inej epochy?
Aktuálne témy v kulisách inej doby pokladám za 
spisovateľsky, ale hlavne asi za čitateľsky atraktív-
nejšie, ako použiť súdobé reálie. Je to jedna z mož-
ností, ako si uvedomiť, že človek s jeho stratégiami 
prežitia je v podstate vždy rovnaký. Nezáleží na 
tom, či nakupuje na blatistom stredovekom rínku 
s pachom moču, alebo v sterilných predajniach zo 
skla a chrómu.

Konštatovanie našej stáročiami nezmene-
nej podstaty je, aj nie je pozitívnym postre-
hom. Znamená to, že človek je tvor a priori 
nepoučiteľný?
Môj skromný poznatok zo štúdia histórie je taký, 
že človek-jedinec je poučiteľný, ale ľudstvo je ne-
poučiteľné. Stačia dve generácie a všetka „pamäť 
ľudstva“ je fuč, robia sa znovu tie isté chyby.  

Ako ďaleko si pri písaní Zlodejov medu 
zašiel pri overovaní reálií použitých pre 
budovanie fikcie? Si systematickým a pre-
cíznym autorom?
Na Zlodejov medu som sa pripravoval poctivo, hoci 
som mal veľa naštudovaného už dávno. Niektoré 
veci som konzultoval s medievalistami Martinom 
Homzom a  Milošom Marekom. Neznamená to ale, 
že som sa vo všetkom podriadil. 

V akých momentoch si nástojil na autorskej 
licencii namiesto dôsledného pridržiavania 
sa faktov?  
Pár drobností. Napríklad samotné titulovanie kráľa 
Štefana. Pre jeho jednoduchosť som používal titul 

„uhorský kráľ“, hoci jeho reálne titulovanie bolo 
Rex Pannoniae, čiže kráľ Panónie.

Čo bolo pre teba spisovateľsky príťažlivé 
na vrcholnom stredoveku?
Paradoxy doby. Surový život v protiklade s čis-
totou ideálov. Dvojznačnosť v konaní jednotliv-
cov a skupín. Roľník prijíma nové náboženstvo 
a zároveň zotrváva v prejavoch pohanstva. Kráľ 
nastoľujúci kresťanstvo dáva štvrtiť svojich pro-
tivníkov. Pustovník bytostne oddaný Bohu si ničí 
svoje telo drastickými prejavmi sebazapierania. 
To sú veci, ktoré dnešnou optikou nie je možné 
zmysluplne posúdiť a asi by sme sa o to ani ne-
mali pokúšať. Sme príliš zahľadení do seba a do 
atribútov dnešnej doby.

Ako sa dá do takto koncipovanej matérie 
„vpašovať“ už spomínaný láskavý humor, 
ktorý nepochybne tvoji Zlodeji medu majú?
Obávam sa, že na to neviem odpovedať. Asi záleží 
aj na lexike. Medzi blasfémiou a humorom, hoci aj 
láskavým, môže byť vo výraze iba nepatrný rozdiel.

Stredovek nie je najstaršou epochou, ktorá 
ťa priťahuje. Aké sú korene tvojho intenzív-
neho záujmu o minulosť?
História ma zaujímala úplne odmalička a vždy sa 
mi zdala lákavejšia ako čokoľvek iné. Nechápal 
som, ako niekoho môžu zaujímať motorky alebo 
futbal, keď tam a tam vykopali pohrebisko z doby 
bronzovej alebo základy nejakej rotundy. Dosta-
li sa mi do rúk práce Jana Eisnera, Jana Buriana 
alebo Vojtecha Budinského-Kričku a bol som 
fascinovaný. Zabŕdol som aj do experimentálnej 
archeológie. Stále som niečo odlieval z olova do 
hlinených foriem, alebo som v poľnej peci vypaľoval 
zadymovanú keramiku s čiernym povrchom črepu. 
Krásne zážitky. K prvej časti otázky: máš pravdu 
– stredovek predsa len nie je obdobím, ktoré ma naj-
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Lukáš Luk v 90. rokoch 20. storočia publikoval v literárnom časopise 
Dotyky a neskôr v časopise LET. Na internetovom portáli AMNEZIA 
pravidelne uverejňoval texty v rubrike Svet očami Lukáša Luka. V roku 
2010 debutoval knihou Príbehy Považského Sokolca s ilustráciami Rudolfa Krivoša, ktorá 
postúpila do finálovej desiatky najlepších prozaických kníh literárnej ceny Anasoft litera 2011. 
Rovnaký finálový osud mala aj jeho Záhada Považského bula z roku 2013. Kniha Zlodeji medu 
(všetky Petrus) z roku 2015 sa venuje Európe zo začiatku 11. storočia a významnej dejinnej úlohe 
orechov, medu a pečených husí. Autor si zachováva anonymitu a píše pod pseudonymom.

STRATÉGIE PREŽITIA  
 ČLOVEKA SÚ ROVNAKÉ
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viac priťahuje. Najúžasnejšou epochou je pre mňa 
jednoznačne neolit. Úplná zmena životnej filozofie 
ľudského druhu. Mimochodom, som presvedčený, 
že neolitická revolúcia stále trvá. 

Aké sú podľa teba jej prejavy v našej kon-
zumnej spoločnosti?
Sú to všetky tie bio produkty, raw food, smoothies 
a špaldové otruby. Ale hlavne periodicky sa obja-
vujúci boom drobného farmárčenia, ktoré má vždy 
inú, stále bizarnejšiu podobu. V polovici minulého 
storočia vznikali na predmestiach záhradkárske 
osady, lebo panelákový balkón bol objektívne 
primalý. Po revolúcii odchádzali ľudia z mesta na 
Slatinské Lazy a na Myjavské kopanice, aby tam 
hospodárili na úzkych políčkach a chovali ovce. 
Väčšinou išlo o ľudí bez potrebných znalostí a sed-
liackych zručností. Dnes je aktuálny trend komu-
nitných záhrad. Hipsterskí rodičia chodia ukazovať 
svojim deťom, ako rastú ich tri kalerábové hlávky 
na vyvýšenom záhone niekde v areáli starej továr-
ne. Aby bolo jasné – nevidím v tom nič zlé, chcem len 
poukázať na stále pretrvávajúcu potrebu človeka 
babrať sa v zemi a získavať z jej plodivej sily niečo 
pod zub. Aj kvetináč s bazalkou na kuchynskom 
okne je ozvenou neolitickej revolúcie.

Kedy si na sebe prvý raz spozoroval schop-
nosť vtipne fabulovať?
Dobré veci niekedy vznikajú ako čaro nechceného. 
Pamätám sa, ako som pri upratovaní našiel zošity, 
do ktorých som niekedy vo štvrtom alebo piatom 
ročníku základnej školy písal dobrodružné príbehy, 
odohrávajúce sa v Indii. Samozrejme, že v tých 
príbehoch išlo o hľadanie pokladu. Mapka, podľa 
ktorej sa dalo k pokladu dostať, bola ukrytá v malej 
soške zlatého Budhu. Tieto príbehy som rozprával 
spolužiakom, keď sme stáli v dlhokánskych radoch 
v školskej jedálni, a mal som vtedy s nimi celkom 
veľký úspech. Neskorší Indiana Jones bol len slabý 
odvar. Vtedy som tieto príbehy fabuloval smrteľne 
vážne a vážne boli aj mojím publikom prijímané. 
Keď som to čítal o dvadsať rokov neskôr, plakal 
som od smiechu a prehýbal som sa v páse. Zrazu 
som to pochopil – najzábavnejšie veci vznikajú tak, 
že ich niekto v úplne inej, väčšinou nekomfortnej  
pozícii alebo s oklieštenou možnosťou poznania 
myslí vážne. Minimálne postava, ktorá je nosi-
teľom deja.

Kedy sa podľa teba k fabulačnej zručnosti 
pridala aj autorská schopnosť usmerniť 
naráciu tak, aby nešlo len o súbor anekdo-
tických príbehov, ale o ucelenú mozaiku?
Prišlo to nejako spontánne. Keď nájdeš spoločného 
menovateľa, nejakú hlbšiu, alebo hoci len formálnu 
spojitosť, môžeš pospájať hocičo. To ale platí iba 
pre prvé dve knižky. Zlodeji medu sú úplne mimo 
Považského Sokolca. 

Môžeme Považský Sokolec považovať za 
úplne vyčerpaný námet?
Teraz si brnkla na citlivú strunu. Po vydaní Záha-
dy Považského bula som si povedal, že Považský 
Sokolec pre mňa týmto prestal existovať. Často sa 
ale pristihnem, že nachádzam ďalšie motívy, ktoré 
môžu prežiť iba tam. A tieto motívy sa hromadia 
a hromadia…

Nie som za násilné hľadanie paralel Zlode-
jov medu s považskosokoleckými knihami, 
ale pravdou je, že aj v nich je silne prítomný 
cit pre krajinu a jej potenciál formovania 
obyvateľov. Prečo si voči tomuto momentu 
taký vnímavý? 
Netuším, prečo ma to tak fascinuje. Reliéf krajiny 
otláča svoj dezén do povahy ľudí, ktorí ju obývajú, 
ako do mäkkej hliny. Vnímavosť k interakcii medzi 
človekom a jeho prostredím môže byť pri písaní 
určitý bonus. Tiež v povolaniach, ktoré majú niečo 
spoločné s ekológiou alebo krajinotvorbou. Horšie 
je, keď je takouto diagnózou postihnutý nešťastník 
pohybujúci sa skôr v technickom prostredí. To je 
môj prípad. 

Pokiaľ ide o formálnu stránku písania, mô-
žeme predpokladať, že v budúcej knihe bu-
deš ešte štruktúrovanejší a rozprávačsky 
košatejší? 
Určite košatejší. Spoločný príbeh troch outside-
rov z troch rôznych kútov sveta pretĺkajúcich sa 
peripetiami dvadsiateho storočia si to vyžaduje. 

Si pseudonymový autor – ako odolávaš po-
kušeniu prerozprávať pri osobných stretnu-
tiach obsahy svojho písania?
Odolávam tomu ťažko, ale držím sa. Našťastie, 
existujú rôzne formy komunikácie, kde sa dá pl-
nohodnotne debatovať aj s pseudonymovým som-
brerom na hlave. 

Si typ autora s jasne načrtnutou predsta-
vou príbehu, alebo sa počas písania dáš aj 
spontánne uniesť samotným aktom tvorby?
Vždy mám konkrétnu predstavu, čo má byť na za-
čiatku a ako má vyzerať koniec. Práve poslednú ka-
pitolu mávam napísanú ako prvú a väčšinou na nej 
už nič nemením. Vo veľkom priestore medzi úvodom 
a záverom sa, samozrejme, nechávam unášať aktom 
tvorby, ale z času na čas zdvihnem hlavu a zavetrím, 
či som sa príliš nevzdialil od vytýčenej línie.

Máš aj ako čitateľ rád racionálny prístup 
k tvorbe?
Asi áno. Mám problém s čítaním textov, z ktorých je 
zrejmé, že autor netušil, čo bude na druhej strane. 

Jazyk v Zlodejoch medu imituje dobový 
pátos. Možno až príliš okato. Čo pre teba 

znamená práca s jazykom? 
Jazyk je plnohodnotným členom partie pri stavaní 
príbehu. V niektorých ohľadoch dokonca dôležitej-
ším ako samotný dej. Minimálne sa vhodne dopĺňa-
jú. Pri písaní Zlodejov medu som musel čo najver-
nejšie simulovať výrazové prostriedky súdobého 
kronikára, preto je tam dobový pátos určite cítiť. 
Ornamentika slov a slovných spojení musela dať 
najavo, že opisovaný príbeh je hoden toho, aby ho 
niekto „akože“ prácne napísal na arch pergamenu. 
Otvorene priznávam, že v tomto prípade som bol 
nútený ukradnúť niekoľko kamienkov z mozaiky 
stredovekých uhorských kroník, a dokonca som 
použil aj materiál zo súčasného liturgického jazyka, 
ktorý je priezračne krásny.

Ako znášaš doterajšie mediálne a literár-
nokritické mlčanie o tvojej tretej knihe 
vzhľadom na fakt, že predošlé dve sa stretli 
s výrazným úspechom?
Necítim v prípade Zlodejov medu nejaké mediálne 
mlčanie, lebo na niektorých počinoch, či už rozhla-
sových alebo printových, sa práve pracuje, ale ešte 
nie sú „vonku“. Už pri písaní tejto knižky mi ale bolo 
jasné, že to nebude nejaká masovka. V jadre ide 
o dosť intímnu záležitosť vyjadrujúcu vzťah autora 
k nejakej téme a k miestu. Asi by tejto knižke aj viac 
svedčalo, aby bola príjemným bibliofilským bonu-
som pre užší okruh známych a priateľov, prípadne 
pre niekoho, komu je jej téma blízka. K tomu tie ilu-
strácie. Očakávať reakcie ako u predchádzajúcich 
knižiek by bola z mojej strany trúfalosť. 

Tvoju najnovšiu knižku si aj ilustroval. Ako 
k tomu došlo?
Toto, paradoxne, možno bola trúfalosť. Po Rudolfovi 
Krivošovi a Milanovi Laluhovi dať ilustrovať knižku 
Lukášovi Lukovi vyzeralo na začiatku ako blázni-
vý nápad, ale potom sme si s vydavateľom Petrom 
Chalupom povedali: prečo nie? Ak má byť knižka in-
tímnou záležitosťou autora, nech si to autor zoberie 
na zodpovednosť celé. Nemalú úlohu v tom zohrala 
aj moja manželka, ktorá trpí utkvelou predstavou, 
že viem kresliť. Ako grafik alebo ilustrátor som sa 
nikdy necítil. S keramikou si však tykám – škoda, 
že sa do knižky namiesto ilustrácií nedajú vkladať 
terakotové figúrky.

Do akej miery sleduješ domácu literárnu 
scénu? Čo preferuješ ako čitateľ?
Literárnu scénu, ani domácu, nesledujem systema-
ticky. Skôr živelne a postupom pokus-omyl. Mám, 
samozrejme, vytipovaný okruh autorov, u ktorých 
už dopredu viem, že pôjde o čitateľský zážitok: Juraj 
Bindzár, Dušan Mitana, Dušan Dušek, Veronika 
Šikulová. Páčia sa mi aj beletristické veci Pavla 
Dvořáka. Z mladších Ján Púček, Ivana Dobrakovová 
či Maroš Krajňak. Ale asi som mal Veronu Šikulovú 
zaradiť medzi mladších.

Zuzana Belková
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„Len nekonečnému romantikovi 
sa žiada obdivovať krajinu aj 
vtedy, keď sa vonku ženia 
všetci čerti.“

Dobré
čítanie

2016
4

súťaž

O knihu Pocestný môžete súťažiť, ak pošlete kupón OZ Hronka na adresu našej redakcie.

Občianske združenie Hronka sa orientuje predovšetkým na vydávanie filozofických diel, v tomto roku plánuje okrem iného vydať publikáciu Pračlo-
vek a neskorá kultúra od Arnolda Gehlena (preklad Ladislav Šimon), základné dielo týkajúce sa filozofie inštitúcií. Podrobný rozbor života a filozofic-
kého odkazu francúzskej filozofky Simone Weilovej prinesie kniha Marie-Madeleine Davyovej s názvom Simona Weilová (preklad Andrej Záthurecký). 
V edičnom pláne sú tiež dve publikácie od Reného Guénona Kríza moderného sveta a Symbolika kríža (obe preklad A. Záthurecký), ďalej Heslá (pre-
klad Pavol Sucharek) Jeana Baudrillarda. Publikácia Harolda Pintera, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru za rok 2005, s názvom Rôzne hlasy. Próza, 
poézia, politika (preklad Ján Paroš) prinesie výber z vyše 50 rokov prozaickej a básnickej tvorby autora, ale aj články politické. Úvahy, sentencie, eseje 
budú obsahovať tituly Mikuláša Šoóša Stupaje a Jána Paroša Dojmy a postoje.
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 Pri bližšom zoznámení sa s výberom zisťujeme, že ide o črty, glosy, miniatúry, 
úvahy, texty bez deja. Walser prostredníctvom nich zachytával prchavé momenty zo 
svojich nespočetných prechádzok. Ideálne v prírode, no nevyhýbal sa ani veľkomestu, 
uličkám či krčmám. Priestor niekedy ustupuje do úzadia, aby vynikol estetický mo-
ment, ktorý sa snaží zachytiť. Musel ho očariť. Alebo aj znechutiť a šokovať. Skrátka 
v ňom zachovať stopu. Podnetom mohlo byť gesto, ladný pohyb, nezvyčajne zafarbený 
súmrak, snehobiely oblak, zaľúbená dvojica v člnku… Uchvátiť ho dokázalo kadečo, 
nielen to, čo bolo očividne krásne: „Všetko bolo príšerne hrôzostrašné. Nebo nikde a zem 
premočená.“ Len nekonečnému romantikovi sa žiada obdivovať krajinu aj vtedy, keď 
sa vonku ženia všetci čerti. A Walser taký bol. 
 Pozorované zrkadlí jeho vnútro. Ak je zamilovaný, príroda mu pripomína jeho milú 
a robí ho ešte šťastnejším. Svet si akoby spomaľuje. Banálnym, prchavým impresiám, 
ktoré by si nik nevšimol, Walser dodáva dôležitosť a nezvyčajnú hĺbku. A rovnako 
ako sa v jeho textoch znenazdajky objavia, tak sa i vytratia, zjavne bez pointy. Pri 
prechádzkach nielen pozoruje, ale príbehy si aj predstavuje, dotvára (Nočný výlet). 
Jeho pozorovania, zo začiatku celkom prosté, často vyústia k prekvapivému poznaniu: 
„Keď dáš dievčine najavo, že je pekná, opeknie ešte viac, takmer to nedokážeš pochopiť. 
Žena nikdy nie je taká vábna ako vtedy, keď vidí, že vábi.“ 
 Čitateľ sa v prózach stretne aj s úvahami (Všehochuť), snami, rozprávkovými bytos-
ťami či fantáziami, v ktorých autor túži po lepšom svete bez zla a chudoby. Iné texty 
sa blížia denníkovým zápiskom, minidrámam, no o žánri ako takom nemožno hovoriť, 
keďže sú tieto prózy viacznačné a medzi nimi existuje „celý rad prechodov, prestupov 
a kombinácií“, ako píše v doslove český prekladateľ a publicista Radovan Charvát. 
 Dobe, v ktorej tento švajčiarsky spisovateľ tvoril, samozrejme, zodpovedá i jazyk. 
Je náročné vyjadriť niečo také nádherné, aby sme svoj pocit niekomu sprostredko-
vali a pritom sa nezosmiešnili. Autor sa nevyhýba pojmom, ako šťastný, fascinujúci, 
pekný, neskutočne krásny. Na prelome 19. a 20. storočia mali svoju moc. Ich vysoká 
koncentrácia na malom textovom priestore sa však dnes už nenosí, no pestrosť 
autorových vyjadrovacích prostriedkov dokazuje jeho úprimný autentický zážitok 
vychádzajúci z vlastnej skúsenosti. Aj keď treba dodať, že sa zdá byť z času na čas 
až príliš precitlivený. 
 Robert Walser veril, že ho túlačky, pozorovania, všetko to, čo dokázal zachytiť zmys-
lami, robia lepším človekom. Obyčajným veciam dodával nečakaný rozmer a sviežosť. 
Bol tiež presvedčený, že hoci sa nám zdá, že nevidíme nič mimoriadne, beztak toho 
vidíme veľmi veľa. A práve tieto odkazy sú pre našu dobu obzvlášť dôležité. Prečo? 
Odpoveď nehľadajme vo vyše stovke krátkych próz v knihe Pocestný, tá nás svojou 
senzitívnosťou voči svojmu okoliu len povedie, ale predovšetkým sami v sebe.

Beáta Beláková

Záhaľka. Robert Walser (1878 – 1956) bol jej nefalšovaným 
milovníkom. Nie preto, že by bol pohodlný či azda lenivý. 

Filozofi, literáti aj psychológovia radia záhaľku medzi najvyššiu 
formu poznania, duchovnú činnosť. Je to zvláštny meditatívny 
stav, po čase sa stane rituálom a človek ho začína bytostne 
potrebovať. Walser využíval tieto momenty na tvorbu. Svoje 
postrehy si pravidelne zapisoval. Okrem siedmich románov 
(štyri sa dochovali, ostatné sú zrejme stratené), básní a mini-
drám napísal okolo tisícky krátkych prozaických textov. Výber 
z nich vychádzajúci z jeho súborného diela Sämtliche Werke 
in Einzelausgaben (1985 – 1986) vydalo Občianske združenie 
Hronka pod názvom Pocestný v skvelom preklade Kataríny 
Széherovej. Jeho zámerom je predstaviť rôznorodosť a bohatosť 
autorových tém a motívov.
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dičstva v Banskej Štiavnici, s ktorou je spätá väčšia časť jej 
života a ktorá je často prítomná aj v jej tvorbe), napokon oba 
rozhovory sú priestorom aj pre osobné vyznania týkajúce sa 
autorkiných názorov, presvedčení, hodnôt. 
 Informatívnu hodnotu má kalendárium. Sprevádza nás 
autorkiným osobným i pracovným životom, a aj jej tvorbou. 
Hodnotný čitateľský zážitok z knihy možno podľa mňa pripí-
sať nielen kvalite Lichnerovej próz, ale aj dobre premyslenej 
koncepcii profilového výberu Láska je jabĺčko.

Etela Farkašová 

Najpredávanejšie knihy
Knihy LIC
Námestie SNP 12, 812 24 Bratislava
0907/080 036, branislav.breza@litcentrum.sk, 
www.litcentrum.sk

Daniel Hevier – Alan Hyža
Bratislava včera a dnes/ 
Bratislava yesterday and today
Dajama

Vladimír Mináč
Zakázané prózy
Literárne informačné centrum

„Len nekonečnému romantikovi 
sa žiada obdivovať krajinu aj 
vtedy, keď sa vonku ženia 
všetci čerti.“

„…výber ponúka možnosť 
vnímať text zo znásobenej 

perspektívy, cez jeho 
viaceré, neraz aj odlišné 

interpretácie.“

Vydavateľstvo Tranoscius vydalo profilový výber z tvorby Rút Lichnerovej 
Láska je jabĺčko ako 5. zväzok edície Profily. Po výberoch z tvorby Pet-

ra Jaroša, Dušana Dušeka, Jána Beňa a Pavla Vilikovského tak máme možnosť 
zachytiť vývinový oblúk v tvorbe tejto výraznej autorskej osobnosti, uvidieť ju 
komplexnejším pohľadom. 
 Do profilového výberu editor Vladimír Petrík zaradil poviedky, novely a úryvky 
z rozsiahlejších próz z kníh V Kremenisku (1989), Šahíziho tabía (1994), Slepá rybka 
(1998), Rieka. Príbeh bielej, ružovej a tyrkysovej (2000), Anna Regina (2006), Hostina 
(2015) a poviedku, podľa ktorej nesie výber názov.
 Profilové výbery vychádzajúce v tejto edícii majú dobre premyslenú koncepciu, 
neredukujú sa len na samotné vybrané texty, ako to niekedy vo výberoch býva, 
ale prinášajú aj rozhovory s autormi a ohlasy na ich diela. Nie je to nepodstatný 
moment, prostredníctvom recenzií, úvah či iných podôb reflektovania literárnych 
textov výber ponúka možnosť vnímať text zo znásobenej perspektívy, cez jeho 
viaceré, neraz aj odlišné interpretácie. Nesporne to obohacuje čitateľský zážitok 
a umožní čítajúcim (vychádzam z vlastnej čitateľskej skúsenosti) viesť dialógy už 
nielen so samotným literárnym textom, ale aj s jeho jednotlivými interpretáciami. 
 V profilovom výbere Láska je jabĺčko nájdeme v časti venovanej kritickým 
ohlasom štúdie Viery Žemberovej, Jána Kačalu a Michaely Jurovskej, recenzie 
Alexandra Halvoníka, Rudolfa Dobiáša, Ivana Kadlečíka, autorky týchto riadkov 
a analytický doslov zostavovateľa. Pri čítaní tejto časti publikácie som si uvedomila 
spomínanú možnú viacpohľadovosť na konkrétne texty, zaujímavé bolo sledovať, 
ako sa niekde rozbiehajú a inde zase stretávajú ich jednotlivé interpretácie.
 Limitovaný priestor dovoľuje pristaviť sa len pri niektorých: v štúdii V. Žembero-
vej sa kladie dôraz najmä na sledovanie etických a noetických momentov vo svete 
Lichnerovej postáv (problém spravodlivosti, dobra, zla, pravdy), ako aj na mapovanie 
ich psychického sveta (emocionalita, pamäť – kontinuita zapamätaného), takisto 
dôraz na magickosť textov. M. Jurovská upriamuje pozornosť v Lichnerovej prózach 
okrem iného na vizuálne prvky, výrazovo-štylistickú čistotu, silu príbehu, a hoci 
číta Lichnerovú v kontexte súčasnej slovenskej aj európskej literatúry hľadajúc 
isté paralely, do popredia vyzdvihuje jej svojskosť. Nekonvenčnosť a originálnosť 
autorkiných próz oceňuje v doslove aj V. Petrík. Nepochybne zaujímavé sú – z pred-
chádzajúcich sa zameraním sčasti vymykajúce – analýzy jazyka v autorkiných 
prózach, detailné rozbory charakteristických vetných konštrukcií a ich špecifík, 
ako ich nájdeme v štúdii J. Kačalu. K oceňovaným stránkam Lichnerovej tvorby, 
v ktorých sa zhodujú viaceré kritické ohlasy, patrí originalita, poetickosť, magic-
kosť, symbolickosť, zmyslovosť, farebnosť, hudobnosť textov, a predovšetkým ich 
výrazná literárna kvalita.
 Ďalším obohacujúcim prvkom vo výbere sú rozhovory, práve v tomto žánri môže 
dôjsť k odhaleniu aj takých dimenzií autorskej osobnosti, aké vo vybraných textoch 
nemusia byť priveľmi zjavné, najčastejšie ide o priblíženie jej ľudských stránok. 
V publikácii je zaradený rozhovor Vladimíra Petríka Obraz ozrejmujúci sa paradoxne 
tým, čo nie je z roku 2015 a rozhovor Jána Zaťka Tvorba ako hľadanie identity z roku 
2006. Lichnerová v nich približuje genézu jednotlivých diel, naznačuje základné 
inšpirácie a motívy, ktoré viedli k ich napísaniu, ale dáva nahliadnuť aj do takých 
stránok svojho života, o ktorých sa nedozvieme z jej próz (za charakteristický 
pokladám napríklad autorkin „rukolapný príspevok“ k záchrane kultúrneho de-
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«  KUPÓN
do 26. mája Súťažte o knihu Hry vetra zaslaním kupónu VSSS na adresu redakcie.

FINALISTA CENY ANASOFT LITERA 2016

„Hnacou silou všetkych 
poviedok je premyslená, 
originálna pointa...“

súťaž

súťaž

KUPÓN 
VYDAVATEĽSTVO SPOLKU 

SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

SLOBODU BAŽANTOM

Vanda Rozenbergová
Vydavateľstvo Slovart 2015

Rovnako ako pri debute, aj teraz Vanda Rozen-
bergová pomenovala svoju aktuálnu zbierku 
poviedok podľa rovnomenného, tentoraz zá-
verečného príbehu. Na to, že jej poviedková 
tvorba pristane, už viac ráz upozornila v lite-
rárnej súťaži Poviedka.
 Zbierka Slobodu bažantom sa skladá 
z 15 textov, ktoré spolu vytvárajú zaujímavý 
prozaický celok. Jednotlivé rozprávania sú 
postavené najmä na osobitých postavách, pri 
ktorých sa autorka vôbec neobmedzuje. Príbeh 
dokáže prerozprávať priamy aj vševediaci roz-
právač, muž, žena i dieťa, zároveň sa striedajú 
uhly rozprávania z pozície jednotlivých po-
stáv (Sauno Paulo, Slobodu bažantom, Altaluna). 
O svojich protagonistoch prezrádza všetko, do-
slova ich obnažuje, ale len pred sebou samými 
a čitateľmi. Môžeme hovoriť o istej „genealógii“, 
keď autorka rozprávaním reťazí informácie 
o viacerých postavách súvisiacich s príbehom.
 Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o jedno-
duchých hrdinov, sú však vždy niečím špeci-
fickí, ich odlišnosť je zdôraznená aj výberom 

„exkluzívnych“ mien (Metod, Jenovéva, Kiril, 
Altaluna, Lino). Ženské hrdinky sú zviazané 
povinnosťami matky, manželky, často sa cítia 
nenaplnené a osamotené (Výbuch ako prudká 
exotermická reakcia, Potkan, Vykrádači svetov, 
Islanďania). Muži vystupujú voči svojmu okoliu 
dominantne, až despoticky (Výtvarné techniky, 
Koža). Naopak detskí hrdinovia oplývajú vý-
razným pozorovacím talentom, prenikavou 
bystrosťou a svojím čistým videním sveta 
vystupujú ako múdrejší protipól dospelých 
(Islanďania, Pachy a úmysly, Altaluna). Nezastu-
piteľné postavenie v rozprávaní majú zvieratá, 
zvyčajne sú však v pasívnej pozícii.
 Väčšina príbehov sa odohráva v priestore ro-
diny a vzájomných rodinných vzťahov, dôležitú 
úlohu zohrávajú spomienky a rovnako motív ná-
hody, respektíve osudovosti (Výtvarné techniky, 
Slobodu bažantom). Aktuálnosť témy rozprávania 
v spojitosti s aktuálnosťou doby býva obostlaná 
patinou minulosti. Hnacou silou všetkých povie-
dok je premyslená, originálna pointa, ktorá robí 
čítanie netrpezlivým a prekvapivo úderným.
 Vanda Rozenbergová píše poviedky s dávkou 
krehkosti a ľahkosti, no s výraznou, výbušnou 
výpoveďou o svete a ľuďoch v ňom. Kniha Slo-
bodu bažantom je zbierka o zbavení sa šnuro-
vačky každodennosti a stereotypu a o výzve 
nasadiť si krídla voľnosti a lietať.

JANA KIČURA SOKOLOVÁ

jej manžela Antona Švenková vytvorila typ 
muža, ktorý emocionálne ukotvenie nenašiel 
ani v novom vzťahu, ba, ani ho tam – čo je me-
nej zvyčajné – neočakával. Vstupoval do neho 
so značnou mierou ľahostajnosti, nová rodina 
mu nemohla vynahradiť to, že sa mu nepodarilo 
naplniť ambície z mladosti – stať sa spisovateľom 
alebo aspoň vynikajúcim novinárom. Protagonis-
ta si pridobre uvedomuje svoje zlyhanie v tom, na 
čom mu naozaj záležalo, frustráciu neprekryje 
ani nové manželstvo a otcovstvo…
 Švenkovej román nemožno zredukovať len 
na príbeh stroskotania starého a (ne)naplnenia 
nového partnerského vzťahu, hlavný príbeh je 
votkaný do „príbehu“ celej našej súčasnej spoloč-
nosti. Autorka otvorene identifikuje jej viaceré 
(najmä morálne) kazy, ako pohltenie konzumom, 
duchovné vyprázdnenie, hodnotový chaos, no 
nebola by to Švenková, aby nepoukázala aj na 
rastúcu sociálnu nerovnosť a nespravodlivosť, na 
absenciu ideí, ktoré by mohli zmeniť smerovanie 
takejto poblúdenej spoločnosti, a vôbec, celého 
súčasného sveta.
 V spoločenských podmienkach, kde penia-
ze a materiálny zisk predstavujú dominantné 
hodnoty, sa Švenkovej hrdinky a hrdinovia 
zväčša zhodujú v konštatovaní o chorom svete, 
no nemajú silu niečo na ňom meniť, ostáva im 
buď tichá rezignácia ústiaca do prázdnoty ako 
hlavného životného pocitu, alebo útek do vnú-
torného sveta vystavaného z hodnôt klasickej 
literatúry (klasického umenia) – alebo aj anga-
žovanosť v prospech druhých, ktorí sa ocitnú 
v núdzi a potrebujú pomoc…
 Hry vetra sú románom o našej súčasnosti, ale 
možno ho vnímať aj ako román o literatúre a jej 
možnostiach pozitívne zasiahnuť do života, byť 
v ňom (pre niekoho) pevným bodom určujúcim 
hodnotovú orientáciu. Kniha má predpoklad 
osloviť širšie čitateľské publikum aktuálnosťou, 
nekomplikovaným rozprávačským štýlom, ale 
aj kritickosťou pohľadu na to, ako dnes žijeme, 
a morálnym posolstvom, ktoré z tohto pohľadu 
vyplýva.

ETELA FARKAŠOVÁ

BIELENIE

Eva Pariláková
Skalná ruža 2015

Eva Pariláková získala v 2. ročníku literár-
nej súťaže Básne 2010 Asseco Solutions 
2. miesto. Aj tento úspech signalizoval autorkin 
básnický potenciál a motivoval ju k tomu, aby si 
raz čitatelia mohli jej verše prečítať aj v knižnej 
podobe. Jej básnický debut s názvom Bielenie je 
rozdelený na sedem častí: Červená, Zelená, Modrá, 
Žltá, Sivá, Čierna, Biela.

HRY VETRA

Viera Švenková
Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov 2015

Viera Švenková (1937), popredná prozaička, 
esejistka a publicistka, patrí k stáliciam na slo-
venskej literárnej scéne už niekoľko desaťročí. 
Je to autorský typ, ktorý ostáva verný určitému 
tematickému okruhu a osvedčenému spôsobu 
rozprávačstva. V novom románe, ktorý možno 
označiť ako sociálny román (v zmysle úsilia kri-
ticky reflektovať súčasnú sociálnu realitu), Šven-
ková situovala dej do Bratislavy, čo jej umožnilo 
poskytnúť zábery intelektuálneho prostredia 
(konkrétne prostredia redakcie istého popu-
lárneho týždenníka), a s tým súvisia aj iné typy 
protagonistov, na aké sme viac či menej zvyknutí 
vo väčšine autorkiných próz.
 Epická línia románu je pomerne jednoduchá, 
kľúčovou udalosťou je rozvod hlavnej postavy 
Nely, ktorú manžel Anton, šéfredaktor spomí-
naného týždenníka, podvádza so svojou sekre-
tárkou Soničkou. Nela sa začne obviňovať z chýb, 
pre ktoré nezvládla manželskú rolu, a v prvej 
fáze rozbehnutých udalostí je rozhodnutá bo-
jovať za záchranu manželského vzťahu: kvôli 
sebe i kvôli dospievajúcej dcére Lucii. Neskôr sa 
so situáciou vyrovnáva, ponára sa čoraz väčš-
mi do prekladateľskej práce, v ktorej nachádza 
zmysel života, upína sa na literatúru a napokon 
v starobe nachádza duševnú rovnováhu najmä 
vďaka bohatému vnútornému svetu, ktorý si 
programovo dlhodobo vytvárala… V postave 
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O knihu Bielenie súťažte zaslaním kupónu Skalná ruža na adresu redakcie.

 Parilákovej subtílne, no sémanticky nasýtené 
kontemplatívne miniatúry prechádzajú plynulo 
z jednej časti do druhej tak, ako do seba vtekajú 
farby dúhy, a vytvárajú mozaiku, prezrádzajúcu 
poetkino básnické smerovanie. Nemajú názvy, 
čím sa ich kontinuálnosť len umocňuje. Hneď 
prvá báseň napovedá, aká bude ústredná téma 
zbierky: „keby sa také srdce dalo z tela vybrať, do 
čista vyprať / zavesiť do slnka, nech ním prefukuje 
vietor / pred mojím sťažka svitajúcim oknom / uro-
bila by som to“. Smútok a bolesť vyplývajúce zo 
straty sú zakorenené tak hlboko, že čitateľ musí 
odkryť niekoľko vrstiev, aby spoznal skutočný 
rozmer autorkiných veršov.
 Pariláková je vo svojej metaforike veľmi  
výrazná a nekonvenčná: „vzduch preosiaty 
o pár smutných vrán“, „vták pred smrťou vždy  
prikývne skutočnému slnku“. Na niektorých 
miestach sú však básne ťažšie komunikova-
teľné, čo môže byť spôsobené značne intímnou 
spoveďou poetky. Pre autorkine básne sú cha-
rakteristické reflexívne prvky a prírodné mo-
tívy. Akoby jej splynutie s prírodou pomáhalo 
zmierniť smútok a nájsť vnútornú rovnováhu. 
Cykly, v ktorých sa obnovuje príroda, prirov-
náva k duševným cyklom lyrického subjektu, 
očisťujúcim jeho vnútorné životné prostredie.
 Pariláková nazvala jednotlivé časti zbierky 
podľa farieb, ktoré symbolizujú akúsi ontoge-
nézu prežívania. Poslednou časťou je Biela. Tak 
ako sa biele svetlo skladá z celého farebného 
spektra, tak sa do poslednej časti básnickej 
zbierky zbiehajú všetky poetkine básne, aby sa 
cez prizmu vlastných veršov pokúsila vybieliť 
čierne škrvny na duši a dokázala sa tak zmieriť 
s ťažkým osudom: „každú smrť zohrieva slnko, len 
si to nepamätá“.

MARTIN CHUDÍK

5102…

Fedor Gál – Andrej Bán
Absynt 2015

Nestáva sa často, že kniha reportáží sa na Slo-
vensku stane hitom. V nedávnej minulosti to 
možno boli knihy Tvrtka Vujityho Videl som 
peklo, ktoré vyšli vo viacerých zväzkoch. Na 
reportážnu literatúru sa u nás zameriava vy-

davateľstvo Absynt, ktoré počas svojej ročnej 
existencie prinieslo na slovenský knižný trh vý-
znamné diela svetovo uznávaných reportérov. 
Spoločným znakom všetkých týchto kníh je silná 
osobná výpoveď človeka, ktorý zažil utrpenie 
takpovediac na vlastnej koži.
 Recenzovaná kniha však do veľkej miery čerpá 
i z domáceho prostredia. Autori Fedor Gál a An-
drej Bán v jej názve vtipne obracajú rok 2015 na 
číslo 5102… a troma bodkami možno v súlade 
s pravidlami slovenského pravopisu odkazujú 
na to, že sa im zdá niektorý výraz nevhodný, 
nepresný, nevedia, ako pokračovať, atď.
 Ide o prvú knihu z novej edície Bez reportérov, 
ktorú vydavateľstvo opísalo ako nesprostred-
kované texty z prvej ruky písané ako repor-
táž z cesty po vlastných myšlienkach. Fedor 
Gál prispel do publikácie vybranými textami, 
ktoré vychádzali v roku 2015 v Denníku N. An-
drej Bán doplnil reportáž o svojom putovaní 
za utečencami, ktorí sa do Európy dostali na 
úteku pred vojnou alebo terorizmom vo vlast-
nej krajine.
 Fedor Gál je nekompromisný. Píše, že v globali-
zovanom svete je všetko blízko. Čo je blízko, to sa 
ho týka. To, čo môže človek naozaj ovplyvniť, je 
to, kam dosiahne svojou pozíciou a spoločenskou 
rolou. Tí, čo to nezvládli s čistými rukami ani vo 
vlastnej rodine či komunite, sú nebezpeční. To 
sú slová autora, ktoré kedykoľvek podpíšem. Aj 
to, že potrebujeme autority, ľudí, za ktorými cítiť 
silu a súčasne akúsi rodičovskú láskavosť (!). Gál 
sa s viacerými svojimi blízkymi názorovo rozchá-
dza. Občas pôsobí ako nevyliečiteľný pesimista.
Ľudí s iným názorom, ako má on, rešpektuje. 
Netoleruje však náklonnosť k totalitárnemu spô-
sobu myslenia a ľudí presadzujúcich svoj názor 
násilím.
 Andrej Bán vo svojej reportáži putuje s ute-
čencami od gréckych hraníc s Macedónskom 
cez hranice Srbska s Maďarskom. Napokon opi-
suje príchod utečencov na grécky ostrov Lesbos. 
Tam v priebehu troch dní priplávalo okolo dvad-
saťtisíc utečencov, čo je skoro toľko ako počet 
obyvateľov tohto ostrova. Záver patrí eseji Petra 
Zajaca Vojna a mier v roku 2015 – namiesto záveru.
 Myslím si, že tri bodky v názve byť nemuseli. 
Autori v knihe svoj názor vyjadrili jasne.

BRANISLAV BREZA

ROK DLHŠÍ AKO 
STOROČIE

Ľuboš Jurík 
Matica slovenská 2015

Hádam najznámejšou osobnosťou našich novo-
dobých dejín je Alexander Dubček (1921 – 1992), 
predstaviteľ obrodného procesu zo 60. rokov 
minulého storočia, ktorého cieľom bolo prebu-
dovať vtedajší režim na „socializmus s ľudskou 
tvárou“. Aj táto snaha naplnila jeho život ne-
ustálym stresom, najmä po vpáde armád Var-
šavskej zmluvy do Československa (21. august 
1968). Pestrý veniec udalostí predtým i potom 
a napokon tragický koniec Dubčekovho života 
sú prameňom, z ktorého môžu čerpať inšpirá-
ciu nielen historici, ale aj spisovatelia.
 Jedným z nich je Ľuboš Jurík, ktorého Dubčekov 
život zaujal natoľko, že o tomto symbole Praž-
skej jari napísal knihu. Žánrovo sa v nej vyme-
dzil konštatovaním: „Nie je literatúrou faktu, ale 
ani beletristickou fikciou. Je kombináciou oboch.“ 
Jurík sa opiera o historické reálie a fakty, no 
domýšľa ich a podľa potreby prispôsobuje hlav-
nému deju. Práve toto autorovo konštatovanie 
nás nabáda k tomu, aby sme jeho dielo označili 
analogicky tak, ako sa pomenúvajú určité žánre 
v televízii (dokudráma), teda „dokuromán“. Autor 
sa rozhodol rozprávať o Dubčekovom živote jeho 
ústami, čo iba zvýrazňuje emocionálne pôsobenie 
na čitateľa. Jeho dialógovým partnerom je lekár 
v nemocnici, kde sa Dubček ocitol po automobi-
lovej havárii. Dubčekovo rozprávanie v prvej oso-
be vyznieva vierohodnejšie a primeranejšie pre 
vysvetlenie jeho ideálov, myslenia, povahových 
vlastností, slabostí, váhania či neistoty. Ľuboš 
Jurík je viacžánrový autor, a tak v tomto romá-
ne zlúčil prozaické videnie (fiction) s literatúrou 
faktu (non-fiction).
 Dubčekovo rozprávanie nie je iba akýmsi re-
trospektívnym pohľadom na život, ale vystupujú 
v ňom viaceré reálne postavy politického života 
tých čias, prostredníctvom neho pochopíme at-
mosféru i náladu mnohých štátnických rokovaní. 
Ľuboš Jurík píše o Dubčekovi s empatiou, snaží 
sa pochopiť jeho omyly, jeho slabosť i to, čo mu 
väčšina politikov vyčítala – určitú nerozhodnosť. 
Zaujímavé sú pasáže z čias normalizácie, keď 
Dubčeka na každom kroku sledovala Štátna 
bezpečnosť. Nie s veľkým porozumením sa na 
neho pozerala po roku 1989 aj časť novej politic-
kej garnitúry, ktorá v ňom stále videla bývalé-
ho vysokého funkcionára komunistickej strany. 
Autorova zručná fabulácia, presvedčivé dialógy 
a citlivo opísaná dobová atmosféra sú faktory, 
ktoré ma oprávňujú hovoriť o vydarenom Jurí-
kovom „dokurománe“. IVAN SZABÓ
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„...Jonasson predstavuje 
škandinávsku literatúru 
nielen ako čistokrvnú 

krimi.“

ZABIJAK ANDERS 
A JEHO PRIATELIA

Jonas Jonasson
Preklad Jana Melichárková
Ikar 2016

Patrí k najznámejším a najprekladanejším 
švédskym autorom. Svetový bestseller, gro-
teskne ladený román Storočný starček, ktorý 
vyliezol z okna a zmizol spolu s neskoršou kni-
hou Analfabetka, ktorá vedela počítať vyniesli 
spisovateľovi neuveriteľný zisk. V najnovšom 
románe Zabijak Anders a jeho priatelia ostá-
va Jonas Jonasson verný svojmu štýlu (idiolek-
tu) – zmesi absurdných postáv, čierneho hu-
moru, za vlasy pritiahnutých dejových zvratov 
a tradičnému flegmatickému jazyku. 
 Severskej literatúre sa v posledných ro-
koch dostalo takého čitateľského nadšenia, 
aké nemá v histórii daného regiónu obdobu. 
Tentoraz však nie sú témou vraždy, ani una-
vení svojskí vyšetrovatelia holdujúci alkoholu, 
Jonasson predstavuje škandinávsku literatúru 
nielen ako čistokrvnú krimi. Autor priviedol 
na literárny svet nový, osobitý žáner, ktorý tu 
už, samozrejme, kedysi bol, a predsa už dávno 
nevyvolal obdobný rozruch a ohlas. Švédsky 
prozaik pozná svoje silné stránky – vie, že ob-
rovská masa jeho čitateľov očakáva od jeho 
diel v prvom rade zábavu, humor, napätie 
a štýl. Ono to nie je vôbec jednoduché, všet-
ky tieto aspekty namiešať v románe tak, aby 
dohromady fungovali a ladili. Jonasson však 
v knihe Zabijak Anders… postupuje podľa 
pevnej mustry, ktorá zaručene otvára dvere 
k čitateľskej obľube. 
 Tentoraz tu máme tri silné postavy, pričom 
každá z nich je dostatočne bizarná a komická. 
Recepčný Per Persson je vnukom bohatého 
dedka, ktorý ale svoje majetky stratil a Per 
svoj nešťastný osud rád pripisuje na jeho triko. 
Mierne apatický a trocha vystrašený mladík mal 
smolu aj s mamou. Tá ho opustila a v honbe za 
lepším životom sa odsťahovala mimo Švédska. 
A tak sa Per zamestnal ako chlapec pre všetko 
v jednom malom verejnom dome pochybných 
mravov a indivíduí, ktorý sa neskôr premenil na 
lacnú ubytovňu s identickou pečiatkou. Jedného 
dňa stretáva v parku protestantskú farárku so 
zafúľaným kňazským kolárikom. Za pomerne 
ledabolo odvedenú modlitbu si od neho vypýta 
peniaze i sendvič. Jej morálne zásady, napriek 
tomu, že ich definovala viera a neustále upäté 
opakovanie fráz z Biblie, pokrivkávajú. Tretí 
člen zoskupenia, zabijak Anders, si svoju prezýv-
ku vyslúžil vďaka trom činom: sekera v chrbte, 
brokovnica v tvári a podrezaný krk. Veľký chlap 
s prostým úsudkom vraždiť nechcel, len sa to tak 

SEDEM MINÚT 
PO POLNOCI

Patrick Ness – Siobhan Dowd
Preklad Michal Jedinák
Vydavateľstvo Slovart 2015

Podrobný námet, postavy a začiatok knihy 
Sedem minút po polnoci vytvorila spisova-
teľka Siobhan Dowd, na jeho dokončenie sa 
podujal anglický spisovateľ Patrick Ness. So 
všetkou pokorou a úctou dokázal do neho 
dať to, čo Dowd možno sama s blížiacim sa 
koncom chcela vyjadriť. Spisovateľka totiž 
zomrela na rakovinu, podobne ako hlavná 
hrdinka tejto knihy. Recenzované dielo je 
teda aj poctou a posledným zbohom Siobhan 
Dowd. Titul ocenený ako Najkrajšia a najlep-
šia detská kniha jesene 2015 svojou silou roz-
hodne patrí do rúk aj dospelému čitateľovi. 
Vydavateľstvo Slovart sa rozhodlo ponechať 
nádherné autorské ilustrácie Jima Kaya, kto-
ré v čitateľovi navodzujú temnú atmosféru. 
Prekladom od Michala Jedináka tak vzniklo 
jedinečné dielo. 
 Dej knihy je od začiatku pomerne predvída-
teľný, avšak nosnou časťou tohto smutného 
príbehu o strate a láske je introspekcia trinásť-
ročného Conora, ktorého mama podstupuje 
chemoterapiu v pokročilom štádiu rakoviny. 
Otec sa odsťahoval do Ameriky, kde si založil 
novú rodinu, a okrem starej mamy už nemá 
nikoho. Aby toho nebolo málo, v škole ho ši-
kanujú a každú noc ho trápi rovnaká nočná 
mora.
 Conor v sebe dusí na dieťa až priveľa, a tak 
mu na pomoc prichádza netvor. Väčšina detí 
by sa pri tejto predstave skrývala pod posteľ, 
no Conorov netvor je iný. Je to tis. Starý tis za 
oknom jeho izby. Aj keď spočiatku polemizuje 
nad tým, či sa mu to len nesníva, postupne 
nachádza v izbe listy, malé stromy a iné dôkazy, 
že to nie je len prelud. Napokon, veď každá 
fantázia je len odrazom najskrytejšieho vnútra. 
Netvor svojou nekonečnou múdrosťou a auto-
ritou predstavuje opak malého zraniteľného 
Conora, vytvára priestor, kde sa môže chlapec 
nadýchnuť. S netvorom sa cíti slobodný, silný 
a schopný dokonca aj vrátiť úder spolužiakovi, 
ktorý ho šikanuje, či rozmlátiť vzácny náby-
tok starej mamy len preto, že chce. Pretože 
cíti hnev a pocit viny. A najradšej by utiekol 
a kričal. 
 Netvor sa mu snaží pomôcť prekonať bôľ po-
mocou troch príbehov. Conorovi ale nedávajú 
zmysel. Tieto príbehy zažil starý tis počas svoj-
ho dlhého života a každý ústi do absurdného 
záveru. Štvrtý príbeh má dokončiť Conor, keď 
sa mu podarí postaviť pravde zoči-voči.

celé akosi zomlelo. Aby sa nevrátil do väzenia, 
rozhodne sa svoju pracovnú náplň tak trocha 
pozmeniť. Už nijaké zabíjanie, stačí lámanie 
rúk, nôh, kolenných jabĺčok, poprípade nejaké 
tie monokle navyše. Po tom, čo nesplní svoju 
poslednú objednávku a istému zlodejovi nezlá-
me dve, ale len jednu ruku, dostane o polovicu 
menej peňazí. Situáciu do rúk zoberie iniciatív-
na a prostoreká farárka, ktorá sa vymenuje za 
nepísaného manažéra zabijaka Andersa a roz-
hodne sa dohadzovať mu nové zákazky. Z nich 
budú mať finančný osoh všetci – ona, Anders aj 
nedobrovoľne prizvaný recepčný Per…
 Príbeh trojice sa čoraz viac zamotáva, Jo-
nasson ho vrství rôznymi dejovými odbočkami 
a vtipnými epizódami, z ktorých každá otvára 
dvere novej, ešte absurdnejšej a komickejšej. 
Kriminálnu zápletku tvorí snaha švédskeho 
podsvetia zbaviť sa Andersa po tom, čo prisľú-
bil rozšíriť svoju činnosť o vraždenie (zhodou 
okolností vzišiel tento popud od farárky), ale 
dohodu nesplnil. Jonas Jonasson je šikovný 
narátor, avšak kdesi v druhej polovici príbeh 
príliš rozkorení a zo snahy o gradáciu sa stane 
tak trocha honba za recesiou. V mimotextovej 
rovine kniha otvára aj kontroverzné otázky 
o náboženskom fanatizme a horlivom nasle-
dovaní dogiem, ktoré si je ale dotyčný schopný 
modelovať podľa vlastných aktuálnych potrieb. 
Otázne je, či je táto konotácia dostatočne silná 
a evidentná. A možno to ani nie je také pod-
statné. Veď jednou z funkcií literatúry je aj 
úloha zabaviť a kniha Zabijak Anders a jeho 
priatelia spĺňa všetky atribúty vtipného, na-
pínavého a originálneho čítania. 

DIANA MAŠLEJOVÁ
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 Sedem minút po polnoci nie je len takou 
obyčajnou knižkou pre deti. Skrýva hlboké, 
nežné a také intímne cítenie, ktoré má v sebe 
nielen dieťa, ale každá ľudská bytosť. Je psy-
chologickým a nekompromisným vhľadom 
do temných zákutí duše. Aj keď sa to možno 
mnohí snažíme často prehlušiť, kúsok netvora 
máme v sebe všetci. 

VERONIKA JÁNOŠÍKOVÁ

PREVTELENIE

Leonard
Preklad Jaroslav Coplák
Perfekt 2015

V závere druhej svetovej vojny, keď už nacis-
tické Nemecko stráca svoju prevahu na súši 
aj vo svetových vodách, nemecká ponorka 
U-1852 zaútočí na grécky obchodný parník 
Peleus. Keďže hrozí prezradenie ponorky, jej 
kapitán vydá rozkaz (v rozpore s medzinárod-
nými konvenciami) zlikvidovať všetky dôkazy, 
vrátane stroskotancov. Táto skutočná udalosť 
poslúžila ako východiskový motív poľskému 
autorovi vystupujúcemu pod pseudonymom 
Leonard na napísanie románu s názvom 
Prevtelenie.
 Parník Golden Creek plávajúci pod vlajkou 
Spojených štátov amerických bol torpédova-
ný nemeckou ponorkou U-1852. Jeho záhadné 
zmiznutie, bez akýchkoľvek stôp, ostáva pre 
spojencov nevysvetliteľné, až pokým sa ná-
hodne a pomerne bez akýchkoľvek súvislostí 
nájdu pri pobreží mŕtvoly s nemeckými guľ-
kami v tele.
 Román je rozdelený do dvoch častí, v prvej sa 
vedie vyšetrovanie zločinu a v druhej dominuje 
súdny proces, tematicky zároveň predstavujú 
aj centrálnu dejovú líniu. Ústrednej dejovej 
linke výrazne konkuruje množstvo vedľajších, 
ktoré sú snované z individuálnych príbehov 
jednotlivých postáv, ocitajúcich sa v priamej 
alebo nepriamej súvislosti s dvomi hlavnými 
postavami. Prvého dôstojníka parníka Mar-
tina Stranga a nemeckého inžiniera Ulricha 
Ihnu, napriek tomu, že sa nikdy nestretnú, 

spojí nepredvídaný sled okolností. Samotný 
názov Prevtelenie korešponduje s hlavným 
motívom celého príbehu. Prepojenie inšpirácie 
skutočnou udalosťou s fiktívnym príbehom 
v tomto prípade výborne funguje. Príznačná 
je precízna charakteristika. Autor vstupuje do 
myšlienok postáv, čím odhaľuje ich pestrý vnú-
torný život a osvetľuje pohnútky ich konania. 
Zároveň sa snaží na celú kontroverznú uda-
losť pozerať z viacerých možných perspektív. 
Nevyslovuje jednoznačné obvinenia či súdy.
 Leonard, vlastným menom Leonard Zagór-
sky, sa prejavil ako zdatný znalec geogra-
fických a vojnových, resp. vojenských reálií 
bez toho, aby čitateľa zaťažil spŕškou faktov 
či komplikovaných opisov. Rovnako dokázal 
rozrozprávať fascinujúci literárny príbeh plný 
nečakaných zvratov, odohrávajúci sa na via-
cerých kontinentoch. 
 Románový triler Prevtelenie ukrýva v sebe 
množstvo informácií, ktoré dotvárajú samotné 
čítanie, dávku vzrušujúceho napätia, tajom-
stvo a viaceré rozuzlenia, nič z toho však ne-
pôsobí samoúčelne. O jeho kvalitách vypovedá 
aj pozícia bestsellera v domácom Poľsku.

JANA KIČURA SOKOLOVÁ

FĽAKY NA JEJ 
RUKÁCH

Mirko S. Božić
Preklad Miroslav Demák
Spolok slovenských spisovateľov 2015

Súčasná balkánska literárna tvorba si cestu 
k slovenským čitateľom nachádza pomerne 
zložito. Napriek tomu, že kniha Fľaky na jej 
rukách je už treťou zbierkou mladého úspeš-
ného básnika Mirka S. Božića z Bosny a Herce-
goviny, ostáva nateraz tým jediným, čo z jeho 
tvorby môžeme poznať.
 Básne Mirka Božića v sebe nesú naratívne 
prvky, sú koncipované ako krátke príbehy 
rozprávajúce o živote v modernej dobe. Neraz 
v nich cítiť prítomnosť baudelairovskej poeti-
ky škaredosti a hnusu či prvky prévertovskej 
všednosti okorenenej iróniou a cynizmom. 

 Božić v básňach mení perspektívu vníma-
nia jednotlivých skutočností, personifikuje 
objekty pre bežné použitie a každodenné uda-
losti tak nadobúdajú status výnimočnosti: 

„Ťažký je život zubnej kefky / Skutočne nikomu 
by som neprial / Existenčné dilemy jednej / 
Stredne tvrdej zubnej kefky / S prídavkom na 
čistenie baktérií / Z jazyka, odkiaľ, ako je už do-
kázané, / Pochádza aj ten hrozný zápach z úst.“ 
Naopak, tragédie, ako masaker v škole alebo 
vražda v dôsledku psychického kolapsu sta-
via autor na úroveň bežných záležitostí. Tým 
vyjadruje stúpajúcu nevšímavosť a letargiu 
spoločnosti, pôsobiacu zároveň ako spúšťač 
týchto udalostí. Vzniká tak uzavretý kruh, 
z ktorého niet cesty von. 
 Značný priestor v tvorbe Mirka S. Božića 
má humor, avšak v podobe ostrého výsmechu, 
irónie a sarkazmu, neraz prechádzajúceho až 
do cynizmu. V centre pozornosti básnika sa 
ocitá karikovanie povrchnosti, prízemnosti 
ľudí a spoločnosti, ktorá degraduje umenie 
a vymieňa ho za nízke pudy nasýtením sa mä-
som, čím v Božićových očiach klesá na úroveň 
prvotnopospolnej spoločnosti: „Nieto peňazí, 
niet čím platiť / Niet na knihu, obraz, film / (…) / 
A bude teda mäsa, keď už niet peňazí.“
 Nie je divu, že básnik si kladie existenciálne 
až metafyzické otázky príznačné práve pre 
súčasnú dobu plnú zmätku a nepokoja – kto 
vlastne som? – a dospeje pri tom k tautologic-
kému záveru: „ja som všetko toto alebo nič zo 
spomínaného / ja som / ja“ a po takmer ritu-
álnom strihaní vlasov sa opäť pýta – som to 
vôbec ešte ja?: „je to, akoby niekto / Chirurgicky 
odstránil nejaké moje včerajšie ja.“
 Autor v zbierke uplatňuje rozličné postupy 
od anaforického opakovania výrazov slúžia-
cich na intenzifikáciu, až po experimentálne 
a grafické prvky, ktorými sa názorne pokúša 
priblížiť realite. Drsnej tematike básní prispô-
sobuje použitím slangu a vulgarizmov aj jazyk, 
na dosiahnutie efektu podľahnutia spoločnosti 
aktuálnym trendom využíva kombináciu pô-
vodného a anglického jazyka.
 Zaujímavosťou je, že zbierku do slovenčiny 
preložil Slovák narodený v zahraničí, avšak 
škoda, že niektoré mená a reálie prispôsobil 
slovenskému prostrediu, čo vo výsledku tro-
chu uberá na pôvodnosti diela. 
 Zbierka Fľaky na jej rukách odzrkadľuje 
našu dobu, chvíľkové ľudské vzťahy často 
deformované systémom, ktoré zvyčajne kon-
čia trpkosťou a neporozumením. Mozaika 
týchto malých drám odhaľuje krutosť v tom-
to čudesnom svete, vyúsťuje až do tragédie, 
ľahostajnosti a vnútornej prázdnoty človeka, 
ale aj celého ľudstva. 

MARTINA GRMANOVÁ
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V  rámci malých dejín bádatelia nemohli obísť 
fenomén zvierat, ktoré mali počas vekov 

na životy ľudí oveľa živelnejší, bezprostrednejší 
vplyv, ako je to v súčasnosti. Ich existencia ne-
bola zapríčinená len duševnou potrebou človeka 
mať s niekým (s niečím) vzťah – ako je to dnes 
v prípade domácich maznáčikov. Citový vzťah 
k zvieratám bezpochyby existoval odpradávna, 
nad ním však prevažovala fyzická závislosť exis-
tencie človeka od zvierat: zvieratá poskytovali 
ľuďom potravu, živobytie, nenahraditeľnú pomoc 
pri obrábaní pôdy, pri cestovaní. Boli súčasne aj 
symbolom prestíže – tento aspekt je zachovaný 
dodnes.
 Výskumu kultúrno-historických či kul-
túrno-antropologických otázok týkajúcich 
sa zvierat sa venuje špecifická interdisci-
plinárna veda zoohistória, ktorá je v Eu-
rópe veľmi atraktívnym a produktívnym 
odvetvím histórie. Trend preniká aj na Slo-
vensko a pomaly sa rodia jeho produkty, 
z ktorých prvým je kolektívna monografia 
Človek a svet zvierat v stredoveku (Veda 
2015). Editorsky ju spracovala Daniela Dvořá-
ková a vznikla na základe výskumu na pôde 
Historického ústavu SAV v rokoch 2011 – 2013. 
Tím odborníkov tvorili popri historikoch-me-
dievalistoch aj kunsthistorici, archeológovia, 
jazykovedci a archivári a na knihe sa autorsky 
spolupodieľali aj českí vedci. Monografia je preto 
dvojjazyčná, české príspevky sa do slovenčiny 
neprekladali hlavne z dôvodu, že často pracovali 
s originálnymi stredovekými českými textami, 
ktoré sprostredkovávajú čitateľom zážitok au-
tentického stredoveku, ktorý by sa prekladom 
stratil. Tematika je veľmi pestrá, celkovo možno 
tvrdiť, že monografia sústreďuje najmä štúdie 
zamerané na minuciózne otázky, ktoré ponúkajú 
intímny pohľad na stredovek. Časté sú aj presahy 
do obdobia antiky, čo je celkom prijateľné, pre-

tože bez poznania antických základov sú mnohé 
javy stredoveku nepochopiteľné. Je tu prítomná aj 
tendencia zamerať sa na domáce dejiny. Citeľne 
však chýba uhorský rozmer tém, hlavne tých, 
ktoré sa týkajú územia Slovenska.
 Štúdie v monografii sú rozdelené na osem te-
matických celkov. Prvý z nich s názvom Zviera 
ako symbol vychádza z ideového princípu stredo-
veku, že „všetko je súčasne aj niečo iné“. Zvieratá 
vystupujúce v umeleckých dielach, na erboch 
a tapisériách boli nositeľmi alegorického výz-
namu a často im bola prisudzovaná aj morálna 
hodnota. Syntetizujúca štúdia Ivana Geráta Zvie-
ratá v obrazových legendách stredoveku ponúka 
veľmi dobrý prehľad rôznych polôh, v akých sa 
mohli vyskytovať zvieratá v umeleckej produkcii 
– od prirodzeného miesta po objekt exorcizmu. 
Zaujímavé sú štúdie venované konkrétnym zvie-
ratám – muche, kukučke a psovi – odhaleniam 
významov ich prítomnosti, napríklad mucha ako 

symbol hriechu. Niektoré témy sú veľmi ľudské, 
„bulvárne“ bez negatívnej konotácie, ktoré môžu 
rátať s čitateľským záujmom – napríklad štúdia 
Marie Malivánkovej Waskovej o zvieracích na-
dávkach alebo o krvi zvierat od Dušana Burana 
a Radoslava Ragača.
 Kapitola Kôň a pes, najvzácnejšie zvieratá stre-
doveku sa napriek svojmu názvu venuje najmä 
psom, ich vnímaniu v dejinách, symbolu čierneho 
psa naprieč mytológiami a tomu, ako v skutoč-
nosti vyzeral ich chov v stredoveku.
 V súčasnej dobe, v ktorej má vegetariánstvo 
a vegánstvo silné zastúpenie a úcta k životu 
prináleží aj zvieratám, istotne zaujme kapitol-
ka o Liečivej moci zvierat, konkrétne psov, od 
Petra Bystrického. Na otázky bežného života 
sa zameriava kapitola Hospodárske zvieratá so 

zaujímavou štúdiou Pavla Hudáčka o pasení 
svíň v lesoch. Článok odkrýva nečakané súvis-
losti, napríklad fakt, že podobné hospodárenie 
– pasenie svíň v lesoch – malo za následok aj 
kultivovanie lesov. Kapitola Zvieratá nenávidené 
a prenasledované je zameraná tiež monotematic-
ky na vlka a na literárnu genézu postavy vlkolaka 
v stredovekých umeleckých textoch, ktoré ju na 
počudovanie zobrazovali s oveľa väčšími sympa-
tiami než neskoršie doby. Priam vzorovo je vypra-
covaná štúdia Velbloud Plzeňský od Petra Elbela 
v kapitole Zviera ako kráľovský dar, ktorá skúma 
osud ťavy ukoristenej plzenskými mešťanmi od 
husitov. Zaujímavá je aj štúdia o prvom slonovi 
na území Slovenska od Michaela Badu, ktorá 
láka hlavne kurióznym námetom a prekvapivým 
osudom slona s menom Suliman. Ďalšia kapitola 
s názvom Poľovačky a rybolov je zameraná hlavne 
na miestne dejiny a obsiahne celú paletu tém: od 
lovu vysokej zveri vo Zvolenskej stolici cez práv-

nické otázky lovu v Čechách a na Morave, lov 
s dravými vtákmi až po miesto rýb v stravo-
vaní súdobého človeka. Posledná kapitola je 
venovaná Zvieratám v mestách, konkrétne 
v Prahe a Bratislave – ich stredoveké listiny 
analyzovali Juraj Šedivý a Martin Štefánik.
     Kniha vyšla na kvalitnom lesklom papieri, 
jednotlivé štúdie dopĺňajú nádherné farebné 
reprodukcie, ilustrácie stredovekých textov, 
ktoré presne nasledujú tlačený text a infor-

mačne ho dotvárajú. Naozaj kvalitne spracovaný 
titul obsahuje aj register a bohatú bibliografiu. 
Monografia sprostredkúva veľmi blízky pohľad 
na dejiny, stráviteľnejší aj pre bežného čitateľa (aj 
keď vedecký štýl väčšiny textov je veľmi výrazný, 
občas aj na úkor zrozumiteľnosti či čitateľnosti). 
Štúdie sú aj napriek tejto výhrade veľmi kvalit-
né, mnoho z nich vo mne vyvolalo veľký záujem 
o ďalšie informácie v oblasti.
 Dúfajme, že téma zvierat naďalej ostáva v zá-
ujme vedy. Už aj preto, lebo môže pomôcť pri 
ekologizácii myslenia aj pri návrate k vlastnej 
podstate, pri nájdení stratenej cesty k prírode, 
k zvieratám, ktoré podľa veľkého svätca stredo-
veku, sv. Františka z Assisi, „nežijú iba pre ľudí, 
ale aj pre Boha“.

Marta Fülöpová

Skúmanie malých dejín, dejín konkrétnych, jednoduchých ľudí a ich obyčajných 
životných príbehov, je v súčasnosti jedným z nosných prístupov k vnímaniu 
histórie vôbec. Tieto dejiny sú oveľa uchopiteľnejšie a poskytujú človeku mož-
nosť uvedomiť si vlastnú historicitu, spoznať, že aj my konkrétne a osobne sme 
svedkami a tvorcami dejín. Malých dejín, z ktorých vznikajú veľké dejiny.

MALÉ DEJINY ››››››››››

„V uhorských písomných prameňoch sa mačka vyskytuje 
úplne ojedinele. Takouto výnimkou sú účty poľského knie-
žaťa Žigmunda z roku 1500, keď sa zdržiaval na uhorskom 
kráľovskom dvore. Medzi najrozličnejšími výdavkami jeho 

dvora sú uvedené aj dva denáre za opravu reťaze
 na priväzovanie mačky.“

Daniela Dvořáková
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MALÉ DEJINY ›››››››››› Päťdesiatnička s dredmi, poľská spisovateľ-
ka Olga Tokarczuk (1962), vlani na jeseň 

v Poľsku zarezonovala aj inak než knižne. Vy-
hrážali sa jej totiž smrťou kvôli jej kritickým vý-
rokom na margo prejavov nenávisti niektorých 
Poliakov voči imigrantom. Meno jednej z naj-
čítanejších a kritikmi najlepšie hodnotených 
poľských autoriek najnovšie rezonuje u nás. 
V edícii PRO LIBRIS vyšla nedávno Tokarczuko-
vej kniha Pravek a iné časy (Vydavateľstvo 
Premedia 2015, preklad Karol Chmel), ozna-
čovaná za jeden z najvýraznejších súčasných 
poľských románov. Autorkina sága je iba čias-
točne podobná tým od Gulbranssena či Gibbona, 
okorenená je totiž veľmi svojskou mytológiou 
a situovaná jedinečne – do stredoeurópskeho 
priestoru. Opisuje životy dvoch rodín (Božských 
a Nebeských) a troch generácií v mýtickej de-
dine s názvom Pravek. Dej románu štartuje 
pred bránami prvej svetovej vojny a siaha až 
do 80. rokov 20. storočia.

Prečo práve v Praveku?
Tokarczuk sa pokúsila vytvoriť mýtus, v ro-
máne zlúčila realizmus s magickosťou. „Je to 
realistický príbeh a zároveň poetická báj o svete, 
príbeh o obyčajných, skromných ľuďoch, ktorí 
bojujú o svoje šťastie, budúcnosť či celkovo o ži-
vot a prežitie v hlbinách histórie,“ zhodnotil pre 
poľské médiá Lennart Ilke, ktorý prekladal ro-
mán do švédčiny. Pravek je dedinou uprostred 
Poľska, je metaforou sveta, miestom ležiacim 
v strede vesmíru. V Praveku je každodenný 
život dôležitejší ako veľké historické udalosti. 
Už v úvode knihy autorka zasadzuje dedinu 
do geografického i mytologického kontextu, 
zhmotňuje ju uprostred prírody a dáva jej 
ochrancov – anjelov strážnych. Osudy kon-
krétnych ľudí, a najmä žien, ich bežné starosti 
a kľukaté životné cesty – to všetko sa v Praveku 
zdá veľmi autentické a pravdivé – a vďaka tomu 
si Tokarczuk získava priazeň čitateľov. Zároveň 
im sprostredkúva posolstvo, že hoci ľudstvo na-
preduje, elementárne bytie zostáva od praveku 
nezmenené: Človek sa narodí – človek zomiera.

Čas bytia, snov a čas smrti
V lete 1914 odchádza mlynár Michal Nebeský 
na vojnu. O mlyn sa stará jeho žena Genoveva, 
ktorá zistí, že je tehotná. Narodí sa Miška a niť 
ľudských osudov sa odvtedy neustále zauzľuje. 
„Miška sa, ako každý človek, narodila rozbitá na 
kúsky. Všetko v nej bolo osve – zrak, sluch, vní-
manie. (…) Celý jej budúci život mal spočívať v po-
skladaní tohto všetkého do jedného celku a v ná-
slednom pripustení, aby sa to zase rozpadlo,“ píše 
Tokarczuk. V jej románe sa potom ešte mnoho 
ľudí narodí a mnoho zomrie. Postavy myslia na 
smrť a svojsky ju reflektujú. Pri hre na hudobný 

Malá Evka sa očami plnými výčitiek za-
dívala na oblohu. Tá bola plná hviezd 

a ďalekých svetov, no pre ňu sa jej osobný 
život zmrštil iba na jedinú žltú hviezdu pri-
pnutú na roztrhanom kabáte…
 Eva Slonimová prežila tie najhoršie útra-
py, aké len môže 
dieťa zažiť. Hoci sa 
k svojim spomien-
kam zachyteným 
v knihe Dívaj sa na 
hviezdy (Ikar 2015, 
preklad Adriena 
Richterová) vrátila 
s vyše šesťdesiat-
ročným odstupom, 
bolo nes m ier ne 
dôležité, aby vyroz-
právala svoj príbeh. 
Židia totiž nechápu 
minulosť ako reťazec udalostí nasledujú-
cich za sebou v chronologickom poradí, ale 
ako kontinuálnu tradíciu, súčasťou ktorej 
sa stávajú. Evino rozprávanie sa tak sta-
lo súčasťou kolektívnej pamäte. História 
nie je len súhrnom naučených faktov, ale 
príbehom jednotlivých ľudských radostí 
i utrpení.
     Autorka pochádzajúca zo Slovenska 
začína svoj príbeh rozprávaním o detstve 
prežitom na bratislavských Palisádach 
v rozvetvenej rodine. Najšťastnejšie obdo-
bie jej života ukončilo vypuknutie druhej 
svetovej vojny. Rodine zostalo iba nečinne 
sa prizerať, ako ju zo dňa na deň oberajú 
o tie najzákladnejšie ľudské práva a dôstoj-
nosť. Jej rodičia mali na výber iba z dvoch 
možností: buď udržať rodinu pokope a pri-
jať, čo im osud nadelil, alebo sa rozdeliť 
a poslať deti na neznáme miesta do Maďar-
ska. A práve tam sa začína putovanie malej 
Evy a jej mladšej sestry Marty. Aby prežili, 
museli sa zriecť svojho náboženstva, vlast-
ného jazyka, tradície aj celkovej identity. 
Eva rýchlo pochopila, čo všetko sú ľudia 
schopní urobiť zo strachu, ale aj z chamti-
vosti. Ešte väčšmi ju poznačilo stretnutie 
s gardistami, nemeckými SS dôstojníkmi 
a samotným Mengelem. V koncentračnom 
tábore Osvienčim, kam sa obe sestry ne-
šťastnou náhodou dostali, sa ľudské túžby 
zúžili na žiadosť o kúsok jedla či vody a boj 
o holý život. Napriek hrôze, ktorá Evu ob-
klopovala, chcela zúfalo prežiť. Posilňoval 
ju sľub, ktorý si dala, že po skončení týchto 
útrap založí veľkú rodinu a vynahradí si 
tým to, o čo prišla. To sa jej podarilo po 
emigrácii do Austrálie.

Daniel Hevier ml.

nástroj Miškina dcéra Adelka rozmýšľa o mŕt-
vych zvieratách na stole v predizbe (všetky mali 
otvorené oči). Jej otec, Pavel Božský, sa v jed-
no ráno bezradne prizerá, ako smrť pohlcuje 
Miškinho brata Izidora: „Umieranie bol proces 
systematického rozpadu toho, čím Izidor bol. Bol 
to proces lavínovitý, nezvratný – sám sa zdoko-
naľoval a bol zázračne efektívny.“ Dva fenomény 
– život a smrť – sú v románe doplnené ďalšími 
hýbateľmi – silou prírody a snívaním postáv. 
Tokarczuk vytvára silné poetické momenty, 
keď sa Michalovi sníva o zoťatých, krvácajú-
cich steblách trávy po tom, čo jeho dcéra Miška 
dostane prvú menštruáciu. Statkárovi Popiel-
skemu sa prisnilo, že je sivomodrým kaprom, 
a neskôr sa naučí snívať na objednávku. Ďalšej 
z postáv – Kláske – sa počas vojny prisnije, že 
nebo je kovový príklop, ktorý nikto nevie nad-
vihnúť. Jej dcéra Ruta sa ponára do sna-nesna 
a potom vidí všetko naokolo úplne inak.

Telo rieky a tvár mesiaca
V románe sú postavami nielen ľudia, ale aj rie-
ky, mesiac či rastliny. Sú totiž vykresľované 
s ľudskými vlastnosťami (a chybami): „Farárovi 
išlo o nezmyselnosť a tupú tvrdohlavosť rieky, jej 
nevypočítateľné konanie, egoizmus a bezhraničnú 
tuposť. Rozhliadal sa, či ho niekto nevidí, schmatol 
jelšový konár a švihal oblé, nehanebné telo rieky.“ 
Rastlina archangelika sa mení na muža a prichá-
dza v noci za Kláskou. Nasleduje pohlavný styk 
s rastlinou a neskôr aj s inou mytologickou bytos-
ťou. Všetko je podobné človeku: „Florentínka sa 
dívala na striebornú tvár svojho prenasledovateľa – 
Mesiaca. Jeho tvár bola rozrytá vráskami, karpavá, 
so stopami po nejakých vesmírnych kiahňach.“ Ma-
gické sú i udalosti, ktoré sú predzvesťou druhej 
svetovej vojny. V knihe je neustále prítomný Boh 
a ďalšie postavy kresťanstva. Celým románom sa 
tiahne dejová línia s názvom Čas hry. Tokarczuk 
v nej opisuje hru o ôsmich svetoch stvorených 
Bohom, ktorú dostal statkár Popielski od rabína.

Olga Gluštíková
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Autorský kolektív z Katedry slovenského ja-
zyka Filozofickej fakulty UK v Bratislave ne-

dávno predstavil monografiu s názvom Cudzosť  
– jazyk – spoločnosť (Iris 2015). Ako už názov na-
povedá, monografia sa zaoberá vzťahom inakosti 
a z nej prameniacej cudzosti – a to vo vzťahu k ja-
zyku i societe. Kniha sa svojím obsahom nielenže 
zaraďuje medzi trendové lingvistické publiká-
cie tematizujúce kooperačný vzťah spoločnosti 
a jazyka v duchu interdisciplinárnosti vied, ale 
zároveň autori do slovenského (jazyko)vedného 
prostredia zavádzajú impulzy novovznikajúcej 
disciplíny – xenolingvistiky ako plnohodnotnej 
súčasti vedy o cudzosti (xenológie).

 Monografia nie je produktom prvotných úvah 
o xenolingvistike a cudzosti v slovenskom ja-
zykovo-kultúrnom prostredí, ale je výsledkom 
systematického výskumu autorov. Teoretickú 
reflexiu cudzosti názorne podporujú autentic-
kým jazykovým materiálom (prepisy zvukových 
záznamov rozhovorov a torzá internetových 
diskusií).
 Kniha aj napriek tomu, že sa na jej zrode po-
dieľalo viacero vedeckých osobností, vytvára 
ucelený myšlienkový konštrukt. Úvodná časť 
Cudzosť – interpretácia – xenoznak predstavuje 

problematiku cudzosti ako jednu z fundamen-
tálnych stránok ľudského sveta. Ako zdôrazňuje 
autor Juraj Dolník, cudzosť pramení z podstaty 
človeka ako sociálno-psychologickej bytosti 
a z prirodzenej opozície vlastné – cudzie, ktorá 
určuje perspektívu vnímania sveta. Cudzosť je 
totiž výsledkom interpretácie človeka, na základe 
ktorej niečo/niekoho vydeľuje mimo svojho sveta. 
Čomu človek (inštinktívne) nerozumie a nedo-
káže to (inštinktívne) interpretovať, je pre neho 
(inštinktívne) cudzie. Ľudské reakcie na cudzosť 
sú rôzne – strach, neistota až agresivita, niekedy 
dokonca príťažlivosť, ba až fascinácia. Aj k týmto 
aspektom sa vracajú ďalšie kapitoly a približujú 

ich čitateľovi prostredníctvom spoločensko-poli-
tických a súkromných problémov na Slovensku.
 Prínosom pre rozvíjajúcu sa xenoslovakistiku 
je aj druhá časť knihy Cudzosť a kultúra. Autorka 
Alena Faragulová pútavým spôsobom upozorňu-
je na doteraz málo reflektované otázky vzťahu 
cudzosti, inakosti a kultúry a súčasne zviditeľ-
ňuje praktiky využívané v xenodiskurze s cieľom 
dosiahnutia moci. Slovenský xenodiskurz vníma 
ako neadekvátny, pretože podnecuje predsudky 
a stereotypy motivujúce diskrimináciu minorit-
ných skupín, čo ilustratívne dokladá na interpre-

E tymologický slovník slovenčiny dosiaľ u nás chýbal. 
K dispozícii sme mali iba Etymologický slovník jazyka 

českého a slovenského od Václava Macheka z roku 1957. 
Vyšiel ešte v rokoch 1971 a 2010, ale už ako Etymologický 
slovník jazyka českého, lebo sa predpokladalo, že Slováci 
budú pracovať na vlastnom slovníku. Stalo sa tak až teraz. 
Stručný etymologický slovník slovenčiny spracoval Ľubor 

Králik ako jediný špecialista-samouk v tomto jazykovom odbore na Slovensku a predstavil ho na 
tlačovej konferencii 6. apríla v Malom kongresovom centre Vedy v Bratislave. Poznamenal, že ja-
zyk bez takéhoto typu slovníka je ako jazyk bez histórie a práve jeho vydanie naštartuje skutočný 
etymologický výskum. Editorka Alexandra Jarošová predstavila Slovník súčasného slovenského 
jazyka (M – N) (oba Veda). Tretí zväzok vychádza po štyroch rokoch a je to prvý slovník, ktorý 
vznikol výlučne s pomocou počítačovej technológie, teda neexistovala jeho papierová (kartoté-
ková) podoba. Vďaka nej sa zmenila a uľahčila metóda práce jazykovedcov. Slovenský národný 
korpus obsahuje už viac ako tri miliardy hesiel a môžeme sa tak porovnávať s inými korpusmi 
v medzinárodnom meradle.                                                                                                                                                 -bb-

tácii rómskej cudzosti. 
Autorka zdôrazňuje, že 
pociťovanie kultúrnej 
inakosti je prirodzené, 
avšak nemala by sa vní-
mať a priori negatívne.
 Ústrednou témou záverečnej časti knihy 
Cudzosť a spoločnosť je sociálna cudzosť. Juraj 
Dolník upozorňuje, že pragmatizácia sociálnej 
cudzosti vychádzajúca zo záujmov vlastného 
motivačného sveta súvisí s upevňovaním/osla-
bovaním mocenskej pozície jednotlivca alebo 
kolektívu, pričom môže ísť buď o prirodzenú 
(skutočnú), alebo umelú (zámernú, umelo navo-
denú) sociálnu cudzosť. V ďalších podkapitolách 
je sociálna cudzosť uchopená prostredníctvom 
diskurznej analýzy. Oľga Orgoňová, Alena Bo-
hunická a Alena Faragulová prinášajú jednak 
sondy do aktuálnych tém súčasnej politicko-spo-
ločenskej situácie na Slovensku, jednak po prvý 
raz reflektujú tabuizované témy rodovej identity 
transsexuálov. Bokom neostáva ani cudzosť v sú-
kromnom prostredí. Oľga Orgoňová si osobitne 
všíma sociálne praktiky členov rodiny vo vzťa-
hu k jej fyzicky hendikepovaným príslušníkom. 
Nový pohľad na cudzosť je zobrazený aj v štúdii 
Cudzosť matiek a dcér. V závere knihy sa Kristína 
Piatková zamerala na aspekty cudzosti v partner-
skom vzťahu muža a ženy. Autorka interpretáciou 
komunikátov z každodenného života prehod-
nocuje stereotypy o „mužskej“ a „ženskej“ práci 
i role v spoločnosti a rodine. Všetkých nazna-
čených tém sa autorky dotýkajú s profesionali-
tou lingvistiek, avšak citlivo tak, aby čitateľovi 
nepodsúvali jednoznačné stanoviská, ale aby 
zdôraznili spoločný odkaz predmetných štúdií, 
ktorým je snaha o konštruktívne formovanie 
budúcich diskurzov s víziou zlepšenia kvality 
ľudských vzťahov.
 Aktuálnosťou tém i pútavosťou ich spracova-
nia môže byť publikácia inšpiratívna nielen pre 
vedeckú, ale aj pre laickú verejnosť – skrátka pre 
všetkých, ktorí nie sú apatickí voči spoločenským 
problémom spojeným s minoritnými skupinami 
doma i vo svete.

Zuzana Sedláčková

Znalosti materinského jazyka by mali rodičia s deťmi precvičovať od čo 
najmladšieho veku. Pre tento účel pripravilo Slovenské pedagogické na-

kladateľstvo – Mladé letá sériu jazykových príručiek Evy Dienerovej Nácvičné 
diktáty zo slovenského jazyka od 1. po 4. ročník základných škôl.  V prvom 
ročníku sú diktáty zamerané na písanie jednotlivých hlások, slabík, dvojhlá-
sok, slov a jednoduchých viet, v druhom ročníku sa postupuje od samohlások 
a dvojhlások cez tvrdé a mäkké spoluhlásky až po podobne znejúce slová 

a modálnosť viet. V treťom ročníku sa najväčší dôraz kla-
die na osvojenie si vybraných slov a ohybných slovných 
druhov a vo štvrtom ročníku je náplňou diktátov tvorenie 
slov predponami, spodobovanie, priama reč, ohybné a ne-
ohybné slovné druhy.
 Slovenčina je povinným predmetom aj na školách s vy-
učovacím jazykom maďarským. Na jej lepšie precvičova-
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Blízkeho východu a Stredomoria, uralské jazyky, 
kórejský a japonský jazyk a paleoázijské jazyky. 
Ďalej sa dostáva k indiánskym jazykom, ktoré sa 
do Ameriky rozšírili z Ázie, k austroázijským, pa-
puánskym, austrálskym a tasmánskym jazykom 
a potulky po svete ukončuje pri afroázijských, 
afrických a kreolských jazykoch. Samostatnú 
kapitolu venuje plánovým, teda tzv. „umelým“ 

jazykom, ako esperanto, interlingua či Basic 
English. V závere načrtáva aj to, ktoré jazyky 
sú v súčasnosti ohrozené a ktoré sa, naopak, po 
dlhšom období nepoužívania revitalizujú. Okrem 

k realite. Zatiaľ čo Ľubomír Plesník objasňuje 
základné otázky semiotiky vo svetle polemi-
ky s trendovým príklonom k antimimetickým 
tendenciám, Bohumil Fořt sa zameriava na tri 
špecifické semiotické koncepcie, ktoré vykladá 
a následne hodnotí. Iné príspevky zasa nadobú-
dajú historiografický charakter, napríklad text 
editora zborníka Dušana Teplana o využívaní 
semiotických postupov v prácach M. Bakoša,  
M. Považana a K. Šimončiča. Zvyšné práce sa za-
oberajú prevažne špecifickými oblasťami semio-
tickej problematiky, pričom príspevok Vladimíra 
Fulku uzatvára prvý okruh interdisciplinárnym 
náhľadom do problematiky hudobnej semiotiky.
 Druhý okruh sa venuje semiotike poetického 
textu. Už úvodný príspevok Zoltána Rédeya po-
dáva erudovaný a výnimočne komplexný pohľad 
na pozadí porovnávacej interpretácie motívu 
zoťatého stromu. Charakter porovnávacej inter-
pretácie má aj príspevok Jána Zambora, zaobera-
júci sa výkladom Kraskovej básne Zmráka sa… 
a Krčméryho Balady. Vysokú úroveň zachovávajú 
aj ostatné príspevky okruhu o významotvornej 
funkcii formy básne (Ján Gavura), o semiotike 

znaku v kontexte postmodernej kultúry (Eva Pa-
riláková) či o kategórii intertextuality z pohľadu 
staršej slovenskej literatúry (Pavol Markovič).
 Záverečný okruh zborníka tvoria práce o se-
miotike prozaického textu. V ňom okrem púta-
vého úvodného príspevku Igora Hochela možno 
vyzdvihnúť aj ucelený pohľad na postavu baby 
Jagy (Mariana Čechová) či príspevky zaoberajúce 
sa semiotikou poviedky na prípade Jarošovej 
zbierky Menuet (Gabriela Mihalková), semioti-
kou postavy v špecifickom prípade crossoveru 
(Kristián Benyovszky) a semiotikou vybraných 
punkových subžánrov (Martin Boszorád).
 Možno povedať, že úvodné predsavzatie pri-
spieť k diskusii o súčasnom postavení semio-
tiky sa podarilo naplniť. Svojou invenčnosťou 
a vysokou kvalitou všetkých príspevkov zborník 
Semiotika literatúry tento rámec dokonca vý-
razne prekračuje. V kontexte nedávnych udalostí, 
keď nás v osobe Umberta Eca opustil jeden z naj-
vplyvnejších semiotikov súčasnosti, sa navyše 
jeho samotné vydanie javí ešte dôležitejším než 
kedykoľvek predtým.

Milan Kolesík

VEDA

„
Guinnessova kniha rekordov považuje 

za najdlhšie nemecké slovo Rechts schutz-
versicherungsgesellschaften, ktoré má 39 
písmen a znamená „spoločnosť s práv-
nou ochranou“. So zrušením zákonov 
o hovädzom mäse v roku 2013 prišli Nemci 
o svoje jednoznačne najdlhšie slovo: Rin-
dfleischetikettierungsüberwachungsauf-
gabenübertragungsgesetz, ktoré malo 63 
písmen. “

súťaž

KUPÓNY  »

Z borník Semiotika 
literatúry s podti-

tulom Teoretické výcho-
diská a súčasné dilemy 
(UKF 2015) je výstupom 
vedeckého seminára, kto-
rý sa uskutočnil 10. júna 
2015 na pôde nitrianskej 
Univerzity Konštantína 
Filozofa. Okrem pracov-

níkov samotnej univerzity na ňom vystúpilo aj 
niekoľko významných hostí z celého Slovenska 
i zo zahraničných inštitúcií. Výsledkom ich sna-
ženia je ucelený a mimoriadne podnetný zborník.
 Publikácia sa zaoberá širšou škálou tém,  
v kontexte ktorých predstavuje literárna se-
miotika ústredný jednotiaci pojem. Jednotlivé 
príspevky sú rozdelené do troch okruhov, ktoré 
však nevylučujú rôznorodosť spracovanej lát-
ky či rozličnosť autorských prístupov. To veľmi 
dobre ilustruje už samotný prvý okruh zborníka, 
pojednávajúci o teoretických otázkach semioti-
ky, ktorý otvárajú dva príspevky o v súčasnosti 
horlivo diskutovanej problematike vzťahu textu 

charakteristiky jed-
notlivých jazykov 
sa autor zameriava 
aj na kultúrne záze-
mie ich používateľov, 
vďaka knihe si čitateľ 
uvedomí množstvo 
historických a kul-
túrnych prepojení 
medzi jednotlivými 
národmi – k tomu pomôže aj veľa pú-
tavých fotografií. Genzor zachytáva vý-
vojové zmeny v jednotlivých jazykoch, ich slovnú 
zásobu a základy morfológie, teoretické infor-
mácie dopĺňa mapami, nákresmi, tabuľkami, 
ukážkami písem a zaujímavosťami vydelenými 
v rámčekoch – ako príklad uvádzame zaujíma-
vosť o zložených slovách v nemčine. Knihu do-
pĺňa rozsiahly slovník jazykovedných termínov, 
abecedný prehľad krajín a v nich používaných 
jazykov. Reprezentatívnu publikáciu nám vyda-
vateľstvo Lingea venovalo do súťaže – pošlite 
kupón na adresu redakcie.

-kz-

N a svete v súčasnosti existuje niekoľko tisíc 
rôznych jazykov. Ich podrobný prehľad pri-

náša jazykovedec, prekladateľ z angličtiny a kó-
rejčiny, do roku 2010 pracovník Kabinetu orien-
talistiky SAV Jozef Genzor (1939) vo výpravnej 
publikácii Jazyky sveta – História a súčasnosť 
z vydavateľstva Lingea. Viac ako 650-stranová 
kniha je rozčlenená na viacero kapitol a postu-
puje od všeobecnejších poznatkov k analýze 
konkrétnych jazykových skupín. V úvodnej ka-
pitole sa Genzor zaoberá definíciou jazyka a jeho 
stručnou charakteristikou, jeho vývinom a ší-
rením, definuje jeho funkcie, rozlišuje spisovné 
jazyky, nárečia a žargón a ich jednotlivé štýlové 
vrstvy, načrtáva aktuálne otázky jazykovej poli-
tiky a pomenúva najvýznamnejšie jazyky sveta. 
V ďalších kapitolách postupne analyzuje všet-
ky známe jazykové rodiny, ich jednotlivé vetvy, 
skupiny a podskupiny a v každej rodine stručne 
charakterizuje najvýznamnejšie jazyky. Postu-
puje od našej najbližšej jazykovej rodiny, teda 
od indoeurópskych jazykov, cez ďalšie jazyky 
euroázijského regiónu, ako baskický jazyk, kau-
kazské jazyky, vymreté neklasifikované jazyky 

nie môžu poslúžiť i pracovné zošity dopĺňajúce a rozvíjajúce 
látku z učebnice. Pracovné zošity zo slovenského jazyka 
pre 5. a 6. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským 
formou pestrých cvičení, doplňovačiek, tajničiek či obrázkov 
rozvíjajú témy škola, rodina, bývanie, zima, zdravie, príroda, 
obchody a služby, voľný čas a naša vlasť.
   Popularitu medzi cudzími jazykmi vyučovanými na školách 

si opätovne získava ruština. Autorky Elena Kováčiková 
a Valentína Glendová pripravili pre deti študujúce tento 
jazyk pracovné zošity Ruský jazyk pre 5. a 6. ročník zá-
kladných škôl, v ktorom sa kladie dôraz najmä na precvi-
čovanie písania azbuky a základné komunikačné situácie.
   O všetky spomenuté knihy môžete súťažiť zaslaním kupó-
nu SPN – Mladé letá na adresu redakcie.
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IKAR

Ako dobre poznáte svojich najbližších? Môžete sa zaručiť za to, že všetko, čo 
o nich viete, je pravda? Hľadanie odpovedí na tieto otázky prevráti život Caro-

line Cashionovej, hlavnej hrdinky psychotrileru Náboj (Ikar 2016, preklad Tamara 
Chovanová) od americkej autorky Mary Louise Kellyovej, úplne naruby. Doteraz 
totiž nemala dôvod nič a nikoho spochybňovať. Caroline, 37-ročná vysokoškolská 
profesorka francúzskej literatúry, vyrástla v harmonickej rodine s milujúcimi ro-
dičmi a dvoma bratmi, s ktorými stále udržiava veľmi blízke vzťahy. Jej život by bol 
takmer dokonalý, nebyť neustále sa zhoršujúcich bolestí v zápästí a ramene. Lekár-

ska prehliadka ukáže, že v krku, tesne vedľa miechy, nosí uviaznutý náboj. Od toho dňa sa všetko obráti o 180 stupňov. Samozrejme, 
k horšiemu. Caroline sa až teraz dozvedá, že bola adoptovaná a že jej biologickí rodičia sa stali obeťami brutálnej vraždy – ona sama bola ako trojročné 
dieťa postrelená. Traumu však jej podvedomie vytesnilo a spomienky sa vytratili. No teraz sa chce stoj čo stoj dozvedieť pravdu. Vyberie sa do Atlanty, kde 
ako malá žila, a pokúša sa pátrať po udalostiach spred viac ako tridsiatich rokov, ktoré ju pripravili o rodičov. Na pomoc jej prichádza ambiciózny novinár, 
ktorý o prípade pred rokmi písal – ponúkne sa, že pre miestne noviny pripraví s Caroline rozhovor. Vďaka nemu sa prihlási mnoho ľudí, čo môže do príbehu 
vniesť viac svetla. Noviny však číta aj vrah, doteraz žijúci relatívne v bezpečí, a Caroline spúšťa lavínu udalostí, na ktoré nie je pripravená. Neuvedomila si 
totiž jednu zásadnú vec – prípad nikdy nevyriešili pre nedostatok dôkazov. A náboj v jej krku sa môže stať práve tým usvedčujúcim dôkazom…
 Triler sa síce rozbieha trochu pomalšie, ale postupne dokáže čitateľa vtiahnuť do deja natoľko, že sa nebude vedieť dočkať rozuzlenia. Samotná identita 
páchateľa je síce dosť predvídateľná, ale to, kam hlavnú hrdinku privedú okolnosti, vyfabulovala autorka naozaj originálne. Román dodržiava všetky 
charakteristické, niekedy až klišéovité prvky trileru, ale pridanú hodnotu mu dávajú Carolinino uvažovanie o literatúre a psychologické sondy do jej 
duše. Celým románom sa totiž tiahne ústredná myšlienka, ako dokáže človeka zmeniť šokujúca pravda, ktorá bola celé roky dobre ukrytá… O knihu 
môžete súťažiť zaslaním kupónu Ikar na adresu redakcie.

Katarína Zitová

Skutočný príbeh maďarského lupiča Attilu Ambrusa je ťažko uveriteľný. Obsahuje množstvo humorných situácií, ktoré vyzerajú ako 
vystrihnuté z knihy. V tomto prípade je však zábava skutočná. Je nádherné, ako dokáže realita prinášať vtipné momenty aj tam, kde 

by sme to najmenej čakali. Americký autor Julian Rubinstein strávil tri roky zisťovaním faktov a spovedaním ľudí z okolia sympatického 
zlodeja a stretol sa osobne aj s aktérom svojho románu. Kniha Lupič džentlmen (Dixit 2015, preklad Eva Budjačová) je zbernica faktov, 
ktorých zdroje sa dajú overiť.
   Attila Ambrus (1967) pochádza z Rumunska, matka ho opustila v mladom veku, otec bol alkoholik. Býval u starej mamy, ktorú nadovšetko 
miloval. V roku 1988 ušiel do Maďarska za lepším životom – dostal sa tam na podvozku kamióna. Skúšal rôzne zárobkové činnosti. Jeho 

veľkým snom bola hokejová kariéra, lenže rola brankára mu veľmi nešla. Navyše za ňu nedostával zaplatené. Väčšinou čakal na lavičke ako náhradník a keď 
sa dostal do brány, nechytil veľa gólov.
 Privyrábal si pašovaním kožušín z Rumunska, no čoskoro začal vykrádať pošty, cestovné kancelárie a napokon aj štátne banky OTP. Za celú svoju „kariéru“ 
mal aj zopár kumpánov, s ktorými nebol až taký zohratý, kým nenatrafil na mladého šikovného Gabiho. Nikdy nepoužíval násilie, pri lúpežiach pôsobil slušne 
a občas nosil pracovníčkam aj kvety. Policajtom zase nechával odkazy, napríklad fľašu dobrého vína. Lúpil iba vtedy, keď potreboval peniaze. Žiaľ, časom sa 
stal alkoholikom a míňal zarobené peniaze rýchlejšie, než by sa patrilo. Medzi jeho záľuby okrem hokeja totiž patrilo aj kasíno alebo verejné domy.
 Maďarská polícia v príbehu vyznieva neschopne a vtipne. Začiatky 90. rokov 20. storočia boli v Maďarsku, podobne ako u nás, plné privatizácií, podvodov a neschopnosti 
viesť štátne podniky. Autor sa nezaoberá zbytočnými dialógmi a nezdržiava sa opismi. Záznamy jednotlivých Ambrusových krádeží sa postupne stávajú stereotypnými, 
no napätie do príbehu vnáša moment jeho prvého zatknutia a uväznenia. Z väzenia sa mu totiž podarí ujsť len s pomocou posteľnej bielizne a šnúrok od topánok…
 Lupič džentlmen patrí medzi veselšie životopisné knihy. Attila Ambrus aj napriek tomu, že bol stále len zlodej, zostal v jadre dobrým človekom a maďarská 
verejnosť ho milovala.

Jakub Pokorny

Pakult Nietzschéov (Vl. nákl. 2015) je útla knižka reflexívno-filozofických úvah od pomerne neznámeho debutujúceho autora 
Kristiána Čuru. Informácií o pisateľovi nie je veľa. V závere zbierky však o sebe čo-to prezrádza: „Meno jeho nenesie žiadny iný človek 

a tento človek je asi niekoľko rokov desiatok starý, má mater a rodinu a chystá sa vydávať knihy aj do budúcnosti a do prítomnosti teraz.“
 Celá zbierka „zaváňa“ pozérstvom a je napísaná v duchu dvojzmyselnosti, na čo aj sám poukazuje: „Moje videnie sveta je dvojzmysel-
né. Som prakticky v dvojzmysloch ponorený.“ Formálne je rozdelená na štyri časti a spolu ju tvorí 300 reflexií. Ide o akési každodenné 
vnútorné riporty z autorovho bytia-nebytia. Tematicky sa pohybuje na osi opozícií žitia-nežitia, všetkého-ničoho, milosti-nemilosti, 
zmyslu-nezmyslu. Časté sú motívy osamotenia, skľučujúcej samoty a uzamknutia sa vo svojom vnútri s vlastným tempom, časom 
a priestorom. Jeho vnútorná výpoveď je emocionálne silná a pôsobivá.
 Autor vyniká v hre so slovom („divadlo-kyvadlo“), využívaní rôznych jazykových prostriedkov, ako litotes („nemohli nebyť“), oxymoron („končí odznova“), 
obzvlášť typická je nepravidelnosť vo vetnej stavbe („Nič som so ženou také nezažil v živote“).
 Knihu kompatibilne sprevádzajú „röntgenové“ ilustrácie postavy v rôznych polohách, ktoré korešpondujú s vyznením celej zbierky. O doslov sa posta-
ral český publicista a básnik Luboš Vlach. Výrazným nedostatkom je neúnosné množstvo gramatických chýb, ktoré menia zážitok z čítania na únavnú 
korektorskú prácu.
 Ak autor zbierky názvom aj intertextovo odkazuje na jedného z najvýznamnejších filozofov 19. storočia, ktorý ponúkol svetu teóriu nadčloveka, tak 
Pakult-Nekult v podaní debutanta Kristiána Čuru svojimi filozofickými úvahami dokazuje, že je predovšetkým človekom.

Jana Kičura Sokolová
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Ak vedecký pracovník „zabŕdne“ do „obyčajnej“ literatúry, je to vždy prekvapenie. U Štefana Lubyho to však už také nečakané nie 
je. K jeho cyklu Moji intelektuáli, Fascinácii Nobelom, Aforizmom, bonmotom, maximám, Invektívam a inzultáciám pribudla 

nedávno ďalšia knižka Šibalstvá a roztopaše (Veda 2015). Tento titul prináša výstižné a stručné myšlienky, úvahy, ponaučenia či 
postrehy o tých „pápežskejších od pápeža“. Lubyho myšlienky spolu s vtipnými ilustráciami akademického maliara Ľudovíta Hološku 
neraz vyvolajú úsmev na tvári. Novinkou v tejto knižke je „okienko pre hostí“ v jednotlivých kapitolách, do ktorého zaradil postre-
hy niektorých svojich kolegov, priateľov zo SAV i zo zahraničia. Pestrú mozaiku tém rozdelil do 19 kapitol. Sú medzi nimi vtipné 
myšlienky, ale väčšina nabáda k uvažovaniu, zamysleniu nad načrtnutými problémami či nastolenými otázkami dneška. Zameral 
sa predovšetkým na rozmanité témy zo života ľudí, spoločnosti, politiky, ekonomiky, byrokracie, reklamy („Pomalosť inštitúcie je 
priamo úmerná času, ktorý dáva druhým na splnenie úloh“), duchovného života, cestovania i na súčasné hrozby („Od skončenia druhej 
svetovej vojny na nás aj v mieri niekto mieri“). Nevynechal ani niektoré vedné disciplíny, vedu, výskum i SAV. Zaujímavými kapitolami sú repliky a dôvetky 
k sentenciám Kamila Peteraja a adaptácia Murphyho zákonov na podmienky Slovenska a Akadémie. Parafrázy k zákonom venoval jednotlivým osobnos-
tiam z tej-ktorej vednej disciplíny, ktoré sú známe svojím zmyslom pre humor a satiru. Exaktný pohľad na život a jeho zákonitosti sa podarilo Štefanovi 
Lubymu v jeho Šibalstvách a roztopašiach sformulovať do stručných slov, ktoré čitateľovi veľa povedia.

Lydia Čelková

Vtipné príbehy ponúka aj Berco Trnavec v knižnom výbere zo svojej tvorby pod názvom Veselica (Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov 2015). Obsahuje dlhšie humoristické a satirické texty, aforizmy, epigramy i kaligramy. Za výberom 
z každej z autorových doterajších deviatich kníh sú zaradené aj recenzné pohľady na ne uverejnené v médiách a v závere 
knihy nájdeme i rozhovor s Trnavcom. O knihu môžete súťažiť zaslaním kupónu VSSS na adresu redakcie.

Legendárny román Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov (SPN – Mladé letá 2015, preklad Peter Ždán) sa po rokoch 
vracia v znovuvzkriesenej edícii Stopy. Namiesto zeleného pásika na obálke je modrý. Iné grafické úpravy neboli potrebné.

 Autor desuplného príbehu o doktorovi Jekyllovi a pánovi Hydovi námet knihy nevymyslel. Mapku ostrova s pomenovaním 
vrchov, zálivov a mysov nakreslil jeho nevlastný syn Lloyd. Ostrov pokladov je jedným z prvých diel naozaj modernej literatúry 
pre deti a mládež, v ktorých autor považuje mladého čitateľa za skutočne rovnocenného partnera, ktorého netreba poúčať, ale 
treba mu byť vďačný za pohodu a priateľstvo. A inšpiráciu.
 Hlavný hrdina a rozprávač príbehu Jim Hawkins je dodnes jednou z najpresvedčivejšie zobrazených detských postáv svetovej 
literatúry. Je synom hostinského, do podniku ktorého sa utiahne pirátsky veterán Billy Bones. S mapkou ostrova so skrýšou 
obrovského ulúpeného bohatstva nebohého kapitána Flinta. Zvyšní členovia bandy Bonesa prenasledujú. Starý alkoholik od napätia pred rozhodujúcim 
stretnutím dostane srdcovú porážku a umrie. Deň po náhlej smrti Jimovho otca. Piráti majú prísť o desiatej večer. Jim teda neváha. Ako ochotná a po-
hotová obsluha si získal Billovu dôveru. Vie teda čo, ako a kde. Z cestovnej truhlice zosnulého vezme mapku a spolu s mamou ujde z hostinca. Keďže po 
smrti živiteľa veru polosirote a osamelej žene ruže nepokvitnú, hľadanie pirátskeho pokladu sa stáva reálnym východiskom. Pravdaže, chlapec nekoná 
na vlastnú päsť. Rodinný priateľ a lekár doktor Livesey sprostredkuje stretnutie so statkárom Trelawneyom. Ten zabezpečí potrebný kapitál – a výprava 
vyrazí na cestu…
 Autor možno plánoval i pokračovanie. Na obálke aktuálneho (v slovenčine siedmeho) vydania príbehu totiž nájdeme (zrejme dobovú, v každom prípa-
de nedatovanú) upútavku: „Toto je jedno z mnohých nebezpečných dobrodružstiev, do ktorých sa smelo púšťal mladý Jim Hawkins, hlavný hrdina a rozprávač 
tohto neobyčajného príbehu.“ Príbeh o Jimovi však napokon ostal iba jeden. S pootvoreným záverom pôsobí tak trocha démonicky a rozhodne nesmierne 
presvedčivo – ako štúdia o boji dobra a zla v mladom protagonistovi.

Miloš Ferko

Potrebujete užitočne a zároveň hravo vyplniť voľný čas vašim deťom? Vydavateľstvo Fragment prináša 
množstvo publikácií, v ktorých nájdete tipy, ako na to. O všetky spomenuté knihy môžete súťažiť 

zaslaním kupónu Vydavateľstva Fragment na adresu redakcie.
     Jarné počasie priam láka von, kde si deti môžu zahrať aj niektoré Klasické slovenské hry pre chlap-
cov a dievčatá (2015, preklad Petra Drábeková). V knihe nájdete popísané tradičné hry, ako Škôlka so 

švihadlom, loptou či skákacou gumou, Čiara, Cukor, káva, čokoláda, Jednoruká baba alebo Na sochy. Mnoho voľnočasových aktivít nájdu deti od 
9 rokov aj v knihách Vychytávky na každý deň – sú určené zvlášť pre dievčatá a zvlášť pre chlapcov. Juliana Fosterová sústredila v knihe pre diev-
čatá s podtitulom Ako byť vo všetkom naj tipy, ako čo najlepšie vyzerať na fotkách, usporiadať pyžamový večierok, vyrobiť náramok priateľstva či 

vytvoriť perfektnú manikúru, ale aj niekoľko bláznivých nápadov, napríklad ako čeliť útoku zombiho či ako prežiť inváziu mimozemšťanov. Kniha pre chlapcov 
s podtitulom Vynájdi sa v každej situácii od Dominique Enright a Guya Macdonalda (obe 2015, preklad Michaela Bordováčová) ponúka rady, ako uviazať 
základné uzly, používať buzolu, žonglovať či vyrobiť bumerang, ale aj nápady, ako zhypnotizovať kura, premôcť upíra alebo prežiť vo vesmíre.
 Menšie deti sa určite dobre pobavia pri kreslení – pre nich je určená publikácia Výtvarníček pre malých šikuľkov. Nájdu tu jednoduché a graficky 
krásne spracované postupy, ako namaľovať kvety, zvieratá, hviezdnu oblohu, kresliť tváre, predmety aj štýlové grafity či vyrobiť si umelecké predmety 
z kameňov. Zábavné, ale i poučné sú aj dva tituly nazvané Zombíci (všetky 2015, preklad Klára Vargová), v ktorých si deti od 6 rokov formou rôznych 
úloh, dokresľovačiek a bludísk precvičia kreslenie základných tvarov, rozpoznávanie farieb a jednoduché počítanie. Mnoho pekných chvíľ si deti od 
5 rokov užijú aj s knihou Bludiská pre šikovné deti (2015) s krásnymi ilustráciami Antonína Šplíchala.
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00 Bibliografické katalógy. 
Knihovníctvo. Dokumentácia

Anna Jónásová. Zost. J. Kontá-
rová
Galanta, Galantská knižnica 
2015. 1. vyd. 100 s. Brož.
Personálna bibliografia (251 zázna-
mov) knihovníčky, bibliografky 
a publicistky (1945).
ISBN 978-80-89097-31-9

05 Časopisy. Periodické 
ročenky

Pružina 2015. Zost. M. Ušiak
Pružina, Obecný úrad (Pružina) 
2016. 1. vyd. 20 s. Brož.
Ročenka obce.
ISBN nemá
 
Ročenka odbojárov 2016. Zost. 
V. Mikunda
Bratislava, Ústredná rada SZPB 
2016. 1. vyd. 123 s. Brož.
Spomienky na jubilejné oslavy 
70. výročia SNP.
ISBN 978-80-971976-0-5

20 Kresťanské náboženstvá

BAMONTE, Francesco
Boj Panny Márie a diabla po-
čas exorcizmov. Z tal. orig. prel.  
M. Zárik
B. m., Zachej.sk 2016. 1. vyd. 222 s. 
Brož.
Osobná výpoveď kňaza-exorcistu.
ISBN 978-80-971881-5-3
 
HATMAKEROVÁ, Jen
Pre lásku. Z angl. orig. prel.  
J. Klinga
Bratislava, Vydavateľstvo Tatran 
2016. 1. vyd. 229 s. Viaz. Edícia 
LUK – Knižnica svetových best-
sellerov
Autorka ponúka riešenia na život-
né útrapy prostredníctvom Božej 
milosti.
ISBN 978-80-222-0776-8

„Ten, kto si získa srdcia detí, získa 
si aj ich ochotu počúvať a výrazne 
ovplyvní smer ich života. Môžete 

byť tí najzbožnejší a najinteli-
gentnejší rodičia na svete, no ak 
si nezískate srdcia vašich detí, 

pravdepodobne sa vám v budúc-
nosti odcudzia.“

Pre lásku
Vydavateľstvo Tatran 2016

 
Hlas Štefana Náhalku z Ríma. 
Zost. S. Misál
Liptovská Teplička, DARIUS IT 
2016. 1. vyd. 175 s. Viaz.
Príspevky a články Š. Náhalku 
z rokov 1953 – 1963.
ISBN 978-80-971562-4-4
 
KNAPÍK, Ján 
Adaptácia a socializácia rím-
skokatolíckych bohoslovcov 
Prešov, Vydavateľstvo Michala 
Vaška 2015. 1. vyd. 175 s. Brož.
Monografia zoznamuje s proble-
matikou socializácie bohoslovcov.
ISBN 978-80-7165-974-7
 
KRAPKA, Emil SJ
Mysteria Regni Dei. Cirkevné 
rehoľné právo. Zasvätený ži-
vot. Zost. L. Csontos, M. Lichner
Trnava, Dobrá kniha 2015. 1. vyd. 
444 s. Viaz.
Šiesty zväzok súborného diela 
autora obsahujúci texty týkajúce 
sa života podľa evanjeliových rád.
ISBN 978-80-7141-973-0
 
LACHO, Ľuboš
Kroky viery. Pravdivý príbeh 
utrpenia, lásky a odhodlania 
Bratislava, Life Tree 2015. 1. vyd. 
261 s. Brož.
Príbeh autora a jeho rodiny roz-
hodnutej kráčať s Bohom.
ISBN 978-80-972125-0-6
 
LIŽIČIAR, Martin
Rozhovory na ceste s fotogra-
fiami Márie Jakušovej 
Stará Ľubovňa, Kumran 2015.  
1. vyd. 199 s. Brož.

Rozhovory s ľuďmi, ktorí prinášajú 
kresťanstvo do života druhých ľudí. 
ISBN 978-80-89487-67-7
 
Pobožnosť krížovej cesty s ob-
razmi Jozefa Absolona 
Doľany, ZAEX 2015. 1. vyd. 30 s. 
Brož.
15 duchovných zastavení na krí-
žovej ceste.
ISBN 978-80-89676-64-4
 
RÁBEK, František
Krížová cesta v Katedrále  
sv. Šebastiána 
Sabinov, DINO 2016. 1. vyd. 35 s. 
Brož.
Sprievodca po krížovej ceste v ka-
tedrále Ordinariátu Ozbrojených 
síl a ozbrojených zborov SR v Bra-
tislave-Krasňanoch.
ISBN 978-80-85575-56-9

STAWICKI, Stanisław
Šesť dní. Z poľ. orig. prel. H. Šim-
číková
Spišská Nová Ves, Spoločnosť ka-
tolíckeho apoštolátu – pallotíni 
2015. 1. vyd. 216 s. Brož.
Duchovné cvičenia s donom Vin-
cenzom.
ISBN 978-80-89479-10-8
 
Sväté kňazstvo podľa videní 
blahoslavenej Anny Kataríny 
Emmerichovej. Z angl. orig. prel. 
M. Zajíček. Zost. J. Durych
Doľany, ZAEX 2016. 1. vyd. 108 s. 
Brož.
Dôstojnosť kňazstva v Cirkvi podľa 
A. K. Emmerichovej.
ISBN 978-80-89676-67-5
 
Sv. Augustín – o katechizova-
ní úplných začiatočníkov. Zost.  
M. Lichner
Trnava, Dobrá kniha 2015. 1. vyd. 
182 s. Brož.
Dielo sa zaoberá správnou metó-
dou katechizovania.
ISBN 978-80-7141-970-9
 
ŠUPPA, Jozef SJ
Slovo v službe života 2. Pôst 
a Veľká noc 
Trnava, Dobrá kniha 2016. 1. vyd. 
210 s. Brož.
Druhá časť cyklu. Úvahy autora 
sprevádzajú pôstnym a veľkonoč-

ným obdobím.
ISBN 978-80-7141-986-0
 
TIEZZI, Maurizio
Slobodný od scenára. Kľúče 
k objaveniu tvojho skutočné-
ho života v 4D. Z tal. orig. prel. 
A. Zaťková
Bratislava, Life Tree 2016. 1. vyd. 
219 s. Brož.
Kniha pre tých, čo chcú spoznať 
Božiu vôľu, znovuobjaviť svoju 
vieru a identitu.
ISBN 978-80-972125-1-3
 
VELLA, Elias
Mária – dokonalá žena. Z angl. 
orig. prel. J. Witteková, J. Stachová
Veľký Lapáš, Per Immaculatam 
2015. 2. uprav. vyd. 250 s. Brož.
Prepis nahrávok zo seminára 
o Márii, ktorý sa uskutočnil v Kež-
marku.
ISBN 978-80-89606-06-1

21 Nekresťanské 
náboženstvá

KOVÁČ, Michal – HLÚŠEK, Rado-
slav
Slnko zemetrasenia. Spiritua-
lita mexických Indiánov 
Bratislava, Chronos 2015. 1. vyd. 
287 s. Brož.
Publikácia o mezoamerickej a me-
xickej spiritualite.
ISBN 978-80-89027-41-5

29 Učebnice

KÚTNY, Ivan
Svedomie ako najskrytejšie 
jadro a svätyňa človeka 
Trnava, Dobrá kniha 2015. 1. vyd. 
97 s. Brož. Edícia Dialógy
Učebnica s podtitulom Pastorál-
na konštitúcia Gaudium et spes 
– cesta k dialogickému uchopeniu 
transcendencie svedomia.
ISBN 978-80-7141-962-4
 
ŽUFFA, Jozef
Metodika pastoračného pláno-
vania vo farnostiach 
Trnava, Dobrá kniha 2015. 1. vyd. 
109 s. Brož.
Učebný text.
ISBN 978-80-7141-946-4
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30 Sociológia. Súčasná 
spoločnosť. Demografia

GAJDOŠ, Peter
Ako sa mení vidiek na Slovensku 
Bratislava, Sociologický ústav SAV 
2015. 1. vyd. 292 s. Brož.
Výsledky sociologického výsku-
mu, ktorý skúmal vývojové zmeny 
vidieka od roku 1990.
ISBN 978-80-85544-87-9
 
33 Ekonomika

LUBYOVÁ, Martina – ŠTEFÁNIK, 
Miroslav
Trh práce na Slovensku 2016 + 
Bratislava, Ekonomický ústav SAV 
2015. 1. vyd. 239 s. Brož.
Súbor štúdií o situácii a očakávanom 
vývoji na slovenskom trhu práce.
ISBN 978-80-7144-255-4
 
MORVAY, Karol a kol.
Pohľady na štruktúrne problé-
my slovenskej ekonomiky III. 
Bratislava, Ekonomický ústav SAV 
2015. 1. vyd. 199 s. Brož.
Závery výskumného projektu 
o štruktúrnych problémoch eko-
nomiky SR.
ISBN 978-80-7144-253-0
 
34 Právo. Legislatíva

HORVÁTH, Edmund – ANDRÁŠIO-
VÁ, Andrea
Civilný mimosporový poriadok 
Brat is lava , Wolters K luwer 
2016. 1. vyd. 500 s. Viaz. Edícia 
Vybrané právne predpisy
Komentár. Úplné znenie zákona 
č. 161/2015 Z. z. Civilný mimo-
sporový poriadok, ktorý nadobúda 
účinnosť 1. júla 2016.
ISBN 978-80-8168-362-6
 
Predbežné opatrenia. Zost.  
E. Schwarcz
Bratislava, IURIS LIBRI 2015.  
1. vyd. 233 s. Brož.
Výber judikatúry. Rozhodnutia 
súdov relevantné pre prax.
ISBN 978-80-89635-20-7
 
37 Pedagogika. Školstvo. Veda

SLOVÍKOVÁ, Mária
Záškoláctvo u žiakov základ-

ných, špeciálnych základných 
a stredných škôl 
Bratislava, CVTI SR 2015. 1. vyd. 
51 s. Brož.
Rozbor neospravedlnených vy-
meškaných vyučovacích hodín 
u žiakov ZŠ a SŠ.
ISBN 978-80-89354-63-4
 38 Komunikácia. Doprava

KONTÚR, Slavomír
Z Prešova na Sigord. Pionier-
ska železnica 
Prešov, FORNEX 2015. 1. vyd. 
352 s. Viaz.
Kniha o histórii Prešovskej pio-
nierskej železnice s podtitulom 
Po stopách úzkorozchodných že-
lezníc.
ISBN 978-80-972149-0-6

391 Učebnice

GOLIAN, Ján – HAJNIŠOVÁ, Edita 
– NEVOLNÁ, Zuzana
Repetitórium obchodného 
práva 
Bratislava, IURIS LIBRI 2015.  
1. vyd. 259 s. Brož.
Učebnica poskytuje prehľad 
o inštitútoch obchodného práva 
a ustanoveniach Obchodného zá-
konníka.
ISBN 978-80-89633-21-4
 
MÁZIKOVÁ, Katarína – MATEÁ-
ŠOVÁ, Martina – ONDRUŠOVÁ, 
Lucia
Účtovníctvo podnikateľských 
subjektov I 
Bratislava, Wolters Kluwer 2016.  
1. vyd. 239 s. Brož. Edícia Ekonómia
Zbierka riešených a neriešených 
príkladov pre študentov škôl eko-
nomického zamerania.
ISBN 978-80-8168-374-9
 
Základy účtovníctva 
Nitra, Slovenská poľnohospodár-
ska univerzita 2016. 1. vyd. 211 s. 
Brož.
Zbierka úloh.
ISBN 978-80-552-1469-6

57 Botanika. Zoológia

Kolobeh života – Tajuplný svet 
lesov. Z angl. orig. prel. I. Jankovská

Bratislava, Vydavateľstvo Frag-
ment 2016. 1. vyd. 61 s. Viaz.
Encyklopédia ekosystémov (pra-
les, dažďový les, tajga a i.) po celom 
svete. Pre čitateľov od 11 rokov.
ISBN 978-80-564-0146-0
 
SANIGA, Miroslav 
Príroda. Čo o nej (ne)vieš? Ilust. 
a foto autor
Martin, Vydavateľstvo Matice slo-
venskej 2015. 1. vyd. 118 s. Viaz.
Príručka spisovateľa, vedca a orni-
tológa (1964) vysvetľuje správanie 
zvierat a pozoruhodné prírodné 
javy.
ISBN 978-80-8115-205-4

59 Učebnice

Podklady na prijímacie skúšky 
z chémie 
Bratislava, Univerzita Komenské-
ho, vydavateľstvo 2015. 1. vyd. 
400 s. Brož.
Pomôcka pre záujemcov o štúdium 
na Lekárskej fakulte UK.
ISBN 978-80-223-4006-9

Podklady na prijímacie skúšky 
z biológie 
Bratislava, Univerzita Komenské-
ho, vydavateľstvo 2015. 1. vyd. 
361 s. Brož.
Pomôcka pre záujemcov o štúdium 
na Lekárskej fakulte UK.
ISBN 978-80-223-4005-2

60 Teória a dejiny aplikova-
ných vied. Všeobecnosti

LUBY, Štefan
Pohľady do nanosveta. Ilust.  
K. Petrík. Foto J. Cirák, P. Jelínek, 
P. Kopčanský a i.
Martin, Vydavateľstvo Matice slo-
venskej 2015. 1. vyd. 118 s. Brož.
Stručne o nanovede a nanotech-
nológiách.
ISBN 978-80-8115-207-8
 
Obzory nových technológií. 
Zost. M. Matejíček. Ilust. Ž. Fer-
ková, P. Chudý, M. Perný. Foto  
A. Arpáš, L. Bachárová, I. Budin-
ská a i.
Martin, Vydavateľstvo Matice slo-
venskej 2015. 1. vyd. 119 s. Viaz.

Príspevky z rozličných technic-
kých a technologických oblastí 
(automobily, kanalizácia, zbrane 
a i.).
ISBN 978-80-8115-213-9
 
Vôňa vedy. Zost. K. Matejíčko-
vá. Ilust. A. Janitor, M. Kundrát,  
M. Miterpáková a i. Foto K. Bíliková,  
V. Fecko, Ľ. Kováč a i.
Martin, Vydavateľstvo Matice slo-
venskej 2015. 1. vyd. 119 s. Viaz.
Vedecké príspevky z rôznych ob-
lastí (včely, jaskyne, palivá, syn-
tetické farbivá a i.)
ISBN 978-80-8115-206-1
 
610 Farmakológia

WOLF, Adrian
Jedy v rukách bielej mafie. 
Z angl. orig. prekl. neuvedený
Bratislava, Eko-konzult 2016.  
1. vyd. 295 s. Brož.
Publikácia o medicíne a prakti-
kách farmaceutického priemyslu.
ISBN 978-80-8079-227-5

62 Psychológia. Psychiatria. 
Psychoanalýza. Sexualita

FERRINI, Paul
Klid, mír a moudrost v proudu 
řeky života. Z angl. orig. prel.  
do češtiny Z. Šestáková
Bratislava, Eugenika 2015. 2. vyd. 
160 s. Brož.
Návod, ako dosiahnuť šťastie 
a múdrosť.
ISBN 978-80-8100-442-1

HARVEY, Steve
Konaj úspešne, mysli úspešne. 
Z angl. orig. prel. M. Kabát
Bratislava, Vydavateľstvo Tatran 
2016. 1. vyd. 185 s. Brož.
Autor v knihe radí, ako využiť vlast-
né schopnosti a stať sa úspešným.
ISBN 978-80-222-0782-9
 
LE BON, Gustave
Psychológia davov. Z fran. orig. 
prel. E. Ošvarthová
Bratislava, Eko-konzult 2016.  
1. vyd. 160 s. Brož.
Publikácia francúzskeho sociológa 
(1841 – 1931) o zmene v správaní 
jednotlivcov, ak sa stanú súčasťou 
davu.
ISBN 978-80-8079-229-9
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7 UMENIE. ŠPORT. 
VOĽNÝ ČAS

PHILLIPS, Adam
Čo nám uniká. Chvála neži-
tého života. Z angl. orig. prel.  
A. Ostrihoňová
Bratislava, Inaque.sk 2015. 1. vyd. 
192 s. Brož. Edícia La Pomme
Psychoanalytik a esejista (1954) 
rozoberá frustrácie vyplývajúce 
z toho, že nežijeme život, aký by 
sme mohli alebo mali žiť.
ISBN 978-80-89737-16-1
 
SELLIN, Rolf
Hypersenzitívni ľudia medzi 
nami. Z nem. orig. prel. A. Gu-
ziarová
Bratislava, Noxi 2016. 1. vyd. 140 s. 
Brož.
Autor ponúka spôsoby a metódy, 
ako hypersenzitivitu konštruktív-
ne využiť.
ISBN 978-80-8111-332-1
 
SINEĽNIKOV, Valerij – SLOBODČI-
KOVÁ, Larisa – SLOBODČIK, Sergej
Závislosti. Jak je překonat. 
Z rus. orig. prel. do češtiny  
R. Lankočí
Bratislava, Eugenika 2015. 1. vyd. 
242 s. Brož.
Príručka radí, ako vystúpiť zo za-
čarovaného kruhu závislostí.
ISBN 978-80-8100-436-0

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

KUNCA, Andrej
Aktuálne problémy v ochrane 
lesa 
Zvolen, Národné lesnícke centrum 
2016. 1. vyd. 170 s. Brož.
Zborník referátov z medzinárod-
nej konferencie (Nový Smokovec 
21. – 22. 1. 2016).
ISBN 978-80-8093-214-5
 
MATLÁK, Juraj
Celoročná ochrana záhrad-
ných plodín 
Bratislava, M-EDIT-OR 2016.  
16. vyd. 68 s. Brož.
Praktická príručka pre záhradká-
rov a poľnohospodárov.
ISBN 978-80-89457-09-0
 
ŠÁLKA, Jaroslav a kol.
Procesný model pre záujmové 
združenia vlastníkov lesa 

Zvolen, Národné lesnícke centrum 
2015. 1. vyd. 166 s. Brož.
Výsledky riešenia projektu výsku-
mu vplyvu neštátneho vlastníctva 
lesov na politiky súvisiace s les-
níctvom.
ISBN 978-80-8093-206-0

64 Praktický život

KMEŤOVÁ, Daniela
14-dňový plán pre krajšie 
a zdravšie telo 
Bratislava, Naturo 2016. 1. vyd. 
167 s. Brož. Edícia Krása nie je 
dar, ale drina
Praktická príručka s receptami, 
cvikmi a motivačnými príspevka-
mi vedúcimi k zdravému životné-
mu štýlu.
ISBN 978-80-072219-1-1

65 Kuchyňa. Potravinárstvo

WOODWARDOVÁ, Ella
Lahodne s Ellou každý deň. 
Z angl. orig. prel. J. Balážková
Bratislava, Vydavateľstvo Tatran 
2016. 1. vyd. 253 s. Viaz.
Viac než sto receptov na šaláty, 
polievky, kaše, dezerty a iné jedlá 
založené na rastlinnej báze. 
ISBN 978-80-222-0772-0

691 Učebnice

Manažment výroby (Vybrané 
kapitoly) 
Nitra, Slovenská poľnohospodár-
ska univerzita 2015. 1. vyd. 188 s. 
Brož.
Učebnica pre vysokoškolských 
študentov.
ISBN 978-80-552-1436-8

73 Maliarstvo. Grafika

MARKUSKOVÁ, Helena a kol.
Géza Kukán: Na druhej strane 
Nové Zámky, Galéria umenia  
E. Zmetáka 2015. 1. vyd. 35 s. Brož.
Katalóg k výstave maliara (1890 – 
1934) predstavuje najrozsiahlejší 
výber z jeho tvorby.
ISBN 978-80-89330-39-3

78 Hudba. Tanec. Scénické 
umenie. Iné múzické formy

BELIŠOVÁ, Jana
Šun, Devla, šun tu man. Počú-
vaj ma, Bože, počúvaj 
Bratislava, Ústav hudobnej vedy 
SAV 2015. 1. vyd. 166 s. Brož.
Rómske kresťanské piesne a vý-
povede o tom, ako viera v Boha 
zmenila ich životy.
ISBN 978-80-970748-3-8
 
SZELEPCSÉNYI, Ján
Úteky za krásou 
Bratislava, Transproduct 2015.  
1. vyd. 118 s. Viaz.
Spomienky a rozhovory s huslist-
kou Grétou Hrdou (1932) z rokov 
2009 – 2011.
ISBN 978-80-972066-0-4

781 Voľnočasové aktivity

ANTALOVSKÁ, Daniela
Antistresové aktivity pre se-
niorov 2 v 1 
Bratislava, Fortuna Libri 2016.  
1. vyd. 128 s. Brož. Edícia Fortuna 
Praxis
Maľovanky vhodné pre seniorov 
zdokonaľujú jemnú motoriku 
a upevňujú sústredenie.
ISBN 978-80-8142-589-9
 
ANTALOVSKÁ, Daniela
Antistresové maľovanky a ďal-
šie zábavné aktivity 4 v 1 
Bratislava, Fortuna Libri 2016.  
1. vyd. 80 s. Brož. Edícia Fortuna 
Praxis
Maľovanky pre dospelých, maľova-
nie podľa čísel, hľadanie rozdielov 
a spájanie bodov.
ISBN 978-80-8142-588-2
 
BARTÁKOVÁ, Ivana
Mandaly pre deti – čarovný 
svet okolo nás. Z čes. orig. prekl. 
neuvedený
Bratislava, Vydavateľstvo Frag-
ment 2016. 1. vyd. Nestr. Brož.
Mandaly s motívmi zvierat, rastlín 
a predmetov blízke deťom. Vhodné 
od 5 rokov.
ISBN nemá
 
MAROTTA, Millie
Divoká savana. Dobrodružstvo 
maľovania. Z angl. orig. prel.  
K. Hapáková
Bratislava, Vydavateľstvo Tatran 

2016. 1. vyd. Nestr. Brož.
Tretia kniha rôznorodých ilustrá-
cií autorky určených na vymaľo-
vanie.
ISBN 978-80-222-0766-9
 
ZAJONC, Juraj – ONDRUŠKOVÁ, 
Marta
Maľované výšivky 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 104 s. Brož.
Antistresové maľovanky pre do-
spelých inšpirované motívmi slo-
venských výšiviek so sprievodný-
mi textami. 
ISBN 978-80-556-2097-8

79 Šport

HARŠÁNI, Peter
Štefan Svitko a Dakar 2010 – 
2016 
B. m., M.H.G.H. 2016. 1. vyd. 184 s. 
Viaz.
Účasť Š. Svitka (1982) na moto-
cyklových pretekoch Rally Dakar 
v rokoch 2010 – 2016.
ISBN 978-80-972237-6-2

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

POLIAKOVÁ, Blanka
Zo záhrady srdca 
B. m., Vydavateľstvo Mayor 
2016. 1. vyd. 222 s. Brož.
Výber z poézie autorky (1936) obsa-
huje zbierky: Požičaj mi deň, Zaklí-
nadlá, Malý svet, Listy, Nepovedala 
som nahlas, Skôr ako potemnie 
slnko, Leto v kolíske jabloní.
ISBN 978-80-969133-7-4
 
WALSER, Robert
Pocestný. Z nem. orig. prel.  
K. Széherová. Doslov R. Charvát
Bratislava, Občianske združenie 
HRONKA 2016. 1. vyd. 259 s. Viaz.
Výber z krátkych próz, čŕt a mi-
niatúr švajčiarskeho spisovateľa 
(1878 – 1956).
ISBN 978-80-971743-2-3
 
81 Poézia

POLIAKOVÁ, Blanka
Leto v kolíske jabloní 
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B. m., Vydavateľstvo Mayor 2015.  
1. vyd. 58 s. Brož.
Básnická zbierka autorky (1936), 
v ktorej vyjadruje obdiv k prírode 
a radosť zo života.
ISBN 978-80-969133-6-7
 
URAMOVÁ, Anna 
Biblické ženy. Ilust. A. Ondrej-
ková
L iptovský Mikuláš, Norami 
2016. 1. vyd. 20 s. Brož. Edícia 
DONNE
Oficiálny básnický debut autorky 
(1984) obsahuje 11 básní venova-
ných biblickým ženám. V roku 
2008 súkromne vydala básne Sny.
ISBN 978-80-89768-02-8
 
83 Román. Novely. Poviedky

BERG, Sibylle
Ozaj, a už som ti rozprávala… 
Z nem. orig. prel. E. Palkovičová
Bratislava, Inaque.sk 2015. 1. vyd. 
115 s. Viaz. Edícia Short
Román nemeckej spisovateľky 
(1962) vykresľuje obdobie komu-
nizmu. Dve 13-ročné deti sa roz-
hodnú ujsť z Východného Nemecka 
za lepším životom.
ISBN 978-80-89737-37-4
 
BRÜCK, Miroslav
Hotel Oáza. Foto T. Léger
Levoča, Modrý Peter 2015. 1. vyd. 
91 s. Brož.
Druhá próza známeho básnika 
(1964), v ktorej sa hlavný hrdina 
vracia do mesta svojej mladosti, 
spomína a hodnotí prežité.
ISBN 978-80-89545-43-8
 
DOUGHTY, Louise
Ulička Apple Tree Yard. Z angl. 
orig. prel. S. Šebová
Praha, Nakladateľstvo Motto 
v Albatros Media 2016. 1. vyd. 
397 s. Viaz.
Psychotriler o genetičke Yvonne, 
ktorá príde o kariéru, manželstvo 
a je obvinená z vraždy.
ISBN 978-80-267-0579-6
 
DUCHOVNY, David
Krava nebeská. Z angl. orig. prel. 
D. Ghaniová
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 208 s. 
Viaz.
Vtipný román známeho herca 

(1960) o krave Elsie a jej spoloč-
níkoch, ktorí sa prezlečení za ľudí 
vydajú na letisko. 
ISBN 978-80-551-4511-2
 
FOLEY, Gaelen
Zvodcove tajomstvá. Z angl. 
orig. prel. B. Andrezálová
Bratislava, Slovenský spisovateľ 
2016. 1. vyd. 302 s. Viaz.
Ľúbostný román zo série Inferno. 
Virginia a Nick, ktorých spája vzá-
jomná príťažlivosť, prenasledujú 
zločineckú bandu.
ISBN 978-80-220-1898-2
 
HEVIER, Daniel
Tajné dejiny bielej kaligrafie. 
Ilust. autor
Bratislava, Trio Publishing 2015.  
1. vyd. 189 s. Viaz.
Román známeho spisovateľa 
(1955) obsahujúci rôzne kultúrne 
odkazy a výtvarný sprievod na 
spôsob stredovekých iluminova-
ných rukopisov.
ISBN 978-80-8170-025-5
 
KRISTOF, Agota
Veľký zošit. Dôkaz. Tretie 
klamstvo. Z  fran. orig. prel.  
A. Černáková
Bratislava, Artforum 2016. 1. vyd. 
347 s. Viaz.
Románová trilógia spisovateľky 
(1935 – 2011) zachytáva dospieva-
nie dvoch chlapcov, ich skúsenosť 
s vojnou a stratou rodiny.
ISBN 978-80-8150-112-8

LUK, Lukáš
Zlodeji medu. Ilust. autor
Bratislava, PETRUS 2015. 1. vyd. 
190 s. Viaz. Edícia Arcus
Tretia kniha spisovateľa. V prí-
behu nazerá na kľúčové udalosti 
dejín Strednej Európy  s nadhľa-
dom. Predchádzajúce diela: Príbe-
hy Považského Sokolca, Záhada 
Považského bula.
ISBN 978-80-89233-83-0
 
MACSOVSZKY, Peter
Tantalópolis 
Bratislava, Drewo a srd – Občian-
ske združenie Vlna 2015. 1. vyd. 
276 s. Brož. Edícia Próza
Román spisovateľa a básnika 
(1966) zachytávajúci boj jednot-

livca proti prírodným živlom a by-
rokratickej mašinérii v juhoame-
rickom meste.
ISBN 978-80-89550-23-4

„Slnko a mesiac, to sú rodinní prí-
slušníci. Neopúšťajú človeka – na 
jeho obežnej dráhe po zemeguli – 

ani na chvíľu. Niekedy sa správajú 
nepríjemne, ale potom z nich zasa 

sála neha. René Guénon vraví, 
že Posvätná veda chápala slnko 
ako symbol intuície a mesiac ako 

symbol premýšľania.“
Tantalópolis

Drewo a srd – OZ Vlna 2015

 
MAY, Peter
Muž z ostrova Lewis. Z angl. 
orig. prel. A. Keníž
Praha, Nak ladateľstvo Plus 
v Albatros Media 2016. 1. vyd. 
331 s. Viaz.
Triler z detektívnej série Fin. De-
tektív Fin Macleod rieši prípad 
obete rituálnej vraždy.
ISBN 978-80-259-0506-7
 
NÁZLEROVÁ, Renáta
Návod na obsluhu dieťaťa 
Bratislava, Fortuna Libri 2016.  
1. vyd. 232 s. Viaz. Edícia Fortuna 
Litera
Motivačný román o rodičoch a de-
ťoch nadväzuje na predchádzajúci 
autorkin titul Návod na obsluhu 
lásky.
ISBN 978-80-8142-575-2
 
OFFILL, Jenny
Odd. špekulácií. Z angl. orig. 
prel. A. Ostrihoňová
Bratislava, Inaque.sk 2016. 1. vyd. 
46 s. Viaz. Edícia Pandora
Novela americkej spisovateľky. 
Denník ženy, ktorý je súhrnom 
myšlienok, cynických poznámok, 
pozorovaní a špekulácií.
ISBN 978-80-89737-24-6
 
PRONSKÁ, Jana
Rebelka 
Bratislava, Slovenský spisovateľ 
2016. 1. vyd. 254 s. Viaz.
Historický ľúbostný román odo-
hrávajúci sa na stredovekom Slo-
vensku. O lásku kontesy Cecílie 

bojuje župan Štefan.
ISBN 978-80-220-1897-5
 
STAVIARSKY, Víťo
Rinaldova cesta 
Prešov, Vl. nákl. 2015. 1. vyd. 158 s. 
Viaz.
Tragikomický príbeh o putovaní 
14-ročného rómskeho chlapca Ri-
nalda zo smetiska do Budapešti od 
známeho prozaika (1960).
ISBN 978-80-972186-1-4

831 Iné písomné formy

GÁL, Fedor
Cez ploty 
Krásno nad Kysucou, Absynt 
2016. 1. vyd. 140 s. Brož. Edícia 
Bez reportérov
Sociológ Fedor Gál (1945) diskutuje 
formou korešpondencie s národ-
ným socialistom Matejom o aktu-
álnych otázkach.
ISBN 978-80-971823-8-0
 
842 Rozhovory

BOBÁK, Anton
O Rómoch a Nerómoch so Sta-
nislavom Vospálkom 
Spišská Nová Ves, FAMA art 
2016. 1. vyd. 77 s. Brož.
Rozhovor s rómskym podnikate-
ľom a regionálnym politikom.
ISBN 978-80-89717-06-4
 
86 Literatúra pre deti a mládež

BREZINA, Thomas C.
Tigrí tím. Stratená Atlantída. 
Z nem. orig. prel. K. Šmidtová
Bratislava, Vydavateľstvo Frag-
ment 2016. 1. vyd. 135 s. Viaz.
Dobrodružný príbeh, v ktorom 
Bea, Luk a Patrik pátrajú po bájnej 
Atlantíde. Pre čitateľov od 9 rokov.
ISBN 978-80-564-0143-9
 
BYRNE, Michael
Milióny v kapse. Z angl. orig. 
prel. M. Kopecký
Praha, Nakladateľstvo Albatros 
v Albatros Media 2016. 1. vyd. 
181 s. Viaz.
Dobrodružný príbeh o chlapcovi, kto-
rého život sa smrťou mamy prevrátil 
hore nohami. Vhodné od 10 rokov.
ISBN 978-80-00-04219-0
 
ČIERNY, Michal
Záhada uneseného psa. Ilust. 
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D. Šafranková
Bratislava, Vydavateľstvo Tatran 
2015. 1. vyd. 176 s. Viaz.
Príbeh o detektívnej kancelárii Pet-
ra a Jana, ktorú si založia počas let-
ných prázdnin. Vhodné od 11 rokov.
ISBN 978-80-222-0768-3
 
DITERLIZZI, Tony
Star Wars: Dobrodružstvá 
Luka Skywalkera, Rytiera Je-
diho. Z angl. orig. prel. M. Gazdík. 
Ilust. R. McQuarrie
Praha, Nakladateľstvo CooBoo 
v Albatros Media 2015. 1. vyd. 
Nestr. Viaz.
Podľa Georga Lucasa zo série 
Hviezdne vojny napísal autor sci-
-fi príbeh boja dobra so zlom vo 
vzdialenej galaxii.
ISBN 978-80-7544-025-9
 
FENDRICHOVÁ, Nadja
Speedy, pretekárske autíčko 1: 
Prvé preteky. Z angl. orig. prel.  
D. Senecká. Ilust. K. Wiekerová
Bratislava, Vydavateľstvo Frag-
ment 2016. 1. vyd. 74 s. Viaz.
Príbeh o autíčku, ktoré spolu 
s dvojčatami Milli a Maxom tré-
nuje na preteky. Vhodné pre deti 
od 7 rokov.
ISBN 978-80-564-0100-2
 
FIŠEROVÁ, Ilona
Psík Baf 1 – Nezbedník zo ZOO. 
Z čes. orig. prel. Ľ. Paľagová. Ilust. 
J. Pospíchal
Bratislava, Vydavateľstvo Frag-
ment 2016. 1. vyd. 54 s. Viaz.
Príbehy o Bafovi, ktorý sa chce 
stať detektívnym psom. Pre deti 
od 5 rokov.
ISBN 978-80-564-0149-1
 
HETMEROVÁ, A. – RŮŽIČKA, O.
Ako sa čo robí. Z čes. orig. prel. 
Ľ. Nguyenová Anhová
Praha, Nakladateľstvo Albatros 
v Albatros Media 2015. 1. vyd. 
Nestr. Viaz.
Ilustrované postupy výroby vecí 
každodennej potreby na šiestich 
veľkoformátových rozkladacích 
mapách. Vhodné od 6 rokov.
ISBN 978-80-00-04140-7

HLUŠÍKOVÁ, Marta 
Mlynčeky tety Hrozienky. Ilust. 

A. Wagnerová
Brno, CPress v Albatros Media 
2016. 1. vyd. 82 s. Viaz.
Veselé príbehy vyrozprávané tetou 
Hrozienkou od známej autorky pre 
deti (1952). Vhodné od 7 rokov.
ISBN 978-80-264-1004-1
 
HOFFSTÄDTER, Jana H.
Cesta na svet. Ilust. P. Luko-
vicsová
Bratislava, Vydavateľstvo O. K. O. – 
Vydavateľstvo Slovart 2016. 1. vyd. 
120 s. Viaz.
Knižka vysvetľuje deťom od 4 ro-
kov prostredníctvom príbehu, ako 
prichádzajú na svet. 
ISBN 978-80-888-0517-5
 
JOHNSON, Rebecca
Julinka – malá zverolekárka 5: 
Ambulancia na pláži. Z angl. orig. 
prel. E. Liptáková. Ilust. K. May
Bratislava, Vydavateľstvo Frag-
ment 2016. 1. vyd. 79 s. Viaz.
Príbeh pre čitateľky od 7 rokov 
o malej Julinke, ktorá sa túži stať 
zverolekárkou. Cez prázdniny po-
zoruje na pobreží delfíny.
ISBN 978-80-564-0098-2
 
LAGERCRANTZ, Rose
Najšťastnejšia som, keď… Zo 
švéd. orig. prel. T. Chmelová. Ilust. 
E. Eriksson
Bratislava, Verbarium 2016. 1. vyd. 
120 s. Viaz.
Tretia časť o dievčatku Tine, ktorá 
sa musí dočasne rozlúčiť s otcom. 
Vhodné od 7 rokov.
ISBN 978-80-89612-49-9
 
LAGERCRANTZ, Rose
Šťastie podľa Tiny. Zo švéd. 
orig. prel. T. Chmelová. Ilust.  
E. Eriksson
Bratislava, Verbarium 2016. 1. vyd. 
104 s. Viaz.
Štvrtý diel o dievčatku Tine, ktoré 
odchádza na prázdniny za kama-
rátkou Fridou. Vhodné od 7 rokov.
ISBN 978-80-89612-56-7
 
NYKLOVÁ, Radka – NYKL, Jaroslav
Rozprávky z mravčej chalúpky. 
Z čes. orig. prel. K. Vargová. Ilust. 
J. Nykl
Bratislava, Vydavateľstvo Frag-
ment 2016. 1. vyd. 53 s. Viaz.

Rozprávkové príbehy mravčekov 
Kamila a Emila pre deti od 4 rokov.
ISBN 978-80-564-0101-9
 
PAVLÍKOVÁ, Jana
Básničky zo školskej lavice. 
Ilust. N. Zavaďáková
Brno, CPress v Albatros Media 
2016. 1. vyd. 63 s. Viaz.
Veselé básničky zo školského pro-
stredia vhodné pre deti od 5 rokov.
ISBN 978-80-264-1015-7
 
Rytieri. Z angl. orig. prel. O. Hla-
váčová
Bratislava, Vydavateľstvo Frag-
ment 2016. 2. vyd. 56 s. Viaz.
Stručná encyklopédia pre mládež 
o rytieroch, ich bojoch v dejinách 
a zbraniach s množstvom faktov, 
nákresov a fotografií.
ISBN 978-80-564-0141-5
 
Učenie a cvičenie. Z nem. orig. 
prel. J. Madarásová
Bratislava, Svojtka & Co. 2015. 
1. vyd. 48 s. Brož.
Úlohy na precvičovanie kombi-
novania, koncentrácie a jemnej 
motoriky. Určené pre chlapcov 
od 5 rokov. 
ISBN 978-80-8107-855-2

Učenie a cvičenie. Z nem. orig. 
prel. J. Madarásová
Bratislava, Svojtka & Co. 2015.  
1. vyd. 48 s. Brož.
Úlohy na precvičovanie kombi-
novania, koncentrácie a jemnej 
motoriky. Určené pre dievčatá od 
5 rokov.
ISBN 978-80-8107-856-9
 
ŽIŽKOVÁ, Pavla
Hravé aktivity s dopravnou 
výchovou. Z  čes. or ig. prel.  
P. Kýšková. Ilust. A. Čuma
Bratislava, Vydavateľstvo Frag-
ment 2016. 1. vyd. 31 s. Brož.
Dopravná výchova vysvetlená 
hravou formou pre deti od 6 rokov.
ISBN 978-80-564-0138-5

91 Zemepis. Turistika. 
Cestovanie

Česká republika 
Banská Bystrica, BB-MAPY 2016.  
1. vyd. 1 list
Automapa v mierke 1 : 550 000.
ISBN nemá
 
GROFČÍK, Marián 
Lada svetom. Z Horného Vadi-
čova do Libérie 
B. m., Lada svetom o. z. 2016. 1. vyd. 
200 s. Viaz.
Cestopisný denník zachytávajúci 
expedíciu do Libérie s podtitulom 
Cestovanie na žobráka.
ISBN 978-80-972152-0-0
 
Maďarsko 
Banská Bystrica, BB-MAPY 2016.  
5. vyd. 1 list
Automapa v mierke 1 : 600 000.
ISBN nemá
 
Policajné radary a kamery 
Banská Byst r ica , BB-M A PY 
2016. 1. vyd. 1 list
Špeciálna automapa v mierke  
1 : 500 000 s plánovaným systé-
mom kontroly cestnej premávky.
ISBN nemá
 
Rakúsko 
Banská Bystrica, BB-MAPY 2016.  
3. vyd. 1 list
Automapa v mierke 1 : 600 000.
ISBN nemá

92 Biografie. Rodokmene

TRIZULJAKOVÁ, Eva
Spomienky na Máriu Pecíkovú 
Bratislava, Zing Print 2016. 2. pre-
prac. vyd. 183 s. Brož.
Biografická črta významnej peda-
gogičky.
ISBN 978-80-88997-59-7
 
Zdenko Mikula (1916 – 2012): 
rád som žil a tvoril. Zost.  
M. Bárdiová
Banská Bystrica, Akadémia umení 
2015. 1. vyd. 159 s. Viaz.
Biografia hudobného skladateľa, 
pedagóga a dirigenta.
ISBN 978-80-89555-62-8
 
921 Pamäti. Spomienky. 
Autobiografie

SZABÓ, Ivan
Žaby na Trolaskoch. Foto archív 
autora, MsÚ v Leopoldove a i.

ANOTÁCIE



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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Leopoldov, Mesto Leopoldov 
2015. 1. vyd. 254 s. Brož.
Spomienky, poviedky a eseje 
spisovateľa (1939) na život spätý 
s Leopoldovom.
ISBN 978-80-972159-4-1
 
ŠTEFLOVIČ, Štefan
Únik z moci šelmy 
Banská Bystrica, Múzeum SNP 
2015. 1. vyd. 93 s. Brož. Edícia 
Spomienky
Autobiografia s podtitulom Sloven-
ský vojak-partizán v Odese.
ISBN 978-80-89514-34-2

93 Dejiny civilizácií

HABAJ, Michal
Feničania. Foto autor, archív His-
torickej revue, archív vyd. Perfekt, 
archív Slovenského Archeologic-
kého a historického inštitútu
Bratislava, Perfekt 2016. 1. vyd. 
159 s. Viaz.
Monografia historika o dejinách 
a kultúre Feničanov s bohatým 
ilustračným materiálom.
ISBN 978-80-8046-740-1

95 Dejiny Slovenska

LEPIŠ, Juraj
Slovensko v roku 1943 
Banská Bystrica, Múzeum SNP 
2015. 1. vyd. 287 s. Viaz.
Materiály z konferencie Politika, 
armáda, spoločnosť v roku 1943.
ISBN 978-80-89514-33-5
 
Slovensko a nacistické koncen-
tračné tábory. Zost. E. Nižňan-
ský, M. Lônčíková
Bratislava, Stimul 2015. 1. vyd. 
190 s. Brož.
Zborník štúdií o dejinách holo-
kaustu na našom území.
ISBN 978-80-8127-149-6
 
ŠVIHRAN, Ladislav
Kto nám vládol 
Bratislava, Perfekt 2016. 2. pre-
prac. a dopln. vyd. 271 s. Viaz.
Prehľad panovníkov a prezidentov, 
ktorí vládli na území Slovenska, 
od franského kupca Sama až po 
Andreja Kisku.
ISBN 978-80-8046-734-0

HLASUJTE ELEKTRONICKY NA WWW.KNIZNAREVUE.SK.

VYŽREBOVALI SME VÝHERCOV 
BALÍKOV KNÍH Z HLASUJÚCICH 

ČITATEĽOV V ANKETE  KNIHA 
ROKA 2015: 

Richard Kunec, Liptovský Hrádok; 
Jozef Hučka, Šurany; 

Ján Matoš, Michalovce; 
Eva Baranovičová, Martin; 

Juraj Bilský, Pezinok; 
Anna Kubátová, Žilina. 

SRDEČNE GRATULUJEME!

ANOTÁCIE

„Od čias franského kupca Sama 
vládlo na našom území vyše 

60 panovníkov. To číslo zahŕňa 
kniežatá i kráľov, ktorí vládli 

oficiálne.“
Kto nám vládol

Perfekt 2016

Vojenské dejiny Slovenska VII. 
1968 – 1992 
Bratislava, Magnet Press Slova-
kia – Vojenský historický ústav 
2016. 1. vyd. 361 s. Viaz.
Vojenský vývoj na Slovensku v ro-
koch 1968 – 1992.
ISBN 978-80-89169-34-4

97 Dejiny slovenských 
regiónov a miest

KOLCUN, Milan – JIROUŠEK, Sta-
nislav – JIROUŠEK, Alexander
Potulky Šacou. Sprievodca pre 
miestnych i nemiestnych 
Košice, Jes 2015. 1. vyd. 36 s. Viaz.
Zaujímavosti o miestnej časti Ko-
šíc – Šaci.
ISBN 978-80-88900-79-5

992 Historické dokumenty. 
Archívy. Múzeá

ŠKVARNA, Dušan – MIHALKOVI-
ČOVÁ, Beáta
Ľudovít Štúr a moderné Slo-
vensko 
Modra, SNM – Múzeum Ľudovíta 
Štúra 2015. 1. vyd. 187 s. Brož.
Publikácia o stálej expozícii v Mú-
zeu Ľudovíta Štúra v Modre.
ISBN 978-80-8060-370-0



navštívte nás

Kamenné kníhkupectvá
Martinus.sk

Obchodná 26
Staré mesto
Bratislava

OC Cubicon
Staré grunty 24
Bratislava

OC Galéria
Toryská 5
Košice

OC Galéria
Námestie republiky
Lučenec

M.R. Štefánika 58
(pešia zóna)
Martin

OC CENTRO
Akademická 1
Nitra

OC Forum 
Námestie sv. Egídia
Poprad

M-park
Centrum 8
Považská Bystrica

SC Mirage
Námestie A. Hlinku 7/B
Žilina

Odporúčame z našej ponuky

Dmitry Glukhovsky:
Metro 2035
Svetlá minulosť. Temná 
budúcnosť. Pozý-
vame vás na besedu 
s autorom sci-fi  série 
Metro, 10. mája o 18:00 
v našom kníhkupectve
na Obchodnej 26
v Bratislave. 

Anthony Doerr:
Zeď vzpomínek
Knihu poviedok 
Anthonyho Doerra, 
držiteľa prestížnej 
Pulitzerovej ceny, 
považujú kritici za 
vrchol jeho doterajšej 
tvorby.

Robert Galbraith:
V službách zla

Novinka z pera J.K. 
Rowlingovej vychádza 
už 2. mája. Tretí prípad 
Cormorana Strikea a 
jeho asistentky Robin 
prináša nielen pútavú 
zápletku, ale tiež 
príbeh o vzťahu dvojice 
vyšetrovateľov. 

Dominik Dán:
Červený kapitán

Prečítajte si, čo sa 
do fi lmu nezmestilo!
Drsná detektívka 
od jedného 
z najobľúbenejších 
slovenských autorov 
je inšpirovaná 
skutočnými udalosťami. 

Ďakujeme za vašu
podporu!
Vďaka vám sme sa aj po tretíkrát stali absolútnym víťazom 
ocenenia Obchodník roka!

Dmitry
Glukhovsky
Beseda a autogramiáda s autorom
sci-fi  románu Metro 2035

10. mája o 18:00
v našom kníhkupectve na Obchodnej 26 v Bratislave


