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   Jeden z najvýznamnejších slovenských autorov literatúry faktu, venujúcej sa 
najstarším dejinám ľudstva, prekladateľ, popularizátor histórie a archeológie 
   Narodil sa 5. októbra 1919. Pochádzal zo starej zemianskej rodiny pôvodom zo 
Zamaroviec pri Trenčíne. Jeho otec bol kominárskym majstrom ale pôsobil ako 
predseda okresného živnostenského spoločenstva v Trenčíne. Vzdelanie získal na 
gymnáziu v Trenčíne a po maturite v roku 1938 odišiel študovať do Prahy na 
Vysokú školu obchodnú a o rok neskôr prešiel na právnickú fakultu do Bratislavy 
(promoval v roku 1943), pričom diaľkovo vyštudoval aj Vysokú školu obchodnú, 
ktorú navštevoval tak v Bratislave, ako aj v Prahe.  
   Po ukončení štúdia pracoval v Slovenskej národnej banke, na Povereníctve 
priemyslu v Bratislave, od roku 1946 na Úrade predsedníctva vlády v Prahe a od 
roku 1951 v Štátnom plánovacom úrade. V roku 1953 z politických dôvodov musel 
odstúpiť a namiesto toho nastúpil ako administratívny pracovník vo vydavateľstve 
(Státní nakladatelství krásné literatury) v Prahe, a v tomto čase začal aj prekladať 
odborné texty a beletriu. Po roku 1956 sa venoval už len prekladateľstvu a neskôr 
tiež písaniu a vydávaniu vlastných diel. 
   Ku koncu života žil v Prahe. Je nositeľom veľkého množstva literárnych cien 
a vyznamenaní, napr. Radu Ľudovíta Štúra, Pribinovho kríža alebo čestného 
uznania Veľvyslanec helenizmu za rok 2006, ktoré udeľuje prefektúra Atén. V 
Bratislave je po ňom pomenované kníhkupectvo. 26. júla 2006 zomrel v Prahe. 
   Jeho prvé práce zahŕňali odborné ekonomické práce, články, recenzie, doslovy a 
štúdie. Jeho prvá kniha vznikla na podnet vydavateľstva Mladé letá ako historický 
cestopis po Mezopotámii, starovekom Egypte a Grécku. Vďaka štúdiu umeleckých 
pamiatok a stavieb postupne vznikali i ďalšie historické náučné diela o 
starovekých kultúrach. Tým dal podnet na vznik nového žánru v slovenskej 
literatúre – literatúre faktu. Vo svojich dielach sa venoval viac opisu vzniku 
historických pamiatok ako ich suchému popisu, pričom kládol väčší dôraz na 
estetickú stránku než na poznávací aspekt svojich kníh. Okrem poznávania 
architektonických a umeleckých diel sa venoval i starovekej mytológii, histórii 
objavov a životným osudom archeológov (Heinrich Schliemann). Každá jeho kniha 
okrem zaujímavej časti dejín a pútavého príbehu prináša i množstvo historických 
faktov podaných s veľkou zručnosťou, takže i suchopárne fakty sa v jeho dielach 
stávajú zaujímavou históriou. Okrem vlastnej tvorby sa venoval aj prekladom z 
angličtiny, francúzštiny, latinčiny a nemčiny a spolupracoval na viacerých 
televíznych dokumentoch o staroveku. Napísal 14 kníh (okrem prvej boli všetky 
písané v slovenčine i češtine) preložených do pätnástich jazykov v celkovom 
náklade cez dva milióny výtlačkov (napr. kniha Za siedmymi divmi sveta sa 
dočkala 25 vydaní) a jeho dielo sa stalo najznámejším populárno-náučným dielom 
o starovekej histórii v slovenskom i českom jazyku. Napriek tomu, že trpel 
Parkinsonovou chorobou, bol neuveriteľne húževnatý. Jeho sny - napísať slovník 
Kto bol kto v antike a dokončiť knihu Poklady v údolí kráľov o vrcholnom období 
moci a slávy Egypta, ostali, žiaľ, nenaplnené. 

   Tento bibliografický leták vydáva Knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch pri 
príležitosti 5. výročia úmrtia autora. Obsahuje abecedne radené, neanotované 
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záznamy o dielach V. Zamarovského, ktoré sa nachádzajú vo fondoch KAB, dielach 
o ňom a použitej literatúry. 
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