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V	našom	magazíne	pravidelne	prinášame	pohľad	na	aktuality	z	matičného	„vydavateľského	domu“.	
Zvláštnu	príchuť	majú	takéto	pohľady	v	čase	dovoleniek	a	prázdnin,	kedy	je	voľný	čas	prajný	čítaniu	
dobrých	kníh.	Tu	je	pár	tipov.
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Dovolenkové  
a prázdninové čítanie

Michal Eliáš	prináša	pohľad	na	111 
známych Slovákov.	 Ide	o	prehľad-
ného	 a	 obsažného	 sprievodcu	 zá-
stupom	 najvýznačnejších	 osobností	 
slovenských	dejín.	Zahŕňa	biografic-
ké	medailóny	dejateľov	od	9.	storo-
čia	po	súčasnosť:	štátnikov,	spisova-
teľov,	 vedcov,	 vynálezcov,	 umelcov,	
pedagógov...	 Dielo	 zostavil	 literár-
ny	historik	a	 archivár,	 ktorý	 sa	 zvi-
diteľňovaniu	osobností	venuje	dlho-
dobo.	Autorský	výber	popri	skutoč-
ne	 známych	 dejateľoch	 predstavu-
je	aj	osobnosti,	na	ktorých	význam-
ný	 vklad	 do	 našich	 dejín,	 kultúry	
a	vzdelanosti	neprávom	zabúdame.	
Do	 slovenského	 kontextu	 pridal	 aj	
niekoľko	osobností,	ktoré	sa	narodi-
li	 v	 	 cudzine,	 ale	majú	buď	 zrejmé	
slovenské	korene,	alebo	ich	pôsobe-
nie	významne	poznačilo	naše	národ-
né	dejiny.	Vo	výbere	nájdete	aj	osob-
nosti,	ktorých	pôsobenie	sa	hodno-
tí	kontroverzne,	ale	nespochybniteľ-
ne	 výrazným	 spôsobom	 ovplyvnili	
beh	sveta.	Známych	Slovákov	knižka	

predstavuje	 prostredníctvom	 struč-
ného	 textu,	 portrétu	 a	 ďalších	 ob-
razových	dokumentov,	ukážkou	die-
la,	 citátom	 alebo	 rôznymi	 zaujíma-
vými	prameňmi	a	informáciami.	Po-
dobnej	„proveniencie“	je	kniha	po-
predného	 jazykovedca	 Jána Kača-
lu Osobnosti slovenskej jazykove-
dy v 20. storočí.	Vedec	 a	pedagóg	
v	 publikácii	 prináša	 odborne	 fun-
dované	profily	21	popredných	jazy-
kovedcov.	Súčasťou	knihy	sú	aj	dve	
prehľadové	 state:	 o	 využívaní	 syn-
chronickej	 a	diachronickej	metódy	 
v	diele	zakladateľskej	generácie	slo-
venských	jazykovedcov	a	o	zásadnom	 
obsahovom	 aj	 metodickom	 obrate	 
v	orientácii	slovenskej	jazykovedy	na	 
otázky	 spisovného	 jazyka	 a	 jazyko-

vej	kultúry,	ktorý	sa	uskutočnil	v	po-
lovici	 60.	 rokov	 20.	 storočia.	 Profi-
ly	osobností	sú	usporiadané	chrono-
logicky	podľa	roka	narodenia	a	za-
hŕňajú	 najdôležitejšie	 životopisné	
údaje,	 charakteristiku	 diela	 a	 roz-

bor	 vybratých	profilových	diel,	 ako	
aj	 celkové	 zhodnotenie	 pôsobenia	
osobnosti	a	jej	diela	so	zreteľom	na	
dané	 kultúrne	 a	 spoločensko-poli-
tické	 podmienky.	 Do	 tretice	 osob-
nosti,	 tentoraz	 dvojica	 stojaca	 pri	
udalostiach	takpovediac	jari	sloven-
ského	národa	v	polovici	19.	storočia.	
Literárny	historik	Pavol Parenička 
ponúka	 pohľad	 –	 knihu	 s	 názvom	
Štúr a Hurban (myšlienka a čin).	
Eseje	približujú,	osvetľujú	a	komen-
tovane	 porovnávajú	 životné	 osudy,	
profily,	svetonázorové	postoje,	poli-
tické,	náboženské,	filozofické,	histo-
rické,	literárne	a	estetické		náhľady,	
profesijné	orientácie	a	 tvorivé	akti-
vity	 dvoch	 najvýznamnejších	 pred-
staviteľov	štúrovskej	generácie	a	vr-
cholných	postáv	záverečnej	fázy	ná-
rodného	obrodenia	a	národno-zjed-
nocovacieho	 hnutia.	 Stačí	 nateraz	
povedať,	 že	 zásadne	 formovali	kul-
túrnopolitický,	 literárny	 a	 duchov-
ný	vývoj	národa	na	prelome	feuda-
lizmu	a	kapitalizmu,	pričom	Štúr	sa	



13

prejavoval	viac	v	úlohe	elegantného	
inšpirátora	a	podnecovateľa	a	Hur-
ban	teoretické	závery	rázne	uvádzal	
vo	všetkých	oblastiach	„krížom,	pe-
rom	a	mečom“	do	praktického	živo-
ta.	O	Slovákoch	sa	hovorí	–	a	platilo	
to	hlavne	v	minulom	čase	–,	že	sme	
národ	spevavý.	Možno	práve	dovo-
lenková	 pohoda	 aktualizuje	 tento	
status	a	na	pomoc	prichádza	aj	kni-
ha.	 Po	 množstve	 kladných	 ohlasov	
na Veľký spevník najznámejších ľu-
dových piesní	 sa	 vo	 vydavateľstve	
rozhodli	 zozbierať	 a	 upraviť	 ďalšie	
piesne.	 Druhý diel	 ponúka	 novú	
kolekciu	 146	 krásnych	 ľudových	
piesní	–	slovenských,	moravských	a	
českých	 –	 a	 20	 najznámejších	 via-
nočných	kolied.	Ľudová	pieseň	nás	

sprevádza	celým	životom	a	pri	rôz-
nych	príležitostiach	si	každý	rád	za-
spieva.	Občas	sa	nám	stáva,	že	si	ne-
vieme	spomenúť	na	slová	alebo	vy-
myslieť,	ktorú	ďalšiu	 si	 ešte	 zaspie-
vame...	 Práve	 táto	 knižka	 poslúži	
viac	ako	dobre	a	každého	presvedčí,	
že	 tento	poklad,	ktorý	sme	zdedili,	
je	takmer	nevyčerpateľný!	Kým	do-
spelí	 spievajú,	deti	 (si)	 čítajú.	Hoci	
aj	povesti.	Aj	v	súvislosti	s	článkom	
o	 súťaži	 Šaliansky	Maťko	 je	 poteši-
teľná	 a	 zároveň	 potvrdzujúca	 sku-
točnosť,	že	v	čase	vzniku	týchto	riad-
kov	 je	 v	 matičnej	 knižnej	 TOP	 10	
hneď	dvojica	takýchto	kníh.	Levoč-
ské povesti	pod	strechu	knihy	uložil	
Ján Milčák.	 Kráľovskú	 Levoču	 ob-
jímali	 hrubé	 kamenné	múry,	 ktoré	

mali	pätnásť	bášt.	Do	mesta	sa	vchá-
dzalo	tromi	bránami,	vždy	po	mos-
te	nad	hlbokou	vodnou	priekopou.	
Uprostred	 Levoče	 stála	 honosná	
radnica	 so	 zvonicou,	 ktorá	 ohlaso-
vala	všetky	dôležité	udalosti,	veselé	i	
smutné.	A	aký	bol	život	kráľovského	
mesta	v	časoch	jeho	najväčšej	slávy,	
aké	 neobyčajné	 i	 zázračné	 príbehy	
si	pamätajú	 jeho	 stáročné	múry,	 to	
prezradí	táto	vyberaná	kolekcia	po-
vestí.	Prejdete	spolu	s	hrkotajúcimi	
vozmi	úzkou	mestskou	bránou,	nav-
štívite	rušný	rínok	s	kupcami,	reme-
selníkmi,	 medovnikármi,	 verkliká-
rom	či	kováčsku	dielňu	s	bafkajúcim	
mechom...	 Igor Válek	 ostal	 verný	
vode	a	tentoraz	sa	ponoril	pod	vod-
né	plochy	našej	krajiny	v	Povestiach 
o slovenských jazerách, plesách, 
studniach a studničkách.	Po	poves-
tiach o slovenských riekach a po-
vestiach o slovenských liečivých 
prameňoch a kúpeľoch prichádza	
autor	 nateraz	 „vodnej	 trilógie“	 so	
zbierkou	tajuplných	príbehov	o	ute-
šených	modrastých	okách,	očiach	a	

očkách	 slovenskej	 krajiny.	 Prečítate	
si	v	nej	o	oravskej	živej	vode,	bielej	
panej	na	Liptove,	vypustenom	jaze-
re	v	Turci,	utopenej	dračici,	ale	aj	o	
Čvachtošovi	z	Počúvadla.	Oči	veľhôr	
–	plesá	–	zas	zrkadlia	príbeh	Maše	a	
škriatka	v	Štrbskom	plese,	žabej	krá-
ľovnej,	ďalej	prezrádzajú,	ako	vznik-
lo	Vrbické	pleso	a	zmizli	boginky	či	
víla	 v	 Roháčoch.	 Zo	 studničky	 vy-
tryskla	aj	naša	hymna	a	vody	ďalších	
hovoria	o	zrade	a	láske,	ale	aj	o	Já-
nošíkovi	 alebo	 o	 štúrovcoch	 oddy-
chujúcich	po	zostupe	z	Kriváňa... n
 
 


