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Prekvapená som nad cenou časopisu Nový život, vďaka členom 

odmeňovacej komisie, že si povšimli  moju tvorbu, nečakala som, že moja 
tvorba zaboduje...  

 Prečo sa vlastne prekvapujem? Všetko tu na tejto našej zemi už vraj bolo 
a znova bude, napísal by dakde v púštnom kláštore starý mních do svätých kníh 
života a po ňom i básnik. Pravda, na toto všetko nie je jednoznačná odpoveď. 
Mňa skôr trápi, že v našom literárnom živote je citeľná abstinencia mladých 
autorov, že je skôr poskromná literárna tvorba, hoci sa aj časopis aj Národnostná 
rada súbehmi snažia podnietiť mladých aby písali; oni by náš časopis a našu 
tvorbu aspoň posunuli do iných polôh a nie do takýchto melancholických úvah 
ako sú moje; hoci je postmoderná doba v literatúre a umení za nami, ona vlastne 
držala krok s vedou; ale čo po tejto post postmodernej dobe príde nemôžeme 
celkom predvídať;  mám dojem, že ako je to v hudbe tak aj v literatúre a umení 
budeme sa možno vracať k začiatku do smerov predchádzajúcich a potom 
vyhľadávať nové, odhaľovať iné smery a nové tvary... Teda,  keď sa pozerám na 
dnešnú nepoetickú dobu, v ktorej sú do popredia vysunuté už iné len nie tie 
etické hodnoty, ktoré sme my, predchádzajúce generácie, zdedili a keď 
pozerám priam na gýčovité  televízne a mediálne show programy ktorými sa 
ubíja a nerozvíja tvorivosť, kritickosť a analytickosť najmä u žiakov a mladých, 
keď títo potom nerozmýšľajú svojou hlavou a všetko neprehodnocujú, do takého 
sveta, cítim, ja už nepatrím. Táto hlučná a povedané rečou ľudu  nečlovečia 
súčasnosť  na mňa dolieha veľmi neinšpiračne až úzkostne. A predsa neprestala 
som tvoriť a sniť a mám z toho dobrý pocit, že takto nesiaham prírode na citlivé 
miesta a nevyvolávam ani hnev bohov!. A keď ide o našu tvorbu mienim, že 
mladých  autorov, samozrejme talentovaných, treba vyhľadávať, písať o nich 
i odmeňovať, ale i stále sledovať a zoznamovať sa navzájom so slovenskými 
autormi v materskej krajine, byť spolu na pulze v súčasnej literatúre, veď ako sa 
naša vzájomná spolupráca rozbehla, verím že prinesie i mnohé výsledky 
a plody; veď patríme k sebe...A každoročné súbehy Nového života na krátku 
prózu a básnické cykly predsa evidujú i nové mená, čo znie optimisticky; mladí 
na našej literárnej „agore“ budú takto častejšie vystupovať s  vlastnou tvorbou 
a pomaly preberať kormidlo tohto nášho, čo i poskromného a  predsa 
významného literárneho života.  Teda mladí nech menia svet, vyhľadávajú nové 
možnosti, formy a svety, osvojujú si lákavý virtuálny svet tvorby ale neprestanú 
i sniť. Ja zatiaľ zostávam verná svojej poetike... 

A pri tejto mojej malej úvahe prichádza mi na um i kacírska myšlienka 
nemeckého filozofa Nitzschea, ktorý raz spomenul, že keď človeku vypadnú 
zuby, jeho vyhlášky sú vraj nedôveryhodné. Neviem čo na to vy, ale ja mu 
celkom neverím: a čo s tými, ktorým zuby už v mladosti či v dospelosti 
vypadali?  
 


