Knihy pod stromček
aj na dlhé večery
Otvorene – Čo by to boli za sviatky, keby pod stromčekom (a potom v rukách pri čítaní, dajme
tomu v kresle práve pri rozžiarenom stromčeku a či pod hrejúcou perinou s pariacim sa čajom na
nočnom stolíku) chýbala dobrá kniha? Takéto sviatky, hoci aj najkrajšie v roku, by neboli úplné!
Aby sa tak nestalo, pár tipov z matičného vydavateľského domu. Ešte pred nimi pozvanie. Keď
sa vyberiete do Martina, oveľa viac ich nájdete v novom Kníhkupectve na Ulici M. R. Štefánika
oproti Sokolovni. Nie každému sa to podarí (čas predvianočný je časom mnohých povinností
priamo doma), nuž stačí „cestovať“ prostredníctvom internetu na www.vydavatel.sk.
Text: Igor Válek | Foto: archív Vydavateľstva MS

Začneme najvianočnejšie. Teda, po
stránke zvukovej. Naslovovzatý odborník, zberateľ autentického folklóru Ondrej Demo sa postaral
o to, že opäť vyšli Vianočné ľudové koledy, vinše a hry. Nemusíme
azda nikoho presviedčať (veď Slováci sme, vraj, ešte stále národ spevavý), že ide o skutočne trblietavý klenot tradičnej kultúry – o zbierku
viac ako 200 pôvodných kolied, vinšov a vianočných hier z rôznych častí Slovenska! Notové a textové pre-

pisy záznamov z hudobného archívu
Slovenského rozhlasu sú verným obrazom vianočného repertoáru spätého so všetkým spomenutým. Naprieč Slovenskom aj v slovenskej enkláve v Bihore. Kvôli lepšej prehľadnosti sú koledy rozdelené podľa regiónov a obcí, nechýbajú cenné dokumentačné fotografie umocňujúce
atmosféru. Poďme baliť deťom. Nie
tak dávno v ankete o najznámejšie-

ho spisovateľa zvíťazil muž, ktorému
hovoríme „slovenský Homér“. Viete, kto sa skrýva za týmto označením? Najväčší zberateľ pokladov zas
ľudovej slovesnosti Pavol Dobšinský.
Aj vďaka nemu tu máme pár kníh,
ktoré ako pomyselné mostíky umožňujú múdrostiam predkov prejsť ponad rieku času až k nám. Nielen deťom sú určené Rozprávky z pokladu Pavla Dobšinského, ktoré ponúka Peter Mišák. Kto by nechcel objaviť takýto poklad? Takého človeka
azda niet, veď klenoty ľudovej fantázie, ktoré Dobšinský zozbieral s kamarátmi a zanechal s vydavateľmi,
sú pokladom nevyčísliteľnej hodnoty, z ktorého múdrosť, krásu a dobro plným priehrštím naberali mnohé generácie. Štrnásť známejších
i menej známych príbehov/klenotov, „obrúsených“ tak, aby sa dobre čítali, rozprávali i pamätali, ale
aby si uchovali svoju čarovnosť, je

tu. Do páru Dobšinský a jeho Starý
Bodrík a vlk upravený Stanislavom
Muntágom. Poučný príbeh o hrdinskom psíkovi a ľudskom nevďaku.
Aj o tom, že múdrosťou možno premôcť násilie a že poctivosť s vernosťou napokon zvíťazia. Všetko oživené
v novom spracovaní, s nádhernými
ilustráciami Mariána Čapku a s kolekciou zaujímavých hier. Verte, rozvíjajú zručnosti, pamäť a fantáziu najmenších. Skrátka – zahrajte sa s Bodríkom! Náš malý kvíz pokračuje –
Čo by to boli za knihy pre deti, keby
im chýbala vôňa dobrodružstva, radosť z poznania a prekvapenie z hádaniek? Zuzana Šinkovicová v knihe Myšiak Samuel a jeho cesta okolo Slovenska tú vôňu začína napĺňať v plnej rýchlosti. Jej myšací hrdina sa po náročnej príprave vydáva
spoločne s kamarátmi na cyklistické preteky okolo Slovenska. Na dlhočiznej ceste z Bratislavy až do Košíc navštívi mnoho krásnych a zaují-

42

slovensko_4_2017.indd 42

29. 11. 2017 13:23:50

nus – ku knihe patrí aj CD s pesničkami. Neverím, že by niekto pri takomto čítaní/počúvaní zaspal, no
zimná noc má svoju moc... Budíček! Teda presnejšie Slnečný budíček čiže Literárne hádanky od Jaroslava Rezníka. Majster verša vie,
ako treba budiť spachtošov (sám má
pár vnúčeniec) a pripravil pre zvedavcov nevšedné hádanky, básnické.
Uhádnete meno spisovateľa? Báseň
o ňom napovie mnoho... Veď každá
z dvoch desiatok veršovaných háda-

mavých miest. A stretne aj veľa významných osobností dávnej minulosti. Zažije aj dobrodružstvá, pri
ktorých tuhne krv v žilách – vysoko nad oblakmi let v stíhačke, mokrú plavbu na plti, ale aj útok ryšavého kocúra na cyklistický pelotón.
Cyklisticky povedané – užijete si jazdu z kopca zábavy a ešte sa aj dozviete veľa zaujímavého o našej vlasti. Nielen o jeho podzemí zvestujú
zas Záhorácki permoníci od Štefana Nižňanského. Aj preto, že v chalupe pod obrovskou lipou býva ded-

ko Slaninka s babkou Dankou. Ale
hlavne preto, že v čarovnej záhrade sídli rozprávkové kráľovstvo capka Gregora Veľkého, kde žije aj tucet trpaslíkov – permoníkov, ktorí s vnúčatami Paťkom a Viktorkom
zažívajú kadečo. Vyberú sa hľadať
stratené slnko a nájdu aj zimnú babku Snežanu. Objavia nové jaskyne,
v podzemnej krajine stretnú františkánskeho mnícha z Čierneho kláštora i krásnu kňažnú Skalicu, v rozprávke sa dostanú do trdelníkovej
chalúpky postavenej z tejto skalickej
dobroty, ba pocestujú až do vesmíru... Komu sa máli, tomu ešte bo-

niek obsahuje názvy všetkých kníh,
ktoré spisovateľ pre menšie i väčšie deti, pre mladších i starších žiakov napísal. Vyskúšajte si, no a že
ste pri hádaní vyhladli? Nevadí,
ide naozaj o kolekciu básnických lahôdok! Z bohatej edície Povesťová
mapa Slovenska aspoň dvojica aktuálnych kníh spojených s menom
Ondreja Sliackeho, odborníka žánru. Na vydaní knihy Slovenské povesti Márie Ďuríčkovej sa podieľal ako editor. Ide o výnimočné dielo spisovateľky, patriacej k najväčším tvorcom povesťovej literatúry, výberovú kolekciu viac ako štyroch desiatok príbehov. Dozviete sa,
ako Bratislavu zachránil dunajský
orol; spoznáte čertov obraz na radnici; odhalíte tajomstvo Hradovej
nad mestečkom Tisovec; zistíte, ako
Turzo ukradol Benátčanom tajomstvo dobývania zlata; ako kráľ Matej
predával koleso na zvolenskom jarmoku a cisár Jozef II. ukladal drevo
v dechtickom kláštore... Sliacky ako
autor a Povesti a príbehy z medenej Bystrice. Rušnú minulosť mesta a okolia sprítomňuje súbor originálnych príbehov. Dozviete sa o zakliatom levovi v bystrickej fontáne;
o chudobnom baníkovi, ktorý pre-

mohol strašný mor a zachránil svoje deti, ale nie sám seba; zistíte, prečo z bystrického neba pršali drevené
kríže; rozlúsknete tajomstvo oltára
vyrezaného slávnym Majstrom Pavlom a stretnete sa s tajovským černokňažníkom...
Nezabudli sme ani na dospelých.
Peter Huba prináša dvojicu kníh
pre čitateľov, ktorí radi spoznávajú
tvorcov historických hodnôt. Hmatateľných aj duchovných. Tvorcom
prvých je Architekt svitajúcich časov – Blažej Félix Bulla, s menom
ktorého je spojený zápas o národné prežitie v posledných desaťročiach 19. a prvých desaťročiach 20.
storočia. Projektoval, staval, spieval v spevokole, hral, zbieral piesne a nadchýnal sa ľudovou architektúrou. V bohato ilustrovanej monografii nájdete celkový obraz o živote a diele osobnosti a zoznámite sa

so vznikom slovenského slohu... Tak
sme sa začítali, že sme si ani nevšimli, ako sa minuli vianočné sviatky
a je tu Silvester – a aj tomu visí čas
na vlásku... Patrí sa, skôr ako si zaželáme všetko dobré v roku 2018, zaspievať si našu štátnu hymnu. Lepšie sa bude spievať tým, ktorí vedia
viac a poznajú Príbeh slovenskej
hymny a jej autora. Kto je jej autorom a ako sa stala hymnou? Historik v bohato ilustrovanej monografii
o štúrovskom básnikovi Jankovi Matúškovi podrobne vykresľuje príbeh
tvorcu, ku ktorému bol osud menej
prívetivý ako k jeho piesni. Zachytáva chvíle zrodu a premien hymnickej piesne, desaťročia diskusií a pochybností o jej autorovi, správnom
znení druhej strofy i jej cestu na piedestál štátnej hymny. n
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