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Nenechajme sa viesť nudnou
nutnosťou, smelšie a veselšie
sa kráča do svahu so slnkom
na tvári.
I keď už skoro nič nie je
tak, ako kedysi, predsa len
nejako je.
A vraj aj bude – ak aspoň
to polojasno slov udrží sa
pred nápormi nudne nutných viet.
Básnik a prekladateľ Jozef
Mihalkovič – kráčajúc smelo
do rôznych svahov tohto
vratkého sveta – odmotal
koncom januára z klbka
rokov osemdesiatu cvernu.
Žiadna neprimerane
oslavná óda sa k básnikovi
jeho rangu nehodí, nešikne.
Nedávno sme si Mihalkovičovu výnimočnosť v slovenskej literatúre uctili nepateticky a vecne: vydaním jeho
dvoch kníh v knižnej edícii
časopisu Fragment.
Sám autor si ich pomenoval neúhybne Listovými
tajomstvami.
Mne ostáva ešte na plné
ústa dodať, aby bolo počuť
aj tam, kde v hluchom dome
prehľadne pestovaných nevedomostí nevedomí súradnice určujú: Jozef Mihalkovič
je Básnik!
V tom slove s veľkým „B“
sú obsiahnuté všetky zimoviská nahrčeného ticha,
všetky fatality i medzierky
burín chladnokrvne bujnejúcej pýchy, všetky zmeny
od horšieho k horšiemu
– a za nimi: otvorené dvory
a zamknuté dvere počatej
Poézie.

Drozdovi

Keď si si sadol vedľa
na haluz,
tu vidiac, ako sa ti chveje
perie,
menoval som ťa
za vyslanca múz,
ktorého nedotknuteľnosť
ma z holej kože derie.

Nebál som sa svojich
mladostí a nebojím sa
ani svojich starostí



Keď niečo robíte,
vždy ako tajnička
v krížovke
prikmotrí sa
myšlienka,
ako keby ste stretli
nevlastného brata.
Chodíte po byte,
keď pred bránami raja
zašuchne v tráve
užovka, spýta sa ťa
kto na dvoje raj krája.

Koláž otázok a odpovedí z rôznych rozhovorov
s Jozefom Mihalkovičom.
Ako by ste charakterizovali
svoju poetiku?
Nechcel by som vyrukovať
s maximami, ktorých sa držím. Zhrniem svoju odpoveď
do charakteristiky na základe
skúseností: záujem o prírodu
v jej vizualite i procesuálnosti, záujem o rodinu s jej
„fyziológiou“ i „filozofiou“,
s ich presahom do okolitého
sveta a okolitých svetov.
Chcem sa stretávať so sebou
ako so živou súčasťou prostredia, v ktorom žijem, až natoľko, že by to mohlo niekedy
znamenať dotknúť sa kozmu.
Kde beriete inšpiráciu?
Inšpirácia je schopnosť reagovať. Skôr ju nachádzam,
ako beriem. Hľadal by som ju,
kde by sa len dalo, keby som
nevedel, že kto ju hľadá, nenájde. Inšpirácia súvisí s rozpamätávaním sa. Rozpamätávam sa na budúce. Nie

””

Krása
s bolesťou súvisia
funkčne.
Nedá sa to
rozpojiť. Keď má
byť niečo krásne,
musí takéto
približovanie
aj bolieť.

na budúcnosť v zmysle histórie, ale v zmysle súvislostí.
Inšpirovaný človek vidí,
ako veci súvisia.
Nepociťujete niekedy
nedostatočnosť poézie
a vôbec písaného slova

v procese premeny sveta?
Nie. Pociťujem rešpekt i pokoru pred tým, čo poézia
a písané slovo v procese premeny sveta ukázali, akej
moci nad ľuďmi sa domohli.
Pochybujete niekedy o sebe?
Aké tam pochybnosti! Keby
som ich nemal, musel by som
si ich vymyslieť. Je to trochu,
ako vedieť alebo nevedieť. Jednoducho o sebe pochybujem
o čosi kvalifikovanejšie ako
predtým, keď som bol mladší.
Ba musel som si vypracovať
metódu obnovovania stavu
nevedomosti. „Vedieť“ v umení zabíja.
Zaujímate sa o politické
dianie, sledujete ho.
Je podľa vás u nás
demokracia?
Áno, je. Ibaže demokratické
usporiadanie a samotná demokracia alebo demokracia
v praxi, to sú skutočnosti,



Básnik Jozef Mihalkovič
FOTO: Marek Mihalkovič
ktoré sa rozchádzajú niekedy
diametrálne.
Kam speje svet?
V obyčajných očiach je svet
ľudí nesmierny do neobopnutia. Ľudia urobili, vytvorili,
stvorili svety vo svetoch. Nie
je možné, hovorím si, aby toto
všetko neprevážilo pri rozhodovaní o nižšie dimenzovaných, partikulárnych sku-

Básnikove fragmenty z Fragmentu
O minulom

Existujú v umení skutočnosti,
ktoré platili, platia a neprestanú platiť, a iné, ktoré neprestávajú platiť vďaka zmenám, ktorými cítenie umenia
prechádzalo.
Ale aj to, čo už neplatí, hrá
rolu pri osvojovaní platných
atribútov umenia minulých
období.

iných. Báseň odovzdáva
tajomstvá vnútorného
sveta ďalej. A vôbec nie je
samozrejmá. Musíte v nej
cítiť zúčastnenosť pri narábaní s jazykom a niečo
viac, ako iba nahliadnutie
do vnútra človeka.
Keď sa to podarí naplniť,
tak sa pri troche šťastia
uliahne báseň.

O dobrej básni

O prekladaní

Báseň musí ponúknuť vnútorný svet jednotlivca ďalším ľuďom a dotknúť sa sveta

Prekladanie je dobrá, ťažká,
krásna práca. Sú to galeje
a mne čosi chýba k tomu,

aby som sa stal prekladateľom, ktorého by som vo svojej osobe mohol brať vážne.
Dosiaľ som však na tým nezlomil palicu, hovorím si,
že nechýba veľa a mohlo
by to byť zhruba ono, to,
čo chcem.
Ako človek veriaci v dobro a jeho prevahu, zápasím
s dešpektom, keď sa dotýkam týchto otázok a posmeľujem sa, hoci viem, čo je
v hre a viem, že sa učíme
celý život.
Prekladanie a písanie spolu

zaujímavo súvisia, u každého vždy trochu ináč. Predpokladám, že prekladanie ma
ovplyvňuje, nie však natoľko
ako autora, lež skôr ako čitateľa. A – cez tie galeje – ako
človeka.

O čítaní

Čítam každý deň. Každý
deň aj píšem a prekladám.
Niektoré veci spomedzi tých,
ktoré čítam, sú prirodzenou
súčasťou každodenného
čítania. Starý zákon, Nový
zákon, niektorí autori, niek-

točnostiach, nižších a užších
záujmoch. Situácia nesmierne
vystupňovala nároky na politikov a ich rozhodovanie rovno
pred našimi očami. Chcem sa
pripojiť k dúfajúcim, pripojiť
svoj hlas k ich hlasu.
Raz ktosi povedal, že Boh
stvoril krásu, aby sa mohol
kochať svojím dielom.
Má teda krása výsadné

postavenie u Boha oproti
ostatnému tvorstvu?
Krása sa nedá vyčleniť z okruhu ostatných skutočností a najmä sa nedá oddeliť od bolesti.
Krása s bolesťou súvisia funkčne. Nedá sa to rozpojiť. Keď
má byť niečo krásne, musí
takéto približovanie aj bolieť.
Potešilo vás niečo
v poslednom čase?

Slnko poteší človeka... Ale aj
noc.
Koľko je vo vašom diele
úprimnosti?
Usilujem sa svoju bezprostrednosť nasmerovať či uplatňovať
najmä voči sebe. Voči iným
nie som preto azda menej bezprostredný alebo, ako hovoríte, „úprimný“. Možno trochu
rezervovanejší.

Keď je nám najťažšie, nemáme
ďaleko k pomysleniu,
že sa zo všetkého vysekáme?
Ide o ilúziu, alebo je to tak?
Slovensko prežilo, Slováci prežili. Doprajme im to, prajme
si to a robme všetko, čo treba, aby to bolo tak, aby to bola
pravda. Cítim sa byť Slovák
a prežívam svet ako príslušník
našich okršlekov sveta.

torí filozofi, výtvarníci,
hudobníci, preklady, dejiny,
rastlinný svet, encyklopédie,
slovníky, devätnáste, dvadsiate storočie, Emily Dickinsonová, Arthur Rimbaud.
Nejeme všetko, čo príde,
a ani nestrávime všetko,
čo pojeme. Tak to je aj s čítaním. Vyberáme si, ani zďaleka nie všetko je určené
pre nás, ale potrebujeme
všeličo a sami vopred nemusíme vedieť, ani neviem
čo všetko. Všetci však musíme dbať, aby sme neprestali
rásť.

rád, že ľudia v strednej
Európe túto reč používajú.
Ak niekto tvrdí, že slovenčina je v defenzíve, nesúhlasím s tým. Keď počujem obyčajných, jednoduchých ľudí
rozprávať po slovensky, toľkokrát to tam zaiskrí a takým
výrečným spôsobom, až som
rád, že som na svete.

všetko vyvŕbilo, nie som
pyšný, do seba zahľadený
človek, nie som mrzút, vidí
sa mi však, že naši nasledovníci potrebujú v skutočnosti
nás, väčšou mierou, než si
pripúšťajú.

milovať o to väčšmi, keď sa
narodia.

O slovenčine

Mám rád slovenčinu. Som

O mladých

Nie som namrzený na mladých, ani ich neignorujem,
uvedomujem si, že sa tu
liahne a už uliahol iný svet,
do ktorého ja sám už možno
nepatrím. Nie je mi všetko
jedno a nie som celkom
uzmierený s tým, ako sa

O narodenej knižke

Niektoré knižky sa zrodia
tak, iné onak.
Niektorým pridá na chuti
do života to, že ich veľmi
chceme, a iným okolnosť,
že sa pred nimi dávame
na útek, skrývame sa, bránime sa im, ale ony nás premôžu a prídu na svet s pečaťou nechcených detí, ktoré
potom za pokánie musíme

O solidarite

Schopnosť fantázie, údivu,
dojatia. To sa vzťahuje
na všetky kultúry a na západné zvlášť.
Preto aj umenie by malo
odmietnuť pohodlné riešenia, také nebezpečné a také
lákavé v čase forsírovania
rýchlych, priamočiarych
trendov. Tým skôr, že umelec ani dnes, ba práve dnes
by sa nemal zbavovať povinnosti solidarity so slabšími,
s takými, ktorí trpia a sami
nesú ťarchu sveta na svojich
bedrách.

Som ako pstruh,
som ako bochník odprataný
z pece.
Som ako vietor, odhodlaný
hľadať,
no neschopný sa domôcť
sviece,
preukázať sa činom,
spočívajúcim
večne v niečom inom.



Už som tak dlho na svete,
že mi začína chýbať,
čo som neprežil.
A už tak dlho píšem,
že mi začína chýbať,
čo som nepreložil.

Jozef Mihalkovič
(30. január 1935)

básnik a prekladateľ, autor
básnických zbierok Ľútosť,
Zimoviská, Kam sa náhlite,
Príležitostné básne a i.
Žije v Modre.

Literárna terasa
je pravidelná
rubrika prílohy
Víkend, ktorá
prináša ukážky
z noviniek
slovenských
literárnych
časopisov.

