Spisovateľ Július Balco (57) vyštudoval Právnicku fakultu UK v
Bratislave, ale venuje sa literatúre.
Pracoval ako redaktor v literárnokritickom mesačníku Romboid,
ako šéfredaktor Literiky, v súčasnosti pôsobí v Národnom osvetovom centre. Popri štyroch knihách
pre dospelých (Voskovožlté jablko, Husle s labutím krkom, Ležoviská, Cestujúci tam a späť) vydal
aj štyri knihy pre deti – trilógiu Strigôňove Vianoce, Strigôňove
prázdniny, Strigôňov rok a najnovšie rozprávku Vrabčí kráľ. Jeho
tvorba je často oceňovaná. Dva

razy získal výročnú literárnu cenu
VÚB, jeho diela vyšli aj v prekladoch.
"Vrabčí kráľ je autorská zvieracia
rozprávka, iba sekundárne nadväzujúca na osvedčené strigônske
postupy z úspešných "strigônskych" próz. Vrabčia rozprávka
má iný sujet, iných hrdinov, iné
nápady na udržanie dynamického
príbehu v neprestajnom vare. Má
všetky znaky dobrej rytmizovanej
detskej prózy: nenásilný príbeh,
humor, výrazovú jednoduchosť,
strategickú premyslenosť, hravosť
a ako mimoriadne elegantný bonus aj zvláštny balcovský druh
nesentimentálnej lyrickosti či poetickosti. Pekne vymodelovaný príbeh zimnej vrabčej anabázy z Trnavy do Budmeríc sa situačne odvíja z typických vrabčích vlastností
– nevedomosti, ukričanosti, lenivosti, vypočítavosti, no Balco mu
vie štylistickými a kompozičnými
prostriedkami dodať sympatickú
ľahkosť, nevšedný šarm a vtip.
Druhú príbehovú rovinu predstavuje téma nežného dievčatka s
nudiacim sa papagájom, ktorý
vstupuje do vrabčieho príbehu a
vnáša doň prinajmenšom inú dimenziu nežného humoru. Príbeh
pointuje mačací živel, s takisto

pekne vycizelovanými charakteristikami tohto druhu rozprávkových postáv, ktoré sú okrem dobre
odtienenej nehy aj nositeľmi trocha nápadnejšieho humoru. Príbeh má svoj veselý happy end, v
ktorom papagájovi pribudne družka a všetci dostanú zasnežené
Vianoce so všetkým, čo k nim patrí..." napísal o knižke Vrabčí kráľ
literárny kritik Alexander Halvoník.
Július Balco dostal vlani za časo-

pisecké publikovanie tejto pôvabnej rozprávky Cenu Slovenských
pohľadov a výber Sekcie pre pôvodnú literatúru Literárneho fondu
mu v júni t.r. udelil výročnú prémiu.
Knižka vyšla vo Vydavateľstve
Spolku slovenských spisovateľov
a ilustroval ju Martin Kellenberger.
Decentne, hravo, dôvtipne. Pretože je o Vianociach, mohla by byť
pekným vianočným darčekom pre
deti od 6 rokov.
(mo)

Július Balco (vpravo) preberá výročnú prémiu z rúk riaditeľa Slovenského literárneho fondu Ladislava Serdahélyho v Klube slovenských spisovateľov.
Snímka Peter Procházka

