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Příloha č. 1 

 

Bibliografie děl Mirka Kova če (* 26. 12. 1938) 

 

Romány: Gubilište (1962, 1970, 1990), Moja sestra Elida (1965), Životopis Malvine 

Trifković (1971), Ruganje s dušom (1976), Vrata od utrobe (1978), Uvod u drugi život 

(1983), Kristalne rešetke (1995), Grad u zrcalu (2007) 

 

Soubory povídek: Rane Luke Meštrevića (1971, 1980), Nebeski zaručnici (1987), Ruže za 

Nives Koen (2005) 

 

Soubory esejů: Europska trulež (1986), Europska trulež i drugi eseji (1994), Na odru 

(1996), Cvjetanje mase (1997), Pisanje ili nostalgija (2008) 

 

Kniha filmových scénářů: Okupacija u 26 slika i drugi scenariji (1990) 

Scénáře k filmům: Mali vojnici (1968), Lisice (1970), Muke po Mati (1974), Okupacija u 

26 slika (1978), Dunavski znak / Usijanje (1979), Pad Italije (1982), Večernja zvona 

(1985), Dan za tetoviranje (1991) 

 

S Filipem Davidem vydal knihu dopisů: Knjiga pisama 1992.–1995. (1998) 

 

Od roku 2003 postupně vychází v chorvatském nakladatelství Fraktura (Zagreb) sebrané 

dílo Mirka Kovače. Dosud vyšlo: Isus na koži (2003), Vrata od utrobe (2003), Kristalne 

rešetke (2004), Ruže za Nives Koen (2005), Uvod u drugi život (2006), Ruganje s dušom 

(2007), Malvina (2007), Grad u zrcalu (2007), Pisanje ili nostalgija (2008), Knjiga pisama 

(2008), Evropska trulež (2009), Elita gora od rulje (2009). 

 

Držitel mnoha literárních cen, například: NIN-ova nagrada (1978, 1986), Andrićeva 

nagrada (1980), Tucholsky Prize (1993), Herderova cena  (1995),  Bosanski stećak (2003), 

Vilenica (2003) nagrada Meša Selimović, 13. jul, Vladimir Nazor i August Šenoa.  

 

Kovačova díla jsou přeložena do švédštiny, francouzštiny, němčiny, slovenštiny, 

angličtiny, španělštiny, italštiny, holandštiny, slovinštiny, slovenštiny, češtiny, maďarštiny 

a polštiny. 
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Příloha č. 2 

 

Překlady uvedených citací 

 

 
                                                 
a Každou knihu píše z pozice neustálé proměny, stále mění perspektivu nahlížení svých (i 

univerzálních) obsesivních, věčných témat. 
b Kouzlo Kovačova vyprávění nespočívá v nalézání, nýbrž v hledání. 
c Mezi nimi bylo vždy bosých, hladoví křižovali kolem vyschlých studní v honbě za vodou. 
d V Hercegovině už není bůh. 
e Nad tou částí Hercegoviny slunce nehybně stojí. 
f Horko stále více houstlo a den se stával neprůhledným, jeden pták se snese a více se 

nevznese, někde daleko vanul vítr, to se mohlo vytušit podle další vlny horka, která se 

nenadále objevila … Nyní bylo všem stejně, všechny obklopovala stejná nehybnost, jedna 

těžkopádná, trpká a dusná přítomnost. 
g S tvrdým nebem, které se dokáže tak nelidsky zapálit, s tím sluncem, které je nehybné a 

které stojí nad špinavým městem. 
h Zavládla, jak psali kronikáři, strnulost a lhostejnost. 
i Ze strání pronikala pouze vůně pelyňku, jako by tak pelyněk činil tomu nesmírnému parnu 

naschvál, byl slyšet zpěv nějakého zbloudilého ptáka. 
j Smrt je zvyk. 
k Někdo si všimne, že se tento vlak podobá samotné smrti. 
l Štěstí v Hercegovině neznamená být živý, štěstí je něco, po čem všichni touží, i ti, o 

kterých jsem věřil, že jsou šťastní, stěžovali si na život. 
m Všude po této zemi Hercegovině jsou hroby z období válek a hladu, už se nevědělo 

pořadí ani místo, kde jsou Hercegovci zakopaní. 
n Bilećani, kteří mají hříchů za celou Hercegovinu. 
o V Hercegovině už není bůh. 
p Jediné, co nás drželo při životě, byla nenávist. 
q Slunce v zenitu se stává metaforou pro situaci, kdy v člověku převládne jeho temná 

strana. 
r Podobá se zlu. 
s Bileća je přítomná všude, na každé cestě, v každém městě, v každém člověku. Kamkoli 

člověk vstoupí, kamkoli ho ďábel zavede, pod nohama se mu zjeví Bileća. Dle slov 
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nejstaršího Hercegovce Simeuna, každý nosí Bileću v sobě, špinavou, černou, churavou. 

Aneb dle slov Radojice z Gacka, toto prokleté popraviště. 
t Nad průvodem se vinul dým, ačkoliv více připomínal oheň, nebo něco ještě světlejšího, 

samotnou smrt. 
u Na konci průvodu se  začala nejsmutnější píseň, mísila se s dalšími zvuky a stávala se 

jakousi bolestnou směsicí lidí a zvířat. 
v Někteří mysleli, že jim lebky prohoří, že se jim mozek uvaří. 
w Dnes je smrt světa. 
x Stalo se! (Zj, 16:17) 
y Lidé hleděli do nebe, ale to bylo vzdálené a hluché, téměř bezbarvé. 
z Aby se vyvarovali cokoli říkat proti státu, železničářům a vojenským osobám. 
aa Mezitím řekl, že se objevil nějaký hluchoněmý člověk, že přichází přímo z Bileći a že 

pronese řeč. 
bb Rysy jeho obličeje připomínaly někoho, kdo byl již dávno od dětství nešťastný. 
cc Celý život přemýšlel, co by mohl učinit, aby ho lidé začali mít rádi, ale to byly jen 

prázdné sny, o cokoliv se totiž pokusil, připadalo lidem směšné, někdy i podivné. … Kolik 

lásky on lidem věnoval, stejně tolik mu vrátili na urážkách a nenávisti. 
dd A začali se modlit za smrt jeho, ale smrt k Danilovi nepřicházela, jelikož jeho srdce bylo 

dobré. 
ee Na její tváři spočíval úsměv tak smutný, jako by ji celý život ponižovali.  
ff Adame, odpusť, ale myslel jsem, že nenávist mě může zachránit. 
gg Celá kniha je zabydlena a uzavřena obrazy smrti. 
hh Smrt se stala nutností k potvrzení lidské tragiky, jelikož je jistá a nevyhnutelná; nemůže 

se obejít a předběhnout, a život, jakkoli vytrvale to Josif špatně naučeným jazykem 

zapisoval, nelze „předstihnout“. 
ii Kovač je malíř lidské podvojnosti, ambivalence. 
jj Ve svém vyprávění sjednotí andělskou něžnost a démonickou surovost, biblickou 

důstojnost a „deviantnost“ apokryfů, aby tak ve svých prózách smířil protiklady, které jsou 

objektivně nesmiřitelné. 
kk o bohu i o ďáblu 
ll Proto ti pravím: Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. 

Komu se málo odpouští, málo miluje. (Lk, 7:47) 
mm Nejnešťastnějším člověku z východu. 
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nn Já jsem nejsmutnější člověk, který obětoval život druhým, a oni mu odpověděli 

nepochopením a  sobectvím … Ó, já jsem opravdu, opravdu zbytečný člověk.  
oo Koherenci  Kovačova díla tvoří složená, chvějící se rovnováha protikladností: na jedné 

straně je biblická vznešenost a slavnostnost jazyka a na druhé sarkasmus heretika a 

rouhače, který říká: Ďábla musíme přijmout s větší radostí. 
pp Kovačova Hercegovina je jako mytická krajina předurčena k neobyčejnostem; čím jsou 

ošklivější, tím jsou působivější, a čím jsou působivější, o to víc je země, které náležejí, 

výjimečnější. 
qq Celý příběh je „roztříštěný“, „slepený“ z relativně samostatných částí, které se spojují 

v celek dle principu různobarevných kamínků jakési mozaiky. 
rr Celý román působí jako blouznivé, na hromadu seskupené ostré a temné (temné ve 

smyslu utrpení) množství střepů lidských zrcadel. 
ss Celá kniha připomíná jednu dlouhou, monotónní noc. 
tt  příběh rozkladu 
uu O tragédii, o všem, musíme mluvit s posměchem. 
vv Tato kniha není románem, ani povídkou, je pouze vzpomínkou. 
ww Literatura je kroužení textů v textech, jelikož knihy slouží knihám, čtení podněcuje 

psaní, aneb jak Herman Majer říká: Literatura se živí literaturou.  
xx Stylizovaný románový autocitát, respektive meditativní variace na téma, které Kovač již 

zpracoval v románu Má sestra Elida. 
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