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Oleg Pastier 
 

„Stále máme tú istú tvár, len sieť vrások je 
hustejšia“ 
 
Oleg Pastier, narodený 17. 4. 1952  v Tekovskej Novej Vsi. 
Držiteľ oprávnenia na obsluhu mostových žeriavov. Vydavateľ 
časopisu Fragment (do novembra roku 1989 ako samizdat) a 
jeho vzácnej knižnej edície (takisto). Autor básnických zbierok 
Plot (1992), Oko za zub (1995), Možno (2003) a Album (2006), 
dokumentárnych opusov o básnickej skupine Osamelí bežci 
Pohybliví v pohyblivom (2007) a Pohybliví nehoria (2009), kníh - 
rozhovorov Nezabúdanie (životopisné rozhovory s Albertom 
Marenčinom, 2005) a Z protiľahlého brehu (2008). 
Z dlhoročného Olegovho rozhovoru s Ivanom Kadlečíkom 
vznikol najčerstvejší prírastok knižnej edície časopisu 
Fragment, román Spytovanie (2011). V Slovenskom rozhlase 
pôsobí ako autor dokumentárneho cyklu Rodinné striebro. Oleg 
Pastier vodičský preukaz nevlastní. 

 
Ako sa mladý Oleg Pastier dostal k literatúre? Naozaj bol ten 
krátky vplyv Mladej tvorby v rokoch šesťdesiatych až taký 
ďalekosiahly, že so sebou doslova strhol celé dve generácie? 
Človek si povie: „Obyčajný časopis...“ a dnes tomu už ťažko 
uveriť. Ale predsa – svedkov je príliš mnoho na to, aby mohlo 
ísť len o výmysel. Ako to teda skutočne bolo? 
 
„K literatúre som sa nedostal, literatúra sa dostala ku mne. 
Bez varovania. O dva roky starší brat sa učil čítať a písať, a 
ja, štvorročný prísediaci, s ním. Smrekovu Maľovanú abecedu 
som sypal z rukáva ako nič. Jediné, čo som nevedel pochopiť, 
bolo písmeno „ch“ – čítal som ho separovane -  ako „c, h“. 
Ale k veci: škola je naozaj základ ţivota, len musí byť 
postavená z kvalitných pedagógov, ktorí neučia, ale zaúčajú. 
Inšpirujú k premýšľaniu a zároveň k pochybnostiam o 
premýšľaní a premýšľanom. Na strednej škole sme museli 
povinne čítať napríklad aj Mladú tvorbu, Slovenské pohľady a 
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Matičné čítanie. Písal a ţil sa koniec šesťdesiatych rokov, 
všetko bujnelo, mrvilo sa, protestovalo. Kultúra bola pre nás 
na prvom mieste: filmy, kniţky, časopisy, netradičné divadlá, 
nevídané výstavy, koncerty big beatových úderiek.  Museli 
sme sa riadne oháňať, aby sme všetko stihli. Časopis Mladá 
tvorba nás, tápajúcich a hľadajúcich,  inšpiroval k odvahe 
začať písať. Hlavne opisovať pocity a city. Opisovať ich tak, 
ako to vtedy robili autori Mladej tvorby: Dušan Mitana, Ivan 
Štrpka, Ivan Laučík – a hlavne Peter Repka, ktorého básne a 
dodnes neprekonané reportáţe sme povaţovali za akési 
manifesty celej generácie.  Z našich pubertálnych písačiek sa, 
dúfam, nič nezachovalo. Nestálo to totiţ za zachovanie. Ale 
po hodoch býva bolenie brucha: prišli tanky, kabáty sa 
obrátili, čitateľné knihy a časopisy odplavila normalizačná vlna 
spolu s ich redaktormi a autormi. Mnohí moji priatelia si 
vybrali emigráciu, iní kaţdodenné otupné preţívanie v 
marazme reálneho socializmu. Ľudské tváre zosiveli 
strachom z mľandravej budúcnosti.“ 
 
Čo ťa presvedčilo vziať si pero a skúsiť to aj takto – 
vlastnoručne a na vlastnej koži? Aká tŕnistá bola cesta, kým si 
sa odhodlal vyjsť so svojimi veršami na svetlo božie? 
 
„Nájsť rytmus a tvar pre záznam preţitého nie je aţ také 
jednoduché. Nájsť tie najsprávnejšie slová, nájsť im miesto vo 
verši alebo vo vete – to je horšie ako pobyt v pekle. A 
spokojnosť s výsledkom v nedohľadne... Písal som si stále, 
ale na vydávanie som ani nepomyslel. Koho by tie moje 
čarbanice mohli asi tak zaujímať? Aţ keď som sa zoznámil s 
ľuďmi, ktorí si tieţ písali len tak, ktorí maľovali len tak pre 
seba, ktorí v sebe a do seba neprijali vnútenú normu 
normalizačných častušiek, odváţil som sa niektoré svoje texty 
prepísať na stroji v desiatich kópiách a obdarovať nimi 
blízkych priateľov. Povaţoval som to za najprirodzenejšiu 
formu komunikácie. Kritické postrehy tých niekoľkých čitateľov 
boli úprimné a povzbudzujúce, ale aj nemilosrdne pitvajúce 
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kaţdú nepresnosť alebo nedostatočnosť. Postupne pribúdalo 
odvahy aj na iné projekty: začali sme vydávať samizdatový 
časopis a kniţky a priatelia maliari vystavovali v spoľahlivých 
bytoch. Niečo sa pohlo. Len sme netušili, čo príde a čo nás 
neminie.“ 
 
Asi je zbytočné pýtať sa, prečo si sa rozhodol v neľahkých 
časoch zapojiť do trestnej činnosti - vydávania samizdatového 
časopisu. Vieme, aký priestor mala skutočná literatúra, 
v ktorých vrstvách to skutočne žilo a kde, naopak, nahlas a so 
štátnymi vyznamenaniami umieralo. Ale predsa – prečo? 
Alebo skôr – ako? 
 
„Sedemdesiate roky minulého storočia svojou tuposťou priam 
nabádali k nesúhlasu. Kto neverí, nech si prelistuje dobové 
časopisy, nech si prehrá vtedajšiu hudobnú produkciu, nech 
sa začíta do opusov normalizačných štváčov. My sme si 
vytvorili ako-tak znesiteľný a slobodný priestor na šírenie 
toho, čo nás zaujímalo najviac: literatúry. Z náhodných 
samizdatových vydaní sa postupne stávali časopisy s 
pravidelnou periodicitou. K pôvodným textom pribudli 
preklady a fotografie. Komunita sa rozrastala, a čo bolo 
najdôleţitejšie, rástla aj náročnosť ku kvalite vydávaných 
textov. Na šírenie a rozmnoţovanie časopisov a kníh sme 
pouţívali písacie stroje a neskôr cyklostylové zariadenia 
vlastnej výroby. Ţiadne počítače ešte neboli, xerox bol 
vysnívaný, ale nedostupný ideál. Fotografie sa rozmnoţovali 
v tmavých komorách a výtvarníci dodávali sieťotlačové alebo 
linorytové ilustrácie v počte 50 aţ 100 kusov.  Postupne sme 
sa naučili jednoduché knihárske techniky. Manufaktúra ako 
hrom! Keď dnes zoberiem do rúk niektorý z tých produktov, 
teším sa z jeho trvácnosti a nadčasovosti.“ 
 
Jeden deň Olega Pastiera v súostroví takého normálneho 
Československa. Ako vyzeral? Čo si robil, keď si sa práve 
nestaral o plynulý chod cyklostylu? 
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„Sedemdesiate a osemdesiate roky som preţil v pokojných a 
nenáročných zamestnaniach, ktoré ma aţ tak veľmi 
nevyčerpávali. Naučil som sa robiť všeličo, aby som preţil, 
aby preţila aj moja rodina. Vystriedal som niekoľko 
robotníckych profesií. Podobne boli na tom všetci moji 
priatelia. Nehodili sme sa veľmi do brigád socialistickej práce. 
Kaţdé zamestnanie sme brali ako nutné a vnútené zlo. 
Najlepšie bolo v kotolniach, kde si človek mohol nerušene 
dvanásť hodín písať alebo čítať, maľovať, kresliť alebo 
rozmnoţovať napísané texty. Rušili nás iba občasné návštevy 
príslušníkov štátnej bezpečnosti, ktorým dosť podstatne 
vadila naša nezávislosť a pohŕdanie socialistickým 
blahobytom. V nedemokracii je treba kaţdého vytŕčajúceho 
klepnúť po hlave a potom zavrieť. Stávalo sa aj to, ale čas 
ukázal, ţe to bolo zo strany totalitnej moci iba zúfalé gesto.“ 
 
Tvoj časopis Fragment je legendou (našťastie stále živou) už 
len preto, že snáď ako jediný zo slovenských literárnych 
časopisov nemal obdobie, keď stratil svoju tvár. Čo sa 
zmenilo, okrem toho, že táto činnosť je dnes už 
dekriminalizovaná? 
 
„Časy sa vţdy nejako menia – a ľudia v nich. Teším sa z toho, 
ţe 90 percent mojich priateľov, ktorí nejakým spôsobom 
účinkovali v prednovembrových samizdatových aktivitách, 
nezamenilo nezávislosť ani po zmene reţimu za vstup do 
ţiadnej politickej strany. Robia a venujú sa tomu, čo bolo a 
zostalo podstatné: píšu, maľujú, tvoria. V časopise Fragment 
a v jeho kniţnej edícii publikujeme a vydávame autorov 
naladených na podobnú vlnovú dĺţku a šírku. Zatiaľ to 
vychádza. Autorov pribúda. Stále máme tú istú tvár, bez 
masky, len sieť vrások je hustejšia.“ 
 
Všetko je dnes ľahšie. Situácia v literatúre, ako všetci dobre 
vieme, prekvitá tak, ako snáď ešte nikdy. Literatúra prerazila 
na billboardy, teší sa nesmiernej podpore zo všetkých strán... 
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Čo ťa vlastne udržiava v tom neustálom boji o každú knihu? 
Je to celkom určite regulárny adrenalínový šport. Nenastáva 
dnes možno čas na ďalší - novodobý samizdat? 
 
„Kaţdá napísaná a vydaná kniha má svoj príbeh. A ja mám 
ešte stále rád príbehy. To kaţdodenné pátranie a 
vyhľadávanie. To kaţdodenné stretávanie sa s ľuďmi, ktorým 
záleţí na podstatných veciach. Neviem si predstaviť deň bez 
čítania. Je to droga, závislosť, návyk, ktorého sa nemienim 
zbaviť za ţiadnu cenu. A v dnešnej analfabetickej dobe je to 
pre mňa aj jediný spôsob preţívania. Čo môţe byť 
radostnejšie ako raňajky s Puškinom, obed s Bulgakovom, 
večera s Victorom Hugom a noc s Virginiou Woolfovou? S 
vydávaním kníh to bolo vţdy adrenalínové. Nie všetko, čo je 
napísané, dostane sa do kniţnej podoby. Nie všetko, čo by 
sme chceli vydať, vydáme. Aj to sa stáva. Moţno prehlbujúci 
sa nezáujem o náročné texty doţenie autorov a vydavateľov 
do nejakej novej samizdatovej éry. A čo? Poradíme si dáko.“ 
 
Utiekol si z Bratislavy, hoci sa do nej viackrát do týždňa 
vraciaš. Utekať treba asi práve kvôli návratom. Ako, keď 
práve nie vlakom, ešte zvykneš utekať? 
 
„Z Bratislavy sa stáva zo dňa na deň neznesiteľnejšia stoka 
veksláckeho kapitálu a mafiánskej  zadubenosti. Mesto chátra 
a ľudia v ňom hiphopovo konzumujú splašky reklamnej šlichty 
politicky krytých výpalníkov. Utiekol som z Bratislavy na 
dedinu rád a zámerne. Moja nervová sústava má svoje 
obmedzené limity  a ţalúdok tieţ uţ neznesie nedovarené a 
predraţené pochutiny mikrovlnných podvodov. Pach 
prepáleného oleja prúdiaci kaţdé leto popod Michalskú veţu 
pripomína nasadenie otravných plynov voči bezduchým 
chodcom hľadajúcich spasenie v nekresťansky predraţených 
a večne hulákajúcich „kaviarňach“ na pešej zóne. Kaţdý 
návrat do tohto mesta skazy je pre mňa utrpením. Ale to, čo 
sa odohráva v Bratislave, odohráva sa uţ skoro všade. Urobili 
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sme si z tejto krajiny a z tohto sveta smradľavé smetisko 
nerecyklovateľného plastového odpadu. Dá sa vôbec ešte 
niekam pred tým utiecť?“ 
 
Keď sme pri behu a utekaní – aj haiku je svojim spôsobom 
šprint. Alebo z iného súdka – haiku je bujón a hoci sa to 
nezdá, v tej malej kocke je ukrytá skutočne celá polievka. 
A čitateľ je tou vodou. Teda až spojením a varom vzniká 
pokrm. Čo ti na haiku najviac učarovalo? 
 
„Haiku je oáza. Nevymýšľam si, mám to overené z viacerých 
zdrojov. Oáza je miestom odpočinku po dlhej ceste púšťou. 
Zurčiaca priezračná voda, extra mocná káva a vôňa tabaku. 
Spievajúci drozd a hundravé mlčanie statných límb. 
A do toho sa vkráda sedemnásť slabík úľavného výdychu: 
haiku, to netáradlo, tá mlčiaca menšina. To ma očarilo a 
očarúva stále viac. Aj preto som si vymyslel projekt „Haiku, 
haiečku, haiku zelený“. Mala by to byť antológia slovenského 
národného sedemnásťslabičného básnenia. Kto chce, nech 
sa pridá.“ 
 
V Slovenskom rozhlase si autorom dokumentárnych fíčrov 
Rodinné striebro. Neteší sa síce masovej hystérii 
a šialenstvu, dokonca som tvoju tvár zatiaľ nevidel ani na 
električke. Rodinné striebro sa však môže celkom určite hrdiť 
a pýšiť svojou vlastnou kvalitou a ojedinelosťou, svojou 
zdarnou snahou o nezabúdanie. Čo je pre teba rodinným 
striebrom poslucháčom, ale aj čitateľom Fragmentu 
pravidelne prezrádzaš. Ale čo je jeho opakom? 
 
„Sme národom zabúdavcov. V tom sme svetoví, 
profesionálni, nedostiţní. Nič nám nie je dobré. Inde majú 
všetko, my vţdy iba holé rite. Takýto väčšinový názor ma 
vţdy vedel poriadne vytočiť. Aj preto som začal robiť v 
rozhlase hodinové relácie o významných osobnostiach 
slovenskej kultúry dvadsiateho storočia. Hotové a odvysielané 
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sú fíčre (to je príšerné slovo!) o Tatarkovi, Ursinym, 
Kadlečíkovi, Zeljenkovi, Hrúzovi, Ondrušovi, Kovačevičovej, o 
filme Slnko v sieti, o básnickej skupine Osamelí beţci atď. Je 
to dosť ťaţká, zdĺhavá, ale vo výsledku vţdy potešujúca drina. 
Našťastie, striebra aj zlata máme v našej minulej kultúre 
neúrekom. Je z čoho vyberať. Len musíme prekonať tú našu 
nadpriemerne aktívnu ťapákovskú lenivosť a hľadať a čítať a 
dívať sa a počúvať. Ešte niekoľko slov k budúcnosti: 
pokračovaním rozhlasového rodinného striebra by mala byť 
kniha, ktorá sa mi uţ utešene rozrastá v počítači a mohla by 
potešiť zopár vianočných čitateľov. A čo je opakom rodinného 
striebra? Teror vyvolených normovačov pseudokultúry a 
organizovaný zločin bezostyšne sa objímajúci s pravo-ľavými 
politickými hochštaplermi sediacimi za naše peniaze vo 
vládach a v parlamentoch, ples v opere, pes v útulku. Je 
načase začať sa viditeľne a počuteľne búriť a nenechať si 
donekonečna brnkať po nose.“ 
 
Dlhší čas si pôsobil ako redaktor časopisu Romboid, vo 
Fragmente si od jeho vzniku. Stáva sa ti často, že príde pošta 
od mladého literáta chtivého čítať svoje slová na stránkach 
vážneho literárneho periodika? Prezraď ktorési z mien, ktoré 
prežili v tvojej dlani ako zrnká po odfúknutí pliev a dokázali 
vyklíčiť. 
 
„Moje niekoľkoročné pôsobenie v Romboide bolo viac-menej 
náhodné. Šéfredaktor Ivan Štrpka potreboval k sebe niekoho 
na akúsi operatívnu výpomoc. Ťahali sme to spolu v čase i 
nečase, po hrobline i po bodľačí. Niečo sa nám za ten čas aj 
podarilo, niečo ostalo nezrealizované v snoch a nápadoch. 
Tak to uţ býva. Minulý rok Ivan povedal: „Dosť!“ A ja som sa k 
tomuto jeho nekompromisnému manifestu rád pridal. Aby 
som bol úprimný, Romboid k môjmu srdcu nijako zvlášť 
neprirástol. Nebyť Ivana, ani by mi nenapadlo robiť taký 
časopis. A keďţe si dosť často neviem poradiť sám so sebou, 
ťaţko mi je radiť niekomu inému, tobôţ mladému, 
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začínajúcemu. Napriek tejto mojej radcovskej nechuti, 
podarilo sa vydať v kniţnej edícii časopisu Fragment niekoľko 
debutových kníh od prvoautorov. Chceš mená? Raýman, 
Kasarda, Litvák, Diana Nguyen. V časopise Fragment ich 
bolo viac. K tomu ešte jedno upresnenie: je mi jedno, či autor 
napísal desať kníh alebo ţiadnu. Dôleţitá je kvalita, 
naliehavosť textu. Vţdy sa nesmierne teším, keď mi mailová 
pošta doručí nejaký čitateľný text nového mladého autora. 
Nemusí to byť hneď geniálne dielo. Nevadí, veď nabudúce 
moţno bude. Ak by som mal predsa len niečo mladým 
básnikom poradiť, vypomohol by som si Ivanom Štrpkom: 
„Buďte mimo ustálených pojmov, buďte mimo ustálených 
súradníc.“ 
 
 

zhováral sa Ján Púček 
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Oleg Pastier : EN  COURS 
(Z denníkových záznamov staršieho dáta.) 
 
 
Nie, nevravte mi o ich svete malom, 
ţe blúdili a ţe snáď chybili. 
Tých vidím len, čo v boji neustálom 
väz neschýlili, lebo schýlili. 
 
Ľudmila Osenská 

 
 
 

REZ  HLASOM 
 
„Hrom do luny!“ zamrmlal Scarbo. „Noc skáče na jednej nohe 
po stelive snov, akoby naveky.“ 
 
„To literatúra, tá cundra filozofov a nekonečna, zabúda hrubo 
a nešetrne na ţivot vecí! A keď zhorí poţiar, keď víchor sa 
obláme, keď povodeň seba utopí, čím ostaneme?“ 
 
Ale Scarbo, majúci uţ viečka z olova driemajúcej šelmy, 
neuhol pred odpoveďou: „Stačí, čo stačiť musí. Čo však 
zostáva, spôsobujú básnici.“ 
 
 
 

HLIVOTA 
 
„Akoby som tu ani nebol, vyparujem sa z pamäti!“ 
 
A hútavá Marina,  vţdy láskyplná markíza kliatbami 
poţehnaných démonov a gašparov noci, šepla mi do ucha 
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zahlieneného hlučným bľabotom denných správ: „Uţ lení sa 
vám aj sivý stĺpik popola z cigarety otriasať.“ 

 
 
 
KTO  Z  RUÍN  PRINESIE  SMIETKU  BAZY? 
 
„Prisahám, nie som vinná! vykríkla Marina. 
 
Po tejto večne krúţivej ozvene zmäteného nepokoja, 
spomenul si Scarbo na pieseň prehltnutú diaľavami 
zabúdania a premárneného času: 
 
„Nestojí o súcit, almuţnu odmieta, 
o odev nedbá a takmer neje, 
v mraze sa túla len do zdrapov odetá, 
prsia jej ovisli, tvár, tmavá od vetra, 
má výraz smrteľnej beznádeje.“ 
 
 
 

AKO  VŢDY 
 
Ó, svit náš! uţ sa zmiluj nad nami, 
v mdlých, hmlistých časoch niet čím pookriať. 
 
Robert Southey 
  
 
„Prečo tak ticho, ticho je, keď vietor píska a po kútoch 
lomozí?“ 
 
Sedeli sme v kaviarni na terase a spomínali na staré časy 
uväznené do pribliţných faktov potvrdzujúcich očistnú 
ľahostajnosť hypotéz.   
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„Tou tmou by nešiel nik,“ nedal sa Scarbo školácky oklamať 
majestátne romantickým záchvevom mojej láskavej 
nepresnosti. 
 
 „Je lepšia veľká hrôza alebo malý strach? A čo bude, aby 
nebolo?“ 
 
„Nemám ani tušenia... ako vţdy.“  
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Naďa Kubányová 
 
 

OBsahy A sPOJE 
(Človek je permanentnou možnosťou) 
 
Rada sa ocitám 
o vlas sa potkýnam 
ktosi mi klope po čele 
zapínam stierače 
zatváram viečka 
Čo sa týka mihalníc 
opadali ako listy na jeseň 
odrezávam viečka 
neveríte? 
tak sa uţ len pozerám 
ako veľhad alebo veľjašter 
Beľmo obtiahnuté 
jemnou blanou. 
Oko strieľa 
súvislá kanonáda 
Som nepriestrelná – 
rada. 
 
2/2/11 

 
 
 
 

Koniec dna 
 
Neokrôchanosť je môj vlastný brat 
vlastnou sestrou mi je slasť 
z drţania jazyka medzi zubami 
blízko odhryznutia 
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- Nepýtam sa seba - 
som sebe ukrytá moţnosť 
som samoškrtanie 
samoškrtenie 
dych bez dychu 
nová 
nová moţnosť 
hladná po hlade 
sa to dá? 
Môj zenit je otázka. 
Moja hranica je pýtanie sa na. 
 
10/2/11 

 
 
 
 

Špička cencúľa 
 
som špičkou cencúľa – odkvapnem? 
som v pološere 
šelma vidím v tme 
lovím sama seba 
V šálke obnaţené zuby 
vlak okolo prefrčí 
míňa zastávky 
na dne ţalúdka 
Na rytmus sa nepýtaj: 
tancuj 
zoder črievice 
ostaneš bosá 
po mojich bosých nohách šliape ţihľava 
vylúhovaná 
precedená 
Chceš byť ťahaná za vlasy 
ošklbaná z peria 
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Pýtam sa na tvoju slasť 
na naplnenie rozbitého 
dţbánu 
na odpoveď – na črepiny 
Sú hviezdy na nebi 
sú svetlá prehltnuté 
vlkodlakom 
stretáme sa v pološere. 
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Radka Berešíková 
 
 

 
* * * 
Roztop 

Zmrznutú v obavách 

Skrehnutú v smelých 

Snoch 

 

Zamrznuté 

Lode Nádeje 

Kotvia v srdci ešte 

Od vlani 

 

Patrí sa 

Roztopiť 

Jar v ţene 

 

 

 

 

Hromničná 
 

O hodinu viac 

Utrpenia 

Bolesti 

Moţno trošku 

Tepla z tvojho 

Tela 

Ruka s lásky plným 
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Pohárom 

 

O hodinu 

Predĺţia sa tiene 

Čakania na 

 

Február 

Moţno víťaz 

moţno porazený 
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Karin Benecová 
 
 

S tebou 
 
By som tancovala tango aj bosá 

Zviazala si vlasy červenou stuhou 

rusými vlasmi zviedla tvoje telo 

špičkou nakreslila kruh 

z ktorého neodídeš 

vášnivý rytmus 

nedočkavá ruka 

tvrdý povrch nevďačnej zeme 

len tancuj 

a veď ma 

nechám sa 

na chvíľu 

s tebou 

 
 
 
 

Krivobranie 
 
Šikmá plošina 

na nej, ţena 

Neţná, útla, zlomená 

Príliš členitý reliéf 

(sťaţuje jej chôdzu) 

Ťaţké kroky 

Nabrali severozápadný smer 

... 
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Lebo zlyhal 

on 

aj kompas. 

A tak odbočila. 

Do zlej strany, 

správnym smerom 

 
 
 
 

O(d)púšťanie 
 
Odpusť bolesť 

pichni len malú ihlu 

popod 

holý necht 

kým povolí 

zabolí inde 

zabudneš 

na pár okamihov 

... 
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Zuzana Líšková 
 
 

(s)tŕpnutie: 
ona 
(fragmenty) 

 

 
*** 
usadená 
v súkolí beţného 
chleba postele pracieho prášku počítača 
zabúda 
a pýta sa: 
kde som zle odbočila? 
svetlo v tme odhalí len tvár 
napnutú po predkoch 
na zdedené kosti 
 
Zaspala som? 
Alebo na mňa zabudli? 
Moţno zabudla 
v čoho odrieknutí 
sa ocitá 
 
 

*** 
okolo nej: ţiarivá 
krúţiaca hmota 
(s)páli ju – 
je to kokón 
starý 
scvrknutý 
nie je moţné: 
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vtrhnúť von 
 

*** 
v kaţdom jej úsmeve 
je bahno z rieky/jazera 
škrípe medzi zubami 
táto hladina: 
vodný dom/strecha 
tento dáţď: 
tehly slama kameň 
zlý vzduch na pľúcach 
paţravý 
z mrznúcej plesne 
 
 

*** 
svet plný hmly 
a bublín 
kráča v ňom a topí sa kaţdým nádychom 
vypláchnutá z kriku 
trasie sa na celom tele 
poníţená a hlboko 
odnesie zlomené dvere od 
špajze 
 
korálky triedené po jednej 
opravené uzávery 
kresby fotky všetky prázdne peňaţenky 
alebo mince z minulých storočí 
ţalúdočný likér z roku 1947 
ako by si zabudla (?) 
akoby 
pripomína sa a v hlave jej hučí 
 
boli to staré mamy, ktoré ešte tkali 
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koberce 
a plátno 
výbavu a nosili čiernu dva roky po 
bola to stará mama, ktorá samu seba 
volala Scarlett O´Hara 
vychovaná pre celkom iný svet 
 
 

*** 
ten rozpor sa rozplýva: 
hlava hladko zviera vzduch 
vydýchnutý ostro dohora 
reţúci jej oči 
nechty si dáva narásť – 
z potreby ukotviť sa 
chytiť, 
keby padala 
z postele 
do tmy 
 
ten rozpor sa rozplýva: 
je priestor 
kdesi uprostred: viaţuci a pevný, 
v bludisku moţno nie sú 
iné východy 
 
Zabudli ti povedať, moja? 
Smutné, zľahka sa usmieva 
bolí ju tá ruka, čo jej zvnútra ţmýka srdce: 
vo všetkom si sa zmýlila – 
rána sú horšie 
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(u)hýbanie: 
on 
(fragmenty) 

 
 

*** 
Zdvihol sa vietor 
a tam, kde kráča, 
má pod nohami chýbajúcu zem 
 
V sne skáče po stromoch 
a bezbolestne padá 
Otvára bránky 
zhrdzavené, 
rozpadnuté na prach 
 
Mizne v útrobách labyrintov, 
aby sa vynoril: 
uprostred kroku 
na opačnej strane noci 
 

*** 
Odišiel od základne 
na výskum: 
koniec zápiskov v notese 
utvrdil nálezcu v presvedčení, 
ţe zmenený subjekt je on 
 
Musí reflektovať vlastný výskum: 
inak nevie, 
len chrlením 
poza masku: 
ako z mäsového mlynčeka 
vytláča sa rozomleté mäso 
prstami po klávesnici 
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von 
 
Tá ilúzia mu 
priliehavo sedí – 
ak je jeho voľbou a 
vidí sa v nej 
zabalený ako v celofáne 
 
Je moţné, ţe bol tak dlho 
neviditeľný? 
 
 

*** 
Jedného dňa videl sovu 
zakliesnenú v ţalúziách 
okna – 
rýchlo sa z toho dostala, 
veď je sova 
a vie lietať 
 
Oblečený v tielku 
v bielom vzduchu 
izby: 
jednou vetou chcel 
abstraktne 
obsiahnuť celý viditeľný svet, 
ale tá sova dosť 
konkrétne húkla dovnútra – 
a zmizla 
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„KID“ 1956 - 2011 
 
 

KID bral novinárčinu vážne 
 
Na Karla Ilju Dvořáka si spomínam najmä ako na svojho šéfa 
v TV Liptov v lete 2008 a 2009. Pamätám si, ţe hneď, ako 
prišiel, začal riešiť veci, ktoré neriešil dovtedy nikto. Uţ nebola 
dôleţitá kvantita, ale kvalita. Najviac ho rozčuľovalo, keď sa 
niekto správal ľahostajne. On bral televíziu veľmi váţne 
a naozaj do nej vloţil kus seba. V lokálnej televízii nejde 
o veľké peniaze (výplaty externých redaktorov niekedy 
meškali niekoľko mesiacov), on sám to dobre vedel a nikoho 
nevodil za nos. Myslím, ţe oceňoval naše zapálenie pre 
ţurnalistiku. V jednom rozhovore pre TV Liptov povedal, ţe 
práca novinára nikdy nebola a nikdy nebude dostatočne 
ocenená ţiadnym médiom. Bol k nám veľmi otvorený a keď 
sa vyskytol nejaký problém, tak sa ho snaţil vyriešiť. 
Pristupoval k nám individuálne a ľudsky. Kaţdému dal šancu 
prejaviť sa a ani v prípade menšieho neúspechu na nikoho 
nezanevrel. Vedel sa zasmiať. 
Okrem redaktorskej práce som sa v TV Liptov venovala aj 
filmovaniu. Na jednu reportáţ do Podturne si ma KID zobral 
so sebou práve ako kameramanku. Keď sme sa dohadovali, 
kam má po mňa na aute prísť, povedala som, ţe si nemusí 
robiť starosti, ţe prídem do Okoličného a vyzdvihne ma teda 
cestou. On sa nedal odbiť, chcel prísť po mňa aţ pred 
bytovku na Podbrezinách. Povedal: „Auto má slúţiť človeku, 
nie človek autu. Nato ho máme.“ Udalosť v Podturni, ktorú 
sme išli nafilmovať, bola politická. (KID spolu s kolegom 
Majkom Kermietom na seba automaticky prevzali bremeno 
všetkých politických reportáţí.) Po prezretí mnou nakrútených 
záberov KID zhodnotil, ţe uţ pozná moje politické 
preferencie. Záber na Juraja Blanára, predsedu Ţilinského 
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samosprávneho kraja (zo SMER-u), bol roztrasený. Ostatné 
zábery, vrátane spievajúceho Kazíka, boli v poriadku. 
 

Barbora Valková 
 

 

Keď odíde stálica 
  
Priestor a čas, dve veličiny, v ktorých sa človek pohybuje, či si 
to uvedomuje, alebo nie. Často oboje vnímame len akosi 
periférne. Moţno sa nad všetkým viac zamyslíme, aţ 
v momente, keď sa v našom čase, či priestore niečo zmení. 
Alebo niekto sa zmení, alebo niekto jednoducho odíde, zrazu 
nie je ... 
Lebo určite viac neţ čokoľvek iné, náš mikropriestor 
ovplyvňujú ľudia. Tí ktorí nám vnášajú do ţivota  to pozitívne, 
niekedy aj negatívne, ľudia, s ktorými istý čas zdieľame 
osudy, kriţujeme sa, necháme ich vojsť do svojej blízkosti a 
naopak zas oni  nám vracajú dôveru, či nedôveru spôsobom 
im vlastným, neopakovateľným. Navzájom sa prepletajú 
ţivoty, vypĺňa sa priestor a čas. Takto nejako vzniká ono 
ľudské teplo, moţno základ ľudskej spoločnosti, či 
jednoducho komunity. 
V nedávnych dňoch došlo k takejto zmene, vytratil sa človek, 
odišiel Karel Ilja Dvořák. Moţno aj ja som si v tých chvíľach 
musel uvedomiť to všetko okolo seba, priestor i čas, do 
ktorého som bol zasadený posledných dvadsať rokov, a 
v ktorom som (nielen ja) jeho osobu vnímal ako čosi stále a 
konštantné.  
Ešte si dovolím malú odbočku. Kultúra národa, či kultúrne 
dianie v tom, či onom zoskupení ľudí je vţdy tvorené súborom 
kultúrnych počinov, od tých malých aţ po tie veľké. Ich 
nositeľmi sú jednotlivci, prípadne skupiny ľudí pohybujúcich 
sa v tejto, niekedy zaznávanej, oblasti ţivota spoločnosti. 
História, najmä tá oficiálna, zväčša zaznamenáva len tie 
veľké udalosti. Ale, ako strom netvorí len koruna s ovocím, 
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tak aj tu nesmieme zabúdať, ţe kultúra národa musí vyrastať 
z koreňov, či z podhubia, ktoré je tvorené tvorcami a tvorbou 
v mikropriestoroch, v tých najzákladnejších rovinách, bez 
ktorých by sa nedalo stúpať vyššie, nedalo by sa ísť ďalej. 
V takýchto súvislostiach vnímam osobu KID (takto sme viac 
ako dvadsať rokov vídali podpísané jeho články v miestnych a 
regionálnych periodikách). Ako človeka, ktorý svojou 
neúnavnou prácou, energiou 
a s elánom sebe vlastným bol motorom kultúrneho diania 
v regióne Liptova a miestami aj presahoval tento rozmer. 
Osobne sme sa stretali za tie dve desaťročia v rôznych 
situáciách. Najskôr cez jeho články, neskôr pri práci v CVČ 
(Centrum voľného času pre deti a mládeţ), kde viedol 
novinársky krúţok. Na literárnych súťaţiach, kde sedel 
v porote spolu s Ivanom Laučíkom. Okrajovo som ho vnímal 
ako vedúceho redaktora Tranoscia. Nezabudnuteľný bol ako 
tvár z televízie Liptov. Vídali sme sa na rôznych kultúrnych a 
literárnych podujatiach. Niekedy to bol len pozdrav, alebo 
kývnutie hlavy, inokedy sme sa pristavili a vymenili niekoľko 
viet. Najmä pri vyhodnotení literárnych súťaţí došlo aj na 
dlhšie rozhovory. 
Neprichodí mi hodnotiť jeho literárnu či inú činnosť okolo 
kultúry a médií z odborného hľadiska. Ak na mňa za tie roky 
nejako  zapôsobil, tak v prvom rade ako človek. Celé 
ponovembrové obdobie od roku 1989 je veľmi zloţité, 
prinieslo mnoţstvo zmien, na ktoré musela spoločnosť 
reagovať. A keď spoločnosť, tak v prvom rade ľudia, ktorí ju 
vytvárajú. Tak ako sa otvorili obrovské moţnosti, tak aj 
vzrástli nároky na osobnú zodpovednosť, morálne kvality a 
celkovú ľudskú úroveň jednotlivcov. Mnohí prijali výzvy, ale 
odmenou im boli sklamania, zlyhania, smútok, či aţ pocit 
beznádeje. Karel Ilja Dvořák, podľa môjho názoru tieţ išiel 
cestou prijatia výzvy. Cestou komplikovanou pre jeho okolie aj 
pre neho samého. Človeku prináša najmä na začiatku pocity 
úspechu, ale i pokušenie, otázky a hľadanie odpovedí. 
Reagovať môţe rôzne, a Karel Ilja bol vystavený aj 
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negatívnym reakciám okolia, či tlaku zo strany niektorých ľudí. 
Osobne som zaţil od niektorých aţ nepriateľské postoje voči 
jeho osobe. Mal moţnosť a postavenie, ţe mohol rovnako 
vrátiť. Ja som od neho osobne nikdy nepočul niečo nevraţivé 
o niekom inom. Myslím si, ţe aj takto ukázal svoju veľkosť. A 
neskôr, keď bol vystaveným aj osobným skúškam, čelil 
ťaţkým situáciám aj v rodine, vypozoroval som u neho 
obrovský ľudský prerod. Istotu a istú suverenitu vo svojom 
prejave (mimochodom podloţenú objektívne pevným 
základom, ako sú rozhľad, vedomosti, zručnosti, ...) nahradil 
snahou pochopiť iných a pokorou, ktorá, najmä v poslednom 
období, sa stávala aţ absolútnou.  
Takto mi ostane v pamäti, a takto mi bude chýbať, ako istá 
záruka kvality a nemennosti, ako stálica, ktorá ţiarila na nebi 
kultúrneho diania Liptova. Ako oporný bod, ktorý pútnik 
sleduje na horizonte, aby kráčal tou správnou cestou. 
 

Ivan Repček 

 
 
 
 
 
Karel Ilja Dvořák 
* 4. 9. 1956 Znojmo    
† 11. 3. 2011 Liptovský Mikuláš 
Spisovateľ, esejista, publicista a bloger. Charizmatický 
televízny i rozhlasový moderátor. Dlhoročný člen poroty 
literárnej súťaže Krídla Ivana Laučíka. 

 

 

 

 

 



30 

 

OBSAH : KRJELA 37 

 

ROZHOVOR : Oleg Pastier  3 

Oleg Pastier : EN COURS   11 

Naďa Kubányová    14 

Radka Berešíková    17 

Karin Benecová    19 

Zuzana Líšková    21 

 

„KID“ 1956 – 2011 

KID bral novinárčinu vážne  26 

(Barbora Valková) 

 

Keď odíde stálica    27 

(Ivan Repček) 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRJELA 

Časopis Literárneho klubu pri Liptovskej kniţnici Gašpara 
Fejérpataky-Belopotockého (ŢSK) v Liptovskom Mikuláši. 
Číslo 37. Autori tohto čísla: Radka Berešíková, Karin 
Benecová, Naďa Kubányová, Zuzana Líšková, Oleg Pastier, 
Ján Púček, Ivan Repček, Barbora Valková. Zostavil a graficky 
upravil: Ján Púček. Na obálke je pouţitá kresba Ivana 
Kormana. Vydala Liptovská kniţnica Gašpara Fejérpataky-
Belopotockého (ŢSK) v Liptovskom Mikuláši. Vytlačila 
NORAMI s.r.o. Liptovský Mikuláš. Apríl 2011. 




	1.pdf
	2.pdf
	Krjela 37.pdf
	koniec.pdf

