
Hodnotenie tvorby členov Žilinskej odbočky SSS za roky 2008 - 2009 

 

Stalo sa už pravidlom, že členovia Žilinskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov už 

niekoľko rokov na svojej pravidelnej výročnej schôdzi hodnotia i svoje autorské knihy vydané 

vždy v reflektovanom časovom období. Tentoraz sa na „vypracovanie“ takéhoto pohľadu na 

pomyselný knižný pult podujali  martinský člen odbočky, spisovateľ a publicista Igor Válek 

a jeho kolega z redakcie Slovenských národných novín a Orla tatranského Michal Badín.  

 

Všestranný literát a maliar Miroslav Bartoš v knihe Solitudo – trochu soli tu do veršov (PB 

Art, 2009) opäť siahol po náznakovosti – prostriedku, ktorým majstrovsky spája vlastné 

literárne dielo s vlastným dielom výtvarným. Veršom z knihy naozaj nechýba nič – iba ak 

trochu soli v rámci naznačenej metafory. (Dosoliť je však najlepšie podľa vlastnej chuti, no 

nie?!) Keď však pozornejšie vnímame tento dvojdomý celok, onou soľou sú neobyčajné 

Bartošove koláže, expresívne, viaczmyselné a evokujúce. No iba do tej miery, aby soli vo 

veršoch zas nebolo priveľa. O anglický preklad básní sa zaslúžil Michal Vongrej – čím kniha 

ponúka až tri svoje podoby, z ktorých si čitateľ môže vyberať. Chápať ich však treba ako 

celok. Zaokrúhlený a uzavretý. 

 

Literát, publicista a jazykovedec Blažej Belák opäť siahol po čitateľsky zaujímavom žánri 

veršovanej povesti. Sihote, sihote... (Matica slovenská, 2008) - kniha povestí z Trenčína a 

jeho okolia sprítomňuje v baladických textoch takmer zabudnuté príbehy: Povesť o skalke, 

Vrch Turisko, Povesť o studni, Trubárka, Krásna Ifegénia, Chromý pastier, Klepáč, Sklené 

dieťa, Salve Regina, Adamko z Kostolnej, Inovec, Pomínovec, Sihote,sihote, Zlatovské siroty 

a mnohé iné. V ďalšej povesťovej knihe autora Kamenné vráta (Knižné centrum, 2009) je 

zaujímavo spracovaných ďalších 80 pôvodných povestí, rozprávok a príbehov z povodia 

Bebravy medzi Trenčínom a Topoľčanmi. Obe tieto publikácie zaujmú nielen tých 

najmenších, ale bezpochyby aj dospelých čitateľov. 

 

Miroslav Bielik  po úspešnej prvej časti Skutočnosť pokračuje druhým dielom tejto 

románovej dilógie. V knihe Neskutočnosti. Benátsky diptych II. (Matica slovenská, 2009) 

autor ďalej komponuje osudy ambicióznych súčasníkov v zložitých, krízou poznačených 

ľudských vzťahoch. Tak ako aj v predchádzajúcich dielach aj teraz nadväzuje na motívy 

Goetheho, Kollára, či T. Manna a ďalších, aby optikou blízkou zas Rilkemu nazeral  pod 



povrch skutočnosti. Je to prenikavý, fascinujúci až mrazivý pohľad na človeka dnešných čias, 

ktorý až príliš podlieha vysokej hladine informácií, zaplavujúcich náš bezstarostný svet. 

 

Básnik a prozaik Marián Grupa č napísal v rovnomennom románe, že Slová 

klamú!(Vydavateľstvo MS, 2008). Kniha s podtitulom Príbeh zrady a narodenia je 

žánrovo bližšie k novele. Ide v nej o príbeh o štyridsiatnika Mareka Godúra, ktorému autor 

priradil viaceré autobiografické črty. Hlavný hrdina rezignuje na literárne ambície, stane sa 

úspešným vydavateľom. Umenie fabulácie je atribútom knihy, ktorá podáva pútavý príbeh. 

Grupač vie fabulovať, dokáže rozohrať zápletku a stihne aj pribrzdiť pred spletitými 

zákrutami, v ktorých by mohol vyletieť z vozovky. Grupáč je dvojdomovec a pravidelne 

strieda knihy próz so zbierkami poézie. Aj teraz je druhou reflektovanou knihou zbierka 

Luxus (Artis Omnis, 2009). Piata v poradí, zobrazujúca na jednej strane tvrdosť dnešnej 

reality, na druhej strane ponúkajúca snový pokoj a lyrizujúci tón v onej kakofónii krutého 

dneška. Autentické a svojské, dobre zvládnuté pokračovanie, kamienok do mozaiky 

koncepčného pohľadu na svet a jeho smerovanie. A smerovanie svoje. V ňom i v sebe. 

 

Publicista a prozaik Pavol Holeštiak položil nedvojznačnú otázku - Sú Kysuce súce? 

(Vydavateľstvo MS, 2009). Ako presvedčený lokálpatriot, vedomý si, že Kysuce dali 

Slovensku nielen nádhernú prírodu, svieži folklór, ale aj hrdý ľud, z ktorého pochádzajú 

mnohé neobyčajné osobnosti. Spomeňme napríklad speváčku Marcelu Laiferovú, maliara 

Ondreja Zimku, biskupa Viliama Judáka, maratónsku bežkyňu Annu Balošákovú, spisovateľa 

Ivana Hudeca, generála Ľubomíra Bulíka a mnohých ďalších... Bohato ilustrovaná, 

reprezentačne stvárnená kniha živých rozhovorov s „netuctovým tuctom“ Kysučanov je 

autentickým dokumentom, ktorý najlepšie odpovedá na otázku nastolenú v názve a prináša 

veľa zaujímavých informácií. Cenných práve svojou autentickosťou. Nielen pre Kysučanov, 

ale pre všetkých, ktorý vedia, že v koreňoch regiónov je sila celého národného organizmu. 

 

Doyen odbočky Konštantín Horecký v knihe venovanej deťom Veselé rozprávanie o ceste 

do Turecka (Artis Omnis, 2008) poučne a autorsky premyslene opisuje príbehy dvoch 

kamarátov, ktorí sa cestou do vysnívaného Turecka dostanú do rôznych zaujímavých miest 

Európy. Na pozadí dobre koncipovaného deja Horecký ľahkým a zábavným spôsobom 

zoznamuje najmenšieho čitateľa so zaujímavosťami a reáliami významných miest na mape. 

Napriek plynutiu času dobrodružstvá z putovania svetom nestratili aktuálnosť, práve naopak. 



Touto knihou sa potvrdili kvality autorovej tvorby a dnešnému detskému čitateľovi prinášajú 

návrat k tradíciám, trvalým hodnotám a kvalitnému umeleckému zážitku. 

 

Prozaik Ladislav Hrubý a jeho rozsahom neveľká novela Hostia z hraničného mesta 

(Knižné centrum, 2009). Prepáčte toto napohľad lakonické a zdanlivo zjednodušujúce 

konštatovanie: Hrubý je samorast. Teda, výstižnejšie literárny solitér, ktorý vlastne ani 

nepotrebuje spoločnosť. Či už pritakávačov alebo oponujúcich krikľúňov. Píše, lebo je. Teda, 

aby nedošlo k omylu – existuje. Ako v predchádzajúcich zbierkach poviedok, aj v predmetnej 

knihe úprimne hovorí, opisuje, nemoralizuje a nepózuje. Nehľadá, počúva. Neponúka (sa), 

podáva. Neštylizuje (sa), zaznamenáva. Prehráva z diktafónu, ktorému, našťastie 

nedochádzajú baterky pretože je samonabíjateľný – existenciou, ktorú zároveň ukladá. Do 

pamäte vlastnej i čitateľovej. Dotýka sa bytostných vecí, existenciálnej esencie predovšetkým 

ľudí (svojej) generácie, ktorá už pozná trpkosť pádov i sladkosť letov. Pripomína tieto krajné 

polohy ľudského pohybu a necháva čitateľa, aby si vybral. Či lepšie povedané – aby čítal. 

A ponoril sa do reálnej krajiny a medzi ľudí z mäsa a kostí, do všetkého takého realistického, 

až je to mystické, ba priam na slovenský spôsob magicko-realistické. Vďaka Hrubého 

schopnosti vidieť, precítiť a napísať. 

 

Známy „záhadológ“ Miloš Jesenský je literát úspešne koketujúci napríklad aj so žánrom sci-

fi a má o. i. jednu „vlastnosť“. Z dlhodobého hľadiska asi viac ako na Slovensku mu 

vychádzajú knižky v blízkom zahraničí – predovšetkým Česku a Poľsku. V reflektovanom 

období však viac ostal na Slovensku. A vo svojej vnútornej krajine. Knižných dôkazov je 

hneď niekoľko. Najprv je to dvojica intímnejších kníh. Tematikou i jazykom. Moja láska 

Snehulienka (vlastným nákladom, 2008) sa pýta čitateľov i takto: Ako možno rozoznať 

rusalku od amazonky? Prečo víly vstupujú do sveta ľudí? Čo Šípková Ruženka očakáva po 

prebudení od svojho nového života? Čo robiť, keď milujete Snehulienku? Jej voľné 

pokračovanie Ženy chcú počuť rozprávky (vlastným nákladom, 2009) nadväzuje na 

predchádzajúcu a autorské eseje sú charakteristické ďalším kladením otázok a hľadaním 

odpovedí predovšetkým na spolužitie muža a ženy, ale aj záhad vo vnútornom svete, ktorý 

môže byť hlbší ako ktorákoľvek jaskyňa na Zemi. Z iného súdka je trojica kníh, v ktorých sa 

Jesenský spoluautorsky podieľa na riešení záhad viac historického charakteru: Po stopách 

templárov na Slovensku (GORALINGA, 2008); Wunderland 2 – Úder Siegfriedovho 

meča (AOS Publishing, 2008) a Čarodejnice, alchymisti a hľadači pokladov 

(GORALINGA, 2009). Podľa Jesenského posledne menovaná nie je ani tak výsledkom 



dlhého a namáhavého putovania dejinami, ako skôr zápisníkom, ktorý si jej tvorcovia písali 

na úteku. On sám uteká možno až prirýchlo, veď nedávno som na pultoch kníhkupectiev videl 

knihu História alchýmie na Slovensku s jeho menom na titulnej strane. O nej ale až 

nabudúce... 

 

Všestranný literát Radislav Kendera veľkú časť svojho doterajšieho záujmu i diela obrátil 

k rodnému Ružomberku. I teraz sa autorsky podieľal na vydaní rozsiahleho monografického 

diela Monografia mesta Ružomberok (2009). Výpravná kniha má takmer 300 strán a 

obsahuje množstvo dobových i súčasných fotografií. Okrem Kenderu sa do písania 

jednotlivých kapitol knihy zapojilo štyridsať autorov. Tento literát a publicista obnovil i 

vydávanie kultúrneho časopisu Rozhľady po kultúre a umení. Na stránkach tohto periodika 

ponúka priestor stabilnému okruhu prispievateľov, ale čo je podstatné, súčasťou každého čísla 

(v uplynulom roku vyšli 4) sú aj stránky venované tvorbe mladých začínajúcich autorov. 

 

Básnickú zbierku poeta Milana Kováča Nežná (Artis Omnis, 2009) môžeme považovať za 

prevratnú a ojedinelú. Kniha z produkcie žilinského vydavateľstva zaujme nielen svojskou 

Kováčovou ľúbostnou lyrikou, ale tiež opisom lásky v tých najrôznejších podobách. To, že 

autorom knihy je katolícky kňaz, ju posúva aj bližšie k hraniciam filozofickým, najmä ak ide 

o výpovede zaoberajúce sa putom k životu v jeho najvlastnejších substanciách. 

 

Všestranný literát Peter Kubica svoju pozornosť venoval detskému čitateľovi, lebo vie, že 

práve jeho treba kultivovať dobrým literárnym slovom, príbehom a hodnotami nenásilne 

skrytými medzi stránkami a literami, ktorými sú potlačené. Taká je kniha Kysuckovo 

(Vydavateľstvo MS, 2009), zbierka veršovaných povestí a sviežich anekdot o tom, aký ťažký 

bol kedysi život za Kysuckou bránou, keď sa tamojší horali pretĺkali životom ako drotári, 

pltníci, roľníci, garbiari, šindliari i často vzdialenom svete... Zo Skalitskej, Bystrickej, 

Makovskej, Vadičovskej a Rudinskej doliny, z obcí Turzu a Čadka mnohí poodchádzali, ale 

vracali sa domov. Veľa prajných slov o írečitom svete okolo rieky Kysuce. Podobne ako 

láskavých v Rozprávkach víly Púpavky (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 

2008). Efektívna komunikácia samosprávy (Vydavateľstvo Spolku slovenských 

spisovateľov 2008), to je Kubicova kniha ešte ako hovorcu Žilinského samosprávneho kraja, 

v ktorej podáva čitateľom ucelený obraz práce tlačových odborov, spolupráce s printovými a 

elektronickými médiami, pripája kapitoly o protokole, príprave tlačových konferencií 

brífingov... Ostal však verný i svojej prekladateľskej časti práce a postaral sa o preklad knihy 



Zberateľ (Vydavateľstvo SSS, 2010) súčasnej u našich susedov v Rakúsku populárnej 

prozaičky E. Grillovej. 

 

Prozaička Zuzana Kuglerová siahla opäť tvorivým spôsobom do histórie, ktorú však značne 

pretvorila, ba vlastne vytvorila svojou invenčnosťou. Rukolapným dôkazom je román Dcéra 

riečnej panny (Vydavateľstvo MS 2008 ). Rýdza fikcia, ktorá nestojí na žiadnych 

vedeckých základoch. Jediným nezvratným faktom je zopár mohylových hrobov na juhu 

Slovenska. Najzaujímavejší z nich leží medzi povodím dvoch riek - Žitavy a Dunaja a v ňom 

je pochované neznáme dievča, možno mladá žena vo veku od osemnásť do dvadsaťpäť 

rokov... Dejiny Slovenska sa píšu tisícročia a sú rovnako vzrušujúce ako história starého 

Grécka či Egypta. Archeológia je často skúpa na odpovede, ale nastoľuje veľa záhadných 

otázok. Dráma dcéry Prekliateho faraóna je jednou z možných odpovedí. Autorkiných. 

Podobnej „proveniencie“ je i Zlatá reťaz boha Sobeka (Vydavateľstvo MS 2009). Na 

krajinu Kemet doľahli dlhotrvajúce suchá, polia sú spálené slnkom. Ľud hladuje, faraón 

Ramesse II. odchádza na vojnovú výpravu a správu krajiny prenecháva veľkňazovi Sepet-

Ptahovi... Dobrodružná dráma z tajomného Egypta je ďalším majstrovským kúskom z pera 

spisovateľky. 

 

Dielo epika Jána Lenču Odyseus, bronz a krv (VSSS, 2009) je bez pochyby jedným z 

najvýznamnejších historických románov v slovenskej literatúre. Lenčo spracovaním tejto 

náročnej historickej témy dokázal, že aj našinec dokáže uchopiť robustnú historickú tému na 

umeleckej úrovni, ktorá ho zatriedi do európskeho literárneho kontextu. V tomto historickom 

románe priblížil širokej čitateľskej verejnosti obsah veľkých homérskych eposov. Románové 

prerozprávania podobných príbehov majú neoceniteľnú hodnotu.. Je preto potešujúce, že táto 

prínosná kniha vyšla v ďalšom vydaní a sprístupňuje tak nielen pútavý príbeh, ale aj Lenčovo 

spisovateľské umenie súčasnej generácii čitateľov. Publikácia Zástup z rodu hrdých 

(Knižné centrum, 2009) je akýmsi autorovým pripomenutím si dvadsiateho výročia 

politických zmien z roku 1989. Kniha poviedok Posledný anjel (Knižné centrum, 2009) zas 

súborom kratších textov, ktoré autor iste považoval za základ k väčším literárnym celkom. 

To, že vyšli ako kratšie prózy, nie je na škodu. Práve naopak – prozaické útvary vznikali 

v autorových rôznych tvorivých obdobiach, preto čitateľovi podávajú komplexný pohľad na 

líniu i smer tvorby. Poviedky z knihy sú niekedy až patologicky strašidelné (v pozitívnom 

zmysle slova). Podobným motívom sa autor nevyhýba ani v knihe poviedok Vražda 

v márnici a iné poviedky (Knižné centrum, 2008). 



Lexikograf Augustín Maťovčík sa svojimi dlhoročnými vedeckými skúsenosťami 

i praktickou erudíciou postaral o predmetnú časť komplexného turistického sprievodcu 

Martin – sprievodca po meste a okolí (Kozák-press, 2008). Opäť stál na čele autorského 

kolektívu, ktorý sa postaral o vydanie nového, prepracovaného a doplneného vydania 

Slovníka slovenských spisovateľov 20. storočia (LIC a SNK, 2008), ktorý zahŕňa celé 20. 

storočie a obdobie 2001 - 2005. V slovníku sú doplnky o dielach vydaných po roku 2000, 

opravy a spresnenia predchádzajúcich údajov o autoroch zaradených do prvého vydania 

slovníka. Slovník súčasne v závere prináša prehľad o najnovších autoroch publikujúcich po 

roku 2000. 

 

Z pera skúsenej autorky Kataríny Mikolášovej vzišla opäť kniha venovaná detskému 

čitateľovi Odvážny Brusko. Rozprávky z Horehronia (Vydavateľstvo Urela, 2009). Súbor 

deviatich príbehov, v ktorom ide ruka v ruke fantázia s reálnymi vlastivednými faktami 

z okolia Brezna a Banskej Bystrice, je zaujímavý nielen po jazykovej stránke. Ilustrácie Jany 

Bielovej predstavujú pozoruhodný výtvarný sprievod k už spomínanej poctivej spisovateľskej 

práci a hravej invencii. 

 

Publicista a literát Peter Mišák (v spolupráci s Petrom Vrlíkom) spísali Povesti z Liptova 

(Vydavateľstvo MS, 2008). Vybranou kolekciou vyše 40 najkrajších povestí pozývajú 

čitateľa na zaujímavú prechádzku krajom pod Západnými Tatrami. Povesťový výlet do 

Liptova priblíži tajomstvá a zaujímavosti liptovského nárečia, mnohých miestnych názvov, 

hrdých liptovských hradov, čitatelia sa zoznámia s dávnymi hrdinami, bojovníkmi 

i zbojníkmi; budú hľadať poklady zakliate i stratené; stretnú rázovité postavičky i miestnych 

figliarov... Nechýbajú ani novšie povesti a príbehy založené na reálnych udalostiach. Všetkým 

priateľom Liptova, od tých najmladších až po pamätníkov... „Toto je náš čas, pane./ Ráno 

a ulica./ Teraz nezáleží na tom, kto je práve na rade./“ Týmito veršami Mišák vykročil do 

svojej piatej básnickej zbierky s názvom Rozhovor na ulici (Knižné centrum, 2009). Slová 

a verše prostredníctvom nej vykladá naozaj dôsledne. S jemu vlastným citom pre farebnosť, 

jednoduchosť a jednoznačnosť – povahou poézie známou už z jeho predchádzajúcich zbierok. 

Treba dodať, že Mišák si je v najnovších veršoch vedomejší hodnoty svojho slova. V básňach 

sa často pýta, ale odpoveď nežiada. Nakoniec, nemá dôvod – umnú a obsahovo 

vyčerpávajúcu pointu objavil sám. A ponúkol ďalej. Zbierka znamená aj tematický posun, 

tento súbor básní (skoro by sa chcelo napísať pásmo) ponúka autorov pohľad na obyčajnú, 

elementárnu filozofickú každodennosť ľudského života. 



Básnik Ondrej Nagaj sa opäť raz predviedol ako invenčný detský autor.  Kniha Hádanky 

(Knižné centrum, 2009) si vyžiadala druhé vydanie, ktoré je rozšírené na 32 strán. Pribudli 

teda nové časti, opäť nedvojznačne pomenované (a uľahčujúce orientáciu v knihe) V škole, 

Na jarmoku, Farma a ZOO. Nagaj je skúsený detský autor, ponúka priezračnú hru slov 

a jasavých obrazov vhodných pre dušu malého čitateľa, čo výborne vystihujú a dotvárajú aj 

pestré ilustrácie a adekvátna grafická i polygrafická úprava knihy. Vyššie uvedené atribúty sa 

v plnej miere odzrkadľujú aj v podobnej knižke Veršíky o zvieratkách (Knižné centrum, 

2009). 

 

Rozprávkar Anton Pajonk doplnil svoju sériu o Kysucké rozprávky 3 (CHOMA, 2008), v 

ktorých „sa vedome usiluje o syntézu tradičnej a autorskej rozprávky, v tomto duchu stavia 

pôdorys na odvekom zápase dobra so zlom. Ľudia, personifikované zvieratá a rozprávkové 

bytosti – to je triáda hrdinov, ktorých príbehy zauzľuje a v pútavom konfliktnom  príbehu 

necháva zvíťaziť Dobro a potrestať Zlo. Víťazí dobro, pravda a ušľachtilosť a v zúčastnenej 

detskej duši sa rodí neodolateľná túžba stotožniť sa s pozitívnymi aktérmi tohto napínavého 

súboja. Príťažlivosť všetkých rozprávok stupňuje umelecká skratka spätá s dynamickým 

príbehom. Zdá sa, že autor siaha do priam nevyčerpateľného bohatstva skúseností a 

nezlomnej viery prostého ľudu, jeho vnútorného bohatstva a životodarnej predstavivosti. 

Kniha je sviežim dúškom rýdzeho umeleckého slova a poznania a musíme ju úprimne privítať 

v čase, keď detskú dušu otravujú konzumné produkty plné zla, násilia a krutosti.“  To sú slová 

Jána Lenču zo zadnej strany prebalu predmetnej knihy a hovoria (azda) za všetko. 

 

Literárny historik Imrich Sedlák ako zostavovateľ pripravil rozsiahlu dvojzväzkovú 

publikáciu Dejiny slovenskej literatúry (Matica slovenská a LIC, 2009). Dielo, na ktorom 

sa podieľali poprední odborníci v oblasti slovenskej literatúry, má predovšetkým 

popularizačné a aktualizačné poslanie. Prvý zväzok obsahuje štúdie zaoberajúce sa literárnou 

históriou, v druhom sa autori zamerali výhradne na slovenskú literatúru v dvadsiatom storočí, 

dali však aj priestor krajanskej tvorbe. Kniha sa opiera o najnovšie poznatky, vyniká 

ucelenosťou, prehľadnosťou, komplexnosťou, i keď nezapiera subjektívne nazeranie každého 

z autorov na jednotlivé obdobia, literárne útvary, žánre, smery. 

 

Básnik Pavel Urban v básnickej zbierke Ab imo pectore (Z hĺbky srdca, VSSS, 2008) 

pokračuje v trende, ktorý predstavil vo svojich dvoch predošlých knihách. Bez zbytočných 

fráz a nič nehovoriacich slov, ale čistým a invenčným básnickým jazykom sa prihovára najmä 



čitateľom mladšej, súčasnej generácie. Jednoduchosť, ale zároveň hĺbka tém, ktorých sa 

Urban dotýka vo svojej poézii, je prostriedok, vďaka ktorému sa mu darí vytvoriť si 

u čitateľov spontánnu dôveru. Aj keď je predstavovaná zbierka počtom básní omnoho útlejšia 

ako dve predošlé, neznamená to, že by jej chýbala vnútorná obsahová hodnota. 

 

Literát a publicista Igor Válek  je autorom textov nielen formátovo zaujímavej, ale aj 

informačne nasýtenej knihy o histórii i súčasnosti centra národnej kultúry Slovákov Martin – 

sprievodca kultúrou mesta (Dotyky a spojenia Martin, 2008). Válek pridal i Literárny 

lexikón Žilinského samosprávneho kraja (Knižné centrum, 2009). Pri jeho tvorbe zvolil 

štruktúru, ktorá sleduje všetky relevantné aspekty, vrátane zakomponovania literatúry 

a literárneho života do širších rámcov a kontextov (kapitola V literárnych topánkach 

mapujúca celý kraj od Kysúc cez Žilinu, Oravu a Turiec až po Liptov). V knihe sú priblížené 

napr. súvisiace pamiatky, múzeá a pamätné izby, ako aj vybrané vydavateľstvá. Do celkového 

uceleného obrazu literárneho pulzovania v ŽSK patria aj noviny, časopisy a, samozrejme, 

literárne kluby, ktoré tiež obohacujú celoslovenský literárny kontext. Autor celú tému 

rozvrhol do šestice kapitol a spracoval pútavo i sviežo, so zmyslom pre vystihnutie 

podstatného. Nezabúdajúc na záverečný register, odporúčanú literatúru a adresáre... 

Stránkami lexikónu je dokázaná nezastupiteľnosť tzv. regionálnej literatúry v kontexte 

literatúry národnej, tak do šírky žánrovej rozmanitosti, ako aj časovej hĺbky a obsahovej 

farebnosti jej prejavov. Lexikón vydáva svedectvo o sile veľkej časti slovenského literárneho 

slova a  mnohých jeho tvorcoch na území dnešného Žilinského samosprávneho kraja. Na 300 

stranách čitatelia stretnú takmer päť a pol stovky autorov s blízkym vzťahom ku kraju 

a v závere i viac ako sedem desiatok literátov dneška spoznajú aj na fotografiách... 

 

Román významného literáta Tomáša Winklera ...dlho budeme mŕtvi (Matica slovenská, 

2008) je jeho autobiografickým obzretím sa smerom k začiatku 70. rokov minulého storočia - 

do čias tvrdej normalizácie, kedy to nikto nemal jednoduché. Autentický príbeh Tomáša 

Wavrenčíka živo a hodnoverne predstavuje dnešnému čitateľovi dobu, ktorá ničila ľudské 

charaktery a ideály a bola krutou súčasťou každodenného života. Života, ktorý „žijeme 

krátko, dlho budeme mŕtvi...“ Winkler stojí tiež priamo za významným vydavateľským činom 

Matice slovenskej (a jej vydavateľstva), ktorá začala postupne vydávať Zobrané spisy Jozefa 

Cígera Hronského. Skúsený editor a literárny historik vybral z košatého diela to 

najpodstatnejšie, najprelomovejšie i „najerbovejšie“ . Tak pre Hronského samotného, ako aj 

pre vývin modernej slovenskej literatúry. Tak sa postupne na pulty kníhkupectiev a do rúk 



čitateľov dostala desiatka zväzkov. Roku 2009 vyšli posledné dva zväzky z desaťzväzkového 

súboru, po prvý raz v úplnosti predstavujúceho tvorbu pre dospelých jedného z našich 

najväčších literárnych klasikov. IX. zväzok obsahuje zbierku noviel Podpolianske rozprávky, 

poviedky zo zbierky Pohár z brúseného skla a Ako treba žiť na svete. X. zväzok je tak trochu 

necharakteristický – zaradený je tu „cestopis“ Cesta slovenskou Amerikou – predstavuje v 

Hronského práci netradičný žáner. Ide o beletrizované spomienky na cestu matičnej delegácie  

do USA v rokoch 1936 a 1937 a na stretnutia so slovenskými rodákmi najmä na východe a 

severe USA a v Kanade. 

 

Na záver tejto krátkej „správy o stave“ na pomyselnom pulte nových kníh autorov – členov 

Žilinskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov  za roky 2008 – 2009 môžeme konštatovať, 

že uvádzaní literáti v reflektovanom období obohatili slovenský knižný trh o viacero 

zaujímavých titulov (nebudeme tento fakt ďalej presne enumerovať, veď štatistika patrí na inú 

pôdu!), na čom majú podiel viaceré tzv. kamenné vydavateľstvá – predovšetkým Knižné 

centrum a Vydavateľstvo MS. Hoci situácia na slovenskom knižnom trhu ešte stále nie 

najružovejšia, treba (úfne) povedať, že u nás zrejme knihy budú mať stále zelenú, pretože ich 

tvoria a vydávajú zanietení a skúsení ľudia. Vrátane spisovateľov, za ktorých autori týchto 

riadkov dúfajú, že aj pri ďalšom hodnotení o dva roky sa budú môcť zaoberať minimálne 

takým počtom nových titulov, ako v predchádzajúcich riadkoch. Nimi je dokázaná dôležitosť 

tzv. regionálnej literatúry v kontexte literatúry národnej, tak do šírky žánrovej rozmanitosti, 

ako aj časovej hĺbky a obsahovej farebnosti jej prejavov. Sme totiž úprimne presvedčení, že 

dobrá regionálna literatúra a jej autorské zastúpenie kdekoľvek na Slovensku robí silnou 

i celú národnú literatúru. Tak to bolo v minulosti a je to i dnes... 


