
KRJELA  
 

alebo  
„lietanie navzdory nehybným sochám“ 

 
V čase, keď už aj slovníky uvádzajú najskôr heslo kulturistika a až potom kultúra, je 
vydávanie malého literárneho časopisu poľutovaniahodný čin.  
V liptovskomikulášskom literárnom klube sa však napriek tomu už od roku 2001 
vytrvalo pokúšajú dostať týmto spôsobom na verejný pranier, a ako sa zdá, ich 
snahám zatiaľ nevidno konca.  
Časopis Krjela patrí na Slovensku medzi nemnohé podobné zjavy. Počas doby svojej 
existencie dal priestor viac ako päťdesiatke autorov rôznych vekových kategórií 
a postupne sa vypracoval z klubového samizdatu na kvalitný literárny časopis, hoci 
voľným okom takmer neviditeľný. V júni 2011 si Krjela pripomenuli 10 rokov od 
svojho vzniku. Oslava to bola malá, takmer žiadna...   
 

ZÁKLADNÉ POJMY 
 
Krjela (z lipt. krielo, kriela = krídlo, krídla) je názov časopisu liptovskomikulášskeho 
literárneho klubu, ktorý už od roku 2001 vychádza v nezmenenom formáte (približne 
15 x 20 cm). Vysvetlenie názvu by v mojom podaní zrejme vyznelo viac, či menej 
pateticky, preto nechám cteného čitateľa, aby si svoju teóriu lietania zosnoval 
v súkromí svojej mysle. Napovedať môžem toľko, že je vhodné začať v bode, kedy 
sa mláďatá chystajú opustiť rodné hniezdo, pozrieť sa na svoj domov z nadhľadu 
a rozhodnúť sa, či je ešte potrebné myslieť na návrat. To je všetko. Detailnejšie 
poznatky z ornitológie nie sú potrebné.  
 
Druhým dôležitým pojmom je Literárny klub pri Liptovskej knižnici Gašpara 
Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom Mikuláši. V priebehu takmer tridsiatich 
rokov a teda aj postupným starnutím jeho členov sa prirodzenou cestou genézy 
vyformoval z niekdajšieho Klubu mladých autorov. Bez ohľadu na názov však funguje 
ako voľná a nezáväzná skupina ľudí, ktorí sedia vždy za otvorenými dverami.  
 
Tretím a rovnako neoddeliteľným pojmom je literárna súťaž – od roku 2004 nazvaná 
na počesť svojho dlhoročného predsedu poroty Krídla Ivana Laučíka. V roku 2011 
sa uskutočnil už 29. ročník súťaže, ktorou prešli viacerí autori, dnes už pohodlne 
usadení v regáloch knižníc, kníhkupectiev, domácich políc, ba i antikvariátov... 
 
Všetky tieto tri, nechronologicky zoradené pojmy, majú vo svojom pozadí spoločného 
menovateľa – slovenskú poetku Annu Ondrejkovú, pracovníčku miestnej knižnice, no 
najmä vytrvalú organizátorku mikulášskeho kultúrneho života, zahŕňajúceho okrem 



iného autorské čítania slovenských spisovateľov, besedy, stretnutia, literárne dielne, 
či príležitostné happeningy...  
 

 
Z rozhovoru s poetkou Annou Ondrejkovou 

Pred 21 rokmi vznikol Klub mladých autorov pri Knižnici Gašpara Fejérpataky - 
Belopotockého v Liptovskom Mikuláši. Bola to skutočná potreba, alebo to malo 
len naplniť nejaký plán? 
Bol to „príkaz zhora”. A prišlo mi to veľmi násilné. Podľa neho sa mali pri všetkých 
okresných knižniciach vytvoriť takéto kluby. Väčšina knihovníkov sa zdesila:  nájsť 
človeka, ktorý by „viedol” mladých autorov… 
 
No ty si bola poetka, už si mala za sebou prvú knižku. 
Mala som prvú knižku. Ale to nič neznamenalo. Nebola som poetka. Áno, v Mikuláši 
to mali jednoduché, ale ja som sa veľmi bránila, nechcela som, bola som 
presvedčená, že na to nemám. Dostala som to príkazom. Tak som urobila krásne 
plagáty, na každú školu, do klubu mládeže, ručne som ich maľovala: počítače 
nejestvovali; dávnovek. 
 
A čo autori? Prišli? 
Neprišli. Vtedy mi vedúca vtedajšieho mestského klubu mládeže povedala: skús 
vyhlásiť súťaž. Prihlásilo sa do nej trinásť alebo štrnásť ľudí, poslali úžasné veci… 
predsedom poroty bol Ivan Laučík… urobili sme vyhodnotenie, kde sa stretli 
a povedali: áno, budeme sa schádzať. To už bolo mimo mňa. Bolo šťastie, že sa 
rozhodli takto. 
 
A stretávali ste sa mesiac čo mesiac… 
Stretávali sme sa týždeň čo týždeň, každú stredu. Ale ja som to sama v sebe 
odmietala brať ako pracovnú povinnosť, odmietala som to zaťažiť takým spôsobom. 
Nepísala som si to ani do pracovnej doby. Tak som bola slobodnejšia. Knižnica 
evidovala, že klub funguje, boli spokojní, ale ja som si nepočítala do pracovného 
času ani minútu: ja som to v sebe oddelila. 
 
Kto boli tí ľudia z „klubu”? Prišli za tebou s básničkami, alebo… 
Prišli. Len tak. Možno ich občas niekto postrčil a povedal im, že tu je niekto, kto si ich 
básničky aspoň prečíta… prečítala som ich vždy poctivo. Ale to bolo všetko, čo som 
pre nich mohla urobiť: prečítať si to. 
 
Dostali teda odozvu. 
Áno… nie známku, nie ortieľ, ale odozvu. A odozve treba načúvať… Keď človek 
dozrieva, stratí tú jednoznačnosť, ktorú má v dvadsiatke. Všetko dostane chvenie. 
Preto odozva, nie známka ako v škole. 
 
Keď človek dozrieva? 



Myslím, že to súvisí s dozrievaním. Lebo skutočné dozrievanie nie je v tom, že 
skamenieš, ani v tom, že dôjdeš k ústupkom, rezignácii, utlmeniu… aby si sa bránila 
bolesti: to je zastavený rast, nie dozrievanie. Dozrievať, to je aj viac rozumieť, stratiť 
istotu, to je chvenie… 
 

(Úryvok z rozhovoru Naďa Kubányová – Anna Ondrejková, 2004) 
 

 
OBDOBIE 0 – 1983 

 
Rozhodnutie založiť pri každej okresnej knižnici na Slovensku klub pre mladých 
autorov bol mimoriadne odvážny nápad. Nevedno, ako sa tento príkaz zakorenil 
v iných mestách, v Liptovskom Mikuláši však prekvapivo padol na úrodnú pôdu 
a ešte k tomu aj na južný – slnečný svah.  
V čase, keď už takmer 40 rokov vládla v celom východnom bloku sivo – sivá totalita 
pravouhlého myslenia a ešte nikto nemohol tušiť, že o šesť rokov príde jej koniec, 
išlo „zo strany Strany“ paradoxne o nerozvážny krok. Tento byrokratický príkaz sa 
totiž postaral o vznik slobodného ostrovčeka, v ktorom sa mladí autori nemuseli báť 
hovoriť otvorene o svojom vnútre.  
Nešlo tu o žiadnu politiku, iba o pocity. Napriek tomu je však podivuhodné, že si nikto 
z kompetentných neuvedomil, aké môže byť pre totalitné zriadenie nebezpečné, keď 
ľudia cítia, keď mlčia a myslia si svoje. 
 

 

Rozhovor s básnikom Ivanom Laučíkom o starej pahrebe slova, ktorá tlie 
v Liptove. 

Čo je to za fenomén – literárny klub mladých autorov? 
Je to rodiaca sa, dorastajúca a rozptyľujúca sa hmlovina mladých, na pozadí 
literárnej súťaže začínajúcich autorov, ktorú už 22 rokov vyhlasuje Knižnica Gašpara 
Fejérpataky – Belopotockého v Liptovskom Mikuláši. Mnohí zo začínajúcich sa 
odhodlajú na zverejnenie svojich básní a próz na základe dôvery ku knihovníčke 
Anne Ondrejkovej, o ktorej často iba dodatočne zistia, že je to poetka. Hanka ich 
pozve na stretnutie do knižnice, na rozhovor, na čítanie a tam sa rozhodnú, či prídu 
i nabudúce. Vyvinul sa za tie roky rozhovor – a bola by to pekná téma na výskum 
kulturológa: ako vzniká kultúrny kontext? Rozhovory sú neformálne, a predsa 
sústredené. Týkajú sa vlastnej tvorby, literatúry, života a lásky vo všetkých ročných 
obdobiach. Všetci majú príležitosť vyjadriť sa, aj nevyjadriť sa. Prídu tam aj vekom 
starší a vyvážia alebo posunú pár slov. Všetci sú ostražití… 
 
Nie je handicapom pre autorov z klubu, že žijú na periférii? 
Takéto spoločenstvo ruší perifériu, odsúva ju za seba, tam, kde je mĺkvota, inertnosť, 
nehybnosť. Zdá sa mi, že v Liptove tlie stará pahreba slova, nakoniec v Liptovskom 
Mikuláši sú aspoň z pieskovca vytesané sochy Juraja Tranovského, M. M. Hodžu, 



Janka Kráľa, G. F. Belopotockého, ktoré už v deťoch prebúdzajú túžbu lietať – také 
sú nehybné! 
Tí, čo vzlietnu, zabudnú myslieť na centrum a perifériu. 
 
Aké črty ste pobadali v poézii mladých, prekvapili vás obsahom alebo formou? 
Dôležité je, či sa dostali k svojim vlastným pocitom a k vlastnému jazyku. Keď sa tak 
stane – a zaznie také slovo – mrazenie nám prejde po chrbte, a to je vždy pre nás 
radosť. Celý problém je v pravosti a hĺbke prežívania a veru aj v citlivosti a jej 
rozvíjaní. 
Často sa však rozvíja práve necitlivosť a ponúkajú sa síce zaujímavé, ale ploché 
texty. Z plochy vanie neplodnosť, plodnosť je v záreze. A to je len prvá križovatka! 
Tam je ešte príležitosť pre anjela, aby čosi naznačil… 
 
Vedia sa teda mladí autori zorientovať v časopriestore? 
Vedia, kde je sever a „koľká bije”. Zatiaľ intenzívne vnímajú povrch a zakresľujú ho 
do máp. Registrujú i priepasti, tí najlepší sú najpresnejší. Už napríklad tušia, že 
poézia je umenie. Mysleli si, že je to zábava – ale to si donedávna mysleli aj 
o výstupe na Mount Everest! Kým sa hýbu, vždy je nádej na niečo. Kým je 
zvedavosť, čo sa nachádza za zákrutou… 
 

(Naďa Kubányová – Ivan Laučík, apríl 2004) 
 
 

OBDOBIE 1983 – 2001 
 

Na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov sa toho udialo mnoho. Zmenil sa 
režim, zmenili sa hranice i krstné meno našej krajiny. A predsa sa až toľko nestalo. 
Mnohí zostali na svojich miestach – dali si ušiť len nové dresy a zimníky a ich stolička 
sa začala otáčať do opačnej strany.  
Na svojom mieste nakoniec zostalo aj naše mesto. Možno trochu narástlo – do šírky 
i do výšky, možno pribudlo niekoľko obyvateľov, zóna pre peších, cestička pre 
cyklistov...  
V Klube mladých autorov však nemali prečo nastať prevratné zmeny. Snáď jediná – 
začiatkom tohto obdobia sa narodili viacerí autori, ktorí dodnes obsadzujú miesta 
v čitárni knižnice na pravidelných mesačných stretnutiach. 
Niečo ako členský preukaz nikdy neexistovalo a ani ďalej neexistuje. 
Je len pocit: „Sem patrím...“ 
A chcenie: „V piatok prídem na stretnutie...“  
Ak by som aj neprišiel, nič sa nestane. Môžem prísť kedykoľvek, hoci aj nabudúce... 
 
Časom sa pravidelné stretnutia obohatili o občasné literárne dielne, ktoré sa dnes 
moderne zovú aj workshopmi. Bolo ich niekoľko. Viacero. Viedli ich napríklad Mila 



Haugová, Dana Podracká, Ivan Laučík, Anna Ondrejková, Anna Uramová, či Martin 
Droppa...   
 

 
Z rozhovoru s poetkou Annou Ondrejkovou 

Jednu dobu sa začali v knižnici robiť verejné čítačky mladých autorov. 
Michal Kubáň a Michal Vrbňák. Janka Dzúriková a Zuzana Líšková. Radka 
Berešíková. 
Nie je toho veľa. Všetci chcú, ale keď príde na lámanie chleba, tak… ešte nie. 
Je to ťažké, ja viem. Ale všetci vedia, že je tu pre nich vytvorený priestor, a to je 
podstatné. 
 
Máme trochu problém sa poobnažiť, zhodiť látku z ramena… 
Obnažuješ sa už tým, že napíšeš. 
A tu ešte zložíš zo seba aj ten zvláštny druh anonymity, ktorý ti poskytuje napísaný 
text, to oddelenie: toto je báseň, toto si ty, už mimo nej. Tu dávaš aj svoju tvár, svoje 
telo, svoje gestá, hlas… a akoby si báseň stvorila nie pred siedmimi mesiacmi, akoby 
si na nej nerobila dlhé noci, neopravovala ju, nič: to je, akoby sa báseň narodila tu, 
teraz… a môže byť strašné žiť ju takto odznovu. Pred cudzími. 
 
Ale neostali sme celkom zahalení… asi pred rokom a pol si prišla s myšlienkou 
literárnej dielne. 
Zdalo sa mi, že všetkým je so mnou priveľmi dobre. Že ma poznáte a nedokážem 
vás už potisnúť dopredu. 
 
Išlo o novú krv, nový podnet? Zažili sme už štyri literárne dielne - s Ivanom 
Laučíkom, Danou Podrackou, tvoju spolu s Rudom Jurolekom a s Milou 
Haugovou. Podnietili? 
Ak mi niekto povie: ten autor mi nič nedal, ale ja som sa vrátil z dielne domov 
a napísal som štyri básne… štyri básne, po polročnej prestávke… tak to je to pravé. 
Tak sa stalo presne to, čo sme chceli a potrebovali, a ten autor „to” dal… 
 
Čo sú to vlastne tie literárne dielne? 
Pre mňa to znamená otvoriť sa. Naučiť sa to: otvoriť sa. Podobne ako na hereckých 
dielňach, kde sa učí a tvorí bez ohľadu na vonkajšie okolnosti, na to, či ťa bolí hlava, 
či si unavená, či ťa niečo trápi… v tej chvíli musíš robiť, fungovať. A tu všetci píšu. 
Hoci je to ťažké, všetkým na očiach, bez súkromia… a možno práve teraz sa cítia 
vyschnutí, prázdni… a píšu. A zároveň, podobne ako u hercov: prvoradé nie je 
pokúsiť sa fungovať za každých okolností, prekonávať to, že nemám zastrúhanú 
ceruzu a svoj obľúbený zošit, takže nemôžem písať… aj keď aj to je veľmi dôležité. 
Ale to podstatné je vnútorné otvorenie. A to sa ťažko definuje… to len zrazu je, zrazu 
vieme: áno. 
 
Myslíš si, že sa vedúcim dielní podarilo to vnútro otvoriť? 



Mala si sa opýtať, či sa to podarilo nám. Oni urobili všetko, čo mohli. Urobili sme my 
všetko, čo sme mohli? Prekročili sme hranicu toho, čo sme mohli? 
 

(Úryvok z rozhovoru Naďa Kubányová – Anna Ondrejková, 2004) 
 
Začiatok druhého tisícročia sa bude v Klube mladých autorov navždy spájať 
s myšlienkou na vytvorenie svojho vlastného časopisu.  
Nápad vznikol, ako to už väčšinou býva, na stretnutí klubu – pri káve, za okrúhlym 
stolom – ako nahlas vyslovená myšlienka. Písal sa rok 2001. Éra písacích strojov 
a cyklostylových rozmnožovacích blán bola dávno za nami, a tak uskutočnenie tohto 
odvážneho plánu bolo omnoho jednoduchšie. 
S časopisom konečne vznikol aj priestor – pľac – miestečko – piaď papiera pre naše 
básne, poviedky, rozhovory, či eseje... 
 
Historicky prvé číslo časopisu Krjela vyšlo v júni 2001. A v ňom, napríklad, aj táto 
básnička Michala Kubáňa: 
 
Lentakáš  
(na melódie z Biblie)  
 
Dusnodus dusičitý  
Rozhorúč sparno svoje  
Príď letnisko tvoje  
Buď hic tvoj  
Ako na vzduchu Tak i vo vode  
Pot náš uvrieskaný  
Striekaj nám z pliec  
A rozfuč nám vlasy naše  
Nech sa i my  
Rozbesnieme naprieč diaľnicou  
A neprivoď nám drkotanie  
To radšej vráť z vojny Ďura  
Hurá! 
 
Odkiaľ sa vzal rozlietaný – krídlatý názov, vieme z úvodu tejto rozpravy a nebudeme 
teda znova opakovať už raz nespomenutú teóriu lietania. Omnoho dôležitejšie je, že 
malé stránky Krjel zaplnili určitý medzeru medzi hrou na písanie a realitou, medzi 
stredoškolským bulvárnym plátkom kritizujúcim stravu v školskej jedálni a skutočnými 
literárnymi časopismi. 
Pre mnohých bola možnosť uverejniť svoju tvorbu v Krjelach odrazovým mostíkom 
ďalej – naraz všetko ležalo na papieri a nikto to nemohol zmazať... 
 

 
Z rozhovoru s poetkou Annou Ondrejkovou 



Máš takých ľudí, ktorých musíš uzemňovať, aby v ich rozmýšľaní bolo to 
chvenie? 
Pri zemi je asi viac tá jednoznačnosť, takže „neuzemňujem”. Ak na stretnutiach klubu 
niečo robím, tak len toľko, aby každý mal možnosť a právo vypovedať, aby sa na 
nikoho nezabudlo… a aby nikto nemal právo „posledného slova”. Aj aby mal každý 
právo mlčať. Nikdy sa tam debaty neuzavierajú: má to byť takto. Nič nemôžeš 
uzavrieť. 
 
Stretnutia klubu sem – tam pripomínajú čosi ako psychoterapeutickú skupinku. 
Áno. Niekedy sa ide viac po literatúre a niekedy sa stane, že všetci si potrebujú 
vyriešiť skôr svoje ľudské základy. Nemám pocit, že to tam nepatrí, že by sa to malo 
odtrhnúť. A nemôžem to ani nasilu urobiť. Nič tam nerobím nasilu, aspoň dúfam. 
 
Niekto môže mať predstavu literárneho klubu: čítajú sa tam básničky 
a debatuje sa o vysokej literatúre. 
Myslím, že literárny klub nemusí fungovať v tom zmysle… teraz sa budeme 
zapodievať teóriou rýmu, teraz si objasníme princípy surrealizmu… nemusí ani 
„posudzovať” básničky. Preto, aby si mohla písať, potrebuješ žiť. A možno aj „rozšíriť 
sa”, „prehĺbiť” ako človek. 
A aj keď napíšem do pozvánky: prineste, čo ste napísali, neprinesú to. Ale do Krjel 
prinesú. Keď napíšem: zostavujem Krjela, prosím o príspevky, prinesú. A Krjela - náš 
časopis - sa potom rozchytajú. 
 

(Úryvok z rozhovoru Naďa Kubányová – Anna Ondrejková, 2004) 
 
 

OBDOBIE 2001 – 2009 
 
Na prvé číslo z júna 2001 nadviazalo hneď ďalšie – ešte v ten istý mesiac. A hoci sa 
periodicita vydávania neudržala na tejto úrovni, Krjela vychádzali pravidelne – práve 
vtedy, keď vyjsť mali. 
Celých osem rokov sa o zostavovanie a prácne rozmnožovanie i úpravu starala 
jediná osoba, Anna Ondrejková. Tenučké zošitky, spočiatku voľné a neskôr spojené 
úzkou hrebeňovou väzbou v mnohom pripomínali samizdat. Cyklostyl síce vystriedali 
xeroxové kopírovacie stroje a obavy pred odhalením vystriedal pravý opak – totiž 
túžba byť videný, no sloboda a radosť z „podzemnej činnosti“ medzi nami existuje 
napriek tomu, že sa všetko odohráva na prvom poschodí budovy knižnice. 
 
Náklad sa celých desať rokov pohybuje v okolí čísla 40. Ide skutočne o počet 
výtlačkov na úrovni bibliofílie a môžeme si teda dopriať luxus – vybrať si svojho 
čitateľa, priniesť mu Krjela osobne, priamo do ruky.  
 
Za desať rokov fungovania časopisu Krjela sa už na jeho stránkach objavilo presne 
51 rôznych mien. Odrástlo tu niekoľko generácií mladých autorov – viacerí sa po 



maturite stratili, no našli sa aj takí, ktorí svoje úsilie zavŕšil úspešne a písanie 
neopustili. Podobnosť, či dokonca zhodnosť ich mien s tými v literárnych časopisoch, 
s tými na chrbtoch kníh nie je vôbec náhodná. 
 
Reprezentant vo vodnom slalome, no v našom prípade skôr básnik a fotograf Peter 
Cibák (*1981), publikoval svoje prvé verše v Krjelach číslo 10. Neskôr ste jeho meno 
mohli nájsť napríklad v Romboide, kde publikoval úryvky zo svojej rozsiahlej 
básnickej skladby Homo shopping. 
 
PETER CIBÁK 
 
Načúvanie  
 
Vzduch ostal zaseknutý,  
zvony umlčané!  
Niet už čomu načúvať,  

niet kam priložiť ucho,  
a možno posledné tepny  
tlčú naprázdno, keď vyrezali srdcia.  
Bez melódie nenachádzam ozvenu,  
ktorá rušila diaľku,  
ale občas na starom dome  
praskne od ticha omietka.  
Jazvy v koryte schnú  
ako starcove dlane.  
Stromy sa trasú v tme,  
ale predsa len niečo počuť – pokrik detí,  
ich plač, radosť, zdesenie za zatvorenými dverami. 
 
Poludnie  
 
Lavička opretá tieňom o múr  
(šplhá sa k poludniu).  
Vôňa praská v pukoch  
a zvony prehlušujú nedozretú jar.  
Od nich sa rozochvel vzduch,  
srdcom búšia do všetkých strán,  
akoby chceli poslednýkrát vydýchnuť.  
Zbohom – diaľka!  
Ty jediná trpezlivo načúvaš.  
A v ušiach na rue des Trottes  
počuť pokrik,  
ktorý splýva v šumivom víne. 
 



Pouličné mláky  
 
Podivná choroba  
skalila mláky,  
akoby radosť vyprchala z pohľadu.  
Z očí, ktoré rezali  
ako šable do živého mäsa,  
ostalo len tupé ostrie (hľadiace do stratena).  
Bez hĺbky!  
Len prstom skúšam každú z nich.  
Srdečné chlopne súzvučia  

jemným šelestom  
a promenádou prelietajú havrany.  
Krídlami dusia lampy  
a moje tiene stoja nemo.  
Pýtam sa uprostred ulíc,  
ktoré navlhli dažďom:  
„Kam zmizli telá, schránky naplnené listami  
a atrament, z ktorého pili verše?“  
Kvapka po kvapke,  
Slza po slze steká odkvapom.  
Dážď pomaly utícha v stope  
A aj havrany miznú v korunách. 
 

(publikované v Krjelach č. 10, máj 2003) 
 
Hmla na Ulici 1. mája  
 
Nie tu, ale na odvrátených stranách tváre  

zhasínajú posledné iskry v slepom oku.  
Každý letmý pohľad vypovedá o tom,  
že pahreby postupne chladnú – do posledného uhlíka,  
prehĺtajúc lepkavú tmu.  
Akoby ľudia kráčali – bezcieľne –  

cez vlastné dlane,  
z ktorých nedokážu prečítať ani jednu  

dávno vyrytú čiaru.  
Slovom sa neoslovia,  
pohybom sa nepriblížia.  
Stratili srdcové chlopne,  
pretrhli šnúry, za ktoré ešte mohli potiahnuť,  
keď v zahmlených uliciach hľadali deti. 
 

(publikované v Krjelach č. 11, október 2003) 



 
Vznik tohto výnimočného priestoru podnietil v mladých autoroch nielen chuť na ďalšiu 
tvorbu, ale zároveň ukázal, že ďalšia práca a hľadanie vlastnej cesty je viac než 
nevyhnutné. A to hľadanie bolo niekedy doslova úmorné...  
Svoje mal k tomu čo povedať i Michal Kubáň (*1976), básnik, hudobník 
a prevádzkar multikultúrneho pohostinstva Hudobroň, ktorý pod jeho patronátom 
zažil obdobie najväčšej slávy. Úryvok z jeho dlhšieho textu dokazujú, že mladí autori 
mali vždy svoj pevný názor a podľa posledných informácií si za ním dodnes stoja. 
 
MICHAL KUBÁŇ 
 
Odseky  
(úryvky) 
1.  
nespočetní „poeti“ mi tak znepríjemnili akúkoľvek formu verša, že nemám do čoho 
vložiť hudbu; priťahuje ma whitmanovská dýchavičnosť; odcudzilo sa mi 
ginsbergovské ohlušujúce ziapanie; blízky mi je lawrencov „medium light“ civilný 
tlmenovzrušený hovor „toho, ktorý poznal“; laučík má niekoľko dokonalých 
hypnotizujúcich slovných spojení, ako celok však je hermeticky nedobytný a zaliaty v 
skle, moje chodníky vedú inam; zaklínania, mýty, illiada, spevnatosť biblie, to všetko 
ma ťahá, môže to však byť cesta?; hevier je obyčajný beatnik; kolenič talentovaný 
šašo, ponúkajúci najrôznejšie predmety vytvorené z materiálov, ktoré boli poruke, za 
účelom pobavenia publika na tržnici, nemal dostatok sebakázne na vytvorenie 
vlastného verša; to len ako príklady; a naostatok milujem nietzscheho aforizmus, 
odsek, ironické šľahy, ale za to sa skôr hanbím, je to ešte pozostatok mojej agresivity 
s velikášstvom pokope; po šermiaroch moderny, ktorí pohyby rúk povýšili na 
stratégiu a po mäkkýšoch postmoderny, ktorí stavbám a stratégiám dokonca upreli 
právo na existenciu, sa zrejme žiadajú opäť solídne katedrály (kultúra, politika, 
spoločnosť všeobecne;  
 
2.  
nemôžem si pomôcť, ale pre mňa je báseň vizuálne, po grafickej stránke, škaredá, 
odpudzuje náhodne sa prizerajúceho laika, na rozdiel od podmanivého opakovania 
sa rytmických motívov aj tej najhoršej hudby – nemali by sa básne opäť začať 
počúvať namiesto čítania?; a pritom písmo ako také so všetkými tými storočiami 
biblickej & predbiblickej & rímskej & mezopotámskej & stredovekej & arabskej & 
neviemešteakej vzdelanosti a s tou svojou stuchnutosviežonovou vôňou papiera, tak 
to ma vzrušuje; 

(publikované v Krjelach č. 17, máj 2005) 
 
V Krjelach nikdy nechýbal ani ženský element. Hneď v prvých číslach sa predstavili 
autorky, ktoré s menšími, či väčšími prestávkami do časopisu prispievajú celých 
desať rokov, prispievajú dodnes... 



Naďa Kubányová (*1979) sa v Krjelach predstavila ako autorka básní, ale aj 
pozoruhodných rozhovorov. Svoje verše neskôr publikovala aj v renomovaných 
slovenských literárnych periodikách. V súčasnosti pracuje ako jazyková a knižná 
redaktorka vo vydavateľstve Tranoscius. 
 
NAĎA KUBÁNYOVÁ 
 
Škovránok spieva o Bohu  
Spie  
Va  
A nevie  
O ničom  
Mystická  
Hlava  
Oslova 
 
dieťa číta  
mentolovať  
my čítame  
mentorovať  
opakujem  
dieťa číta  
mentolovať  
my čítame mentorovať 
 

(publikované v Krjelach č. 2, jún 2001) 
 
Anna Uramová (*1984) predstavuje introvertnejšie založenú autorku. So svojimi 
veršami úspešne pôsobila vo viacerých celoslovenských literárnych súťažiach. 
V rámci klubu viedla v knižnici dve mimoriadne vydarené literárne dielne. V roku 
2008 súkromne vydala básnickú zbierku Sny. 
 
ANNA URAMOVÁ 
 
Sen tretí – giovane, amata  
1.  
stále čakajú že budem  
dosť silná dosť mladá  
prehŕňajú sa v škatuľkách  
klamstvá a šušťanie celofánu  
dvadsaťštyri rokov hovoria  
to musíš...  
čo vlastne?  
,,základnou povinnosťou človeka je žiť“ 



 
2.  
dnes už nevládzem urobiť  
ani krok  
dokrvavená  
natiahnuť ruky k poháru vody  
také úsilie  
prelomiť každú hodinu  
stiahnuť ju zo seba  
neužitočnú neživú  
prázdny priestor  
krajina  
v nej slnko  
nie vo mne  
dnes  
už nevládzem urobiť  
ani krok  
na hranici toho čo je možné  
a predsa chcete aby som  
bežala smiala sa  
spievala  
rástla bola  
pre iných 
 

(publikované v Krjelach č. 26, júl 2008) 
 

 

 

12. mája 2004 nedobrovoľne opustil súradnice Literárneho klubu, Liptova i Sveta 
básnik a osamelý bežec Ivan Laučík. Zanechal svoje meno, ktoré už osem rokov 
hrdo nesie literárna súťaž, zanechal posledný jaskynný rozhovor s Naďou 
Kubányovou na pokrčenej diktafónovej kazete, zanechal toho mnoho a ešte viac... 

 

 
Z rozhovoru s básnikom Ivanom Laučíkom 

Koho vidíte, keď sa pozriete do zrkadla?  
Koho vidím, keď sa pozriem do zrkadla? Starého polárnika (smiech). Musíte to brať 
tak, že poézia, ktorú robím, alebo aj poézia Osamelých bežcov veľmi často čerpá 
vzor pre svoju možnú formu z prírody. Všetci z nás troch máme dobrý vzťah k 
cestopisom z polárnych krajín, ale aj k tajným denníkom polárnických výprav. To nám 
zostalo z mladosti, že pokladáme za hodné uznania, keď niekto vydrží na ceste... až 
na pól.  
 



Nielen živly, ale aj ročné obdobia a mesiace vo vašej poézii spomínate, 
napríklad iskrivý február.  
Má to pravdepodobne nejaký biorytmický potenciál. Február nie je ani tak na písanie. 
Viete, ako je to s poéziou: to nie je problém napísať, to je problém žiť. Z tohto 
pohľadu je február dobrý, že vtedy najintenzívnejšie žijem, a to sa môže stať potom 
zdrojom nejakej básničky v auguste. Ročné obdobia pre mňa nemajú nejakú 
mimoriadnu hodnotu, či je to leto alebo zima alebo jeseň alebo jar.  
 
Ako by ste dnes charakterizovali svoje básne?  
Chcú zaznamenať situáciu človeka – lebo asi len tým sa dá rozšíriť aj jeho vedomie a 
zvýšiť citlivosť... Ide v nich o to, aby zaznel môj vnútorný hlas, aby bol začutý a čitateľ 
posmelený načúvať tomu svojmu. Naznačujú, že svet je mnohoznačný, otvorený... 
dúfam. 
 
Onedlho oslávite šesťdesiatku. Ako si predstavujete svoj dôchodok?  
Sme dohodnutí so Štrpkom, že budeme žiť – ako kamaráti – šesť mesiacov tu a šesť 
mesiacov tam a Repka nás bude navštevovať. Veľmi radi pozveme aj manželky na 
dva-tri mesiace. „Tu“ je jasné, kde je. Najmeme si niekde v Liptove chatu. Budeme si 
chodiť šesť mesiacov po výletoch a šesť mesiacov budeme žiť tam, ale nepovedali 
sme absolútne, kde je to tam. To sme nešpecifikovali. Máme na mysli jednu chatku v 
južnom Taliansku a stále nás to ťahá do Portugalska, na pobrežie sv. Vincenta na 
samom juhozápade. Toto je vízia.  
 
Myslíte si, že sa to dá takto naplánovať?  
Zimné mesiace tam trávi veľmi veľa dánskych, švédskych a nemeckých učiteľov na 
dôchodku. V novembri je tam teplo, stolíky sú vonku na uliciach a oni popíjajú 
kávičku. Ja, ako ich kolega, som hneď spoznal, že sú učitelia – majú o oktávu vyšší 
hlas. V zime je tam lacno. Domáci sú radi, že tam niekto príde. Toto zas je irónia... 
 

(úryvok z rozhovoru Naďa Kubányová – Ivan Laučík, apríl 2004) 
 

Od začiatku bolo všetkým jasné, že Krjela nesmieme uzavrieť, že nesmieme zahatať 
cestu pre autorov, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nežijú v Liptove. Tvorba predsa nie je 
o regióne a vzájomná komunikácia je dôležitá pre všetky zúčastnené strany. Tak boli 
hneď od začiatku prizvaní k spolupráci aj autori z iných miest. V Krjelach publikovali 
ukážky zo svojej tvorby napríklad: Hana Košková z Lučenca, Andrej Šeliga zo Žiliny, 
Jakub Ursiny z Bratislavy, Peter Prokopec zo Svitu, či Veronika Dianišková 
z Lisabonu. 
. 
Veronika Dianišková (*1986) v roku 2006 vydala svoju knižnú prvotinu Labyrint 
okolo rúk, a aby svoju spriaznenosť s mikulášskym klubom definitívne spečatila, 
v posledných dvoch ročníkoch bola dôležitou súčasťou poroty literárnej súťaže 
začínajúcich autorov Krídla Ivana Laučíka. 



 
VERONIKA DIANIŠKOVÁ 
 
biela mapa  
/10.1.2007/  
stratený potápač nachádza v morských dutinách  
pevné delfínie kosti uväznené v pukline bez vody  
prikryté ľadovými vlasmi medúzy  
okolo čeľustí- kvitnúce sasanky  
ako sa hýbe okamih tu kde  
neexistuje ročné obdobie 
 

(publikované v Krjelach č. 23, január 2008) 
 

OBDOBIE 2009 - 2011 
 
V posledných troch rokoch funguje Literárny klub vo svojej histórii snáď 
najintenzívnejšie. Stretnutia sa konajú kedykoľvek – hoci len náhodne 
ponad knižničný pult. Jednoducho, snaha i priateľstvá rozkvitajú a kulminujú. 
Svedčí o tom aj zvýšená publikačná činnosť pod hlavičkou Liptovskej knižnice G. F. 
Belopotockého. Ide však skutočne len o hlavičku a strechu – impulzy nevychádzajú 
z kancelárie, ale zo stretnutí klubu. Okrem rôznych bibliofilských, väčšinou ručne 
viazaných kníh (Ivan Štípala, Anna Uramová), vyšli z útrob nášho klubu aj oficiálne 
vydavateľské počiny. Len v posledných dvoch – troch rokoch ide o viac ako päť 
publikácií! 
Zvýšená aktivita sa odzrkadlila aj na časopise Krjela. Pokus o zvýšenie vizuálnej 
atraktivity najskôr prebehol v mimoriadne ilegálnych podmienkach. Prvé čísla ročníku 
2010 boli ručne viazané a orezávané pomocou pravítka a noža na papier. A hoci 
náklad 40 kusov naozaj nie je veľmi výnimočný, pri tomto spôsobe práce dala výroba 
jedného čísla skutočne zabrať. 
Okrem toho – zmenou kvality papiera a spôsobu výroby vzrástli aj finančné nároky 
a knižnica, ktorá horko – ťažko financuje svoj vlastný chod sa ďalej na vydávaní Krjel 
zúčastňovať nemohla. 
V prvom momente pomohli sponzori z rodinných kruhov, no takáto situácia nebola 
naďalej udržateľná. Štyri čísla, od 35 (november 2010) po 38 (júl 2011) už vyšli 
vďaka podpore nadácií vo veľmi slušivom tlačiarenskom prevedení. 
 
Vráťme sa však ešte naspäť ku knižným publikáciám. Radka Berešíková (*1981) je 
spomedzi autorov Literárneho klubu vari najaktívnejšia. Má na svojom konte štyri 
básnické zbierky: Štyri živly (2004), Nočné raňajky (2004), Rezonancie (2007) 
a naposledy Rovnováha (2009). Verše Radky Berešíkovej sú krehkou a naliehavou 
výpoveďou mladej ženy, ktorá je v dôsledku choroby nútená žiť uzavretým 
spôsobom. 



 
RADKA BEREŠÍKOVÁ 
 
* * *  
Toto je zhruba  
Za všetkými krásnymi  
Nezmyslami a úmyslami  
V predvečer svitania  
Muselo sa stať všetko  
Čo sa nestalo  
Len vo mne zrnko  
Zostalo  
A vzklíčilo do papiera  
Mojej duše 
 

(publikované v Krjelach č. 18, február 2006) 
 

 
 * * *  
Nie sú  
Premárnené  
Rána  
Nie sú premárnené  
Noci  
Keď v zdanlivej  
Nečinnosti  
Zachytávam  
Do sita svojho  
Srdca  
To najcennejšie  
Tvoj Hlas 
 

(publikované v Krjelach č. 28, december 2008) 
 

V roku 2009 vydal svoju básnickú prvotinu pod hlavičkou knižnice aj Stanislav 
Kaľavský (*1971). Volá sa Nebo pieklo a zahŕňa výber z jeho doterajšej tvorby. 
Stano vedome píše hravé, čisté a zrozumiteľné verše, zdanlivo každodenné, určite 
však nie obyčajné, ani všedné. Jeho básne vrtia chvostom... 
 
STANISLAV KAĽAVSKÝ 
 
čo mi vŕta v hlave keď nemôžem zaspať  
o čom sa rozprávajú v mravenisku  
čo vonia kvetom na nabrúsenej kose  



o koľkej treba variť malinový džem  
čo si myslí kapor o vianočnom strome  
koľko kociek ľadu treba na hokejový štadión  
čo uprednostňujú komáre kolky alebo triatlon  
na čo najradšej spomínajú snežienky  
bolo to v októbri keď vynašli pästný klin  
koľko slzičiek vytečie na kilo koksu  
čo zhorelo v popolavých volavkách  
ako tigre oslavujú meniny  
ale hlavne kde zaspal môj spánok  
a mňa zas nechal v štichu  
 
buď rád, že sa ti aspoň pekne sníva  
keď bežím tak spím  
keď sneží na púpavy  
sníva sa mi bez prípravy  
o chvíľu oheň olizuje zmrzlinu  
ani keď snívam nemyslím na inú  
oriešky lúskajú sa na zábradlí  
v zahmlenom zrkadle sa odzrkadlí  
že sen je čo by malo byť  
keď vstanem a musím sa odokryť  
zistím že je čo by nemalo  
zo sna mi ukázali nemálo  
ale málo urobili 
aby som mohol v chvíli  
keď sa mi sníva  
skutočne žiť  
bolí ma z toho hriva  
že sny sú iba lieky noci  
a vo dne sú mi v ceste  
iba obyčajné veci  
v obyčajnom meste 
 

(publikované v Krjelach č. 20, január 2007) 
 

O mnohé z posledných veľkých zmien v časopise Krjela sa postaral básnik a 
karikaturista Ivan Repček (*1962). Svojimi civilnými veršami, ktoré sú svojským 
dokumentom doby i jeho osobného života prispieva do Krjel od roku 2003. Jeho 
vytrvalá práca celkom prirodzene vyvrcholila v malej subtílnej knižočke Stopy 
v krajine (2010), ktorú vydal spolu s fotografom Martinom Droppom. V roku 2011 
vydal v knižnici ďalšie dve knihy: básnickú zbierku Barvy a originálny denník jednej 
triedy Prvá maturitná. Ivan sa zároveň postaral aj o grafickú úpravu kníh Radky 
Berešíkovej, Stanislava Kaľavského, ale aj ďalších, bibliofilských vydaní. 



 
IVAN REPČEK 
 
Háj – Nicovô 1976  
 
neskorý  
letný podvečer  
sedíme  
pod sochami alfonza gromu  
mladí  
chalani bez starostí  
hľadáme (sa)  
v ťažko vypovedaných slovách  
sladkí  
v zakázanom ovocí  
uzavretí  
vo fľaši ríbezľového vína  
ktoré  
červeno trblietavé  
medzi nami  
spoľahlivo zaháňa chlad  
roztrasené  
v krátkych rukávoch  
schúlené  
vedľa nás zamatové dievčatá  
neisto  
požičiavam bundu  
a nehlučne  
obliekam bezbrannejšiu z nich 
 

(publikované v Krjelach č. 33, marec 2010) 
 
Jesenná búrka  
 
na pravé poludnie  
v jesennom vetre  
sa ešte neopadané lístie z celej sily drží konárov  
mocne  
ako ozvena ktorá sa zniesla za obzor  
a tam na krížnych cestách vyvoláva naše mená 
v oblakoch  
sa tma so svetlom prekrižujú  
a bez ohľadu na ozvenu prekričia všetky hlasy naokolo 
 



(publikované v Krjelach č. 34, jún 2010) 
 
Autor fotografií v knihe Stopy v krajine, Martin Droppa (*1963), je reportérom 
časopisu .týždeň, v Krjelach sa však predstavil najmä v polohe svojského, 
slovnohravého básnika. Ako fotograf má za sebou štyri autorské výstavy doma i v 
zahraničí, v liptovskomikulášskej knižnici okrem iného viedol jednu z literárnych 
dielní. 
 
MARTIN DROPPA 
 
len ticho  
už nemám čo riecť  
čo povedať  
som unavený  
ospalý 
už len ticho počúvať  
počúvať ticho  
dožiť  
v tichu  
ticho  
 
priatelia  
stromy  
nahé  
len stojace  
vo všetkých ročných obdobiach  
konáre  
oťažené  
trpkými plodmi  
každého z ich dní  
stromy  
odeté  
len do priesvitného času  
bez inej možnosti 
 

(publikované v Krjelach č. 10, máj 2003) 
 

Zabudli sme, že popri básňach je v časopise Krjela priestor aj pre prózu, eseje, pre 
rozhovory... Pre rozhovory! V tejto oblasti je v mikulášskom Literárnom klube 
skutočnou odborníčkou Barbora Valková (*1990). So zápalom sa púšťa do 
neprebádaných, či polozabudnutých končín a nebojí sa neúspechu. Jej rozhovory sú 
dialógmi, jej rozhovory sú ako dobré poviedky – nezostávajú na hladine, sú osobné, 
ale hlavne – majú svoju pointu. Pre Krjela, či iné periodiká už spracovala mnohé 



rozhovory, ktoré sa raz celkom určite stanú legendárnymi. Na jej otázky odpovedali 
Ivan Štípala, Anna Ondrejková, Dušan a Peter Laučíkovci, Eugen Gindl a mnohí iní... 
 

 
Z rozhovoru s Eugenom Gindlom 

Ako sa žilo v Mikuláši v 50. rokoch? 
Nebola to jednoduchá doba. Mal som spolužiakov, ktorých rodičov režim po februári 
1948 postihol. Napríklad deti podnikateľov – garbiarov, ktoré napriek tomu, že 
študovali s vynikajúcim prospechom, neprijali kvôli „pôvodu“ na vysoké školy. 
Pošušky sa hovorilo aj i iných represiách a zneužívaniach moci, ale napriek tomu, 
mesto Mikuláš, ako kultúrna pahreba, nevyhaslo. Zachoval sa skvelý divadelný 
súbor, ktorý so svojimi inscenáciami niekoľkokrát vyhral aj na celoštátnej prehliadke 
ochotníckych divadiel v Hronove prvú cenu. Napríklad s Moliérovým Zdravým 
nemocným. Hlavný predstaviteľ Argana, advokát Laco Droppa, dostal ponuku hrať aj 
v Národnom divadle v Bratislave. V rovnakom čase fungoval aj skvelý orchester 
vážnej hudby. Založil ho a viedol Karol Wurm. Vynikajúci hudobník a znalec hudby. 
Jeho otec mu nedovolil študovať hudbu, stal sa kožným lekárom. Wurm z miestnych 
amatérskch hudobníkov zostaviť vážny orchester s náročným, obmieňajúcim sa 
repertoárom. Hrali Bacha, Vivaldiho, ale aj „modernistu“ Brittena!!! Skúšali v 
nemocnici, v klubovni, ktorá bola kedysi kotolňou. Môj otec tam hral druhé husle, 
riaditeľ konzervatória Juráš, prvé husle. Wurm bol aj veľký znalec historických 
organov. Neskôr, spolu s Klindom napísali o historických organoch nádhernú knihu. 
Wurm, ctiteľ vážnej hudby, mal zmysel aj pre ľahšie žánre. Iba vďaka nemu si 
divadelníci trúfli inscenovať koncom 50. rokov náročnú „spevohru“ Voskovca a 
Wericha – Nebe na zemi, ktorá mala u publika fenomenálny úspech. V Mikuláši 
neraz koncertovali aj poprední svetoví umelci, väčšinou Rusi. Otec a syn 
Oistrachovci, či Svjatoslav Richter. Sála v Dome osvety bola vždy nabitá. Je 
paradoxné, že v čase, keď sa vo všetkých pádoch skloňoval „socialistický realizmus“ 
a odsudzovala sa kultúra zo Západu, v mikulášskych kinách Tatra a Prvý máj sme 
popri sovietskych, dobrých i horších, videli aj viaceré filmy významných tvorcov: 
Felliniho, Bergmana, Bunuela, Antonioniho. Bola to škola, ktorá otvárala nové obzory 
filmu. Neskôr, v 60. rokoch, aj väčšinu úžasných filmov českej a slovenskej novej 
vlny. Začali vychádzať dobré knihy, postupne sa menil aj obsah časopisov. Kultúrny 
život, Mladá tvorba, Literární listy, Plamen, Host do domu. To bolo „počteníčko“. 
Zdalo sa, že to, čo bolo na systéme zlé, sa mení k lepšiemu. 
 
Zaujímavé, že ste spomenuli hudbu. Novinári sa s vami často rozprávajú o 
situácii v spoločnosti, literatúre, o vašej práci, ale nikdy nie o hudbe. Prečo? 
Ja som sa síce učil hrať na klavíri, mám hudbu rád, rád ju, klasickú, populárnu i 
folklórnu počúvam, ale nemám talent. Poriadne neviem hrať ani na tom klavíri. 
Spolužiak Jano Klaučo, ktorý na gymnáziu založil skupinu, sa síce pokúsil urobiť zo 
mňa saxofonistu, ale bez úspechu. Jano mal zázračné nadanie na hudbu. Hral na 
klavíri, ale aj na iných nástrojoch. Počúval zahraničné stanice, najmä Rádio 
Luxemburg, a vedel to, čo si nahral na magneťák Sonet, ale aj tak, z voleja, prepísať 



do nôt pre trubkára, klarinetistu, bendžistu, pre členov skupiny, ktorú sám založil. Mal 
rád americkú predvojnovú i povojnovú populárnu hudbu, napríklad Glenn Millera a 
nikomu, napodiv, taký repertoár neprekážal. Tuším dvaja členovia skupiny, 
vyštudovaní inžinieri, sa neskôr živili aj hudbou. 
 
V roku 1958 ste sa zoznámili s vašim rovesníkom básnikom Ivanom Laučíkom. 
Mali ste vtedy 14 rokov. Vraj ste si vykali už ako chlapci. 
Čítali sme rovnaké knihy. Väčšinou cestopisné a tam to patrilo k expedičnému 
bontónu. Keď cestovateľ Stanley objavil strateného Livingstona v srdci Afriky, 
obradne ho oslovil: „Mister Livingstone, ak sa nemýlim?“ A vykali si. Možno preto 
sme si tiež začali vykať. Aj my sme neskôr podnikali menšie či väčšie expedície v 
Liptove. Poslednú sme absolvovali na Veľkú noc 2004, pár týždňov pred Ivanovou 
smrťou. Neskoro poobede sme vystúpili za tri hodiny v hlbokom snehu Hrtanmi, 
medzi Mníchom a Sokolom, na Červenec a Babky. Slnko zapadalo, vyfajčili sme 
cigaretu a povedali si: „Pokiaľ nám telo takto slúži, tá staroba ani nemusí byť taká 
hrozná.“  
 
(úryvok z rozhovoru Eugen Gindl – Barbora Valková, publikovaného v Krjelach č. 38, 
júl 2011) 
 
Zostaňme ešte na chvíľu pri dialogickej forme rozprávania. Aj rozhovor s básnikom a 
vydavateľom Olegom Pastierom znova potvrdil, že Krjela nie sú uzavreté, že bez 
zábran komunikujeme s celým svetom... 
 

 
Z rozhovoru s Olegom Pastierom 

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 najdôležitejšie, rástla aj náročnosť ku kvalite vydávaných 
textov. Na šírenie a rozmnožovanie časopisov a kníh sme používali písacie stroje a 
neskôr cyklostylové zariadenia vlastnej výroby. Žiadne počítače ešte neboli, xerox 
bol vysnívaný, ale nedostupný ideál. Fotografie sa rozmnožovali v tmavých komorách 
a výtvarníci dodávali sieťotlačové alebo linorytové ilustrácie v počte 50 až 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? 
Sedemdesiate a osemdesiate roky som prežil v pokojných a nenáročných 
zamestnaniach, ktoré ma až tak veľmi nevyčerpávali. Naučil som sa robiť všeličo, 
aby som prežil, aby prežila aj moja rodina. Vystriedal som niekoľko robotníckych 
profesií. Podobne boli na tom všetci moji priatelia. Nehodili sme sa veľmi do brigád 
socialistickej práce. Každé 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 rozmnožovať napísané texty. Rušili nás iba občasné návštevy 
príslušníkov štátnej bezpečnosti, ktorým dosť podstatne vadila naša nezávislosť a 
pohŕdanie socialistickým blahobytom. V nedemokracii je treba každého vytŕčajúceho 
klepnúť po hlave a potom zavrieť. Stávalo sa aj to, ale čas ukázal, že to bolo zo 
strany totalitnej moci iba zúfalé gesto.     
 
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 žalúdok tiež už 
neznesie nedovarené a predražené pochutiny mikrovlnných podvodov. Pach 
prepáleného oleja prúdiaci každé leto popod Michalskú vežu pripomína nasadenie 
otravných plynov voči bezduchým chodcom hľadajúcich spasenie v nekresťansky 
predražených a večne hulákajúcich „kaviarňach“ na pešej zóne. Každý návrat do 
tohto mesta skazy je pre mňa utrpením. Ale to, čo sa odohráva v Bratislave, 
odohráva sa už skoro všade. Urobili sme si z tejto krajiny a z tohto sveta smradľavé 
smetisko nerecyklovateľného plastového odpadu. Dá sa vôbec ešte niekam pred tým 
utiecť?  
 
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 už 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 keďže si dosť často neviem poradiť sám so 



sebou, ťažko mi je radiť niekomu inému, tobôž mladému, začínajúcemu. Napriek tejto 
mojej radcovskej nechuti, podarilo sa vydať v knižnej 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 žiadnu. Dôležitá je kvalita, naliehavosť 
textu. Vždy sa nesmierne teším, keď mi mailová pošta doručí nejaký čitateľný text 
nového mladého autora. Nemusí to byť hneď geniálne dielo. Nevadí, veď nabudúce 
možno 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.“ 
 
(úryvky z rozhovoru Oleg Pastier – Ján Púček, publikované v Krjelach č. 37, apríl 
2011) 
 
... s celým svetom – a to nie je prehnané. Po roku 1989 sa začal čoraz častejšie 
vracať z britskej emigrácie domov do Liptova niekdajší redaktor slovenského 
vysielania BBC Ivan Štípala (*1944). Po čase nadviazal kontakt s Literárnym 
klubom, v Krjelach publikoval svoje básne a na klubovej stránke štúdie o histórii 
Liptova i slovenského vysielania BBC. Z tohto spoločného úsilia nakoniec vzniklo 
bibliofilské vydanie jeho veršov pod názvom Archeológia lásky (2010). 
 
IVAN ŠTÍPALA 
 
Oneskorený list synovi do Afriky  
Milý Janko,  
píšeš, že miestni už zjedli  
krokodílov i pangolina,  
korytnačky riečne, hady,  
opice i vtáctvo a zver  
pralesa.  
A guláš z dikobraza chutí ako guma.  
Iba chameleóna nejedia.  
Nuž chceš preto študovať chameleóny  
a objavil si pravú Afriku.  
Lenže mne stále robí starosti,  
aby si bol múdry;  
a uštipnutie jedovatých hadov. 
 
Velínok -  
Jánske križovatky  
Už len strniská svedčia o úrode.  
Nevedno, aká bola.  
Zo stebiel slamy skúšaš zložiť obraz,  
no mení sa pri každom pohybe.  



Telo prenikol prvý zimný chlad.  
Budú ešte teplé dni  
v ďalekej jari? Keď láska si hovela  
v obilí.  
Prvý sneh, prvý srieň  
zakrýva masovú popravu  
(sťatím).  
Vystieraš ku mne ruku. 
Je prázdna.  
Nemáš už nič.  
Už len bieloba  
a dlhé čakanie v prázdne.  
Ale skromné zrnká živia  
a budúci čas v nich.  
 

(publikované v Krjelach č. 33, marec 2010) 
 

A nakoniec... Nedávnym rozšírením Krjel vznikol väčší priestor, ktorý sme sa rozhodli 
venovať aj tým autorom, ktorí už nie sú medzi nami. Publikovali sme prepisy 
neznámych zvukových nahrávok básnika Ivana Laučíka (1944 – 2004), na obálke 
sme priniesli obraz výtvarníka Michala Kerna (1938 – 1994), uverejnili sme aj 
neznáme básne, „poznámky na okraj“ a kresby mikulášskeho maliara, novinára 
a básnika Ivana Kormana (1945 – 2002). Snáď aspoň takto prispejeme k tomu nikdy 
nekončiacemu a zdanlivo zbytočnému „dúchaniu do pahrieb“. 
 
IVAN KORMAN 
 
Pripomienka J. Y. Cousteaua 
Zamlčím všetko 
Nič 
nepoviem o výbuchu 
pod 
privretými viečkami 
Na medziach 
chlapca 
strháva 
vlastný 
šarkan 
Na oceáne 
vietor 
víťazne 
zrúkol 
v 
Cousteauových 



rúrových 
plachetniciach 
„Na 
plnú 
rúru!“ 
 
Po uplynutí 
A silnieť v prísunoch svetla 
prostou prítomnosťou 
v obci prirodzených 
spomínať na balzamy oslobodených správ 
na úsilie vyrieknuť prvú samohlásku 
v dosahu ozvučníc 
nainštalovaných v auguste 68-ho 
ó kytice v hlavniach diel 
ó zabudnutý nezabudnuteľný sprievod 
živých fakieľ 
prázdny sud od benzínu 
vyčerpaný vrtuľníkmi na Kamenistej 
zletel dolu úplazom 
ako príslovie 
po nás potopa 
len čo po vás 
nešetrní nešetriaci 
jumping z veží lyžiarskych mostíkov? 
bowling olympijských gladiátorov 
na chlebových poliach? 
kiežby aspoň to 
kiežby sa po zväzkoch káblov 
spustil posledný väzeň storočia 
odsúdený na nápev 
presmutnelej piesne 
 

(publikované v Krjelach č. 36, marec 2011) 
 

Napokon, po desiatich rokoch, odkedy sa na pulte knižnice prvý raz objavili Krjela, 
publikovala na ich stránkach ukážku zo svojej tvorby aj ich zakladateľka, poetka 
Anna Ondrejková. Jej aktivity spojené so životom klubu sme už spomenuli, Anna 
Ondrejková je však najmä autorkou viacerých výnimočných básnických zbierok. 
Z ostatných spomeňme Skoromed skorokrv (1998), Havrania, snová (2007), či 
Izolda: sny, listy Tristanovi (2010). 
 
ANNA ONDREJKOVÁ 
 



denník, zima 2010/2011 
 
*** 
noci bez spánku, deň 
(bez?) snov: iný čas, ako vyvrhnutý 
kameň zarastá do mora: hladina 
pasca sa zaviera 
 
*** 
zásnubný rituál? zima požiera červené, jelene 
sa plnia sklom: slaný nočný jeleň dychtí po vode z prameňa 
:rituál lovu: priezračnieť, 
vletieť do zrkadla 
ako do hĺbky, 
do tvojho 
oka 
 
*** 
vynoriť sa z modrého 
do modrého, z chvenia 
do chvenia: 
spod snehu pramení krv, spod srdca smäd 
 
*** 
akoby zabitý a plný očí (kto z neho hľadí, kto z neho vidí): 
zlaté ľadové zárodočné more: more 
je kam? 
 

(publikované v Krjelach č. 36, marec 2011) 
 

Ako sme už spomínali, posledný posun vo vizuálnom i technickom spracovaní Krjel 
nastal vďaka podpore nadácií. Napriek tomu, že ďalšia finančná podpora 
v súčasnosti nie je celkom istá, s pokračovaním Krjel všetci počítame stopercentne. 
Ako sa to stane, uvidíme. Preto zatiaľ: 
 

OTVORENÝ KONIEC 
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