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Heaney s archeologickou zručnosťou vykopáva svoje korene – raz osobné, inokedy stratené v
rašeline ság, mýtov a histórie, no vždy citlivo volí primerané jazykové prostriedky.

ANNE STEVENSONOVÁ, The New York Times Book Review

Jeho poézia pôsobí dojmom, že pri preklade sveta do poézie sa nič nestráca a že len
prostredníctvom poézie začína svet, o ktorom vypovedá, naplno existovať... Patrí mu zem,
ktorá sa priamo a naplnená poznaním prihovára telu. Odohráva sa to bez najmenšieho
náznaku odcudzenia. A koreň každého slova je jemným potrasením ruky medzi hovoriacim a
tým, o čom hovorí.
SEAMUS DEANE, Times Literary Supplement

Principiálny írsky básnik Seamus Heaney je limitom, kam to v tomto – pre niekoho
poľutovaniahodnom – svete môže dotiahnuť básnik prostým slovom a prostým bytím,
navzdory okolitej predajnej kultúrnej poklesnutosti a navzdory nepredajným literárnym
trpaslíkom, ktorým sa nedostáva Snehulienka a ktorí majú zásadný odpor voči každému, kto
niečo znamená mimo ich súkromného sanatória.
MIROSLAV HOLUB

PIESEŇ
Jarabina ako narúžované dievča.
Medzi vedľajšou a hlavnou cestou
sa ponad tŕstie týčia
jelše vo vlhkej, kvapkajúcej diaľke.
Sú tu bahenné kvety dialektu
aj dokonalé tóny slamienok,
i chvíľa, keď sa vtáčia pieseň veľmi
priblíži hudbe toho, čo sa odohráva.

