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BIBLIOTÉKA (8. – 11. NOVEMBRA 2018)

PREZENTÁCIE KNÍH NA PROGRAMOCH BIBLIOTÉKY 2018 ZA SSS A VSSS
POÉZIA

Etela Farkašová: 
S PREDTUCHOU SVETLINY
Vyšlo vo VSSS. Rozmery: 150 x 150 mm, 
120 s., mäkká väzba, 
ISBN 978-80-8202-047-5. 
Cena: 6,90 €.

E. Farkašo-
vá, laureátka
ceny Anasoft 
l i t e r a  2 018 
za prozaické 
dielo Scenár, 
patrí k vynika-
júcim autorkám 
v celom spektre 
svojej tvorby. Každá jej kniha je výra-
zom hlbokej koncentrácie na zvolené té-
my. V jej textoch cítiť pevné filozofické 
a vzdelanostné zázemie i silu imaginá-
cie a ľudského citu. V týchto súradni-
ciach prichádza aj s novou zbierkou bás-
ní S predtuchou svetliny (v názve je od-
kaz na Heideggera, v ktorého koncepcii 
je „svetlina“ miesto, štrbinka, kde pre-
hovára bytie). Autorka nástojčivo hľadá 
odpoveď na – v ľudskom bytí neustále 
vibrujúcu – otázku: Kto som? Tu a te-
raz, ale zároveň cez traverz času, svo-
jej vlastnej existencie, cez premeny mys-
le, tela, sveta okolo... Chce sa dopátrať 
niečoho esenciálneho, pritom jej druhé 
„ja“, druhé „dvojča“ – filozofka, v tomto 
prístupe k svetu dostáva veľký priestor. 
V básňach silne rezonuje jej filozofické 
poznanie cez prizmu energie vlastného 
citu a literárneho poznania. Reflektova-
ným teritóriom v jej poézii je príroda, 
ktorá je u nej a pre ňu onou strelkou kom-
pasu, čo človeku pomáha nájsť stratený 
balans, silu na ďalšiu existenciu. Osobi-
tým celkom zbierky je kapitola O písaní/
nepísaní, v ktorej sa prezentuje vo svo-
jom silnom žánri – esejistike. Opiera sa 
o citácie svetových i našich autorov. Té-
mou je „príbeh“ písania.

Sergej Makara: 
NA KLÁVESOCH VETRA 
LÍSTIE ŠELESTÍ

Z ukrajičiny do slovenčiny preložil Jaro-
slav Rezník. 
Vydal SSS. Rozmery: 145 x 218 mm, 87 s., 
tvrdá väzba, ISBN 978-80-8194-097-2. 
Cena: 6,90 €

Au t o r  j e 
p o p r e d n ý m 
predstavite -
ľom ukrajin-
skej literatú-
ry na Sloven-
sku a najplod-
nejším prekla-
dateľom slo-
venskej poé-
zie do ukrajin-
činy. Jeho poé-
zia sa vyzna-
čuje hlbokým 
lyrickým cítením, pritom však nekom-
promisne reflektuje i spoločenské javy. 
Od začiatku svojej tvorby sa S. Makara 
usiloval vyjadriť univerzálny vzťah člo-
veka k matke, prírode, spoločnosti a ten 
bol vždy úprimný, štedrý a jednoznač-
ný. Táto úprimnosť a štedrosť sprevá-
dzala jeho tvorbu po celý čas. Tým si 
podmanil nejedného čitateľa. Jeho bás-
nická tvorba je presiaknutá vierou vo ví-
ťazstvo dobra, krásy, pravdy a spravod-
livosti. Veľkosť jeho poézie spočíva 
v ľudskosti, ktorú hlása a ospevuje, po-
éziu nechápe ako remeslo, ale ako mod-
litbu. Za vrchol jeho básnickej tvorby 
možno považovať poému či básnickú 
skladbu Memento (2008), ktorá sa skla-
dá zo 70 samostatných sloh či básní. Je 
to výsledok jeho dlhoročných úvah o by-
tí či nebytí, o živote človeka, budúcnos-
ti ľudstva a vôbec planéty Zem. Apeluje 
na svedomie ľudí, volá ich, aby sa spa-
mätali. Zbierka v majstrovskom prekla-
de J. Rezníka do slovenčiny ešte viac 
približuje slovenskému čitateľovi ume-
lecký svet S. Makaru.

PRÓZA

Zuzana Cigánová: 
ŠAMPANSKÉ, KÁVA, PIVO; AKSÁL; 
ŠPAKY V TŔNI

Výtvarná spolupráca Ivana Sapu 
s použitím kresieb Vlada Popoviča
Vyšlo vo VSSS. Rozmery: 140 x 190 mm. 
381 s., tvrdá väzba, 
ISBN ISBN 978-80-8202-067-3. 
Cena: 14,90

Š a m p a n -
ské, káva, pivo, 
Aksál a napo-
kon Špaky v tŕ-
ní – to sú názvy 
troch už vyda-
ných noviel au-
torky Zuzany 
Cigánovej, kto-
ré tentoraz vy-
chádzajú v jed-
nom zväzku. 
Je to ich priro-
dzený osud, lebo sú vzájomne prepojené, 
i keď nie obsahovo – všetky sú totiž čiast-
kami tej istej mozaiky, ktorá sa takto sce-
ľuje. Navyše, všetky spája rovnaký ruko-
pis autorky, ktorej sa podarilo vybudovať 
si také dobré meno, že každá z jej troch 
kníh sa ocitla vo finále atraktívnej literár-
nej ceny Anasoft litera. Jej novely sú odpí-
sané zo života. Vypovedajú o normálnych 
ľuďoch a vzťahoch medzi nimi. Šampan-
ské, káva, pivo opisuje tri príbehy prepo-
jené postavou dominantnej matky a man-
želky. Próza Špaky v tŕní je netradične po-
ňatá romanca o slobodnej matke, ktorá sa 
nevzdáva svojich snov, ale ani svojho ži-
votného postoja. O žene, ktorá nemohla 
žiť veľkými vecami, a teda žila malými. 
Próza Aksál je o večnej téme, láske. Len-
že tu je predstavená ako mohutný živel. 
Prvý pohľad, prvý dotyk a vlna zmetie 
všetko, čo doteraz dávalo zmysel. Všed-
ná téma trojuholníka v nevšednom príbe-
hu. Novely sa dajú nazvať trpkokrásnymi 
príbehmi o zložitom bytí. Obsah autorka 
tvorí dokonalým odpozorovaním všed-
nej každodennosti. Podáva ho pritom ne-
všednou formou povyšujúcou rozpráva-
nie na umenie. Hrdinovia a hrdinky ži-
jú spontánne, túžia po ľudskej blízkosti 
a láske. Nekalkulujú, ale odovzdávajú sa 
bez ohľadu na dôsledky, z ktorých sa mu-
sia spamätúvať. Autorka im v tomto úsilí 

dožičí úspech a čitateľovi príjemný záži-
tok. Preto v súvahe dobra a zla hrdinovia 
napokon zažívajú happy end. Dielo má li-
terárno-štylistické kvality a pestrý jazyk, 
používajúci paletu slov – širokú ako v ži-
vote. Z. Cigánová stavila na autentickosť, 
a preto sa čitatelia v jej príbehoch nachá-
dzajú často demaskovaní, zaskočení, ale 
vždy s nádejou na dobré konce aj ich vlast-
ných príbehov. 

PREKLADY POÉZIE

Adam Puslojić: 
SOMNABULIA BALKANICA
Zo srbčiny do slovenčiny preložil 
Miroslav Demák
Vydal SSS. Rozmery: 145 x 218 mm,
96 s., tvrdá väzba, ISBN 978-80-8194-094-1. 
Cena: 6,90 €

B á s n i k 
a prekladateľ 
Adam Puslo-
jić (1943) patrí 
k výrazným 
osobnost iam 
srbskej kultú-
ry. Absolvoval 
Filologickú fa-
kultu na Be-
lehradskej uni-
verzite, odbor 
všeobecná lite-
ratúra. Je autorom vyše 30 básnických 
zbierok, po rumunsky vydal 11 zbierok. 
Z rumunčiny a ruštiny preložil viac ako 
80 knižných titulov. Jeho básne preložili 
do 13 jazykov. Je členom Asociácie srb-
ských spisovateľov a Združenia srbských 
literárnych prekladateľov, čestným čle-
nom Akadémie Rumunska, nositeľom 
vyše 20 literárnych cien v Srbsku, Ru-
munsku a v Macedónsku. Pri príležitos-
ti 75. narodenín mu Združenie srbských 
spisovateľov za dielo Somnabulia balka-
nica udelilo Cenu Vaska Popu za najlep-
šiu básnickú zbierku v roku 2016. Stre-
dobodom Puslojićovho básnického za-
merania v zbierke sú Boh, vesmír, kra-
jina, národná história. Ide v nej o ostra-
žitú konfrontáciu s balkánskym nature-

lom, rímskymi légiami, krajinou a jeho 
protichodnou ľudskou krajinou, históriou 
i súčasnosťou... 

SSS si touto knihou pripomína dve ju-
bileá: 75. výročie narodenia básnika a zá-
roveň aj 70. narodenia slovenského pre-
kladateľa jeho veršov Miroslava Demáka.

Radomir Uljarević: 
ČIERNA SKRINKA
Zo srbčiny do slovenčiny preložil 
Miroslav Demák
Vydal SSS. Rozmery: 145 x 217 mm, 96 s., 
tvrdá väzba, ISBN 978-80-8194-096-5. 
Cena: 7,99 €

Zbierka bás-
ní je knižným 
výberom z poé-
zie R. Uljare-
vića, narode-
ného (ako sám 
píše) 28. alebo 
29. apríla 1954 
v dedinke Vr-
bica pri Neve-
sinji. Sám sa 
cíti ako srbský 
básnik z Čier-
nej Hory. Mož-
no práve preto je stredobodom jeho tvor-
by otázka: Kam patrím? Bol predsedom 
Združenia spisovateľov a dnes je pred-
sedom Združenia vydavateľov Čiernej 
Hory. Je riaditeľom vydavateľstva Slo-
vo obodsko v starobylom hlavnom mes-
te Čiernej Hory Cetinje. Uljarevića mož-
no označiť predovšetkým za autora du-
chovnej poézie, v ktorej prevažuje úprim-
ná viera a etické otázky. V jeho veršoch je 
prítomné úsilie nekonformovať sa so sve-
tom všeobecných národno ideologických 
názorov a v jeho poetike sa dá identifi-
kovať príklon k nezideologizovaným 
hodnotám a tzv. istotám korpusu dôver-
ne známeho duchovného dedičstva. Jeho 
poézia akoby sa väčšmi zaoberala lokál-
nou každodennosťou, prostredím, v kto-
rom básnik žije, no nezabúda ani na glo-
bálno. Autor v nej odkrýva neistoty a ne-
súhlas, najmä pokiaľ ide o platnosť prí-
rodno-biologických argumentov.

Ceny a prémie SSS za rok 2017
Spolok slovenských spisovateľov (SSS) ako najstaršia a najpočetnejšia stavovská spisovateľská organizácia na Slovensku podporuje tvorbu a vydávanie diel 

slovenskej pôvodnej literatúry aj každoročným udeľovaním cien a prémií SSS. Diela za rok 2017, prihlásené do súťaže ich vydavateľmi či autormi (do 31. 3. t. r.), 
hodnotila odborná porota podľa Štatútu na udeľovanie cien SSS. Do hodnotenia boli automaticky zahrnuté aj všetky diela, ktoré vyšli vo Vydavateľstve SSS (VSSS), 
v SSS a v Edícii mladých slovenských autorov časopisu Dotyky (EMSA ČD). Porota pracovala v zložení: Štefan Cifra (tajomník SSS a predseda komisie), Dalimír Hajko, 
Tatiana Jaglová, Katarína Kolláriková, Zuzana Kováčová, Július Lomenčík, Ján Tazberík, Pavol Tomašovič, Viera Valachovičová-Ryšavá a Igor Válek. Predstavenstvo 
SSS na zasadnutí 24. 10. 2017 v Bratislave schválilo udelenie 11 výročných cien a prémií SSS autorom za knihy, ktorých anotácie uverejňujeme. Slávnostné vyhlásenie 
ocenených, ako aj Ceny čitateľa, ktorá sa uzatvára 31. 10. t. r., sa uskutoční vo štvrtok 8. novembra 2018 o 10.00 hod. v Galérii mesta Bratislavy v Pálfiho paláci 
na Panskej ul. 19 (nadväzuje na Laurinskú ul.), kam vás srdečne pozývame.

ŠTEFAN CIFRA, tajomník SSS

CENA Milana Rúfusa ZA POÉZIU
Jaroslav Rezník: 
KEĎ STÍCHNE NAŠA KRV
Ilustrácie: Martin Kellenberger. Bratislava: VSSS, 
2017, 1. vyd., 96 s., ISBN 9788080619817

Zbierka je novým poči-
nom špičkového slovenského 
poeta. Päť tematicky odliš-
ných blokov zbierky prináša 
smútočnú spomienku za zo-
snulými, témy života – plod-
ného i ľúbostného –, prostre-
dia domova, národných osob-
ností, udalostí histórie... Po-
solstvo, zodpovednosť v tvor-
be, výnimočný talent, hlboký intelektuálny a ume-
lecký vklad, prepracovaná poetika, bohatý jazyk, 
vycizelovaná výpoveď – bez jediného zbytočného 
slova, prienik do duše, silný zásah slovom, vnútor-
ná úprimnosť, zodpovedný systém hodnôt i výzva 
k zodpovednosti a prebúdzanie národnej pamäti – 
to všetko sú atribúty Rezníkovej poézie.

PRÉMIE Milana Rúfusa ZA POÉZIU
Oľga Gluštíková: 
ATLAS BIOLOGICKÝCH ŽIEN
Bratislava: Brefit-e, 1. vyd., 63 s., 
ISBN 978-80-8194-067-5. Edícia mladých 
slovenských autorov časopisu Dotyky

Druhá básnická zbier-
ka poetky obsahuje príbe-
hy, momenty a „zapisova-
nie tela“. Básne priamou re-
čou osôb odhaľujú intimitu 
a telesnosť autorkiných hrdi-
niek, ich názov predstavuje 
jej/jeho meno, profesiu, vek 
či životnú situáciu. Výsledkom sú epické „kon-
textuálne“ básne, poézia plná emócií – plná ľu-
dí. Od dievčenských fantázií sa smeruje k projek-
ciám, premenám i traumám, od rodových stereo-
typov k netradičnému vnímaniu a zobrazovaniu 
každodennosti. Atlas sprevádza domorodými svet-
mi i sexuálnou revolúciou, mytológiou i demýti-
záciou, fyziológiou i nezvyčajnými životnými si-
tuáciami. Kniha získala prémiu Literárneho fon-
du za poéziu.

Jana Melcerová: ŽMÚRIM DO TMY
Fotografie: Renáta Černayová. Bratislava: VSSS, 
1. vyd., 100 s., ISBN 978-80-8194-034-7

Formálne výborne zvlád-
nutá a myšlienkovo bohatá 
poézia autorky akoby otvá-
rala tajomné izbietky ženskej 
duše, plné obáv, sklamaní či 
poznania, ale aj čistej rados-
ti z malých i veľkých vecí ži-
vota. Žmúri do tmy, no vidí 
v nej svetlo na križovatkách. Ako keď privrieme 
oči, pomyselne odstrihneme rušivé momenty a za-
meriame sa na vnútorný monológ, resp. necháme 
na seba pôsobiť rozličné vnemy a pýtame sa, čo 
to v nás pohlo. 

CENA Ladislava Ťažkého ZA PRÓZU
Etela Farkašová: SCENÁR
Ilustrácie: Květoslava Fulierová. Bratislava: VSSS, 
1. vyd., 347 s., ISBN 9788080619954

V novom románe autor-
ky ide v prvom pláne o prí-
beh starších manželov, prekla-
dateľky a prírodovedca, kto-
rí prechádzajú procesom vy-
rovnávania sa s vlastným star-
nutím, pritom vnímajú staro-
bu/starnutie nielen ako in-
dividuálny psychický prob-
lém, no vzhľadom na opoje-
nie dnešnej spoločnosti ideál-
mi mladosti povýšenými na všeobecnú normu aj 
ako problém sociálny. V deji sú zakomponované 
filozofické reflexie o tom, či človek môže pochopiť 
„logiku“ svojho životného príbehu a usmerniť jeho 
utváranie. Próza je sugestívnou výpoveďou o vnú-
tornom svete intelektuálky-sedemdesiatničky, no 
nastavuje aj kritický pohľad nezdravým fenomé-
nom súčasnosti. Autorka vyhrala s knihou súťaž 
Anasoft litera.

PRÉMIA Ladislava Ťažkého 
ZA PRÓZU

Peter Mišák: ALICINE PSY
Bratislava: VSSS, 2017, 1. vyd., 161 s., 
ISBN 978-80-8061-999-2

Peter Mišák, učiteľ, redak-
tor, odborný redaktor, zosta-
vovateľ, literárny kritik, pub-
licista, básnik a prozaik, je 
autorom šiestich kníh básní. 
Po desaťročnej pauze prichá-
dza opäť so zbierkou krátkych 
próz – poviedok. Voľne nadvä-
zuje na svoju čitateľsky úspešnú 
knihu Pointa smrť (2007). Alici-
ne psy sú svedectvom doby, ale aj nevšedným „vhľa-
dom“ do ľudských duší, portrétovaním človeka v zápa-
se o seba samého, v ktorom sú tienisté i svetlejšie strán-
ky jednotlivcov či „hrdinov“ v približnej rovnováhe. 

CENA Márie Ďuríčkovej 
ZA LITERATÚRU PRE DETI

Kollár Jozef: 
KEĎ ŤA CHYTÍM, TAK ŤA ZJEM!: 
Veľká detektívna naháňačka myšiaka 
Tima a Cyrila
Ilustrácie: Juraj Martiška. Bratislava: Ikar, 1. vyd., 
64 s., ISBN 9788055154442

Čo sa stane, keď kocúrovi 
Murovi chutia viac medovní-
kové srdcia ako myši? Čo sa 
stane, keď myšiakovi Timovi 
chutia viac vtipné verše ako 
syry? A čo sa stane, keď Cy-
ril Veršovič Prvý musí písať 
svoje básne odznova? Naozaj 
zje myšiaka Tima, keď ho chytí? Jedno je isté: za-
čne sa veľká detektívna naháňačka! Vyhrá ju ten, 
kto vypátra najviac vyhryzených písmeniek a vrá-
ti ich do Cyrilových básničiek. Interaktívna knižka 
pre malých i veľkých výmyselníkov (od 6 rokov).

PRÉMIA Márie Ďuríčkovej 
ZA LITERATÚRU PRE DETI

Marta Hlušíková: 
LEN SA TEŠ, PAMPÚCH
Ilustrácie: Juraj Martiška. 
Bratislava: Perfekt, 2017, 
1. vyd., 72 s., ISBN 978-80-
8046-866-8

Knižka je citlivou sondou 
do spolužitia viacerých gene-

rácií. Je to príbeh Miša Pikulíka, jeho kamaráta Pipa 
Dlhého Pančucha a ich tajného bratstva. 

CENA Kláry Jarunkovej 
ZA LITERATÚRU PRE MLÁDEŽ

Ivaničková Margita: 
S TROMA PSAMI ZA PÄTAMI: 
Zvieratá vedia o nás viac, ako si myslíme
Ilustrácie: Juraj Oravec. Bratislava: SSS, 2017, 
1. vyd., 104 s., ISBN 978-80-89727-83-4

Humorný, ale aj vážny 
príbeh zo súčasnej rodiny 
zachytáva „vpád“ domácich 
zvierat do každodenného ži-
vota detí, túžiacich po zvie-
ratkách, a ich rodičia, ktorí 
sa štvornožcom najskôr brá-
nia, napokon kapitulujú. Prí-
beh je prerozprávaný z pohľa-
du chlapca Ľuboša, preto na-
čiera i hlbšie do detskej duše. Túžbu po zvieratách, 
ktoré naplnia život veselými príbehmi, však zra-
zu zamení iná túžba – po vysnívanom smartfóne. 
A rodičia mu želanie vyplnia, netušiac skryté ne-
bezpečenstvo. Do kontrastu sa dostáva život chlap-
ca so zvieratami a život-neživot s novou technikou. 

PRÉMIA Kláry Jarunkovej 
ZA LITERATÚRU PRE MLÁDEŽ

Kuchtová Jaroslava: 
KEBY SOM MAL BRATA
Ilustrácie: Viktor Csiba. Bratislava: SPN – Mladé 
letá, 2017, 1. vyd., 160 s., ISBN 978-80-10-03102-3

Piatak Maťo by bol naj-
šťastnejší chlapec na sve-
te, keby ho rodičia boli vzali 
so sebou na misiu do Afriky. 
Lenže oni ho nechali u star-
kej, a tak začína chodiť do no-
vej, nenávidenej školy. Tá je 
preňho hotovou čiernou mo-
rou – každé ráno v nej naňho 
striehnu dvaja chalani, ktorí 
mu robia zo života peklo. Najviac ich teší, keď sa 
im podarí ublížiť mu. Keby mal aspoň brata! Ur-
čite by mu pomohol ubrániť sa. Lenže on nijakého 
nemá... Je úplne v koncoch. 

CENA Alexandra Matušku 
ZA ESEJISTIKU

Pavol Dinka: 
LÁSKA K MOCI A MOC LÁSKY
Bratislava: VSSS, 1. vyd., 344 s., 
ISBN 978-80-8061-984-8

Autor sa v knihe vydal 
na cestu hľadačstva pravdy 
v zložitom procese vývo-
ja našej spoločnosti, najmä 
vo sfére kultúry, umenia, 
literatúry, filozofie a politi-
ky. Láska uňho v symbolic-
kom vyjadrení predstavuje 
vzťah k pravde, ktorý chá-
pe ako najvyššiu hodnotu, 
do kontrapunktu stavia zneužívanie a prekrúca-
nie pravdy pre zištné ciele človeka (láska k mo-
ci) a veľkú silu pravdy (moc lásky) v procese du-
chovného povznesenia jednotlivca i spoločnos-
ti. Kniha obsahuje kultúrno-filozofické a polito-
logické rozhovory s domácimi a zahraničnými 
intelektuálmi – filozofmi, politikmi, spisovateľ-
mi a ekonómami. 

CENA Vladimíra Ferka 
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Moravčík Leopold: 
ČÍNA NA KONCI DLHÉHO POCHODU
Bratislava: Perfekt, 2017, 1. vyd., 288 s., 
ISBN 978-80-8046-821-7

Autor, dlhoročný za-
hraničnopolitický redak-
tor, navštívil Čínu viackrát 
a v rozličných obdobiach, čo 
mu umožnilo zaznamenať 
obrovské premeny, ktorými 
prechádza táto najľudnatej-
šia, pôvodne zaostalá agrár-
na krajina v posledných de-
saťročiach. Pochopiť tieto prudké a často neoča-
kávané zmeny nemožno bez historických súvislos-
tí, preto v knihe majú miesto aj odkazy na minu-
losť, ktorá v podobe historických pamiatok tvorí 
významnú súčasť svetového dedičstva. Autor na-
značuje aj ďalšie možné trendy vo vývoji, ktoré si 
my tu v starej Európe nechceme priznať.


