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PETER MACSOVSZKY > RAINER J HANSHE

Žijeme v časoch 
podvodníkov,
kšeftárov
a takzvaných
umelcov



 Rozhovor s americkým vydavateľom Rainerom J. Hanshem
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POVEDZTE NÁM, PROSÍM, NIEČO O SVOJOM VYDAVATEĽSTVE, AKÉ BOLI JEHO ZAČIATKY A ČOMU 

SA V ŇOM VENUJETE?

Contra Mundum je úzko špecializované vydavateľstvo so sídlom v New Yorku a Berlíne. Zameriavame 
sa predovšetkým na modernizmus, ale vydávame aj diela z iných období. Napokon, prvou knihou, 
ktorú sme vydali, bol preklad Gilgameša od Stuarta Kendalla, známeho najmä vďaka svojej práci 
o diele G. Batailla. V našom portfóliu možno nájsť poéziu, beletriu, diela z oblasti fi lozofi e, divadla 
či fi lmu, ktoré máme v úmysle rozšíriť o architektúru, hudbu a ďalšie. Naše vydavateľstvo je akýmsi 
pokračovaním časopisu Hyperion: On the Future of Aesthetics (Hyperion: o budúcnosti estetiky), 
ktorý som redigoval, poskytujúcim priestor pre realizáciu istej estetickej predstavy a publikovanie pre-
kladov textov, ktoré nejakým spôsobom vybočujú z radu. Pri beletrii nás zaujímajú texty, v ktorých nie 
je dominantný samotný príbeh a pretrvávajúce balzakovské konvencie tvorby, ale skôr princípy mo-
dernizmu. Na druhej strane existujú hromady prázdnych, úplne bezvýznamných experimentátorských 
pokusov (programový avantgardizmus), na ktoré sme priam alergickí. Kráčame proti prevládajúcemu 
názoru, že „všetko“ už bolo objavené (zdá sa, že táto zhubná apatia už ovládla celý svet). Práve nao-
pak, existuje ešte mnoho textov zásadného významu pre Weltliteratur. Tieto však ostávajú relatívne 
nepovšimnuté a pritom si zasluhujú pozornosť celého sveta. Vezmime si takého Carmela Beneho, 
ktorý je za hranicami Talianska a Francúzska pramálo známy, napriek tomu rovnako významný ako 
A. Artaud. Nesporne ho možno nazvať Artaudovým nasledovníkom v 20. storočí, skutočným vizion-
árom, ktorého dielo musí poznať ktokoľvek s vážnym záujmom o divadlo a fi lm. Obísť Beneho je ako 
študovať fyziku a nečítať P. Diraca či R. Feynmana.
Od januára 2012, kedy vyšla naša prvá publikácia, sme vydali dokopy desať kníh vrátane prekladov
zo sumerčiny, francúzštiny, maďarčiny, nemčiny a taliančiny, z toho dve bilingválne vydania, ako i diela 
pôvodne napísané v angličtine. Navyše sme na trh uviedli svetovú premiéru edície Fernanda Pessou 
Philosophical Essays (Filozofi cké eseje). A aby som nezabudol spomenúť, pripravujeme ďalšie dve 
edície doposiaľ neznámeho materiálu z jeho archívu: druhé vydanie jeho fi lozofi ckých esejí a text 
s názvom The Transformation Book (Kniha premeny), ktorý obsahuje poéziu, fi lozofi cko-politické 
eseje, satirické a beletristické texty napísané pod niekoľkými heteronymami jeho mena, ako i preklady 
do angličtiny (podpísané heteronymom Charles James Search) iných portugalských básnikov. Počas 
prvých šiestich mesiacov pôsobenia nášho vydavateľstva sme získali podporu na vyhotovenie prekladu 
Szentkuthyho diela Marginalia on Casanova (Poznámky o Casanovovi) od Literárneho múzea Sán-
dora Petőfi ho a nedávno (v júni) sa nám podarilo získať ďalšie prostriedky, tentokrát na preklad Szent-
kuthyho diela Prae. Obálka jeho prvého spomínaného diela, ktorú navrhol István Orosz, bola nomi-
novaná na cenu Da Vinci Eye Award. Je pre nás veľká časť získať takú podporu a uznanie, a hlavne 
v čase, keď ako vydavateľstvo ešte len začíname.

PRESŤAHOVALI STE SA Z NEW YORKU DO BERLÍNA. ČO VÁS PODNIETILO K TOMUTO KROKU?

Hoci New York pôsobí ako dynamické a príťažlivé mesto, mne skôr pripomína vykastrované zviera, 
obra s podlomenými kolenami, mesto premenené na dokonalý symbol obchodu. Posledných pätnásť 
rokov strácajú jednotlivé štvrte New Yorku pod vplyvom vzrastajúcej homogenizácie svoj osobitý ráz
a s pribúdajúcimi predmestiami mesto prudko mení svoju tvár. Na každom rohu sú nakydané banky, 
lekárne a samoobsluhy, nehovoriac o preľudnení a hluku. Schopenhauer, ktorý tvrdil, že hluk škodí 
myšlienkam, by po dvadsiatich minútach strávených na Times Square pravdepodobne dostal záchvat 
mŕtvice. New York bol pre mňa čoraz neznesiteľnejším, potreboval som v živote zásadnú zmenu.
Na druhej strane je ťažké oslobodiť sa od jeho neobyčajného náboja a živej energie, ktorá vo mne 
bude pulzovať asi navždy. Amerika mi bola vždy akási cudzia, dokonca aj keď som bol mladší. Napriek 
tomu som sa v New Yorku a New Orleans cítil najlepšie. Obe sú to veľmi nezvyčajné a jedinečné mes-
tá, nie však americké v tom pravom slova zmysle, ale skôr svetové, teda minimálne New York. Navyše 
v Európe mám veľa priateľov a chcel som k nim byť bližšie. Jedným z dôvodov bolo aj vydavateľstvo. 
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Hoci je naším primárnym jazykom angličtina, v budúcnosti plánuje CMP vydávať knihy v niekoľkých 
jazykoch a stať sa tak skutočným celosvetovým vydavateľstvom. A to bude jednoduchšie v Európe.
Berlín často pôsobí ako opustená fi lmová scéna, vládne v ňom zvláštne ticho, nie však také ako 
na púšti či na vidieku. Je to skôr nevýrazné, statické ticho, taká kozmická prázdnota, ako som to 
nedávno od niekoho počul.

KEBY STE MALI POROVNAŤ SITUÁCIU KULTÚRY V USA A V EÚ, V ČOM, V KTORÝCH ZNAKOCH BY 

STE VIDELI NAJVÝRAZNEJŠIE ROZDIELY A V KTORÝCH PODOBNOSTI? JE PODĽA VÁS ZÁPADNÁ 

KULTÚRA/UMENIE V KRÍZE?

Vaša prvá otázka je príliš zložitá a nesmierne obsiahla a odpovedi na ňu by sme mohli venovať celú 
knihu. Najprv by sme museli defi novať, čo sa rozumie pod pojmom „kultúra“ a rozobrať jej jednotlivé 
aspekty. To však ďaleko presahuje možnosti nášho rozhovoru. Namiesto všeobecných poznámok 
a hodnotenia situácie bude rozumnejšie ostať v kontexte nášho rozhovoru a venovať sa literatúre. 
V zozname preloženej literatúry Index Translationum sa uvádza, že z celkového objemu preložených 
kníh vo svete vychádza 80 % v Európe, z čoho až 85 – 88 % patrí do kategórie literatúra (údaj, ktorý 
uvádza UNESCO v jednej zo svojich štúdií o prekladateľských trendoch v rokoch 1990 až 2005). Avšak 
celkový objem preložených kníh z kategórie literatúra klesol z 55,3 % v roku 1992 na 45,6 % v roku 
2004. UNESCO predpokladá, že tento stav buď pretrvá, alebo celkový objem preloženej literatúry ešte 
o niečo klesne. Spomínaná štúdia tiež potvrdzuje, že angličtina si udržiava dominantné postavenie 
východiskového jazyka. Veď len v roku 1995 bolo z angličtiny preložených viac ako 20 000 titulov 
a nasledujúci rok tvorili anglické tituly celkovo dvojnásobný podiel preložených diel v porovnaní
s ďalšími 25 jazykmi. Priemerný podiel prekladov francúzsky písanej literatúry v 26 európskych kra-
jinách sa pohyboval od 3 do 22 %, nemecky písanej literatúry od 1 do 34 % a počet titulov preložených 
zo španielčiny, taliančiny, švédčiny, ruštiny a japončiny (ktoré sú štvrtým až ôsmym najrozšírenejším 
východiskovým jazykom pri preklade v Európe) sa pohyboval od 1 300 (ide o vzácne vysoký počet 
titulov preložených z ruštiny v roku 1990; tento počet rapídne klesol na 650 v roku 1991 a až do roku 
2003 neprekročil objem 600 titulov ročne) do 150 titulov ročne, zatiaľ čo priemerný počet titulov 
pre každý jazyk bol menej ako 900 preložených kníh ročne. Tieto štatistické údaje však nepodávajú 
komplexný obraz o kultúre a už vôbec nehovoria o tom, ako sú spomínané knihy prijímané na trhu, 
ako žijú, ako tvarujú a formujú národy a či vôbec. Potvrdzujú však skutočnosť, že medzi Európou 
a Amerikou (a/alebo Írskom a Spojeným kráľovstvom) existuje silnejší kultúrny dialóg ako v opačnom 
smere, respektíve minimálne inštitucionalizované rámce, ktoré uznávajú nutnosť takéhoto medzikul-
túrneho rozhovoru a intenzívne ho podporujú. Pri idealizovaní či slepom fetišizovaní Európy som rad-
šej opatrný. Hoci väčšina Francúzov asi pozná Rimbauda, de Vignyho či Lautréamonta zo stredoškol-
ských hodín francúzštiny, ani zďaleka to neznamená, že sú schopní preniknúť do ich poézie a zmyslu-
plne o nej diskutovať. Keď si človek niečo raz či dvakrát prečíta, neznamená to ešte, že je s textom 
zžitý, že tvorí súčasť jeho vnútorného prežívania a formuje spôsob videnia reality, že premení a pre-
transformuje to, kým je a ako rozmýšľa, vidí a cíti. Samozrejme, mimo tohto rámca existujú dialógy 
a výmeny medzi jednotlivcami ako súčasť ich osobného oduševneného hľadania.
K druhej časti vašej otázky – áno, myslím si, že západná kultúra a umenie sú v kríze, a možno aj vý-
chodná. Vyjadrím sa k fi lmovému priemyslu: väčšina fi lmov sa ani nedá nazvať fi lmami, aspoň nie 
fi lmami v pravom slova zmysle. Sú to skôr romány napísané pomocou kamery (ak dokáže slepý človek 
opísať fi lm, ktorý počúva, takmer rovnako detailne ako niekto, kto sa naň pozerá, je to stále ešte 
fi lm?), 35 mm televízny fi lm, opiáty pre otupené davy ľudí. Spomeňme si na Bélu Tarra alebo Petra 
Greenawaya a ich nedávne ostré kritiky fi lmového priemyslu. Dilemy a krízy, ktoré Tarr a Greenaway 
opisujú, sa až nápadne podobajú kritikám Vertova, Artauda a Carmela Beneho. Táto podobnosť svedčí 
o tom, ako fi lm a fi lmový svet stagnuje. Až na pár svetlých výnimiek sa ním narába veľmi neuváženým 
spôsobom, bez vedomia formy a bez akýchkoľvek výhrad. Podobná kríza existuje aj v literatúre, ktorá
je z veľkej časti homogénna a väčšina diel považovaných za inovatívne sú len extrémnymi verziami
Beckettovho románu Watt, Szentkuthyho románu Prae či dokonca Tristrama Shandyho či románu
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Manuscrit trouvé à Saragosse (Rukopis nájdený v Zaragoze). Podobná situácia vládne pravdepo-
dobne i v maliarstve. Väčšina galérií (a keď už sme pri tom, aj ateliérov umelcov) sa podobá skôr steril-
ným nemocničným izbám a svojimi bielymi stenami, kovovými regálmi či betónovými podlahami
pripomína kolorit priemyselných priestorov. Vo všeobecnosti možno povedať, že v súčasnosti je ume-
nie viac ako kedykoľvek predtým presiaknuté akademickým svetom (Giacometti nehovoril o svojom
umení akoby písal diplomovú prácu). Súčasnému svetu vládne akási forma hlbokej apatickej posad-
nutosti samým sebou (Narcis je mytologickou postavou vládnucou tomuto desaťročiu), z čoho vzniká 
banálne egocentrické umenie postavené na citových krízach, osobných útrapách a neurózach, otáz-
kach vlastnej identity a podobných problémoch, ktorými je pomýlených až priveľa ľudí. Tieto pripi-
sujú falošný význam a hodnotu dielam, ktoré sú poväčšine priemerné, obmedzujúce sa len na istý 
okruh, ktoré plnia funkciu sociálno-osobnej terapie a umenie využívajú ako nástroj sebavyjadrenia. 
V žiadnom prípade nejde o umenie, a ak áno, potom je to úplne priemerné umenie. Žijeme v časoch 
podvodníkov, kšeftárov a takzvaných umelcov, ktorí sú majstrami nanajvýš v písaní žiadostí o grant. 
Som si istý, že by boli skvelými výkonnými riaditeľmi (pomenovanie umelec sa v súčasnosti tak zneu-
žíva, že nemá skoro žiadnu hodnotu). Umenie je nakazené rovnakým pokrytectvom a falošným doj-
mom zbožnosti, aké možno nájsť v sektárskych ortodoxných náboženstvách. Predstavte si, že by van 
Gogh vypĺňal jednu z tých otrasných žiadostí. Asi by si musel odrezať obidve uši.

AKO STE OBJAVILI DIELO MIKLÓSA SZENTKUTHYHO?

Prvýkrát som o ňom počul od priateľov Kristofa Fenyvesiho a Filipa Sikorskeho, ktorí mi rozprávali 
o jeho románe Prae v bare v Jyväskylä vo Fínsku, kde som bol pozvaný do diskusie o nietzscheovských 
témach vo fi lme Bélu Tarra Sátántangó (Satanské tango), čo bolo v marci 2010. Na Szentkuthyho som 
však napriek svojmu úprimnému záujmu o jeho dielo zabudol. Spomenul som si naňho až neskôr, keď 
mi ďalší priateľ, fínsky spisovateľ Kari Hukkila pripomenul Szentkuthyho dielo začiatkom roku 2012. 
Ihneď som začal čítať preklad úryvkov z jeho diela od Tima Wilkinsona a potom sa už celý projekt 
okolo prekladu zomlel veľmi rýchlo. V priebehu niekoľkých mesiacov sme získali spomínané ocenenie 
a v septembri 2012 bola už kniha v tlači. Zdá sa, že to bol osud. Predtým som o Szentkuthym nevedel 
vôbec nič, ani z počutia.

AKO BY STE OPÍSALI SVOJE DOJMY Z ČÍTANIA SZENTKUTHYHO ROMÁNOV? SZENTKUTHY SA 

PRIROVNÁVA K JOYCOVI, PROUSTOVI, PRÍPADNE K MUSILOVI. TOTO PRIROVNANIE VŠAK NEVEĽMI 

OBSTOJÍ. KU KTORÉMU AUTOROVI, NAPRÍKLAD Z AMERICKEJ LITERATÚRY, BY STE HO PRIROVNALI 

VY? 

Pokiaľ viem, sám Szentkuthy odmieta prirovnania k Proustovi či Joycovi. V diele Prae: Recollections 
of My Career (Prae: Spomienky na moju kariéru) píše, že tieto mylné predstavy rozširujú „ľudia, ktorí 
nikdy nečítali buď Joyca, alebo mňa“. Avšak medzi nimi možno nájsť isté paralely, v každom prípade 
minimálne vo vzťahu k vlastnému jazyku a nezvyčajnej šikovnosti, s akou ním narábajú. Ide o vysoko 
nadpriemernú zručnosť výborného, ak nie priam vynikajúceho spisovateľa. Stále je to však len priveľmi 
všeobecné prirovnanie. Obe osobnosti sú jedineční spisovatelia, ale keď hovoríme o Szentkuthym, ide 
jasne o spisovateľa, ktorý svojím rozsahom a predstavami vysoko prevyšuje Joyca, Prousta či Musila. 
Samotný časový záber jeho diela, siahajúci od raných rímskych čias takmer ku koncu 20. storočia, 
je zarážajúci. Pritom každé jedno obdobie je v jeho podaní fascinujúcim, prenikavým a prekvapivým 
románom. Szentkuthyho rozsah a rôznorodosť, s akou pracuje, je priam démonická. Všetci postmod-
ernisti, ktorí pochybujete o fenoméne génia, zamyslite sa, prosím. Toto pomenovanie sa poväčšine 
používa nesprávne, ale v Szentkuthyho prípade je úplne zaslúžené, existuje totiž len veľmi málo ľudí 
ako on. Pokiaľ by sme chceli porovnávať, prichádzajú mi na um mená ako Yourcenar, Graves či Powys, 
či dokonca ďalší historicky erudovaní, ale nesmierne poetickí spisovatelia. Tu sa však znovu dostávame 
do slepej uličky: v Szentkuthyho dielach možno nájsť prvky fi lozofi e, psychológie, histórie, poetiky, 
fenomenológie, prírodných vied, matematiky, mytológie, či dokonca alchýmie a fyziky. Szentkuthyho 
poetika však nie je didaktizujúca. Všetky prvky spája takým spôsobom, že človek má pocit, akoby tan-



covali. Vytvára z nich harmonický celok s detskou ľahkosťou. Je to fascinujúce. Nikdy predtým som sa 
nestretol s podobným spisovateľom. Jeho dielo je pre mňa ako fasáda chrámov Kharjuravāhaka v Indii, 
na ktorej sa v tisíckach spletitých výjavov vlní nekonečná záplava takmer živých postáv. Szentkuthy je 
skutočný sui generis.

ČO SA VÁM UŽ OD SZENTKUTHYHO PODARILO VYDAŤ A ČO MÁTE EŠTE V PLÁNE?

V septembri 2012 sme publikovali dielo Marginalia on Casanova (Poznámky o Casanovovi), prvý diel 
knihy St. Orpheus Breviary (Breviár sv. Orfea), a v auguste 2013 Towards the One & Only Metaphor 
(K jedinej metafore), ku ktorému som napísal predhovor. Nasledovať bude román Prae, Narcissus’ Mir-
ror (Narcisovo zrkadlo), a Chapter About Love (Kapitola o láske), a Black Renaissance (Čierna rene-
sancia), čo je druhý diel knihy St. Orpheus Breviary (Breviár sv. Orfea). Plánujem vydať aj iné tituly, ale 
o tých sa rozhodne neskôr. Momentálne však rátame s dielami Testament of the Muses (Svedectvo
múz), Divertimento, Face and Mask (Tvár a maska), Saturnus fi a (Saturnov syn), Europe is Closed (Eu-
rópa je zavretá), a Harmonious Ripped Soul (Harmonická rozorvaná duša) a, samozrejme, s ďalšími 
dielmi „Breviára“. Nakoniec by som rád vydal celé Szentkuthyho dielo v anglickom preklade vrátane
všetkého, čo sa bude dať preložiť z denníka. Je to náš hlavný autor, ústredný autor celého vydavateľstva.

MUSÍ TO BYŤ PORIADNA ODVAHA PRINIESŤ NA TRH TAKÉ NÁROČNÉ PRÓZY, AKÉ PÍSAL SZENT-

KUTHY. EXPERIMENTÁLNEJ LITERATÚRE TRH VLASTNE NIKDY NEPRIAL. AKÉ SÚ VAŠE OČAKÁVANIA?

Riziká, ktoré spomínate, sú reálne, pretože náš výber je priam donkichotský. Len samotný idealizmus 
a čisté úmysly naše vydavateľstvo a ani žiadne iné neuživia. Navyše v ére sociálnych médií, kde sa pod-
pora a záujem, ak to tak vôbec možno nazvať, obmedzuje na prázdne, či dokonca pubertálne gesto 
„páčenia sa“, môžeme očakávať, najmä s postupným zánikom autorských práv, že mnoho kultúrnych 
„produktov“ bude voľne dostupných a fenomén masového zdieľania situáciu ešte viac zhorší. Zatiaľ 
čo obrázky zvieratiek, chutnučkých bábätiek a obnažených žien na sociálnych sieťach zdieľajú tisícky 
ľudí, publikácia novej knihy sa ani zďaleka nestretne s podobným ohlasom, a to napriek jej nesporne 
vyššej hodnote. Svedčí to o mentalite tejto generácie. V minulom storočí mali knihy a fi lmy možno
až do 80. rokov seriózny vplyv na formovanie kultúry, či dokonca sveta. To však už dávno nie je 
pravda. Keďže naše vydavateľstvo je úplne nezávislé, bez akejkoľvek podpory štátu, môže prežiť len 
vďaka verným a oddaným čitateľom. Musíme súťažiť takmer s každým druhým kultúrnym „produk-
tom“ a bojovať proti neustále prítomným predsudkom, ktoré sa tu prestížne recenzné spoločnosti 
snažia udržať, pretože nech sa akokoľvek usilujú prezentovať ako nezávislé a slobodné inštitúcie, 
ostávajú podriadené zákonu stáda, neodvážia sa riskovať a len zriedka ocenia niečo, čo ešte nie je 
zabehané alebo nezískalo ofi ciálny punc etablovanej značky. Preto knihy monolitných vydavateľov 
zničia tie z iných vydavateľstiev. Takmer nikdy nejde o kvalitu či hodnotu diela (či pozornosť akejkoľ-
vek skupiny čitateľov), ktoré pritiahnu pozornosť kritiky, ale skôr o silný vplyv, ktorým disponujú 
veľké vydavateľstvá i napriek rozsiahlym premenám, akými tento priemysel prechádza už viac ako 
desaťročie. Bolo by to veľkodušné gesto, keby veľké recenzné spoločnosti v každom vydaní uverejnili 
aspoň jednu recenziu knihy publikovanej v menej známom vydavateľstve. V každom väčšom anglo-
fónnom magazíne mal byť uverejnený článok o uvedení autora Szentkuthyho formátu na anglický trh. 
Dôvodom, prečo sa tak nestalo, je fakt, že Contra Mundum zatiaľ nie je zvučné „meno“, a to svedčí 
o provincializme publikovania ako takého a jeho závažnej krátkozrakosti. Okruh čitateľov tohto diela 
a ostatných, ktoré plánujeme vydať, bude preto obmedzený, koniec koncov, okruh čitateľov podob-
ných kníh bol vždy pomerne úzky. Bude však stačiť, keď sa nám podarí darovať knihám život. Verím, 
že keď o desať – pätnásť rokov všetky módne diela, ktoré dnes uznávame, upadnú do zabudnutia, náš 
katalóg kníh pretrvá.

PREČO JE DÔLEŽITÉ, ABY SA MIKLÓS SZENTKUTHY DOSTAL DO ŠIRŠIEHO SVETOVÉHO POVEDOMIA?

Hneď po prečítaní úryvku zo Szentkuthyho diela Marginalia on Casanova (Poznámky o Casanovovi), 
ktoré Tim preložil, som vedel, že je to autor veľkých rozmerov a predstáv, respektíve, že Marginalia 
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je jedinečné a fascinujúce dielo. Po prečítaní Feketeho prekladu „Outprousting Proust“ ako i ďalších 
úryvkov zo Szentkuthyho diela som zostal nielen nadšený, ale i presvedčený o potrebe jeho publi-
kovania. Tiež som dôveroval úsudku a vkusu môjho priateľa Kristófa, ktorý vyhlásil, že ak sa rozhod-
nem publikovať preklad románu Prae, zaslúžim sa o písanie literárnych dejín. Pri každom novom 
Szentkuthyho texte som si uvedomoval, že moja prvotná intuícia bola správna. Nielenže je Szentkuthy
nesmierne unikátnym autorom, ktorý sa svojimi kvalitami vyrovná väčšine významných autorov
dvadsiateho storočia a svojich súčasníkov častokrát ďaleko predstihuje, ale predovšetkým nesmierne
obdivuhodným spisovateľom neuveriteľných podôb. Pokrok, za ktorý boli iní spisovatelia vychvaľo-
vaní a obdivovaní, a to nielen maďarskí spisovatelia, ale i iní v Európe, bol zreteľný a jasne prítomný
v Szentkuthyho diele už oveľa skôr, predovšetkým v románe Prae. Práve preto bolo priam nevyhnut-
nosťou preložiť ho do angličtiny, upriamiť naň pozornosť anglofónneho sveta a rozšíriť tak recepciu 
jeho diela v genealógii Weltliteratur. Je nespravodlivé, že práve Szentkuthy v kánone „Weltlitera-
túry“ chýba. Bral som ako svoju povinnosť dozrieť na to, aby Szentkuthyho dielo vstúpilo na svetovú 
scénu a nebolo viac väznené v literárnom „gete“ jedného národa. Francúzi a ďalší sú v tomto druhu 
osvety síce oveľa ďalej, avšak napriek ich značným snahám – a v tomto spočíva čaro hegemónie – sa
zdá, že až vďaka prekladu do angličtiny získa Szentkuthy oveľa väčšie svetové uznanie. Aj keď Francúzi 
preložili desať jeho kníh, zatiaľ ostáva v Európe relatívne neznámy. K tomu možno prirátať aj Szent-
kuthyho pomerne skoré preklady do nemčiny (od Ernő Kállaia, ktorý tiež patril do Bauhausu). Szent-
kuthyho dielo fascinovalo mnohých nemecky hovoriacich spisovateľov, ako napríklad Thomasa 
Manna. Avšak po týchto prvotných obdivných gestách, už ďalšie nenasledovali (ak nerátame preklady 
úryvkov z esejí, poviedok a románov v rokoch 1965, 1974, 1985, 1988 a 1999).

AKO SA VÁM PODARILO NÁJSŤ PREKLADATEĽA NA TAKÉ NÁROČNÉ TEXTY?

Szentkuthyho dielo prekladá do angličtiny len jeden prekladateľ, Tim Wilkinson. Vedel som o Timo-
vých prekladoch I. Kertésza, avšak skontaktoval som sa s ním až prostredníctvom Filipa Sikorskeho. 
Čo sa týka našich ďalších kníh, niektorých prekladateľov poznám osobne, s inými som sa skontaktoval 
prostredníctvom priateľov a kolegov a ďalší sú úplne neznámi. 

PLÁNUJETE PUBLIKOVAŤ AJ PREKLADY ĎALŠÍCH MAĎARSKÝCH AUTOROV ALEBO SIAHNUŤ PO LI-

TERATÚRE INÝCH STREDOEURÓPSKYCH AUTOROV?

Plánujem publikovať dielo My Life and Times with Gombrowicz (Môj život a čas s Gombrowiczom) 
od Eörsiho, Heroes Square (Námestie hrdinov) od Partiho Nagya, Grey Pigeon (Sivý holub) od Sán-
dora Tara, Turkish Mirror (Turecké zrkadlo) od Viktora Horvátha, Book of Delusions (Kniha ilúzií)
od Ciorana a mnoho ďalších vrátane prekladov tureckých, fínskych a iných autorov. Moje vydavateľské 
vízie a neustále prúdy myšlienok a nápadov však ďaleko presahujú nielen pomalé tempo celého pro-
cesu publikovania, ale i naše možnosti a odozvu, s akou sa stretávame u čitateľov. S väčšou fi nančnou 
podporou by sme toho dosiahli oveľa viac. V tejto chvíli robíme všetko con amore, obetavo a s po-
svätným plameňom nadšenia. Urobíme všetko, čo bude v našich silách.

ČO JE PRE VÁS DÔLEŽITEJŠIE? BYŤ SPISOVATEĽOM ALEBO VYDAVATEĽOM?

Písanie. Mohol by som byť sarkastický a cynický a hovoriť o redakčnej práci ako o kradnutí tela a o re-
daktorovi ako agresívnom a návykovom parazitovi. Áno, človek riskuje, že ho písanie pohltí, ale ja 
zostávam oddaný tlači. Práca s textom si do istej miery vyžaduje sebadisciplínu mnícha a istú dávku 
šialenstva, akýsi Hölderlinov Wahnsinn, Begeisterung alebo republica litterarum religio… Chcel 
som vytvoriť vydavateľstvo spisovateľa a uspokojiť tak svoju silnú fi lantropickú potrebu. Z mojej strany 
ide o istý druh extravagantného úsilia. Často to vnímam ako nejaké útočisko, bateau ivre (opitý koráb 
(pozn. prekl.), tento výraz používam len veľmi opatrne, lebo sa často zneužíva. Založiť komunitu je 
nesmierne náročná úloha, ako možno vidieť u Blanchota a iných), na ktorom sa poplaví istá komunita 
a každý jej člen bude oddaný svojmu cieľu, a všetci budú zároveň svojím spôsobom prepojení ako 
súhvezdie.
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KTORÁ TÉMA VÁS AKO SPISOVATEĽA NAJVIAC FASCINUJE? O ČOM ROZPRÁVAJÚ VAŠE ROMÁNY? 

NEMYSLÍM LEN TIE PUBLIKOVANÉ, ALE I TIE, NA KTORÝCH EŠTE LEN PRACUJETE.

Nedá sa povedať, že by som pri písaní myslel tematicky. Vo svojej tvorbe reagujem na rôzne podnety 
a pocity, udalosti, stretnutia, zážitky a obrazy, ale aj iné prvky, napríklad rytmus, pohyb či zvuk. To, čo 
ma neustále fascinuje, sa nakoniec zakorení, začne vo mne rásť a rozvíjať sa ako galaxia.
The Acolytes (Akolyti), môj prvý román, vo mne prepukol úplne nečakane, a preto je veľmi jednodu-
chý. Mám tým na mysli, že som si ho v mysli vykonštruoval úplne podvedome, bez plánovania dejovej
línie, štruktúry či tónu. Je to presne tá kniha, o ktorej som cítil, že ju jedného dňa napíšem. Keď sa
vo mne zrodila prvá myšlienka, nemal som pocit, že budem vedieť vykresliť dve hlavné postavy romá-
nu, Ivana a Amosa, dostatočne živo a jasne. Mal som pocit, že sú nad moje sily, takže som sa nad nimi
nejaký čas zamýšľal. V duchu som rozoberal niektoré udalosti, ktoré mohli nastať, a všeobecnú atmo-
sféru, Stimmung. O niečo neskôr, v to leto, keď mi zomrela mama, som písal zbierku poviedok. Akurát 
keď som dopísal druhú poviedku, som začul niečo, čo som neskôr použil ako úvodnú vetu svojho 
románu. Vcelku ma to zarazilo. Nijak zvláštne som sa vtedy nad tým nezamýšľal, bola to len taká mat-
ná myšlienka, ale zapísal som si ju. Rozpísal som sa a o dva mesiace som mal 200 strán. Nasledujúce 
leto som v Maroku napísal druhú polovicu knihy. Potom prešla neľútostným prepracovaním. Väčšinou 
išlo o skracovanie, pretože štruktúru a všetko ostatné som vymyslel počas písania, i keď som vždy 
nechával priestor niečomu nečakanému, prekvapeniam, ktoré nakoniec prišli bez varovania – a presne 
takto vznikli mnohé prvky románu. Kniha zachytáva cestu napĺňania túžby stať sa umelcom, vzťahy 
medzi akolytmi a mentormi, erotické dimenzie týchto pút, využívanie moci, obrazy zvádzania, uctie-
vania, viery, roztrieštenia osobnosti atď. Prvé puto medzi Ivanom a Gabrielom symbolizuje vysoko 
deštruktívnu, priam zhubnú dynamiku vzťahu medzi akolytom a mentorom, v každom prípade ide 
o bežnejší typ. Druhý vzťah medzi Amosom a Terencom je kladnejší a voľnejší. Dalo by sa povedať,
že existuje ešte ďalšie puto, a to medzi Amosom a Ivanom, a to je veľmi podobné tomu prvému, resp. 
je hybridným spojením oboch typov. Dynamiku týchto vzťahov možno pozorovať v politike, fi lozofi i, 
ale najvýraznejšie v náboženstve. Kniha tiež polemizuje o viere a predostiera otázky o jej platnosti 
a nebezpečenstvách, ktoré prináša. Starší spisovateľ Amos, gravitačná sila celej knihy, zažíva rôzne 
vízie a vie o akolytoch „vycítiť“ rozličné veci. Kniha rieši problém, či ide o skutočné vízie alebo či akoly-
ti uskutočňujú veci, ktoré Amos „vidí“ len vďaka svojej slepej viere v neho – sú to naozajstné zjavenia 
budúcich udalostí, ktoré nemožno zvrátiť, alebo sú to akolyti, ktorí ich podvedome uskutočňujú a žijú 
podľa nich ako podľa nejakého scenára?
Myslím si, že je nemožné, ba priam nezmyselné pátrať po presných zdrojoch diela a jeho pôvode ako 
takom. Triboulet, hlavná postava môjho druhého románu The Abdication (Abdikácia), ako i niektoré
prvky tohto diela vznikli vďaka mojim zážitkom z hudobného festivalu v Montpellier. Festivalu sa zú-
častnili stovky hudobných súborov, ktoré vystupovali na rôznych miestach po celom meste, čo celé-
mu festivalu dodalo vskutku neusporiadaný, rušivý, karnevalový charakter. Veľakrát sa stalo, že človek 
hneď zrána zazrel potĺkať sa po meste nejakú skupinu, ktorá svojím vystupovaním menila zabehnuté 
spôsoby a dynamiku „produktívneho“ a praktického využitia času a lákala ľudí von zo svojich kance-
lárií, domov, obchodov atď. Ich hudba svojím nefalšovaným nadšením všetkých ovládla, ba priam 
uchvátila, v zmysle gréckeho enthousiazein, ako keď je niekto inšpirovaný či dokonca posadnutý 
bohom, uchvátený, v úplnom vytržení. Raz večer ma úplne ohromil trombonista istej talianskej sku-
piny, ktorá tam vystupovala na jednom námestí. Až na zásteru okolo bedier a brečtanový veniec nemal 
na sebe nič. Pripomínal opitého pohanského „Krista“. Bol to nečakávaný, fascinujúci obraz, ktorý sa 
mi nezmazateľne vryl do pamäti, znova a znova sa predo mnou objavoval a pomaly začal vo mne rásť. 
Postupne som z neho a istých ďalších vecí napísal túto knihu. Mohol by som vám k tomu povedať 
viac, ale musím byť opatrný, nechcel by som odhaliť príliš veľa. Nie však o svojej vnútornej metóde ako 
takej, ale o hádankách, tajomstvách a objavoch ukrytých v knihe, o tom, čo sa stane... Príbeh sa začína 
na jar roku 2032 a končí na jar roku 2033, pričom každá časť knihy predstavuje isté obdobie v roku. 
Prvé štyri časti sa odohrávajú v Ríme, kam na Appia Antica prichádza Triboulet helikoptérou, a posled-
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Rainer J. Hanshe sa narodil v Teheráne, vyrastal však v New Yorku. Jeho 
predkovia z otcovej strany žijú od 16. storočia na Manhattane a predko-
via z matkinej strany (s priezviskom Naso) sú údajne potomkami Publia 
Ovidia Nasa, známeho pod menom Ovídius, autora diel ako Premeny, 
Umenie milovať, Kalendár atď. Hanshe je spoluzakladateľom Nietzsche-
ho skupiny a mnoho rokov pracoval ako jej riaditeľ. Počas svojho pôso-
benia v tejto skupine založil časopis Hyperion: On the Future of Aes-
thetics (Hyperion: o budúcnosti estetiky), ktorý redigoval spolu s Mar-
kom Danielom Cohenom v rokoch 2006 až 2011. Potom založil nezávis-
lé vydavateľstvo Contra Mundum so sídlami v New Yorku a Berlíne. Dva 
roky pracoval ako asistent Nan Goldinovej, ktorých spolupráca vyvrcho-
lila jej najväčšou výstavou The Devil’s Playground (Diablovo ihrisko)
v múzeu moderného umenia Pompidou v Paríži. Hanshe doteraz publi-
koval dva romány, The Acolytes (Akolyti, 2010) a The Abdication (Ab-
dikácia, 2012). V súčasnosti pracuje na ďalších dvoch, Now, Wonder 
(Teraz, zázrak) a Virtualize! (Virtualizuj!). Nedávno redigoval dielo Ri-
charda Foremana Plays with Films (Hry s fi lmami). Jeho ďalšie diela sa 
objavili v rôznych magazínoch ako Literatura, Jelenkor, The Pennsyl-
vania Literary Journal, ChrisMarker.org a inde. Vydavateľstvo Con-
tinuum a Fordham University Press pripravujú vydanie Hansheho esejí 
o inkubácii a synestézii v Nietzscheho diele. Jeho druhý román
The Abdication bude publikovaný aj v talianskom a tureckom preklade.

né štyri zase prevažne v Izraeli, kde so svojím súborom muzikantov pozostávajúcim z bandy nezbed-
ných detí a zverinca kôz, opíc a hyen, odchádza helikoptérou a krídlovým lietadlom sláviť Vianoce. 
Kniha je plná hádaniek a anagramov. Navyše obsahuje dvojaké číslovanie: štandardné číslovanie strán, 
ktoré je však obrátené, takže kniha začína na strane 266 a pri nule pokračuje až do strany 8. V zátvorke 
v záhlaví každej strany sa nachádza ďalšie číslovanie. The Abdication je extrémnym pokračovaním 
našej doby, v ktorej stále existuje hladomor, rôzne epidémie, vojny a znovuobjavené formy fundamen-
talizmu každého druhu. V tejto knihe sa preto usilujem začať nové obdobie silou hudby a oslobodzu-
júceho smiechu a zmeniť spôsob, akým je štruktúrovaný čas a samotná realita...
K vašej poslednej otázke by som azda dodal, že moje romány sú fi lozofi cky orientované diela, bojujú-
ce s otázkami morálky, etiky, viery, umenia, času, sexuality a stvorenia – teda aspoň zatiaľ –, avšak nie 
didaktizujúcim spôsobom. Moje druhé dielo je prevažne smiešne a k jeho duchovným sprievodcom 
určite patrí Rabelais, Voltaire i Nietzsche, ba možno i bratia Marxovci. Mám aj niekoľko ďalších kníh 
v rozličnom štádiu rozpracovania. V jednej z nich bude hlavnou postavou fotograf. Ďalšia bude omno-
ho väčších rozmerov bez akýchkoľvek hlavných postáv, odohrávajúca sa medzi Zemou a ďalekými 
kútmi vesmíru. Bude sa zaoberať témou sexuality a skúmaním toho, čo je v človeku animálne, v čom je 
zviera a v čom „anjel“, ako to nazýva Háfi z. Tretia, ktorá sa predbežne volá Now, Wonder (Teraz, záz-
rak), je úvahou o hrôze a radosti a v istom zmysle o príšerných krízach v dejinách, ktoré predstavujú 
hrozbu pre našu vôľu žiť. Aj túto by som chcel napísať zo širšej, povedzme, „kozmickej“ perspektívy 
(doslova z pohľadu hmloviny) a vynechať z nej tradičné postavy. Tu v Berlíne som zažil niečo, vďaka 
čomu sa predo mnou otvorili úplne nové súvislosti a v jedinom okamihu som uvidel dve historické 
udalosti v novom svetle, vzájomne súvisiace, spájajúce hrôzu s ľahkovážnosťou. I tento obraz ma 
uchvátil natoľko, že mi ostal nezmazateľne vrytý v pamäti. V tomto jedinom obraze sa sústreďuje celé 
dielo. Je to vykryštalizovanie existencie samotnej, minimálne existencie človeka.

* Z angličtiny preložila Zuzana Starovecká.
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 Spočiatku pobehovali deti po Circo Massenzio celkom usporiadane a harmonicky, ale 
postupne, ako tak lietali hore-dolu, sa čoraz viac roztrúsili, možno práve pre nezvyčajne horúce, priam 
spaľujúce slnko, ktoré aj napriek začínajúcej jari pražilo na šantiace deti čoraz intenzívnejšie, alebo 
pre nadšenie zo svojich vzrušujúcich objavov, či azda z čírej radosti alebo z toľkého zmätku celkom 
zabudli, kedy prišli na Circo Massenzio, a vyzeralo to, akoby tu pobehovali odjakživa, deti sa naháňali 
a zo zeme stúpal prach zvírený v malých špirálach, objavovali poklady, cupitajúc sem i tam im spod 
šantiacich nôh odskakovali kamienky a miestom sa ozýval smiech a výkriky, nakoniec sa zhŕkli okolo 
haraburdia, ktoré nazbierali, a z nahromadených kôpok začali vyťahovať rozmanité kúsky, rozkladali 
ich ako takí archeológovia a zoraďovali spôsobom, ktorému rozumeli len ony samy, celé sa to dialo 
úplne mimovoľne, akoby všetko riadila nejaká nezadržateľná sila, deti porozkladali na zem tesne-
nia, krúžky z hodinových sklíčok, fazety, stredové hriadele, kukučky a pastorky, hodinové zvončeky, 
dúchacie mechy a kolesá hriadeľa, ciferníky všetkých druhov, veľkostí a tvarov a obložili nimi celú 
vonkajšiu stenu a ostrovček uprostred, Circo Massenzio sa pomaly zapĺňalo všakovakými predmetmi 
a postupne sa začalo podobať na gigantický cintorín hodín, či skôr skladisko, v ktorom vznikala sa-
motná časovosť alebo aspoň jej imitácia, zdalo sa, akoby nazbierali nekonečné množstvo súčiastok 
času, i keď bolo záhadou, ako sa tam všetky dostali, očividne sa tu však povaľovali tisícky a tisícky 
hodín z rôznych období rozobratých na malé kúsky, po chvíli, ako sa skláňali k svojej výstavke pred-
metov, začali jedny vyhadzovať do vzduchu pružinové podložky, druhé gúľali pred sebou ozubené 
kolesá a stláčali vinuté pružiny a ďalšie búchali kockami a závažiami, držali zvonce a zvonili na nich 
všakovakými háčikmi, krúžkami a vidličkami, vrážali jedno do druhého kyvadlami, akoby sa samy 
menili na hodiny, ovešali sa kľukami a ovládacími kolieskami, pripomínajúcimi orgány nevyhnutné 
na prežitie, a keď niektoré od únavy alebo od samého smiechu spadlo na zem, pribehlo druhé, vzalo 
mu kľúčik na naťahovanie hodín a nad srdcom mu ním otáčalo a otáčalo, až kým sa znova nezačalo 
hýbať, pretože tak ako naťahovacie hodiny i čas sa mohol zastaviť, teda aspoň niektoré tomu verili, 
ale od momentu zastavenia mohol čas znovu začať plynúť, z ničoho mohlo zrazu vypuknúť niečo, 
z bezvládnosti sa mohla stať vládnosť, napokon pozbierali i posledné kúsky, hriadele, puzdra a retiaz-
ky, ktoré zhromaždili v poslednom ošiali horúčkovitých gest, akoby skladali nejakú pekelnú skla-
dačku, mikrometre, šesťhranné matice a komutátory tu ležali zoradené podľa nejakého záhadného 
a nepochopiteľného vzorca, ktorý však deťom dával dokonalý zmysel, hoci predmety zjavne neuspori-
adali podľa jemnej mechaniky jednotlivých súčiastok, akokoľvek presné sa zdalo ich rozostavenie, na-
koniec tenkými kolíkmi a klincami pripevnili k zemi hromadu hodinových, minútových a sekundových 
ručičiek a krútili nimi koldokola, raz do jednej strany, potom do druhej a každé dieťa sa chichúňalo, 
veľa kolíkov a klincov sa pouvoľňovalo a mnoho ručičiek sa vznieslo do horúceho vzduchu, letiac sem 
i tam, vystreľujúc ako šípy do nespočetných smerov...
 Keď si deti políhali na zem, obkolesené haraburdami, čo nazbierali, a keď vzrušenie a smiech 
trochu ustali a prach znovu usadol, jedno z nich zašepkalo: Počúvajte! a všetky naťahovali uši za os-
trým, prenikavým bzukotom včiel ohlasujúcim prichádzajúcu búrku.
 V tej chvíli vyrašili na vetvičkách fi kusu jemné výhonky a rozvinuli sa do listu.
 Potom sa ozvalo ďalšie: Počúvajte! a deti načúvali hlbokému drsnému basovému hučaniu 
včiel, ktoré sa začínali zbiehať do obrovského roja – ostrému prenikavému bzučaniu, ktorým zvolávali 
svoju kolóniu.
 Vŕŕ, vŕŕ, vŕŕ, vŕŕ, vŕŕ, vŕŕ.
 Z cesty na neďalekom poli blízko Chiesa del Domine Quo Vadis sa ozývalo hulákanie skupiny 
muzikantov čakajúcich na príchod svojho vedúceho a kvílenie kôz a opíc poskakujúcich okolo nich.
 Potom zašepkalo ďalšie dieťa: Počúvajte! a ich pozorné uši naraz začuli prenikavý sykot 
prichádzajúci z prednej časti roja smerujúceho k lesu, ktorý sa miešal s hučiacim bzukotom zo zadnej 
časti – zvláštne bzučanie včiel na úteku do bezpečia.
 Vŕŕ, vŕŕ, vŕŕ, vŕŕ, vŕŕ, vŕŕ.
 Čoskoro prileteli blastophaga psenes, ktoré padli za obeť plodom fi kusu. Najprv stratili krídla 
a potom takmer celé tykadlá a postupne, ako plody pohlcovali ich miniatúrne nevládne telá, umierali, 
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zatiaľ čo otlačené plody vo svojej purpurovej oblosti prekypovali smrťou a potešením.
 Vŕŕ, vŕŕ, vŕŕ, vŕŕ, vŕŕ, vŕŕ.
 Po celom poli sa rozliehala ozvena hudobných nástrojov a všetky zvieratá sa radovali z tej 
kakofónie zvončekov, píšťaliek, bubnov a dychových nástrojov každého druhu.
 Vŕŕ, vŕŕ, vŕŕ, vŕŕ, vŕŕ, vŕŕ.
 Mnoho mužov i žien zo skupiny muzikantov, odetých do kostýmov satyrov a menád, sa pusti-
lo do divokého tanca sprevádzaného nadšenými výkrikmi, skákali z jednej strany na druhú, napínali 
svoje telá do krajností a v každom ich pohybe a geste bolo zreteľne cítiť dokonalú ohybnosť. Zvieratá 
odrazu znervózneli a znepokojene, vystrašene i vzrušene sa zhŕkli do jednej čriedy.
 Vŕŕ, vŕŕ, vŕŕ, vŕŕ, vŕŕ, vŕŕ. Vŕŕ, vŕŕ, vŕŕ, vŕŕ, vŕŕ, vŕŕ. Vŕŕ, vŕŕ, vŕŕ, vŕŕ, vŕŕ, vŕŕ.
 Spoza oblakov sa znenazdajky vynorila helikoptéra; kým klesala k zemi, z oblohy začali 
udierať blesky, jeden za druhým, z východu na západ, zahaľujúc oblohu raz do červenej, potom ok-
rovej, umbrie a nakoniec modrej farby.
 Keď začuli blížiacu sa helikoptéru, znovu sa ich zmocnila vlna vzrušenia, a keď celé nebo 
rozžiaril blesk, uchvátené radosťou a naplnené novou energiou rozbehli sa smerom k nej.
 Vo chvíli, keď sa muž dotkol zeme, udrel v diaľke z najvyššieho oblaku na oblohe do osiho-
teného cyprusu obrovský modrý blesk. Krátko nato vyšľahol spomedzi oblakov ďalší, tentokrát do 
borovice, a tretí zasiahol céder, ktorý sa rozletel na dve polovice. Hrmenie, rachot a dunenie hromov 
sa rozliehalo celým Rímom, blesky stínali stromy, ohýbali ich do všetkých strán a neľútostne vytrhávali 
zo zeme aj s koreňmi.
 S tvárou zahalenou podivnou, hrozivou maskou vykročil muž za prenikavého trúbenia a re-
hotu hyen k Via Appia Attica.
 Deti výskali od radosti, a keď napokon podišli bližšie k skupine muzikantov, vytiahol muž za 
hrsť mincí a vyhodil ich do vzduchu. Cengajúci zvuk peňazí dopadajúcich na zem mu vyčaril úsmev 
na tvári. Deti sa zaraz rozpŕchli za rozkotúľanými cennosťami, aby si uchmatli čo najviac. Niektoré sa 
dokonca špárali v prasklinách a puklinách Via Appie, snažiac sa vytiahnuť zablúdené mince, ktoré tam 
zapadli.
 S tvárou otočenou na sever a pohľadom upretým priamo do srdca Ríma si muž kľakol na 
hrubý vyleštený kameň dláždiaci cestu a postavil pred seba tĺčik a mažiar. Z vrecka svojho širokého 
čierneho plášťa potom vybral malé semienko, držiac ho pred sebou vystrel ruky vysoko nad hlavu, 
chvíľu naň žmúril, potom ho vložil do mažiara. 
 Letmým pohľadom sledoval, ako sa k nemu približuje skupinka muzikantov a so zvieratami 
v tesnom závese ho postupne obkolesuje, kozy a opice si razili cestu k vnútornej strane kruhu, ktorý 
uzatvárali hyeny a deti.
 Muž držal tĺčik mlčky nad hlavou. V tej chvíli zavládlo hrobové ticho – všetci stáli ako 
prikovaní, dokonca i šantiace deti. Hľadiac na všetkých okolo, pomaly spúšťal tĺčik do mažiara, až 
nakoniec jemnými pohybmi rozdrvil semienko na prach...
 Potom vytiahol z plášťa ďalšie semienko a otočený na juhovýchod si ľahol tvárou k zemi na 
mažiar. Keď vstal, hodil semienko do misky, a keď sa usadilo v strede, znovu ho jemne rozdrvil...
Potom sa pootočil smerom na juhovýchod, vybral z plášťa ďalšie semienko a začal sa knísať z jednej 
strany na druhú ako plameň sviečky. Keď zacítil vôňu akéhosi korenia, odrazu prestal a mlčky rozdrvil 
aj tretie semienko...
 Nakoniec vytiahol z vrecka za hrsť semienok a jedno po druhom ich pošúchal medzi prstami. 
Obsah popukaných semienok, ktorý mu padal pomedzi prsty ako čierne vločky, potom vysypal do 
mažiara.
 S pohľadom upreným do misky, v ktorej akoby videl vír či horizont miznúci v nekonečne, vzal 
tĺčik a začal sa krútiť. S dlaňou pravej ruky otočenou k zemi a ľavou k oblohe sa neprestajne krútil, do-
konale obratne a čoraz rýchlejšie a intenzívnejšie a na znak slávnostného vyvrcholenia začal spievať. 
Onedlho zastal, vyzliekol si čierny plášť, pod ktorým mal oblečený oslnivý sýtočervený kostým, znovu 
si kľakol k mažiaru a systematicky drvil zvyšné semienka, až kým neboli rozomleté na prach.
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 Ó, odvážni bratia! Pátrači, pokušitelia a experimentátori, kto z vás miluje dobrodružstvo? 
Kto sa túži plaviť po strašidelných moriach, vydať sa do – ničoty? Nie sme tí, pre ktorých sú hádanky 
opojným nápojom? Tí, ktorí nachádzajú potešenie v pochybovaní, v rozpitvávaní, v... ničení? Neskrýva 
sa azda za ničením túžba niečo – objaviť? Kto si trúfa rozlúštiť túto hádanku semienok? Vyložiť tieto 
gestá? Kto z vás túži po poznaní? Ja túžim...
 Vŕŕ, vŕŕ, vŕŕ, vŕŕ, vŕŕ, vŕŕ. Vŕŕ, vŕŕ, vŕŕ, vŕŕ, vŕŕ, vŕŕ. Vŕŕ, vŕŕ, vŕŕ, vŕŕ, vŕŕ, vŕŕ.
 Rozdrvené semienka sa vzniesli do povetria, a keď helikoptéra vzlietla a stratila sa v oblakoch, 
zmizli vo víre prachu.
 Ja túžim...
 Jemným ťukaním tĺčikom v mažiari vyklopkal muž rytmus a muzikanti sa ihneď pridali a opa-
kovali ho nielen na každom bicom nástroji, ale i na vlastných telách a zakaždým, keď ho muž zmenil, 
kruh sa rozšíril a sila, akou udierali do svojich nástrojov a tiel, bola čoraz intenzívnejšia, s každým 
novým rytmom sa niektorí z členov skupiny odpojili a pustili sa do šialeného tanca, každý tancujúc 
svojím osobitým štýlom, pretože nie všetci muzikanti mali ohybné a pružné telá, ale i guľaté a zde-
formované, a keď sa pripojilo ešte viac ľudí, začal muž žonglovať, vysoko do vzduchu vyhadzoval 
horiace pochodne, vejačky i drevené kocky, zakaždým v tvare iného diakritického znamienka či pís-
mena, ako tak pochodovali pozdĺž Via Appia smerom ku Chiesa Quo Vadis, znovu zmenil muž svojím 
žonglovaním rytmus, najprv vydýchli tón saxofonisti, potom fagotisti a trubkári a nakoniec hráči na 
lesný roh, ktorí mohutným, tlmeným a ponurým tónom svojich širokých kužeľovitých nástrojov vibru-
júcim v ovzduší, zvukom lahodiacim kozám, opiciam i hyenám, zvolávali všetkých vpred.
 Keď už stáli pred bránami kostola, muž ani teraz neprestával žonglovať a spýtal sa: nie je toto 
pôda zasvätená Rediculovi, rímskemu bohu návratu?
 Ktosi zo skupiny vykríkol: Varro mu dal meno Trubanus!
 A mažoretky posmešne odvetili: Zatrúbime ti na anus!
 Na to sa jeden z trpaslíkov opýtal: a nemala by byť práve tu pochovaná tá slávna hovoriaca 
vrana?
 Nie! Toto je miesto, kde mávajú ľudia vidiny!
 Nezmysel! Tu je akurát vidina ničoho, vy hlupáci! Pohnime sa ďalej!
 Ale máme pred sebou ešte dlhú a úmornú cestu. Nemali by sme priniesť Rediculovi aspoň 
nejakú obetu?
 Zjeme mäso obetované modlám!
 Vnútri je mramorová tabuľa s odtlačkom Ježišových chodidiel!
 Je to pravda? spýtal sa muž a hodil im všetky pochodne a potom i vejačky, až mu nakoniec 
ostali len drevené kocky, s ktorými mohol teraz žonglovať ešte rýchlejšie a zaujímavejšie.
 Miestami sa zdalo, akoby sa niektoré kocky vo vzduchu na okamih v z n á š a l i, a tí, ktorí 
mali bystré oči a pozorne sa dívali, si všimli, že muž naozaj začal vo vzduchu tvoriť slová, že kockami 
zámerne žongloval tak, že vlastne vytváral celé vety.
 Muž neprestával žonglovať a zabával sa na deťoch, ktoré sa ho snažili napodobniť vyhad-
zovaním mincí, čo nazbierali.
 Chodidiel Ježiša... Krista?
 To je nič oproti Palácu Topkapı – tam majú Mohamedovu bradu!
 Celú bradu?
 Ale čoby! Iba kúsok, ale môžeš vziať jed, že je Mohamedova, a majú aj jeho nohy a zub!
 A kde je klitoris slávnej Sapfó?
 Kde Belzububov konečník?
 A kde je boh?
 Na prste svätej Kataríny!
 Oni ju pochovali aj s tým?
 S čím? s bohom?
 Kdeže! s predkožkou!



S láskavým povolením autora preložila Zuzana Starovecká.
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 Boh je predkožka a predkožka je boh!
 Tú nepochovali. Leží v dákom zhorenom opátstve v západnom Francúzsku. Charlemagnov 
zlatý dar darov!
 To teda nie – je vraj vo väzení v Kalkate.
 Už nie! Ukradli ju z kňazovho šatníka!
 A vtedy ju našla tá karmelitánska mníška?
 Ona ju nenašla, vraj sa jej objavila v ústach a chutila ako med!
 Ak sväté prepuciá chutia ako med, nie je potom med vyrobený zo svätých prepucií?
 Prepucií? Pch! Modlime sa k svätej šuške! Nepoškvrnené lono Márie! Virginitas in partu! 
 Čo? Ona Ho splodila ako Zeus Dionýza?
 Zabudni na Svätý Grál, nájdime radšej zlatý prsteň svätej Kataríny!
 A čo jej placenta? Aj tá sa zachovala?
 Iste, je na hore Ségur.
 Hlúposť – je vo fundus uteri, inter faeces et urinam!
 Čo máš s tými pannami? Nič nie je šťavnatejšie ako sladké, zrelé ovocie. Radšej skántriť 
nemluvňa v kolíske ako prežívať nenaplnené túžby!
 Muž prestal žonglovať, kocky položil na zem a vykročil smerom k vchodu kostola.
 Hej, kam idete? vykríkli zhýralci, smejúc sa.
 Idem do Ríma, aby som...
 Do Ríma? Veď sme v Ríme.
 Idem zistiť, či mám rovnako veľké nohy.
 A máte obriezku?!
 Pokynúc hlavou, akoby si chcel zložiť masku, muž odvetil: vraj chutím ako med... ale namies-
to toho, aby si masku sňal, pripevnil si ju k tvári ešte pevnejšie a odvrátil sa.
 Ostatní kričali – hrajme – a pokračovali v bubnovaní, ktoré bolo čoraz zúrivejšie, až napokon 
vstúpil muž do kostola a dvere sa za ním zavreli.
 Postavy odeté v kostýmoch menád pozbierali pochodne a v strede ulice z nich vytvorili kruh, 
keď sa plamene pochodní spojili, mihotajúc a praskajúc vo vetre žiarili ešte horúcejšie a jasnejšie, ženy 
podišli bližšie ku kostolu a niektoré deti si znovu začali vyhadzovať mince a žonglovať, iné utekali 
oproti sebe, akoby napodobňovali pokazené hodiny, a ďalšie sa hrali so zvieratami.
 Keď sa dvere kostola nakoniec otvorili, vykročil muž k plameňom, pozbieral drevené kocky 
a poukladal ich na vrch blčiacich pochodní, kocky sa v okamihu rozhoreli a muž sa dal do pomalého 
a sústredeného tanca, uprene hľadel do vatry, ktorá sa mu odrážala očiach, čo vytváralo dojem, akoby 
mu oheň vychádzal z vlastného tela, a keď podišiel k pochodniam a takmer bez námahy z nich sňal
horiace kocky, zdalo sa, že jeho telo s ohňom splýva, lebo jeho ruky vyzerali ako plamene a plamene ako 
jeho ruky, avšak oheň, ktorý neustále silnel, bol taký spaľujúci, že sa kocky napokon rozpadli, a muž,
hľadiac na ostatných, pokynul gestom, aby začali tancovať, jeho pohyby boli čoraz energickejšie, krútil 
sa a zvíjal od samej radosti, akoby sa práve oslobodil od nejakého prvotného puta, fyzickým telom akoby 
vyjadroval svoje vnútro a čím intenzívnejšie prúdili vibrácie bubnov a ostatných zdeformovaných postáv 
telami žien, tým boli ich pohyby divokejšie, hádzali hlavami dopredu, dozadu i do strán, rozpustili si 
vlasy, košele im skĺzli z ramien, prsia sa im leskli od potu a čím rýchlejšie dýchali, tým viac sa im bruchá 
nadúvali a sťahovali, ostatní si k pásom priviazali zvieracie kože a oháňali sa syčiacimi hadmi, ktorých 
dlhé tenké červené jazyky šľahali spolu s plameňmi vatry, akoby boli ich súčasťou.

Preložené z anglického originálu Abdication, vydaného 
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