
  
Stanislav Rakús o svojej rodine 
povedal, že od 16. storočia mešká. 
Na šťastie všetkých zúčastnených 
nemeškal autor na autorské čítanie 
svojho románu Excentrická univerzita 
(KK Bagala 2008) 10. júla 2008 v rámci 
Literárneho kina v kaviarni Next 
Apache v Bratislave.  

Dej Excentrickej univerzity je 
situovaný do akademického prostredia, 
kde sa nepriamo konfrontuje represívny 
systém päťdesiatych rokov s ruskou 
literatúrou 19. storočia, ktorá je 
predmetom vyučovania.  

Román spoločne s jeho predchodcami 
Temporálne zápisky (1993) 
a Nenapísaný román (2004) vznikol 
napriek tomu, že autor pôvodne 
zamýšľal napísať knihu poviedok. Ako 
však prezradil účastníkom čítačky, 
zbierka poviedok z jeho pera by 
nakoniec predsa len mala čoskoro 
vzniknúť. Súčasťou čítania bola maľba 
jedného z najvýznamnejších a údajne 
aj z najčastejšie vystavujúcich 
slovenských výtvarníkov v zahraničí – 
Rudolfa Sikoru. Ten zaangažoval do 
tvorby všetkých účastníkov a pomocou 
odtlačkov ich rúk vytvoril „Excentrické 
univerzum“ – maľbu, ktorá bude večnou 
pripomienkou jedinečného stretnutia 
milovníkov literatúry. 

F. Struhárik, Knižná revue 16 – 17/2008 
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Vás pozývajú na 

 

BESEDU SO SPISOVATEĽMI 
STANISLAVOM RAKÚSOM 
EDMUNDOM HLATKÝM 

 

Hostia: 

Zoltán Rédey  
 predstaví knihu S. Rakúsa: Excentrická univerzita 

 

Marek Mitka 
predstaví knihu E. Hlatkého: Abraka dabraka 

 

Koloman Kertész Bagala 
predstaví nový web „literarnyklub.sk" 

 

Moderuje Marta Součková 

 

2. decembra 2008 o 10.00 hod. 
Centrálna študovňa UK PU 

 

Počas besedy bude možné zakúpiť publikácie z produkcie  
vydavateľstva KK BAGALA so zľavou až 50% 

 

 

  

   
 

 

Abraka Dabraka (KK Bagala, 2008) 
je názov najnovšej knihy Edmunda 

Hlatkého. Predstavil ju v kaviarni Next 
Apache 3. júla v cykle Literárne kino.  

Názov je symbolický, ako spisovateľ 
objasnil, predstavuje veľké kúzla 

s ľuďmi, ktoré sa tu dejú. Práve kúzlam 
a čarám páchaných na ľuďoch sa venuje 

v svojich poviedkach. A medzi nimi aj 
v prvej Všetko je ináč, ktorú čítal 

divákom v kaviarni. Všetko je ináč nesie 
v sebe autobiografické črty. Hrdina sa 
na sklonku 80. rokov snaží vydať svoje 

dielo, v ktorom sa venuje aj viere 
v Boha. Predstavitelia vládnej moci mu 
chcú vsugerovať, že všetko je inak, ako 
si myslí, že celý svet a životy všetkých, 

aj jeho môžu riadiť oni. Poslucháči sa 
mohli zahĺbiť do pôsobivých opisov 

Orweliády, ktorou sa snažili neprajníci 
hlavnému hrdinovi znepríjemniť svet. 

 Na záver autor konštatuje, že nič sa 
odvtedy nezmenilo. Najmä v tejto časti 

prevládajú autobiografické črty. 
Hlatkého čítanie dopĺňalo maľovanie 

ilustrátora knihy Juraja Puchovského. 
Priamo pred divákmi tvoril obraz 
k čítanej prvej kapitole zbierky.  

V. Folentová, Knižná revue, 17 – 18/2008 

 


