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Existuje život po maturite? Túto otázku si kladú mnohí
stredoškoláci. Ako si na ňu odpovedia štyria maturanti,
ktorých čakajú neľahké vojnové časy? Ako vyzerá ich útek 
od reality a dokedy sa im poradí pred ňou utekať? Budú mať
dostatok síl a odvahy vzbúriť sa plánom a realite ich okolia? 

Detektívne príbehy otca Browna

Odysseia

Vzbúrenci
Sándor Márai

Môže nenápadný katolícky kňaz s tvárou ako “knedľa”, v reverende
a so stále strácajúcim sa dáždnikom bravúrne riešiť prípady 
a konkurovať genialnemu Sherlockovi? Čo má otec Brown naviac 
a čo chýba všetkým známym detektívom našich čias? Prekvapivé
rozuzlenia sú obohatené o neštandardný náhľad na zauzlené
situácie a dokonale nedokonalého človeka.

G.K. Chesterton

Homéros

Čo je Odysseovou silnou zbraňou na jeho cestách domov 
z vojny v Tróji? A prečo putuje už posledných 10 rokov? Môžu 
za to bohovia alebo on sám? Tento, po Iliade, druhý najstarší
zachovaný príbeh európskej civilizácie nám už 3000 rokov rozpráva
pravdu o človeku, jeho sile, ale aj jeho rozmaroch. A nakoniec,
trpezlivosť je výsada nielen Odysseova, ale hlavne jeho manželky
Penelopy, ktorá je ikonou vernosti už niekoľko tisícročí.

Etika Nikomachova

Čo je cieľom života človeka? Ako mám žiť dobrý život? Ako sa priblížim
k blaženosti? Ako mám konať, aby som bol šťastný? Ak ste si už
niekedy položili podobné otázky, určite vezmite do rúk Aristotelovu
Etiku Nikomachovu. Aristoteles je jedným z najväčších mysliteľov
západnej civilizácie a jeho rozmýšľanie nad morálnym konaním cez
cnosti je základom uvažovania mnohých filozofov aj v 21. storočí.
Navyše, táto kniha by sa poľahky uplatnila v radoch motivačnej
literatúry - nikde sa nedozviete viac o tom, ako budovať svoj charakter. 

Aristoteles
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V slovenskej literatúre sotva existuje autor/ka, k dielam
ktorého/ktorej by sa dala prirovnať tvorba Timravy. V prózach 
s prepracovanou psychologickou drobnokresbou a tragicko-
groteskným pohľadom na (ťažké) položenie človeka na 
pomedzí 19. a 20. storočia rozšírila rady mimoriadnych 
zjavov nášho literárneho dedičstva. V knihe nájdete výber 
z jej najúžasnejších noviel ako Skúsenosti, Bez hrdosti, 
Veľké šťastie alebo notoricky známy Skon Paľa Ročku. 

Príbeh sestier Marchových, Meg, Jo, Beth a Amy vás cez
unikátny pohľad každej z nich vtiahne do sveta túžob, hádok,
zamilovaní a životných rozhodnutí štyroch rozdielnych
dievčat. Ich život je plný nielen elegantných bálov, domácich
literárnych klubov, či búrlivých divadelných predstavení, ale
aj spoločenských rozdielov, chudoby a obetavosti pre
druhých. Najmä však prekypuje hlbokými priateľstvami, ktoré
s vami ostanú už navždy. Malé ženy sa dnes právom tešia
veľkej popularite a po ich prečítaní sa konečne môžete
plnohodnotne zapojiť do debát o tom, ktorá zo sestier by
mala byť každého najobľúbenejšia.

Malé ženy
Louisa May Alcottová

Skúsenosti
Božena Slančíkova-Timrava

Hľadanie zmyslu života

Môže byť človek šťastný napriek okolnostiam? Môže mať 
jeho život zmysel, aj keď je plný utrpenia a zla? A čo keď 
je to utrpenie naozaj veľké, napríklad ako utrpenie väzňov 
v koncentračnom tábore? Rakúsky psychológ Viktor Frankl 
zažil život v tábore na vlastnej koži. Svoju skúsenosť opisuje 
a analyzuje a prichádza až k neuveriteľným záverom. Jeho 
kniha nie je opisom tragédii koncentračných táborov, je
svedectvom o hlbokej ľudskej slobode a o schopnosti zvoliť 
si postoj v akejkoľvek situácii.  

Viktor Frankl
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Priveľa ľudí v sebe živí predsudok, že rodinná dráma je žáner,
ktorý ich v lepšom prípade uspí. Ale ozajstné umenie predsa
odjakživa reflektuje život, to, kým sme. A neutvárame sa práve 
v rodine? Tennessee Williams tomu rozumie. Hra Sklenený
zverinec v sebe má aj čosi z jeho života, no predovšetkým 
citlivo zobrazuje zdanlivo malé drámy, ktorými vo vzťahoch 
s najbližšími žijeme, a preto sú to v skutočnosti drámy veľké. 
A za nimi sny a túžby: po istote, po jednote, po pochopení, 
po úniku, po láske.

V príbehoch z morí je pre nás suchozemcov vždy čosi tajomné 
a lákavé, veď život námorníkov z nich poznáme ako dobrodružný, 
je to život žitý až na kosť, drsný a akosi autentickejší. V tomto
slávnom románe sa skupina lovcov veľrýb vydá na výpravu za
Mobym Dickom, starým, vznešeným, hrozitánskym bielym
vorvaňom. Ale povedať, že Melvillov román je o veľrybách, je 
ako tvrdiť, že Pán prsteňov je o bižutérii. Biela veľryba je
ohromujúcou drámou o ľudskej povahe, o našej osamelosti 
a posadnutosti, je o – slovami D. H. Lawrenca – výprave duše.    

Biela veľryba
Herman Melville

Sklenený zverinec
Tennessee Williams

Kozmická trilógia
C.S. Lewis

Nechajte sa sprevádzať planétami Merkúrom a Venušou, 
kam nedobrovoľne odcestuje obyčajný vysokoškolský profesor.
Tak sa stáva súčasťou veľkého príbehu s cieľom zničenia, či 
skôr záchrany týchto nebeských telies. Príbeh odkrýva otázky
sveta, ktorý je väčší ako naša Zem, na ktorej však prebehne
finálny boj. Pozýva nás oslobodiť sa od pýchy, ktorá nás oslepuje
a nedovolí vidieť veľkosť iných svetov a aj veľkosť nás samých.
Odhaľuje vnútorný zápas každého človeka so zlom. 
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Pani Bovaryová

Ohňom a mečom

Majster a Margaréta

Divoké časy východnej Európy, kedy sa lesmi, močiarmi 
a stepmi miešali v bojoch za česť a slávy svojich národov vojaci
bez cti a úcty k priateľstvu a spravodlivosti, ako aj tí, ktorí za
tieto hodnoty vedeli položiť život. Ako byť pravým priateľom,
ako dodržať slovo, ako vytrvať v nádeji a mať odvážne srdce?
Po prečítaní budete milovať pána Zaglobu a jeho talent dostať
sa zo všetkých beznádejných situácií. Dobrá správa je, že týmto
dielom vstupujete do sveta, ktorý má pokračovanie (Potopa,
Pán Wolodyjowski).

Henryk Sienkiewicz

Michail Bulgakov

Ako by ste reagovali, keby ste stretli ozajstného diabla? 
Ako by vyzeral? Diabol v Bulgakovej podobe je sofistikovaný,
provokatívny, umiestnený do doby marazmu Ruska 20.
Storočia, kde zdravý úsudok, česť a ľudskú dôstojnosť
vymieňa absurdita, klamstvo a snaha prežiť v spoločnosti
plnej úpadku. Bulgakov nás privádza až na hranicu
absurdna, kde nám chce ukázať, kam je až človek 
schopný zájsť v snahe vytvoriť si miesto v spoločnosti.

Mama už síce nemá Emmu, ale Emma má po dvadsiatke,
vzdelanie, milujúceho manžela, rodinné zázemie a pohodlný život,
len jedna vec jej chýba – skutočná láska. Nie nuda a stereotyp, 
ale niečo, pri čom sa jej rozbúcha srdce, náruživosť, ktorá ovládne
celú jej bytosť, vášeň, ktorá vzplanie ako Krásna Hôrka v 2012.
Emma je rojko, jej vonkajší a vnútorný svet sa každým dňom 
od seba vzďaľujú. Pani Bovaryová je o nás a o tom, čo sa môže
stať, ak prečítame priveľa lacných romantických príbehov.

Gustave Flaubert
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Nejednému spisovateľovi klesla do dlaní hlava, ktorú si lámal
otázkou, čo sa už dá napísať po Shakespearovi. Môžeme s ním
len empaticky súcitiť, pretože William preniesol do svojich drám
a básní ľudskú povahu azda tak univerzálne, ako sa to pred ním
či po ňom podarilo len niekoľkým. Tu už netreba nič dodávať,
pretože ruku na srdce: ak ste nečítali Shakespeara, tak čo ste
vlastne čítali?

Dobrého človeka ťažko nájdeš
Flannery O‘Connor

Predstavte si ponurý príbeh, ktorého svet je temný a krutý, 
kde sa surovosť dá tušiť za každými dverami a široká škála
ľudskej hriešnosti napokon vyústi do krutosti a násilia. 
Stavím sa o večeru, že vám ako prvé napadli Hry o tróny. 
Titulná poviedka tejto zbierky od Flannery O’Connor vás
presvedčí, že sa pán George Martin vlastne držal pri zemi.
Napriek tomu sú všetky jej prózy o Bohu, o jeho (ne)prítomnosti,
o spore viery a ustavičných pochybností, o tom, či sme tu len
tak náhodne pohodení alebo sme súčasťou väčšieho plánu.

Pravdou proti moci
Silverster Krčméry

Priznali by ste sa k zločinu, ktorý ste nespáchali, ak by to
znamenalo, že sa vyhnete 14 rokom vo väzení? Alebo by ste 
sa postavili na stranu pravdy a proti neprávosti nespravodlivého
režimu? Silvo Krčméry mal len 29 rokov, keď ho odviedli do
komunistických väzníc. Napriek rokom fyzického a psychického
týrania nikdy nepodpísal priznanie sa k nepravdivým obvineniam.
Svojim životom vydal svedectvo nielen o zneužití moci a brutalite
komunistického režimu, ale najmä o sile ducha, vernosti pravde 
a oddanosti viere aj v tých najkrutejších podmienkach. 

Dielo Williama Shakespeara

https://www.kumran.sk/pustovnik/22994-pustovnik-muz-s-leopardom.html
https://www.artforum.sk/katalog/144/pribeh-muza-ktoreho-nezlomili
https://www.artforum.sk/katalog/92592/shakespeare-komplet-10-knih
https://www.artforum.sk/katalog/30241/dobreho-cloveka-tezko-najdes
https://www.artforum.sk/katalog/30241/dobreho-cloveka-tezko-najdes
https://www.artforum.sk/katalog/30241/dobreho-cloveka-tezko-najdes
https://www.kumran.sk/blahoslaveni-a-svati/6531-piesen-o-bernadete.html
https://www.kumran.sk/blahoslaveni-a-svati/6531-piesen-o-bernadete.html
https://www.artforum.sk/katalog/144/pribeh-muza-ktoreho-nezlomili
https://www.artforum.sk/katalog/144/pribeh-muza-ktoreho-nezlomili
https://www.artforum.sk/katalog/92592/shakespeare-komplet-10-knih
https://www.artforum.sk/katalog/92592/shakespeare-komplet-10-knih


Nasledovníka Veľkého Gatsbyho mnohí považujú za Fitzgeraldovo
majstrovské dielo. A nečudo, príbeh lásky a odcudzenia Dicka 
a Nicole na pozadí Ameriky 20. rokov minulého storočia je 
o hľadaní šťastia na miestach, kde sa mylne domnievame, že 
na nás čaká. Luxus, privilégiá a ambície ako pasca a vstupenky 
do neslobody. Vskutku stratená generácia. 

Nežná je noc
Francis Scott Fitzgerald

Keď v alabamskom mestečku Maycomb napriek nedostatku
dôkazov obvinia zo znásilnenia Mayelly Ewellovej černocha Toma,
hlavná hrdinka Scout si z toho nerobí ťažkú hlavu. Je zvyknutá, 
že ľudia odsudzujú druhých na základe predsudkov a nie dôkazov,
obzvlášť tých, čo sú niečím iní. Vďaka rozhodnutiu svojho otca,
právnika Atticusa obhajovať Toma pred súdom však Scout musí
konfrontovať názory, ktoré doteraz pokladala za samozrejmé. 
Učí sa o odvahe postaviť sa za správnu vec, o spravodlivosti, 
o predsudkoch ale aj empatii a o vytrvalosti v dobrom rozhodnutí.
Táto nadčasová klasika sa rýchlo stane favoritom Vašej knižnice. 

Nezabíjajte vtáčika
Harper Lee

Akadémia veľkých diel je program pre stredoškolákov, ktorého cieľom je rozvíjať čitateľskú
gramotnosť, kritické myslenie, schopnosť sústrediť sa a kultivovane diskutovať. Stavia na dobrej
praxi charakterového vzdelávania cez príbehy a veľké diela (literatúru, filozofiu, hudbu, maľbu a
filmy), ktoré otvárajú dôležité životné otázky. Akadémia pozýva do spolupráce výnimočných
stredoškolských učiteľov, ktorí program realizujú na svojich školách.
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