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Tryzne súčasného vedomia v jeho vzťahu k svetu a funkcia, ktorú v súčasnosti môže plniť
poézia a umenie, to sú otázky, ktorým dielo Yvesa Bonnefoya čelí od svojich začiatkov.
Prináša na ne odpoveď spôsobom slobodným a úplne osobným, ale s úsilím sprostredkovať
zmysel, ktorý môže byť zdieľaný v širokom meradle.
JEAN STAROBINSKI, 1997

Bonnefoy premýšľal o povahe reči. Ako všetci jeho slávni predchodcovia. Je to bič alebo
záruka plodnosti poézie vo Francúzsku, že tvorba si vždy formuluje básnické umenie? Du
Bellay ako Hugo, Malherbe ako Mallarmé, Boileau ako Valéry všetci sa podriaďujú zákonu,
že treba byť básnikom, ako u Descartesa, v medziach pravidiel. Bonnefoy by sa zaiste mohol
ocitnúť na križovatkách budúceho času v tom, že jeho básnické umenie vychádza z reflexie o
reči, ktorá zaväzuje budúcnosť „posvätného“ v poézii. Na základe svojej skúsenosti ako
prekladateľ Shakespeara Bonnefoy usúdil, že existuje metafyzika jazykov, to znamená istý
druh psychologickej aury slov a syntaktických štruktúr. Toto zistenie sa pokúsil vypracovať
pomocou rozlíšenia medzi univerzálnym a konkrétnym.
MANUEL DE DIÉGUEZ, 1962

Takmer celá básnická reflexia Yvesa Bonnefoya môže sa chápať ako úsilie preskúmať poučný
príbeh, dôsledky a vývoj sporu, ktorý sa vo Francúzsku 19. storočia vykryštalizoval v dielach
Nervala, Baudelaira, Rimbauda a Mallarmého. Tento spor, ktorý sa napokon mieša s dejinami
našej modernity, je sporom možnosti alebo nemožnosti jazyka poézie. Je to neúnavné
vyslovovanie otázky, aký je zmysel formy, a azda ešte hlbšie, aká je legitimita básnického
činu.
JOHN E. JACKSON, 1976

Básne Yvesa Bonnefoya, jeho rozprávania, jeho eseje o umení a literatúre, jeho preklady a
umelecká a intelektuálna celistvosť, ktorá ich charakterizuje, z neho urobili jednu z
dominantných postáv kultúry našej doby. Šírenie jeho kníh a ich nepochybná a trvalá
prítomnosť v súčasnom spore o literatúru a estetiku foriem prispeli k tomu, že sa jeho
myšlienka stala nevyhnutnou pre každú bytosť, ktorá dnes túži po tom, aby „s básňou obývala
zem“.
FABIO SCOTTO, 2003

OBJAVENÝ KRAJ
A hviezda na prahu. A vietor trvajúci
v nehybnom objatí.
Slovo a vanutie v tom dlhom boji viazli,
keď zrazu prišla tíš číreho bezvetria.
A objavený kraj bol sivý prakameň.
V hĺbke a diaľave ležal svit mŕtvej rieky,
však dažde za nocí, čo prekvapili zem,
vznietili oheň sŕdc, čo časom nazývaš.

