
Slovensk! spisovate" a literárny 
vedec Juraj Bri!kár (1964) 

je známy koncíznymi, paradox-
n!mi, "ahko absurdn!mi 

sentenciami a aforizmami. 
V poslednom období vzbudil 
pozornos# novelou Sprievodca 

nezrozumite!nos"ou (2014), ktorá 
sa dostala do $nále Anasoft litera, 

a knihou tvorivého %ítania sveta 
Poetika zmyslového vnímania 

(2014). Z &al'ích umeleck!ch 
kníh vyberáme Ml#anie (1994), 

Chôdza v Oriente (1998), 
Autumnal furniture (2002). 

Populárnou sa stala aj kniha esejí 
o umení a literatúre Elementárne 

situácie v literatúre (2005).

JG: Tvoja najnov!ia tvorba nemá prekvapivo formu sentencií 
ani esejistickej prózy, ale !tandardnej poézie. "o spôsobilo zme-
nu, #e si sa odrazu stal básnick$m debutantom?
JB: Do'lo k tomu náhle. V r!chlom slede za sebou vzniklo viacero 
textov. Vysvet"ujem si to ako skok do vzduchu, snahu otvori# sa no-
vej skúsenosti. 

JG: Zmenilo sa nie%o v tvojej autorskej práci s textom, ideou, 
obrazom? Majú to básnici &ah!ie ako prozaici alebo „sentencisti“?
JB: Aforizmy, %i skôr sentencie alebo gnómy, sú mocné a nebezpe%né 
formy. Pripomínajú semená rastlín alebo vají%ka, v ktor!ch sa skr!-
va obrovsk! hlad schopn! raz, ak na to príde, obsiahnu# v'etko. Sú 
to krátke texty, v ktor!ch mo(no pri bli('om poh"ade nájs# celé lesy 
prózy. Môc# rozbehnú# sa v nich, neobmedzova# sa na jedinú vetu 
je ve"mi uvo")ujúce. V porovnaní s mojím dlhoro%n!m osamel!m 
preb!vaním v aforizmoch je pre m)a svet básnikov a poézie %osi 
ako záhradná oslava.

JG: Má! pocit, #e uchvátenie písaním poézie bude trvalej!ie ale-
bo pôjde o jednorazov$ autorsk$ experiment? 
JB: Uchváten! som poh"adom na veci vôkol m)a. V'etky akoby bo- 
li pozlátené. Môj vz#ah k nim je pln! obdivu mo(no aj preto, (e 
na rozdiel od nich, od stolov, stoli%iek, zubn!ch ke$ek, nie som 
ve"mi u(ito%n!. Predmety a roly, aj tie najvzne'enej'ie, vrátane roly 
básnika, nedoká(em bra# dostato%ne vá(ne. 

„Celé lesy prózy.“

8             rozhovor

Krátky rozhovor Jána Gavuru s Jurajom Bri!károm


