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Festival umeleckého prednesu žien Naša Vansovej Lomnička 

 

Nina Kollárová 

 

Festival of artistic recitation of the women Naša Vansovej Lomnička 

Naša Vansovej Lomnička belongs to the oldest competitions in artistic recitation in Slovakia, in the 

year 2017 was held the 50th anniversary of this festival. The artistic recitation is a specific type of art, 

which has a long tradition especially in Central Europe and is still alive, as indicated by the number 

of cultural events and competitions devoted to it in Slovakia. 

The study deals briefly with the history of festival, also focuses on a position of this competition in 

Slovakia in the context of other competitions. The study provides also a general analysis of interpreted 

texts in the years 2001, 2002, and 2006 – 2017. 

Key words: Artistic recitation, Naša Vansovej Lomnička, Recitation, Interpretation, Festival, 

Competition. 

 

V roku 2017 sa konal v Starej Ľubovni jubilejný 50. ročník festivalu umeleckého 

prednesu žien Naša Vansovej Lomnička. Malé regionálne podujatie, ktoré vzniklo v roku 

1967 na počesť 110. výročia narodenia a 25. výročia úmrtia slovenskej spisovateľky Terézie 

Vansovej, ktorá istý čas (1875 – 1882) žila so svojím manželom, evanjelickým farárom 

Jánom Vansom, v Lomničke pri Podolínci (okres Stará Ľubovňa),1 postupne prerástlo do 

jedinečného festivalu, dokonca i do medzinárodného podujatia. Polstoročnicu Našej Vansovej 

Lomničky už možno považovať za festival s tradíciou a bohatou históriou v Slovenskom 

i medzinárodnom kontexte. 

Naša Vansovej Lomnička (NVL, Lomnička) a umelecký prednes sú neoddeliteľne 

späté, sú súčasťou nášho nehmotného kultúrneho dedičstva. Umelecký prednes prezentuje aj 

krásu hovorenej reči, ponúka tvorivý dialóg recitátora a publika. Navyše, históriu NVL 

utvárali mnohé významné osobnosti kultúrneho života na Slovensku, či už ako porotcovia, 

recitátorky, účinkujúci v slávnostných galaprogramoch alebo organizátori.  

Naša Vansovej Lomnička sa odlišuje od iných festivalov a súťažných prehliadok 

v umeleckom prednese na Slovensku nielen tým, že na nej recitujú výlučne ženy (od 17 

                                                           
1 Meno Terézie Vansovej je výrazne zapísané v literárnej histórii. Slovenská spisovateľka  a redaktorka Terézia 

Vansová (1857 – 1942) je známa najmä prostredníctvom svojich románov, cestopisov, ale aj ako redaktorka 

prvého slovenského ženského časopisu Dennica, čím chcela prispieť k výchove slovenských žien. V čase, keď 

Vansová  so svojím manželom pôsobila v Lomničke, bola Lomnička spišská nemecká dedina, prevládalo 

evanjelické vierovyznanie. Po druhej svetovej vojne sa situácia zmenila a väčšina pôvodného obyvateľstva sa 

odsťahovala.  
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rokov), ale i tým, že dlhé roky sa na nej zúčastňujú i recitátorky s cudzojazyčnými prednesmi 

(zväčša v ukrajinskom, maďarskom, českom alebo poľskom jazyku), zároveň patrí 

k najstarším súťažiam na Slovensku. 

 

Umelecký prednes ako špecifický druh umenia  

Umelecký prednes považujeme za špecifický druh umenia, pretože je viazaný na ústny 

prejav, ktorý sa odohráva v istom čase, je časovo ohraničený (zväčša 5 – 15 minút) 

a priestore, v konkrétnej situácii. Cieľom je vytvorenie umeleckého a estetického zážitku, 

ktorý vzniká spojením zvukovej realizácie literárneho textu a jeho posolstvom, pôsobením na 

diváka, prijímateľa.  

V každodennej praxi sú často slová prednes, prednášanie, deklamácia, recitovanie či 

umelecký prednes používané synonymne, ale nie sú to úplne totožné pojmy. Deklamácia je 

spojená s výraznou artikuláciou, dôraznou výslovnosťou, ide viac o formu a techniku reči, 

čiže o výslovnostnú normu a uplatnenie jazykovo-intonačných prostriedkov.2 Pri deklamácii 

sú teda zdôrazňované zvukové vlastnosti slova, ktoré sú povýšené nad celkový význam slova 

a textu. Aj pri výraznom prednese je v popredí viac formálna stránka zvukovej realizácie 

textu.3 Recitácia je reprodukčný prejav, pri ktorom sa význam výpovede a krása zvuku reči 

dostávajú do rovnováhy, do vyváženosti.  

Umelecký prednes by mal v sebe spájať všetky vyššie spomenuté atribúty a zároveň 

priniesť „niečo navyše“, pretože „umelecký prednes je taký ústny prejav, ktorý sa snaží 

vyjadriť umeleckú realitu ako uzavretý umelecký obraz zvukovými prostriedkami – hlasom, 

rečou, mimojazykovými zvukovými i vizuálnymi prostriedkami. Je to vopred dôsledne 

pripravený tvar.“4 Ján Findra definuje umelecký prednes ako: „špecifický typ pripraveného 

ústneho jazykového prejavu založeného na individuálnej interpretácii umeleckého textu.“5  

I umelecký prednes teda môžeme považovať za súčasť umeleckej komunikácie, keď 

sa model literárnej komunikácie autor – text – čitateľ zmení na recitátor (interpret) – text – 

prijímateľ (divák, publikum) a všetky tieto zložky utvárajú umelecký prednes.  

Prednes i umelecký prednes majú svoje pevné miesto nielen v slovenskej kultúre. 

„Prednes a jeho prehlbovanie i estetizovaním do umeleckej podoby je špecifickým javom 

kultúry strednej a východnej Európy, ktorá preň vytvára podmienky rôznymi súťažami a 

                                                           
2 MISTRÍK, Jozef. Úvahy s recitátorom. Martin : Matica slovenská, 1974, s. 31 – 32.  
3 FINDRA, Ján. Javisková reč a umelecký prednes. Banská Bystrica : Akadémia umení, Fakulta dramatických 

umení,2010, s. 40. 
4 ČAJKOVÁ, Jaroslava. Ako formovať umelecký prednes. Bratislava : MPC, 2013, s. 10.  
5 FINDRA, Ján. Javisková reč a umelecký prednes. Banská Bystrica : Akadémia umení, Fakulta dramatických 

umení,2010, s. 39. 
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kultúrnymi podujatiami.“6 Pre dotvorenie obrazu o umeleckom prednese a jeho funkcii na 

Slovensku a porovnanie s Našou Vansovej Lomničkou sme do tej štúdie vytvorili a zaradili 

zoznam celoslovenských festivalov a súťaží v umeleckom prednese. 

 

Celoslovenské festivaly a súťaže v umeleckom prednese7 

Hviezdoslavov Kubín: V roku 2018 sa konal 64. ročník celoštátnej postupovej súťaže 

a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a 

divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Hviezdoslavov Kubín je najstaršia recitačná súťaž 

na Slovensku, môžu sa do nej zapojiť žiaci od prvých ročníkov základných škôl až po 

dospelých. Celoslovenské kolo sa uskutočňuje v Dolnom Kubíne. 

Horovov Zemplín: V roku 2017 sa konal v Michalovciach 41. ročník súťaže 

v prednese poézie určenej pre študentov stredných škôl a vysokoškolákov. 

Dilongova Trstená: V roku 2018 sa konal 27. ročník celoštátnej súťaže v umeleckej 

recitácii slovenskej a svetovej spirituálnej poézie a prózy. Už tradične sa podujatie odohráva 

v Trstenej. 

Šaliansky Maťko: Šalianky Maťko je postupová súťaž určená pre žiakov základných 

škôl od druhého do siedmeho ročníka v prednese povestí. Celoslovenské kolo sa uskutočňuje 

v Šali. V roku 2018 sa uskutočnil 25. ročník.  

...a Slovo bolo u Boha: V roku 2018 sa v Bratislave konal 25. ročník súťaže 

v umeleckom prednese kresťanskej poézie a prózy. Postupová súťaž je určená žiakom 

základných škôl a študentom stredných škôl.  

Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany: V roku 2017 sa uskutočnil 24. 

ročník súťaže v prednese poézie. Do súťaže sa môžu zapojiť recitátori od 14. rokov. 

Timravina studnička: V roku 2017 sa uskutočnil 21. ročník tejto postupovej súťaže 

v prednese pôvodnej slovenskej prózy. Súťaž je otvorená pre všetky vekové kategórie od 

žiakov základných škôl až po dospelých. Celoslovenské kolo sa koná v Lučenci. 

Rozprávkové vretienko: V roku 2016 sa uskutočnil 20. ročník postupovej súťaže 

v prednese rozprávok. V rokoch 2017 a 2018 súťaž nebola organizovaná. Rozprávkové 

                                                           
6 ČAJKOVÁ, Jaroslava. Ako formovať umelecký prednes. Bratislava : MPC, 2013, s. 5. 
7 Rozhodli sme sa zamerať na súťaže a prehliadky s celoslovenskou platnosťou, do zoznamu sme nezahrnuli 

okresné, krajské či regionálne súťaže. Pri vypracovaní tohto zoznamu sme vychádzali z dostupnej literatúry 

(najmä z publikácie Jaroslavy Čajkovej: Ako formovať umelecký prednes, v ktorej je zaradené čiastočné 

kalendárium recitačných súťaží na Slovensku), ako i internetových zdrojov či vlastnej skúsenosti, keďže 

neexistuje materiál, ktorý by túto problematiku spracovával komplexne. Snažili sme sa zmieniť také súťaže, 

ktoré aktívne fungujú i dnes a recitátori sa do nich zapájajú. Zoznam je usporiadaný od najstarších súťaží po 

najmladšie.  
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vretienko je určené pre žiakov základných škôl. Celoslovenské kolo sa uskutočňuje 

v Bratislave. 

Koyšove Ladce: Súťaž v prednese ľúbostnej poézie. V roku 2017 sa uskutočnil 19. 

ročník.  

Dni Mateja Hrebendu: Celonárodná prehliadka nevidiacich a slabozrakých 

recitátorov v prednese poézie, prózy a hlasového divadla organizovaná každé dva roky. 

V roku 2016 sa uskutočnil v Levoči 16. ročník.  

Kováčova Bystrica: V roku 2018 sa uskutočnil 14. ročník súťaže v interpretácii 

poézie a prózy žiakov základných a stredných škôl v Banskej Bystrici. 

Prednášam, teda som: V roku 2018 sa v Kremnici uskutočnil 12. ročník prehliadky 

v umeleckom prednese poézie, prózy, vnútorného monológu a experimentálneho prednesu 

žiakov základných umeleckých škôl na Slovensku s medzinárodnou účasťou. 

Kalinčiakovo Záturčie: V roku 2018 sa uskutočnil 11. ročník súťaže v prednese 

seniorov. 

Návraty poézie o Cenu Andreja Sládkoviča: Celoslovenská postupová súťaž 

v prednese poézie v Banskej Bystrici. Súťažia žiaci základných, stredných škôl a aj dospelí. 

V roku 2017 sa konal 7. ročník súťaže. 

 Z uvedeného vyplýva, že na Slovensku majú súťaže v umeleckom prednese dlhoročnú 

tradíciu a môže sa do nich zapojiť každá veková kategória, takisto to, že súťaže sa často 

profilujú na istý literárny druh či žáner a tematiku. 

 

Naša Vansovej Lomnička v premenách času 

 Jedným zo zakladateľov a najvýraznejšou osobnosťou festivalu Naša Vansovej 

Lomnička bol Štefan Popovič (1933 – 2013).8 Organizovaniu podujatia venoval podstatnú 

časť svojho života, bol jeho srdcom i dušou, neúnavným propagátorom umeleckého slova 

i živou encyklopédiou takmer polstoročnej Vansovej Lomničky. Š. Popovič bol členom 

odbornej poroty 34-krát. Celý život zbieral materiály o živote a diele Terézie Vansovej, 

                                                           
8 Štefan Popovič sa narodil 21. 12. 1933 vo Vyšnom Slavkove (okres Levoča). Vyštudoval na FF PU v Prešove 

odbor slovenský jazyk – psychológia. Dostal umiestenku na gymnázium do Starej Ľubovne, od roku 1971 do 

roku 1981 bol zástupcom riaditeľa školy, neskôr pôsobil na ZŠ na Svaľjavskej ulici ako učiteľ vo funkcii 

riaditeľa školy. Od roku 1995 bol učiteľom na SOUP v Starej Ľubovni Bližšie: Naša Vansovej Lomnička, 

pamätnica, 50 rokov celoslovenského festivalu umeleckého prednesu žien. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske 

osvetové stredisko, 2017, s. 21. 
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pripravoval každoročne spravodajcu Vansovej Lomničky i pamätnice, stále sa snažil 

predstaviť T. Vansovú inak, zároveň viedol i jedinečný archív podujatia.9 

 Prvý ročník Našej Vansovej Lomničky sa konal v nedeľu 19. novembra 1967 

v Lomničke pri Podolínci pri príležitosti 110. výročia narodenia a 25. výročia úmrtia Terézie 

Vansovej a bol spojený s otvorením stálej výstavky o živote a diele autorky. Zámer otvoriť 

iba pamätnú izbu či výstavu10 o T. Vansovej sa neskôr zmenil na organizovanie súťaže žien 

v prednese poézie a prózy. V rokoch 1968 – 1977 sa súťaž konala v Podolínci, v roku 1978 

v Poprade, v roku 1979 v Mlynčekoch, od roku 1980 (15. ročník) sa pravidelne festival koná 

počas jesenných mesiacov (spravidla október) v Starej Ľubovni. Od roku 2009 (42. ročník) 

má festival v Starej Ľubovni názov Naša Vansovej Lomnička. 

Keďže je NVL festivalom, ale zároveň i súťažnou prehliadkou, neoddeliteľnou 

súčasťou sú recitátorky a odborná porota, tiež i udeľovanie ocenení. Samozrejme, posolstvom 

festivalu určite nie je súťaživosť či „recitačné preteky“, ale skôr uvedomovanie si krásy a sily 

umeleckého slova, vzájomné stretnutia, láska k umeniu. V rokoch 1968 – 1977 sa súťažilo v 

kategóriách poézie a prózy, pričom bolo udeľované 1. – 3. miesto. V roku 1978 sa k už 

existujúcim kategóriám zaviedli dve vekové kategórie, a to do 35 a nad 35 rokov. V roku 

1982 dochádza k zmene – súťaž sa stáva festivalom umeleckého slova a recitátorky sú 

hodnotené 3 stupňami: vynikajúci, veľmi dobrý a úspešný prednes, takýto systém oceňovania 

trvá do roku 1995. Od roku 1996 sa opäť uplatňujú kategórie poézie a prózy, do 35 a nad 35 

rokov a udelenie 1. – 3. miesta, pričom pribúdajú špeciálne ceny, ako sú napríklad: Cena 

ministra kultúry SR, Cena primátora, atď. V rokoch 1999 – 2004 sú recitátorky ocenené 

zlatým, strieborným alebo bronzovým pásmom a osobitnými cenami. Od 2005 – súčasnosť sú 

všetky účastníčky ocenené diplomom za recitátorský prínos a udeľujú sa osobitné ceny za 

výnimočné prednesy. 

O veľkom záujme žien o umelecký prednes svedčia aj stabilne vysoké počty 

recitátoriek, ktoré sa zúčastnili jednotlivých ročníkov, za 50 rokov je to viac ako 2 000. 

Napríklad, v roku 1977 na 12. ročníku recitovalo rekordných 83 žien. Naopak, najmenej 

recitátoriek, 16, sa stretlo na NVL v roku 2006. V rokoch 1977 – 1998 sa recitovalo 

nepretržite okrem slovenského jazyka aj v ukrajinskom a maďarskom jazyku. Mnohé ženy sa 

na Lomničku opätovne vracajú niekoľko rokov či desaťročí, viaceré z nich získali niekoľko 

                                                           
9 Pri každom ročníku NVL sa pripravoval bulletin alebo spravodajca, ktoré zachytávali atmosféru, priebeh 

podujatia, ale aj mená recitátoriek a názov a autora prednášaného textu. Pri jednotlivých výročiach sa 

pripravovali aj pamätnice (20., 30., 40. a 50. výročie), ktoré mapovali predchádzajúce ročníky NVL.  
10 Pamätná izba Terézie Vansovej sa najprv nachádzala v Lomničke, neskôr v Podolínci. Od roku 2001 bola 

situovaná na Gymnáziu Terézie Vansovej, od roku 2009 má pamätná izba svoje stále miesto v Galérii Provinčný 

dom v Starej Ľubovni. 
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ocenení (2 – 21), najviac si ich vyrecitovala Mária Škarohlídová z Bratislavy (21), ocenenie 

získala aj na 51. ročníku NVL. 

Podobu Lomničky formovala aj odborná porota, ktorá nebola len prísnym sudcom, ale 

aj dobrým radcom. Poroty boli pod vedením ozajstných odborníkov, dokopy v nej pôsobilo 

101 členov, boli medzi nimi významné osobnosti kultúrneho života – spisovatelia, herci, 

režiséri, jazykovedci a iní majstri slova, odborníci na umelecký prednes, za všetkých 

spomenieme aspoň Jozefa Mladoňa, Jána Findru, Gustáva Hupku, Máriu Kráľovičovú, Evu 

Kristinovú, Hildu Michalíkovú, Jozefa Mistríka, Štefániu Pártošovú, Idu Rapaičovú, 

Vladimíra Ruska, Juraja Sarvaša, Lýdiu Vadkerti-Gavorníkovú, Darinu Vašíčkovú a Petra 

Vilhana. Najviac členov poroty sa zišlo v roku 1978, bolo ich 14.11  

História festivalu Naša Vansovej Lomnička je aspoň čiastočne zmapovaná 

predovšetkým v jednotlivých pamätniciach vydaných pri jej výročiach, v spravodajcoch, 

bulletinoch či článkoch v regionálnej tlači, ale i v časopisoch Slovenka a Javisko. Mnoho 

pozornosti sa venovalo štatistikám jednotlivých ročníkov, ale i umeleckej tvorbe (zväčša 

básňam), ktoré boli napísané o  NVL. Mnoho z textov v pamätniciach a spravodajcoch je 

napísaných z osobných spomienok – organizátori, porotcovia i recitátorky formulovali svoj 

pohľad na Lomničku, písali o zážitkoch, o tom, čo prostredníctvom NVL získali, o svojich 

bezprostredných skúsenostiach.  

Doposiaľ však ešte nebola analyzovaná oblasť umeleckých textov, ktoré sa recitovali 

v jednotlivých ročníkoch, preto sme sa rozhodli vypracovať materiál, ktorý by obohatil tento 

výskum. Na základe bulletinov a podkladov k NVL z rokov 2001, 2002, a 2006 – 2017 sme 

zostavili zoznam interpretovaných textov. Dôležité pri jeho vytváraní boli dve hlavné 

kategórie, a to rozdelenie  na slovenských a zahraničných autorov a následné delenie textov 

na poéziu a prózu.  

 

Tabuľka č. 1 Slovenskí autori – poézia.12 

Meno 

autora/autorky 

Názov diela 

Beniak, Valentín Reťaz, Antipasát, Popolec, Lýra je tvoja, Štyri dlane 

Berešíková, Radka Rovnováha 

Bielik, Miroslav Nepatrný pohyb po naklonenej rovine 

                                                           
11 Údaje o jednotlivých ročníkoch NVL, porotcoch a recitátorkách preberáme z pamätnice vydanej pri príležitosti 

50. výročia festivalu – Naša Vansovej Lomnička, Pamätnica, 50 rokov celoslovenského festivalu umeleckého 

slova žien. Štatistiky a údaje sme však prepojili s novým kontextom a snažili sme sa ich usúvzťažniť so 

súčasnosťou.  
12 Autorov, ktorých texty sa recitovali, uvádzame v abecednom poradí. Za názvom diela uvádzame počet 

opakovaní toho istého textu, ak k takej situácii v priebehu analyzovaných rokov došlo. 
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Botto, Ján Kríž a čiapka, Vojenské piesne 

Brendza, Boris Obrazce 

Buraľová, Iveta montáž 

Buzássy, Ján Návšteva, Svetlo vôd (2x) 

Dilong, Rudolf V písanke doma 

Dubovcová, Anna Sme tu krátko, Tak sme si zvykli, Motýľ 

Eperješiová, 

Zuzana 

Áno za život 

Fuchs, Ľudovít Sonety pre môjho anjela 

Geišberg, Marián Sťažnosť vody 

Haľamová, Maša Monológ, Verše (2x), Červený mak, O nerozdielnej rozdielnosti 

Hivešová-Šilanová, 

Daniela 

Klauniáda (3x) 

Hupka, Gustáv Z môjho mlčania 

Hviezdoslav, Pavol 

Országh 

Hájnikova žena (2x), Ežo Vlkolinský, De profundis, Kain a Ábel, 

výber z lyriky, Agar, sonety, Ráchel (2x), U kaplice, Zuzka Majerovie 

Jankalová, Mária montáž (2x) 

Kolenič, Ivan Zuzana povedala 

Kostra, Ján Chuť po bozkoch 

Kováč, Mikuláš Polnočná báseň, Posledný žart, Strach šľachtiteľa koní 

Kráľ, Janko Zverbovaný, Bezbožné dievky (2x), Povesť, Kríž a čiapka, 

Vyslobodenie 

Krasko, Ivan Vesper Dominicae 

Križka, Teodor Skorocely (2x) 

Kupec, Ivan Žalospev múzy odpočúvaný vo víchre 

Lehenová, Tatiana Vravím jej Sibyla (2x) 

Lenko, Július Medzi ľuďmi 

Mageranová, Erika Otvorená dlaň 

Marec, Jozef Balada o hadej žene 

Mihálik, Vojtech Zdrapy, Šarža 

Motulko, Ján Dialóg s Bohom 

Peteraj, Kamil Čo chceme od človeka, Jeseň 

Plávka, Andrej Rozhovor 

Plecitá, Anna Nevesta 

Podjavorinská, 

Ľudmila 

Vodník, Utopená (2x) 

Podracká, Dana Svit, Madona 

Poničan, Ján Hĺbky a diaľky 

Repčiak, Tomáš Krištáľová noc, Alžbetin chrám, Svätá Helena, Večera, Vysoko nad 

Bystricou, Juliánin kľúč 

Rúfus, Milan montáž z básní, Ľudia v horách, Kontemplácie (2x), Tri práčky, Zabitá 

sestra, Báseň a čas, O dvanástej komnate, Óda na radosť, Kráľ času, 

Cesta k slncu, Pecko Sprostáčik (3x), Či jesto pravdy na svete 

Sabolová, Paula Kamenná ruža 

Silan, Janko Nie je to divné 

Šimonovič, Ján montáž 

Sládkovič, Andrej Marína, Krajanom, Prosba 

Smrek, Ján Múza, Báseň o krásnej matke, Pod kvitnúcim oleandrom 
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Solivajsová, Zlata Slnovraty, Pierko po pierku 

Strážay, Štefan montáž 

Štrpka, Ivan  Stav vecí 

Štúr, Ľudovít Nezábudky 

Tančáková, Monika montáž 

Tomáš, Radoslav montáž 

Ušák Oliva, Paľo Neviditeľná 

Vadkerti-

Gavorníková, Lýdia 

Slamené piesne, Odobierka s vinohradom 

Válek, Miroslav Zem pod nohami, Slovo (2x), Z vody, Hrášok, Dotyky, Jesenná láska 

Veigl, Svetoslav Cesta k pánovi 

Zambor, Ján Príbeh národa, príbeh reči 

Žáry, Štefan Povesť 

 

Tabuľka č. 2 Zahraniční autori – poézia.  

Meno autora/autorky Názov diela 

Baudelaire, Charles Parížsky splín  

Bergmann, Ingmann Jesenná sonáta 

Böhm, Alfonz Žaneta 

Borges, Jorge Luis Dejiny noci 

Cvetajevová, Marina Nespavosť, Pokus o žiarlivosť, Chcela by som s vami žiť 

Di Prime, Diana montáž 

Džibran, Chalil O láske 

Erben, Karel Jaromír Vodník 

Ginsberg, Allen  Vytie 

Hughes, Langston Piesne mrakodrapového pevca 

Jesenin, Sergej Radová 

Linserová, Luisa Voláte ma Mária Magdaléna 

Ovidius, Publius Naso Orfeus v podsvetí, Umenie milovať 

Plath, Sylvia Hrana, Nespavosť 

Poe, Edgar Allan                                            Zvony, Havran (2x) 

Prévert, Jaques Láska (montáž, 2x),Zametač, Náhly trik, Čakaj ma pod 

brestom  

Puškin, Alexander Sergejevič Eugen Onegin (2x) 

Rilke, Rainer Maria Orfeus, Euridika a Hermes (2x) 

Sapfó Piesne 

Snopkiewiczová, Halina Slnečnice 

Solouchin, Vladimir 

Aleksejevič 

Ako sa pije slnko 

Szymborska, Wislawa 49 básní, Chvíľa 

Švač, Brano výber z tvorby 

Thákur, Rabíndranáth Stroskotanci, Básne (2x) 

Villon, Francoise Lamentácie starej zbormajstrovej (2x) 

Voznesenskij, Andrej Monológ Marilyn Monroe, V emigrantskej kaviarni 

Wolker, Jíři Balada o nás 

Ziedonis, Imants Epifánie 
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Tabuľka č. 3 Slovenskí autori – próza. 

Meno autora/autorky Názov diela 

Balla Pľuvanec z Toleda (2x) 

Bodnárová, Jana Žena s jedným okom hnedým a druhým 

fialovým 

Cíger-Hronský, Jozef Andreas Búr Majster, Svet na trasovisku, 

Pisár Gráč 

Dobrovoda, Ľubo Ja, malkáč 

Dušek, Dušan Holokrk, Mravce 

Figuli, Margita Príval, Otcov list 

Gregorová, Hana Slovenka pri knihe 

Haruštiak, Dušan Zem 

Hečko, František Červené víno 

Hevier, Daniel Dievča na zábradlí, Rozprávky pre 

dospelých 

Horák, Karol Cukor 

Hvorecký, Michal Eskorta (2x), Láska a smrť na Vianoce 

Chrobák, Dobroslav Návrat Ondreja Baláža 

Jarunková, Klára Jediná 

Jašík, Rudolf Čas medených tvárí 

Jesenský, Janko Pani Rafiková 

Karpinský, Peter Keď pôjdem cez údolie 

Karvaš, Peter O závisti (2x), V pyžame 

Klimáček, Viliam Tapetová ruža 

Kováčik, Peter Svadobná kytica 

Kukučín, Martin Veľkou lyžicou 

Kupec, Ivan Rozhovory s Emíliou 

Lichnerová, Rút Rieka 

Milčák, Ján Chlapec Lampášik 

Mináč, Vladimír Dúchanie do pahrieb, Malý smútok pre dve 

osamelé ruky 

Mitana, Dušan Môj rodný cintorín 

Mlčochová, Jela Klebetnica 

Mokoš, Jozef O vodníkovi Hahastroškovi 

Nádaši-Jége, Ladislav Na operáciu s truhlou, Kozinský mlyn 

Pankovčín, Václav Tri ženy pod orechom 

Pastirčák, Daniel Rozprávka o večnosti 

Rankov, Pavol My a oni, oni a my 

Rozenbergová, Vanda Kohútova robota (2x) 

Slančíkova-Timrava, Božena Príbuzná, Skon Paľa Ročku (2x), Pomocník, 

Ťapákovci (2x), U Kanátov, Mocnár 

Sloboda, Rudolf Chúďa pracovité sa vydáva, Niečo sa musí 

stať 

Šandor, Elo Sváko Ragan z Brezovej 

Šikula, Vincent Udrieť pastiera, Vilma 

Šikulová, Verona Dušinka 

Šimko, Štefan Motýľ, Katherinn Steinstern 
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Štepka, Stanislav Básnik Lojzo 

Švantner, František List, Ľudská hra 

Uličiansky, Ján Človek na nitiach, Analfabeta Negramotná 

Urban, Milo Roztopené srdce (2x), Skok do priepasti, 

Človek, ktorý hľadal šťastie 

Vadas, Marek Boh vo dverách 

Vansová, Terézia Z rovín Dolnozemských, Sirota 

Podhradských 

Zguriška, Zuzka Mestečko na predaj, Zuby (2x), Divadlo na 

kopaniciach (2x), Bičianka z doliny 

Zúbek, Ľudo Jar Adely Ostrolúckej 

Zvon, Peter Tanec nad plačom 

Žuchová, Svetlana Jedným slovom nejem svinstvá 

 

 

Tabuľka č. 4 Zahraniční autori – próza.  

Meno autora/autorky Názov diela 

Ado, Nikolaj Soľ a tabak 

Ajtmatov, Čingiz Materinské pole, Džamila 

Amado, Jorge Mária Zbojníčka 

Andersen, Hans Christianan Pastier svíň, Slimák a ružový ker 

Benioff, David Mesto zlodejov 

Carrol, Lewis Mrož a tesár 

Coupland, Douglas Eleanor Rigby (2x) 

Čapek, Karel Život a diela skladateľa Foltýna-Ariel 

Čechov, Anton Pavlovič Úradníkova smrť, Nevšedná nátura, 

neopatrnosť, Neúspech, Román o base, 

Nešťastie, Dcéra Albionu 

Dahl, Roald Pani Bixbyová 

Damaso, Alonso Žena s kanvicou na olej (2x) 

De Buron, Nicole Kam som dala okuliare 

Denežkinová, Irina Daj mi (2x) 

Dostojevskij, Fiodor Michajlovič Zločin a trest, Bratia Karamazovci 

Fabienová, Simonne Budeš ako iní 

Gibbsová, N. Rozhovor s prírodou 

Glukhovsky, Dmitry Metro 2033 

Gorkij, Maxim Dievča a smrť, Legenda o pánkovi 

Grass, Günter Deň otcov 

Hamner, Earl  Spencerova hora  

Hockenová, Sheila Ema a ja 

Henry, O. Kliatba lorda Darhustra 

Chaplin, Charlie Diktátor 

Kanevskij, Aminadov Jako otec nechával mamu 

Kenelly, Brendan Sviňa 

Knigh, Damon Nezahynie pri výbuchu 

Le Clézio, Jean-Marie Gustave Zavraždené muchy 

Lenč, Leonid Manička 
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McCulloughová, Colleen Vtáky v tŕní  

Orwell, George 1984 

Pawlovská, Halina Prečo som sa neobesila 

Petrov, Jevgenij –  Iľf, Ilja Auksentis filosopulo, Druhá mladosť 

Piecuch, Vladimir Žreb 

Sajko, Ivana Žena bomba 

Southey, Robert Sviňa 

Steinbeck, John O myšiach a ľuďoch 

Šolochov, Michail Rozoraná celina 

Tokarevová, Viktória Šťastný koniec (2x) 

Zoščenko, Michail 

 

Z myšlienok divadelníka, Madona, Telefón, 

Palageja 

 

 

 Z uvedených tabuliek vyplýva, že sa v sledovaných rokoch najviac recitovala 

slovenská poézia, i v próze prevládajú domáci autori nad zahraničnými. Celkový počet textov 

prózy a poézie je takmer vyrovnaný. Najviac interpretovaných textov je z pera spisovateľov, 

ktorých môžeme považovať za kánon slovenskej či svetovej literatúry, menej sa prednášajú 

texty súčasných tvorcov. V slovenskej poézii sa najčastejšie objavovali texty Milana Rúfusa, 

Pavla Országha Hviezdoslava, Maše Haľamovej a Janka Kráľa. Špecifickým prípadom je 

Tomáš Repčiak, ktorý píše básne priamo na mieru recitátorke Júlii Čurillovej. Zo svetovej 

poézie boli na ostatných ročníkoch NVL najviac recitované básne Jacquesa Préverta. 

V slovenskej próze sa najviac interpretovali texty Mila Urbana, Jozefa Cígera-Hronského, 

Boženy Slančíkovej-Timravy a Zuzky Zgurišky. V zahraničnej zas Antona Pavloviča 

Čechova. Môžeme konštatovať i výraznú tendenciu výberu a interpretácie textov od autorov, 

ktorí žili a tvorili v prvej polovici 20. storočia.  

Zo žánrového hľadiska v poézii prevláda intímna a prírodná lyrika či balady. 

Opakujúcim sa prvkom je i to, že sa nerecitujú samostatné dlhšie básne, ale často je text 

vystavaný z viacerých básní či fragmentov tvorby toho-ktorého autora, v tomto prípade sa 

používa metóda montáže. V próze môžeme sledovať tendenciu zamerania sa na poviedky, ale 

objavujú sa i úryvky z väčších románových celkov. Zásadná diverzifikácia prozaických textov 

prebieha na poli komické  – vážne.  

Niektoré recitátorky recitovali svoje vlastné básne, v tomto prípade hovoríme 

o autorskom prednese. Zaujímavou skutočnosťou je i to, že viacero ukážok sa neustále 

objavuje v priebehu rokov – zväčša ide o texty, ktoré ponúkajú recitátorovi priestor na 

realizáciu, zároveň sú všeobecne považované za umelecky hodnotné a svojím posolstvom 

stále aktuálne. V úvode tejto štúdie sme uvažovali o špecifickosti umeleckého prednesu ako 

druhu umenia, jeho dôležitou súčasťou je prednášaný text. Takýto text by mal spĺňať určité 
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estetické i umelecké hodnoty, preto sa domnievame, že si recitátorky opakovane volia známe 

texty, ktorých hodnotu preveril čas, ale zároveň stále ponúkajú nové možnosti interpretácie. 

Myslíme si, že podobná analýza všetkých recitovaných textov za doterajšie 

fungovanie Našej Vansovej Lomničky by obohatila množstvo materiálov, v ktorých je 

zachytená história festivalu, ale tiež by bola vhodnou metodickou pomôckou pre umelecký 

prednes všeobecne.  

Naša Vansovej Lomnička má svoje pevné miesto v kalendári kultúrnych podujatí na 

Slovensku. Je to festival, ktorý spája celé generácie recitátoriek, poskytuje priestor na tvorivý 

dialóg medzi recitátorkami a porotcami. Neustávajúci záujem o NVL svedčí i tom, že 

umelecký prednes je dôležitá súčasť umenia i kultúrneho dedičstva.  
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