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Kveta a Jozef Stražanovci: personálna bibliografia. Ed. Michal Socha. Prešov: ŠVK 

Prešov, 2010. [2], 217 s. ISBN 978-80-85734-85-0. 

 

 

 Publikácia pod názvom Kveta a Jozef Stražanovci predstavuje v podstate personálnu 

bibliografiu.  Vyšla v rámci edície Personálne bibliografie v ŠVK Prešov. Vznikla na podnet 

riaditeľa Divadla Jonáša Záborského v Prešove, p. Jána Hanza a pripomenutia si približne 

päťdesiatročného pôsobenia manželov Stražanovcov v prešovskom divadle (Kveta 

Stražanová od roku 1959/60, Jozef Stražan od roku 1960/61). Zostavil ju Michal Socha, ktorý 

sa dlhodobo venuje regionálne bibliografii a mapovaniu života a diela významných osobností 

nadregionálneho charakteru. 

 Prvotne je v publikácii radená dokumentačná časť, logicky sa delí na divadelné 

a filmové roly  oboch osobností. Samostatne sa v nich vyčlenil priestor pre sumarizovanie: 

Zoznam hier (inscenácií) a postáv Kvety Stražanovej hraných v DJZ (s uvedením autora hry; 

názvu hry; postavy, ktorú hrala a dátum premiéry); Filmografia Kvety Stražanovej. 

Komplexnosť údajov na prehľadovú faktografiu uzatvára Biografické kalendárium. Následne 

je rovnako koncipovaná časť k J. Stražanovi, a to Zoznam hier (inscenácií) a postáv Jozefa 

Stražana hraných v DJZ; Filmografia Jozefa Stražana, ktorú uzatvára Biografické 

kalendárium. 

 Najrozsiahlejšia  je však Bibliografická časť – t. j. bibliograficko-dokumentačná  

časť, obsahuje 1064 chronologicky radených záznamov dokumentov, reflektujúcich, 

recenzujúcich ich aktivity, herecký výkon k rokom 1960 – 2010 (s. 32-188), resp. 

poskytujúcich informácie o jednotlivých hrách, programe divadla v médiách, periodikách 

alebo tlačovinách. Editor záznamy doplnil aj o ukážky textov recenzií a ohlasov cez novinové 

výstrižky  (s. 196 -198) a pre lepšiu orientáciu sa v tejto časti titulu aj o menný register. 

 Do publikácie bola zaradená aj hodnotiaca štúdia Herecké polstoročie Stražanovcov 

v DJZ (s. 6-9) od Alžbety Verešpejovej a v rámci rubriky Z ohlasov kolegov príspevky Aj v 

Prešove žiaria hviezdy (s. 189-192) od Vlada Semana a Reflexia predstavenia Vorvaň (s. 

193-195) od Daniely Lešovej. 
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 Bibliografia nadobudla konečnú podobu aj zásluhou vedenia Divadla Jonáša 

Záborského v Prešove, ktoré zo svojho archívu poskytlo do publikácie zaujímavé fotografie 

(súčasť obrazovej prílohy) a vybrané dokumenty. Tie len potvrdzujú náročnosť heuristiky 

pramennej bázy pre editora, sumarizovanie článkovej excerpcie v rámci mapovania 

divadelného života Prešova cez dve významné a stále aktívne herecké osobnosti. Svojou 

výpovednou hodnotou, ako pomôcky, predstavuje dôstojné pripomenutie si ich vyše 50-

ročnej umeleckej činnosti. Bibliografia si teda nenárokuje svojím obsahom komplexnejšie 

zhodnotiť činnosť manželov Stražanovcov, to ponecháva teatrológom či divadelným 

kritikom. 

 

 

Marcela Domenová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


