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Živý plameň v rukách svetlonosov

Predslov

Na pôde Nového života, časopisu pre literatúru a kultúru vojvo-
dinských Slovákov, v rokoch 2015 – 2017 sa diala nezvyčajná aktivita. 
Prúdil tu nepretržitý živý rozhovor v podobe trialógov medzi tromi 
literárnymi a kultúrnymi kontextmi. 

V rozhovoroch medzi eminentnými slovenskými a poprednými 
srbskými spisovateľmi a autorkami rozhovorov v úlohe moderáto-
riek a prekladateliek sme prehodnocovali pojmy identita, kultúrna 
príslušnosť, literárny kontext a tvorba. 

Menšinové spoločenstvá v sebe – skutočne a symbolicky – prepá-
jajú najmenej tri kultúrne kontexty. O tejto trojkontextuálnosti písal 
ako prvý Dr. Michal Harpáň, ale po ňom tento termín ujali aj iní li-
terárni vedci. Podľa tejto teórie Slováci žijúci vo Vojvodine (ale po-
dobne aj príslušníci iných menšinových spoločenstiev) sa rovno-
právne zapájajú do celonárodného kontextu z  jednej strany, do 
kontextu krajiny, v ktorej žijú a pôsobia z druhej, ale aj do svojho 
autochtónneho kontextu, v našom prípade do slovenskej vojvodin-
skej literatúry. Táto medziliterárna alebo polyliterárna pozícia nie je 
nevýhodné postavenie a  priori. Práve naopak. Toto postavenie na 
rozhraní v dejinách literatúry bolo časté a ako to Terry Eagleton 
v štúdii Čo po teórii uvádza: „Byť v dvojitej pozícii (...) súčasne zna-
mená byť vnútri a  mimo nejakej pozície, zaujať územie a  súčasne 
skepticky postávať na hranici, to je miesto, odkiaľ prichádzajú najin-
tenzívnejšie a najkreatívnejšie myšlienky. To miesto je bohatý pra-
meň, hoci najčastejšie nie je bezbolestné.“

Tieto dialógy, resp. trialógy, bez sprostredkovateľa – prekladateľa 
nejestvujú. Stretajú sa v nich spisovatelia, ktorí by sa inak nestretli. 



6

Majú možnosť vymeniť si názory, zasvätiť sa navzájom do diela spo-
lubesedníka a  nakuknúť do literatúry, do ktorej patrí. Rozhovory 
vznikali elektronicky a postupne, niekedy celé mesiace, v priebehu 
ktorých sa rodili spoločné projekty, vznikali priateľstvá, nadväzovala 
sa spolupráca... Postavenie a význam časopisu Nový život tým dosta-
li novú kvalitu. Pozíciu kľúčového ohnivka v upevňovaní kultúrnych 
vzťahov dvoch národov. 

Pojem identity patrí medzi kľúčové problémy literatúry a vo svo-
jom diele sa ním zaoberali početní spisovatelia. Zároveň je to termín, 
s ktorým súvisí mnoho stereotypov a tabu.

 Túto kategóriu sme nastolili ako ústrednú tému rozhovorov. Po-
kúsili sme sa odpovedať na otázky: V akej miere je človek schopný 
definovať sám seba? Môžeme objektívne pochopiť seba, alebo nám 
toto uchopenie neustále uniká? Považujú spisovatelia seba za pokra-
čovateľov literárnej tradície, alebo či sa tvorca s ňou povinne musí 
stotožňovať, aby si jeho dielo zachovalo komunikatívnosť? Považujú 
svoj národný literárny pôvod za nutný a povinný, alebo sú v ňom 
„doma“, alebo také hlásenie označujú za skrývanie sa, alebo je ich 
postoj  ambivalentný? Sme my len vtedy „my“, ak tematizujeme tra-
díciou zadaný úzky okruh tém, podľa ktorého nás poznajú ako prí-
slušníkov tej-ktorej tradície? Aký postoj k tomuto má nová generácia 
– deti globalizácie – s ktorou tradíciou sa identifikuje?

Zistili sme, parafrázujeme výstižný výrok Mircea Eliadeho, že bez 
ohľadu na to, nakoľko je slobodný, človek navždy zostáva otrokom 
svojich archetypálnych intuícií. Pochopili sme, že je aj náš postoj ku 
kolektívnej identite podmienený osobnou skúsenosťou, a že existujú 
zadané reakcie. Tvorca, človek všeobecne, prinútený na kontinuitu 
– reaguje vzburou a odmietaním, a opačne: ten, čo pocítil silnú dis-
kontinuitu, reaguje tkaním pavúčích nití, upevňovaním vzťahov so 
svojimi predkami. Takto sme si vysvetlili, prečo exiloví autori neus-
tále udržujú skutočný, či duchovný kontakt so svojím  domovom, 
a prečo túžia byť prítomní či už súkromne alebo verejne a najčastešie 
majú nároky zostať aktívni činitelia v kultúrnom procese v rodisku. 
Tí, ktorým toto bolo znemožnené, preživali hlbokú traumu z vylúče-
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nia. Tiež sme pochopili, že si spisovatelia väčšinou neprajú, aby boli 
zaraďovaní sem alebo tam, proste chcú byť súčasťou tej spoločnosti, 
v ktorej žijú a tvoria, a voľne v sebe prepájať všetky vlastnosti a iden-
tity, ktoré sú im ponúknuté, alebo sú výsledkom ich vlastnej voľby 
a rozhodnutí. 

Bez ohľadu na to, či si to prajeme a priznáme, alebo nie, archety-
pálne kategórie človek nesie v  sebe. Ako je to výstižné vyslovené 
v jednom z našich rozhovorov: vymýšať seba nanovo je veľmi opojná 
myšlienka, ale je otázne, v akej miere je to možné, lebo niektoré steny 
možno zbúrať, ale nie aj nosné. Človek má podvedomú potrebu 
niekam patriť, oprieť sa o  niečo väčšie od seba, a tak si rozprávať 
vlastný príbeh o večnom trvaní. Identita je ako snehová guľa – nové 
sa lepí zvonku, ale jadro – to podstatné – je staré a navždy nemenné. 
Ďalej sme si ozrejmili, že človek má k  sebe nuansovaný vzťah, ale 
k cudziemu je vždy len jeden rovnaký. Cudzí sú pre nás všetci rovna-
ko cudzí, redukujeme ich na niekoľko spoločných príznakov a je to 
podklad na vznik a upevnenie stereotypov. Tiež sme pochopili, že sú 
aj takí autori, ktorí vo svojich autorských postupoch vedome siahajú 
po zdôrazňovaní rozdielov, po stereotypoch a toto je potom plodná 
cesta ku gýču, tabuizácii a stereotypom.

A my by sme ich chceli búrať. V žiadnom prípade ich nechceme 
vytvárať. Preto sa vo výklade literatúry chceme oprieť o  samotné 
dielo a chceme mu dovoliť, aby hovorilo samo za seba.

Už vydavateľská koncepcia prvej redakcie časopisu Nový život 
bola taká, že sa na jeho stránkach od založenia roku 1949 permanen-
tne publikovala tvorba slovenských autorov zo Slovenska, srbských 
(resp. spisovateľov zo všetkých republík bývalej Juhoslávie), sloven-
ských vojvodinských autorov a tým predstavoval platformu plodné-
ho dialógu medzi týmito literatúrami a kultúrami. 

Toto je bezpochyby jeden z mojich archetypálnych príznakov – 
verím v dialóg – dialóg medzi ľudmi, medzi spoločenstvami, kultú-
rami, dialóg človeka samého so sebou.

Ako prekladateľka chcem zdôrazniť, že verím predovšetkým 
v  trojrozhovor. Lebo bez prekladateľa ako kľúčového ohnivka sa 
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tento kultúrny proces nemôže konať. Proste nejestvuje. Tým jeho 
postavenie v kreatívnom čine nie je sekundárne a po hierarchii sa 
v autorskom zmysle nenachádza nižšie. Podčiarkujem toto zostave-
ním tejto knihy a iniciovaním takýchto rozhovorov. 

Kniha vznikla na počesť mojim kolegyniam a kolegom preklada-
teľkám a prekladateľom, na počesť prekladateľskej profesie. Prekla-
datelia sa podobajú rozprávkovým bytostiam, svetlonosom, ktorí 
vedú ľudí za svojím svetlom, nesú fakľu myšlienok, pália ohne po-
znania a predlžujú plameň poznania z domu do domu, z kultúry do 
kultúry.

Zdenka Valentová-Belićová
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Zoran Ðerić (1960), srbský básnik, 
literárny kritik, prekladateľ a teatrológ. 

Juhoslovanskú a  všeobecnú literatúru 
vyštudoval na Filozofickej fakulte Univer-
zity v Novom Sade, na ktorej ukončil ma-
gisterské a doktorandské štúdium. Pôsobí 
ako riadny profesor na Akadémii umenia 
v Banja Luke. Pôsobil na Univerzite v Lodži 
a  prednášal v Prahe, Gdansku, Krakove 
a v Novom Sade. Redigoval viaceré časopisy: 
Scena, Polja, Zlatna greda, Аgon a Niti.  
V dvoch funkčných obdobiach bol riadite-
ľom Divadla mladých v Novom Sade a od 

roku 2016 sa nachádza na poste riaditeľa Srbského národného divadla. 
Uverejnil básnické zbierky: Talog (1983), Zglob, (1985), Unutraš-

nja obeležja (1990), Sestra (1992), Vatreno krštenje (1995), Voglio 
dimenticare tutto (2001), Az bo vide: azbučne molitve (2002), Natalo-
ženo (2007), Blato (2011), U vozovima evropske klase / U drugim 
zatvorenim kompozicijama / U dimu i pepelu (2011), Čarnok (2015), 
Nové devínske elégie (po slovensky v  preklade Zdenky Valentovej-
Belićovej a Martina Prebudilu, 2017). 

Uverejnil viac ako dvadsať esejistických a odborných kníh v ob-
lasti literatúry a divadelného umenia. Medzi nimi sú aj: Sa Istoka na 
Zapad. Slovenska književna emigracija XX veka (2007), Dom i bez-
domnost u poeziji XX veka, na primerima ruskih, poljskih i srpskih 
emigrantskih pesnika (2007), Slovenska čitanka: ogledi i prevodi iz 
slovenskih književnosti (2013), Poetika bezdomnosti (2014).

Zostavil viacero antológií. Preložil vyše tridsať kníh z poľštiny, 
ruštiny a češtiny.

Za literárnu činnosť získal: Brankovu cenu Matice srbskej, Prvú 
cenu Festivalu poézie mladých, ocenenie Mlada Struga, Ocenenie 
Pavla Markovića Adamova, ocenenie Pečat varoši sremskokarlovač-
ke a Cenu Đuru Jakšića. 

Žije v Novom Sade.

Foto: Branislav Lučić



10

Zvonko Taneski (1980), macedónsky 
a slovenský básnik, literárny vedec, pre-
kladateľ a univerzitný profesor.

Štúdium všeobecnej a komparatívnej 
literatúry absolvoval na Filologickej 
fakulte Univerzity Sv. Cyrila a Matoda 
v Skopje. Doktorandské štúdium ukončil 
na Filozofickej fakulte Univerzity Ko-
menského.

Pôsobí ako redaktor elektronického 
vedeckého časopisu pre literárnu kom-

paratistiku, zostavil početné akademické a umelecké zborníky a od-
borné publikácie.

Uverejnil básnické zbierky: Отворени врати (1995), Хорот на 
гнилите лисја (2000), Срт (2003), Чоколада во портфолио (2010), 
Нежности без гарантен лист (2012) Чекајќи ја историјата 
(2016); odborné vedecké publikácie: Мал лексикон на помалку 
познати зборови и изрази (spoluautor, 2003), Македонско-сло-
вачки прирачник за конверзација (Macedónsko-slovenská konver-
začná príručka, 2006), Словачки низ разговор со кратка граматика 
(2013), Словачко-македонски речник/Slovensko-macedónsky slovník 
(spoluautor, 2014), Metaforické modely obraznosti v poézii Jána 
Ondruša (2008), Slovensko-macedónske literárne a kultúrne vzťahy 
(2009), Македонско-словачки компаративни согледби – студии 
и интерпретации (2012), Просторите на текстот – по врви-
ците на критиката и на академското пишување (2015).

Získal viacero ocenení: Zlaté pero (2013), Ceny rektora Univerzi-
ty Konštantína Filozofa v Nitre (2009) a  Ceny rektora Varenskej 
univerzity v Bulharsku (2015). 

Žije v Bratislave.
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Zoran Đerić @  
Zdenka Valentová-Belićová @  
Zvonko Taneski

IMIGRANTI V BABYLONSKEJ VEŽI

Človek je zatvorený v materinskej reči  
ako v časovej kapsule

Nový Sad @ Bratislava

zvb@: Otázku, ktorú sebe kladie románopisec a  esejista Amin 
Maalouf v diele V mene identity (In the Name of Identity), si môže po-
ložiť každý, kto sa ocitne na hranici dvoch kultúr, resp. kto sa narodil 
v jednom štáte a žije a pôsobí v inom ako príslušník jednej kultúry 
a národa, ktorý sa zhodou okolností alebo na základe vlastného rozhod-
nutia nachádza v druhom. Ktokoľvek prišiel do styku s cudzím, a pri-
tom chcel zostať svoj, určite bol v situácii, aby iným a sebe odpovedal 
na otázku, kto je a odkiaľ prichádza. Libanonec žijúci vo Francúzsku 
Amin Maalouf takto definoval svoju pozíciu: „To, čo mňa činí tým, 
čím som, a nie niečím iným, je skutočnosť, že sa nachádzam medzi 
dvomi krajinami, dvomi alebo tromi jazkymi, viacerými kultúrnymi 
tradíciami. Práve toto určuje moju identitu. Či by som ja bol práve ja, 
keby som si odsekol jednu časť seba?“ Podobne ako Maalouf cíti sa 
väčšina spisovateľov, ktorí sa ocitli na literárnej a kultúrnej hranici. 
Rozpoltení na dve, alebo aj na viac strán, často si volia nepatriť nikam, 
resp. príslušnosť aj jednej aj drugej strane, dokonca aj tretej. 

Zoran Đerić sa vedecky venoval otázke literárnej nevdomenosti 
(Literárna nevdomenosť je poetologický a  ontologický pojem 
označujúci nezaradenosť do literárneho kontextu, na rozdiel od 
bezdomovstva – ktorým sa uznačujú sociálne ohrozené osoby zo 
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spoločenskej margíny. Pozn. red.) a skúmal slovanskú emigrantskú 
literatúru. S ním sa rozprával Zvonko Taneski, macedónsky básnik 
žijúci v Bratislave, ktorý taktiež skúmal kontakty a prelínanie slo-
vanských kultúr a literatúr, a tiež z vlastnej skúsenosti môže svedčiť 
o pocitoch básnika, ktorý tvorí v medziliterárnej pozícii vyčlene-
ný z pôvodného kultúrneho kontextu. 

Môžeme si položiť otázky: Aký je vzťah nevdomenosti a identi-
tety? Život mimo svojho kultúrneho a  spoločenského prostredia 
súčasne a povinne znamená aj absenciu identity – alebo je to len 
identita iná, dokonca bohatšia?

zđerić@: Literárna nevdomenosť sa v 20. storočí stala všeobecným 
javom. Dôvody tomu boli vojny a revolúcie, ktoré posunúli hranice 
a spoločenské systémy. An na Le geżyńska definuje tri situácie: exis-
tenčnú, socio-politickú a  emigrantskú. „Existenčná nevdomenosť 
znamená prerušenie kontaktov medzi človekom a transcendenciou, 
nemožnosť upravenia sveta okolo domu-centra, ako aj rozklad tra-
dičnej axiológie.“ Inými slovami subjekt sa ocitne v situácii, v ktorej 
sa veľmi ťažko vynachádza, často absurdne, pričom spolu so životnou 
ohrozenosťou prichádza aj k narušeniu základných hodnôt. Mení sa 
perspektíva: z domu, ktorý bol strediskom sveta, predstavoval istotu, 
teplo, blízkosť, vieru a lásku, odchádza do opačnej krajnosti: do ne-
vdomenosti, pre ktorú je príznačná absencia všetkých uvedených 
kategórií. Z tejto situácie vyplýva iná – socio-politická nevdomenosť, 
ktorá zapríčiňuje nemožnosť vynachádzať sa v danom spoločensko-
politickom zriadení, neschopnosť osvojiť si normy, ktoré vnucuje 
spoločný život alebo odmietanie pravidiel, ktoré vládnu v  ňom. 
V emigrantskej nevdomenosti sú obsiahnuté aj dve predchádzajúce. 
U emigranatov je zvýraznená potreba zakoreniť sa. Keďže sa nachá-
dzajú v cudzine, ich hľadanie identity, tradície, materinského jazyka 
je intenzívnejšie. Sú ohrozenejší od tých, ktorí zostali doma a  žijú 
v inom jazykovom a kultúrnom prostredí. Zostali viac-menej verní 
materinskému jazyku a všetkému, čo si v sebe odniesli ako všeobecné 
duchovné dedičstvo. Ich existencia a boj, nielen v teoretickom (a poeto-
logickom) pláne (ako je to najčastejšie u básnikov, ktorí zostali vo 
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vlasti), lež aj na pragmatickom pláne, lebo sa nežije z písania, ale pre 
písanie. Práca, ktorou si zabezpečujú živobytie, je veľmi často poni-
žujúca, neadekvátna vzdelaniu a intelektuálnym schopnostiam, málo 
platená... Výnimky, pravdaže, sú. Bývalí diplomati, ako aj ľudia s de-
dičstvom mali zabezpečené živobytie. Medzi profesormi a lektormi 
na európskych a amerických univerzitách taktiež je hodne emigrant-
ských básnikov. Niekto sa vynašiel lepšie, iní horšie, ale aj u jedných 
aj u druhých zostali rovnaké transcendentálie: strata domova, ktorá 
sa neskôr javí ako základ každej ich pohnútky; najvšeobecnejšia, ale 
predsa zjednocujúca kategória ich života, odkiaľ sa následne prenáša 
do literatury. 

Dom, rodné mesto a vlasť súčasne patria do skutočnosti a  do 
mýtu, sú doslova potrebou (fyzickou, fyziologickou, emotívnou 
atď.), ale majú aj prenesený (metaforický, básnický) význam, z ktoré-
ho sa rodí potreba vymýšľať, snívať, tvoriť, meniť a stavať. 

ztaneski@: Nevdomenosť sa vníma aj ako komparatistický kon-
cept a tým jednoznačne otvára dvere otázkam o samotnej reziden-
ciálnosti komparatistických štúdií dnes. Môžno je práve môj osobný 
prípad ukážkový, keďže už dlhšie žijem a tvorím v dvoch jazykových 
a  kultúrnych priestoroch: slovenskom a  macedónskom. Ak sa len 
lingvisticky zamyslíme nad slovenskou frázou „si v tom doma“, ktorá 
sa pokojne dá preložiť ako „si doma v tom, čo robíš“, aj napriek tomu, 
že z  nej sa výnara do popredia implikovaný význam, ktorý by sa 
mohol interpretovať tiež ako „to je tvoja oblasť, si v tejto problemati-
ke zbehlý, resp. odborník“. V takomto kontexte dom by mohol navy-
še figuratívne predstavovať istotu, renomé, autoritu, faktor moci. 
Avšak osobné spisovateľské príbehy svedčia pravdepodobne najlepšie 
o tom, že kategória dom a identita už dávno nie sú stále, nemenné, 
konštantné, nie sú dané raz a navždy, ale práve naopak – formujú sa 
v priebehu celého života. Jazýkový, kultúrny a duchovný exil a mig-
rácie rôzneho typu pre mnohých ľudí znamenali a znamenajú neľah-
ký proces spochybňovania a nového overovania všeobecných hod-
nôt. Macedónsky dramatik žijúci v  Londýne Goran Stefanovski 
konštatoval, že „identita predstavuje príbeh o  tom, kto sme, prečo 
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sme a čo chceme. Viem, že tým som podľa úpornosti, s ktorou sa 
usilujú, aby som tým nebol. Prečo mi stále podstrčujú svoj príbeh 
o mne? Prečo ma stále analyzujú vychádzajúc z vlastných predpokla-
dov o tom, kto som ja? Tie otázky sú väčšie a  staršie odo mňa, 
a preto ma prenasledujú ako osud“. Toto je hlavný dôvod, že naďalej 
pre mnohých zostávame precízne neurčení, deklaratívne nevdomení. 
Alebo povedané slovami francúzskeho filozofa Jaquesa Derridu bu-
deme aj naďalej „domáci hostia“. 

Povedané vysvetľuje a zároveň osvetľuje moju cestu k identite a je 
to tá istá cesta, po ktorej aj samotný jazyk má prísť domov a pritom sa 
snaží spojiť všetky časti rozbitého zrkadla toho „osobného“ do jedného 
jediného celku. Ide o moju skúsenosť „územného, jazykového a exis-
tenciálneho zdvojenia“, ako to výstižne nazval taliansky komparatista 
Armando Gnisci, ktoré poukazuje na to, že v mojom vlastnom vnútri 
sa uskutočnilo stretnutie rozličných kultúr, ktoré sa navzájom prelína-
jú, dopĺňajú, a čím ďalej tým viac obohacujú.

zđerić@: Úplne súhlasím s Vami. To v čom sme doma, to je naša 
identita, a preto je táto slovenská fráza veľmi výstižná. No spisovateľ-
ským profesionálnym nástrojom je jazyk. Ako hovorí Czeslaw Mi-
losz, keď sa už objavil v cudzine, spisovateľ sa „nemôže sám seba 
neopýtať, čo je s jeho schopnosťou tvoriť“. Tiež hovorí, že jestvuje 
nejaký tajomný vzťah, ktorý spája jednotlivca s krajinou jeho pred-
kov, s pôdou a svetlom, so zvukmi materinského jazyka. Zdroje in-
špirácie omnoho ľahšie vyschnú, keď niekto žije v zahraničí. Preto sa 
umelci v emigrácii zoskupujú okolo stredísk, literárnych časopisov, 
vydavateľstiev, klubov a knižníc, čítajú svoje práce jedni druhým, 
ako aj potenciálnym poslucháčom, a usilujú sa čím viac byť vo svo-
jom jazykovom prostredí. Ich prvé obecenstvo je hlavne jednoná-
rodné, zdieľajú vysťahovalecký osud, majú spoločné témy. Ale to 
nie sú jediní čitatelia, ktorých sa exiloví spisovatelia snažia osloviť. 
Pôvodných čitateľov vo vlasti je ťažko osloviť v dôsledku cenzúry 
a politických prekážok. Práve preto sa javí rozdiel medzi spisovateľmi, 
ktorí píšu vyslovene pre čitateľov v exile, a tých, ktorí ešte stále počí-
tajú na čitateľov doma.
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Takéto členenie má nedostatky a spisovatelia, ktorí podliehajú 
takým úmyslom a usilujú sa vydobyť si priazeň konkrétnych čitate-
ľov, tratia univerzálnosť a všeobecnú ozvenu. Ambicióznejší spisova-
telia čelia slabému záujmu iného jazykového a literárneho prostredia 
o ich dielo. Niekedy sa pokúšajú priblížiť sa tematicky alebo začnú 
písať v jazyku prostredia, hoci je málo tých, ktorí to úspešne zdolali 
(jeden z takých bol Vladimír Nabokov). Avšak práve materinský 
jazyk je, ako na tom trvali Danilo Kiš, Joseph Brodsky, Czeslaw 
Milosz a iní, príznakom exilu. Spisovatelia vedia, akú cenu zaplatili, 
aby mohli slobodne písať vo svojom jazyku. Tá cena je vysoká. Na 
jednej strane stratili domov a na druhej strane im hrozí, že sa neza-
členia do nového prostredia, do iného jazyka. Bez ohľadu na to, že 
dobre pozná nový jazyk, vždy zostane jednovýznamový (priamočia-
ry), lebo spisovateľ nepíše len slovami, ale celou svojou bytosťou 
(Kiš). Všetko je v jazyku obsiahnuté: mýty, etika, tradícia, kultúra, 
dejiny a pamäť. Vyradenie z vlasti nie je „vyradením zo syntaxe“ 
(Kiš). Básnik je, ako povedal Brodsky, odsúdený na svoj jazyk: „Bez 
ohľadu na to, kde sa nachádza, on je v ňom zatvorený ako vo vesmírnej 
kapsuly.“ Práve preto ani Nabokov (ktorý písal prózu v angličtine), ani 
Brodsky (ktorý písal eseje, zriedkavejšie aj básne v angličtine), ani 
Kiš a Danojlić (ktorí písali po francúzsky a anglicky, ani Milosz 
(ktorý písal aj po francúzsky a anglicky), resp. ani Zagajewski ani 
Barańczak sa nevzdali písania (predovšetkým poézie) vo svojom 
materinskom jazyku, pretože, ako hovorí Milovan Danojlić: „... za-
členiť sa inde, to znamená zrieknuť sa vlastnej nezredukovateľnosti.“

ztaneski@: Áno, všetky tieto tvrdenia možno overiť vo vlastnej 
skúsenosti, ktorá sa pre mňa už stáva istým spôsobom nástrojom na 
dokazovanie celkovej čiže univerzálnej (ne)platnosti istých teoretic-
ko-metodologických stanovísk. Aj keď je jasné, že teória nevyhnutne 
vychádza z  praxe, nie vždy sa všetky takéto fenomény prejavujú 
rovnakou intenzitou v rozličných kultúrnych areáloch. Dôvody na to 
môžu byť rôzne a individuálne podmienené. Napríklad na rozdiel 
od svojich textov (kritických, vedeckých, interpretačných) o poézii 
iných autorov, ktoré dokážem napísať aj v inom jazyku, svoje básne 
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som zatiaľ mohol napísať iba v materinskom, teda v macedónčine. 
Pravdepodobne to vyplýva z môjho presvedčenia, že do dobrej básne 
sa vždy (ne)vedome vkladajú aj také jazykové a mimojazykové prvky, 
ktoré prežívame len vnútorne. Nachádzajú sa v nich špecifické vý-
znamové nuansy, ktoré často panujú dokonca aj nad celkovou atmo-
sférou básne, obvykle súvisia s hlbším kontextom jej vzniku, ale aj 
s charakterom prostredia, ktorého sú, povedzme určité idiómy, po-
chopiteľnou a aktívnou súčasťou, teda nie umelou či vyvolanou. Sa-
mozrejme, dobrý preklad dokáže vo veľkej miere zachytiť aj takéto 
zložky básne, bohužiaľ, toto sa bežne nestáva. Táto záležitosť na 
makropláne môže vysvetliť aj inú známu vec, že vždy treba brať do 
úvahy aj tzv. emocionálny aspekt, čiže akýsi vnútorný pocit, prizna-
nie si, identifikáciu človeka s tým, či je niekde naozaj doma (t. j. plne, 
dušou a srdcom, a teda nejde len o suchopárny fakt prevzatý z daja-
kého administratívneho dokumentu), či chce a môže byť niekde aj 
doma alebo svoj „domov“ predsa len vidí na inom mieste. Povedzme 
na mieste, ktoré je preňho v danej chvíli nedosiahnuteľné, alebo mu 
je dokonca z akýchkoľvek príčin dočasne znemožnené (či už formál-
ne alebo v praxi) považovať ho za svoj „domov“. Ja som sa napríklad 
ešte z  období štúdia svetovej literatúry a  literárnej komparatistiky 
v Skopje presvedčil, že domácu literatúru je lepšie skúmať v širších 
rámcoch, a  nie izolovane ako svet osebe alebo svet sám pre seba. 
U mňa asi bola odjakživa prítomná tzv. xenofília, láska k cudziemu 
(ale, samozrejme, s nevyhnutným a dôstojným rešpektom k vlastné-
mu), ktorá ma dokázala obohatiť o nové poznatky, ale pomáhala mi 
tiež spoznávať seba v iných. Podľa Mihaila Bachtina „cudzia kultúra 
iba v očiach inej kultúry sa odkrýva sama seba úplnejšie a hlbšie. My 
kladieme cudzej kultúre nové otázky, ktoré si ona sama nepoložila“. 
Preto sa vôbec netreba čudovať, že sa v podmienkach globalizácie 
rozvinula celá vedecko-kulturologická oblasť imagológia, ktorá skú-
ma mentalitu, problémy, obrazy „druhosti či inakosti“, národné 
mýty, ideológie a utópie, ako aj vzájomné spoznávanie identity jed-
notlivca a kolektívu. Tá sa hneď na začiatku ukázala ako otvorená 
teória, ktorá sa musí neustále transformovať a  neupevňovať sa do 
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dogmy ani do stereotypov. Milan Kundera vo svojom románe Ne-
smrteľnosť píše, že imagológia dobyla v  posledných desaťročiach 
historické víťazstvo nad ideológiou. Alebo dosť výstižné na diskusiu 
je samotné priznanie Dubravky Ugrešičovej o tom, že: „rozhodnutie 
zbaliť si kufre pokladá za jedno z tých lepších, ktoré v živote urobila“. 
Najsilnejšie a najefektívnejšie je byť národným spisovateľom, najmä 
ak ide o malý národ. Ja som si zvolila neefektívnu cestu: nechcem 
patriť nikomu. Ak sa už musím niekomu prikloniť, tak sú to potom 
moji čitatelia a je mi jedno, odkiaľ sú.“ Všetky tieto záležitostí odha-
ľujú nové vrstvy tvrdení typu, že cudzina je „nôž s dvomi čepeľami“, 
že inšpirácia na písanie je vždy silnejšia v rodnej krajine ako v zahra-
ničí, že „nikto nie je prorokom doma“ atď. V každom prípade je to 
oblasť, ktorej sa v dnešnom svete pridáva zvýšený význam, autori so 
„zmiešanou“ identitou sa čoraz častejšie pokladajú za exotickejších 
a sú zaujímavejší medzinárodnej kultúrnej spoločnosti, aj keď stále 
treba mať na zreteli, že takmer nič nie je úplne jednoduché a jedno-
značné, ako to možno občas navonok vyzerá.  Veľa ľudí aj naďalej 
naivne verí, že prekonali všetky riziká a už sa dostali na bezpečnú 
pôdu.

zđerić@: Písať v inom jazyku najčastejšie znamená pokúsiť sa 
sám seba pretlmočiť z jedného (staršieho) do druhého (novšieho) 
jazyka. Problém nie je len v tom, že sú to najčastejšie dva úplne od-
lišné jazyky – etnicky, ale aj eticky, lingvisticky, sémanticky: „štruktúra 
jedného nikdy neodzrkadľuje ako v zrkadle štruktúru iného jazyka“ 
– povšimol si Stanisław Ba ra ńc zak, básnik s bohatou prekladateľskou 
skúsenosťou z poľštiny do angličtiny, respektíve z angličtiny a z ruš-
tiny do poľštiny. Zároveň v každom jazyku existujú „systémy aso-
ciácií, konotácií, tradícií, hodnôt. Z  toho vyplýva aj veľký počet 
sémantických ťažkostí, prekážok a pascí, ktoré hovoria o  sebe vo 
všetkých sférach života emigranta, od vnútornej reflexie po kon-
takty s inými ľudmi – a to najmä v začiatočnom období zoznamo-
vania a zvykania, keď celková ich duchovná energia priam pohlcu-
je doslovné tlmočenie vlastného sveta porozumenia z  jedného 
jazyka do druhého.“



18

Bez ohľadu na metódu, skúsenosť, vedomosti, zručnosť, keď 
emigrant používa jeden (nematerinský) jazyk, zostáva „sémantická 
neistota“, stráca sa spontánnosť a dostáva umelý, konštruovaný jazyk 
(so svojvoľnou spojkou medzi slovami a skutočnosťou). 

S vedomým alebo nevedomým prekladaním slov z cudzieho jazyka 
a naopak stretá sa každý cudzinec, emigrant, automaticky, reflexív-
ne. „Proces jazykovej asimilácie imigranta, to je v  samej podstate 
násilie, aby sa to všetko zabudlo.“ (Ba ra ńc zak). Ale jazyk je pamäťou, 
jazyk je osudom a  pečaťou básnika v exile. „Žiť v  novom jazyku, 
v jednej perspektíve, zdá sa ako bolestivé rozpoltenie osoby, аle tiež 
možno v tom vidieť šancu na dosiahnutie autentického vnútorného 
pluralizmu, otvorenosť k vyšším hodnotám, ktoré jestvujú spoločne 
vo svete...“ Ba ra ńc zak v závere svojej eseje o jazykovom zmätku po-
užíva jednu pradávnu metaforu v  novom kontexte: Imigrantský 
syndróm Babylonskej veže. 

Možno je jedno, v ktorom jazyku sa píše, keď sa píše dobre. Ľahko 
je vniknúť do reflexívneho, každodenného jazyka a jeho sveta jedno-
duchej komunikácie a prenosu informácií, ale nie je ľahko vniknúť 
do básnického jazyka a ešte menej do básnického sveta, ktorý nie je 
svetom bez reflexií a bez túžby vlastniť, a on je usmernený k inému, 
k čitateľovi a spolubesedníkovi, a hoci je niekedy neprístupný, nie je 
nepodmaniteľný. 

ztaneski@: Presne tak, sémantická neistota a jazykový zmätok sú 
kategórie, s ktorými sa imigrant každodenne stretáva, bojuje vo 
svojom vnútri s nimi a snaži sa vyjsť z toho boja ako víťaz. Potom 
logicky písanie a tiež aj iné formy komunikácie v tom cudzom, alebo 
už „udomácnenom“ jazyku vyzerajú, akoby začínal tancovať tanec tej 
inej krajiny. Všetko sa však dá naučiť, keď sa veľmi chce a najmä keď 
je písanie potrebné nielen na prežitie, ale aj na dôstojný život. Takto 
vlastne človek pravidelne začína pestovať a ďalej rozvíjať ten spomí-
naný vnutorný jazyk (jazyk v jazyku) a vnútorný dom (dom v dome), 
ktorý vlastní každý z nás. Navierajú mi v tomto kontexte práve myš-
lienky rozprávača v románe Snežný človek Davida Albahariho, ktorý 
upozorňuje na to, že „akoby som už nebol jeden človek, jedna bytosť, 
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ale viacerí ľudia a viaceré bytosti, takže každú vec vidím z viacerých 
uhlov, v nekonečnom množstve chvíľ, a tak každá myšlienka hneď 
obsahuje množstvo iných myšlienok, rovnakých a odlišných... Ak už 
štát, v ktorom žijem, nie je môj, a dom, v ktorom bývam, nie je môj, 
komu teda patrím ja? Komu patrí moje telo? Na niektoré otázky sa 
odpovedá inými otázkami a niektoré zostanú nezodpovedané navž-
dy“. Toto všetko nás vyslovene núti, aby sme boli viac aj eticky tole-
rantnejší a opatrnejší v posudzovaní takýchto fenoménov, pretože 
možno niekedy je naozaj lepšie mať živý oheň ako pevné ohnisko 
a zo všetkých túžob je silnejšia práve túžba žiť tam, kde píšem a mať 
dom tam, kde vidím a citím. Tam, kde môžem s úsmevom na tvári 
pokojne vyhlasiť, že sa už po všetkých prežitých životných peripe-
tiách musím mať dobre. 

zđerić@: Nie som až natoľko optimistický ako môj kolega, preto-
že som si vedomý skutočnosti, že väčšina exilantov nemôže alebo 
nechce si priznať, že zostala bez vlasti, takže sa pokúša vrátiť, aspoň 
v snách a vo svojich básňach, poviedkach, románoch. Zriedkaví sú tí, 
ktorým sa ten návrat domov a do vlasti aj uskutočnil. Väčšina exilan-
tov zomrela v cudzine. Posthumne boli rehabilitovaní, resp. vrátení 
do národnej literatúry. Tým, ktorí tak odkázali v testamente, prenies-
li do domoviny ich posmrtné pozostatky a pochovaní sú v rodnom 
kraji.

Svoju nevdomenosť mnohí dožívali aj ako „smutný experiment“, 
pretože „cudzinec zostáva cudzincom“. Czeslaw Milosz zdôrazňoval, 
že je túžba po vlasti ako smäd, vrodená a normálna, pritom prihová-
ranie sa vlasti sa podobá modlitbe Bohu. Bývajúc v cudzine s ob-
časnými návratmi do vlasti exilant si je vedomý všetkých svojich 
odchodov, dočasnosti svojho pobytu v nevdomenosti, ale aj nemož-
nosti rozhodnúť sa pre definitívny návrat.

Analyzujúc dôvody odchodu Milovan Danojlić poznamenal, že 
je to „utekanie z domu, od rodiny a národa, z rámca, ktorý nám je 
narodením vnútený“, jedno z najstarších ľudských pokušení. „Dôvo-
dy môžu byť ekonomické, politické, náboženské, rodinné, osobné... 
Prerušením jedného utečenec preruší aj všetky ostatné vzťahy. Pre-
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rušenie však nikdy nie je až také konečné, ako si to utečenec prial a 
predstavoval na začiatku. Aj u tých najtvrdších časom ožije zúfalá 
túžba po návrate.“ Záver je menej optimistický: „Pre tých, ktorí sa 
ocitli na pol cesty medzi rodným krajom a svetom, už viac niet ani 
odchod ani návrat.“

Na začiatku sme snívali len o odchode, dokonca o úteku. A potom 
– len o návrate, dokonca kajúcnom. Keď sa odchádza, najčastejšie sa 
nerozmýšľa o tom kam, hoci sú nejaké plány, ciele a miesta. Keď ide 
o návrat, veci sa inak majú: jasné je, že sa chceš vrátiť domov, do 
rodného kraja svojho jazyka. Ak je odchod znak úspechu, tak je ná-
vrat nejaký druh porážky. Nie je jedno, či je navrátilec víťaz alebo 
porazený: vracia sa, aby žil lepšie, inak, alebo len aby zomrel spokoj-
ný, už vyčerpaný odchodmi, v domácom prostredí, medzi svojimi. 
Odchod môže byť len jedna cesta – vlakom, lietadlom, loďou, auto-
mobilom... s kratšími alebo dlhšími zastávkami. Ale vraciame sa aj 
v myšlienkach, v snoch, spomienkach, omnoho skôr pred skutočným 
návratom. Či je ten jeden aj posledný? Voľba a nemožnosť voľby! 
Niekedy je prítomná len posthumná túžba, poručenie, vzdor alebo 
niečo úplne iné. 

Keď odchádzame, uvažujeme aj o návrate. Každý odchod je zaťa-
žený návratom. A ten je jeden a posledný. Odchod sa podobá cesto-
vaniu. Ono je ako život: neisté, ale aj vzrušujúce. Návrat sa podobá 
smrti.
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Dragan Velikić (1953), srbský pro-
zaik, publicista, diplomat. 

Všeobecnú literatúru s teóriou litera-
túry vyštudoval na belehradskej Filolo-
gickej fakulte. Bol redaktorom vydava-
teľstva Radia B 92. Píše články pre NIN, 
Vreme, Danas, Reporter a Status. Bol 
veľvyslancom Srbskej republiky v Rakús-
ku. 

Uverejnil romány: Via Pula (1988), 
Astragan (1991), Hamsin 51 (1993), Se-
verni zid (1995) – po slovensky v prekla-
de Karola Chmela Severná stena (2006), 

Danteov trg (1997), Slučaj Bremen (2001) – po slovensky v preklade 
Karola Chmela Prípad Brémy (2008), Dosije Domaševski (2003), 
Ruski prozor (2007) – po slovensky v preklade Karola Chmela Ruské 
okno (2010), Bonavia (2012) – po slovensky v preklade Karola 
Chmela Bonavia (2016), Islednik (2015) – po slovensky v preklade 
Karola Chmela Vyšetrovateľ (2017); zbierky poviedok: Pogrešan pok-
ret (1983), Staklena bašta (1985), Beograd i druge priče (2009); esejis-
tické knihy: YU-tlantida (1993), Deponija (1994), Stanje stvari 
(1998), Pseća pošta (2006) O piscima i gradovima (2010); knihu vy-
braných rozhovorov: 39,5 (2010); monografiu Pula – grad interval 
(2014) – ako spoluautor s fotografom Igorom Zirojevićom a kunst-
historičkou Paolou Orlić, autodrámu Montevideo (2015). 

Zaradený je do antológií doma a v zahraničí. Získal ocenenia 
Miloša Crnjanského, mesta Budapešť, dvakrát NIN-ovu cenu, Cenu 
Mešu Selimovića, Stredoeurósku cenu, Cenu Kočićevo pero a Vitalo-
vu cenu.

Žije v Belehrade.

Foto: Zoran Babić
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Dušan Šimko (1945), slovenský pro-
zaik a publicista. 

Študoval geológiu a mineralógiu na 
Fakulte prírodných vied Univerzity Ko-
menského v Bratislave. Dizertačnú prácu 
obhájil na Geografickom ústave Univer-
zity v Bazileji, na ktorej taktiež aj habili-
toval. Prednášal na univerzitách v Hong 
Kongu a Tokiu. Je členom medzinárod-
ného PEN klubu. 

Uverejnil knihy: Maratón Juana Za-
balu (1984), Japonský diván, po srbsky 
v preklade Zdenky Valentovej-Belićovej 

Japanski divan (2015), VI. Prápor (1997), Esterházyho lokaj (2000), 
Exil v Bazileji (2003), Gubbio – Kniha udavačov (2009) – po srbsky 
v  preklade Zdenky Valentovej-Belićovej Gubio – Knjiga došnika 
(2013), Košice-Kaschau. Ein Reise – und Lesebuch (2013), Mramor 
a granit (2015). Napísal veľký počet vedeckých a odborných článkov 
a publikácií. Zaradený je do antológií a  jeho diela sú preložené do 
viacerých jazykov.

Žije v Bazileji.
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Dragan Velikić @  
Vladimíra Dorčová-Valtnerová @  
Dušan Šimko

IDENTITA, KTORÚ MÁME  
A KTORÁ NÁM STÁLE UNIKÁ

Za naším chrbtom stojí celý rad predkov  
– čo nás zaväzuje

Belehrad @ Maglić @ Bazilej

vdv@: Hovoriť s velikánmi umeleckého písaného slova, akými sú 
srbský prozaik Dragan Velikić, žijúci a pôsobiaci v Belehrade, ktorý 
ako srbský veľvyslanec pôsobil vo Viedni, a slovenský spisovateľ 
Dušan Šimko, ktorý po auguste 1968 z vtedajšieho Československa 
emigroval do Švajčiarska, kde aj v súčasnosti žije, nielen na tému 
identity – je proces určite nie jednoduchý, podobne ako je aj chápa-
nie pojmu identity komplexné a často odlišné. Predovšetkým ide 
o dialóg dvoch vynikajúcich spisovateľov detailu, keďže obaja detailis-
ticky píšu o tom, čo dôverne poznajú, ako výstižne ocharakterizoval 
vlastné, ale aj Šimkovo literárne dielo Dragan Velikić. 

dvelikić@: Kde pramení taká väzba a poznanie detailov viaza-
ných k Juhoslávii, a zvlášť k územiu Vojvodiny, Báčky, Nového Sadu 
ako v 3. kapitole románu Gubbio? Keď hovoríte o Dunaji, tak mimo-
chodom, to mi pripomína môj vlastný text zo začiatku románu 
Danteho námestie. Neuveriteľne koľko podobností. V Bonavii začí-
nam s Ulicou Miko v Budíne, v ktorej žil Sándor Márai, no nejde 
iba o otázku maličkých detailov, ale aj naše poetiky sú kompatibilné. 
A zvlášť nahliadnutie, pohľad na obe strany – Východ a Západ Euró-
py. So všetkými steretotypmi na oboch stranách. Spomínate Crikve-
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nicu, pre mňa dôležité toponymum. No najfascinantnejšia pre mňa 
je spätosť, väzba s predkami. Zdá sa mi, že celá moja literatúra hovo-
rí o predkoch, konkrétne v akej miere sú prítomní v nás. To ma aj 
priviedlo k psychoanalytikovi Léopoldovi Szondimu, Maďarovi, 
ktorý od roku 1942 žil v Zürichu, dnes je tam jeho ústav. Szondi ob-
javil rodinné nevedomé. O tom píšem vo Vyšetrovateľovi.

dšimko@: Spomínali ste väzbu s predkami, ktorá nám pomáha 
vytvárať naše príbehy. V tejto súvislosti ste spomenuli maďarského 
psychoanalytika Léopolda Szondiho, ktorý pôsobil v Zürichu. Mi-
mochodom je vlastne môj krajan, narodil sa v meste Nitra, ležiacom 
na juhu Slovenska. V roku jeho narodenia (1893) bolo Slovensko 
súčasťou uhorského kráľovstva. Szondiho rodičia údajne okrem 
maďarčiny a nemčiny hovorili aj po slovensky. V Nitre žila okrem 
Slovákov a Maďarov značná židovská komunita, ktorá mala v tej 
dobe štvrtinový podiel na celkovom počte obyvateľov Nitry.

Léopold Szondi si nevybral Zürich náhodou. Zakladateľ psycho-
analýzy Sigmund Freud si dobre uvedomoval, že pokiaľ nechce, aby 
psychoanalýza bola len akýmsi lokálnym viedenským fenoménom, 
musí sa jeho učenie a metodika uplatniť v cudzine. Protestantský 
Zürich, kde pracovali psychiatri C. G. Jung a Eugen Bleuler sa stal 
druhým centrom a potom nasledoval prienik do Spojených štátov.

V sedemdesiatych rokoch sa v Zürichu vytvoril okruh bádateľov 
zaoberajúcich sa etnopsychoanalýzou. Jeho jadro vytvárali Paul Parin, 
Fritz Morgenthaler a Mario Erdheim. Môj slovenský priateľ etnológ 
Milan Stanek, žijúci v Bazileji, ktorý roky bádal na ostrove Papua New 
Guinea, na rieke Sepik kmeň Yatmul bol so zürišskou skupinou 
v úzkom kontakte. Cez neho som mal ako vyslovený laik určitý prístup 
k ich výskumom. Mimochodom MUDr. Paul Parin sa na samom 
konci druhej svetovej vojny ako lekár Švajčiarskeho červeného kríža 
aktívne zúčastnil bojov proti nemeckým okupantom v Juhoslávii.

Teraz sa vrátim ku Szondimu, ktorý hovorí o fenoméne „Ah-
nenstrom“. Ten dlhánsky rad našich predkov, ktorý sa stráca  
v hmle zašlých časov, nás určuje, to je pravdepodobne leitmotívom 
našej spoločnej prozatérskej existencie.
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Pýtali ste sa ma na môj záujem o Vojvodinu, obzvlášť Báčku. 
Odpoveď je jednoduchá: moja nebohá matka Kovinka Čurić sa na-
rodila v dedine Stari Sivac. Po vojne odišla s mojím slovenským ot-
com, vojenským chirurgom Titovej armády, do jeho vlasti, do Košíc. 
Takže mojím materinským jazykom je srbčina, ktorá nám bola ro-
dinným jazykom. Za staliniády, keď Tito mutoval na krvavého psa 
a SFRJ sa stala hniezdom trockizmu a odpadlíctva od správnej cesty, 
vtedy nám bolo rodičmi povedané, aby sme na verejnosti s nimi 
nehovorili po srbsky. Takto v detstve nadobudol tento jazyk novú 
kvalitu zakázaného ovocia. Po smrti diktátora nás, malých chlapcov 
s našou mamou, prirodzene, bez otca, konečne pustili na krátku 
návštevu rodiny v Báčke. Vtedajšie archaické, zdanlivo idylické po-
mery na dedine boli pre nás niečím novým a počas neskorších 
prázdninových pobytov už ako gymnazisti sme vnímali Juhosláviu 
v akomsi ružovom opare. Americké filmy, komiksové zošity a čoko-
láda Kraš, ktoré boli v Československu zakázané, vytvorili nám tínedže-
rom potemkinovskú kulisu lepšieho sveta.

Čo sa týka košického, dnes svetového autora Sándora Máraia, je 
pre mňa akousi konštantou exilu. Narodil som sa v ulici, kde prežil 
svoju mladosť Sándor Márai, syn bankára Grossschmida. Lola Matzner, 
manželka Máraia, s ktorou odišiel z Košíc do exilu, bola dobrou pria-
teľkou mojej starej matky. A jej sestra, advokátka Charlota Kertészová 
bola po druhej svetovej vojne zadobre s našou rodinou. Keď som po 
dvadsiatich rokoch exilu po prvý raz navštívil moje rodné mesto Koši-
ce, navštívil som pani Kertészovú. Darovala mi zopár prvých signova-
ných vydaní Máraia v maďarčine a vo francúzštine. Sándor Márai je 
pre mňa paradigmou vernosti maďarčine. Pravdepodobne by vedel 
bez ťažkostí písať svoje romány po nemecky, však bol okrem iného 
parížskym korešpondentom Frankfurter Zeitung. Ale on sa zaťal a ostal 
pri svojom rodnom jazyku. Čo sa týka jazyka, v ktorom píšem, som 
autorom dvojdomým – publicistika v nemčine a próza v slovenčine. 
Moje rozhodnutie písať po slovensky zaiste nebolo obzvlášť racionál-
nym rozhodnutím, ale nikdy som to neoľutoval. Z takejto situácie 
vyplýva u mňa ten dvojaký „pohľad na obe strany“.
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Teraz ešte ku Vami spomínanej láske ku detailom, to mi slo-
venská literárna kritika svojho času vyčítala. Možno to u mňa 
pramení z takrečeno prírodovedeckého profesijného pohľadu na 
svet a mojej neschopnosti písať lineálne v neprerušovanom časo-
vom slede.

Vo Vašom románe Danteov Trg, ktorý som čítal v nemčine (Wieser 
Verlag, 1999) spomínate strednú Európu – „Mitteleuropa“. Pamätám 
sa na diskusiu György Konráda, Milana Kunderu a Danila Kiša na 
túto ambivalentnú tému. Skutočne pre nás Slovákov a Čechov to po 
určitú dobu bola dôležitá diskusia, ktorá dnes akoby zmizla z pove-
domia intelektuálov vzhľadom na iné témy. Čo sa mi nepozdávalo, 
bol akýsi tézovitý Kunderov antirusizmus. 

dvelikić@: Poznáme sa, ako vidím, na základe jednej knihy – vy 
ste čítali Dantov trg a ja Váš Gubbio – ale zdá sa mi, že sú naše literár-
ne svety veľmi kompatibilné. Mal som pôžitok pri čítaní Gubbia. My 
sa viac nesmieme mimoísť. Do nemčiny je preložených mojich deväť 
románov. Päť románov vyšlo aj v slovenskom jazyku v preklade Ka-
rola Chmela (Severná stena a Prípad Brémy v Kalligrame a  Ruské 
slovo, Vyšetrovateľ a Bonavia v Slovarte). 

Hovoríte, že Vám kedysi slovenská literárne kritika vyčítala ne-
prítomnosť lineálnosti. Veď v tom, v tej neprítomnosti, je krása lite-
ratúry. V nepredvídavosti je čaro aj života, aj literatúry. Desia ma 
knihy, ktoré akoby vyšli z farmaceutických laboratórií. V súčasnosti 
vo svete vládne fenomén: solídne literárne diela, úspešné aj u kritikov 
aj u publika, ale bezfarebné, vytvorené bez zážitku, na jednu sezónu. 
Kniha, po ktorej nechceme čitateľsky siahnuť ešte raz, nebola hodná 
čítania. Raz za tri roky prečítam napríklad Bulgakovho Majstra 
a Margitu. Nemôžem povedať, že som nespokojný s kritikou vlast-
ných románov, zvlášť v Nemecku a Rakúsku, kde som mal výnimoč-
né kritiky, ale už dávnejšie si všímam, že sa denná kritika v novinách 
nemeckého hovoriaceho územia redukuje na prerozprávanie. Vší-
mate si to aj Vy, ktorí už desaťročia žijete vo Švajčiarsku, alebo sa 
mýlim? Ešte stále sa v srbských, chorvátskych a bosnianskych novi-
nách môže nájsť recenzia, ktorá je predovšetkým dobrý text, funguje 
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ako príbeh o knihe, a nie nezmyselné prerozprávanie románu po-
tenciálnym čitateľom. Desí ma nahá deskripcia tých hrubých ne-
zmyselných románov, ktoré zahrabávajú život, namiesto toho, aby ho 
vykopávali. Neznášam neplodnú mystifikáciu. Nudia ma Paul Auster 
a Orhan Pamuk, usilovní služobníci literatúry. Nečítam len preto, 
aby som sa zabavil, lež aby som sa zdvojil. Preto mám rád Sebalda. 
Pokiaľ ide o Kunderu, kedysi môjho obľúbeného spisovateľa, áno, 
niektoré jeho myšlienky sú na línii antirusizmu. Dobre si spomínam 
na jeho text na tému Mitteleuropa. Ako sa to iba za dve, tri desaťročia 
pozmenilo...

Mitteleurópa... Počas obdobia železnej opony mýtus o Strednej 
Európe žil v literatúre. Národy, ktoré prislúchajú tomu územiu, počas 
existencie Východného bloku boli zajaté v jednej druhej geografii. 
Boli iba hosťmi na politickom Východe Európy, ktorý si ich prisvojil 
po druhej svetovej vojne. Za čias blokového rozdelenia Európy po-
jem Strednej Európy na Východe – akokoľvek a kdekoľvek sa o ňom 
rozjímalo – nosil v sebe zložku subverznosti. Bez ohľadu na to, či 
Maďar alebo Slovinec, Chorvát alebo Čech, Srb alebo Slovák, v tom 
pojme zapisovali stupeň nespokojnosti so svetom, v ktorom žili. Zdá 
sa mi, že sa Kundera pokúsil Rusom zrátať účet za nespokojnosť, čo 
je nezmysel.

U Vás sa mi páči to, že sú literárne svety, ktoré spomínate, súčas-
ťou reality. Ide o jednu platňu, na ktorej sa odohráva náš život. Skú-
senosť, ktorá sa získava čítaním, je zároveň skúsenosť z prvej ruky – 
priama. 

Naša pamäť je pokladnica, v nej je deponované aj to, čo zapisuje-
me ako fikciu. Písanie je odhaľovanie súvislostí, ktoré existujú medzi 
predmetmi, ľuďmi a javmi. Bez vibrácie, bez érosu niet čara ani v čí-
taní, ani v písaní.

dšimko@: Načrtli ste tému kvality a dôležitosti literárnej kritiky. 
Po spoločenských zmenách v bývalom Česko-Slovensku došlo po 
roku 1989 ku krátkodobému oživeniu žánru literárnej kritiky v mé-
diách, ktorá bola naraz zbavená korzetu straníckej kontroly a taktiež 
sebacenzúry. Ale spisovateľská existencia bola naraz novodefinovaná 
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v podmienkach turbokapitalistického vývoja spoločnosti. V každom 
prípade spisovatelia na Slovensku dnes nehrajú úlohu verejných in-
telektuálov. Dnešní autori sú síce zdanlivo slobodní, ale musia sa 
jednotlivo vyrovnať s ich viac-menej súkromnou existenciou a tomu 
zodpovedajúcou ekonómiou. To, čo my rozumieme pod pojmom 
kvalitná literatúra, je dnes na Slovensku skôr marginálnym javom. 
Náklady takýchto kníh slovenských autorov sa pohybujú v medziach 
500 až 1500 exemplárov. Popravde nepovažujem to za katastrofu. 
Tzv. triviálna, importovaná zábavná a domáca ženská literatúra víťa-
zia, čo sa týka záujmu čitateľov a zodpovedajúcich nákladov. Nedáv-
no ma pobavila novinová správa zo Slovenska, že bývalý Klub slo-
venských spisovateľov na Laurínskej ulici v Bratislave je premenený 
na striptízový bar.

„Verejní“ intelektuáli, akými boli v minulosti nemeckí autori 
Hans Magnus Enzensberger, Jürgen Habermas, alebo švajčiarski 
spisovatelia Max Frisch a Friedrich Dürrenmatt, zmizli zo spoločen-
ského života. Dakedy známi literárni kritici ako Fritz J. Radatz (Die 
Zeit), Marcel Reich-Ranicki (F.A.Z.) a François Bondue (Die Weltwo-
che) boli nielen odborne a štylisticky pripravení, ale predovšetkým 
okrem usmernenia pozornosti čitateľov novín na určitého autora 
chceli skôr odkryť nové, často svety ukryté v literárnom diele. Kaž-
dopádne žiadne prerozprávanie podľa PR-materiálov dodaných tým 
či oným vydavateľstvom.

Dnes, v dobe celosvetovej digitalizácie, úlohu verejných intelek-
tuálov úspešne suplujú mediálne hviezdy, televízni moderátori, ob-
ľúbení herci a herečky, futbalisti, pokútni politici a hochštapleri rôz-
neho typu. Ich nepretržitá prezencia v médiách má viacero foriem. 
Navštevujú utečenecké tábory, slumy v rozvojových krajinách, alebo 
zdanlivo bojujú za práva LGBT komunity, a sú často vítanou náhra-
dou za nudných politikov bez formátu, o ktorých v Európskej únii 
nie je núdza. Sociálne siete sa stali platformou novej para-literatúry, 
ktorú tvoria a konzumujú desiatky tisícov ľudí. Netreba zúfať, že by 
kvalitná literatúra prekrvujúca naše mozgy a city bola na ústupe. 
Videné dialekticky je to možno naopak.
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Michel de Montaigne uverejnil svoje Eseje v roku 1580 v Borde-
aux. Od neho sa môžeme poučiť, aká je dôležitá kritika racionálnej 
ploskosti, ktorá sa pokúša vysvetliť svet na základe pojmov a vzorcov, 
pričom podľa Montaigna sa zamlčuje práve to tajuplné vo vzťahoch 
ľudí a vecí medzi sebou. A možno práve hľadanie tejto tajuplnosti je 
jednou z mnohých úloh literatúry.

Po mojom odchode do švajčiarskeho exilu, tri týždne po okupácii 
Československa v auguste 1968 vojskami Varšavského paktu, som z po-
litických dôvodov 21 rokov nemohol navštíviť moje rodné mesto 
a stretnúť rodičov, brata a priateľov, ktorí tam ostali vydaní napospas 
husákovskej normalizácii. Pravidelne som sledoval dianie v Česko- 
-Slovensku a bol som si z času na čas vedomý celej absurdity môjho 
konania. Nútil som sa čítať stranícku tlač a môj nebohý otec mi po-
sielal pravidelne všetky knižné novinky, o ktoré som ho poprosil. 
Začal som písať recenzie tzv. slovanských literatúr, čo bol môj vstup 
do nemeckého a švajčiarskeho fejtónu. Naskôr pribudli reportáže 
z Číny a Japonska, kde som pracoval na tamojších univerzitách. To 
bolo zaujímavejšie ako písať recenzie. Vôbec písať v dvoch jazykoch, 
po slovensky a po nemecky, je svojím spôsobom atraktívna existen-
cia, ale má svoje nástrahy.

Spomenuli ste preklady do nemčiny, nuž ak náhodou budete vo 
Viedni, pozrite si láskavo môj literárny bedeker môjho rodného 
mesta s titulom: „Košice – Kaschau. Ein Reise und Lesebuch“ (Arco 
Verlag, Wien-Wuppertal 2013). Táto kniha bola vydaná pri príleži-
tosti vyhlásenia Košíc za európske hlavné mesto kultúry.

dvelikić@: Určite si kúpim Vašu knihu o Košiciach, keď odídem 
do Viedne. Objednám si ju v jednom kníhkupectve v deviatom „be-
cirku“, kde som „Stammkunde“. Som vášnivý čitateľ bedekrov. Keď 
som 24. marca 1999 vo včasné ráno vlakom opustil Belehrad, a odišiel 
do Budapešti – a útok NATO na Juhosláviu sa začal v ten istý deň 
predvečerom – ocitol som sa po prvýkrát v exile. Lebo, dovtedy, ce-
lých desať rokov, som odchádzal do Rakúska a Nemecka, niekedy aj 
nakrátko, ale to bolo svojvoľne, a vždy som odmietal insuinácie 
novinárov, že som v exile. (Hádam to pre nich bolo mediálne intri-
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gantnejšie.) Spomínam si, ako sa v tých rokoch koketovalo s pojmom 
exilu. Jedna srbská poetka sa ešte v 80. rokoch minulého storočia 
vydala a odišla s manželom žiť do New Yorku, a keď po niekoľkých 
rokoch začal rozpad Juhoslávie, začína so seriálom: Listy z exilu. Ta-
kých príkladov bolo mnoho.

Západ bol programovaný na príbeh exilu z čias studenej vojny. 
Juhoslávia vonkoncom nemala taký príbeh. Keď sa začal rozpad 
Juhoslávie, mnohí utekali zo všetkých bývalých republík na Západ, 
a naozaj sa našli v exile, avšak v tom istom čase sa začína aj obchodo-
vanie s témou exilu u niektorých spisovateľov. Smutné je, keď umelec 
využíva tému exilu ako akýsi remorkér, aby tak získal viacej pozor-
nosti úlohou mučeníka. Ako sa len klamalo, ako sa vytvárali stereo-
typy! 

Ale nech sa vrátim ku knihám. V Budapešti som v antikvariátoch 
nachádzal knihy v nemeckom, anglickom a talianskom jazyku, veľmi 
lacno. Jedna z prvých kníh, ktorú som kúpil, bol bedeker v nemčine 
o Marienbade. Prečítal som ho, zabával som sa na bizarných údajoch, 
napr. koľko hudobníkov mal veľký kúpeľový orchester, čo všetko na 
menu v tom období (1906) ponúkali reštaurácie Marienbadu, 
potom sa tu nachádzali rôzne reklamy, oznamy, adresy lekárskych 
ordinácií atď. Moje vášnivé prechádzky Marienbadom boli nukleom 
budúceho románu Prípad Brémy. 

Ako si jasno spomínam na augustové ráno 1968 v dome môjho 
uja v Šabci, keď som počul, že Rusi vtrhli do Česko-Slovenska. Moja 
prvá myšlienka bola, či teraz budem môcť splniť svoj plán pre nad-
chádzajúce leto vybrať sa s kamarátmi do Česko-Slovenska. Lebo cez 
predchádzajúce leto 1967 som bol s orchestrom hudobnej školy na 
turné po Česko-Slovensku, vlastne po Slovensku a Moravsku. Boli 
sme ubytovaní v Trenčianskych Tepliciach, a odtiaľ sme odchádzali 
na koncerty do Trenčína (hrali sme na pevnosti), Brna, Bratislavy, 
Hrozenkova... Niektoré názvy miest som zabudol. Boli sme aj v Tat-
rách. Tri týždne strávené na turné boli veľmi vzrušujúce. Práve som 
sa vydal do sveta! A teraz Rusi! V hlave trinásťročného chlapca 
všetko sa poprevracalo. Opýtal som sa uja, dokedy Rusi zostanú 
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v Česko-Slovensku. On sa zasmial a povedal, že Rusi dlho zostanú 
tam, kde prídu na tankoch. 

Pred niekoľkými rokmi som bol na literárnom festivale v Žiline. 
Keď som sa vracal, navštívil som Trenčín, a prešiel tým strmým 
vzostupom smerom na pevnosť. Medzičasom prešlo 42 rokov. Ale 
ešte stále cítim chuť vanilkovej zmrzliny, ktorú som v tom dávnom 
lete 1967 jedol na trenčianskej pevnosti. V Košiciach som nikdy ne-
bol. Ale zato poznám Gubbio – mesto kulís, dvere „porta dei morti“, 
fontánu dei matti. Podľa legendy kto trikrát obehne okolo fontány, 
ukončí život v bláznovstve. Obehol som iba dva razy, na tretie kolo 
som nemal guráž. V mojom románe Astragan Lenin sa po návrate 
z Capriho, kde bol v Gorkiho vile, zdržiava niekoľko dní v mestečku 
Gubbio. Môžete si predstaviť, s akou zvedavosťou som čítal Váš ro-
mán Gubbio.

Trošku som prehnal v disperzii! Hľa, schádza mi na um Ladislav 
Mňačko. Jeho román Ako chutí moc som čítal ešte počas študent-
ských čias, a spomínam si, že sa mi veľmi páčil. Potom som viac nič 
nepočul o Mňačkovi. 

dšimko@: Spomenuli ste slovenského spisovateľa a žurnalistu La-
dislava Mňačka. Je to bezpochyby najprekladanejší slovenský autor 
vôbec. Jeho knihy boli preložené do 26 jazykov. Pre moju generáciu 
bol dôležitý ako Alexander Solženicyn s jeho knihou Jeden deň v živo-
te Ivana Denisoviča (1962). Mňačko bol pôvodne prominentným 
novinárom komunistického režimu, ale jeho preporod na kritika 
diktatúry bol dovŕšený knihou Oneskorené reportáže, ktoré vyšli 
práve v roku našej maturity a zaúčinkovali na nás ako bomba. Mňačko 
nebojácne a pútavo vylíčil osudy ľudí, obetí stalinistickej diktatúry 
v Česko-Slovensku po februárovom puči 1948. Obrovským prekvape-
ním bol ale jeho demonštratívny odchod do Izraela v roku 1967 na 
protest proti vtedajšiemu jednostrannému postoju československej 
vlády a strany ku izraelsko-arabskej vojne. Po okupácii našej krajiny 
vojskami Varšavského paktu odišiel do exilu, kde pokračoval v pí-
saní. V čase rozkolu medzi slovenskými a českými elitami sa rázne 
postavil na stranu obhajcov spoločného štátu. Osobne som ho stretol 
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len raz po jeho prednáške v bazilejskom dome odborov Volkshaus. 
Jeho knihy upadli do zabudnutia a dnes už nevychádzajú.

Dnes v dobe obrovskej vlny imigrantov z Blízkeho východu a krajín 
Afriky je zavádzajúce začať porovnávať s povojnovými migráciami 
v Európe po druhej svetovej vojne. V každom prípade sa ukazuje, že 
EÚ nie je uznášaniaschopná a stále ešte nemá ani len približný kon-
cept na to, ako sa postaviť voči tomuto komplexnému problému. 
Nemecko je momentálne z vôle svojich politických elít a časti obča-
nov rozhodnuté k veľkorysému prijímaniu utečencov.

Ako dlho táto riskantná politika pretrvá, to je zatiaľ v oblakoch. 
V každom prípade začína EÚ vyvíjať masívny nátlak na „mladé 
členské štáty“ EÚ ako Slovensko, Česká republika, baltické republiky, 
alebo Poľsko, aby participovali na kvótach prideľujúcich migrantov 
do všetkých krajín EÚ. Každému je medzičasom jasné, že Dublin ako 
taký je de facto zlikvidovaný a azylové kritériá sú len iluzórne. Ne-
mecko je naďalej tým obrovským magnetom a utopickou krajinou 
blahobytu a slobody pre masy Arabov a Afričanov.

Už v prvé dni okupácie Československa bolo totiž citeľné štiepe-
nie našej spoločnosti. Už sa ozvali prvé hlasy, že Pražská jar bola 
chybou a naivným nezmyslom a treba sa s Rusmi pragmaticky do-
hodnúť. Hlavným predstaviteľom tohto smeru bol Dr. Gustáv Husák, 
slovenský komunistický politik a neskoršie prezident Česko-Sloven-
skej republiky. Preto som bol veľmi skeptický ku ďalšiemu možnému 
vývoju u nás.

Po augustovej invázii v roku 1968 som cez vtedajšiu Juhosláviu, 
kde žila moja stará mama, odišiel do Švajčiarska, kde som dostal 
politický azyl a bolo mi veľkoryso umožnené pokračovať v štúdiu. 
Odišiel som ôsmeho septembra 1968, keď boli hranice ešte otvorené 
a vládol určitý chaos.

Pôvodne ako študent geológie som chcel odísť na Island, ale tento 
trocha romantický sen sa mi nesplnil, nakoľko Island nemal v Bazi-
leji konzulát a zo Ženevy mi ich zastupiteľstvo pri Spojených náro-
doch oznámilo, že utečencov jednoducho neberú. Takto prišiel Island 
na vlastnú škodu o vzorného občana...
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Teraz ešte ku Bazileju, mestu, kde som prežil s prestávkami 47 
rokov. Na tomto meste si najviac cením blízkosť otvorených hraníc 
a určitú zhovievavú toleranciu. Badensko a Alsasko sú na bicykli 
dosiahnuteľné za štvrťhodinku.

Spomínali ste Váš záujem o literárny bedeker. V roku 2006 vyšla 
antológia Bazileja, ktorá mapuje skoro bezbrehú literárnu scénu v tomto 
meste, v tejto fascinujúcej európskej kultúrnej križovatke, počnúc 
Schedelovou Kronikou sveta, cez Erazma Rotterdamského, Nietsche-
ho, Kleista, Dostojevského, Hesseho, Zweiga, Máraia, Thomasa Manna 
až po Hochhutha atď. Prirodzene, bol som veľmi rád, že aj moja malič-
kosť je v knižke zastúpená. (D.M. Hoffmann & Barbara Piatti: „Basel“, 
Europa erlesen, Wieser Verlag Klagenfurt & Schwabe Verlag Basel)

Ako človek bez štátneho občianstva, vybavený tzv. Nansenovým 
pasom, žil som tu sedemnásť rokov. Viac ako tretina obyvateľov 
mesta sú cudzinci a ja samotný som dnes tzv. „papierový Švajčiar“. 
Môj pôvodný česko-slovenský pas mi bol komunistickou justíciou 
odobratý. Na Slovensku ma v neprítomnosti súdili za opustenie re-
publiky a za moju publicistickú, údajne „protisocialistickú“ činnosť 
vo fejtóne nemeckých a švajčiarskych novín, respektíve v rádiu. Nový 
slovenský pas som dostal pred niekoľkými rokmi. Ale pravdupove-
diac, historický Košičan mal v priebehu svojho života viac cestovných 
pasov, aj keď sa z nášho mesta nepohol. Trocha ako obyvateľ Nového 
Sadu.

Tu sme zasa pri tej našej nešťastnej identite, ktorú máme a ktorá 
nám stále uniká. Za naším chrbtom stojí dlhočizný rad našich pred-
kov, známych a neznámych, čo nás nechtiac zaväzuje.

dvelikić@: Naša korešpondencia sa končí, aspoň tentoraz. Váš 
bedeker o Košiciach mi syn už kúpil a čaká na mňa vo Viedni. Zado-
vážim si aj Wieserovo vydanie Europa erlesen o Bazileji. Wieser bol 
môj prvý vydavateľ v nemeckom jazyku. Zostali sme priateľmi. Edí-
cia Europa erlesen je niečo najlepšie, čo tento vydavateľ vytvoril. 
Niektoré moje eseje a úryvky z románov su vydané v tých „wiesero-
vých“ mestách a oblastiach: Belehrad, Budapešť, Viedeň, Benátky, 
Záhreb, Istria...
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Absolvoval som štipendium Landis & Gyr Stiftunga a fascinovala 
ma precíznosť Švajčiarov. Sám sa podľa toho správam. Život je na-
dostač nepredvídavý, takže prečo by sme ho dodatočne komplikova-
li nepotrebnými improvizáciami, presnejšie údajnou ležérnosťou, 
ktorá je iba alibi lenivosti a ľahostajnosti.

Zdá sa, že v tejto svetovej utečeneckej kríze štedrosť a možnosti 
Nemecka sa rýchlo vyčerpali. Toto hovorím bez irónie. Vie sa dobre, 
kto je najzodpovednejší za všetky tie arabské jará, intervencie a „riade-
nie“ sveta. Dnes neexistujú veľkí štátnici, vizionári, akými boli 
Masaryk, Willy Brandt a De Goal. Svet riadia karikatúry, nájomníci 
v službe veľkého kapitálu, iba fingujú, že sú nejaké subjekty svetovej 
politickej scény. A všade je množstvo mediálnej patetiky. Nechápem, 
prečo USA neprijmú milión utečencov, alebo aspoň 800 tisíc, a zo-
statok Francúzsko, ktorého vtedajší prezident Sarkozy chytal terc 
beštiálnemu lámaniu Líbye?

Na svete je čoraz viacej ľudí a rozumu čoraz menej. V to sa pre-
sviedčame dennodenne, len čo otvoríme noviny alebo zapojíme tele-
víziu. Natískajú sa nám politici, účastníci reality show, top shop 
moderátori, s jedným jediným úmyslom: aby nás hypnotizovali. Aby 
nás znemožnili myslieť. Práve sa podľa toho ľudia najviacej odlišujú 
od zvierat a rastlín. Ten, kto nerozmýšľa, evolučne je bližší sliepke 
alebo mimóze ako homo sapiensu. Veta môže byť bez subjektu. Aj 
život. Keby nebolo tak, svet by nebol dnes v stave beznádeje, absurd-
nejší viac než inokedy predtým vo svojich dejinách.

Predsa verím, že vždy Dobro prevláda Zlo. To malé, tá zera ľud-
skosti zachraňuje svet. A to vlastne nikdy nie je málo. To je všetko.
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Vladimir Pištalo (1960), srbský pro-
zaik, publicista a univerzitný profesor. 

Študoval právo v Belehrade a Saraje-
ve, doktorandské štúdium ukončil na 
univerzite v New Hampshire v USA na 
tému viacnásobných identít srbských 
vysťahovalcov. Učí na Becker College vo 
Worcesteri, Massachusetts všobecné 
a americké dejiny, krásne umenie a kre-
atívne písanie.

Uverejnil knihy: Slikovnica (1981), 
Manifesti (1986), Kraj veka (1990), nove-
lu Korto Malteze (1987), Vitraž u sećanju 

(1994), Tesla, mladost (2006), Noći (2006), Aleksandrida (2009), Priče 
iz celog sveta (2009), Čajevi Marsa ; Noći (2010); Milenijum u Beogra-
du (2010) a O čudu (2002), Tesla portret među maskama (2009), 
Sunce ovog dana, pismo Andriću (2017). Zostavil aj Almanah beo-
gradske manufakture snova 1 a 2 (1988, 1989). 

Jeho najčítanejšie romány Tesla portret među maskama a Mileni-
jum u Beogradu sú preložené do viacerých jazykov (po slovensky 
Tesla, portrét medzi maskami v preklade Karola Chmela, Kalligram, 
2012). 

Dostal NIN-ovu cenu (2009), Cenu Gregorija Božovića (2018)  
a za preklad poézie Charlesa Simića získal Cenu Miloša Đurića 
(1994). 

Žije v Bostone.
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Pavol Rankov (1964), slovenský pro-
zaik, univerzitný profesor. 

Vyštudoval vedecké informácie 
a  knihovníctvo na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave, na 
ktorej aj učí. 

Uverejnil zbierky poviedok: S odstu-
pom času (1995), My a oni / Oni a my 
(2001), Na druhej strane (2013), V tesnej 
blízkosti (2004) a romány Stalo sa prvého 
septembra – alebo inokedy (2008) a Mat-
ky (2011). Román Dogodilo se prvog sep-

tembra (ili nekog drugog dana) v preklade Zdenky Valentovej-Belićo-
vej uverejnil Sezam book (2016) a odmenený je Cenou Preklad roka 
Spolku vojvodinských spisovateľov.

Pavol Rankov získal ocenenia: „Ivan Krasko“ (1995), Premio 
Letterario Internazionale „Jean Monnet“ (1997), ceny denníka 
„SME“ na súbehu Poviedka (2001), Cenu Fonda Tatrabanky (2009), 
Európsku cenu za literatúru (2010), v Poľsku je odmenený cenou 
Nagrodę Europy Środkowej Angelus (2014). 

Žije v Bratislave. 
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Vladimir Pištalo @  
Zdenka Valentová-Belićová @  
Pavol Rankov

IDENTITA JE NIE SKLENÁ GUĽKA  
– NESTRATÍ SA

Snehová guľa s archetypálnym jadrom

Boston @ Nový Sad @ Bratislava

zvb@: Existujú tvrdenia, že pre každú kultúrnu identitu platia 
osobitné pravidlá, iná „pravda“, že sú kultúry navzájom neprelo-
žiteľné, a tým nesmieme usudzovať o niečom mimo hraníc vlast-
nej kultúry, lebo vyjmúc seba, respektíve svojej kultúrnej identity 
nemôžeme v úplnosti a správnym spôsobom nikomu porozumieť. 
Ak by takýto názor bol správny, potom by nejestvovali univerzál-
ne javy a v našom vedomí by dominovali lokálne imperatívy – 
nemali by sme kultúru, ale folklór. Avšak hoci by sme taký postoj 
aj neakceptovali, zostáva otázka, ako ďaleko sa rozlieha to, čo 
nazývame svojou kultúrou, lebo hranice kultúry, resp. kultúrnej 
identity, dnes už nie sú identické s medzami jazykového a etnic-
kého priestoru. 

Spolubesedníci nie sú náhodne zvolení. Vladimir Pištalo patrí 
medzi najvýznamnejších súčasných srbských spisovateľov, hoci neži-
je v hraniciach štátu vlastného národa. Totiž dlho pôsobí v Bostone. 
V dizertačnej práci sa zaoberal témou viacnásobnej identity srbských 
vysťahovalcov – srbskej, americkej a juhoslovanskej. Jeho spolube-
sedník Pavol Rankov, tiež nositeľ viacerých vyznamenaní, okrem 
iných Ceny Európskej únie za literaturu, práve túto tému spracoval 
v románe Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy) a zobrazil v ňom 
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viacnárodné prostredie a jeho občanov, ktorí neustále na každých 
niekoľko rokov menia buď meno, priezvisko, vyznávajú si inú národnú 
príslušnosť alebo vlasť. Je to osud Strednej Európy. Rankov v tomto 
viacnásobne odmeňovanom románe ironizoval národné povedomie 
a nacionalizmus.

Opýtame sa ich, či je identita trvalá, pevná a nemenná kategória.
vpištalo@: Mircea Eliade povedal, že bez ohľadu nakoľko je inak 

slobodný, človek navždy zostáva otrokom svojich archetypálnych 
intuícií. Moja archetypálna intuícia je stálosť identity. Ešte stále sa 
hanbím, keď si spomeniem na niektoré hlúposti, ktoré som popáchal 
ako malý chlapec. Nemusel by som, ale sa zahanbím, práve pre tento 
pocit stálosti. 

Keď uvažujeme o vzťahoch medzi ľuďmi, môžeme rovnoprávne 
trvať na podobnosti ako aj na odlišnosti. V Amerike, kde žijem, je 
moderné insistovanie na rozdieloch. Ja insistujem na podobnos-
ti. Avšak, dnes v úvahách o osobnosti – individuálnej alebo kolektív-
nej, je moderné trvať na nestálosti, na hádaní alebo vyjednávaní sa 
s tou osobnosťou. Nalieha sa, aby sa „opakovane vymýšľala“ osoba. 
To je pekná myšlienka a historicky sa stáva populárna alebo možná 
v 18. storočí s rozvojom impersonálnych miest, v ktorých sa vytvori-
li podmienky na to, aby sa jednotlivec mohol stať niekým iným – 
kohokoľvek si predstaví. Je to lákavý a opojný nápad – vymyslieť seba 
odznovu – ale neviem, nakoľko je to v skutočnosti možné. V určitej 
miere áno. Môžete zbúrať niektoré steny, ale nie nosné. V spoločnosti, 
v ktorej žijeme, je zaužívané insistovať na zmene identity a ja trvám 
na kontinuite.

Ľudia si myslia, že je identita sklená guľka a že sa im strati. To 
sú natoľko podstatné veci v nervoch a vo zvykoch, od ktorých 
závisí aj to, ako človek rozpráva... Môžeme hovoriť o identite jazyka 
– pretože jazyk je určitý druh pojazdného domova. Som presved-
čený, že práve dôvod, že som dlho hovoril po anglicky, vyčistil 
jazyk, v ktorom píšem. Kým som bol mladší, som viac používal 
komplikované slová, teraz sa jazyk vrátil sám sebe. Nestráca sa 
identita tak ľahko.
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Mňa zaujíma, v akej miere spisovateľ, keď vytvára príbehy  
a postavy, sa môže zbaviť vlastnej identity. Keď píšete o iných ľu-
ďoch, skutočných alebo fiktívnych, vystupujete vtedy dočasne zo 
seba?

prankov@: Od človeka, ktorý odišiel do Ameriky, by som skôr 
očakával, že sa tam pokúsi premeniť svoju identitu. Kto chce svoju 
identitu manažovať, bude s ňou mať problémy, až kým nerezignuje 
a neprijme to – kým je, identitu, aká mu patrí. Ešte pred polstoročím 
sa ľudia s identitou netrápili. To slovo sa tak často nepoužívalo. Tiež 
si myslím, že človek je celostný v čase – to, aký som dnes, vyplýva 
z toho, ako so mnou komunikovali rodičia a aký som bol v minulos-
ti. Hanbu za hriechy z mladosti si aj ja nesiem so sebou ako balvan. 
Navždy zostanem postkomunistický človek, tá skúsenosť ma nikdy 
neopustí. Napokon nie je to len negatívum. Mnohým veciam, ktoré 
sa dejú na rusko-ukrajinskej hranici, rozumiem lepšie než štyridsať-
roční slovenskí politológovia, pretože mám skúsenosť s totalitným 
systémom. Ak sa opýtame, nakoľko je identita nemenná, podľa môjho 
názoru je identita ako snehová guľa, tam niekde vnútri je to staré, 
zdedené, archetypálne. Kým na povrchu môže byť čosi nové, získané 
len nedávno.

vpištalo@: Možno nemáme až natoľko odlišné názory na 
túto tému, len sa inak vyjadrujeme. Možno ide o to, či sa my 
sami chceme meniť – na čo máme právo. Možno na nás tlačí 
doba alebo prostredie, aby sme sa zmenili. V tom prípade sa javí 
niečo podobné povinnosti vzoprieť sa. Musíme si zachovať neja-
ké jadro svojej bytosti, aby nás nerozorvali odlišné očakávania. 
Človek, nech nepoviem spisovateľ, musí byť autonómny aj voči 
svojmu okoliu aj voči svojej dobe. Ako hovorí Karl Kraus: „Ak ume-
nie nie je proti dnešnému dňu, tak je to umenie iba na dnešný 
deň.“

Keď ide o proces tvorby, ja nie som dôležitý, keď tvorím hrdinov. 
Ja seba dám preč a zmiznem. Stanem sa dybukom. Ako v tom Flauber-
tovom výroku: „Pani Bovaryová – to som ja.“ Mienim, že ľudia 
majú omnoho väčší potenciál empatie, ako čo dosiahnu. Proste na nej 
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nepracujú, najmä v Amerike. Keď rozvíjal svojich hrdinov, režisér 
Federico Fellini ich najprv nakreslil. Máte aj Vy nejaký spôsob, ktorým 
sa prepájate so svojimi hrdinami, pokým vznikajú?

prankov@: Som rád, že ste spomenuli tento Flaubertov výrok, 
pretože pred niekoľkými rokmi mi veľmi pomohol. Ako autor som sa 
trápil s tým, že sa projektujem do postáv románu, ktorý som vtedy 
práve písal. Tí vymyslení anti-hrdinovia hovorili vety, ktoré som 
chcel povedať ja. Vtedy som náhodou natrafil na Flauberta ukrytého 
v pani Bovaryovej a veľmi mi odľahlo.

Ako pedagóg zdôrazňujem študentom, aby sa nezaoberali au-
torom, ale iba textom, avšak ako autor musím pripustiť túto 
očistnú funkciu textu pre autora. Postmoderna síce často trvá na 
tom, že je autor mŕtvy, ale duša autora je prevtelená a žije aj vo 
vnútri jeho kníh. Chápem, čo ste mali na mysli, keď ste spomenu-
li dybuka. Ale myslím, že teraz hovoríme ako autori, ako čitatelia 
by sme asi mali mať iný uhol pohľadu na vzťah osobnosti spisova-
teľa k textu, či nie?

vpištalo@: Aby som nenarušil spontánnosť prístupu k tvorbe, 
snažím sa v procese písania neúčinkovať svojimi profesionálnymi 
identititami, vrátane identity historika a spisovateľa. Písanie je 
určitý druh oslobodzovania sa od seba, od svojich „povinných 
reakcií“, ktoré sú pre nás charakteristické, ako čo vám nohou 
trhne, keď  lekárske kladivo udrie o koleno. Pošlime svoje vlast-
nosti na dovolenku a ako ľudia bez vlastných charakteristík otvor-
me sa pre potenciálne vlastnosti, nakoľko sú nám dostupné. Sa-
mozrejme, že naše osobné vlastnosti trochu zafarbia to, čím sa 
zaoberáme, ale to je vyššia sila. Rozhodne súhlasím s vami, že je 
spisovateľova biografia sekundárna vo vzťahu k tvorivej sile. Preto 
som nemal rád film Zamilovaný Shakespeare, ktorý sa pokúsil 
všetky Shakespearove témy vysvetliť jeho osobnými skúsenosťami. 
Mne to pripomína kritikov bez nadania a fantázie, ktorí nepo-
dobné chcú zviesť na podobné. Keďže obaja prednášame, rád by 
som si s Vami porovnal skúsenosti. Ste spokojný s úrovňou načí-
tanosti svojich študentov?
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prankov@: Klesajúca úroveň vzdelanosti slovenských vysokoš-
kolákov je celonárodný problém. Hovoril som o tom s univerzitnými 
pedagógmi vyučujúcimi matematiku, prírodné vedy, filozofiu či so-
ciológiu – a skúsenosť je všade rovnaká, študenti sú menej vzdelaní, 
než boli ich predchodcovia pred pätnástimi rokmi. Dokonca peda-
góg vyučujúci umelecké odbory mi povedal, že medzi záujemca-
mi o štúdium filmovej kamery sú aj takí, ktorí nedokážu uviesť meno 
jediného kameramana.  Ak ani umelci nebudú mať záujem o  svo-
ju profesiu, čo zostane z kultúry a civilizácie? Kafka ich nudí, Borges 
im je absolútne nezrozumiteľný, pri Pavićovi sa pýtajú, načo je taká 
literatúra „dobrá“. A neustále chcú vyjadrovať svoj názor: „Z Kafkov-
ho Procesu som si prečítal len prvú kapitolu, ale určite viem, že...“ 
Toto ničím nepodložené sebavedomie ma desí, pretože to je prekážka 
zmysluplného dialógu. Dialóg vyžaduje štúdium poznatkov a nie 
arogantné sebavedomie. Mark Bauerlein tvrdí, že za to všetko môže 
elektronická komunikácia. Mňa trochu upokojuje, že vidím, ako mi 
študenti dospievajú pred očami. Prichádzajú ako nezrelí stredoško-
láci, no po piatich rokoch sú oveľa vyspelejší. Samozrejme, vôbec to 
nepripisujem môjmu vplyvu, to určite nie, ale mám dojem, že spolu 
s predĺžením ľudského veku prišlo k predĺženiu pubescencie a ado-
lescencie. Na univerzity vstupujú deti, dospelosť prichádza neskôr. 

Vrátim sa k vašej otázke, celkovo nižšia vzdelanosť sa prejavuje 
predovšetkým nízkym záujmom o  kvalitnú literatúru.  Aká je vaša 
skúsenosť s Američanmi? V Európe sme vždy podceňovali ich vzde-
lanosť a kultúrnosť. Je to ešte oprávnené?

vpištalo@: Odpovedali ste mi práve to, čo som sa obával, že mi 
odpoviete. Domnievam sa, že ide o globálny fenomén. Sú takí, ktorí 
o tom hovoria ako o „neofeudalizme“ odvolávajúc sa na veľké sociálne 
rozdiely a porušovanie určitých základných práv, získaných v dobe 
osvietenectva v zmysle právneho procesu a súkromia. Najviac ma 
ustarosťuje práve toto, o čom hovoríme. Úroveň vzdelania klesá 
všade. Možno niečo podobné vnímali ľudia po prvej svetovej vojne, 
keď latinčina a gréčtina a znalosti príbehov z pohanskej mytológie 
vypadli z učebných osnov. Ja som sa síce na gymnáziu ešte učil latin-
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činu, ale mal som zlú známku z tohto predmetu. Ale možno tvrdiť, že 
sa bez gréčtiny zaobídeme a angličtina sa stala nová lingua franca, ale 
či sa môžeme zaobísť bez dobrého a elegantného písania. Tá zručnosť 
sa nezíska inak, len čítaním. Študenti si ju nevypestujú, ak nemajú 
kondíciu na čítanie. Zdá sa mi, že je bez čítania spoločnosť odsúdená 
na konzervativizmus, pretože nové myšlienky neprídu z videohier. 
Odvšade možno počuť rovnaké tvrdenia. Môj kamarát, ktorý učí fy-
ziku na strednej škole, mi hovorí, že každoročne musia znižovať 
úroveň testov. Priateľka, Nemka, sa sťažuje na klesanie úrovne chý-
rečných nemeckých gymnázií. Arogancia bez vedomostí to ma oso-
bitne ustarosťuje a štve. Tomu v Amerike hovoria entitlement – pocit 
oprávenosti. Na čo? Na spupnosť a narcistickú ľubovôľu. Pritom ste 
spomenuli niektorých z mojich obľúbených spisovateľov. Posmeľuje 
ma proces dospievania, ktorý si všímate u svojich študentov. Zo 
skúsenosti viem, že je všeobecná kritika správania mládeže márna 
práca. 

Príbehy nemôžu zaniknúť. Budú sa rozprávať len iné príbehy a inými 
spôsobmi. V Amerike vždy bolo múdrych a originálnych ľudí, ako 
Mark Twain, Henry Miller, David Lynch. Lenže dnes sa málo prekla-
dá. Zdá sa, že preklady zo všetkých jazykov činia len päť percent 
kníh, ktoré sa tlačia v Amerike. Ja tu žijem a to ma ustarosťuje. Ak by 
ste si okrem slovenskej volili aj niektorú inú alternatívnu literárnu 
tradíciu, ku ktorej máte afinity, ktorá by to mohla byť?

prankov@: Aká optimistická otázka smerujúca k alternatívnej 
histórii! Nepovažujem seba za pokračovateľa slovenskej literárnej 
tradície. Je to čosi ako dedičný hriech – narodil som sa s tým a celý 
život sa v tom chcem nejako udomácniť. Keby som si mohol vybrať, 
určite by som za svojich starých rodičov volil Borgesa, Bioy Casaresa 
a Cortázara. Takže argentínska literárna tradícia je mi veľmi blízka, 
hoci pripúšťam, že na nej zrejme obdivujem istú mentálnu exotic-
kosť, teda práve to, že mi je vzdialená, že je iná, že ju nikdy úplne 
nespoznám, pretože to nie je moja literárna tradícia. 

Zaujímavé je, že zreteľne pociťujem rozdiel medzi slovenskou 
a českou literárnou tradíciou, hoci detstvo, školské vzdelávanie aj 



43

mladosť som prežil v Česko-Slovensku. Aj v období spoločnej komu-
nistickej česko-slovenskej federácie boli literatúry zreteľne oddelené 
a neexistoval žiaden oficiálny tlak spojiť ich. Ako to bolo v Juhoslá-
vii?  Pociťovali spisovatelia a čitatelia, napríklad v desaťročiach za 
Tita, že existuje čosi ako „juhoslovanská literatúra“, alebo literárny 
život bol vždy národný?

vpištalo@: V Juhoslávii podľa sčítania z roku 1971 bolo asi milión 
tristo tisíc Juhoslovanov. To je najlepší príklad jedného národa, o kto-
rom viem, že je najprv vymyslený a následne dekonštruovaný v prie-
behu sto rokov. Pritom ľudia na sčítaniach neboli posmeľovaní, aby 
sa vyhlasovali za Juhoslovanov. Stará Juhoslávia, tá medzi dvomi 
vojnami, bola unitárna. Juhoslovanskí komunisti po vojne boli am-
bivalentní podľa koncepcie, čo znamená, že juhoslovanský štát bol 
trochu ambivalentný voči svojej juhoslovanskej podstate. Situácia 
bola podobná českej a slovenskej. Juhoslovanská literatúra jestvovala 
skôr na základe implikácie (aj v cudzích antológiách), ako priamo. 
Bola jedna dobrá skupina na fakulte, juho-svetová, na ktorej sa vy-
učovala kozmopolitná literatúra v oboch zmysloch, v rámci svojich 
hraníc a globálne. 

Boli spisovatelia, napríklad Danilo Kiš, ktorí seba vyslovene po-
važovali za Juhoslovanov. Neskôr boli spisovatelia rozdelení ako 
veľvyslanectvá. Jeden môj kamarát navrhol, aby sa poviedky Iva 
Andrića rozdelili podľa tém tak, aby niektoré patrili do chorvátskej, 
niektoré do srbskej a niektoré do bosnianskej literatúry.

Keď človek žije v Amerike, nikoho nezaujíma jeho nuansovaný 
vzťah ku vlastnej tradícii. Hovoria: ty si zo Srbska a koniec. Áno, ale 
nie – sa neakceptuje ako odpoveď. Pomysleli by si, že niečo nie je 
v poriadku. To je pasívna a aktívna legitimácia. Keď som bol na 
Kube, prvýkrát som videl, že je mango lacnejší od jablka. Totiž man-
go je tam obyčajné ovocie a jablko je exotické. Existuje bod, z ktorého 
vlastnú tradíciu môžete vnímať ako exotickú?

prankov@: Najskôr drobná pripomienka k Danilovi Kišovi. Ak si 
dobre spomínam, jeho otec bol Žid, takže Danilo sa nemohol len tak 
jednoducho vyhlásiť za Srba. Pre neho bola juhoslovanská identita 
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výborné praktické aj teoretické riešenie. Čím chcem povedať, že aj 
tieto nadnárodné, ale pritom etnické identity majú svoj význam. 

Pokiaľ ide o otázku, či aj vlastnú identitu môže človek vnímať ako 
niečo exotické, to pre mňa trochu súvisí s poznaním dejín. Trochu sa 
mi mieša identita s históriou, čo, samozrejme, nie je to isté. Napríklad 
nedávno som niekde prečítal, že starí Slováci boli v 8. a 9. storočí 
známi obchodníci s otrokmi. Pre slovenskú identitu táto informácia 
môže mať zaujímavé dôsledky. Slováci totiž o sebe hovoria, že sú 
holubičí národ, že nikdy nebojovali. To sa však zrejme vzťahuje len 
na moderné dejiny – Slováci nebojovali v roku 1848, neskôr Česko-
Slovensko nebolo vybojované, ale vzniklo pri rokovaniach diploma-
tov, potom rovnako ako Česi ani Slováci nebojovali proti Hitlerovi, 
keď rozbil Česko-Slovensko, napokon ani v roku 1968 sme nebojova-
li proti sovietskej okupácii. Je veľmi rozšírená predstava, že aj v de-
viatom storočí Slováci prijali Maďarov v Podunajskej nížine ako 
hostí. Zrejme je to mýtus, otrokári sa skôr s novou mocou dohodli na 
nejakom výhodnom kompromise. Ale fakt, že Slováci už dvesto ro-
kov nebojujú, nás odlišuje od Poliakov, Maďarov aj Srbov. Práve na 
toto som sa Vás chcel spýtať. Ako vojny po roku 1990 zmenili srbskú 
identitu? A aký vplyv má táto identita na srbskú literatúru?

vpištalo@: Ja som emigrant. Emigranti majú dva životy – ten 
pred emigráciou a ten po. Rovnako existujú dva životy vo vojnou 
postihnutých prostriediach, ten pred vojnou a ten po. Stretol som 
jedného pána, Moslima zo Sarajeva a hovorím mu: „Poznali sme sa 
v minulom živote.“ 

Prečítal som mnoho kníh o identite a, ako by povedal Dr. Faustus, 
„zostal som rovnakým úbohým bláznom, ktorý vie, koľko aj vedel“. 
Myslím si, že sa tento pojem najprv redukuje na spoločné spomienky 
a dobrovoľné odchýlky od nich. Existuje nejaký „daný život“ a existujú 
osobné reakcie na ten život. V závislosti od toho, k čomu nás nútia. 
Ak nás nútia k (mýtickej) kontinuite, reagujeme zmenou. Ak nás nútia 
k úplnej diskontinuite, reagujeme nejakým pavúčím tkaním nití.

Zaujímavé mi je to tvrdenie o starých Slovákoch. Veril som, že sa 
viedli boje pri Bratislave na konci prvej svetovej vojny. Vždy to robí-
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me, zvolíme si určité fakty z dejín, pamätáme si tie údaje, a nie sused-
né. Následne pozorujúc ich ako metaforu, a nie ako fakt, na základe 
tých vyňatých faktov rozprávame nejaký príbeh o sebe. Nezanedbaj-
me aj pasívny moment identitety. Aktívny je, keď poviete „Ja som to.“ 
Pasívny je, keď človek hovorí, slovami básnika: „Možno je celý svet 
v očiach, možno ma inakším iní tvoria.“

prankov@: Pätnásť rokov som písal také – nazvime to – kozmo-
politné poviedky, ale potom som napísal dva romány viazané na de-
jiny dvadsiateho storočia v strednej Európe. Prišlo to samo, bolo to 
čosi ako potreba vyčistiť si minulosť. Je tam viacero epizód, ktoré 
parodujú nacionalizmus – hlavne slovenský, ale aj maďarský a český. 
Zaujímavé je, že aj v časopisoch, ktoré uverejňujú niekedy naciona-
listické články, vyšli pozitívne recenzie. Nacionalisti nepochopili, že 
sa vysmievam z ich „národného náboženstva“. V jednom rozhovore 
s maďarským spisovateľom Pálom Závadom som pred televíznou 
kamerou povedal, že pochybujem, žeby sa nás svätý Peter pred ne-
beskou bránou pýtal, čo dobré sme urobili pre maďarský alebo pre 
slovenský národ. A Pál Závada dodal, že svätý Peter ani nevie, kde je 
Maďarsko a Slovensko. Hovorím o tom preto, že balkánske vojny 
mali aj ten kontext náboženských vojen. Srbi viedli svätú pravosláv-
nu vojnu a Chorváti svätú katolícku vojnu. Myslíte, že oni úprimne 
naozaj verili, že im to „svätý Peter raz pripočíta k dobrým skutkom“? 
Pýtam sa na to preto, lebo ešte trochu dokážem pochopiť, že národy 
veria kolektívnym mýtom o sebe, ale že by klamal sám seba aj jed-
notlivec, to neviem pochopiť.

vpištalo@: Dostali sme sa k týmto záverom celkom prirodzene. 
To je dobre. Najlepšie je aj keď sa identita buduje sama po sebe a nie 
tak, že nám niekto vedie politiku percepcie a politiku spomienok. 
Srbsko-americký básnik Charles Simić povedal, že ho vo vlastnom 
živote všetko prekvapilo. A mne sa zdá, že je to dobrý život, v ktorom 
vás všetko prekvapí – asi sú aj takéto rozhovory potrebné.

Mienim, že každý človek má mnoho identít, ktoré sa proste akti-
vujú v rozličných situáciách. Či je druh identity byť matkou, áno je. 
To je niečo, za čo by človek umrel, a to niečo, za čo by človek dal život 
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– to je identita. Či je identita vaše povolanie, myslím si, že áno. Nie-
ktoré identity si môžete voliť a niektoré nie, to je nejaký druh hry 
medzi identitami. Všetky tie veci sú súčasťou nás a mienim, že sa 
v jednej chvíli nachádzajú v popredí a potom odchádzajú na niektoré 
iné miesto do úzadia... Problém identity bol hlavnom príčinou uda-
lostí, ktoré sa stavali v Srbsku v deväťdesiatych rokoch.

V jednom maďarskom filme hrdina napočituje štáty, s ktorými sa 
hraničí Maďarsko, a spolubesedník mu odpovedá: „To všetko sú 
krajiny, ktoré Shakespeare vymyslel.“ Vojny deväťdesiatych! O tom 
hovorí môj román Milénium v Belehrade a ten nacionalizmus bez 
racionálnej perspektívy (Svätý Peter je tiež racionálna perspektíva) 
som kritizoval v mnohých článkoch počas deväťdesiatych rokov. 
Obyčajne sa to zvedie na to, že nacionalisti Vás môžu zmobilizovať 
a Vy ich nemôžete. A všetko sa končí Mark Twainovou myšlienkou: 
„Nehádajte sa s hlúpymi ľudmi. Najprv vás stiahnu na svoju úroveň 
a potom nad vami zvíťazia vďaka skúsenostiam.“ Myslím si, že Max 
Weber povedal, že spoločnosť má všetky božské vlastnosti. Naci-
onalizmus je pseudonáboženský fenomén. Z jednej strany naciona-
lizmom nehanebne manipulujú politikáni, z druhej strany je to 
ohromná sila. A obyčajní ľudia? Ľudia majú potrebu oprieť sa o niečo, 
čo je väčšie od nich samých, aby mali na podklade čoho rozprávať 
o svojom večnom trvaní. Rovnako ľudia si chcú myslieť, že mŕtvi 
žijú v nich. Oproti tme ľudia stoja pritúlení jedni k druhým a hlas-
no spievajú. „Tento aspekt problému,“ písal veľký kritik fašizmu 
Thomas Mann, „apeluje na naše spolucítenie a súcitné pochope-
nie.“

Z druhej strany nacionalizmus ako kategória alebo pocit nestojí 
sám. My sedíme na hojdačke rozkolísanej medzi globalizmom a tri-
balizmom. Globálnu kultúru vrátane svetovej literatúry, s ktorou sa, 
verím, obaja identifikujeme, určujú omnoho viac Amerika alebo 
Veľká Británia, ako Slovensko a Srbsko. Rad predsudkov je zapísané 
do „globálnych kódov“, ak sa chceme postaviť voči „neokoloniál-
nym“ aspektom globalizmu. Vyzerá tento problém inak, odkedy je 
Slovensko súčasťou Európskej únie?
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prankov@: Podľa môjho názoru sa zmenila perspektíva. Západ 
máme teraz bližšie, takže je jednoduchšie tam odísť a osobne vidieť, 
že o nás nemajú absolútne žiaden záujem. Predtým som chápal nezá-
ujem Západ v rámci dichotómie Európska únia verzus Východná 
Európa. Teraz je Slovensko už „vnútri“, ale vzťah Západu k nám je 
rovnaký. Nie preto, aby som sa pred čitateľmi časopisu pochválil, ale 
preto, aby som ilustroval môj názor, uvediem, v akých jazykoch vyšli 
moje knihy: poľský, český, maďarský, slovinský, chorvátsky, bulhar-
ský, macedónsky, nemecký a arabský. Všetko sú to jazyky nárazníko-
vej zóny medzi Ruskom a Západom, okrem dvoch výnimiek: arabské 
preklady sú kuriozita, síce vzácna, ale kuriozita. No a nemecký pre-
klad? Prekladateľka o sebe rada hovorí, že ona je stále „Východo-
berlínčanka“ a vydavateľ je Slovinec z Rakúska. Takže ani nemecké 
vydanie nie je úplne západné. Preto môj názor je jednoznačný: pod-
porujme kultúrnu spoluprácu v našom regióne od Baltu k Jadranu, 
v tomto našom kultúrnom okruhu, pretože my si navzájom najlepšie 
rozumieme.

vpištalo@: Skôr som to vnímal ako nedorozumenie, ale som sa 
presvedčil, že to, čo sa javí ako nedorozumenie, často je „dorozume-
nie“, ale inakšie.  Je to dohoda, ktorú sme vy a ja neratifikovali, ale 
ktorá nás určitým spôsobom zaväzuje. Taktiež zo skúsenosti viem, že 
sa nevedomosti predstaviteľov „veľkých“ kultúr o malých považujú 
za vedomosti a pre malých je tento vzťah povinný. Ako v srbskom 
porekadle „Keď ti hovoria, že si opitý, zakolíš sa.“ 

Aj v tomto, ako v mnohých iných veciach, čelíme silám, ktoré sú 
väčšie od nás. Lenže či človek môže čeliť silám? Aké sú nám šan-
ce? Poslednýkrát som bol v Bratislave v čase veľkých povodní, keď 
kovové oplotenie chránilo budovu divadla a staré mesto od Dunaja. 
Vtedy pán prekladateľ Karol Chmel povedal niečo, na čo nedokážem 
zabudnúť: „Nad alkoholom sa ešte nikomu nepodarilo zvíťaziť, ale 
na východe remizujú.“ A tá remíza – aj to je niečo.
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Laura Barna (1964), srbská prozaič-
ka a esejistka. 

Školila sa v Herceg Novom, Splite  
a Belehrade. 

Uverejnila knihy: Protovir (2003), 
Nevolje gospodina T. ili suteren (2005), 
Crno telo (2007, 2010), Moja poslednja 
glavobolja (2008, 2012), Četiri elementa, 
román pre deti a mládež (2009), Sanato-
rijum pod belim (2009), Crno telo, Đorđe-
oneova kletva (2011) Pad klavira (2013), 
Crveni presek (2015); zbierka poviedok: 
Dijalog o kamenu (2008), Tamo neka za-

nimanja, paradoksi jedenja vremena (2010); odborné knihy v oblasti 
dejín umenia: Devet srednjovekovnih manastira u Bosni (2006/2007), 
Umetnost nema definiciju (2007), zbierku esejí Umetnost nema defi-
niciju (2007).

Získala početné ocenenia, medzi nimi aj tieto: Šumadijske meta-
fore (2003), Cenu časopisu Ulaznica (2005), Miroslava Dereta (2007), 
Milutina Uskokovića (2008), cenu Srbskej akadémie vied a umenia 
Branka Ćopića (2009), ďalej ocenenie Dimitrija Mitrinovića (2008). 

Je členkou Združenia spisovateľov Srbska a Predstavenstva Fondu 
Isidory Sekulićovej. 

Žije v Belehrade.
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Etela Farkašová (1943), slovenská 
poetka, prozaička, esejistka, filozofka, 
univerzitná profesorka.

Pôsobila na Filozofickej fakulte Uni-
verzity Komenského v Bratislave. 

Uverejnila prozaické knihy: Reproduk-
cia času (1978), Snívanie v tráve (1983), 
Nočné jazvy (1986), Unikajúci portrét 
(1989), Nedeľné fotografie (1993), Deň za 
dňom (1997), Hodina zapadajúceho slnka 
(1998), Po dlhom mlčaní (2001), Záchrana 

sveta podľa G. (2002), Stalo sa (2005), Fragmenty (2008), Kafa sa Bahom, 
čaj sa Šopenom / Káva s Bachom, čaj so Chopinom (spolu s Vierou Ben-
kovou, 2010), Pláne približne zapamätaného (2012), Na rube plátna 
(2013); básnické zbierky Na rube času (2006), Opretá o ticho (2008), 
Súradnice príbuznosti, (2010), Prstoklady (2011), V zátiší sna (2012), 
Medzi záhradou a básňou (2013); Načúvam ránu (2014), Cesty (2015), 
Lišće na vetru (spolu s Vierou Benkovou, 2018); esejistické knihy: Etudy 
o bolesti a iné eseje (1998), Uvidieť hudbu a iné eseje (2003), Čas na ticho 
(2009), Vrstvenie času (2014), Paralely a prieniky (2015); vedecké mono-
grafie: Teória poznania (1980), Štyri pohľady do feministickej filozofie 
(1993), Na ceste k vlastnej izbe (2006) a zostavila početné antológie.

Získala ocenenie Ivana Krasku (1978), Cenu slovenského literárne-
ho fondu (1992, 1993), Cenu Spolku slovenských spisovateľov (1997), 
Zlatú medailu za prácu na Univerzite J. A. Komenský (2004), Zlaté 
čestné značky Rakúskej republiky za prácu v záujme Rakúsko-sloven-
skej kultúrnej spolupráce (2004), Cenu slovenského PEN klubu (2006), 
Cenu Bibliotéky (2009), Prémiu Slovenského literárneho fondu (2010, 
2012, 2014), Cenu Predsedu Slovenskej národnej rady (2014).

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov, Slovenkého PEN 
klubu Rakúskeho spolku spisovateľov a združení autorov Hainburger 
Autorenrunde. Je spoluzakladateľkou rodových štúdií Univerzity 
Komenského, ako aj Klubu slovenských prozaičiek Femina.

Žije v Bratislave.
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Laura Barna @ 
Kristína Kováčová @ 
Etela Farkašová

IDENTITA JE OSOBNÉ PRÁVO  
NA JESTVOVANIE – SILNÉ, ALE NESTÁLE

Identita je niečo, čo sa nosí ako vlastná koža

Belehrad @ Nový Sad @ Bratislava

kk@: Ako vnímate vlastnú identitu a čo tento pojem znamená pre 
vás? Rozmýšľate vôbec o pojme identita? Ako vnímate vlastné iden-
tity? 

lbarna@: Identita je niečo, čo sa nosí ako vlastná koža, ktorú de-
finujú gény po predkoch. A kedy (ak vôbec) rozmýšľame o vlastnej 
koži? Možno pri úrazoch či vonkajších prepadnutiach, alebo pri vý-
zvach, v ktorých sa nás zmocní vzdor. Možno aj vtedy, keď nám za 
vyžadovaných okolností záleží na tom, aby bol uznaný neodcudziteľ-
ný majetok tak, že preukážeme dodatočnú starostlivosť v čo najlep-
šom svetle. Identita je vlastné právo na jestvovanie, ktoré sa rovná 
myšlienke – je silné, ale nestále. Identita je hlas trvania predkov, 
ktorý pretrváva v každom osobitnom, chvíľkovom ohlase. Je to ne-
zničiteľný kód, pozbavený možnosti výberu či prerastania. Jeho jedi-
ná možnosť je vrastať (sa) a zrastať (sa), aby sa prirodzeným spôso-
bom utváral nový prenosný kód. Okrem prirodzeného poriadku, 
identita je mimo každého schváleného zákona, nepodvoľuje sa žiad-
nym pravidlám. Pre ňu platí vnútorný logický a filozofický systém 
identifikácie. Chvastavec a povýšenec – identita. Jednotlivo prispieva 
k  zviditeľneniu celkového civilizačného korpusu, ktorý vytvárajú 
tvorivé produkty jednotlivcov, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. 
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Každý pojem, každý predmet je práve tým, čím je, a znamená to, čo 
znamená. Iba človek, vlastne jeho identita, sa objavuje a  odhaľuje 
ako súčet súhrnných hodnôt, a má vedúce postavenie vo vytváraní 
všeobecnej, kolektívnej, tzv. kultúrnej identity. Pretože kultúra je zr-
kadlom každého národa, zároveň aj zrkadlom každej civilizácie 
v  rámci historického, ba i  archeologického času. V  plnom zmysle 
slova môžem jedine uvažovať o vlastnej identite, vedomá si toho, že 
ona nie je v mojej službe, ale vždy vo všeobecnej službe celému ľud-
skému rodu. A táto skutočnosť mi robí veľkú radosť.

efarkašová@: Ak dobre rozumiem, chápete parciálnu, individu-
álnu identitu v úzkom prepojení s univerzálnou – ľudskou identitou. 
Každá identita je podľa mňa mnohodimenzionálna, v jednotlivých 
situáciách a kontextoch napríklad vystupujú do popredia len niekto-
ré z mojich určení, takže niekedy sa viac identifikujem ako vysokoš-
kolská učiteľka, matka, manželka, filozofka, inokedy zase je pre mňa 
relevantnejšie vymedziť sa ako spisovateľka, intelektuálka, feminist-
ka, Bratislavčanka, Slovenka či Stredo/európanka, pričom tieto moje 
jednotlivé určenia (dimenzie identity) sa navzájom nevylučujú, ani 
nepopierajú, ale naopak dopĺňajú a cez ich komplex, cez ich jednotu 
(vnútorne diferencovanú) sa môžem približovať k  univerzálnej – 
ľudskej identite. Redukovať svoju identitu na jeden rozmer (či už je 
to len rozmer konfesionálnej, rodovej, etnickej, profesionálnej, poli-
tickej alebo akejkoľvek skupinovej príslušnosti) je, nazdávam sa, ne-
správne, a v  istých situáciách ohrozujúce moju komplexnosť, moje 
celistvé sebaprežívanie. V súvislosti s otázkou identity pokladám za 
dôležité aj to, že nikto z nás nemôže prežívať svoj život ako bytosť 
vznášajúca sa v  sociálnom, historickom, národnom, jazykovom 
a vôbec kultúrnom vákuu, že všetci sme – cez predkov a cez vlastnú 
existenciu – zakorenení v istom celku, od detstva sme nasávali istú 
kultúru, osvojovali si istý jazyk, typ myslenia a konania, skrátka, so-
cializovali sme sa v rámci konkrétneho, viac alebo menej špecifické-
ho celku. To, že neskôr v procese osobného vývoja sa môžeme od 
tohto celku (jeho častí) kriticky dištancovať, priľnúť k  inej kultúre, 
k iným hodnotám, hovoriť/písať iným jazykom, podľa mňa neneguje 
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význam pôvodných koreňov. V mojom chápaní je pre identitu cha-
rakteristická tak kontinuita, ako aj diskontinuita, istá „tuhosť“ aj istá 
„tekutosť“, nikdy však sa nemôžeme ocitnúť mimo akýchkoľvek 
identifikačných rámcov, náš pohľad nikdy nemôže byť „pohľadom 
odnikiaľ“, ale takisto ani nie „pohľadom odvšadiaľ“, pohľad (použí-
vam to slovo metaforicky) je vždy determinovaný našou sociálnou, 
historickou, kultúrnou situovanosťou – a tej nemožno uniknúť. Ho-
voríte o  identite ako o  „nezničiteľnom kóde“, ktorý je „pozbavený 
možnosti výberu“. Ja sa nazdávam, že síce máme (niekedy) čiastočnú 
možnosť voľby, ale zároveň sme v nej vždy istým spôsobom limitova-
ní. Uznanie obmedzenosti voľby však nemusí viesť k pesimizmu či 
rezignácii, vnímam to ako realitu, ktorú akceptujem.

kk@ Z Vašej odpovede a určenia identity tak, ako som to ja po-
chopila, môžeme poznať/odhaľovať podstatu aj Vašej literárnej 
tvorby. Najmä vo Vašich dielach základ často tvoria historické osob-
nosti a deje, v románoch načrtávate osudy významných osobností, 
prevažne prebratých zo srbskej kultúry. V akej súvislosti sú podľa vás 
identita a starnutie? Priblížili by ste nám svoje úvahy o identite star-
núcej ženy a viditeľnosti, respektíve o starnutí ako úbytku viditeľnosti?

lbarna@: Moja literárna tvorba – to je rozrušenie podkožných 
nervov, ktoré vytvárajú kostná dreň a krvná skupina, a ktoré koža 
štrukturálne zapletá a rozpletá. Príhody s aktérmi pôsobia skutočne, 
reálne, vymedzené kontextom zvoleného si času a priestoru. To je 
však iba klamstvo – kúzelníctvo literatúry. Moje literárne postavy, 
údajne účelne zadefinované, menia sa na dočasné reálie, zo zvyku 
načítanej historickej lektúry, jednostranne dožité, často aj zaťažené 
až priveľkými očakávaniami, ale aj zodpovednosťou pred históriou, 
ako významní predstavitelia určitého národa. Keď však píšem o La-
zovi Kostićovi, Isidore Sekulićovej či Veselinovi Čajkanovićovi, mojím 
predsavzatím je zachytiť segment kolektívnej, teda nie jednotlivej 
identity, doložiť k puzzlu celkového ľudstva, nie iba národa, vedomá 
si v každej chvíli, nakoľko sme neviditeľní. A to preto, lebo sme 
oslepení, narcisticky sa vidíme iba v odblesku vlastnej dlane, pričom 
zanedbávame odblesky cudzích dlaní, vytvárajúcich celosvetové 
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zrkadlo. A tu vzniká obava, že také telo „chvastavca“ a „povýšenca“ 
Identity – starne, že sa mu koža vráskavie a tratí elastickosť a  lesk, 
stáva sa zámerne a účelovo izolované, s falošným odbleskom v tva-
re skutočnom. Teda telo upadá/zaniká (v čase), ale nervy, za pomoci 
ktorých sa vypisujú stránky trvania civilizácie, sú mladé a obnovujú-
ce sa, v rovnakej miere ako je to s vrastaním (sa) a zrastaním (sa) 
prenosného kódu identity.

efarkašová@: Som rada, že ste sa v  otázke dotkli témy staroby 
a starnutia, sú to fenomény, ktoré sa dnes zväčša obchádzajú, neve-
nuje sa im dostatočná pozornosť ani v  kultúre, ani vo verejnom 
priestore, dnešná doba priveľmi holduje ideálom mladosti. Nie je 
jednoduché starnúť v  spoločnosti oslavujúcej mladosť, v  súvislosti 
s vlastným starnutím hovorievam, že je to asi najťažšia z domácich 
úloh, aké som kedy dostala. Neostáva mi nič iné, musím sa identifi-
kovať s týmto procesom, musím sa identifikovať s vlastnou starobou, 
presnejšie: so sebou ako starnúcou (staršou) ženou. Popierať fakt 
zrelého veku by bolo nezmyslom, absurditou, a predsa sme svedkami 
toho, ako sa dnes ľudia boja (vlastnej) staroby, a hrajú sa na mladých, 
nielen z  ekonomických, ale aj sociálnych a  psychických dôvodov. 
Boja sa zostarnúť, aby neprišli o miesto v zamestnaní, ale aj preto, 
aby neboli vytlačení na okraj záujmu, pozornosti, lebo už nespĺňajú 
požiadavky doby, akými sú rýchlosť, vysoká výkonnosť, efektívnosť, 
dynamickosť... Rokmi síce získali iné vlastnosti ako napríklad väčšiu 
trpezlivosť, rozvážnosť, schopnosť nadhľadu – a  predovšetkým ži-
votné skúsenosti a životnú múdrosť, no o tie akoby súčasná spoloč-
nosť nestála, neuvedomovala si hodnotu životnej múdrosti, to, že ide 
o vzácny sociálny kapitál. Starnúci/starý človek, no najmä starnúca/
stará žena už nikoho nezaujíma, stáva sa pre spoločnosť „neviditeľ-
nou“, nie je už objektom obdivu ani túžby, nepriťahuje pohľady... 
A  čo je horšie, takou „neviditeľnou“ (v zmysle nehodnou videnia, 
v krajnom prípade možno až nehodnou bytia) sa môže stať aj sama 
pre seba, takže v tomto zmysle získava novú identitu. Zhodou okol-
ností v týchto týždňoch dokončievam dlhšiu novelu, v ktorej hlavnou 
protagonistkou je starnúca, ba už aj staršia žena rekapitulujúca svoj 
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život a premýšľajúca o starobe, s ktorou sa musí aj ona sama vyrov-
nať. Priala by som si, aby sa tejto téme venovala väčšia pozornosť 
v  literatúre, v médiách, v celom verejnom priestore, pretože podľa 
mňa treba poukázať na to, že súčasné prevládajúce postoje ako dô-
sledok jednostranne ekonomizujúceho pohľadu na všetko (aj na sám 
život) sú neopodstatnené, nespravodlivé, ba škodlivé. Literatúra by 
mohla iniciovať zmeny v pohľade na ľudský vek a život zdôrazňova-
ním spomínaných momentov, možno by to pomohlo znížiť mieru 
neraz až primitívneho ageizmu, s ktorým sa, žiaľ, ešte vždy stretávame.

Laura, hovorili sme o starobe, ktorá súvisí s plynutím či vrstvením 
osobného, individuálneho času, priznám sa, že tému času pokladám 
za veľmi zaujímavú a najmä v esejach, ale aj v poézii sa k nej často 
vraciam (dokonca v troch knižkách mám slovo „čas“ aj v názve). Vy 
píšete knihy s historickými témami, z toho usudzujem, že aj Vám je 
téma času blízka, nielen v historickom (dejinnom) význame, ale aj vo 
význame individuálneho, osobného času.

lbarna@: Môžeme hovoriť aj o individuálnom procese starnutia, 
celkom po neviditeľnosť, či až vymazanie jednotlivca, čo je vždy 
smutné. Nezriedka dochádza k vymazaniu z historickej, kolektívnej, 
aj každej inej pamäti. No my ako spisovatelia patríme do skupiny 
jednotlivcov, ktorí robia (niečo) pekné, dobré a  užitočné pre širší 
kruh, všeobecne hovoriac – pre celé človečenstvo. Z toho pochádza 
aj naša posilnená zodpovednosť, nielen pre seba, ale aj pre spoluú-
častníkov v procese konečného stvárňovania toho, čo tvoríme, stáva-
me sa výnimkou z väčšinového korpusu národov, nie v zmysle obete, 
ale v zmysle uvedomelého jednotlivca pred zodpovednosťou, ktorá 
nám je v podobe talentu darovaná v zmiešaných génoch po predkoch. 
Preto ani neuvažujem o sebe, ako o starnúcej žene, na ktorú začína 
doliehať táto záťaž už v jej tridsiatke. Usilujem sa pozdvihnúť nad 
to, čo nám je vnútené či údajne vybrané žitie, do univerzálneho 
a nesmrteľného, z dôvodov, o ktorých sme sa už v predchádzajúcich 
otázkach podrobnejšie rozprávali. Svoje literárne dielo sa snažím 
dostať nad príliv a odliv všednosti, a ako také – svojrázne a výnimoč-
né – ponúkam ho verejnosti. Lebo my sme tí, ktorí si nevystačia so 
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svojím dielom. S cieľom jeho konkretizácie, je (nám) nevyhnutná 
prítomnosť nového činiteľa, existujúceho mimo kruhu umeleckého 
vyžarovania vytvoreného. A  to je pozorovateľ či čitateľ, ktorý nám 
pomáha v zmysle, že sa náš tvorivý produkt stáva živým, viditeľným, 
respektíve my sa stávame viditeľnými vo večnosti. Ruku na srdce, 
táto filozofia veľmi zľahčuje aj konfrontáciu so starobou a všetkým, 
čo obnáša, alebo presnejšie povedané, čo – odnáša.

Na jednej z  výnimočne zaujímavých a  veľmi navštevovaných 
prednášok známy historik umení, aj môj profesor, Lazar Trifunović 
raz položil fascinujúcu a zároveň aj symptomaticky bolestnú otázku: 
„Koľko je hodín?“ Profesor Trifunović nie je už, žiaľ, fyzicky medzi 
nami, ale jeho čas úporne, vytrvalo a jasne tiká: tik-tak. Nemá dobu 
trvanlivosti, keďže sa premiestnil z fyzickej sféry do duchovnej! A aby 
som udržala kontinuitu tvorivej nite v podkožnej hmote a reálne 
vnímala vlastnú polohu, čiže polohu spisovateľa v hociktorej skupi-
ne/spoločnosti, odvtedy si stále kladiem túto otázku.

Teda, milá Etela: Koľko je hodín?
efarkašová@: Otázka, ktorú si tiež kladiem veľmi často, neviem 

ako Vy, Laura, ale ja mám takmer zakaždým pocit, že je už veľa, pri-
veľa hodín, viac, ako by som si priala... zdá sa mi, že tie hodiny 
prirýchlo utekajú, vzhľadom na to, čo by som ešte chcela stihnúť, sa 
veľmi náhlia, môj čas sa náhli, plynie, nezastaviteľne, neúprosne a ja, 
ak sa nechcem ocitnúť mimo neho, musím bežať tiež. A už som zase 
pri téme bežectva ako spôsobu prežívania moderného človeka, ako 
svojho vlastného prežívania, tá téma ma neprestane sprevádzať. 

Znepokojenie časom, znepokojenie, aké poznal Augustín (Čo je 
to čas?), otázka, ku ktorej sa vracal vo svojich Vyznaniach, vedomý 
si problematickosti odpovede na ňu. Je to presne tak, ako vravel: 
iné je čas prežívať, preciťovať, a iné presne vymedziť, definovať, 
v tomto zmysle sa za všetky tie storočia veľa nezmenilo, umelci asi 
najdôvernejšie poznajú ťažkosti spočívajúce v úsilí pojmovo alebo 
obrazne uchopiť čas, fixovať ho v slovách, tvaroch alebo tónoch, 
keďže je symbolom pohybu, prúdenia, nefixovateľný, neuchopi-
teľný.
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Roky sa učím novému vnímaniu času, učím sa ho spomaľovať, 
snímať si pomyselné hodinky z ruky, oslobodiť sa od závislosti od 
pohybujúcich sa ručičiek, začať žiť bez ustavičného obzerania na ne, 
bez sebakontroly chronometrickými zariadeniami, oslobodiť sa od 
diktátu rýchlosti, začať objavovať novú formu existencie času, uvoľ-
nenú, nekŕčovitú, živú. Oslobodiť sa od tyranie okamihu, od diktátu 
rýchlosti, ktorý nanucuje moderná spoločnosť zameraná na rýchlosť 
ako vysoko oceňovanú hodnotu.

S pribúdajúcim vekom som si postupne uvedomovala, aké defor-
mované sú postoje k  času pod vplyvom „ideológie rýchlosti“, ktorá 
opantala naše životy. Stávame sa bežcami, ktorí často ani nevedia kam, 
do akého cieľa chcú (majú) dobehnúť, bežectvo, ktoré nepripúšťa pri-
stavenie sa, spomalenie, uvážlivé premýšľanie, tobôž nie rozjímanie, sa 
stalo prevažujúcim spôsobom prežívania. Už dávnejšie som cítila po-
trebu zamerať sa na tieto problémy, pokúsila som sa o to v esejistickej 
knihe Vrstvenie času, a už aj predtým v esejach o rýchlosti a pomalosti 
v knižke Čas na ticho. Pokladám za veľké umenie nachádzať taký spô-
sob prežívania, kde sa človeku aspoň sčasti podarí ubrániť spomína-
ným diktátom času, rýchlosti, kde nemá pocit, že stále bojuje s vlast-
ným časom (teda aj so sebou, lebo môj čas – som v istom zmysle ja 
sama), ale že žije v zhode s ním, v záujme toho si musí určiť priority, 
vytýčiť prijateľné hlavné línie, po ktorých sa chce uberať (aj za cenu 
istých obmedzení, za cenu, že niečoho sa treba vzdať).

 lbarna@: Práve ste podstatne a reálne sformulovali požiadavku 
na seba v podobe manifestu: „Oslobodiť sa od tyranie okamihu, od 
diktátu rýchlosti, ktorý nanucuje moderná spoločnosť.“ Ako vyhláš-
ku vlastného pobúrenia a nesúhlasu s redukovaním umenia na plo-
chu rovnej čiary, s odstupom od jej hĺbkových vrstiev, vo svojom 
poslednom románe Crveni presek vypísala som sedem manifestov. 
Oslobodzovanie sa od nanúteného však poukazuje, že sme pripustili, 
aby sa nám práve to stalo – nanútenie. Oslobodzovanie by sa predsa 
len nemalo stať imperatívom, ktorý slepo, vyjadrila by som to až 
drsnou syntagmou – slepecky nasledujeme. To by predovšetkým malo 
byť zrelé poznanie, aj povinnosť, nielen nás spistovateľov či umelcov 
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všeobecne, ale aj každého jednotlivca, aby na vlastnú a všeobecnú 
spokojnosť prežil čas, daný mu na tejto Zemi. Samozrejme, pritom 
by si mal byť konštantne vedomý rýchlosti plynutia času, alebo pove-
dané novým slovníkom: zhonu času či naháňania za časom ako nie-
čoho, čo si namyslel sám ako vlastnú kategóriu! A zároveň by si mal 
byť vedomý aj okolností v rámci prostredia, či scénografie životného 
chodogramu, v ktorom čas tiká rýchlosťou tik-tak, a my potrebujeme 
ešte toľko toho urobiť. Môj pokus, predstaviť segment jednej doby 
v jej historickom kontexte cez výpis z tvorby a pôsobenia významných 
osobností jedného národa zo sféry kultúry, použitím fikcie a fantázie, 
cez ktoré sa nevyhnutne prepletajú aj autentické dokumenty a fakty 
z určitého obdobia, nie je žiadna clivota po minulosti, či rozprava 
o začiatku a konci. Totiž hlboko, takmer inštinktívne verím, že neexis-
tuje ani počiatok ani koniec vnútri kruhu, v ktorom sa pod ochra-
nou neprehľadného archeologického času priepastnou rýchlosťou 
točia civilizácie. Kruhu, v ktorom sa zohrávajú pokolenie za pokole-
ním, aj to naše. A vždy sledujú rovnaké, alebo aspoň podobné pra-
vidlá v nainscenovaných podmienkach, ktorých scénografiu určujeme 
opäť my ako jednotlivci, veľmi často aj kompromisne, z vlastnej 
slabosti, nevedomosti či neďalekozrakého poznania. Lenže sa nám 
zo sebeckosti vlastný čas zdá byť tým najrýchlejším a najkratším 
a najnestálejším a najťažším a najbolestnejším a najnezmyselnejším 
a najzhubnejším – a to sa rovná katastrofe. Povedala by som, dokon-
ca, že technické a technologické výdobytky našej doby sú iba zdanie, 
ktoré si kladie pod plášť každú individuálnu subjektivitu v snahe 
o zámerné a účelové zovšeobecňovanie, respektíve globalizáciu, 
usmernenú proti podstate jedinca, ktorého zjednodušuje na najnižšu 
podobu – primáty, aby sa ním dalo ľahko manipulovať. Teda vracia-
me sa do predhistórie, ibaže namiesto palice, ktorou kreslíme po 
piesku a kameni, my ťukáme po klávesnici notebooku. Rozdiel je 
v obsahu vykresleného či naťukaného, môžbyť? Obrazu či výpisku, 
popri tóne, určite. Tak či tak, nikto nám nemôže vziať archetypálne 
záznamy, ešte menej tie, ktoré sme si sami vryli do vlastého bytia, 
s cieľom úporného vytvárania manifestov!
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efarkašová@: Možno ste mali na mysli aj hodiny sociálneho 
(historického) času, ak by som Vašu otázku preniesla do tohto dejin-
ného priestoru, takisto by som mala pocit, že hodiny ukazujú veľa, 
priveľa, myslím si totiž, že naša vedecko-technická civilizácia síce 
priniesla nemálo pokroku, uľahčila človeku život, no zároveň mnohé 
pokazila, narušila – tu mám na mysli najmä životné prostredie, prí-
rodu, naša civilizácia prirýchlo načiera do prírodných zdrojov, pri-
veľmi sebecky ich čerpá, a obávam sa, či už nie je prineskoro na ná-
pravu, na záchranu základných podmienok pre život. Alebo či nie je 
prineskoro na to, aby sme si uvedomili našu silnejúcu jednorozmer-
nosť, technizáciu, robotizáciu, či sme sa už priveľmi nepremenili na 
automaty zbavené autentickosti a tvoriace súčasti obrovského súko-
lia, ktoré sa kamsi rúti a my ani neviem, kam...

Nemáte aj Vy pocit, že tá rýchlosť nás o čosi oberá, o čosi veľmi, 
veľmi dôležité? Zabúdame na potrebu kontinuity, zabúdame na sta-
rostlivosť o dušu, na ktorú taký veľký dôraz kládli filozofi v antike, 
zabúdame na starostlivosť o vzťahy k iným ľuďom, ale aj k sebe sa-
mým, a zabúdame aj na starostlivosť o jazyk, ktorý je dôležitou sú-
časťou kultúry. Vďaka technike komunikujeme rýchlo, ale v  akom 
úbohom, stenčenom, ochudobnenom jazyku, z  jazyka, aspoň ja to 
tak vnímam, sa neraz stráca krása, elegancia, obetujeme ju rýchlosti, 
toto ochudobňovanie výrazových prostriedkov zachvátilo médiá, 
jazyk vo verejnom, ale i súkromnom priestore... máte, Laura, podob-
né pocity?

lbarna@: Milá Etela, Vy a ja sa nepoznáme, existuje možnosť (aj 
keď stále viac, ako náš rozhovor pokračuje, o tom pochybujem), že sa 
nám v tomto živote nikdy neskrížia cesty. Ale my dve sa rozprávame, 
k tomu krásne, a to už vôbec nie v stenčenom či ochudobnenom ja-
zyku, dobre a užitočne rozoberáme existenciálne témy, ktoré sú zá-
kladom tvorivosti, čomu sa dokonca obe profesionálne venujeme. 
My podávame postrehy a skúsenosti z dvoch prostredí, štátov, dvoch 
identít, dvoch kultúr, a to spôsobom, ktorý nám umožnila súčasná 
technológia – počítače. Azda si nemyslíte, že sme tým menej svoje, 
zmrzačené, menej si sebavedomé, že by nás tým „pokazili“ či zredu-
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kovali na androidov, zrobotizovali nás, obrali nás o moc krásneho 
a plnohodnotného vyjadrovania sa v jazyku alebo nám znemožnili, 
aby sme sa raz stretli? Zdá sa mi, naopak, že sme obe pevne vo svo-
jom živle, dobre sa cítime vo svojom aj v „cudzom“ priestore, ako je 
kedy potrebné, ale s náčiním či nástrojmi či prostriedkami, ktoré sú 
nám ponúknuté, aby nám umožnili jednoduchšiu komunikáciu. 
Hoci nemôžem byť natoľko bezohľadná a povedať – sú nám ponúk-
nuté, lebo my dve sme tiež súčasťou toho veľkého procesu výstavby. 
Jedine tak, a  tým spôsobom, prijímam svoju vlastnú a  každú inú 
existenciu a  trvanie, vystupovaním zodpovedného a  uvedomelého 
jednotlivca. Minulé, prítomné a  aj budúce trvanie. Ups! Nech žije 
kruh! 

efarkašová@: Naša komunikácia je predsa len trochu špecifická, 
sme literátky rozprávajúce sa na pôde literárneho časopisu, súhlasím 
s Vami, takisto dúfam, že sme sa v tomto rozhovore nezredukovali na 
androidov, ani na roboty. Mala som na mysli bežnú, každodennú 
mailovú komunikáciu najmä mladších generácií alebo spôsob hovo-
renia v niektorých komerčných médiách, kde sa jazyku naozaj neve-
nuje pozornosť a on schudobnieva, chátra...

Chcela by som povedať najmä to, že ste to s tým kruhom vynika-
júco vystihli, kruh je môj obľúbený tvar, kruh a oval. Množiny bodov, 
ktoré sa navzájom spájajú, počiatočný bod nemožno odlíšiť od ko-
nečného. Napokon, kde sa začína jedna vec či udalosť a kde sa končí 
druhá...? Prechádzajú do seba, ovplyvňujú sa, všetky čiastočky celku 
navzájom súvisia. Kruh je len zdanlivo uzatvorený do seba, statický, 
on totiž môže byť aj súčasťou špirály, pohybujúci sa kruh, ktorý sa 
dvíha vyššie a vyššie, pravdaže, nie každý kruh, nie zakaždým. Vo 
svojich textoch, nezáleží na tom, či prozaických alebo poetických, 
rada siaham po metafore kruhu, kružnice, elipsy, dokonca mám také 
obľúbené slovo „zakruhovávať“, myslím tým tak trochu aj možnosť 
návratov, cyklických pohybov. A  rada tak aj utváram svoje texty, 
vnímam ich ako kruhy, v istom zmysle uzavreté, v istom zmysle ot-
várajúce sa, a ešte mám rada aj slovo „kruhovatieť“(v zmysle dospie-
vať k sebe, možno aj dozrievať).
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Zase som pri slovách, pri jazyku, ak dovolíte, ešte chvíľu ostanem 
pri téme jazyka, prvá otázka, na ktorú ste už odpovedali, sa týkala 
jazyka všeobecne, táto druhá otázka sa týka toho, čo by sme mohli 
nazvať „svojím“ osobným, až intímnym jazykom. Podľa istého básni-
ka jazyk je miesto, odkiaľ vidieť svet, súhlasím s ním, aj tak možno 
uchopiť význam jazyka. Kam dovidieť z môjho jazyka, pýtam sa, čo mi 
ten môj jazyk dovoľuje uvidieť a počuť, zachytiť zmyslami, pokožkou, 
každým jej pórom, ochutnať a ovoňať, pretože každý jazyk má svoju 
chuť, vôňu a svoje farby, a tie vnáša aj do sveta, o ktorom ním hovorí-
me. Možno budete so mnou súhlasiť a máte podobnú skúsenosť: ak 
čítam svoj text v preklade do iného jazyka, nie je to už celkom môj text, 
vstúpil do neho iný človek a iný jazyk, iné sú jeho vône a chute.

A čo je to ten „môj“ jazyk? Je to ten jazyk, ktorý ma vovádza do 
sveta, ktorý mi ho otvára, jazyk, v ktorom cítim, snívam alebo píšem, 
no na druhej strane, je to jazyk, v ktorom sa črtajú aj hranice môjho 
videnia, myslenia, cítenia. Do istej miery som sama (svojím) jazy-
kom a jazyk zase žije vo mne svoj jedinečný život. Jazyk si väčšinou 
nevolíme, rodíme sa doň, dedíme ho po mame, po otcovi, osvojuje-
me a prisvojujeme si ho a on si prisvojuje nás. Mám rada svoj jazyk, 
žijem v ňom a ním, a predsa niekedy cítim tichú nostalgiu za všetký-
mi nespoznanými, neprisvojenými jazykmi a opäť otázka: videla by 
som svet inak, bol by pre mňa potom, ak by mi „patrili“ mnohé jazy-
ky, bohatší, jemnejšie a rôznorodejšie štrukturovaný, lákavejší? Pri-
pomína mi to situáciu, keď sa ocitneme na rázcestí, pred nami 
množstvo vetviacich sa chodníčkov, vykročíme po jednom a tým 
strácame možnosť kráčať zároveň po iných, vidieť svet z iných uh-
lov... je to tak podobne aj s jazykmi? Dá sa žiť paralalelne v dvoch, 
troch, desiatich jazykoch? Sú to ešte moje jazyky? Také, o ktoré sa 
môžem oprieť? Naša veľmi dobrá, žiaľ, už nebohá poetka Gitka 
Dobrovičová napísala: chytám sa slov, aby sa mi dalo dýchať.

Poznáte aj vy, Laura, podobné pocity, potrebu zachytiť sa, oprieť 
sa o jazyk, aby sa Vám dalo dýchať?

lbarna@: Pôvodom som Maďarka a môj materinský jazyk je 
maďarčina, ale rozmýšľam, dýcham a píšem, ba i snívam, v srbčine. 
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Pôsobí to ako vlastný výber, ale je to iba podvod identity. Reč je 
vlastne o – nazvem to zjednodušene, ale metaforicky – údeli, o kto-
rom svedčia kategórie, o ktorých sme sa doteraz rozprávali: čas 
a priestor. Taliansko je krajina, v ktorej by som mohla žiť. Môj román 
Đrđoenova kletva kladie otázky o vývoji umeleckých smerov a ich 
charakteristických a inovatívnych čŕt od čias renesancie dodnes. 
Kým som zbierala materiál pre knihu, pobudla som v mestách, niek-
dajších štátoch – v Ríme, vo Florencii a v Benátkach. Aj keď som sa 
usilovala vhĺbiť sa čo najviac do zmyslu a filozofie fráz, výrokov, 
dôvtipov a pochybností v taliančine, a všetko s cieľom porozumieť čo 
najlepšie, prečo sa ako príval obrodenie začalo práve v tom podnebí, 
neúmyselne a náhodne, hovorila som v svojej reči, nie v tej materin-
skej, ale v tej osvojenej a prisvojenej ako jedinej, ktorá všetkému dáva 
význam – v srbčine.

Hľa, otvorili sme ešte jednu schránku šikovnej chvastúnky a po-
výšenkyne identity. Čo si o tom myslíte, Etela?

efarkašová@: Neľahká otázka a neľahká úloha otvárať schránky 
(možno aj málo viditeľné alebo takmer utajené?) zásuvky kohokoľ-
vek a čohokoľvek, vrátane identity. Nemám takú osobnú skúsenosť 
s dvoma jazykmi, ako je to vo Vašom prípade s maďarčinou a srbči-
nou. Mojimi osvojenými jazykmi sú ruština, nemčina, angličtina 
(píšem v tom poradí, v akom som si ich od detstva osvojovala), a hoci 
v niektorých situáciách mi podvedome napadne fráza v jednom z nich 
(najčastejšie v nemčine, lebo s tou som najčastejšie v styku), moje 
rozmýšľanie, moje vnímanie a preciťovanie sveta sa viaže na slo-
venčinu, ak aj píšem niekedy text (ponajviac odborný, nie beletriu) 
v osvojenom jazyku, nie som to celkom ja, moju myseľ vedie ten 
osvojený či prisvojený, ale len „požičaný“ jazyk (moja schopnosť 
vyjadrovať sa v ňom iba v istých limitoch, pretože ho neovládam 
dokonale, nemám ho tak hlboko zažitý ako ten materinský). Keď 
píšem v slovenčine, cítim sa oveľa voľnejšia, slobodnejšia, vkladám 
do jazyka oveľa viac zo seba, zo svojej subjektivity, emocionality, 
cítim, že je to naozaj „môj“ jazyk. Pre mňa voľba jazyka nie je taká 
reálna a pravdepodobná, ako bola pre vás, no práve v možnosti takej 
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voľby spočíva obrovská výhoda bilingválneho prostredia, pobývať 
v dvoch jazykoch, čerpať z dvoch kultúr.

Napadá mi ešte jedna ďalšia otázka, pochopila som na základe 
nášho rozhovoru, že je Vám blízka renesancia, obrodenie, oživenie 
čohosi (hodnôt, ideálov...), čo pokladáme v  určitých situáciách za 
veľmi dôležité pre ďalšiu existenciu (svoju individuálnu, ale aj exis-
tenciu celej spoločnosti, ba aj civilizácie). Pociťujete, milá Laura, 
potrebu renesancie v súčasnej dobe, potrebu „reštaurovať“, obnovo-
vať alebo doslova nanovo budovať našu kultúru, našu civilizáciu, a to 
podľa iných princípov, ako sú tie dnešné?

lbarna@: Nechcela by som vyznieť apokalypticky, preto zostanem 
v  okruhu kultúry, alebo ako ste to pekne povedali, „zakruhujem“ 
kultúrou, aj keď je pre väčšinu táto oblasť ľudskej existencie iba efe-
mérnym javom, bez ktorého by sa mohlo podľa systému: chlieb 
a hry. Osobne si myslím, že kulturologické potreby sú značne silnej-
šie ako jednoduché prežitie na zrnkách žita alebo prosa, popri dúšku 
vody a trochu rozptýlenia. Myslím si, že sú naliehavým volaním by-
tosti. V čase, keď veľké migrácie a hmýrenia národov menia krvný 
obraz nielen Európy, ale aj zvyšku planéty, otriasa to aj kultúrou 
rôznych civilizácií, krížia sa aj tie nekrížiteľné, a sme opäť pri kruhu, 
no tentoraz vo vnútri rámca historického opakovania sa. Nedeje sa 
nič, čo sa v dejinách už nespomína a čo človek nezaznamenal. Rene-
sancia nenastúpila v dôsledku dekadencie, ani ako módny výstrelok 
či anti-gotické hnutie, ale z nevyhnutnosti, aby sa Platónov „dvojno-
hý tvor bez peria“ udržal vzpriamený na Zemi. Potreba po obrodení 
vzniká vtedy, keď sa pociťuje nedostatok alebo presýtenosť kultúr-
nych kruhov jedného národa či národnosti. Renesancia pramení zo 
stredoveku a tmy (aj keď verím, že stredovek nie je obdobím tmy, ale 
nevedomosti a nedostatku rozsvecujúcich poznatkov o ňom) práve 
skrze núdzu kulturologického obsahu, v ktorej uviazli vtedajšie civi-
lizácie. Dnes sme svedkami obráteného postupu. Hojnosť nikdy ne-
zaručí kvalitu, ani ňou sama o sebe nie je. A predsa sa so svetelnou 
rýchlosťou zavaľujeme ponukami, ktoré sa sotva podobajú na to, čo 
ako jednotlivci očakávame, kvázi kultúrnym obsahom, v  ktorom 
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nespoznávame podstatu. A ona je v konečnom dôsledku naliehavou 
potrebou človeka, kolujúca dreň. A navyše, k rýchlosti prispieva aj 
technologický pokrok, v  jeho tele sme, opancierovaní ako súčasť 
mechanizmu.

Oswald Spengler predpovedal zánik Západu, pričom porovnával 
kultúry s  organizmom a  redukoval ich na mikrokozmy s  tempom 
trvalosti. Podľa temporálneho modelu je terajší stav našej civilizácie 
na všetkých jej úrovniach na vrchole hojnosti a presýtenosti. V tom-
to jej stave je nevyhnutná reorganizácia, očistenie, čiže renesancia, 
inak sa naša civilizácia sama zožerie, riadiac sa symbolmi času: 
prastaré symboly, tragika, meranie času a  priestoru, kauzalita, po-
chovanie, vzkriesenie – Nový život...

Etela, boli ste vynikajúcou spolubesedníčkou, ďakujem Vám, ale 
aj časopisu Nový život, ktorý nám umožnil, aby sme sa spoznali 
a rozprávali o téme identity. Túto sme rozšírili práve o toľko, koľko sa 
zmestí pod dáždnik „chvastavkyne“ a „povýšenkyne“. Na konci, či na 
začiatku, je to jedno, jedna celkom ľudská otázka, ako článok „kru-
hovatenia“: Veríte, že sa niekedy stretneme a náš dialóg bude pokračo-
vať?

efarkašová@: Či sa stretneme? Neviem, možno nie v realite, ale 
naše myšlienky sa už stretli, stretli sa naše slová, naše pocity, zážitky, 
naše názory na veci, ktoré, ako sa ukázalo, nás obidve rovnako zaují-
majú. Vstúpili ste do môjho sveta a ja azda do Vášho, v tomto zmysle 
náš dialóg iniciovaný Novým životom už nemôže prestať, ale bude 
v nás oboch pokračovať (či len v našom vnútri), ja tomu verím. 
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David Albahari (1948), prozaik, zo-
stavovateľ antológií, prekladateľ a ese-
jista.

Študoval anglickú literatúru a jazyk 
v Záhrebe. Bol predsedom Federácie 
židovských obcí Juhoslávie.

 Uverejnil zbierky poviedok: Porodič-
no vreme (1973), Obične priče (1978), 
Opis smrti (1982), Fras u šupi (1984), 
Jednostavnost (1988), Pelerina (1993), 
Izabrane priče (1994), Neobične priče 

(1999), Drugi jezik (2003), Senke (2006), Svake noći u drugom gradu 
(2008), Nema pesma (2009), 21 Priča o sreći (2017); romány: Sudija 
Dimitrijević (1978), Cink (1988, v preklade Karola Chmela po slo-
vensky Cink a iné prózy vo vydaní, F. R. & G., 1993), Kratka knjiga 
(1993), Snežni čovek (1995, po slovensky Snežný človek v preklade 
Karola Chmela a Gabriely Dudkovej), Mamac (1996), Mrak (1997, 
2008), Gec i Majer (1998), Svetski putnik (2001), Pijavice (2006), 
Ludvig (2007), Brat (2008), Ćerka (2010), Kontrolni punkt (2011), 
Životinjsko carstvo (2014); knihu esejí: Prepisivanje sveta (1997), Te-
ret (2004), Dijaspora i druge stvari (2008), ako aj knihu pre deti: Ema 
i jež koji nestaje (2008). Zostavil antológie: Najkraće priče na svetu 
(1993), Antologiju jevrejskih pripovedača (1998), Poslastičarske priče 
(2008).

Preložil do srbčiny početné diela súčasných britských, americ-
kých, austrálskych, kanadských a izraelských autorov.

Je leureátom Andrićovej ceny (1993), Ceny Stanislava Vinavera, 
Branka Ćopića (1996), Ceny Národnej knižnice Srbska (1996), ceny 
Balkanika (1997), Most–Berlin, Ceny Mesta Belehrad (2006), ceny 
Zlatni suncokret (2008), ceny na festivale Druga prikazna v Skopje, 
Ceny Todora Manojlovića (2015) a Ceny Dušana Vasiljeva (2015).

Žije v Calgary.
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Anton Baláž (1943), slovenský pro-
zaik, televízny a filmový scenárista, rádio 
dramaturg a publicista.

Vyštudoval žurnalistiku na Filozo-
fickej fakulte Univerzity Komenského. 
Pôsobil ako redaktor a  hlavný redaktor 
vo viacerých médiách. V období totalita-
rizmu zakazovaný autor. 

Uverejnil knihy: Bohovia ročných ob-
dobí (zošrotované vydanie, 1971), Sen 
pivníc, (1977), Tiene minulosti (1978), 
Skleníková Venuša (1980), Tu musíš žiť 
(1983), Kreslo pre dvoch (1986), Chirur-

gický dekameron (1989), Hijó, kone Stalinove (1992), Tábor padlých 
žien, (1993, po srbsky Logor posrnulih žena v preklade Zdenky 
Valentovej-Belićovej vo vydaní Arhipelagu, 2011), Kým žiješ, miluj 
(1995), Kronika šťastnejších zajtrajškov (1997), Penelopin návrat 
(1998), Krajina zabudnutia (2000), Bohovia ročných období (2003), 
Nežná volavka, (2004), ako aj knihy: Hriešna Vydrica, (2007), Ladi-
slav Hanus (2007), Prehovor, Ezechiel, (2012), Len jedna jar (2013, po 
chorvátsky Samo jedno proleće v preklade Sanje Milićević Armada vo 
vydaní Hena, 2016), Vyniesť na svetlo dňa príbehy dlhej noci (2014), 
Transporty nádeje (2016) a viac rádio drám.

Podľa kníh Tábor padlých žien a Skleníková Venuša nakrutené sú 
filmy. Získal ocenenia Zväzu slovenských spisovateľov (1983), radu 
Ľudovíta Štúra II. triedy (2008).

Žije v Bratislave.
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David Albahari @ 
Zdenka Valentová-Belićová @ 
Anton Baláž

IDENTITU SI NEVYTVÁRAME  
LEN MY SAMI – ČASTO NÁM JU URČIA INÍ

Najlepšie sú viacnádobné identity

Calgary @ Nový Sad @ Bratislava

zvb@: Keď uvažujeme o pojme identita, prirodzene sa nám na-
stolí otázka: V akej miere človek môže definovať sám seba, nakoľko 
od nás závisí, kto sme, alebo nám to predsa vo väčšej miere určia iní 
– kultúra, dedičstvo, okolnosti? Súvisí to s dobou, vekom, so životnou 
skúsenosťou, s prostredím, v ktorom človek žije a pôsobí, s osobným 
a kolektívnym postojom, k sebe samému.

Kultúrny kontext – tiež aj rozvoj vlastnej umeleckej identity – 
srbských a slovenských spisovateľov a umelcov po roku 1968 bol 
výrazne odlišný. Kým v bývalej Juhoslávii po revolúcii ’68 prichádza 
k značným vplyvom zo Západu, ktoré sa odzrkadlili na všetkých 
aspektoch spoločenského života, v Československu došlo v rámci 
intervencie s krycím názvom Operácia Dunaj k invázii vojsk Var-
šavskej zmluvy do Česko-Slovenska. Prichádza k výraznému 
politickému ochladeniu medzi týmito krajinami. Tým pádom sa 
slovenská a srbská literatúra v tom období začínajú úplne inak vy-
víjať.

dalbahari@: Identita je v najlepšom prípade krehký šat. V naj-
horšom prípade identita je nepreniknuteľné brnenie. Podľa môjho 
presvedčenia najlepšie sú viacnásobné identity. Teda ako aj v prípade 
príslušnosti k menšinovému národu alebo k etnickej skupine. Identita 
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je bohatstvo, ak je, doplnená pomlčkami. Ja sa omnoho lepšie cítim 
ako kanadsko-srbsko-židovský spisovateľ, ako keby som bol len jed-
no z tých troch. Najsmiešnejšie sú mi obavy o čistotu identity. Prísne 
očistená identita sa stáva svojou negáciou. „Špinavá“ identita je to, čo 
by som si najprv zvolil. Zaujíma ma, či otázka identity v akejkoľvek 
podobe zaujíma súčasných spisovateľov na Slovensku?

abaláž@: V podobnom rozhovore Vladimir Pištalo vyslovil ná-
zor, že spisovateľ musí byť autonómny aj voči svojmu okoliu, aj voči 
svojej dobe. Otázka tejto autonómnosti, ktorú by sme mohli vnímať 
aj ako podobu osobnej a profesionálnej identity, vystala pred slo-
venskými spisovateľmi v „plnej nahote“ po páde komunistického 
režimu v novembri 1989 a v rôznej podobe – publicistickej, občian-
skej i umeleckej – sa s tou otázkou dodnes vyrovnávajú. Patrím do 
generácie, ktorá vstupovala do literatúry v polovici 60. rokov uply-
nulého storočia, v čase, keď už predchádzajúce generácie autorov 
odhalili v publicistickej a literárnej podobe zločiny stalinského reži-
mu (politické monstre procesy, justičné vraždy, gulagovské tábory 
v uránových baniach a p.), ktoré dobová komunistická propaganda 
zľahčujúco označovala len za „porušovanie socialistickej zákonnos-
ti“. A čo bolo pre nás osobitne dôležité a tvorivo podnetné, nehatene 
k nám začali v prekladoch prichádzať diela existencialistickej litera-
túry, nového francúzskeho románu, absurdnej drámy a rôzne príťaž-
livé literárne teórie. Tie sa už pokúsila, často úspešne, dostať do svo-
jich diel predchádzajúca literárna generácia silných prozaikov: Ján 
Johanides, Rudolf Sloboda, Peter Jaroš, Pavel Vilikovský a my sme 
tak začínali tvoriť aj ako ich obdivovatelia a nasledovatelia. Trvalo to 
pre nás len veľmi krátky čas, tak od roku 1964 do augusta 1968, keď 
ruské tanky v uliciach slovenských miest rozdrvili všetky nádeje na 
Dubčekov „socializmus s ľudskou tvárou“, pokus o vybudovanie de-
mokratickej spoločnosti. Veľmi rýchlo to zasiahlo aj slobodu tvorby 
a návrat cenzúrnych praktík do literatúry.

Ako príklad uvediem, že kým kniha poviedok môjho literárneho 
druha Dušana Mitanu Psie dni, zbierka originálnych príbehov, ktoré 
mali vo svojich aj formálne objavných príbehoch zabudované všetky 
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znaky slobodnej tvorby, vyšla ešte v roku 1970, môj román Bohovia 
ročných období, ktorý posúval spoločenské témy predchádzajúcich 
románov do dovtedy nezmapovaných oblastí (odvlečenie slovenských 
občanov do sovietskych gulagov, osud židovskej komunity v období 
holokaustu), bol po vyjdení v roku 1971 daný na index, zošrotovaný 
a dostal som sa na zoznam autorov, ktorý nemohli publikovať. Zača-
lo temné obdobie tzv. normalizácie, v ktorom sa všetky témy, o kto-
rých už literatúra mohla hovoriť, stali opäť tabu. Všetky vydavateľstvá 
sa dostali pod stranícku kontrolu a opäť sa v oficiálnych stanoviskách 
literárnych inštitúcií začali kritizovať a zavrhovať všetky západné 
„izmy“, ktoré vraj nepatria do socialistickej literatúry. Autori mojej 
generácie boli postavení pred voľbu, či pokračovať v tvorbe aj za 
podmienok „obmedzenej“ autorskej identity, vzdať sa svojich tvori-
vých postupov a tém. Nebudem hovoriť za iných autorov, no ja sám 
som nestratil len možnosť publikovať v najbližších rokoch, ale prišiel 
som aj o svoje bytostné témy a – vyjadrím svoju autorskú pozíciu vo 
vzťahu k svojej tvorivej identite – potreboval som potom viac ako 
desaťročie, kým som sa mohol začať „vracať k svojim bohom“, teda 
k svojim tvorivým východiskám. Len na priblíženie situácie v tomto 
období: aj môj malý pokus využiť v románe Chirurgický dekameron 
niekoľko holokaustových a gulagových motívov sa stretol s prudkým 
odmietnutím lektora, bez ktorého kladného posudku nemohlo do 
novembra 1989 vyjsť knižne žiadne nové dielo.

Zaujímalo by ma, nakoľko voľne sa srbskí spisovatelia mohli ve-
novať tejto téme v období trvania „socialistickej“ Juhoslávie? Aká 
bola v tomto smere všeobecná skúsenosť srbských spisovateľov a vaša 
osobná skúsenosť?

dalbahari@: Téma holokaustu nepatrila medzi zakázané témy 
v srbskej literatúre a takmer všetci spisovatelia židovského pôvodu 
(Alexander Tišma, Danilo Kiš, Ivan Ivanji a iní) písali o utrpení ži-
dovského národa vrátane aj utrpenia, ktoré sa stalo na území bývalej 
Juhoslávie počas druhej svetovej vojny. Avšak jestvovali iné tabu 
témy, ktorými sa spisovatelia nesmeli zaoberať, aj keď sa mnohým aj 
napriek tomu podarilo písať o zločinoch, ktoré popáchali komunisti, 
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ako napríklad utrpenie na ostrove Goli otok. Priznávam sa, že mňa, 
ako príslušníka ganerácie spisovateľov, ktorá začala tvoriť začiatkom 
sedemdesiatych rokov, tie témy vtedy vôbec nezaujímali, pretože 
sme veľmi rýchlo prijali poetiku, vtedy ešte vždy nového, postmo-
derného prístupu k literatúre. Písanie o tom, čo znamená písanie, 
ako aj o tom, kto je ten, čo skutočne píše, sa nám zdalo omnoho 
dôležitejšie ako tvorba politicky angažovanej literatúry. Teraz 
chápem, že takéto stanovisko nebolo správne, ale koleso času 
nemožno vrátiť dozadu a keby to aj bolo možné, ja by som aj teraz 
radšej bol postmodernista ako spoločensky angažovaný spisova-
teľ. Ako tieto dilemy vnímajú spisovatelia najmladšej generácie 
vo Vašej krajine?

abaláž@: Spisovatelia, ktorí prišli do slovenskej literatúry po páde 
komunizmu, sa takmer „manifestačne“ vydali na cestu postmoderny 
so všetkými jej už predtým v  svetovej literatúre etablovanými po-
stupmi, keď pred originálnym autorským textom dali prednosť 
montáži rôznych metatextov a literárnych alúzií, absolutizovali píšu-
ci subjekt ako jediné kritérium pravdivosti príbehu, parodovali kla-
sické rozprávanie a jednotlivé literárne žánre a pokiaľ sa zaoberali 
novou spoločenskou realitou, v  ich prístupe k  nej dominoval gro-
teskný pohľad. Tieto postmoderné postupy, hoci nie v nejakej čistej 
podobe, prevažovali v  dielach Ballu, Tomáša Horvátha, Máriusa 
Kopcsaya, Dušana Tarageľa či Petra Macsovzského – ten dokonca 
svoju básnickú tvorbu publikuje v  autorskej ženskej identite ako 
Petra Malúchová. Napriek tomu, že tvorba týchto autorov sa stretla 
s priaznivým kritickým prijatím, čitateľsky zaujala menej a v ostat-
ných rokoch sa začína aj na slovenskej literatúrnej scéne hovoriť 
o „smrti postmoderny“. Ja osobne ako výrazný paradox vnímam fakt, 
že z ponovembrových autorov sa umelecky i čitateľsky najvýraznejšie 
predstavil Peter Pišťanek, ktorého v románe Rivers od Babylon 
nadviazal na atribúty klasického románu s príťažlivým príbehom a vý-
raznými postavami a sila príbehu tohto románu je v jeho otvorenom 
pomenovaní brutality slovenského života po páde komunizmu jazy-
kom, ktorý tejto realite zodpovedá.
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Ak ste povedali, že Vás na postmoderne zaujalo, kto je v skutoč-
nosti ten, čo píše a čo vôbec znamená písanie, aký je to fenomén, 
veľmi mi to pripomenulo už v tomto našom rozhovore citovaného 
Dušana Mitanu. Práve o jeho tvorbe z  konca šesťdesiatych rokov 
uplynulého storočia (mal som ju možnosť bezprostredne sledovať 
ako jeho spolužiak na vysokej škole a neskôr ako spolubývajúci na 
jednom bratislavskom priváte) začína súčasná slovenská kritika ho-
voriť ako o jednom z našich prvých postmoderných autorov (popri 
Rudolfovi Slobodovi a Pavlovi Vilikovskom). Namiesto spoločenskej 
reality Mitanu zaujala realita autorského subjektu, všetky „psie dni“, 
ktoré vplývali na jeho formovanie. A v čase, keď slovenskú literatúru 
opäť začali nútiť vydávať len optimistické, ba čo najoptimistickejšie 
správy o „radostných dňoch socialistického dneška“, Mitana mal 
odvahu ďalej písať svoje nočné správy (tak nazval aj knihu poviedok 
z roku 1976), ktoré mali podobu dostojevskovských zápiskov z pod-
zemia ľudského subjektu a boli preto pre vtedajší normalizačný režim 
neprijateľné. Mitana napriek tomu vytrval v  tejto svojej autorskej 
identite až do pádu komunizmu. Ak teda dnes kritika zaraďuje Mita-
novu tvorbu do okruhu postmoderny, pridal by som k tomu, že bola 
pre nás aj výrazom jeho občianskej odvahy. S týmto fenoménom sa 
srbská postmoderna zrejme konfrontovať nemusela.

S čím sa teda konfrontovala v čase, keď ste vstupovali do literatú-
ry – a s čím sa musí vyrovnávať dnes?

dalbahari@: Naše konfrontácie neboli politického rázu. My sme 
„bojovali“ za slobodu, aby sme mohli písať prózu, ktorá práveže nie 
je politická (samozrejme, aj nepolitický postoj je vlastne politický). 
Snažili sme sa zjemniť vplyv vtedy dominantnej takzvanej „skutoč-
nostnej prózy“, v ktorej sa glorifikuje život na vidieku alebo na 
okraji mesta, ako aj používanie rôznych nárečí. Mladí spisovatelia 
vtedy ukázali veľký záujem o postmoderný diskurz, ktorý nás, tak 
sme to vnímali, približoval k aktuálnym udalostiam vo svetovej lite-
ratúre. Čoskoro sme „zaujali“ redaktorské pozície v niektorých lite-
rárnych médiách a tak sa postmoderná próza stala dominantným 
hlasom srbskej a juhoslovanskej literatúry vôbec. Teraz, keď je doba 
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postmodernej literatúry zrejme vyčerpaná, väčšina postmoderných 
spisovateľov sa vzdala poetiky, ktorú donedávna praktikovali. Dalo 
by sa povedať, že teraz postmoderná literatúra v Srbsku bojuje o preži-
tie.

abaláž@: Na Slovensku sme vždy tak trocha „dobiehali svet“, 
a týkalo sa to aj literatúry, hoci oneskorený príchod nových literár-
nych smerov po prevzatí moci komunistami a ich nanútenej metóde 
socialistického realizmu mal predovšetkým mimoliterárne príčiny. 
Takže v súčasnosti tu ešte „lákadlá“ postmoderny celkom nestratili 
príťažlivosť. A tým, že literárna kritika v súčasnosti oživila a rozšírila 
pohľad na slovenskú literatúru 60. rokov uplynulého storočia, súčas-
ťou tohto pohľadu sa stali, v tom období ešte veľmi nepostrehnuteľné, 
či kvôli strážcom socialisticko-realistickej tvorivej metódy zámerne 
„nezbadané“, postmoderné vplyvy a postupy – uviedol som ako prí-
klad dielo Dušana Mitanu. Návrat k vlastným postmoderným autor-
ským východiskám prebieha v diele Pavla Vilikovského, v inovačnej 
podobe v  diele Stanislava Rakúsa a originálnym spôsobom tieto 
tendencie zužitkoval Pavol Rankov v románe Stalo sa prvého septem-
bra (alebo inokedy). Dielo bolo preložené do viacerých jazykov, tiež 
do srbčiny, a získalo aj prestížnu Európsku cenu. Aby som uzavrel 
časť nášho dialógu na tému tvorivej identity na príklade vlastnej 
tvorby, tento koncept som si rovnako vyskúšal podobne ako Rankov 
na téme návratu k našej histórii v románoch Tábor padlých žien (vy-
šiel aj v  srbskom preklade ako Logor posrnulih žena (Arhipelag, 
2011) a Len jedna jar. Celkove slovenská literatúra zažíva veľmi dlho 
nepredstaviteľné obdobie tvorivej slobody a tak pokiaľ ide o voľbu 
tvorivých postupov či metód „všetko je dovolené“. Myslím si, že niet 
priaznivejšej pôdy na budovanie osobnej či aj národnej identity. 
Dúfam, že tá naša slovenská sa stane aj súčasťou širšej európskej 
kultúrnej identity.

  zvb@: V podobnom rozhovore medzi Vladimirom Arsenije-
vićom a Michalom Hvoreckým sa autori zhodli, že pojem identity je 
čistá fixácia a že každé naliehanie na tejto kategórii je páchanie nási-
lia nad jednotlivcom. Tieto postoje vyplývajú z vyrovnávania pojmu 
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identity s pojmom národná príslušnosť a preto je odpor voči národ-
nej identite ako kategórii pochopiteľný, ak máme na zreteli vojny 
deväťdesiatych rokov na Balkáne a zločiny, ktoré sa páchali v mene 
identity, ktoré veľmi poznačili život a literatúru týchto priestorov, 
predovšetkým generácií, ktoré vtedy dospievali. Vo Vašom rozhovo-
re sa o pojme identita hovorilo ako o spoločenskej kategórii, tiež ste 
hovorili o hatení budovania osobnosti v represívnych spoločnostiach, 
preto pojem identity vo Vašom rozhovore má pozitívne konotácie 
– zrejme identitu chápete ako nevyhnutnú psychologickú kategóriu 
v budovaní jednotlivca a originálnosti spisovateľa. Na začiatku tohto 
rozhovoru sme o identite hovorili ako o individuálnej kategórii, ale 
v rozhovore sme sa predsa zaoberali kolektívnou identitou. Prečo 
prichádza k takému odlišnému chápaniu pojmu identity?

dalbahari@: Nie som si istý, že môžem správne odpovedať na 
Vašu otázku. Pravdepodobne v tom politika hrá dôležitú úlohu. V ne-
uznávaní závažnosti pojmu identita vidím strach z vyrovnávania sa 
s vlastnou identitou. Niekedy je ľahšie povedať, že nemáme žiadnu 
identitu, ako čeliť následkom priznávania určitej identity. Už spome-
nutý Danilo Kiš po celý čas neúspešne utekal pred skutočnosťou, aby 
bol označený akoukoľvek národnou identitou. A zasa jeho boj bol 
zbytočný, pretože si každý o ňom najprv pomyslí, že je židovský spi-
sovateľ. Chcem povedať, že v podstate si identitu nevytvárame sami, 
ale často ju v našom mene vytvoria iní – kritici možno skôr zastreto, 
čitatelia väčšinou otvorene.

abaláž@: To, čo na záver svojej odpovede konštatuje David, mi 
pripomenulo rok 1968, keď som ešte v  literatúre nepôsobil, ale už 
som pozorne sledoval dianie v slovenskej a českej literatúre (v tej ešte 
viac, keďže ma vtedy osobitne zaujali knihy Milana Kunderu, Arnoša 
Lustiga, Ladislava Fuchsa, Josefa Škvoreckého a iných prozaikov) 
a prekapilo ma, keď sa odrazu o Lustigovi či Fuchsovi – u neho to 
nebola ani pravda – začalo písať ako o autoroch „židovského pôvodu“. 
Mal som pocit, akoby tým znižovali ich význam pre českú literatúru. 
V slovenskej literatúre sa takéto vyčleňovanie neudialo len preto, že 
v tom čase v nej nepôsobil žiadny výraznejší autor so židovskými 
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koreňmi. Po Nežnej revolúcii sme boli už aj na Slovensku svedkami 
pokusov označiť niektorých autorov za „nenárodných“, čiže orwelov-
ským slovníkom o nich napísať, že sú to Židia. Tieto tendencie po-
stupne ustali, ale istá pachuť takého prístupu k niektorým autorom 
zostáva ako varovanie. Ak by sa bola mohla slovenská literatúra 
v druhej polovici 20. storočia rozvíjať skutočne slobodne, boli by sa 
autori snažili identifikovať predovšetkým svojou príslušnosťou k neja-
kému umeleckému smeru, poetickej či románovej škole. To by bolo 
pri budovaní ich identity to podstatné a predovšetkým podľa toho by 
ich hodnotila kritika a vnímali aj čitatelia. Moju generáciu to, žiaľ, 
obišlo, ale verím, že povedzme generácia Michala Hvoreckého má 
„historickú“ šancu na budovanie svojej výlučne umeleckej identity.
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Vladimir Arsenijević (1965), srbský 
prozaik, prekladateľ a publicista. Zakla-
dateľ vydavateľstva Rende, Združenia 
KROKODIL, najznámejšieho po rovno-
mennom regionálnom literárnom festi-
vale a  vydavateľstva audio-kníh Reflek-
tor. 

Pôsobil ako redaktor vo vydavateľstve 
Rende a VBZ.

Uverejnil nasledujúce knihy: U pot-
palublju (prvá časť tetralógie Kloaka 
Maksima, 1994), Anđela (druhá časť 

uvedenej tetralógie, 1997), Meksiko – ratni dnevnik (2004), Išmail 
(ilustrovaný román spolu s kresličom Aleksandrom Zografom, 
2004), Predator (2008), Jugolaboratorija (2009), Minut – put oko 
sveta za 60 sekundi (v spolupráci s ilustrátorkou Valentinou Brošte-
anovou, 2011), Let (2013) a Ovo nije veselo mesto (2014). Roku 2016 
uverejnil radikálne prepracovanie svojej druhej knihy Anđela pod 
názvom Ti i ja, Anđela, čím po dvadsiatich rokoch pokračuje v práci 
na započatom a nedokončenom cykle Kloaka Maksima. V súčasnos-
ti pracuje na treťom pokračovaní teatralógie pod názvom Nemesis.

Jeho diela sú preložené do viac ako dvadsať jazykov. Je laureátom 
NIN-ovej ceny (1994), Sterijovej ceny (1996), Ceny Národnej kniž-
nice Srbska za najčítanejšiu knihu (2011). 

Žije v Belehrade. 
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Michal Hvorecký (1976), slovenský 
prozaik, prekladateľ a publicista. Štu-
doval estetiku na Univerite Konštantína 
Filozofa v Nitre. Pracuje na Goethe inšti-
túte v Bratislave.

Uverejnil zbierky poviedok: Silný po-
cit čistoty (1998), Lovci & zberači (2001); 
romány: Posledný hit (2003), Plyš (2005), 
Eskorta (2007); Dunaj v Amerike (2008, 

v preklade Zdenky Valentovej-Belićovej Dunav u Americi po srbsky 
uverejnil Sezam book, 2016), Naum (2012), Spamäti (2013), Trol 
(2017); knihu fejtónov Pastiersky list (2008) a drámu Slovenský inšti-
tút. Jedna komédia po nemecky. 

Je laureátom viacerých ocenení a autorských štipendií: Museums 
Quartier vo Viedni, Literarisches Colloquim v Belíne, International 
Writing Program u SŠA.

Žije v Bratislave.
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Vladimir Arsenijević @ 
Vladimíra Dorčová-Valtnerová @ 
Michal Hvorecký

FIXÁCIA IDENTÍT JE ČISTÁ ILÚZIA

Človek je výsledkom toho, čo urobil v živote

Belehrad @ Maglić @ Bratislava

vdv@: Spisovatelia Michal Hvorecký a Vladimir Arsenijević, ktorí 
sú zároveň silne angažovaní spoločenskí dejatelia, predstavujú dvojicu 
súčasných autorov, ktorí okrem toho, že sú si podobní poetikami, dy-
namickosťou a rozhľadenosťou, majú jasne zadefinované pojímanie 
identity, alebo skôr chápanie identít – v množnom čísle, keďže ju vidia 
ako kategóriu stále sa meniacu v dôsledku rozličných spoločenských, 
kultúrnych, politických, lokálnych a globálnych, a predovšetkým 
osobných vplyvov a zážitkov. V jednom tvrdení sme si všetci traja 
rovnakí: každý človek má jedinečnú identitu a ako takú ju treba chápať.

Uvažujúc nad pojmom identity ako o základnej kognitívnej para-
digme tohto nekaždodenného dialógu s dvomi poprednými prozaik-
mi, v „lokálnom“ kontexte prislúchajúcimi k slovenskej, resp. srbskej 
spisovateľskej obci, v kontexte názorovej integrity do svetovej, či 
globálnej society – Hvoreckým a Arsenijevićom – stotožnila som sa 
s tým filozofickým prúdom, ktorý zdôrazňuje prepojenie pojmu 
identity s pojmom podstaty a pojmom ľudskej reflexie. Avšak identi-
tu ako pravdepodobne najdôležitejší a zároveň taký protirečivý po-
jem mnohí príslušníci menšinových spoločenstiev vo Vojvodine 
vnímajú v prvom rade ako národnú, resp. národnostnú kategóriu. To 
je teda ich prvá asociácia, keď sa spomenie identita. Čo ona predsta-
vuje pre Vás?
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mhvorecký@: Predovšetkým niečo nestále, premenlivé. Nemys-
lím si, že identita je niečo pevné, večné. Verím vo vývoj ľudskej 
osobnosti. Som presvedčený, že práve premena v nás, v ľuďoch, nás 
ženie dopredu, pomáha nám stať sa niekým iným.

Ako človeka ma definuje množstvo vecí a okolností. Môj pôvod: 
dedo z maminej strany bol spišský Nemec z Levoče. Meno Hvorecký 
zasa vraj pochádza z Poľska. Časť rodiny hovorila veľa a dobre po 
nemecky. Moje mesto: považujem sa za bratislavského spisovateľa. 
Môj jazyk: slovenčina, jej výhody aj limity. Detstvo v komunistickej 
ČSSR, Nežná revolúcia, keď som mal dvanásť rokov. Nacionalizmus, 
rozdelenie Československa... Dospievanie v mafiánskom kapitalizme. 
Moja rodina: manželstvo, narodenie syna, a následne dcéry. Identita 
je aj téma môjho písania. Identita moja, môjho mesta, mojej krajiny.

Zaujíma ma, či aj Ty, Vladimir, zažívaš niečo podobné ako ja. Na 
Slovensku znova zápasíme o základné veci človeka a krajiny, lebo sa 
spochybňuje a relativizuje všetko: sloboda, demokracia, občianska 
spoločnosť. Demokracia vyšla z módy. Propaganda sa šíri rafinova-
nejšie a masovejšie ako za komunizmu. Spisovatelia, novinári a vôbec 
intelektuáli sú nazývaní nepriateľmi národa. Je to v Srbsku podobne?

varsenijević@: Áno, aj v Srbsku je to všetko podobné, a pravde-
podobne aj horšie ako na Slovensku. K celému tomu temnu prispieva 
aj fakt, že Srbsko z vojen z 90. rokov vyšlo úplne frustrované z NATO 
bombardovania, v ktorom sa zúčastnilo 18 hlavne európskych krajín 
a akoby im to dalo nadostač dôvodov, aby odhodlane zabudli na 
väčšinu zločinov, ktoré sa v jeho mene páchali v priebehu uplynulého 
desaťročia voči príslušníkom iných národov, s ktorými formovalo 
a delilo spoločnú vlasť menom Juhoslávia. Teda vedľa všetkého uvede-
ného, v čom sa súčasné Slovensko a súčasné Srbsko takmer neodlišujú, 
v prípade Srbska celému obrazu sa môže pridať aj silný antieurópsky 
náboj, ktorý iba navonok nemá nič spoločného s energičnou proeuróp-
skou politikou všetkých vlád, ktoré Srbsko viedli počas uplynulej 
dekády a pol. Ide o to, že sa kvôli možnému, a to predovšetkým hospo-
dárskemu zisku, stále pracuje na pripojení sa krajiny k EÚ, kým sa, 
z druhej strany, na domácom teréne podnecuje úplne iný duch. 
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Prostredníctvom školstva a médií sa servíruje nezodpovedný, paro-
chiálno-provinčný, gýču náchylný, iba náš fašizmus, ku ktorému sa 
zvlášť prikláňajú mladí ľudia a noví voliči. Z druhej strany akýsi druh 
chaosu vládne v tej časti spoločnosti, ktorá kedysi predstavovala 
odpor voči vojenskochtivej a deštruktívnej politike Slobodana Milo-
ševića. Ani menšinové skupiny nie sú dobre prijaté v srbskej spoloč-
nosti, ktorá už roky smelo kráča dozadu.

Aká je úloha spisovateľov v slovenskej spoločnosti dneška? Spo-
mínam si, že v Srbsku ešte v 90. rokoch títo vlastnili akoby vyčlenenú 
a významnú, hoci často veľmi zaťažujúcu úlohu nositeľov svojráznej 
múdrosti, od ktorých sa očakávalo, aby podávali vysvetlenia o tých 
úrovniach reality, ktoré politici odmietali vysvetľovať. Dnešný spiso-
vateľ je poctený určitou jednoduchosťou, ľahkosťou – on takmer 
neexistuje v spoločnosti a nič zvláštne sa od neho viacej ani neočaká-
va. Je pozícia spisovateľa, podľa hocičoho, iná na Slovensku?

mhvorecký@: Spisovatelia majú v slovenskej spoločnosti len mar-
ginálnu rolu, podobne ako v celej strednej a východnej Európe. 
Myslím si, že je to napokon dobre. Rozhodne lepšie, ako keď boli za 
komunizmu takzvaným svedomím národa. To je komunistický slo-
gan, ktorý dodnes funguje v nacionalistickej klike okolo Matice slo-
venskej. Ja ho beriem s veľkou iróniou, lebo národ by mal mať vlastné 
svedomie. Úloha spisovateľa sa zmenila. Za komunizmu mal v ČSSR 
spisovateľ až sakrálne postavenie, prorežimoví autori patrili k najbo-
hatším ľuďom v štáte. Honoráre pre komunistických básnikov a pro-
zaikov boli astronomické. Spisovatelia sa v minulosti nestarali, koľko 
kníh predali, neboli nútení zaoberať sa trhovými otázkami a tým, či 
ich knihy vôbec niekto číta. Moja generácia vy rástla do opačného 
extrému, sme vydaní napospas trhu. Ak sa človek chce preraziť, musí 
byť mimoriadne kreatívny, hľadať formy, ako dostať knihu k čitate-
ľom.

Slovenskí spisovatelia sú rozhádaní na smrť a asi naveky. Tu je 
pomaly viac spisovateľských organizácií ako spisovateľov, pričom ani 
jedna poriadne nefunguje. Všetkých roz trieštila politika v 90. ro-
koch. Podelili sa na pravičiarov, ľavičiarov, nestraníkov, nacionalis-
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tov... Našťastie som mimo týchto sporov, lebo fungujem sám. Moju 
identitu tvorí aj to, že píšem a vyjadrujem sa verejne, čo vôbec nie je 
ľahké. Znova treba obhajovať spochybňované elementárne hodnoty: 
demokraciu, občiansku spoločnosť, západnú orientáciu Slovenska. 
Písanie mi pomáha na Slovensku prežiť.

varsenijević@: Keď ide o prvotnú otázku o identitách, súhlasím 
s Michalovým názorom, že sú identity premenlivé, v žiadnom prípa-
de nie sú fixované a každá fixácia identít je čistá ilúzia. Fantastický 
príklad toho sú okolnosti, ktoré pred niekoľkými rokmi „zastihli“ 
maďarského pravičiara Szegediho Csanádu, ktorý, už ako aktívny 
politik, propagujúci antisemitský Jobbikov program, zistil, že je 
vlastne, aj po matke, aj po otcovi, čistokrvný Žid. Ako presvedčený 
radikál transformoval potom seba v politického sionistu, čo hovorí 
o hlbších stranách jeho osobnosti, ale aj o relatívnosti všetkých na-
šich identít.

Ja som sa narodil a vyrastal som v Juhoslávii v polovici 60. rokov 
20. storočia. Obaja moji rodičia sú zo Srbska, ale sme žili v Chorvát-
sku. Do Belehradu sme sa presťahovali roku 1972, uprostred prvej 
vlny nacionalizmu, ktorá neskoršie roztrieštila Juhosláviu, teda počas 
tzv. Chorvátskej jari1. Vtedy som, ako sedemročný, najprv zažil, že sa 
mi deti v Chorvátsku vysmievali pre moju srbskú identitu a meno, 
aby sa mi potom po našom presťahovaní do Belehradu tunajšie deti 
vysmievali z mojej chorvátskej výslovnosti. To ma navždy zaradilo 
niekde do vzduchoprázdna medzi chorvátskou, srbskou a všetkými 
ostatnými identitami, ktoré dožívam vždy a jedine ako násilie. Pova-
žujem sa za dostatočne slobodného, aby som budoval vlastné identi-
ty a aby som ich rovnako tak menil a rozkladal v priebehu života. Ja 
som výsledok toho, čo som so sebou v živote urobil, a nie nejakých 
podozrivých, narodením zdedených konceptov, akými sú krv alebo 
územie.

1 MASPOK (Masové hnutie), resp. Chorvátska jar je názov politického proti-
komunistického a nacionalistického hnutia, ktoré vzniklo začiatkom 70. rokov 20. 
storočia, ktorého základným cieľom bola väčšia autonómia Zväzovej republiky 
Chorvátsko vo vtedajšej SFRJ. (Pozn. autorky.)
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mhvorecký@: Myslím si, že písanie je veľmi dobrý spôsob, ako 
pátrať po identite, svojej vlastnej, aj tých druhých a azda aj širšieho 
celku, napríklad národa. Sotva by som sa o ruskej identite dozvedel 
niekde viac ako z Anny Kareninovej či zo Súostrovia Gulag.

Slovensko je na tom inak ako Srbsko, väčšmi len hľadá svoju mi-
nulosť. Veľmi sa rozmáha mytologizácia a zveličovanie vlastných 
dejín. Premiér razí termín „starí Slováci“, ktorým označuje Slovanov 
z čias Veľkomoravskej ríše. Pritom oni sami by sa za Slovákov určite 
neoznačili. Dokonca našiel skupinu skorumpovaných historikov, 
ktorí mu na túto tému píšu pseudovedecké práce a organizujú akože 
odborné konferencie. Takáto snaha robiť svoj národ starší, ako v sku-
točnosti je, je úsmevná, ale aj nebezpečná. To je nechutné falšovanie 
faktov a absurdné klamanie samých seba.

Nechápem komplexy malých národov, ktoré si neustále potrebujú 
dokazovať, že sú niečím viac ako v skutočnosti, namiesto toho, aby sa 
radovali z toho, čo ich poloha a podoba ponúka. Nevidím dôvod 
umárať sa, že Slovensko nemalo početnú vysokú šľachtu, skôr zemian-
stvo. To dobré a overené vždy patrí nám, to zlé iným alebo nikomu.

Aj maďarský národný básnik Sándor Petöfi mal mamu, ktorá sa 
volala Mária Hrúzová a po maďarsky nevedela, ale to neznamená, že 
jej syn sa nemohol stať jedným z najväčších stredoeurópskych básni-
kov svojej doby a písať v maďarčine. Aj Rakúšania radi tvrdia, že 
Hitler bol Nemec, zato Beethoven Rakúšan. Dokonca som už v encyklo-
pédii našiel aj to, že Franz Kafka bol rakúsky spisovateľ.

varsenijević@: Zaujímajú ma rozličné identity. Vo svojej knihe 
Predátor napríklad celkový ten identitový príbeh som sústredil na 
postavu Nihila Musa Baksiho, iráčkého Kurda z Kirkuku, yazida 
podľa vierovyznania. Ide teda o trojitú menšinovú identitu a človeka, 
ktorý je tou hrou skrížených identitových zrkadiel počas celého 
života tak frustrovaný, že je v konečnom dôsledku privedený ku ka-
nibalizmu. Samozrejme, v Srbsku sú veci strašidelne podobným 
spôsobom paradoxné ako aj na Slovensku. Podobnú grandomániu 
neznámych národov vidíme aj inde v regióne a v súčasnosti sa zdá 
byť najvýraznejšou v Macedónsku, v ktorom polooficiálna, štátom 
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podporená historiografia hlása, že všetky európske národy vznikli 
z jedného Pranároda, takzvaných Macedónoidov. Toľko o starých 
Slovanoch! Aj pred nimi zrejme existuje niekto starší, a to sú améby, 
a po nich sú hneď Macedónčania. Som si istý, že aj Srbi ešte stále vidia 
seba tu niekde na samotnom obzore evolúcie – Srbi národ najstarší 
bol názov „historiografickej“ knihy, veľmi populárnej v 90. rokoch 
20. storočia – aj napriek tomu, že mnohé mýty, ktorých Srbi boli 
otrokmi, sa smutne rozbili v krvavých a úplne neúspešných vojnách, 
ktoré viedli zmanipulovaní sociopaticky naladenými politikmi. Avšak 
samoviktimizácia je neobyčajná vec a bez ohľadu na to, koľko vás 
realita presviedča o neúspešnosti vlastných prisprostých koncep-
tov, o toľko silnejšie sa ich držíte. To je dôvod úspechu všetkých na-
cionalizmov, zvlášť tých umučených, aký je srbský, a slovenský určite. 
Zaujímavý údaj súvisiaci so Sándorom Petöfim a jeho slovenskou 
identitou je, že tento najväčší maďarský básnik vedľa matky Slovenky 
mal aj otca Srba, ako aj krstné meno Aleksandar Petrović. Toľko o stabi-
lite všetkých stredoeurópskych identít.

Otázka identity je niečo, o čom som dlho nevedel písať pre iden-
titové nepohodlie a kišovskú „znepokojujúcu rozličnosť“, ktoré som 
vždy pociťoval. Tak veľmi bola pre mňa strata juhoslovanskej identi-
ty zničujúca. Juhoslávia bola, samozrejme, ďaleko od ideálneho 
spoločenstva, inak by sa tak tragicky nerozpadla, ale aspoň tá identita 
bola moderná na spôsob, akými sú americká, švajčiarska, mexická 
alebo aj voľakedajšia československá, ak tak chcete. Ide vlastne o iden-
tity vyššie a ušľachtilejšie a menej zaväzujúce od tých etnických 
a národnostných. Vy ste sa mohli stať Juhoslovanom rozhodnutím. 
Tá identita sa týkala dokumentov, ktoré ste si mohli vybaviť, a nie 
otázky krvi a územia a iných atavistických kritérií, ktorými sa tieto 
národné štátiky, v ktorých dnes žijeme, tak veľmi pýšia. V tom zmys-
le Európa, v ktorej sa suverénne národy združujú v širšie celky, je 
konzervatívnejšia v porovnaní s niekdajšími riešeniami. Sediac tu, 
na Balkáne, ja som dnes vlastne nekonečne unavený zo všetkých 
tých srbstiev, chorvátstiev, albánstiev, macedónstiev. Naša odpoveď 
na posadnutosť nedokonalými nacionálnymi a mýtomanskými iden-
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titami, keby sa iba cez juhoslovanstvo mohlo odpovedať aj na ideoló-
gie, ktoré sa z neho neustále reflektovali a konečne ho aj zničili, verím, 
že by ono aj naďalej predstavovalo hrádzu pred provincializmom 
a parochializmom palanských duchov, od nepamäti väčšinových 
v tejto časti kontinentu.

Vráťme sa k rozhovoru o spisovateľoch. Michal, cítia sa slovenskí 
spisovatelia ako zajatcovia slovenskej skúsenosti, aspoň keď ide o ko-
munikatívnosť s inými kultúrami a trhmi? Pre spisovateľov odtiaľto, 
z bývalej Juhoslávie alebo z Balkánu, to je druh hororu. Ak tematicky 
nespracúvate vojny alebo redukčné identitové črty, ktoré sú ľahko 
rozpoznateľné inde, vás automaticky nespoznávajú a vaša literatúra 
tratí komunikatívnosť. Čiže sme pozvaní, aby sme boli veľvyslanci 
územia, priestoru, z ktorého prichádzame, a aby sme neustále tema-
tizovali úzky okruh tém, ktoré sa automaticky viažu na Balkán. Či 
slovenských spisovateľov vlastne nacionálna a štátna identita podob-
ným spôsobom drhne, alebo majú tú slobodu byť spisovateľmi bez 
národnosti?

mhvorecký@: Slovenská literatúra sa zatiaľ nedostala do širšieho 
medzinárodného povedomia. V tomto výrazne zaostáva za českou, 
poľskou, maďarskou, aj juhoslovanskou literatúrou. Nám chýbajú 
Krleža, Kiš alebo Andrić. Ale predovšetkým nám chýbajú prekla-
datelia. Dlho sa pod československou literatúrou chápala len tá česká, 
v cudzine netušili, že existuje aj slovenská literatúra a vôbec aj nejaký 
slovenský jazyk. Mení sa to len veľmi pomaly. Väčšina slovenských 
autorov počíta len s vydaním doma na miniatúrnom trhu. Náklady 
slovenských kníh sú bežne len 500 kusov. Už 5000 je obstojný best-
seller.

Prichádza nová vlna slovenských spisovateliek a spisovateľov, 
ktorí už majú novú nadnárodnú identitu. Zažili Erazmus, študova-
li v cudzine, pracovali v USA alebo v západnej Európe. Netrpia 
komplexmi z malosti svojho štátu, prirodzene prekračujú hranice.

Mne tento svet otvoril cesty do cudziny a najmä internet. Svoje 
texty publikujem na webe už vyše desaťročia. Nevylučujem, že raz 
budem písať už iba pre web a sociálne siete. Nezáleží na tom, akú má 
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text formu, rozhoduje iba jeho kvalita. Spôsob, akým čítame, sa za 
uplynulú dekádu radikálne zmenil. Píšem si niečo ako online denník.

Ešte pred dvanástimi rokmi ľudia protestovali, keď som dal na 
web text dlhší ako dve strany. Dnes tam zverejním pätnásťstranovú 
poviedku a prečítajú ju bez najmenších problémov. Zlepšili sa moni-
tory aj grafické rozlíšenie tabletov je úžasné. Podľa mňa sa aj literárne 
písanie prispôsobí novému rytmu čítania. Aj ja čítam oveľa rýchlejšie 
ako pred pár rokmi. A neznamená to povrchnejšie. Naučili ma to 
počítače. Prekračovanie hraníc, testovanie nových médií môže byť 
práve tým, z čoho vznikne autentická výpoveď. Ale nemusí. Teším sa 
na nové, radikálne umenie a písanie. Určite som bratislavský autor, 
silno spätý so svojím mestom. Toto je územie kontaminované deji-
nami, nedá sa tomu vyhnúť.

varsenijević@: Súhlasím s  Michalovou tézou spätou s  interne-
tom. Spisovatelia často prezentujú konzervatívne stanovisko, podľa 
ktorého internet akože, kazí čitateľov, favorizuje plytké čítanie 
a  fragmentovanú pozornosť, takže na ten spôsob nielenže mení 
spôsob, na ktorý čítame a zažívame text, ale zároveň aj spôsob, akým 
rozmýšľame a vnímame svet vôkol seba. Všetko je to pravda, ale... 
Osobne si myslím, že sa dnes číta viacej než inokedy a že sa v tom 
zmysle mení forma a  nie obsah. Napokon každá historická doba 
predstavovala výzvu pre literatúru a literatúre sa vždy darilo preko-
nať ju. Ak existuje problém, on je skôr v literatúre a v tých, ktorí ju 
píšu, než v nových technológiách. Spisovatelia sú odmenení počítač-
mi a  webom ako priamou evolúciou ich základného pracovného 
prostriedku (pero, ceruzka, písací stroj...) a vďaka webu prišlo k ne-
očakávanému rozrastaniu formátov kníh vytváraním úplne nových 
formátov (akým je e-kniha), ako aj revitalizáciou a redefiníciou nie-
ktorých takmer zabudnutých formátov (akým je audiokniha). Všetko 
to, samozrejme, vplýva na „malé“ literatúry rozlične, a  kladie celý 
rad nových a  neočakávaných skúšok, ale nám zároveň poskytuje 
možnosti, aby sme fungovali v globálnej aréne, a tým, aspoň teoretic-
ky alebo matematicky, aj viacej šancí pre viditeľnosť. Literatúru cha-
rakteristickú pre novú dobu najlepšie budú písať tí, ktorých základné 
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prvky tej doby nezastihli v plnej zrelosti, alebo tí, ktorí sa medzi nimi 
narodili.

mhvorecký@: Mne práve mladá slovenská kreatívna scéna dáva 
najväčšiu nádej do budúcnosti. Bez nej by sa tu žilo oveľa ťažšie. Po 
celej krajine vznikajú nezávislé kultúrne iniciatívy, často len pre veľ-
mi malý okruh publika, ale aj to je veľmi dôležité. Za socializmu sa 
im hovorilo „ostrovy pozitívnej deviácie“ a dnes opäť ožívajú. Celé 
Slovensko je posiate klubmi, galériami a divadlami, kde ľudia v ma-
lých pomeroch robia veľké veci. Sami prerábajú opustené a zanedba-
né budovy a väčšinou bez platu a bez odmeny robia to, na čo štát 
kašle. Dokonca sa už pre úradníkov stalo módnym hovoriť: „ Hento 
a tamto prenecháme na aktivistov... Tí to urobia za nás.“ Občania tak 
nahrádzajú lenivých platených úradníkov. Až tam sme dospeli. Naj-
radšej vystupujem už len v takýchto priestoroch a odporúčam to aj 
iným autorkám a autorom, lebo už aj mnohé oficiálne knižnice v re-
giónoch sa dostali do zajatia propagandy a pozývajú veľmi pochyb-
ných hostí, hlavne nacionalistov.

Pozývam Vladimira do Bratislavy a konečne si od neho nechám 
podpísať svoj výtlačok románu Cloaka Maxima. Mám ho v češtine, 
kúpil som ho raz v antikvariáte v Prešove a je dôležitou súčasťou 
mojej knižnice.



asdasd
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Miljenko Jergović (1966), chorvátsky 
prozaik a novinár. Píše poéziu, eseje a drá-
my. Uverejnil básnické zbierky: Opserva-
torija Varšava (1988), Uči li neko u ovom 
gradu japanski? (1990), Himel Komando 
(1992), Preko zaleđenog mosta (1996), 
Hauzmajstor Šulc (2001), Dunje 1983 
(2005), Izabrane pjesme nane Mazuta 
(2011); zbierky poviedok: Sarajevski 
Marlboro (1994), Karivani (1995), Mama 

Leone (1999), Sarajevski Marlboro, Karivani i druge priče (1999), 
Rabija i sedam meleka (2004), Inšalah, Madona, inšalah (2004), 
Drugi poljubac Gite Danon (2007), Tango bal i druge priče (2010), 
Mačka, čovjek, pas (2012); zbierky esejí: Naci bonton (1998), Historij-
ska čitanka 1 (2001), Historijska čitanka 2 (2004), Žrtve sanjaju veliku 
ratnu pobjedu (2006), Muškat, limun i kurkuma (2011); novely: Buick 
Riviera, (2002), Frilender (2007), Volga, Volga (2009); romány: Dvori 
od oraha (2003), Glorija in excelsis (2005), Ruta Tanenbeum (2006), 
Srda pjeva, u sumrak, na Duhove (2009), Roman o Korini (2010), 
Otac (2010), Psi na jezeru (2010) Rod, trilógia (2013); drámy: Kažeš 
anđeo (2000) a početné iné publikácie rôznych žánrov. 

Získal ocenenia: Cenu Združenia spisovateľov BaH (2004), Cenu 
Maka Dizdara (1987), Goranovu cenu (1988), Ocenenie Veselka 
Tendžera (1990), Cenu Ksavera Šandora Gjalského (1994), špeciálnu 
mierovú cenu Erich Maria Remarque (1995), Premio Grinzane 
Cavour (2003), Cenu Matice chorvátskej za literatúru a umenie Av-
gusta Šenou (2002), Ocenenie Mešu Selimovića (2007), Cenu Angle-
us (2012). Je členom bosnianskohercegovinského PEN klubu.

Žije v Záhrebe.

Foto: Tanja Draškić
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Martin Kasarda (1968), prozaik a pub-
licista, univerzitný profesor.

Prednáša na Fakulte masmédií Pan-
európskej fakulty kreatívne písanie, tla-
čené media, ako aj semiotickú interpre-
táciu súčasnej populárnej kultúry. Bol 
redaktorom vo viacerých médiách, v sú-
časnosti rediguje kultúrnu prílohu den-
níka SME magazín O knihách.

Uverejnil jednu básnickú zbierku: 
Rebeliáda (1993), zbierky poviedok: Dejiny menejcennosti (1994), 
Osamelí bežci – Správy z ľudského vnútra (1996), Polia (1999), 
Posledná večera a iné radosti (2013), O rozmnožovaní a iných ťažkostiach 
(2011), Budúcnosť na predaj, (2016) a odborné publikácie Praktikum 
mediálnej tvorby (2010), Praktická príručka písania pre profesionálov 
(2012), Od karnevalovej ulice po virtuálny svet (2013). 

V preklade do srbčiny uverejnená je jeho poviedka Karta na nebo 
v antológii Darovi evropskih priča (zostavil Zdravko Kecman, 2016) 
a poviedky v časopise Naš trag a elektronicky na Korzo portále, 
všetko v preklade Zdenky Valentovej-Belićovej.

Žije v Bratislave.
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Miljenko Jergović @ 
Zdenka Valentová-Belićová @ 
Martin Kasarda 

DOBRÉ JE TO, ČO ZVÍŤAZÍ – VOLÁ SA TO 
MORÁLNY RELATIVIZMUS

Kľúč identity nie je jednoduchý

Záhreb @ Nový Sad @ Košice

zvb@: Identita je odpoveď na otázku: Kto som?, ale aj na otázku: 
Kto nie som? Človek má potrebu definovať vlastnú identitu, ktorou 
sa bude líšiť od ostatných s s túžbou alebo strachom, aby ju nestratil, 
sám buduje rozdiely. Zdá sa, že je vnútorná potreba identity silnejšia 
od rácia a vedomej časti seba.

Sme svedkami tragického exodu národov z Afriky do Európy. 
Svet sa nám pred očami urýchlene mení. Stretanie kultúr v tejto 
chvíli dostáva tragické rozmery. Práve naša doba je tá, ktorá ukáže, či 
je človek nadostač vyspelý a či dokáže tú odlišnú kultúru vnímať ako 
ľudskú. Európa sa znovu musí vyrovnať s vlastným chápaním identi-
ty. Trvanie na vlastnom kultúrnom vzorci musí zároveň znamenať aj 
rázne odmietanie iných kultúrnych modelov, ako svojrázna stena 
voči svetu? Alebo je ona možno aj nevyhnutná? Ako zostať humán-
nym človekom a neohroziť seba – kde je hranica?

mjergović@: My nie sme to, čo si myslíme, že sme, ale to (čo je 
v krízových situáciách omnoho dôležitejšie), čo si iní myslia, že sme. 
Kľúč identitety nie je jednoduchý. Nič tak dobre a presne o tom 
nesvedčí ako skúsenosť holokaustu. Nacisti a ich spojenci v pred-
poslednom veľkom projekte zjednotenia Európy neusmrtili šesť 
miliónov ľudí, ktorí sa cítili byť Židmi, ale jedného za druhým jed-
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notlivcov – a to každého s vlastným menom a priezviskom povraždi-
li šesť miliónov tých, ktorých považovali za Židov. Niektorí z nich 
skutočne boli, cítili sa tak, taká bola ich identita, tak sa modlili Bohu, 
pokým iní boli: Nemci, Slováci, Chorváti, Srbi a iní, ktorí sa Bohovi 
spovedali podľa viery Mojžišovej; bolo medzi nimi aj ateistov. Spo-
medzi šesť miliónov zavraždených bolo aj takých, ktorí ani len ne-
predpokladali, že by niekto v nich mohol vidieť Židov. Avšak vo 
chvíľach svojej smrti boli rovnakí so všetkými ostatnými, ktorí sa 
cítili ako Židia a ktorí sa cítili inak. Mienim, že je pre naše úvahy 
o identite omnoho dôležitejšie to, čo si iní myslia, že sme, ako to, čo 
si my sami myslíme o sebe. To napríklad nepochybne vidno aj na 
sýrskych utečencoch a na vzťahu európskych štátov voči nim. Sýria 
bola sekularizovaná moslimská krajina, s väčšinou obyvateľstva 
nezaujatých voči vierovyznaniu. Ľudia, ktorí dnes k nám prichádza-
jú, vo väčšine patria k tej časti sveta, prečo by v opačnom prípade 
utekali do sekularizovanej kresťanskej Európy. Avšak naši politici 
a vodcovia v nich vidia len moslimov a na dôvažok aj obviňujú, že 
majú nejaký spriaznenecký úmysel islamizovať Európu. Jeden vý-
chodoeurópsky štát, bez ohľadu na to, či je to Slovensko, vlastne jeho 
vláda (pochopiteľne, mohlo to byť aj Chorvátsko), súhlasil, že prijme 
sýrskych utečencov, ale len ak sú to kresťania. Ak na chvíľu zabudne-
me na iné desivé aspekty tejto myšlienky, položme si otázku: Prečo 
aspoň nepristali prijať ateistov? Z veľmi jednoduchého dôvodu: Pre-
to, že my, pripisujúc tým ľuďom, Sýrčanom, ich identitu, chápeme, 
že sú výlučne moslimovia. K tomu veľmi nebezpeční. Nezdá sa vám, 
že problém identity nie je v tom, že trváme na vlastnom kultúrnom 
vzorci za každú cenu, ale v tom, že podľa svojho uváženia a imaginá-
cie vytvárame kultúrny vzorec iného?

mkasarda@: Cudzí pre nás nie sú súborom rôznych individualít, 
cudzí sú pre nás cudzí rovnako: nejedia naše jedlá, nehovoria naším 
jazykom, neveria našim bohom, nerozumejú našim politikom a nekla-
ňajú sa našim športovcom a určite smrdia inak. Strach z cudzieho, 
ako upozorňuje Tzvetan Todorov v knihe Strach z barbarov, je priam 
archetypálny a atavistický. Podmienený náboženstvom (každé nábo-
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ženstvo sa vyčleňuje voči nepriateľom), ale aj evolučným, prírodným 
bojom o zdroje a samice. Prekonať strach z cudzieho je temer ne-
možné, pokiaľ neprekročíme hranicu uvedomovania si vlastných 
chýb. Pritom stretnutie s cudzím je obohacujúce, tvorivé, kultúrne aj 
civilizačne bolo a je vždy prínosné.

Čo ma najviac na hystérii odmietania iného zaráža, je fakt, že 
kresťanstvo, ktoré má vo svojom erbe milosrdenstvo a pomoc 
blížnym, sa stáva štítom nenávisti. Nakoniec nielen v otázke nášho 
a cudzieho. U nás sú stále podozriví aj homosexuáli, tí, čo chcú 
zmierniť utrpenie umierajúcich eutanáziou, znásilnené matky, 
ktoré si chcú nechať vziať plod, ateisti, liberáli, ktokoľvek, kto má 
iný názor. Totalitarizmus neskončil, má však sofistikovanejšie chá-
padlá. Samozrejme, že kultúrne vzory našich dedov a otcov sú nám 
predkladané ako správne aj tým, že máme na nich trvať, hoc aj za 
každú cenu. Konzervativizmus je zachovávanie hierarchie spoločnosti, 
aká bola a je v prospech tých, ktorí dnes vládnu. A boja sa o svoju 
moc, preto sa bránia všetkému, čo je iné a vytvárajú kultúrny vzo-
rec iného ako nepriateľa.

Otázne je, či má dnes intelektuál či spisovateľ moc a schopnosť čo 
i len posunúť myslenie spoločnosti, dnes tak aktívne dojčenej z prs-
níka lacnej televíznej zábavy a diváckeho športu, entít, ktoré dokona-
le zamestnávajú väčšinu a umožňujú prakticky zo všetkého, vrátane 
politiky, robiť popkultúru.

mjergović@: Je dojímavé veriť v moc intelektuálov, najmä v tých-
to časoch, keď internet širokým ľudovým masám umožňuje, aby sa 
z autoritatívnej pozície vyjadrili o každom probléme súčasného sve-
ta, od futbalu po kvantnú fyziku a otázky o konci dejín sveta. Dnes 
skutočne každý má príležitosť sa vyjadriť absolútne o všetkom a po-
stoj každého rovnako je relevantný a uznaný. Aspoň je to tak teore-
ticky. Ale nielen teoreticky. Na internetových fórach, na facebooku 
a twiteri nejestvuje žiadna a najmenej intelektuálna hierarchia. Vir-
tuálnym kozmom panujú sami donaldovia trumpovia a sary pelinové. 
Svet proste fatálne ohlúpol, lebo sú vytvorené dokonalé platformy na 
omasovenie hlúpostí a znemožňovanie rozumnej reči. Len hlúpy 
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človek bude hejterom na internete oponovať argumentovaným uva-
žovaním, bez ohľadu na to, o čom je reč.

Ale nesťažujme sa viac. Sťažovanie neosoží. Pozrime sa, čo môže-
me urobiť pre naše identity. Napríklad nedávno som bol v Bulharsku 
a od svojich tamojších priateľov a známych som sa dozvedel veľmi 
zaujímavú vec. Všetkých bývalých Juhoslovanov v kolokviálnej reči 
väčšina Bulharov nazývala – Srbmi. Samozrejme, vedeli, že tu máme 
rôzne národné príslušnosti, že sme takí a onakí, ale namiesto toho, 
aby sa nepotrebne prplali našimi zložitými identitami, zovše-
obecnene nás volali Srbmi. Keď som to počul, náramne ma to roz-
veselilo, namiesto toho, aby som sa napríklad nahneval. Hneď som si 
v pamäti vybavil občanov Československa, ktorí k nám prichádzali 
v osemdesiatych rokoch do Dalmácie na dovolenku. Všetci pre nás 
zasa kolokviálne boli Čechmi. Vtedy sa niektorí z tých turistov zhá-
čili – prepáčte, ale my sme Slováci. A nám by možno bolo aj trochu 
ľúto, že sme hostí chybne identifikovali. Ale tá ľútosť by veľmi krátko 
trvala. Hneď by sme rovnako pokračovali a v prvých hosťoch z Čes-
ko-Slovenska by sme znovu videli – Čechov.

Avšak keby sa vo vysielaniach z kultúry, alebo z tradičnej kultúry, 
ako sa to volalo, hovorilo o zázraku insity z dediny Kovačica, hovori-
lo by sa o Slovákoch. Nikdy nikomu nenapadlo Zuzanu Chalupovú 
– obdivuhodnú maliarku z  Kovačice, ktorá bola samouk – nazvať 
Češkou. Ona, samozrejme, bola Slovenka, ale vďaka niečomu jej 
slovenskosť akoby nemala nič spoločné s identitou turistov, ktorí 
prichádzali z Bratislavy a ktorých sme úporne považovali za Čechov. 
Ale nie preto, že by sme nevedeli, že sú Slováci, ale preto, lebo nám 
tak bolo jednoduchšie. Prečo nám potom nebolo jednoduchšie aj 
Zuzanu Chalupovú považovať za Češku? Preto, že sme v nej videli 
niekoho svojho. A ten mohol byť aj Slovák. Ona totiž nebola cudzin-
ka. Lebo keby bola cudzia, bola by pre nás Češkou.

Úvahy o identitách vždy súviseli so zjednodušovaniami a s našou 
potrebou svet okolo seba chápať za čím menšieho mentálneho an-
gažmánu. Nechcelo sa nám veľmi rozmýšľať. A ani nám nenapadlo, 
že veľmi seriózne poruchy – dokonca samotný fašizmus – vznikajú 



93

z úplne neškodnej ľudskej potreby čím menej myslieť. Literatúra 
okrem iného slúži aj na to, aby sa s takou potrebou skoncovalo.

mkasarda@: Menej myslieť pritom úzko súvisí práve s rozvojom 
najnovších technológií, ktoré spomínate. Digitálne technológie nám 
poskytli čosi ako hlbokú studňu pamäti a vedomostí. Dnešný 25-roč-
ný človek, ktorý sa narodil so vznikom internetu, má vo vrecku 
podstatne viac informácií než ľudia v roku 1990. Lenže informácie 
nestačí mať vo vrecku, na dosah dotyku obrazovky mobilného tele-
fónu. Informácie sa treba naučiť používať a kriticky hodnotiť. To, že 
dnes má názor jedného nobelovca a extrémistu zdanlivo rovnakú 
„digitálnu váhu“, je tragédia našej intelektuálnej bezmocnosti.

Stále máme tabuizované témy, stále vytesňujeme, povedané Fre-
udom, témy a bránime sa priznávať si naše zlyhania. A malomyseľ-
nosť, neschopnosť rozmýšľať, o ktorej vravíte, je jednou z týchto tém. 
Zlyháva školstvo, ktoré neučí myslieť, kriticky uvažovať – kto by to aj 
učil, tie milé pekné tety učiteľky, ktoré učia deti temer ako charitu? 
Zlyhávajú masové médiá, ktorým sa prednejšie než kritické myslenie 
stala sledovanosť a naše mľandravé duše predávajú inzerentom. Zly-
háva aj literatúra: záchvatové módy tolkieni a rowlingové, severské 
detektívky a romány o 50 odtieňov súloženia, urobili z literatúry 
spotrebný tovar, zábavnú komoditu.

Literatúra v tomto smere má stále potenciál premýšľať, vnárať sa 
do sveta, v ktorom žijeme, a pomenúvať tie javy, ktoré nás môžu 
ohrozovať. Dokonca má viac dôvodov na existenciu ako akademická 
filozofia či teoretická etika. Otázne je, či má aj potenciál byť čítanou, 
reflektovanou. Neviem, ako v Srbsku, ale u nás sa – aj vďaka ostrému 
nezáujmu elít a pseudoelít (podnikateľských či vládnych) – dostala 
literatúra na okraj, z ktorého hrozí, že padne. Plakať je takisto módne, 
ale – čo robiť? A koľko čitateľov tuší, že Čo robiť? je názov dôležitého 
Černyševského románu? Dejiny sa drobia pod prstami nevedomosti.

mjergović@: Literatúra, aspoň sa mi marí, dnes nie je o nič menej 
dôležitá, ako to bolo pred sto alebo stopäťdesiatimi rokmi. Samozrej-
me, aj vtedy ako aj dnes dôležitá je len pre tých, ktorí čítajú. Aj keď 
hockedy vie aj ožiariť, vystaviť svojmu rádioaktívnemu pôsobeniu, aj 
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tých, ktorí nečítajú. Povedzme Dostojevskij a Tolstoj vplývali v prie-
behu dvadsiateho storočia aj na generácie nečitateľov, takisto Tomas 
Mann, svedomie Nemecka, ktorý nie je v tom istom Nemecku číta-
ným spisovateľom. Keď hovorím, že sa dnes číta rovnako, alebo 
možno aj trochu viac ako pred stopäťdesiatimi rokmi, myslím tým 
toto: v devätnástom storočí, dokonca aj v najrozvinutejších a naj-
pokrokovejších európskych krajinách, gramotní boli menšina. Medzi 
nimi sa vyčlenila elita čitateľov vážnej literatúry. Dnes sú zdanlivo 
všetci gramotní. Totiž nie sú takí, ktorí nepoznajú všetky písmenká 
abecedy, ale prakticky je málo skutočne gramotných ľudí. Totiž 
gramotný je ten občan, ktorý bez kardinálnych pravopisných chýb 
a zrozumiteľne môže napísať svoju krátku biografiu, bez pomoci 
a, dajme tomu, za dve hodiny. Na ten druh gramotnosti je potrebné 
čítanie. Tí, ktorí nečítajú, sú vlastne negramotní, hoci poznajú znaky 
a používajú internet. Negramotní sú aj čitatelia päťdesiat odtieňov 
toho, alebo onoho. Takí sú, proste, konzumenti zlej a riedenej porno-
grafie. Majú strach z pravej, tvrdej pornografie, lebo sa z nejakého 
dôvodu hanbia. Aj na pravú pornografiu je nevyhnutné minimálne 
sebavedomie. A ona je, taktiež, jeden z dôležitých následkov gramot-
nosti. Čítanie vo všetkých historických obdobiach bolo výhodou 
elity. Lenže dnešná elita je, na rozdiel od tej z deväťnásteho storočia, 
nie materiálne ani triedne rozvrstvená. K dnešnej čitateľskej elite 
patria ľudia z veľmi rôznorodých vrstiev a spoločnských skupín. 
Dalo by sa povedať, že je dnešná elita v čitateľskom a kultúrnom 
zmysle veľmi plurálna. Vráťme sa však k Černyševskému. Otázka Čo 
robiť? má zmysel, je dôležitá a obstojí v každej chvíli. Na tú otázku 
však niet odpovede. To možno aj Lenin tušil, ale nechcel to povedať, 
lebo nechcel vnášať defetizmus do ľudových más.

mkasarda@: Čitateľská elita dnes prežíva hodnotový problém, 
ktorý by som si dovolil pomenovať ako zánik dejín literatúry. Pred 
tridsiatimi rokmi, keď som ako adolescent dozrieval, vnímal som od 
svojich duchovných učiteľov istý kontinuálny tok dejín, od Rabelaisa 
k Lawrencovi Sternovi a odtiaľ cez Gogoľa k surrealistom a cez avan-
tgardy k Beckettovi či Camusovi. A odrazu sa dejinnosť rozpadá. Už 
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nie sú autori, ktorých musíš čítať, autori, ktorí sú kánonom. „Staré“ 
literárne diela už nemusíš poznať, už sa to nepatrí vedieť, či je He-
mingway pred Salingerom, alebo je po ňom. Kníhkupectvá sú plné 
kníh, ktoré zajtra vymenia iné knihy a Shakespeare sa váľa vo výpre-
daji. Čitateľská elita sa neraz riadi rebríčkami či marketingovými 
nálepkami Nobelových či akýchkoľvek iných cien. Hoci literatúra nie 
je šport, aby sa dala len tak porovnávať.

Tento pocit konca dejín je pre mňa rovnaký aj vo filme či v hudbe. 
V tej istej chvíli si môžem pustiť Johna Cagea aj Sex Pistols, Beetho-
vena aj Bruna Marsa. Nie je to koniec s nápisom koniec, je to čosi ako 
dehistorizácia vedomia, pokračovanie bez vedomia minulosti. A práve 
toto nevedomie nám spôsobuje stratu hodnotovej orientácie pri 
vnímaní dnešných pohybov aj v rámci kultúr a civilizačných posu-
nov ako čohosi, čo je súčasťou tvorby, miešania, vzniku nového. A či 
bude nové dobré? Bojíme sa? Dobré je to, čo zvíťazí. Volá sa to mo-
rálny relativizmus.

mjergović@: Ó, áno, súhlasím. Tak veľmi súhlasím s Vami, že by 
som sa, ak by som našiel spoľahlivých rovnako zmýšľajúcich, zaobe-
ral terorizmom: poďme rozbíjať výklady, v ktorých hnusné knižné 
korporácie vykladajú braky, poďme polievať dechtom a perím týchto 
postmodernistov, ktorí prví odhalili, že je všetko literatúra, poďme 
ťahať za uši a zatvárať do automobilových kufrov tých, ktorí všetko 
urobili, aby zanikol rozdiel medzi vysokou a nízkou kultúrou, a po-
tom aj tých, ktorí detektívky a ľúbostné romány vyhlásili za veľkú 
a významnú literatúru. Ale pritom aj toto: ja neverím, že je zlý 
Amazon väčším vinníkom za zánik kritérií od lenivých profesorov 
literatúry, ktorí prestali čítať pár dní po ukončení vysokej školy! 
Taktiež, ja neverím, že sú obchodníci s knihami väčší vinníci ako 
netalentovaní literárni kritici a teoretici literatúry, ktorí namiesto 
toho, aby hovorili o samotnej knihe a o tom, čo je podstata literárne-
ho diela, sú pripravení hovoriť o všetkom inom. Viac zla dobrej lite-
ratúre popáchali tí špinaví puristi, ktorí začali čistiť Toma Sawyera 
a Pipi Dlhú Pančuchu od údajného rasizmu. Medzi nimi a sovietskymi 
komisármi nevidím žiaden rozdiel. Veľmi sa mi páči vaša syntagma 
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o „konci dejín literatúry“, ale tak ako Fukujamin koniec dejín bol len 
dočasným stavom a ako jestvujú dejiny aj po konci dejín, tak sa zjavia 
aj dejiny po zániku dejín literatúry. Na nás je, aby sme terorom zne-
možnili tých, ktorí by chceli Päťdesiat odtieňov sivej vyhlásiť za vyvr-
cholenie tých dejín po dejinách. Kto sme, opytujete sa? Čitatelia. 
Predovšetkým čitatelia a nadovšetko len čitatelia. Pravdaže, keď ho-
vorím o terore, používam metaforu. Aj keď možno kameň vo výklade 
nie je metafora...

mkasarda@: Niekto je punker, niekto terorista, ja píšem. Kameň 
je aj slovo. Keď spomínate vykastrovanú literatúru, nedbal by som 
odtínať ruky za veci, ako je politická korektnosť. Pred pár rokmi vyšli 
na Slovensku v novom vydaní rozprávky Pavla Dobšinského, z kto-
rých cnostní redaktori vyškrtali všetky pasáže, v ktorých sa hovorilo 
o smrti, násilí, krvi... Aby neurazili detskú dušičku, odfikli Dobšin-
skému gule. Deti nemajú právo vedieť, že je tu smrť? Že otec rodiny 
môže byť tak nešťastný z chudoby, že si vezme povraz, aby sa obesil? 
Niekde nastala chyba, keď sa chránime pred konfrontáciou, pred 
otváraním rán, pred smrťou ako súčasťou obnovy a znovuzrodenia. 
A chránime sa až tak, že sa odrazu bojíme povedať krivého slova, aby 
sme sa len, preboha, nedotkli citu, aby sme nerozplakali krivým slo-
vom. Či je dnes možné napísať kritiku na zlú knihu? 

Literárny marazmus však odráža totálny deficit hodnôt v hyper-
konzumnej spoločnosti dneška. My si chceme kupovať zážitky, zážit-
ky z jedla, z vône, z odevu, zo športu, zážitky z literatúry. Chceme 
zhromažďovať zážitky a potrebujeme byť stále v stave panenstva, 
ktoré je deflorované novým zážitkom. Ale strata panenstva nie je to 
tantrické splynutie duše a tela, strata panenstva, nespočetnekrát 
opakovaná hľadaním nových zážitkov, je stále len povrchná náhrada 
za hlboký, precítený sex s partnerom, ktorého skúmam, bádam, 
znova objavujem a túžim po jeho energii. Naša spoločnosť si neustá-
le necháva plasticky opravovať svoje telo, svoj obal, zabúdajúc na 
pravdu starnutia, smrti, archetypálneho prežívania, vnútra.

Ale nenadávajme, sami sme si prisúdili úlohu prežívať dnešok, 
akoby to bol Súdny deň, hedonisticky. Kamene do výkladov kníhku-
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pectiev treba hádzať z vnútornej potreby. Ale aby si ich niekto všimol, 
treba k tomu marketing. A sme v pasci. Dnes by sa ani Kristus bez 
reklamy nedal ukrižovať.

mjergović@: Viete, čo sa mi predsa zdá ako najhoršie? My sme 
v našich východoeurópskych tranzíciách prebrali len to najhoršie zo 
Západu a z takzvaného slobodného a demokratického sveta. Prebra-
li sme hyperkonzumizmus a potom sme zrušili literárnu kritiku, 
pretože literárna kritika pôsobí proti pravidlám voľného trhu. Načo 
je komu umelecká kritika? Bola rovnako odporná Hitlerovi a Sta-
linovi a bola ako forma a žáner zakazovaná v nacionalsocializme aj 
v stalinizme. Ale zo Západu sme neprijali nič, alebo len veľmi málo 
z toho, čo je dobré: napríklad nedotknuteľnosť osoby, právo na roz-
manitosti, na menšiny, na inú farbu pleti, na iné vierovyznanie. Ne-
prijali sme ani základnú toleranciu, ani solidaritu v najšľachetnejšom 
zmysle slova. Pravda, zriekli sme sa proletárskeho internacionalizmu, 
ale ten druhý internacionalizmus, nazvime ho internacionalizmom 
zrelého európskeho osvietenstva, to sme odmietli prijať. Vidno to 
posledné týždne a mesiace, počas sýrskej utečeneckej krízy, keď 
z východnej Európy, takmer bez výnimky, prichádzajú takmer vý-
hradne nenávistné hlasy, šovinizmus, netolerancia najhoršieho dru-
hu, takže východoeurópski politici otvorene vyhlasujú, že by možno 
aj prijali kresťanských utečencov, ale že moslimov proste nechcú. 
Pravdaže, veľký panovník toho diskurzu je maďarský premiér, bývalý 
liberál, Sorošov štipendista a mladý komunista Viktor Orban, ale ho, 
neočakávane pohotove, akoby sme žili v r. 1939 alebo 1941 prijali 
všetci, od Poľska po Chorvátsko, od Česka po... Ak niekto ešte včera 
na Západe na nás pozeral ako na východoeurópsky hnus, my sme 
mu ukázali, že mal pravdu.

Aký to má súvis s literatúrou a kultúrou? Práveže jedine s litera-
túrou a kultúrou to jedine aj má súvis. Ľudia, ktorí nechcú moslimov 
vo svojom susedstve, skutočne ani literatúru nepotrebujú. Ona by im 
mohla len naškodiť, viesť ich k tolerancii, k rozumu, súcitu. Pred niekoľ-
kými týždňami, dajme tomu, ten Orban obvinil Nemecko ani viac 
ani menej, ale za – „mravný imperializmus“. Len dokonale nenačíta-
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ný a nevzdelaný človek môže vymyslieť takú syntagmu. A niet väčšej 
chvály pre Nemecko, ako mu zalepiť „mravný imperializmus“. Pekne 
by bolo, keby Orban mal pravdu a keby Nemecko skutočne bolo 
také. Možno by z aspektu mravného imperializmu mohol odstrániť 
negramotnosť vo východnej Európe. A ešte niečo: pred týmito veca-
mi, ako aj pred všetkým iným, stojíme s plnou autonómiou svojich 
jednotlivých postojov. Ale nemôžeme zostať autonómni a chránení 
od všetkých jej následkov. Vzťah k utečencom je vzťah k fašizmu. 
A k nečítaniu.
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Vesna Goldsworthyová (1961), srb-
ská a anglická prozaička a esejistka, uni-
verzitná profesorka.

  Štúdium juhoslovanskej a všeobec-
nej literatúry absolvovala v Belehrade. 
Magisterské a  doktorandské štúdium 
obhájila na Londýnskej univerzite. Je 
riadnou profesorkou anglickej literatúry 
a  kreatívneho písania a  vedúca katedry 
kreatívneho písania na Univerzite Ist 
Anglia v Norviči, kde prednáša anglickú 
literatúru 19. storočia.

Pôsobila v  britskom spravodajstve a na BBS, s  ktorým aj dnes 
spolupracuje ako scenáristka, producentka a hlásateľka. 

Uverejnila knihy: Izmišljanje Ruritanije: Imperijalizam mašte 
(1998), Černobiljske jagode (2005), Solunski anđeo (2011) a Gorski 
(2015), ktoré sú preložené do dvadsiatich dvoch jazykov a sú povin-
nou literatúrou na početných univerzitách vo svete.

Žije v Londýne.
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Jana Juráňová (1957), slovenská pro-
zaička, dramatička, publicistka a  spolu-
zakladateľka feministického, kulúrno-vzde-
lávacieho projektu Aspekt. 

Vyštudovala angličtinu a  ruštinu na 
Filozofickej fakulte Univerzity Komen-
ského v Bratislave. V súčasnosti je redak-
torkou knižných vydaní v  Divadelnom 
ústave v Bratislave a jedna z koordináto-
riek feministickej organizácie Aspekt. 
Prekladá z  angličtiny a ruštiny, zaoberá 
sa publicistikou.

Uverejnila: Zverinec (1994), Siete (1996), Utrpenie starého kocúra 
(2000, 2012); Orodovnice (2006, 2007), Žila som s  Hviezdoslavom 
(2008), Lásky nebeské (2010), Nevybavená záležitosť (2013). Napísala 
drámy: Misky strieborné, nádoby výborné (2004), Hry (2012), knihu 
rozhovorov: Mojich 7 životov. Agneša Kalinová v rozhovore s Janou 
Juráňovou (2012) a knihy pre deti Iba baba (1999), Bubliny (2002), 
Babeta ide do sveta (2003), Ježibaby z Novej Baby (2006). 

Knihy Jany Juráňovej sú preložené do viacerých jazykov a nomi-
nované na cenu Anasoft litera. Je laureátkou ceny Egona Ervina Kiša.

Žije v Bratislave. 



101

Vesna Goldsworthyová @  
Kristína Kováčová @  
Jana Juráňová 

DVOJAKÁ JAZYKOVÁ IDENTITA  
– OBOHACOVANIE, ALEBO VYČLENENIE  
Z OBIDVOCH LITERATÚR

So všetkými identitami súčasne natiahnutými  
na seba vyzerali by sme ako z maškarného plesu

Londýn @ Nový Sad @ Bratislava

kk@: V rámci filmového festivalu Cinema City roku 2015 malo 
novosadské publikum možnosť odsledovať dokumentárny film 
Felvidék – medzi dvomi krajinami v česko-slovenskej koprodukcii. 
Autorka Vladislava Plančíková v ňom spracúva tému tzv. výmeny 
obyvateľstva (v Československu medzi rokmi 1946 – 1948). Išlo 
v podstate o nútené, alebo podporované presídľovania príslušníkov 
rôznych národností po druhej svetovej vojne. Plančíková vo svojom 
filme hovorí konkrétne o  presídľovaní Maďarov zo Slovenska do 
Maďarska a  Slovákov z  Maďarska na Slovensko. Prostredníctvom 
spomienok sa nad vlastnou identitou zamýšľajú príslušníci oboch 
národností z generácie, ktorej sa presídľovanie bezprostredne dotklo. 
Zároveň o identite vo filme uvažujú aj mladí rovesníci autorky z ná-
rodnostne zmiešaného prostredia na južnom Slovensku. Osobne ma 
najviac oslovila výpoveď Slováka, presídleného z Maďarska na Slo-
vensko, ktorý sa opytuje: „Čo by zo mňa bolo, keby som ostal v Ma-
ďarsku? Možno by som zostal roľníkom, alebo by som sa stal reme-
selníkom. Možno by som po maďarsky študoval na vysokej škole 
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a stal by sa vzdelaným, maďarsky hovoriacim a maďarsky mysliacim 
človekom. Svoje úvahy sedemdesiatročný pán uzatvára tým, že práve 
preto je rád, že prišli na Slovensko, lebo sa to vyvinulo s jeho identi-
tou inak.

Prv ako si teda začnete klásť navzájom otázky, poprosila by som 
Vás, aby ste mi napísali, ako Vy vnímate vlastnú identitu? Čo tento 
pojem znamená pre Vás?

jjuráňová@: Musím sa priznať, že uvažovanie o identite mi osob-
ne nie je veľmi blízke. Mala som tridsaťtri rokov, keď padla totalita, 
takže značnú časť života som prežila v reálnom socializme a súčasne 
v Československej socialistickej republike. V tom čase som patrila 
k tým, čo sa v rámci obmedzených možností a najmä v súkromí ne-
jako vymedzovali voči režimu. To bola dosť nejasná „identita“, taká 
masová. Z nej sa potom hneď začiatkom 90. rokov vynorili všelijaké 
identity – veľmi často vymedzované negatívne a nenávistne. Identi-
tami sa to začalo len tak hmýriť. A aj uvažovaním o nich. Pre mňa 
však v tom čase nebolo dôležité skúmať vlastnú identitu; tešila som 
sa z toho, že som konečne mohla robiť, čo som chcela: písať, vydávať, 
organizovať, komunikovať, cestovať. V prostredí feministickej orga-
nizácie som si identitu tiež nijako špeciálne nevymedzovala. Celkom 
od začiatku sme totiž uvažovali o mnohých veľmi rozmanitých femi-
nizmoch. O tom, akú identitu alebo identity mi pripisovali iní, radšej 
nechcem vedieť. Ak pre mňa bolo niečo zaujímavé, tak rozrôzňova-
nie identít a podvratné uvažovanie o nich. Napríklad pri preklade 
Troch guineí Virginie Woolfovej som sa radostne stotožnila s jej tvr-
dením – parafrázujem – že ženy nemajú vlasť, keďže atribúty moci, 
súvisiace s  vlasťou, sú nehorázne a nechutne patriarchálne a  často 
militantné. Dodnes to na mňa pôsobí veľmi oslobodzujúco. Mohla 
by som si popripínať všelijaké nálepky – identity: heterosexuálna 
žena, ktorá solidarizuje s lesbami, feministka, katolíčka, ktorá kriti-
zuje mnohé prejavy katolíckej hierarchie, matka, ktorá nerodila, 
a pod. (Keby som si to všetko na seba naraz navliekla, vyzerala by 
som ako z maškarného plesu.) Všetky väčšie systémy ako národ či 
cirkev, ale i očakávania súvisiace s príslušnosťou k pohlaviu, ma od-
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stredivou silou vyháňajú na okraj. Napokon som vo veku, keď už 
dávno nie som mladá a zo stredného veku sa posúvam k identite – 
žena starnúca, čiže čoraz menej viditeľná. Takže moja identita? 
Možnože vcelku nerada uvažujem o vlastnej identite.

vgoldsworthyová@: Napísala som štyri knihy, preložené do 
mnohých jazykov, v ktorých je otázka identity jedna z ústredných, ak 
nie aj tá najhlavnejšia téma. Pritom je v  každej z  nich táto otázka 
položená inak. 

Otkrivanje Ruritanije: Imperijalizam mašte (Objavenie Ruritanie: 
Imperializmus imaginácie) hovorí o kolektívnej, balkánskej identite 
– ako sa na Balkán pozeralo zvonku v stovke kníh a filmov, a ako ten 
„pohľad zvonku“ vplýva na politiku, ale vplýva aj ďalej – na osudy 
ľudí: na povahu politických a vojenských zásahov, na dôvody, prečo 
sú do európskeho spoločenstva niektoré časti Balkánu prijímané 
rýchlejšie, iné zasa pomalšie atď. 

Černobiljske jagode (Černobyľské jahody) sú oveľa osobnejšie. Je to 
pokus prostredníctvom knihy spomienok odpovedať na otázku „kto 
som“, a to vo chvíli, keď som si chorá na rakovinu myslela, že sa už nedo-
žijem vyrozprávania vlastného príbehu vtedy dvojročnému synovi. 

Solunski anđeo (Solúnsky anjel) je básnická zbierka o  cestovaní 
a zažívaní cudziny a je to jediná kniha, ktorú som písala dvojjazyčne. 
Určitým spôsobom prekladajúc sama seba, a to vo veršoch ako naj-
ťažšej literárnej formy. Zbierka sa stala podnetom pre kompletné 
hodinové vysielanie pre BBC. Vysielanie bolo o tom, ako jazyk urču-
je našu identitu. Ako sme v rozličných jazykoch, do istej miery, inými 
osobami. Ťažko to zhrnúť v krátkosti. No a na záver Gorski (Gorsky) 
je román o živote ľudí z východnej Európy v Londýne, o živote v cu-
dzine a o neprislúchaní do tohto nášho globálneho sveta. Môj roz-
právač Nikola používa výraz váľajúci sa vietor, „kotúľajúca sa tráva“, 
na opísanie svojho života v exile. A vlastne každý z hlavných hrdinov 
románu Gorski ponúka rozdielny model sťahovania, nostalgie a nep-
rítomnosti nostalgie.

Vzhľadom na povahu literárneho pôsobenia býva mi otázka 
identity najčastejšie kladená v národnostnom a etnickom kontexte. 
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Som Srbka píšuca po anglicky, ktorá žije v Londýne už tridsať rokov. 
Stáva sa mi, že do rodného Belehradu prídem otvoriť Veľtrh kníh ako 
britská spisovateľka, pokým ma súčasne v Británii zaraďujú medzi 
srbských spisovateľov, pravdepodobne preto, aby som spestrila lite-
rárne podujatia či  vydania. Znamená to teda východ na západe 
a západ na východe. Mňa tá dvojaká príslušnosť zabáva a spôsobuje 
mi radosť a nepredstavuje pre mňa veľký problém, hoci som si vedo-
má toho, že ma určitým spôsobom vyčleňuje ako „cudzinku“ z obi-
dvoch literatúr. Na druhej strane si uvedomujem, že pre môj osud – 
a  pre rozhodnutia, ktoré som musela urobiť – je pravdepodobne 
oveľa rozhodujúcejšie, že som žena. Medzi britskými univerzitnými 
profesormi – to je tiež profesia, ktorú zastávam – je stále oveľa menej 
žien ako mužov. Ten pomer by bol ešte zarážajúcejší, keby sa porov-
nali počty otcov a matiek. Nie preto, že by ženám niekto stál v ceste, 
ale preto, že ich cesta je objektívne aj naďalej oveľa ťažšia.

Vo Vašej odpovedi ma obzvlášť zaujalo prirovnanie identity k ná-
lepke – dosiahnutie viditeľnosti. Tiež ma zaujal kontrast s myšlien-
kou starnutia – obzvlášť ženského starnutia – ako postupného úbytku 
viditeľnosti.

Je venovanie sa písaniu túžba po viditeľnosti, alebo...? Ako a či 
vôbec sa menia s rokmi príčiny, prečo píšeme?

jjuráňová@: Vyzerá to tak, že naše východiská sú dosť rozdielne, 
čo je veľmi zaujímavé. Pokiaľ ide o  uvažovanie o  identite, som na 
rozdiel od Vás v menej exponovanej situácii – neopustila som kraji-
nu, v ktorej som sa narodila, a aj keď som na nejaké obdobia odchá-
dzala, vždy som sa vracala a bola som zakorenená na Slovensku. 
O identite, ak som vôbec bola prinútená o nej uvažovať a definovať si 
ju, som uvažovala nie ako osoba, ktorá odišla zo svojho prostredia 
a  nevyhnutne sa musí zaoberať témou prijatia/neprijatia, cudzoty, 
blízkosti, jazyka a podobne, ale najmä v období po páde totality, keď 
sa ilúzie rozplynuli, bola pre mňa skôr dôležitá téma vnútornej cu-
dzoty, vnútornej emigrácie. Napriek tomu, že všetko, čo som v živote 
robila: písanie – vrátane publicistiky, preklady, redigovanie, je na-
smerované do vlastnej komunity, vzhľadom na exponovanú kritic-
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kosť voči vlastnej komunite, ktorá je dosť malá a uzavretá, som sa 
naozaj často a  aj dlhšie obdobia cítila ako cudzinka vo vlastnom 
dome. Moja odpoveď s „nálepkami“ je možno trochu pritiahnutá za 
vlasy, súvisí to s vyššie povedaným. V rôznych prostrediach by som 
mohla zdôrazňovať rôzne aspekty vlastnej identity, ale viem, že veľmi 
často ma „nálepkujú“ iní a zvonka a veľmi často tak, ako mi to nevy-
hovuje. Navyše, moja nechuť uvažovať o identite naozaj súvisí s neraz 
planými diskusiami najmä z  90. rokov 20. storočia na túto tému 
v komunite slovenskej spoločnosti, ktorá práveže nie je veľmi ochot-
ná akceptovať iné identity než svoju vlastnú. 

Vo svojich knihách Orodovnice, Žila som s Hviezdoslavom a v di-
vadelnej hre Misky strieborné, nádoby výborné sa venujem dejinám 
nášho geopolitického priestoru, národným mýtom, klamlivým seba-
hodnoteniam, tomu, ako sa ľudia v tomto priestore idealizujú, ako si 
idealizujú svoje dejiny, ako sa ľutujú a pristupujú k vlastnej histórii 
i prítomnosti absolútne bez reflexie. Symptomatické je aj to, že tieto 
práce, ale rovnako aj práce iných s  podobným zameraním, či už 
z prostredia historiografie, literárnej tvorby, či iných oblastí súčasné-
ho umenia, spravidla nevyvolali v prostredí slovenskej spoločnosti 
žiadnu diskusiu.

Písanie je pre mňa určite aj napĺňaním túžby po viditeľnosti 
a myslím si, že to platí pre všetkých, ktorí sa nejako exponujú. Treba 
však, samozrejme, odlišovať medzi exhibicionizmom a túžbou niečo 
verejne vypovedať, za čím si stojím a čo môže, ale nemusí byť prijaté. 
Myslím, že tá túžba po viditeľnosti je medzi nami – spisovateľkami 
a  spisovateľmi – málo priznaná. Nejde o  prezentácie kníh, besedy 
a podobné verejné vystúpenia, ale najmä o ovplyvňovanie diskurzu, 
myslenia. Lenže v dnešnej záľahe titulov je toto zjavne možné len do 
určitej, veľmi malej miery.

Druhá časť Vašej otázky – áno, myslím si, že starnúce ženy sa 
stávajú neviditeľnými pre svoje okolie preto, že okolie vyžaduje od 
žien sexuálnu exponovanosť, čo v tomto veku môže byť problematic-
ké, resp. aj smiešne. Stále ešte platí, že ženy sú sexuálne objekty, ale to 
v starobe nie je celkom možné, a ak sa niektorá žena vydá touto ces-
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tou, je veľmi zraniteľná, často zosmiešňovaná. Veď ženy sú zosmieš-
ňované práve cez to, čo sa od nich najviac vyžaduje: sexuálna príťaž-
livosť a starostlivosť súvisiaca s materskou úlohou. Ale neviditeľnosť 
môže byť aj výhodou, lebo môže byť oslobodzujúca. Zatiaľ som 
v  štádiu prieskumu, tak, ako sa postupne do tohto obdobia života 
posúvam.

Neviem, či sa mení príčina, prečo píšem. Asi ani nie. Skôr sa mení 
množstvo energie, ktorú ešte mám, a spôsob, akým s ňou narábam. 
V mladosti som plytvala, teraz šetrím a snažím sa ju nejako uchovať.

Mňa by veľmi zaujímalo, ako Vašu identitu a aj uvažovanie o tejto 
identite určuje, ovplyvňuje Vaša práca s jazykom, keďže sama hovo-
ríte o tom, že básnickú zbierku Solúnsky anjel ste napísali dvojjazyčne 
a že vnímate samu seba ako Srbku píšucu po anglicky a žijúcu v Bri-
tánii. Táto situácia je veľmi zaujímavá, v slovenskej literatúre ju tema-
tizuje Irena Brežná – slovenská autorka žijúca vo Švajčiarsku, píšuca 
po nemecky, prekladaná do slovenčiny, v českom prostredí to bola 
najmä Libuše Moníková píšuca po nemecky, ale aj viaceré iné autor-
ky. To pomedzie jazykov, a teda aj kultúr, je veľmi zaujímavé. Tema-
tizujete vo svojich dielach aj tento problém? Prípadne – nie ste „cu-
dzinkou“ v angličtine? Myslím, že môže byť veľmi podnetné, keď sa 
napr. štruktúra slovanského jazyka dostáva nejakým spôsobom do 
štruktúry germánskeho jazyka a  opačne. Je to navyše téma, ktorá 
bude asi čoraz aktuálnejšou, keďže v súčasnosti sme svedkami toho, 
ako tisíce ľudí odchádzajú zo svojej domoviny do krajín s úplne inou 
kultúrou, jazykom, náboženstvom a podobne.

vgoldsworthyová@: Myslím si, že táto téma je jednou z domi-
nantných tém súčasnosti – podstata stúpajúcej zložitosti otázky 
identity. Paradox rozpadu bývalej Juhoslávie, ale aj Česko-Sloven-
ska spočíva v tom, že sa pátraním po „autentickosti“ vytvárali štáty 
na základe myšlienky o identite, ktorá sa už v tom čase ukazovala 
ako neudržateľná. Myšlienka národa, v rámci ktorej sú jazyk, etnos 
a viera stotožňujúce sa kruhy, myšlienka trvajúca devätnásť storočí, 
ktorej doba trvanlivosti ubieha, nie preto, že sa mi osobne nepáči, 
ale preto, že podlieha všetkým tlakom, ktoré ste opísali. A pritom 
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vstupom do Európy táto myšlienka paradoxne aj samu seba čias-
točne likviduje.

Zdá sa mi... Vlastne, nezdá sa mi, lebo to viem z vlastnej skúse-
nosti, že keď rozmýšľame v nejakom jazyku, ten istý jazyk do istej 
miery myslí aj v nás. Tí, ktorí myslia iba v jednom jazyku, nemôžu si 
byť toho vedomí – je to, ako keby ste im opisovali istý parapsycholo-
gický zážitok. Môžu vám veriť alebo neveriť, myslieť si, že ste šialený. 
A  tá „šialenosť“ je možno aj doslovná (smiech). Každý jazyk totiž 
zahŕňa určitý sumár jedného pohľadu na svet, jednu civilizáciu, tie 
isté slová majú iný význam, iný obsah toho saussureovského znaku. 
Vychádza to od zjavného – keď vo vašom jazyku je mesiac ženského 
rodu, vy si ho predstavujete inak, po menej zjavné – len ťažko si 
všimnete niečo, čo vo vašom jazyku nemá žiaden výraz. A až k tomu 
najmenej zjavnému – že aj najbežnejšie sa vyskytujúce rovnaké slová 
majú v každom jazyku trochu iný význam, hoci vo veľkej miere môže 
byť obdobný. Na to, aby ste celkom pochopili význam slova dom, 
alebo slova matka v angličtine a v srbčine, potrebujete žiť desaťročia 
v oboch kultúrach.

V tomto zmysle písanie v angličtine obohatilo môj spôsob mysle-
nia, ale aj ja som rozšírila, už aj tak široký, anglický jazyk. Pridávajúc 
špecifický hlas, ozvenu srbčiny. Táto ozvena nie je iba štrukturálna 
a gramatická, ale aj logická. Angličtina je pravdepodobne ten najpo-
lyfonickejší jazyk, aký existuje. Usadilo sa v  ňom totiž množstvo 
rozličných hlasov. Postupne si uvedomujete, že angličtina má jedno-
značne viac slov než slovanské jazyky. Ten pocit priestoru sa nedá 
takmer opísať, ale trvalo mi desaťročia, aby som sa naučila slobodne 
sa pohybovať týmto priestorom. Takže som istotne napísala menej 
ako moji kolegovia a kolegyne, s ktorými sme spoločne začínali písať 
po srbsky v Belehrade. Možno je to škoda, možno nie – svet má dosť 
kníh aj bez tých mojich. Som si vedomá ale aj toho, čo mi chýba, keď 
píšem po anglicky. Tá možnosť neustáleho modifikovania slov 
zvnútra – povedzme pri slovesnom vide alebo deminutívach – čo je 
príznačné pre slovanské jazyky a  v  angličtine to vôbec neexistuje: 
napr. srdiečko, ktoré neskáče, ale poskakuje (smiech).
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Preto je pre mňa náročnejšie prekladať to, čo píšem z jedného do 
druhého jazyka, ako písanie zároveň – translingválne písanie. Pri 
prekladaní je veľkým trápením vystihnúť originál, alebo si dať slobo-
du a nanovo vytvoriť to, čo sa nedá preložiť. Pri písaní v obidvoch 
jazykoch zároveň pracujem v  zóne totožnosti. To sa dá v  krátkej 
forme, pri tvorbe poézie. Nemám zatiaľ odvahu takýmto spôsobom 
experimentovať v románe.

Zdá sa mi, že moja srbčina je oveľa menej podriadená teroru an-
glicizmov – ak rovno nepoviem, že je oveľa čistejšia – ako by bola, 
keby som nepísala aj v angličtine. Takisto keď spolupracujem s prek-
ladateľmi, som si vedomá problémov, na ktoré narážajú. Tento rok 
som spolupracovala s  desiatkami prekladateľov románu Gorsky zo 
všetkých častí sveta. Na ich otázky som často odpovedala zo skúse-
nosti s vlastným srbským prekladom toho románu. Britský autor by 
im v tom nevedel pomôcť. Najjednoduchší príklad: Ktoré postavy si 
navzájom tykajú, ktoré vykajú a kedy prechádzajú z vykania na tyka-
nie? Pre srbský preklad som sa musela v  tomto smere rozhodnúť, 
zatiaľ čo v angličtine sa táto otázka vôbec neobjavila.

A ako Vy všetky tieto otázky pozorujete „zvnútra“? Premenila sa 
veľmi slovenčina v porovnaní s jazykom, ktorým ste najprv prehovo-
rili a ktorý ste sa učili v škole? Aká je Vaša skúsenosť s prekladateľmi?

jjuráňová@: Pri stretnutí s ľuďmi, ktorí sa slovenčinu naučili ako 
cudzí jazyk (a ktorých je, žiaľ, dosť málo), si uvedomujem, nakoľko je 
prínosné pre jazyk, keď sa ho učia cudzinci. Presne, ako ste uviedli: 
vnášajú do naučeného jazyka konštrukcie zo svojho pôvodného ja-
zyka. To môže byť veľmi zaujímavým ozvláštnením, rozšírením pre 
vyjadrovanie rôznych nuáns. To sa však so slovenčinou deje naozaj 
len v minimálnej miere, pretože sa uzatvárame pred inými, ako ne-
hostinne prijímame cudzincov, ba dokonca v súčasnej situácii, keď 
z domovov zničených vojnou utekajú tisíce ľudí, dávame všemožne 
najavo, že ich na Slovensku vlastne nechceme, a veď oni aj tak idú „za 
lepším“ do Nemecka, a  podobne. Premrhávame tak ďalšiu šancu, 
ktorá sa nám ponúka, a ktorá by pre nás mohla byť úžasnou príleži-
tosťou vystúpiť z „tradičnej“ provinčnosti. Zatiaľ z tejto provinčnosti 
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vystupujú len ľudia, ktorí odchádzajú zo Slovenska. V prípade, že sa 
vrátia, do istej miery ovplyvňujú svoje okolie, no uzatvárame sa pred 
tým, aby sme boli videní a chápaní cudzími očami a cez cudziu skú-
senosť. Takže slovenčina neabsorbuje podnety od užívateľov a užíva-
teliek slovenčiny ako druhého, cudzieho jazyka, a ak absorbuje, tak 
len minimálne. Paradoxne cudzie vplyvy do slovenčiny donášame 
my užívateľky a užívatelia slovenčiny ako materinského jazyka. Do 
istej miery je to pochopiteľné a nutné a deje sa to asi vo všetkých ja-
zykoch, pretože žijeme v období mimoriadne intenzívneho rozvoja 
rôznych, najmä komunikačných technológií, takže množstvo medzi-
národných pomenovaní prechádza automaticky najmä z angličtiny. 
No niektoré pomenovania a zvraty, ktoré najmä žurnalistika preberá 
celkom automaticky, je zbytočných a  veľmi ľahko nahraditeľných 
dávno zaužívanými slovenskými. Chápem to ako prechodný jav, 
ktorý sa možno prehupne do väčšej jazykovej kreativity, no v súčas-
nosti do veľkej miery súvisí aj s ochudobňovaním jazyka. Slovenčina 
si napriek svojej mladosti vytvorila veľa najmä lexikálnych vrstiev, 
lenže plochým používaním len tej vrstvy, ktorá je najviac „poruke“, 
sa lexika v slovenčine splošťuje a dokonca mladšia generácia nerozu-
mie mnohým slovám, ktoré sú podľa slovníka pomerne bežné. Platí 
to najmä pre slovenčinu v médiách a v rôznych televíznych šou. Iste-
že, literatúra má iné možnosti a aj ich využíva, prípadne ak pracuje 
so sploštenosťou jazyka, má nástroje na to, aby tento problém zobra-
zovala aj v istej groteske, čiže nejako ho reflektovala.

Samozrejme, slovenčina sa do veľkej miery zmenila, ale keďže tu 
priebežne tie desaťročia žijem, nemám taký odstup, nevidím ten 
problém natoľko zvonku. Stretávam sa s ním najmä vtedy, keď redi-
gujem svoje vlastné texty – či už pôvodné, alebo preklady, alebo aj 
texty iných, ktoré vznikli dajme tomu pred dvadsiatimi rokmi. Vtedy 
ten rozdiel vidím veľmi zreteľne. Chýba mi však práve pohľad zvon-
ku, aby som ho dokázala aj s patričným odstupom zreflektovať.

Do jazykov, ktoré ovládam, toho nebolo preložené z mojich kníh 
veľa. Divadelná hra Reality snov o vzťahoch medzi starnúcou matkou 
a jej dospelými dcérami bola preložená do ruštiny, román Žila som 
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s Hviezdoslavom – román o manželke básnika, ktorý sa notoricky 
a čítankovo považuje za najvýznamnejšieho slovenského básnika, do 
angličtiny. Tieto dva texty som dokázala posúdiť a s prekladateľkami 
som aj spolupracovala, no spolupráca bola z mojej strany minimálna, 
lebo oba preklady boli veľmi kompetentné.

Ostatné jazyky – maďarčinu, nemčinu a iné – si neviem skontro-
lovať a tak to musím nechať len na prekladateľov a čitateľov.

Sama však prekladám, predovšetkým z angličtiny, takže viem, 
ako môžu rôzne slovné hračky a iné špecifiká daného jazyka prekla-
dateľku potrápiť. Najzaujímavejším z tohto hľadiska bol pre mňa text 
čínskej autorky Xiaolu Guo Vreckový slovník pre zaľúbených – o žene, 
ktorá príde z Číny do Londýna s veľmi slabou angličtinou a postupne 
sa zdokonaľuje. Znázorniť v slovenčine problém, ktorý má Číňanka 
s angličtinou, bol naozaj rébus, ale veľmi ma to bavilo a bol to vlastne 
skutočný prekladateľský zákusok.

kk@: V rozhovore, ktorého východiskovým bodom bola identita, 
ste hovorili o  vlastnom ponímaní tohto pojmu, o  Vašej literárnej 
tvorbe, jazyku, cudzích jazykoch a prekladateľskej činnosti. Na záver 
by som pripomenula známy výrok Marcela Duchampa, jedného 
z najvýznamnejších výtvarných umelcov 20. storočia, parafrázujem 
– umelecké dielo nie je dokončené bez percepcie pozorovateľa. Do 
akej miery sa vám zdá, že by toto tvrdenie platilo aj o literárnom 
diele?

jjuráňová@: Toto tvrdenie určite platí o všetkých umeleckých 
dielach, pretože s výnimkou divadla, alebo performancie, tí, čo tvo-
ria, sú len v obmedzenom fyzickom kontakte s  tými, čo sa dívajú, 
počúvajú, čítajú a pod. V tomto zmysle je akýkoľvek druh umenia 
krokom do tmy, ak to, pravdaže, nie je komerčné umenie, ktoré je 
často vypočítané na efekt a vopred ráta s dobre osvetleným pódiom 
a  tlieskajúcim publikom. Robiť takéto kroky do tmy je vzrušujúce, 
pravdaže, aj riskantné a občas frustrujúce. Ale to už patrí k veci.

vgoldsworthyová@: Veľmi sa mi páči ponímanie umenia ako 
kroku do tmy. To, samozrejme, platí aj o literárnom diele. Mne je 
úplne zrejmé, že Gorsky nie je iba jeden, ale zároveň dvanásť romá-
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nov – toľko, koľko jeho prekladov a vydaní doteraz existuje. Možno 
aj dve stovky a niekoľko tisíc – toľko, koľko má doposiaľ čitateľov. 
V Srbsku mi často kladú otázky ku „stratenej generácii“ z 90. rokov 
20. storočia. K nej patrí aj môj rozprávač Nikola, ktorý utiekol z Be-
lehradu na začiatku tých nešťastných vojen. Pre mňa osobne však bola 
dôležitá paralela so stratenou generáciou Hemingwaya a Fitzgeralda. 
Príchod Rusov do Londýna je témou vo Veľkej Británii. Z Ameriky, 
kde kniha práve vyšla, počuť už hlasy, akú veľkú odvahu bolo treba 
mať na zmodernizovanie Veľkého Gatsbyho. Nebola som si príliš ve-
domá tej „odvahy“, kým som román písala. Možno ide o bláznovstvo 
(smiech), každopádne to je hybris (syndróm mocenskej pýchy). Pre 
mňa osobne sú pritom nástojčivé napríklad otázky vzťahu medzi 
Gorskym a Románom o Londýne. Alebo, či sa dá v tejto dobe postmo-
dernej irónie napísať ľúbostný príbeh s vážnymi literárnymi ambícia-
mi, hoci sa zdajú menej vážne. 

kk@: Musím sa priznať, že tento rozhovor ovplyvnil moju per-
cepciu Vášho románu Nevybavená záležitosť. Predtým som si Vašu 
rozprávačku predstavovala ako „ženu v rokoch“, dnes pre jej charak-
teristiku mi už je neodmysliteľný pojem „starnúca žena“.

Vrátila by som sa ale k Vašej vydavateľskej činnosti. Od roku 1996 
ste vydali, v  rámci Knižnej edície organizácie Aspekt, viacero diel 
pôvodnej a  prekladovej prózy, odbornej literatúry, kníh pre deti 
a dospelých. Osobne čiastočne sledujem Vašu činnosť a som veľmi 
hrdá, že mám exemplár feministického kultúrneho časopisu 
ASPEKT – medzi ostatnými – číslo 1 z roku 1995, ktorý bol tematic-
ky venovaný písaniu žien. Preto by som sa vás opýtala, ako v priebe-
hu dvadsať rokov Knižná edícia Aspektu ovplyvnila, a  dokonca aj 
zmenila – zámerne sa vyhnem slovu „identita“ – slovenskú čitateľku 
a slovenského čitateľa?

jjuráňová@: Odpoveď na túto otázku do istej miery súvisí aj 
s odpoveďou na otázku predchádzajúcu. Na jednej strane je čítanie 
kníh intímnou záležitosťou. Na druhej strane dopyt sa dá aj vytvárať, 
a to nielen v komerčnom prostredí. Dopyt po kvalitnej literatúre pí-
sanej ženami, ktorá reflektuje špecifickú ženskú skúsenosť, sme na 
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jednej strane do istej miery našou edíciou vytvorili, do istej miery 
naplnili a napĺňame a aj stimulujeme iné vydavateľstvá. Pravdaže, 
naše vydavateľstvo nevzniklo na zelenej lúke. Hneď prvým titulom 
sme sa v roku 1996 prihlásili k slovenskej autorke, ktorá emigrovala 
do Kanady v roku 1968, Jaroslave Blažkovej. Tešilo nás, že práve jej 
môžeme dať šancu. Počas našej edičnej činnosti sme objavovali nové, 
mladé autorky, ale zároveň sme sa vracali aj ku koreňom – vydali 
sme antológie autoriek z prelomu 19. a 20. storočia. Zvnútra sa mi 
pozícia ASPEKTU hodnotí dosť ťažko, isté však je, že pre kultúrnu 
societu je ASPEKT neprehliadnuteľný. Dnes už sa situácia zmenila 
a nemožno povedať, že by kvalitná literatúra písaná ženami vychá-
dzala najmä u  nás, vychádza v  mnohých vydavateľstvách, a  to je 
skvelé.

kk@: Pani Goldsworthyová, chcem podotknúť, že ma Vaša po-
známka o tom, ako Gorsky, resp. jeho hrdinovia ponúkajú „rozdielne 
modely sťahovania“, povzbudilo intenzívne uvažovať o  románe aj 
z toho uhla. Navyše, niekedy si kladiem otázku, ako by román vyznel 
v  srbčine, keby ste ho neprekladali Vy, ale niekto iný?! Z  vlastnej 
skúsenosti môžem potvrdiť Vašu zmienku, že v rozličných jazykoch 
sme, do istej miery, inými osobami.

Viem, že často predstavujete Vašu literárnu tvorbu v  nemecky 
hovoriacich krajinách. Na záver by som sa Vás ešte chcela opýtať, či 
ste si na základe tamojších verejných čítaní a rozhovorov s publikom 
utvorili dojem o vlastnej identite v nemčine? V čom sa líši od identi-
ty, ktorú ste nám priblížili v tomto rozhovore?

vgoldsworthyová@: K prvej časti Vašej otázky, by som povedala 
iba toľko, že by román v srbčine, samozrejme, vyznel inak, keby ho 
prekladal niekto iný. Ide o hlas, a nie o samotnú kvalitu prekladu. 
Ako keď tú istú skladbu zahrá filharmonický a  džezový orchester. 
Preto sa vedome rozhodujem pre určité anglické preklady ruských 
spisovateľov, ktoré používam vo výučbe na univerzite. Dokonca som 
si uvedomila to aj pri čítaní prekladu mojej spomienkovej prózy 
Černobiljske jagode v srbčine. Nemala som vtedy čas ani vôľu prekla-
dať ju sama. Obávala som sa, že ak aj začnem prekladať, v  určitej 
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chvíli zacítim potrebu napísať úplne inú knihu – srbským čitateľom 
bolo treba vysvetliť veci, ktoré sú Angličanom zrejmé, a naopak. Keď 
čítam preklad, mám však dojem, akoby som to nehovorila ja. To opäť 
nehovorí nič o kvalite prekladu, ale o farbe hlasu, ktorá v sebe kumu-
luje každé jednotlivé použité synonymum.

Je zaujímavé, že Černobiljske jagode boli viacej čítané v Nemecku 
(v priebehu roku vyšlo štrnásť vydaní) ako vo Veľkej Británii či v Srb-
sku – v mojich dvoch domovoch, hoci aj tu mali značný počet čitate-
ľov. Neviem, ako vysvetliť záujem Nemcov o túto knihu – možno je 
to tým, že sú nám bližšie – hoci keď blízkosť bola v dejinách často aj 
zhubná. Vyzerá však, že je to oveľa jednoduchšie. Kniha vyšla v roku 
2005 a vtedy mi veľa Nemcov povedalo: „Konečne normálna kniha 
z priestoru bývalej Juhoslávie.“ Knihy o vojne sa už všetkým zunova-
li. Ja som pred vojnou utekala v opačnom smere, uvažujúc pritom, že 
nemám žiadne právo predať svoj osobný príbeh na úkor cudzieho 
nešťastia. Predsa sme sa stretli v tom istom bode.

Veľmi často cestujem do Nemecka a cítim sa tam ako doma, ba 
niekedy aj viac ako doma. Vyžaduje si to vysvetlenie: časť Berlína pri 
jazere Schlachtensee sa veľmi podobá na Dedinje – časť Belehradu, 
v ktorej som vyrástla. Podobá sa naň dokonca väčšimi ako samotné 
Dedinje dnes. Rovnaké záhrady, rovnaká dlažba na chodníku, rov-
naké domy z dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia (len chýba-
jú názvy cyrilikou Vila Milica či Vila Nada!). Aj keď rozkošne stavané, 
tie vily nevykrikujú, neupozorňujú na rozhadzovanie peňazí. V Ber-
líne sa vždy ubytujem tam a často sa mi stane, že keď sa ráno zobu-
dím, mám pocit, že som v Belehrade. Možno pre zvuk automobilo-
vých pneumatík na kockách chodníka, akými bola vydláždená moja 
ulica. Taká dlažba už viac neexistuje ani v Londýne ani na Dedinji. 
Nemci len spolovice chápu, že mi Nemecko pripomína Srbsko. A ani 
v Belehrade to nie je inak: pochádzam z rodiny frankofilov, ktorí by 
radi počuli, že ich Belehrad pripomína Paríž. Navyše, keď si Berlín 
predstavujú ako nejaké  pochmúrne mesto. Ten kultúrny vplyv Ne-
mecka a Rakúska bol pochovaný s prvou svetovou vojnou, čo je celkom 
pochopiteľné. Ale bol silný. Aj tu ostávam medzi dvoma kultúrami.
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Uglješa Šajtinac (1971), srbský dra-
matik a prozaik.

Študoval na Fakulte dramatických 
umení v Belehrade. Učí dramaturgiu na 
Akadémii umenia v Novom Sade. 

Napísal romány: Čuda prirode (1993), 
Nada stanuje na kraju grada (2002), 
VOK ON! (2007), Sasvim skromni darovi 
(2011) a B. N. LJ. (Banda neželjenih ljubi-
maca, 2017), romány pre deti: Vetruškina 
ledina (2006) a Čarna i Nesvet (2013), 

zbierku poviedok Čemer (1997), drámy: Rekviziter (1999), Pravo na 
Rusa (2001), Govorite li australijski? (2002), Hudersfild (2005), Ba-
nat (2007), Vetruškina ledina (2008), Lepet mojih plućnih krila 
(2009) a Žena iz Huareza (2017). 

Je leureátom ocenení: Sterijova cena za text (2005), Ocenenie 
Biljany Jovanovićovej (2007), Európskej ceny za literatúru (2014), 
Vitalovej ceny (2014), Ocenenia Boru Stankovića (2014), Kniha roka 
SVS (2018),  Ceny Isidory Sekulićovej (2018) a Ceny Simu Cucića 
(2018).

Žije v Zreňanine.
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Juraj Šebesta (1964), prozaik,  dra-
matik, prekladateľ a univerzitný profesor.

Vyštudoval estetiku a divedelné vedy 
na Filozofickej fakulte Univerzity Komen-
ského v Bratislave, dizertačnú prácu obhájil 
na Fakulte múzických umení v Bratislave, 
prednášal na Fakulte dramatických umení 
v Bratislave a na Fakulte masmédií 
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 
Pôsobil ako zástupca riaditeľa Divadel-
ného ústavu a ako redaktor knižných 
vydaní. Riaditeľ Mestskej knižnice v Bra-
tislave. 

Napísal zbierku poviedok: Triezvenie (2005, v preklade do srbčiny 
Zdenky Valentovej-Belićovej uverejnila IK Agora, 2009) a zbierku 
krátkej prózy Bájky (2017), romány Keď sa pes smeje (2008) a Venussha 
– Ťažký týždeň (2011). Zostavil a preložil drámy Sama Sheparda 
(2000) a Davida Mameta (2006).

Je leureátom ocenení čestná charta IBBY (2010); medzinárodné-
ho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy (2009 a 2012), White 
Ravens (2010 a 2013), ktorú udeľuje Jugendbibliothek v Mníchove. 

Jeho diela sú preložené do ôsmich jazykov a  publikované sú 
knižne a časopisecky.

Žije v Bratislave.

Foto: Ľuboš Filc
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Uglješa Šajtinac @ 
Zdenka Valentová-Belićová @ 
Juraj Šebesta

IDENTITA JE TO,  
ČO SA PÍŠE MEDZI RIADKAMI

Rukopis, ktorý anjeli nesú pod krídlom

Zreňanin @ Nový Sad @ Bratislava

zvb@: Identita – to nie je len o tom, kto sme, ale často aj o tom – 
kým odmietame byť. Naliehanie na presnom určení vlastnej identity 
môže znepokojovať. Umelci často v snahe byť iní, inakší, odmietajú 
zadefinovať vlastnú identitu, odmietajú sa zaradiť, dokonca odmieta-
jú hovoriť o viditeľnom skutočnom svete ako jedinej forme identity, 
lebo to vnímajú ako obmedzovanie seba a vlastného kreatíveho po-
tenciálu. Avšak to, čo je v nás, naše vnútro, hovorí samo osebe.

Takí boli aj naši dvaja spolubesedníci, ktorých sme vyzvali hovo-
riť na túto tému. Veria, že sa vnútorný kreatívny potenciál neustále 
rozvíja, a to v súlade s podnetmi z vonkajšieho prostredia. Zároveň 
sú si vedomí, že to, čím sme, je v nás aj vtedy, keď sa mu nepriznáva-
me. Tým pádom identita hovorí o nás, keď mlčíme. Identita funguje 
podobne ako umenie – to podstatné je vždy medzi riadkami.

ušajtinac@: Mohol by útek od identity byť stavebným materiálom 
identity, či nie? Keď hovoríme o identite, ešte stále sa priveľmi držíme 
skutočnosti, a to nie je dobre. Skutočnosť je špatná a hlúpa. Ľudia sú 
nahnatí do radu, v ktorom čakajú, aby dospeli. Dospievanie samo 
o sebe nemusí znamenať aj zrelosť, a zrelosť sa nemusí podobať tancu 
mŕtvych. Katastrofa vypukne v tej chvíli, keď človek pochová všetko 
dôležité zo svojho detstva a dospievania. Celkové ľudské pokolenie je 
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veľký strom, ktorý sa kolíše na vetre. V korunách sa liahnu vtáčiky 
skazy. Mikroorganizmy z druhého kraja toho reťazca skazy ukončia 
tú prácu. Dobre, kde som ja v tom všetkom? Mám pocit, že moja 
identita tiká v rytme pohybu nôžok hlodavca a kmitania antén chro-
bákov, ktorí sa liahnú pod kôrou. Jazyk, ktorým píšem a hovorím, je 
len jeden zo stoviek spôsobov vydávania zvuku, ktorý slúži na ľahšie 
dorozumievanie. Podstata dorozumievania je výrazne pochybná. 
Skutočnosť napadla aj pole jazyka?! Spisovatelia na medzinárodných 
strenutiach komunikujú v angličtine, píšu v materčine, rozmýšľajú 
v obrazoch, aspoň tak dúfam.

Je moja srbčina súčasťou mojej identity? Zdôrazňujem moja. Na 
začiatku je to materinský jazyk, teda nie môj. Materčinou sa všetko 
začína, ale často sa na nej aj končí. Je to úbohé. Vlastný jazyk sa ne-
pestuje tak, že si pestujeme materinský jazyk, ale tak, že sa ten zde-
dený schmatne, zhltne, vypije, až pokým sa ním nenaplníme. Až 
vtedy vzniká vlastný jazyk. Existujú úplní jazykoví idioti, ktorí neve-
dia používať jazyk. Identitu si ďalej budujeme prostredníctvom jazy-
ka. Možno by sme presnejšie mali povedať, že sa obnovuje – podobne 
ako bunky! Neviem, či sa vám niekedy stalo, kým ste čítali prebásne-
nú poéziu, že zacítite klimatickú štruktúru priestoru, v ktorom básnik 
tvorí. Asi by som len na základe básnického obrazu mohol napevno 
tvrdiť, že nie je napísaný na Vysokých, ale na Nízkych Tatrách! To je 
silné, ale nie tým okultistickým, opovrhnutiahodným spôsobom. 
Práve naopak, viac sa podobá na živé svedectvo o existencii anjelov, 
ktorí nesú rukopisy pod krídlom. Niečo podobné periu sa nachádza 
medzi stranami literatúry takzvaných ďalekých a cudzích jazykov. 
Mohol by som sa zaprisahať, že je to identita! To je jediné, čo Vám 
môžem ponúknuť z môjho laboratória. Nechcem, odmietam ďalej 
hľadať, pretriasať a presýpať po retortách. Tá čitateľská radosť pozna-
nia, tá mimetická pečať, to zneužité antické rýdze zlato je jediný dô-
ležitý prvok. Ako vôbec objasniť fakt, že Shakespeare je nie až tak 
obľúbený v Anglicku. Jasné, on bol veľkým čitateľom cudzej literatú-
ry. Ja som srbský, juhoslovanský, panónsky, stredoeurópsky a svetový 
spisovateľ, ale to je len nadpis na deklarácii výrobku. Prial by som si, 
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aby ma niekto bez akýchkoľvek informácií o mojom pôvode s dob-
rými následkami pre seba samého čítal v dajme tomu v Thajsku. 
Aby ma odhalil ako Indiu. Aby sa mnou celý zababral, ako svojho 
času prvý Európan, ktorý hltal plod manga. A určil mi identitu v svo-
jom malom, osobnom, najväčšom zo všetých svetov.

jšebesta@: Dnes už my Európania len bez vzrušenia prežúvame 
sušené mango, balené v celofáne (mám ho celkom rád), a ani nevie-
me, odkiaľ je. Niektorí si možno aj myslia, že sa mango pestuje na 
Slovensku alebo v Srbsku. Lenže aj to bude o chvíľu pravda. Toto leto 
na našom dvore v Bratislave, na obyčajnom dvore uprostred hlučné-
ho mesta, kde slnko zasvieti len v odraze od okien, dozreli figy. Za 
desať rokov, čo tu bývam, toto sa stalo prvý raz. Zvyčajne plody osta-
li malé, nedozreté. Nenašiel som rozdiel v chuti, boli ako figy zo 
Stredomoria. A poznám viacerých, čo tu majú v záhradách kivi.

Všetko sa mení, my sa meníme, a vyvíja sa aj kultúrna identita 
národa, ak sa to dá tak povedať. Z mladého autora sa rýchlo stane 
senior. Tu v Bratislave je každý nad päťdesiat senior. Aspoň podľa 
akejsi smernice magistrátu. Kým starneme, naša spoločnosť akosi 
stále zostáva v pubertálnej fáze, a kultúra (nielen národná) ju veľmi 
nezaujíma. Takže je tu veľká nádej, že raz to bude lepšie. Hoci my tu 
už nebudeme.

Na Slovensku je silná kultúra dúfania. My sa nemáme bohvieako, 
ale naše deti sa určite budú mať lepšie. Ak by to náhodou aj nevyšlo, 
ich deti už stopercentne budú rovnocenní občania vyspelej Európy. 
Všetci budú čítať slovenskú literatúru a aj srbskí autori sa budú vydá-
vať v desaťtisícoch.

Lenže, paradoxne, naozaj k tomu všetko smeruje. O nejaký čas, 
verím, že aj skôr než o sto rokov, si ľudia v Európe už budú len užívať. 
Makať budú stroje. Nakoniec nám neostane nič iné na prácu, len 
kultúra. Rádovo stúpne význam literatúry, knižníc, galérií, divadiel. 
Čím budú vyvinutejšie technológie, tým väčšmi stúpne význam 
kultúry. Čítaj, prosím, medzi riadkami.

ušajtinac@: Internet je v dnešnej dobe veľmi dôležitý zdroj na 
vytváranie našich jednotlivých alebo skupinových portrétov. Som 
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rád, že sa Vám daria figy, verím, že budú šťavnaté a sladké. Vidíš, Ty 
si Bratislavčan, rodený. Nebol som v Bratislave viac ako dvadsať ro-
kov. Zdá sa mi, že to naposledy bolo roku 1985, vtedy som mal štr-
násť. Moji rodičia sú divní ľudia, dobrodružne naladení, takže sme 
spolu so sestrou ako následok ich vrtochov mali dovolenky na Slo-
vensku (tuším to vtedy bola Česko-Slovenská socialistická republi-
ka). Nebolo drahé, mali sme svoje auto, matka šoférovala, otec nerád 
viedol auto. Vždy sme aspoň jeden víkend strávili v Bratislave. Spali 
sme v hostinci na štadióne Rapida. Tam som prvýkrát v živote raňaj-
koval omeletu s hrachom a veľmi mi chutila. Šli sme na Bratislavský 
hrad, na Dunajskom nábreží bola tam práve vtedy skvelá atrakcia – 
labyrint krivých zrkadiel. Prvýkrát som to vtedy videl. Vchádzali 
sme a smiali sme sa do popuku pokým sa nám tváre krivili v odrazoch. 
V Bratislave som prvýkrát videl, ako zvonku vyzerá byt, v ktorom 
vybuchol plyn. Letá tam bývali veľmi teplé. Veľmi som mal rád tie 
bláznivé cesty mojich rodičov. Pokým iní šli k moru, do Grécka alebo 
na Jadran, alebo dokonca aj ďalej (juhoslovanský pas otváral mnohé 
dvere) my sme sa túlali po strednej Európe. Prinášali sme divné su-
veníry, drevené sekery z Tatier, oblátky z Mariánskych Lázní, hokejky 
kúpené v Kotve, v Prahe. Tie roky strávené na dovolenkách v ČSSR 
silne poznačili moju identitu. Toto, čo hovoríš o krásnej budúcnosti 
Európy, ja o tom nič neviem. Nebudú nás čítať desiatky tisíc, ani tisí-
ce, ba ani stovky – som úplne presvedčený. Beznádejnosť poznačila 
dobrých ľudí, to je môj dojem. Zlí ľudia sú plní nádeje – ale tu ne-
myslím na to, čo ty hovoríš, že Slováci radi dúfajú, že by skrze to boli 
zlí ľudia. Predsa, prajem ti, aby tvoja ruka bola rýchlejšia ako ruka 
robota vo chvíli, keď figa bude najsladšia!

jšebesta@: Je to zaujímavé, čo vravíš o svojich rodičoch, aj moji 
mali zvláštne nápady. Prvý raz som bol v Juhoslávii – nie pri mori, 
ako sa chodievalo, ale priamo v Belehrade, v pionierskom tábore, 
v klasických preglejkových chatkách. Bolo veľmi horúce leto a cho-
dili sme rozpáleným mestom dosť ďaleko pešo na kúpalisko. To som 
mal asi dvanásť rokov. Bol to medzinárodný tábor a vďaka ruštine 
som sa tam dal dokopy s jednou Ukrajinkou. Do Belehradu som sa 
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potom dostal až pred asi ôsmimi rokmi, a bolo to čarovné. Máte 
veľmi dobrú kuchyňu a asi najlepšiu dulovicu na svete. Podobne s nos-
talgiou spomínam na klobásu z Báčskeho Petrovca. Ale tuším sme sa 
mali rozprávať o kultúrnej identite národa. No dá sa to od tohto 
všetkého oddeliť?

ušajtinac@: V obohacovaní svojej identity je veľmi dôležité prelí-
nanie sa kultúr a tu je dobré mať dobrých prekladateľov. Musia to byť 
ľudia, ktorí poznajú obe kultúry, oba národy a oba jazyky. Nedávno 
som bol v Budapešti na knižnom veľtrhu. Slovensko bolo čestným 
hosťom a stretol som tam veľa ľudí zo Slovenska, s niektorými som sa 
zúčastnil v debatách a prezentáciách – hovorilo sa tam na podobnú 
tému, ako my dnes, o problémoch, v ktorých sa tento kút Európy 
nachádza. Ak sa nemýlim, keď sme sa dali na literatúru, všetci sme sa 
rozhodli pre jeden druh opovrhnutia sveta. Nie úplného opovrhnu-
tia, pochopiteľne, to je miesto nášho narodenia. Lenže ako inak čeliť 
historickej chvíli, ktorá nehanebne kopuluje pred našimi očami so 
všednosťou, banalitou, chaosom, ktorý je dobre organizovaný? Keď 
píšem, nerozmýšľam o tom. Vždy mi liezlo na nervy insistovanie na 
téme. Napíšem niečo, tak ako to cítim – a je to! Niekto sa už najde, 
aby poviedku, ktorú som napísal, zaradil medzi tematické, politické, 
reflexívne a štylistické kategórie, podľa ktorých by si ma potenciálni 
čitatelia mohli ľahšie vyhľadať’. Keďže som zástanca myšlienky, že sa 
kniha stáva tým, čím je, až v skúsenosti čitateľa a nie v zápisoch kri-
tika, ja verím len v čítanie. Ale tento svet nevyspel po stupeň, že 
môže sám seba vyliečiť, aj keď by umenie malo práve na to slúžiť. To 
je jeho poslanie – neustále pripomínat človeku možnosť obnovy jeho 
duše. Spoločnosti zaradené do ideológie, relígie, rozpočtu, zdrojov, 
koeficienty idiotizmov, nenávisti, diktáty, protektoráty a daňové sú-
stavy práce sú, aby umeniu a literatúre sugerovali funkčnosť v rámci 
systému. To je hnusné a neznesiteľné a nevidno koniec. Spisovatelia 
sa znovu líšia podľa prístupu a cieľov – interpreti dejín, zástancovia 
nového štýlu života, kritikovia prostredia, v ktorej vyrastali, vegáni, 
mäsožravci, strait a gay autori, komunisti... Všetkému je koniec v tej 
chvíli, keď nás presvedčia, že už viac nič nepotrebujeme vysnívať. 
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,,Napíšte tu, čo si myslíte (ale tak, aby sme vás rozumeli) môžete byť 
orginálni (ale tak, aby sme vás mohli sledovať)“. Ja som šašo a to je 
môj údel v tejto hre na identitu. Keď ide o prekladateľov, tých milých 
ľudí, ktorí vdychujú nový život knihe a často aj oprávajú, čo sa ešte 
v preklade opraviť môže – ony nech predovšetkým dávajú pozor na 
jazyk. Internet zakončí prácu. Mapy nás nasmerujú na každé miesto, 
hudba odvedie do ďalekých krajín, šoty nám vyrozprávajú krátky 
príbeh, články, fotografie, komentáre a poznámky obyčajných ľudí, 
ale aj autorít, ľahko sa dozvieme, odkiaľ prichádza autor, a kde je 
umiestnený príbeh. Zážitok z toho všetkého – to je už len náš svet.

jšebesta@: Nerád hovorím o identite. Je to pre mňa hrozne široká 
téma. Možno aj trochu nepríjemná. Môžem začať od seba: tým, že som 
opustil svoje pôvodné povolanie pedagóga na vysokej škole, resp. 
teatrológa, trochu sa mi to všetko zamotalo. Síce občas prekladám 
divadelné hry, dokonca som zdramatizoval svoje knihy, čo nebolo 
vôbec jednoduché a ani neviem posúdiť, ako to dopadlo, ale momen-
tálne som viac manažér, než umelec. Vždy som závidel ľuďom, ktorí 
sa mohli, dokázali živiť umením. Je to veľká výsada a šťastie, hoci, asi 
to tiež nie je jednoduché. Keď sa pozriem na svoju tvorbu, táto téma 
sa tam objavuje, zmena povolania vyvolaná vonkajšími okolnosťami, 
s ktorou hrdina nie je stotožnený, je rozpoltený, proste nejako sa s tým 
musí vyrovnať. Ale zisťujem, že sa to mení v čase: o desať rokov už 
toto riešiť nebudem, dúfam, ak sa dožijem dôchodku, budem naplno 
tvoriť a ostatné ma nebude zaujímať. Ale ako mám potom hodnotiť 
kultúrnu identitu celého národa!? Navyše, za tých pár tisíc rokov sa 
to tu riadne premiešalo, aj keby sme brali len čas, kedy sem prišli naši 
slovanskí predkovia. Niečo pridali Germani, ktorí už v sebe mali 
niečo keltské a rímske, niečo Avari, potom Maďari, Tatári, Turci, 
Nemci, ale aj Česi a Poliaci, Rómovia, Ukrajinci či Rusíni, Chorváti. 
Rusi tiež nestáli bokom, keď prišli ich chvíle. Predkovia z otcovej 
strany sa dostali na Slovensko niekedy v sedemnástom storočí z juž-
nej Moravy. Z maminej strany máme predkov karpatských Nemcov 
z Rače. Dnes je to súčasť Bratislavy, mestská časť so svojím miestnym 
úradom atď., ale kedysi to bola samostatná dedina, Račišdorf. Ma-
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min otec, ten zase pochádzal z Martina, zo stredného Slovenska. Mal 
v sebe niečo exotické, tmavšiu pleť, ktorú som asi zdedil po ňom, 
akoby niečo turecké, aj so svojimi charakteristickými fúzkami. Nikdy 
som si nebol istý, či sa dajú presnejšie pomenovať nejaké typické 
národné črty, snáď okrem schopnosti Slovákov prežiť za každých 
okolností (teraz to myslím pozitívne), prežiť akékoľvek ťažké časy, 
v zmysle uchovať si jazyk.

Kultúrne povedomie Slovákov na Slovensku je slabé, u sloven-
ských komunít v zahraničí je to lepšie. Mne sa vždy videlo, že Česi, 
Maďari, Poliaci či Srbi alebo Chorváti sú silnejší, viac si vážia svoju 
kultúru. Ale tým pádom je tu šanca, že raz to bude lepšie. To sa po-
maly zlepšuje. Možno som príliš kritický k svojej vlastnej kultúre, ak 
niečo také existuje.

ušajtinac@: Rád citujem Anaharsisa, ktorý sa ako Skýt zatúlal 
medzi Aténčanov. Jeden mu povedal ,,Ty by si sa mal hanbiť za svoj 
národ!“, a on mu odpovedal ,,A tvoj národ by sa mal hanbiť za teba!“. 
Vieš, čo je príjemné? Odhaľovať, že hranice nejestvujú. Ani kultúrne, 
ani jazykové ani náboženské. Nám je ľakšie to povedať, ale je tažké 
to dokázať. Čítali sme veľa, aby sme sa stali spisovateľmi. Boli sme 
v mnohých svetoch. Výborné veci robí napríklad môj kolega z fakulty 
Ľuboslav Majera, tvoj ale aj môj krajan, režisér a profesor, ktorý 
pracuje aj v Novom Sade a v Banskej Bystrici – vieš, čo on robí? On 
odvedie ročník hercov, ktorých tu učí herectvo do Bystrici, kde je 
taktiež profesorom a tak vytvára neuveriteľne dôležité styky medzi 
mladými umelcami z dvoch krajín.

jšebesta@: Úplne s Tebou súhlasím, že ľudia sú v zásade rovnakí, 
riešia rovnaké problémy. Jazyk, kultúra, prostredie, história, ktoré 
ich formujú, tvoria akýsi „kolorit“, ktorý by sme azda mohli nazvať 
kultúrna identita. Uvedomil som si to, keď som bol dlhší čas v Ame-
rike: aj keď som bol fascinovaný kultúrnymi možnosťami New Yorku, 
aj mestom samotným, zrazu mi chýbala Bratislava, naše zvyky, ja-
zyk... Možno z takej diaľky človek vidí svoju kultúru presnejšie.

Bol som v Novom Sade, pre mňa bol veľký šok, stáť v podobnom 
meste ako je Bratislava, na brehu Dunaja, pod pevnosťou – hradom, 
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pri podobnom moste, aký je u nás, z ktorého po bombardovaní 
NATO trčali len konce nad Dunaj. Zrazu som všetko videl inak, celá 
oficiálna propaganda naraz vyfučala oboma ušami. Lebo vždy je to 
tak, že ľudia sa nechajú zmanipulovať politikmi so sklonmi k totalite, 
alebo s jednoduchými riešeniami. V našej histórii sa to tiež stalo 
viackrát, naposledy s Vladimírom Mečiarom, ale aj súčasný premiér 
úspešne manipuluje verejnú mienku.

ušajtinac@: Spomínaš si na Trisina (teória talianskej renesancie 
a interpretácia Aristotelovej poetiky). Sedem úrovní charakteru. 
Charakter, individuálny, to je náš konečný štítok na tomto zasranom 
balení života. Starci chvália minulosť, mladíkov netrápia straty atď. 
Ďakujem ti, že si mi dovolil, aby sme touto výmenou názorov sa 
jeden druhému stali súčasťou identity.

jšebesta@: Toto všetko, o čom sme hovorili, tvorí identitu jednot-
livca. S národmi sa mi to zdá komplikovanejšie. Slováci sú kultúrne 
medzi Západom a Východom, ale musíme si viac uvedomiť seba ako 
národ a rozvíjať svoju kultúru, aj v širšom zmysle, nielen umelec-
kom.  Žiaľ, veci sú tak nastavené, že sa musíme rozhodnúť, kam 
chceme patriť. Ostať medzi, v akomsi vákuu, je nebezpečné, aspoň 
z pohľadu slovenskej či československej skúsenosti. Vždy prichádza-
jú aj kultúrne vplyvy, takže do pôvodnej identity primiešajú nové 
prvky. Ale bez ohľadu na to zostaňme otvorení všetkým možným 
kultúrnym hodnotám, zo všetkých strán a smerov, lebo s tým prichá-
dzajú aj lepšie vzťahy.
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Dana Todorovićová (1977), srbská 
prozaička, dramaturgička a prekladateľ-
ka.

Vzdelanie získala v Budapešti, Detroite, 
Indianapolise a New Yoku. Dramaturgiu 
absolvovala v Londýne. Vzácnu prekla-
dateľskú skúsenosť získala predovšetkým 
v oblasti filmu, divadla aj ako preklada-
teľka v Spojených národoch. 

Napísala dva romány: Tragična sudbi-
na Morica Tota (2008) a Park Logovskoj 
(2015), ktoré sú preložené do angličtiny 

a nemčiny. Uverejnila viacero poviedok v časopisoch, ako aj dve 
knihy pre deti, ktoré sú uverejnené v Slovinsku.

Žije v Belehrade.
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Svetlana Žuchová (1976), slovenská 
prozaička, prekladateľka a psychiatrička.

Absolvovala psychológiu na Univer-
zite vo Viedni a medicínu na Lekárskej 
fakulte Univerzity Komenského v Brati-
slave. Prekladá z angličtiny a nemčiny. 

Napísala štyri prozaické knihy, zbierky 
poviedok Dulce de Leche (2003), novely 
Yesim (2006), romány Zlodeji a svedkovia 
(2011) a Obrazy zo života M. (2013, 
v prekade Zdenky Valentovej-Belićovej 
a Teodory Belićovej pod názvom Slike iz 
života M. uverejnil Sezam book, 2017). 

Trikrát bola finalistkou literárneho ocenenia Anasoft litera, a ro-
mán Obrázky zo života M. odmenený je Európskou cenou za litera-
túru (2015). 

Žije v Mníchove. 

Foto: Mišenka Plantažniková
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Dana Todorovićová @ 
Vladimíra Dorčová-Valtnerová @ 
Svetlana Žuchová

NAUČÍME SA SVOJE RÔZNORODÉ  
IDENTITY VNÍMAŤ AKO CELOK

Aj spoločenská klíma, zeitgeist, je niečo, 
čo sa na polovedomej až nevedomej úrovni vplieta 
do nášho umenia

Belehrad @ Maglić @ Mníchov

vdv@: Čítajúc román Dany Todorovićovej Park Logovskoj, ktorý 
bol zvolený do druhého kola NIN-ovej ceny za rok 2015, a knihy 
Svetlany Žuchovej Obrazy zo života M., s ktorou bola finalistkou 
Anasoft Litery 2014, všimla som si jej rozdiel v ich literárnych 
prejavoch. Kým Svetlana má úspornejší jazyk (kratšie vety), 
akoby čitateľovi šetrila čas v tejto uponáhľanej dobe, ktorými 
práve vytvára dynamiku čítania, Dana má vety dlhšie, akoby 
viac inklinovala k deskripcii, čím čitateľa v úplnosti vtiahne do 
príbehu. Obe patria do mladšej generácie spisovateliek v Srbsku, 
resp. na Slovensku, a obe majú už teraz bohatú životnú skúse-
nosť, ktorú okrem iného získali žijúc a študujúc určité obdobie 
v zahraničí. Keď si Vás predstavujeme v takomto „zahraničnom“ 
kontexte, aké je Vaše chápanie identity – čo ona znamená pre 
Vás? Nájde sa aj vo Vašom chápaní identity niečo úsporné, resp. 
deskriptívne?

dtodorović@: Myslím si, že práve táto bohatá skúsenosť – odchod 
z rodičovského domu v pätnástke, potom vzdelávanie a štúdium v nie-
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koľkých krajinách – prispelo k tomu, aby som sa na svojej životnej 
dráhe venovala pátraniu po esencii, ktoré zotrváva aj napriek von-
kajším činiteľom. Nie som si celkom istá, v akej miere je táto moja 
neustála vnútorná túžba po harmónii, kráse a svetle podmienená 
životnými okolnosťami, a v akej miere je predurčenou potrebou – 
prvoradým vnuknutím duše. Slovo, ktoré by najpribližnejšie mohlo 
sumarizovať túto púť duše, je „jednoduchosť“, a preto by sa mohlo 
povedať, že moje videnie identity je bližšie k Svetlaninmu „úsporné-
mu“ štýlu písania než k deskriptívnemu. Ani sama neviem, prečo 
ako autorka viacej inklinujem k tým rozsiahlejším vetám, ale majúc 
na zreteli odkazy a hodnoty, ktoré sa cez príbeh snažím zdôrazniť, 
povedala by som, že je stredobodom mojej prózy práve jednodu-
chosť.

sžuchová@: Musím hneď na začiatku povedať, že sa Vám podari-
lo spýtať sa na niečo, čo sa hádam ešte nikto nepýtal, ba dokonca som 
ani ja nad tým takto neuvažovala. Totiž, či „úsporný“ spôsob písania 
odráža niečo „úsporné“ z mojej identity.

Štýl písania, ktorý ste nazvali „úsporný“, som objavila asi až v ostat-
nej knihe, i keď som sa k nemu asi postupne dopracúvala. V debute, 
v zbierke poviedok Dulce de Leche, som ešte „úsporná“ nebola, na-
opak, tam som vetvila a vrstvila vety a kritici mi vtedy vytýkali najmä 
nedisciplinovanosť, čo asi súviselo aj s tým. Spätne si dokonca mys-
lím, že to bola oprávnená výčitka. Postupne som písala čoraz jedno-
duchšie a v poslednej knihe, teda v Obrazoch, je tá úspornosť asi 
najzjavnejšia.

Myslím, že i v mojej identite existujú vedľa seba obe možnosti. Na 
jednej strane ma skutočne priťahuje istá úspornosť, asketizmus, 
striedmosť, kontrola, disciplinovanosť. I tá ostatná kniha vychádza 
z tejto „disciplinovanej“ časti osobnosti, opisuje kontrolované, dis-
ciplinované obdobie života hrdinky. Rovnako však mám vo svojej 
identite i impulzívnu, živelnú a veľmi nezriadenú časť, ktorá sa zase 
prejavila v debute. Obe sú dôležité. Ešte je možno zaujímavé, že lite-
rárne písanie patrilo kedysi skôr k tej nedisciplinovanej a nekontro-
lovanej časti mňa, kým postupne sa presunulo do tej kontrolovanej 
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a disciplinovanej, inými slovami, z písania sa stala práca. Možno aj 
preto ten posun štýlu.

dtodorović@: Zaujímavé je, že svoj „úsporný“ štýl stototožňujete 
s disciplínou a kontrolou, a ako kontrast uvádzate literárne procesy 
vo svojom debutantskom románe, ktorý je písaný impulzívnejším 
a neskrotenejším štýlom. Je to pre mňa zaujímavé preto, že môj štýl 
určite charakterizujú rozsiahle vety, ale je samotný proces budovania 
tých viet realizovaný s veľkou kontrolou, keďže veľmi pomaly a dô-
kladne píšem a mám pôžitok z leštenia každej vety. Dokonca keď ide 
o môj posledný román, v ňom som sa pohrala so štýlom klasickej 
ruskej literatúry, takže v určitej miere aj ruská literárna tradícia 
podmienila, aby štýl bol práve taký, ako aj štýl Vášho druhého romá-
nu bol po troche podmienený kontrolovaným životom Vašej hrdin-
ky. Práve toto ma privádza k otázke.

Myslíte si, že štýl v nejakej miere súvisí s tou hlbokou otázkou 
identity, alebo v určitej miere jednoducho ide o umelecký výraz, 
ktorému, ako autori, z nejakých nevysvetliteľných dôvodov spejeme 
(ako sú čisto estetické predispozície alebo sklony)?

sžuchová@: Máte pravdu, že dlhé vety nemusia hneď znamenať 
impulzívnosť a krátke disciplínu. U mňa to tak je a pri odpovedi som 
sa nechala zaslepiť vlastnou skúsenosťou. V každom prípade osobne 
nemám pocit, že by som si štýl volila. Je to aj klasická otázka v rôz-
nych rozhovoroch, že prečo je štýl taký alebo onaký. Napríklad 
v novele Yesim hodne pracujem s prirovnaniami a často sa ma pýtali, 
ako som si ten štýl zvolila a prečo. Podobne kniha Obrazy zo života 
M. je príbehom o umieraní, ale je napísaná veľmi civilne, v krátkych 
vetách, striedmo. Aj tu dostávam často otázku, prečo. A ja nemôžem 
povedať nič iné, len to, že neviem. Nie je to moja voľba, moje rozhod-
nutie, nemám to ani dopredu premyslené. Preto sa kloním k názoru, 
že štýl je skôr vecou osobnosti, niečoho „hlbinného“, niečo ako voľné 
asociovanie v psychoanalýze, ktoré sa tiež nedá vôľovo ovplyvniť, ale 
deje sa „samo“. Platí to pravdepodobne všeobecne o písaní.

Hovoríte, že máte bohaté životné skúsenosti. Myslíte, že životná 
skúsenosť pomáha pri písaní? Z toho by vyplývalo, že spisovateľ sa 
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s vekom zlepšuje. Alebo ináč položená rovnaká otázka. Sú spisovate-
lia, ktorí sú „len“ spisovateľmi, nemajú iné, „civilné“ zamestnanie? 
Iní (medzi nich patrím aj ja) majú zamestnanie a popri tom píšu. Na 
jednej strane nikdy nebudú mať na detailnú spisovateľskú prácu toľ-
ko času, na druhej strane môžeme argumentovať, že širšia a rozma-
nitejšia životná skúsenosť obohacuje ich písanie. 

dtodorović@: Moja skúsenosť je rovnaká ako aj Vaša, a to v tom 
zmysle, že je ťažko vysvetliť alebo racionalizovať niektoré vlastné 
rozhodnutia, ktoré vynášam ako spisovateľka, čo pravdepodobne iba 
potvrdzuje skutočnosť, že u ľudí s umeleckou senzibilitou procesy 
pri tvorbe často zostávajú na úrovni nevedomého, lebo sa vo veľkej 
miere spoliehajú na intuíciu. To v mojom prípade niekedy privádza 
k nepochopeniu v rozhovore s novinármi, lebo na mnohé otázky vo 
veci s mechanizmami vlastného tvorivého postupu jednoducho ne-
viem odpovedať. Zároveň určite sa aj Vám stávalo, že iba po tom, čo 
prečítate analýzu niektorého vášho diela, si uvedomíte niektoré vý-
znamy alebo neočakávané navrstvenia, ktoré ono môže obsahovať.

Myslím si, že nás životná skúsenosť určite činí kompletnejšími 
tvorcami. U mňa tá bohatá skúsenosť v ranej mladosti priviedla k osa-
moteniu, pátraniu a možno nejakému náhlemu dospievaniu. Mala 
som potrebu niektoré z tých skúseností pochopiť a rozvrstviť, pre-
hodnotiť realitu vôkol seba a svoju úlohu v nej, takže tak vznikla aj 
moja túžba po písaní. Avšak musím sa priznať, že čím som staršia, 
tým viacej ma skúsenosť ruší pri písaní (pravdaže, teraz hovorím 
o vonkajších faktoroch, každodenných povinnostiach, nie toľko o skú-
senosti, ktorú naše duše, ako rastú, získavajú počas celého života). Po 
troche som introvertnejšieho a citlivejšieho charakteru, takže by pre 
mňa bolo ťažké pracovať pod nátlakom alebo sa venovať niečomu, ak 
energiu neusmerňujem k tomu cieľu. Samozrejme, v reálnom živote 
a v tejto našej súčasnej dobe ideálne podmienky sú takmer nemož-
né. Rozptýlená energia je druh poruchy, ako aj večný nedostatok 
času nevyhnutného na tvorbu, ale kedykoľvek pocítim nejaký druh 
frustrácie v tom zmysle, usilujem sa sebe pripomenúť, že sa netreba 
ponáhľať, keď je v otázke kreativita, že všetko príde v správny čas, 
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a to ma určitým spôsobom učí, aby som mala vieru vo svoju literárnu 
cestu, bez ohľadu na to, že sa ona niekedy zdá byť neúrodná.

Toto otvára otázku dennej rutiny a rituálov spisovateľov, čo mi 
vždy bolo zaujímavé, pravdepodobne kvôli porovnaniu s vlastnou 
skúsenosťou. Svetlana, keď sa rozhodnete niečo písať, so všetkými 
životnými záväzkami, ktoré máte, ako vyzerá Váš deň? V ktorej časti 
procesu tvorby nejakého diela hrá úlohu inšpirácia, a v ktorej čistá 
mechanika alebo suchá práca? Keď sme pri inšpirácii, nakoľko je ona 
podľa Vás v dnešnej dobe nutnosť v živote jedného spisovateľa, a na-
koľko druh komfortu, luxusu, možno aj stereotypu, ktorý sa viaže na 
našu profesiu? Zdá sa mi, že u mnohých ľudí aj naďalej prevláda 
presvedčenie, že pre kreativitu je potrebný živelný alebo nekontrolo-
vaný príliv inšpirácie – ako druh kreatívneho tranzu – aby to malo 
zmysel. Ako sa Vy na to dívate?

vdv@: Keďže istým spôsobom aj ja pestujem tvorivý proces, 
vzhľadom na to, že som novinárka, dovolím si aj ja odpovedať 
na otázku spätú s inšpiráciou a suchou prácou. Skutočnosťou je, že 
v novinárstve sú naozaj prítomné obe strany mince, a práve to, čo nás 
spája so spisovateľmi, je konečný výsledok našej práce, v ktorom 
spravidla necítiť to „sucho“ v tvorbe (možno sa nám nevydarí vždy...). 
Miešam sa do rozhovoru s jedným jediným dôvodom, a to je položiť 
otázku obom dámam. O identite sme hovorili málo, ale práve to ma 
zaujíma – máte ju jednu, dve – koľko a aké – a nakoniec: Prečo práve 
tie, čo určuje, aby ste práve tie vnímali ako súčasť Vašej bytosti?

sžuchová@: Spisovateľská rutina nie je moja silná stránka. Jediné, 
čo platí, je konštatovanie, že som ranný typ. Môj produktívny čas sa 
začne ráno po prvej káve a trvá do poludnia, potom to už nejde, nech 
sa akokoľvek snažím. Vo väčšej časti spisovateľského života však pí-
sanie nebola moja hlavná práca. Na plný úväzok som písala časť roka 
po vysokej škole a párkrát jeden-dva letné mesiace. V týchto vzác-
nych obdobiach som dokázala dosť disciplinovane doobeda písať 
a poobede sa flákať. Drvivú väčšinu času som však bola zamestnaná 
v nemocnici a nemocničný život je veľmi štruktúrovaný a jeho nosná 
časť sa odohráva ráno. Vizity, porady a tak podobne. Písanie teda do 
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tejto každodennej rutiny nijako nezapadalo a čas som si kradla len 
nesystematicky, cez víkendy, v istých obdobiach som sa snažila vstá-
vať aj veľmi zavčasu, ešte pred odchodom do práce, ale to bývalo dl-
hodobo aj pre mňa priskoro. Kým som bola na materskej so synom, 
o rannom písaní zase nemohlo byť ani reči.

Tá otázka podielu „inšpirácie“, teda „tranzu“ a mravčej systema-
tickej práce je zaujímavá. Nadviažem na to, čo som povedala v pred-
chádzajúcej odpovedi, totiž, že mnohé procesy spojené s písaním sa 
odohrávajú nevedome. Podobne je to aj s tou inšpiráciou. Neviem, či 
to máte podobne, ale mne sa po každej knihe zdá, že už nikdy nič 
nenapíšem. Vždy mám pocit, že som už povedala všetko, som istým 
spôsobom vyprázdnená. Nikdy sa mi nedarilo nejako naschvál, ná-
silne hľadať inšpiráciu či námety, každý taký pokus skončil kŕčovito. 
Jediné, čo funguje, je nič nechcieť, nič nečakať, ani nad tým veľmi 
nepremýšľať, len byť tak akosi podprahovo otvorená čomukoľvek, čo 
príde. A pritom normálne žiť život, aký prichádza. V istej chvíli sa 
potom vynorí nejaký námet. Alebo aj nevynorí. Doteraz som napísa-
la štyri knihy, teda štyrikrát sa vynoril, ale možno sa už nikdy žiadny 
nevynorí. To je pre mňa asi najťažšie, vydržať to, nechcieť to nejako 
ovplyvniť, pretože ináč sa skôr snažím mať veci pod kontrolou. Zatiaľ 
mám skúsenosť, že si musím niečo odžiť, niečo načerpať a potom sa 
to zhustí v námete na príbeh. Alebo nezhustí. Preto mi nikdy nešlo 
písanie na objednávku. Párkrát som to prijala, ale to, čo vzniklo, bolo 
skôr také literárne cvičenie, nič, s čím by som bola plne spokojná. 
Keď sa ale takto vynorí námet, nasleduje tá mravčia práca. Potom ide 
už „len“ o  to, disciplinovane písať. Myslím, že sa mi niekoľkokrát 
v živote stalo, že som mala námet, ale prepásla som ho, nestihla som 
ho takto disciplinovane spracovať. Na druhej strane to nikdy nebu-
dem vedieť, neviem, čo by bolo, keby... Túto otázku by som Vám rada 
vrátila. Ako to Vy máte s inšpiráciou a „disciplínou“?

K tej identite. Identít mám, ako každý z nás, niekoľko, súkrom-
ných a pracovných. Pracovne som dlho psychiatrička aj spisovateľka, 
niekedy je v popredí jedno, inokedy druhé. Môžem však povedať, že 
s vekom sú si všetky identity bližšie, prekrývajú sa. Kedysi boli do 
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veľkej miery oddelené, buď som bola dcéra, alebo partnerka, buď 
som bola spisovateľka, alebo psychiatrička. Dlho to dokonca bolo 
tak, že s písaním som spájala bohémsky divý životný štýl, kým medi-
cína sa mi spájala so suchopárnym, „ne-cool“ životom. Jedno pred 
druhým som i tajila, moji kolegovia v práci často o mojom písaní ani 
nevedeli a, naopak, pred spisovateľmi som sa za prácu lekárky i tro-
chu hanbila. S vekom som všetky tieto časti prijala ako súčasť svojej 
jednotnej identity. Už chápem, že sa vzájomne nevylučujú. Som zá-
roveň jedno aj druhé a tak je to v poriadku. Opäť je to tak, že som 
zároveň tá disciplinovaná a  usporiadaná, čo potrebujem pri práci 
lekárky, aj impulzívna a nezriadená, čo mi, snáď, niekedy pomôže pri 
písaní. Už mám aj novú identitu mamy, tá je zatiaľ najnovšia a veru 
asi najkomplikovanejšia.

dtodorović@: Otázka disciplíny a inšpirácie u mňa závisí od fázy 
písania, v ktorej sa nachádzam. Východiskom pre niektoré dielo zatiaľ 
vždy bol odkaz, ktorým chcem daným dielom odovzdať. Inými slova-
mi, nezačínam od deja, ale od esencie a významu, čiže od niektorej 
svojej vnútornej pravdy, ktorá proste chce byť vyslovená. Myslím si, že 
je to práve to, o čom hovorí, keď uvádza, že sa idea nerodí nasilu, ale 
keď je tomu čas. Najčastejšie sa stáva, že som natoľko ňou unesená, že 
sa kocíčky v deji jednoducho samy osebe ukladajú, a prvých niekoľko 
mesiacov trávim tak, že v jednom dokumente píšem poznámky o všet-
kom, čo sa bude diať v  románe. Toto obdobie je v  úplnosti vedené 
vášňou a nevysvetliteľnými návalmi ideí, a keď hovoríme o tej neskro-
tenej inšpirácii, ktorá sa viaže na umelecké procesy, myslím si, že ona 
u mňa vstupuje práve v tejto fáze. Všetko ostatné – tvarovanie toho 
materiálu, písanie viet, dopĺňanie – v najväčšej miere predstavujú čistú 
prácu. Preto v obdobiach, keď píšem, sama sebe určím úlohu, že napí-
šem vetu – dve denne. Vedľa všetkých denných záväzkov nie ju je ťažko 
splniť, a pokrok, akokoľvek pomalý, existuje. Niet divu, že na každý 
román som potrebovala štyri až šesť rokov, ale si myslím, že by som ich 
napísala aj v prípade, že by som na to potrebovala viacej. Ak niečo 
o sebe môžem s istotou tvrdiť, to je to, že som veľmi trpezlivá a takmer 
tvrdohlavo vytrvalá, keď niečo začnem (pravdaže, v prípade, že je to 
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niečo, na čom mi záleží). Zatiaľ mám iba dve knihy za sebou, a  je 
možné, že sa tento spôsob práce zmení, ale zatiaľ sú tendencie takéto.

Inak zdá sa mi, že celá tá rozprávka o inšpirácii je trochu zveliče-
ná, a že sú usilovná práca a dobrá organizácia rovnako dôležité, ak 
nie aj dôležitejšie, pre dobrú a úspešnú literatúru. Aj ďalej sa nám 
nanucuje ten mýtus o umelcovi, ktorý je nepochopený a vo večnom 
odstupe od sveta vôkol seba. Mienim, že to, čo povedala Svetlana 
o „prijatí“ všetkých svojich tvárí-rolí-identít je veľká pravda, a práve 
to, k čomu ja inklinujem. Všetci sme komplexní, neopakovateľní 
jednotlivci, a boli by sme nepoctiví voči sebe, keby sme sa ohraničo-
vali definíciami alebo z hociktorej časti svojej osobnosti vytvárali 
stereotypy.

vdv@: Poďme na záver rozhovoru hodiť očko, i keď si to určite 
zaslúži hlbšiu analýzu, na situáciu, v ktorej sa svetelnou rýchlosťou 
menia kultúrne okolnosti v Srbsku a na Slovensku, v celej Európe, 
a to je určite aj vzrast fašistických tendencií, veľké vlny utečencov, di-
gitalizácia života. Všetko to určite vplýva aj na naše identity, na naše 
kultúry, ktoré, keď sa zľahne prach, nebudú rovnaké ako predtým. 
Ako sa pozeráte na tieto spoločenské javy, aké stopy to zanecháva na 
Vás, na Vaše krajiny, na svet...? Ako by ste opísali kultúrny a spolo-
čenský kontext, v ktorom tvoríte – a žijete?

dtodorović@: Čo sa týka odcudzenej doby, v ktorej žijeme, sku-
točnosť je, že každá historická chvíľa prináša svoje zvláštnosti, takže 
aj každá generácia prežíva svoje vlastné výzvy. Aj napriek tomu, že si 
všímam súčasné tendencie v spoločnosti, musím sa priznať, že moja 
životná cesta vždy bolo pátranie po esencii, a vždy som bola obrátená 
k otázkam ducha, vedomia, filozofie... Podľa toho snažím sa počúvať 
potreby vlastného vnútra ako jediné meradlo korektnosti a svoje 
šťastie vo svete nachádzam budujúc si svoj mikrosvet. Niekto povie, 
že tento druh „ustupovania“ je spoločensky nezodpovedný, ale ja 
verím, že práve prácou na sebe nejakým spôsobom posúvame hrani-
ce ľudskej skúsenosti, meniac (hoci veľmi postupne, ale bezpečne) 
kolektívne vedomie. Zároveň mi skúsenosť ukázala, že iba nájdením 
pokoja a lásky v sebe môžem sa viac a lepšie odovzdať aj iným...
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sžuchová@: Keď som začínala písať, spoločenské otázky ma zau-
jímali veľmi málo. Bola som mladá a zahltená témami a problémami, 
ktoré som považovala za výsostne osobné, a ktoré určovali moje pí-
sanie. V tom čase mi na iné hádam ani neostával čas. Napriek tomu, 
teda bez akejkoľvek snahy, som sa stala „dieťaťom svojej doby“. Bola 
som napríklad jedna z prvých, ktorá do slovenskej literatúry prinies-
la tému nomádstva mladých ľudí v moderných časoch, teda tému, 
ktorá sa neskôr stala v súčasnej slovenskej literatúre jednou z kľúčo-
vých. Alebo iný príklad; môj debut mnohí označovali za postmoder-
nú knihu, hoci v tom čase som snáď poriadne ani nevedela, čo je to 
postmoderna. Myslím si teda, že spoločenská klíma, kontext, v kto-
rom žijeme, nás ovplyvňuje chtiac-nechtiac, a to aj v prípade, ak sa 
voči nemu skôr vymedzujeme. Neskôr som sa o spoločenské otázky 
začala viac zaujímať aj explicitne a občas napíšem publicistický text. 
V literárnych textoch ich síce primárne nereflektujem, ale tiež román 
Zlodeji a  svedkovia niekto z  kritikov označil ako „spoločenský ro-
mán“. Takže znovu platí, že sa tam „verejná“ téma dostala bez mojej 
explicitnej snahy. Samu ma prekvapuje, ako často v tomto rozhovore 
opakujem dôležitosť nie celkom vedomých procesov, ale poviem to 
opäť: aj spoločenská klíma, Zeitgeist, je niečo, čo sa na polovedomej 
až nevedomej úrovni vplieta do nášho umenia. 



asdad
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Muharem Bazdulj (1977), srbský a bos-
nianskohercegovinský prozaik, novinár 
a prekladateľ. 

Absolvoval anglistiku na Filozofickej 
fakulte v Sarajeve, na tej istej fakulte 
magistroval literárno-historické vedy.

Uverejnil One Like A Song (1999), 
Druga knjiga (2000), Travničko trojstvo 
(2002), Koncert (2003), Đaur i Zulejha 
(2005), Poslovi i dani (2005), Tranzit, 
kometa, pomračenje (2007), Heroes 
(2007), Čarolija (2008), Filigranski ploč-
nici (2009), Sjetva soli (2010), April na 
Vlašiću (2011), Karlovački mir (2012), 
I drugi su pjevali o ratu (2012),  Bajina 

bašta, pepeo (2013), Jeres nominalizma (2014), Između krajnosti 
(2015), Mali prozor (2016), Lutka od marcipana (2016, do slovenčiny 
preložil Karol Chmel).

Preložil z angličtiny početné diela. Jeho tvorba je prekladaná do 
viacerých jazykov.

Žije v Belehrade.

Foto: Anđelko Vasiljević



138

Márius Kopcsay (1968) prozaik, no-
vinár a hudobník. 

Pracoval ako redaktor vo viacerých 
médiách, bol hlavným a  zodpovedným 
redaktorom časopisu Mosty. 

Uverejnil knihy: Kritický deň (1998), 
Stratené roky (2004), Domov (2005), 
Zbytočný život (2006), Mystifikátor 
(2008), Medvedia skala (2009), Veselé 
príhody (2012).

Je laureátom Ceny Ivana Krasku za 
knihu Kritický deň, trojnásobným fina-

listom literárneho súbehu Poviedka a štyrikrát bol nominovaný za 
cenu Anasoft litera. S románom Dom bol finalistom Großen Preises 
für Osteuropäische Literatur. Získal aj ročné ocenenie Asociácie 
organizácií spisovateľov Slovenska (2007).

Žije v Modre.
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Muharem Bazdulj @ 
Zdenka Valentová-Belićová @ 
Márius Kopcsay

POJMOM IDENTITA ČASTEJŠIE  
PODČIARKUJEME TO, ČO NIE SME

Literatúra a umenie nás vychovávajú k empatii

Belehrad @ Nový Sad @ Modra

zvb@: Kultúrna identita ako významná súčasť bytia jednotlivca 
ale aj kolektívu sa neustále mení a rozvíja. Je to dynamický jav s po-
četnými synchrónnymi a diachrónnymi obmenami. Kultúrne identi-
ty, ktoré prichádzajú do styku, v dôsledku interaktívneho vzťahu sa 
navzájom ovplyvňujú, a to nielen tak, že dominantná kultúra zane-
cháva stopy na podradených, ale aj tá silnejšia kultúrna identita si 
preberá určité prvky z podradených. Mohli by sme o tom diskutovať, 
ale ako ilustratívny príklad tohto javu možno uviesť tradíciu vypíja-
nia čaju v anglickom prostredí v dôsledku kolonizovania Indie.

Literatúra a umenie vôbec zohrávajú významnú úlohu na formo-
vaní kultúrnej identity jednotlivcov a skupín. Čomu nás dnes učí li-
teratúra a ako svoje poslanie v tomto procese vidíte vy?

mbazdulj@: Kedykoľvek počujem slovo identita, spomeniem si 
na detail, ktorý som prečítal v jednom rozhovore s Milanom Kunde-
rom. Vo svojej neskorej frankofonnej fáze tento spisovateľ napísal aj 
krátky román s názvom Identita. Keďže je toto slovo takmer vo 
všetkých jazykoch podobné, spisovateľovi začali prichádzať exem-
pláre preložených vydaní s ľahko rozpoznateľným titulom. Avšak 
islandské vydanie malo názov, ktorý sa vôbec nepodobal ostatným. 
Kunderovi neskôr, ako vysvetľoval, povedali, že v islandčine ne-
jestvuje slovo analogické pojmu identita. Neviem, či je to naozaj tak, 
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ale ja som si pomyslel, že to má svoju logiku. Jazyk, ktorý vzniká na 
malom ostrove ďaleko od všetkého, nepotrebuje vytvoriť slovo, kto-
rým by podčiarkol rozdiel. Chcem povedať, že je identita omnoho 
častejšie spôsob vysloviť to, čo nie sme, ako spôsob povedať, čo sme. 
V postjuhoslovanskom kontexte je toto zvýraznené. Chorvátska, 
bosnianska a čiernohorská kultúrna identita za posledné dve desať-
ročia sa predovšetkým zakladala na dištancovaní sa od srbskej 
identity. V Srbsku je v poslednej dobe rovnako populárne dištancovať 
sa od juhoslovanskej identity. Keďže je mojím rodiskom Bosna a Her-
cegovina, ktorú nazývajú malou Juhosláviou, mne sa určitá širšia 
juhoslovanská identita sama od seba vnútila. Nemôžem si predstaviť, 
aby som sa ohraničil len na jednu časť vlastnej jazykovej, literárnej 
a kultúrnej tradície – a do mojej tradície rovnako patria tak Andrić, 
ako aj Krleža, Crnjanski a Njegoš. V tom zmysle ma zaujíma aj to, 
ako sa otázka identity rieši medzi Slovákmi a Čechmi po zániku ich 
spoločného štátu. Mne Česko-Slovensko pripomínalo menej zložitú 
Juhosláviu – štát, v ktorom by boli len Srbi a Chorváti – proste skrze 
početnosť Čechov by som porovnal k Srbom a Slovákov k Chorvá-
tom. Možno toto dosť banálne personifikovať otázkou: Považuju 
Slováci dnes Kunderu v určitom zmysle za svojho spisovateľa?

mkopcsay@: Začnem od konca. Kundera je špecifický prípad. 
Neviem, či možno Kunderu vnímať ako svojho spisovateľa, lebo 
je neopätovaný vzťah, a to rovako v prípade Čechov, ako keď ide 
o Slovákov. Napokon pri spisovateľoch identita, v zmysle príslušnos-
ti k nejakému etniku alebo kultúre, nie je pre mňa dôležitá. Ak mu 
rozumiem, potom je to môj spisovateľ. V tomto zmysle považujem 
Kunderu za svojho spisovateľa, podobne ako mnohých ďalších auto-
rov z  iných končín sveta. Naopak, mnohí slovenskí spisovatelia, 
o ktorých sme sa napríklad učili v škole, mi pripadajú cudzí – a celé 
to velebenie slovenského ľudu a jeho romantizovanie je pre mňa ne-
zrozumiteľné.

Pokiaľ ide o  vzťah medzi slovenskou a  českou kultúrou, ten je 
veľmi úzky, hoci asymetrický. Teda Slováci lepšie rozumejú po česky 
a viac vnímajú českú kultúru, než naopak. Ale to nie je ojedinelý jav 
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(napríklad u Švédov alebo Nórov). Teda mnohých českých spisovate-
ľov, dramatikov alebo hercov považujem za svojich, české filmy po-
zerám takmer denne, podobne aj českú televíziu, české reálie sú mi 
blízke rovnako ako slovenské. Pritom v období delenia Česko-Slo-
venska bolo aj medzi nami prítomné napätie a mnohí moji spoluob-
čania boli schopní v roku 1990 vykrikovať na námestiach „Česi, peši 
do Prahy!“ a podobne. To všetko je, našťastie, preč. 

V  každom prípade nedokážem svoju identitu neodvodzovať 
striktne od konkrétneho pojmu – či už je to národ, štát, alebo mesto. 
Neviem byť presvedčeným a nekritickým Slovákom, ani Bratislavča-
nom, cítim svoju identitu skôr intuitívne. Často konkrétne, alebo 
dokonca v podobe akéhosi negatívneho vymedzenia sa. Napríklad 
keď sa niekto príliš oháňa svojou identitou, alebo skrátka niečím, 
s čím sa neviem a nechcem identifikovať. Napokon už úvod správne 
naznačuje, že identita sa musí odvodzovať od niečoho oveľa trvác-
nejšieho, než sú režimy a  štáty. V  tomto zmysle sa dokážem bez 
problémov stotožniť s Európou či Európskou úniou.

mbazdulj@: Začnem aj ja od konca. Ak hovoríme o stotožňovaní 
s Európou alebo Európskou úniou, to sú z mojej perspektívy predsa 
dve odlišné veci. S Európou sa poľahky stotožním, ale s EÚ trochu 
ťažšie, a to z veľmi jednoduchého dôvodu: nie som totiž občanom 
ani jednej z členských krajín EÚ. Zakaždým, keď cestujem do Ríma, 
Paríža alebo do Viedne, mi toto pripomenie banálna skutočnosť, keď 
nemôžem odovzdať pas na kontrolu na niektorom okienku označe-
nom hviezdnym kruhom, ale si musím zastať do radu pred okienkom 
s pôvabným nadpisom „Others“. 

Všetky krajiny tzv. západného Balkánu majú jasnú EÚ perspektí-
vu a teoreticky o niekoľko rokov, po splnení byrokratických podmie-
nok, a ja by som mal byť štátny občan EÚ. A znovu pristihnem seba, 
ako mi napadá, možno aj z nejakého takmer stereotypného balkán-
skeho pesimizmu, že si dokážem skôr predstaviť, že EÚ zanikne, ako 
do seba vsiakne aj túto časť sveta.

Spomenul som už dvakrát ten famózny Balkán, teoreticky kolísku 
Európy, a prakticky večne európske „iné“. Básnik Stevan Tontić má 
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jeden prekrásny verš „V plytkej Európe, v hlbokej Ázii“. V kontexte 
tých širokých pohybov mne je aj európska identifikácia primalá. 
Možno pre ten Balkán, alebo pre ten orient, ktorý mi znie v mene, 
potrebujem niečo širšie. Najľahšie by bolo povedať, že som kozmopo-
lita alebo občan sveta, ale ani to by nebolo celkom pravdivé. 

Ak hovorím o Balkáne, ktorý najlepšie poznám, som si vedomý 
toho, že sa bosnianski moslimovia, a sčasti aj Albánci, vo veľkej 
miere okrem s Európou identifikujú aj s Tureckom. Srbi z druhej 
strany, ako aj časť Čiernohorcov, majú sentimentálny vzťah k Rusku. 
Nakoľko môžem vidieť, z perspektívy Strednej Európy, do ktorej 
patrí aj Slovensko, a čoho ilustráciou je aj aktuálna utečenecká kríza, 
jestvuje určitá pochybnosť, nech nehovorím animozita voči islam-
skému svetu. Menej chápem vzťah k Rusku. Existuje u Slovákov ne-
jaký pozostatok panslavenského pocitu, alebo ho identifikácia so 
Západom úplne zatlačila? Nakoniec patria Rusko a Turecko do Euró-
py, s ktorou sa môžeme identifikovať? Vráťme sa k literatúre a kultú-
re. Ak má pravdu Emil Cioran (ďalší Balkánec), keď hovorí, že je 
Európa „spoločnosť románov“, potom sú tu Dostojevskij a Orhan 
Pamuk lepší argument od formalistických zámienok bruselských 
byrokratov.

mkopcsay@: Možno zo mňa prehovorí na chvíľu viac novinár 
než spisovateľ, ale život ma donútil uvažovať o oboch kategóriách – 
teda o kultúrnej a politickej – do značnej miery oddelene.

Veľmi by som vám doprial, aby ste čoskoro zažili pocit, keď nie-
lenže ukazujete pas pri okienku s hviezdičkami, ale keď ho nemusíte 
ukazovať vôbec. Žijem v Bratislave, ktorá je kúsok od rakúskej hrani-
ce. Do svojich 21 rokov sme sa dívali na Rakúsko z Bratislavského 
hradu, alebo z hradu Devín a na druhý breh sa dalo dohodiť kame-
ňom. Ale žil som s pocitom, že je to niečo nedostupné, ako by mal 
človek snívať o lete na Mesiac.

Dnes si hocikedy sadnem na autobus, odveziem sa do rakúskeho 
Hainburgu na prechádzku alebo na nákup, nikomu neukazujem ni-
jaké doklady, nemusím si meniť peniaze. Som kedykoľvek a v priebe-
hu pár minút v inom kultúrnom svete, a tu už sa dostávam ku kultúr-
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nemu rozmeru, môžem dýchať iný „kultúrny vzduch“. Asi tento 
argument znie ako banalita, ale predstavuje presne ten európsky 
rozmer, na ktorý sa ľahko zvyká, a je praktický len na prvý pohľad. 
Lebo slobodný pohyb, možnosť študovať, pracovať a cítiť, že už aj tá 
Viedeň alebo Berlín sú tak trochu „naše“ a nie je to nepriateľská cu-
dzina, má aj kultúrny rozmer. Veď máme spoločné kultúrne tradície 
a aj spoločnú politickú reprezentáciu, akokoľvek je možno nemotor-
ná a byrokratická alebo plytká. To sú predsa politici vždy, či sú eu-
rópskoúnijní, alebo slovenskí alebo bosnianski.

Odpoveďou o Rusku vás prekvapím: Sympatie k Rusku sú na 
Slovensku na môj vkus až priveľké. A tu už musím začať oddeľovať, 
lebo Rusko ako krajina Dostojevského mi je blízka, ale Rusko ako 
krajinu Putina, žiaľ, vnímam ako hrozbu. Takže áno, Dostojevskij 
a Pamuk a ich krajiny patria do Európy, politický štýl Putina či Erdo-
gana nie. Ako vlastne vyriešiť tento rozpor? Preto tiež považujem za 
podstatnú našu zakorenenosť k Západu a jeho hodnotám – predo-
všetkým hovorím o tolerancii, o schopnosti mierového spolužitia 
rôznych národov, konfesií, sociálnych vrstiev. (Mimochodom, „pro-
tiislamské nálady“ sú nielen strachom z neznámeho, ale výdatne ich 
živí populizmus a práve aj prokremeľská propaganda, ktorá s týmto 
fenoménom strachu pracuje.)

Ostať spoločnosťou, ktorá je otvorená a kultúrna, je pre mňa 
vyššou hodnotou, než toľko zneužívaný a prekonaný, ak nie priam 
kontraproduktívny panslavizmus. Tým skôr, že sme – súhlasím – 
všetci občanmi sveta. Ak by za nás – alebo z nás hovorili spisovatelia, 
nepochybne by sme sa dohodli.

mbazdulj@: Minulý týždeň som cestoval do Viedne a pokým 
som čakal autobus do Westbahnhofu, vidím, že zo susedného nástu-
pišťa odchádzajú autobusy do Bratislavy, takmer ako lokálne autobu-
sy. Čítal som niekde, že sú Viedeň a Bratislava zemepisne dve najbliž-
šie hlavné mestá v celom svete. Že by sa v praktickom zmysle dalo 
povedať, že je Bratislava takmer predmestie Viedne?

Keď ide o politický štýl Putina a Erdogana, ľahko sa uzhodneme, 
že sa ťažko vtesnávajú do formy šablónu liberálnej demokracie. 
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Avšak čo budeme s Orbanom, Berlusconim alebo – na konci koncov 
– čo s Trampom? Chcem povedať, že nedemokratické hodnoty v praxi 
nie sú uplatniteľné len v krajinách na okraji Európy alebo Západu. 

Bol som vtedy ešte malý, ale si dobre pamätám, že koncom osem-
desiatych, v čase finálnych príprav na pád komunizmu a vojnové 
roztrieštenie Juhoslávie, existoval predsudok, že je Stredná Európa 
niečo a priori dobré, pokým by Balkán bol niečo a priori zlé. Už 
vtedy som mal silný odpor k takému zjednodušeniu. Pokým najväčší 
juhoslovanskí spisovatelia toho času velebili Strednú Európu, s Bal-
kánom sa identifikovala populárna hudba. V piesni Džoniho Štulića 
Balkan jeden verš hovorí: „My sme ľudia Cigáni, s osudom preklia-
tym.“ Keď hovoríte o tolerancii, o schopnosti pokojného žitia rôz-
nych národov, vierovyznaní, sociálnych vrstvách, mne sa zdá, že je 
na také niečo v dnešnom svete možno aj jediný pravý lakmus ukazo-
vateľ vzťah voči Cigánom. Nevzťahuje sa to len na reláciu k živým 
ľuďom; stačí porovnať spôsob, ako svet pripomína nacistickú genocí-
du nad Židmi a ako genocídu nad Rómami. 

Západné hodnoty, predovšetkým keď ide o ľudské práva, aj naďa-
lej sú majákom, podľa ktorého sa pohybujú pozbavení práv na celom 
svete. Ale z perspektívy Západu zdá sa mi, že prišiel čas na to, aby sa 
seriózne pouvažovalo o čoraz väčšej diskrepancii medzi propagova-
nými ideálmi a cynickou praxou. 

Spomenul som Trampa, a na um mi padlo something completely 
different. Opýtam sa Vás, aké sú na Slovensku reakcie na Nobelovu 
cenu udelenú Bobovi Dylanovi?

kopcsaym@: Neviem, či existujú jednotné alebo určujúce reakcie 
na Boba Dylana. Kolega spisovateľ Peter Bilý to napríklad zhodnotil 
slovami, že „možno onedlho dostanú ceny za umeleckú kritiku aj 
športoví komentátori“. Osobne sa musím priznať, že nepatrím ku 
generácii Dylanových fanúšikov. A  takisto udeľovanie Nobelových 
cien nedokážem považovať za smerodajné.

Ale Dylanova nominácia pripomína fakt – aby som sa oblúčikom 
vrátil k  téme identity – že k spisovateľovi patrí aj angažovanosť, či 
prinajmenšom jasne vyprofilované postoje. Spisovateľ by sa mal 
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identifikovať so svedomím a s dobrom. Prekvapuje ma, keď sa dozve-
dám, ako ten-ktorý spisovateľ sympatizoval s  nacizmom, alebo aj 
s  komunistami, hoci v  ich službách, možno z  konjunkturálnych, 
existenčných dôvodov a možno i z presvedčenia. V dejinách literatú-
ry bolo mnoho takých autorov.

V každom prípade dnes nemusíme čeliť žiadnemu nátlaku, a o to 
viac ma prekvapuje nacionalistická alebo propagandistická orientá-
cia u niektorých spisovateľov. Výhodou spisovateľa je schopnosť od-
haliť a  pomenovať problém skôr, než si ho všimnú politici alebo 
médiá – možno aj fakt, na ktorý upozorňujete, že sa ideály slobody 
a cynická prax od seba často odlišujú a aj zdanlivo etablované západ-
né demokracie stoja pred nevyhnutnosťou zmeny. Je nepochybne 
rozdiel, či jej iniciátormi budú rozhľadení intelektuáli, alebo populis-
ti, či tvorcovia konšpiračných teórií.

Identifikácia s týmto poslaním je pre mňa silnejšia, než napríklad 
národná identita. Ale keď o tom hovoríme, musím súhlasiť, že cítim 
do veľkej miery príslušnosť k fenoménu strednej Európy – k Ma-
ďarom i Čechom, keďže mám maďarských a českých predkov, ale aj 
k Rakúsku (kultúra, tradície, gastronómia...). Preto by ma zaujímalo, 
či existuje niečo ako príslušnosť k Balkánu – ako k celku. Mimocho-
dom očami Stredoeurópana predstavuje Balkán trochu „exotiky“, 
vášne, emócií, ale nie je to vonkoncom negatívna konotácia, skôr 
naopak.

mbazdulj@: Niekedy sa mi zdá, že je hlavný rozdiel medzi Bal-
káncami a Stredoeurópanmi to, že sa navzájom veľmi málo poznajú. 
Ak hovoríme o literatúre, najľahšia cesta pre niektorého bulharského 
alebo albánskeho alebo gréckeho spisovateľa, aby bol preložený v Srb-
sku alebo Chorvátsku, dajme tomu, je, aby predtým jeho dielo bolo 
preložené do angličtiny ako „svetového“ spisovateľa. Priama komu-
nikácia medzi kultúrami, bez anglického sprostredkovania, takmer 
ani nejestvuje. Zdá sa mi, že v Strednej Európe nie je tak, ale možno 
je podobne ako s tou trávou, čo sa z druhej strany vždy zdá byť ze-
lenšia. Keď ide o hudbu, celobalkánsku príslušnosť možno ľahšie 
postrehnúť, ale aj tu možno nájsť identitovo – národné dôvody na 
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konflikt. V  tom zmysle srdečne odporúčam skvelý dokumentárny 
film bulharskej režisérky Adely Peevej Čia je toto pieseň (http://www.
imdb.com/title/tt0387926/). 

Keď hovoríme o Balkáne a hudbe, dokonca aj už spomenutého 
Boba Dylana môžeme stiahnuť do toho kontextu. Jeho predkovia 
boli istanbulskí Židia, ktorí sa prostredníctvom Ukrajiny nakoniec 
dostali do Ameriky. Z toho potom vyplýva, že aj Dylan vláči so sebou 
aj balkánsku aj stredoeurópsku symbolickú batožinu. A to mi je teraz 
dobrým východiskovým bodom, aby som sa nadviazal na Vaše roz-
jímanie o  škodlivých účinkoch nacionalistickej orientácie medzi 
spisovateľmi. Kvislingovia balkánski a  kvislingovia stredoeurópski 
vďačne pomohli Hitlerovi v holokauste, často za intelektuálnej logis-
tiky spisovateľov. V poslednej dobe v Srbsku, ale aj v Chorvátsku 
a v Bosne, čoraz hlasnejšie počuť hlasy tých, ktorí sa pokúšajú relati-
vizovať úlohu lokálnych kvislingov v prenasledovaní Židov a Rómov.

mkopcsay@: Celkovo, žiaľ, počuť teraz akosi častejšie hlasy tých, 
ktorí sa snažia relativizovať históriu a jej hrôzy. Na Slovensku máme 
v parlamente stranu, ktorá vykazuje nielen všetky znaky extrémiz-
mu, ale napríklad mnohí jej prívrženci popierajú holokaust. Do ve-
rejnej diskusie prenikajú vo všeobecnosti útoky na iné národnosti, 
rasy, náboženstvá a  tento posun zachvátil aj tzv. mainstreamové 
strany a politikov. Nielen v Európe, ale ako sme svedkami v USA, aj 
na druhom brehu Atlantiku. Pekne tento proces vystihuje myšlienka, 
podľa ktorej sa dnes objavujú – aj spolitizované – snahy reinkarnovať 
históriu. A potom sú to snahy pozerať sa dopredu, vytvárať nové ci-
vilizačné spojenia a spolu s tým trvať na hodnotách, ako je ľudskosť, 
tolerancia a  sloboda. Iné nám nezostáva len premietať túto našu 
ľudskú identitu do budúcnosti, držať sa jej, byť ľudský, aj keď to 
zdanlivo nie je v  móde. Úloha spisovateľa a  všeobecne umelca je 
v tomto procese nezastupiteľná.

mbazdulj@: Áno, s tým súhlasím a to je dobrý a  vhodný tón, 
akým sa hodí uzavrieť tento rozhovor: poslanie spisovateľa a umelca 
je nenahraditeľné keď ide o šírenie úzkych brán vnútoných identít. 
Vieme, že Flaubert povedal „Pani Bovaryová, to som ja!“, ale ešte 
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drahocennejšie je to, že každý jeho čitateľ aj po viac ako sto rokoch sa 
môže cítiť ako nešťastne vydatá Francúzka z devätnásteho storočia. 
Literatúra a umenie nás vychovávaju k empatii, učia nás, ako byť 
niekto iný. Vďaka literatúre a umeniu sa môžeme aspoň nakrátko 
vymaniť z väzenia vlastného „ja“, môžeme znovu byť dieťaťom, mô-
žeme byť ženou, černochom, Židom, môžeme byť to, čo nie sme, aby 
sme znovu pochopili to najhlbšie a najpodstatnejšie v nás samých, to, 
čo nás spája so všetkým živým. Hľa, znovu sa povráva o „studenej 
vojne“, a ja si spomínam ako Sting vtedy, počas skutočnej studenej 
vojny, na hudbu Prokofjeva napísal báseň Rusi, v ktorej ako obranu 
od apokalypsy ozrejmil pravdu, že aj Rusi milujú svoje deti („Rus-
sians love their children too”). Už ako malý som v tom verši videl 
niečo príliš okaté, až blahosklonné, čo napriek všetkému nezrušilo 
šľachetnosť základného odkazu. O tridsať rokov neskôr táto pieseň je 
ešte aktuálnejšia ako v čase svojho vzniku. Ak nás umenie nenaučí, 
že aj naši nepriatelia milujú svoje deti, ak nás nenaučí to, čo verš 
Duška Trifunovića tak pekne zhrnul, teda „že duše len toľko máš, 
koľko nepriateľom svojim dáš (duše samo tolko ima koliko je deliš sa 
dušmanima)“, tak je potom všetko márne.
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Gojko Božović (1972), srbský básnik, 
literárny kritik, esejista, vydavateľ a pod-
predseda Srbského PEN klubu.

Napísal básnické zbierky: Podzemni 
bioskop (1991), Duša zveri (1993), Pesme 
o stvarima (1996), Arhipelag (2002), Ele-
menti (2006) i Obližnja božanstva (2012); 
zbierku esejí Poezija u vremenu. O srps-
koj poeziji druge polovine 20. veka (2000) 
a Mesta koja volimo. Eseji o srpskoj po-

eziji (2009); zostavil antológie: Antologija nove srpske poezije (2005), 
Place We Love. An Anthology of Contemporary Serbian Poetry (2006, 
2011) a  Svet oko nas. Evropski gradovi u novoj srpskoj pripoveci 
(2009).

Získal ceny za poéziu: Matićev šal, Branu Crnčevića, Đuru Jak-
šića, Branka Ćopića a Európa Giovani International Poetry Prize 
a ocenenie za esejistiku Borislava Pekića.

Je zakladateľ a redaktor vydavateľstva Arhipelag a Belehradského 
festivalu európskej literatúry. 

Žije v Belehrade.
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Ján Zambor (1947), slovenský bás-
nik, literárny vedec a prekladateľ. 

Prednáša na Katedre slovenskej li-
teratúry a literárnych vied Filozofskej 
fakulty Univerzity Komenského v Brati-
slave.

Uverejnil básnické zbierky Zelený 
večer (1977), Neodkladné (1980), Kôň na 
sídlisku (1983), Plné dni (1988), Pod 
jedovatým stromom (1995), Soprán daž-
ďových kvapiek (2000), Melancholický 
žrebec (2003), Sťahovavé srdce (2007), 

Zelený večer / Grüner Abend (2012), Obnova / Adnajlenne (2013), 
Dom plný neviditeľných (2014). Uverejnil sedem odborných kníh 
z oblasti literárnej vedy. 

Trikrát je odmenený Cenou Jána Hollého Literárneho fondu 
(2001, 2005, 2007), dvakrát Cenou Klubu nazávislých spisovateľov 
(2010, 2013). Taktiež dostal cenu vydavateľstva Slovenský spisovateľ, 
cenu vydavateľstva Tatran, Cenu Zory Jesenskej a viackrát je odme-
nený výročnými prémiami Literárneho fondu.

Žije v Bratislave.
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Gojko Božović @ 
Vladimíra Dorčová-Valtnerová @ 
Ján Zambor

 

BÁSEŇ JE PRIESTOROM  
UNIVERZÁLNEJ ĽUDSKEJ IDENTITY

Existencia a identita sú staré témy poézie,  
mení sa iba ich chápanie

Belehrad @ Maglić @ Bratislava

vdv@: Básnická identita je osobitný druh existencie, dominujú 
v nej univerzálne a abstraktné pocity. Gojko Božović, básnik, literár-
ny kritik, esejista a vydavateľ z Belehradu, vo svojej eseji Kultúra ako 
kapitál hovorí, že kultúra je kapitál tak v skutočnom, ako aj v symbo-
lickom zmysle. Jeho spolubesedník Ján Zambor v zbierke Nádhera 
zmesi, ktorá je súčasťou knihy Sťahovavé srdce (2007), a konkrétne 
v rovnomennej básni z opusu španielskej tematiky, v ktorej „Všetci 
medzi sebou hovoria po španielsky, Estónky, Rumunky, Bulharky 
a Brazílčania, iba dámy z Ukrajiny, Kazachstanu, Kirgizstanu a Uzbe-
kistanu znova – z nostalgie? – po rusky“,  konštatujete: „Niekedy 
priveľmi sám, / akoby som ani nebol. Byť / je byť kompatibilný.“ 

Ak bytie pozorujeme ako identitu a identitu ako bytie, čo je iden-
tita pre Vás? Ako ju vnímate a spracúvate vo svojej básnickej dielni, 
v ktorej preferujete minimalizmus, ale nestránite sa ani dlhších lyric-
kých pásem, prízvukujete zakotvenosť básne v životnej empírii a sú-
časne báseň ako umeleckú stavbu? 

zamborj@: Keďže ste si osobitne všimli moje pásmo Nádhera 
zmesi, môžem vyjsť pri uvažovaní o  identite z  nej. Toto relatívne 
rozsiahle lyrické pásmo možno chápať ako súčasnú simultanistickú 
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báseň. Ako vieme z dejín poézie 20. storočia, tento básnický žáner 
iniciovali Guillaime Apollinaire a Blaise Cendrars, rozvíjali T. S. Eliot 
a Ezra Pound a pozoruhodne inovačne uplatnili napríklad Octavio 
Paz a Miroslav Válek. Takéto pásmo ašpiruje na komplexnejší obraz 
situácie súčasného človeka a sveta. Spája sa s  tradíciou básnického 
kubizmu, s jeho mnohorozmernosťou. Na podobe môjho simul-
tanizmu v  básni Nádhera zmesi sa podpisuje najmä multikultúr-
nosť.  Prispievajú k nemu aj rozmery postmoderného či dekon-
štrukcionistického diskurzu. Pásmo akoby zodpovedalo definícii 
postmoderny od Octavia Paza ako znásobenej moderny. V plnosti si 
to uvedomujem až teraz. Báseň totiž vznikala spontánne pod tlakom 
bohatých zážitkov, pravda, medzi nimi boli aj zážitky intelektuálneho 
charakteru.

 Nádhera zmesi sa  viaže na môj trojmesačný pobyt v  Madride 
roku 2003 na hispanistickom literárno-lingvistickom kurze, na kto-
rom sa zúčastnilo 25 učiteľov z rozličných rozvojových krajín a krajín 
prístupového procesu a rozdielnych svetadielov. Tri mesiace som žil 
v multikultúrnom prostredí. V prvej časti tejto cyklickej básne z isté-
ho odstupu fragmentárne predstavujem pestrú galériu prevažne 
ženských postáv rozličnej národnej, kultúrnej a náboženskej prove-
niencie, rozdielnych pováh a  správania. Istá nostalgia za minulým 
v obraze niektorých postáv tiež súvisí s identitou, ktorá sa od rozme-
ru minulého v človeku nedá odmyslieť. Problém identity má naprík-
lad aj podobu vzdania sa svojho v prospech cudzieho z pragmatic-
kých dôvodov, čo je zdrojom ľútosti i dobromyseľnej irónie: „Moletná 
Bulharka Stela má bujné vlasy prefarbené na blond. S prirodzenými 
gaštanovými by bola krásna.“ Možno to povedať aj tak, že niektoré 
účastníčky kurzu si nasadzujú masky, aby v  španielskej metropole 
uspeli. Tieto veci podávam v nadľahčenej modalite.

 V druhej časti básne približujem diachrónny, najmä architekto-
nický multikulturalizmus Toleda. V  súvislosti s  týmto mestom sa 
tam objaví aj výraz nádhera zmesi.

 V tretej časti na pozadí pocitu uplývania času, ako ho evokuje 
madridská rieka Manzanares, relativizujem totožnosť madridských 
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zrekonštruovaných historických stavieb a parkov v porovnaní s ich 
pôvodnou podobou.

 Vo štvrtej časti, z ktorej pochádza Váš druhý citát, silne pociťova-
ná samota a izolovanosť lyrického subjektu vo veľkomeste, absencia, 
zablokovanie komunikácie, vedie k charakteristike jeho situácie „Byť 
/ je byť kompatibilný“, ktorá je podľa mojej mienky aj všeobecnejšou 
charakteristikou situácie človeka v  súčasnom svete. Táto veta má 
platnosť existenciálnej gnómy, poznania, ktoré vzišlo z  konkrétnej 
skúsenosti. Výrok možno vykladať aj širšie. Kompatibilnosť nie je 
možná bez vzťahu k inému či iným, bez istej miery ich identity. Je 
podmienkou plnohodnotného bytia, ba vlastne aj bytia vôbec, preži-
tia. Nie je možná ani bez rešpektovania osobitosti toho druhého, 
teda tolerancie.

 V piatej časti sa téma samoty a spoločenstva rozvíja v súvislosti 
s inváziou do Iraku a madridskými masovými protestnými demon-
štráciami, na ktorých sa subjekt básne zúčastňuje a v jednej oblasti 
svoju osamotenosť prekonáva:

 Širokými ulicami postupuje rozvodnená ľudská rieka.

 Každý sám a nečakane spolu.
 Osamotený úzkostný tlkot a znezrady jeden spoločný 
          nesmierny tlkot.

Posledná šiesta časť sa viaže na návštevu Portugalska, v ktorej bar 
s názvom Onda na najzápadnejšom cípe európskej pevniny na bre-
hoch Atlantiku subjektu pripomenie rieku Ondavu v  jeho sloven-
skom rodnom kraji, „rieku... chlapčenského snenia o lodiach a mo-
riach“. Je to jeden z dôležitých zavŕšujúcich akordov básne. 

Touto skicovou rámcovou interpretáciou z  jedného hľadiska sa 
problém identity v tejto básni nevyčerpáva. Jej zjednocujúcim zna-
kom a sémantickým gestom je fascinácia etnickou a kultúrnou pes-
trosťou sveta. Ako o tom svedčí táto báseň aj iné básne mojej zbierky 
a iných kníh, v nijakom prípade nie som stúpencom straty etnickej či 
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národnej kultúrnej identity a kultúrnej unifikácie. Na druhej strane 
národné vnímam ako špecifický priesečník vzťahov.

Fascinácia pestrosťou sa však už v básni Nádhera zmesi zakaľuje 
tragickými motívmi vojny a teroristického ohrozenia. Motív teroriz-
mu naplno prepukne v ďalšej básni zbierky Vlak všetkých inšpirova-
nej teroristickými útokmi na madridské prímestské vlaky. Hororové 
obrazy nie sú surrealistické výtvarné exponáty v galérii, surrealistické 
básnické vízie ani nejaké postmoderné simulákre, sú realitou súčas-
ného sveta. 

Predpokladám, že vzhľadom na to, že žijete v  turbulentnom 
priestore s  tragickými udalosťami minulých rokov, ktorých stopy 
ešte nevychladli, sa s  podobnou problematikou vyrovnávate aj vy. 
Aké problémy identity exponujete vo svojich básňach? 

božovićg@: Existencia a  identita sú staré témy poézie, mení sa 
iba ich chápanie. Ono nemôže vždy byť rovnaké, mení sa tak, ako sa 
mení samotná poézia, rovnako sa mení aj zažívanie identity v nových 
existenciálnych výzvach. Náš svet sa dramaticky mení. Zmenil sa 
spôsob, akým píšeme. Zmenil sa spôsob, ktorým komunikujeme, 
dokonca sa zmenilo aj to, že čoraz menej komunikujeme priamo, 
keďže častejšie komunikujeme prostredníctvom digitálnych spros-
tredkovateľov. Zmenili sa technológia a spôsob, akým sa ona zúčast-
ňuje našej každodennosti. Dramaticky sa zmenil status kultúry. Ona 
po prvýkrát v modernej dobe nie je dominantná matrica moderných 
spoločenstiev nezávisle od ich sociálnej alebo ideologických profilá-
cií. Na druhej strane, svet vošiel do obdobia nekonečnej zábavy, 
a ako sa teraz veci majú, neplánuje sa v bližšej dobe zo stavu umŕtve-
nosti onedlho dostať. Stredná vrstva, na ktorej v  modernej dobe 
spočíva vysoká kultúra so svojimi obsahmi, sa vo veľkej miere vzdala 
vysokej kultúry ako zdroja svojej historickej a  sociálnej legitimity. 
Tie dve sily, kultúra a stredná vrstva, nerozlučiteľne zviazané v epo-
che moderny, tvarovali spoločenskú stabilitu alebo obnovovali 
spoločnosť z  popola historických zlomov, ku ktorým spravidla 
prichádzalo, aby sa narušila rovnováha síl, ktoré tvarujú epochálny 
horizont.
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A vo chvíli nášho rozhovoru dejiny sa ohlásili nahlas. Dejiny sa 
ani neskončili, ani nespoznali svoj koniec, nie je to ani nešťastné 
privilégium iba malých národov. Dnes sa hovorí o kríze, ale podľa 
všetkého, v kríze je i sama kríza. Najviacej sa hovorí o ekonomickej 
kríze, ale myslím si, že je ona menej dôležitá ako kríza zmyslu a kríza 
vkusu, a obe tieto krízy zachvátili súčasný svet v úplnosti. Odtiaľ sa 
na javisku našej existencie objavujú výzvy, ktoré sa, do včerajška, 
zdali byť nemožné, prinajmenšom ako pamätník na minulé a raci-
onalizované dejiny. Veľké zlomy, ktoré sa dejú pred našimi očami, od 
radu vojen v  najrozličnejších bodoch sveta po stratu bezpečnosti 
Západu, od terorizmu ako epochálnej skúsenosti a nielen ako výrazu 
jednotlivého zúfalstva alebo úmyslu po všeobecný pocit neistoty, 
ktorý je spoločný pre všetkých, bez ohľadu na to, že takmer každý 
vidí príčiny na rozličný spôsob, od nespokojnosti ako osobného ale-
bo globálneho pocitu prakticky každého nášho súčasníka po strach, 
ktorý nás robí ľudským spoločenstvom omnoho viacej od veľkých 
ideí, ideológií alebo projekcií, ktoré sú v najväčšej miere marginali-
zované.

Žijeme s ešte nevychladnutou históriou, a už prišla nová vrstva 
dejín, a  so všetkým tým teraz treba žiť. Odtiaľ ani existencia, ani 
identita nemôžu byť večne rovnaké a  skamenené, naopak, stoja 
v dynamickom vzťahu s okolnosťami, z ktorých sú iba niektoré opí-
sané. A zvlášť treba mať na zreteli, že existencia je náš najširší rámec 
vyplnený množstvom historických a spoločenských okolností, ale aj 
tým, čím sme my schopní, vedľa všetkých tých okolností a  oproti 
nim, tvarovať ako vlastnú skúsenosť a ako vlastnú realizáciu. Z dru-
hej strany identita vzniká a navrstvuje sa práve v sieti existenciálnych 
okolností a viacej závisí od nás než samotná existencia.

V dvoch novších básnických knihách Elementi (Prvky) a Obližnja 
božanstva (Neďaleké božstvá) siahol som po forme kroník ako naj-
častejšom básnickom výraze. Z  jednej strany takto som overoval, 
nakoľko je mýtické alebo historické myslenie prítomné v  prúdoch 
súčasnosti a  moderného myslenia, nakoľko sú niektoré jazykové 
a kultúrne formy prítomné aj ako výraz moderných čias. Z druhej 
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strany, zaujímalo ma, či sa niektoré staré príbehy a  večne dôležité 
pravdy môžu vyjadriť jazykom našej doby. Preto je kronika vhodná 
ako forma skúmania stykov medzi mýtickým a moderným, ktoré sa 
v rôznych historických obdobiach stále oživuje s veľkou silou.

Avšak, kronika bola závažná aj ako forma uvažovania o dejinách 
a  súčasnosti, existencie a  myslenia, skúseností a  imaginácie. Práve 
v tom vzťahu dejín a súčasnosti tvaruje sa aj otázka existencie a iden-
tity. Pred týmito knihami som uverejnil básnickú knihu Arhipelag 
(Archipelág). Jej kľúčový rámec bol obdržaný v  samotnom názve. 
Archipelág je v prípade tejto knihy metafora rozvrstveného, rozply-
nutého, disperzívneho subjektu. Taká vlastnosť subjektu je odrazom 
modernej doby. Už nik nie je človek jedného myslenia, jednej skúse-
nosti, jednej existencie v priebehu celého svojho života. Každý z nás 
v priebehu jedného ľudského dňa zistí nespočitateľné množstvo in-
formácií, zažije množstvo udalostí, prežije silné emócie. Žaden sub-
jekt už nie je monolitný, obraz archipelágu sa stáva jeho prirodzeným 
výrazom. Dospievame tým k postoju, že rozbúrená existencia vyvo-
láva a skúma, mení a tlačí identity, s ktorými prichádzame do styku.

Ako sa Vám javí súčasný svet? Ako prežívate jeho premeny? 
A ako to, čo opisuje súčasný svet, môže nájsť ozvenu v súčasnej poézii?

zamborj@: Súčasný svet je naozaj zachvátený krízou zmyslu 
a vkusu. Priestor, ktorý by mala obsadiť hodnotná literatúra, obsa-
dzuje makulatúra. Slovenské médiá môže dlhodobo zapĺňať moderá-
tor literárnych programov s pochybným vkusom, pre ktorého je lite-
ratúra iba zábava. Donekonečna sa píše o  nehodnotných knihách. 
Zahmlieva sa aj stráca hierarchia. Odmietam sa zúčastňovať na 
tomto trende. Napriek všetkému sa nevzdávam zápasu, hoci ho vní-
mam ako osamelý a neraz mám blízko k pocitom márnosti. 

Kríze vkusu a  beztvarosti veršovej produkcie sa usilujem čeliť 
výrazným umeleckým tvarovaním básne, pričom netradične pracu-
jem aj s prvkami mnohorakej literárnej tradície. 

Za dôležité pokladám aj to, s čím a s kým sa konfrontujem. Pre-
mieta sa to v mojej pôvodnej poézii, v písaní o poézii iných a v bás-
nických prekladoch. Orientujem sa na to, čo pokladám za preukáza-
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nú umeleckú hodnotu. Je to reakcia na hodnotový chaos a má to aj 
existenciálnu motiváciu spočívajúcu vo vedomí krátkosti vlastného 
života, ktorý by sme predsa nemali premárniť.

Výraznú konkretizáciu „disperzívneho subjektu“ ako „výrazu 
moderných čias“, o ktorom hovoríte, nachádzam v slovenskej poézii 
už v  lyrických zbierkach symbolistu Ivana Kraska (Nox et solitudo, 
1909; Verše, 1912); sám som jeho lyrický subjekt v monografii o tom-
to básnikovi označil ako rozptýlený či difúzny a dezintegrovaný. 
V básni Ja subjekt predkladá rad duchovných alternatív, aj diamet-
rálne odlišných, ale nevie sa prikloniť ani k jednej z nich, a tak svoju 
situáciu charakterizuje takto: „iba chaos všetkého toho, dusná neur-
čitosť, šíra rozptýlená šedá hmla...“ Ďalším slovenským básnikom, 
ktorý v poznávacom procese pracoval s princípom alternatívnosti, 
bol v šesťdesiatych rokoch minulého storočia Miroslav Válek. V sú-
vislosti s ním a s Jánom Stachom sa hovorilo aj o „viacčlennosti ve-
domia“, o jeho „viacsubjektovosti“ (František Andraščík). Poznám to 
i z tvorby Octavia Paza a Jorgeho Luisa Borgesa. 

Z  mojej poézie môžem ako využitie princípu alternatívnosti 
spojeného so zmenou optiky uviesť odsek z básne Zranení (Dom plný 
neviditeľných, 2014), ktorý kontroverzne nadväzuje na moju báseň 
Rana rána (Soprán dažďových kvapiek, 2000):

 Možno aj ten, čo rozsekal na kláte
 ružu zo susedovej záhrady
 a ja som ho označil za zlého,
 bol iba veľmi nešťastný,
 zranený nemohúcnosťou
 vyhrabať sa zo svojej biedy.

Dávnejšia báseň Rana rána sa končila takto:

 Z ruže princeznej čírych rán
 je ruža rana Pane
 od zlého človeka nás chráň!
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V istej chvíli som pocítil potrebu ten istý fakt interpretovať inak. 
Ani významové tvarovanie udalosti, jej videnie, nie je niečo navždy 
dané, nové okolnosti, nová skúsenosť a reflexia môžu viesť k inému 
výkladu. 

Ako autora ma zaujíma, ba bezprostredne sa ma dotýka, čo sa 
deje so životnými hodnotami. Je to tiež priestor reflektovať ich z hľa-
diska identity. Vyrovnávam sa s  tým ako lyrik, v  ktorého básni je 
dôležité prežívanie subjektu, ktorý sa neprezentuje veľkými ideami, 
ale citlivosťou vo vzťahu k všetkému, o čom píše, aj vo vzťahu k svetu. 
Citlivosťou k  ľudským a  iným živým bytostiam, osobitne k  zrane-
ným, k  prírode, ku krajine, ku kultúrnemu dedičstvu. Citlivosť je 
konkrétna. Citlivosť je výraz clivoty po strácanom a stratenom spo-
jení, po celistvosti a výraz túžby po nich. Citlivosť v sebe nesie poten-
ciál obnovy.

Ako básnickú príležitosť i potrebu som pocítil odklínanie krajin-
ných priestorov a objektov, najmä prírodných, ktoré nám môžu pri-
padať ako indiferentné, ich hĺbkové zvýznamňovanie a  tým aj do-
mestikáciu a duchovné zhodnocovanie. Potenciál obnovy nachádzam 
aj v uzlových a významných postavách slovenskej a európskej kultú-
ry (Konštantín Filozof, sv. Ján z Kríža a sv. Terézia Ježišova, Ľudovít 
Štúr a iní slovenskí romantici, ďalší inonárodní a slovenskí básnici 
a výtvarní umelci, najmä z 20. a 21. storočia). 

Ak už je leitmotívom nášho rozhovoru identita, žiada sa mi pozna-
menať, že subjekt mojej poézie je citlivý na akúkoľvek manipuláciu. 
Nebola iba vecou bývalého režimu, musíme jej čeliť aj dnes a v situácii 
zámerného zneprehľadňovania vecí je to ešte zložitejšie. Potreba väčšej 
pružnosti v našej komunikácii s ľuďmi a tolerancie, ktorú prináša naša 
doba, pre mňa neznamená rezignáciu na individuálnu totožnosť (nie-
kedy aj za cenu samoty), čo má aj morálny rozmer.

Aké miesto v  poézii pripisujete citlivosti, senzibilite básnika, 
upínate sa vo svojich básňach aj ku krehkým klíčkom obnovy? 

 božovićg@: Áno, kríza vkusu. Písal som a hovoril viackrát o nej, 
lebo ona je skutočným príznakom našej doby. Stále sa hovorí o iných 
krízach, najčastejšie sa hovorí o ekonomickej kríze, a nehovorím, že 
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to v určitej miere nie je pravda. Ale kríza vkusu je matka všetkých 
kríz. V dôsledku toho sú hodnoty zanedbané a potlačené, alebo jed-
noducho nevznikajú v takej miere, ktorá je nevyhnutná. Literatúra je 
v najväčšej miere mimo verejnosti, a iba pred dvadsiatimi rokmi ona 
bola štandarná časť každodennosti každého priemerne vzdelaného 
človeka. Ale v súčasnosti aj priemerne vzdelaných je čoraz menej, 
i keď formálne vzdelaných je viac než v minulosti. Erik Hobsbaum 
pred niekoľkými rokmi hovoril o  konci kultúry: stredná vrstva sa 
vzdala kultúry, a  kultúra v  modernej dobe spočívala práve na nej, 
podobne ako čo aj každé spoločenské zriadenie v posledných dvoch 
storočiach základ svojej legitimácie malo vo vysokej kultúre. Teraz 
sú okolnosti úplne inakšie a musíme sa organizovať na nepriateľskom 
území zábavy a masovej výroby predstavení a senzácií. Vonkoncom 
neprajný kontext pre literatúru, zvlášť pre vznik a chápanie poézie. 
Som hlboko presvedčený, že otázka vysokej literatúry bude doriešená 
entuziazmom a charakterom. Každý z nás sa občas cíti veľmi osame-
lý vo svojej práci a vo svojich presvedčeniach, a každý z nás má na to 
právo. Ale ak sa vzdáme, nebude to len ďalšie prázdne miesto, ale aj 
zápas o vkus zostane bez ešte jedného spojenca. Naša výhoda je, že 
vieme, čo obhajujeme a čo zastupujeme, ale aj to, že vieme, že boj 
o dobro nikdy nebol ľahký a jednoduchý.

Ale vrátim sa k Vašej otázke, ktorá mieri na niektoré z kľúčových 
výziev modernej poézie, a tak aj poézie, ktorú píšem.

Najprv niekoľko slov o senzibilite či citovosti básnika. To je dôle-
žitá téma, pretože dlhšiu dobu bola vystavená určitému druhu po-
dozrenia. Aj samotná poézia sa snažila nájsť ju a  objaviť celý rad 
stratégií – od irónie a cynizmu cez ozvláštňovanie a kritické tóny po 
postupy depatetizácie – ako pokusu, aby sa citovosť stala možná 
a primeraná. Verilo sa, že je citovosť smrteľný hriech poézie a že je 
najväčšie nebezpečenstvo pre poéziu, ktorá by na rizikovom teréne 
citovosti bola daná do súvisu s  patetikou, rétorickým poetičnom 
a  sentimentalizmom. Naše obdobie je obdobím irónie, takže sa aj 
v poézii a v každodennosti radšej hovorilo z uhla humoru a irónie 
ako z aspektu emotívnosti. Z druhej strany moderná poézia je obrá-
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tená k podozreniu a prehodnocovaniu, v dôsledku čoho systematic-
kej previerke vystavovala aj samotný vlastný základ a historické trva-
nie. Tu je otvorená aj otázka citovosti a  otázka depatetizácie ako 
jednej z výrazových foriem moderných čias.

Verím, že citovosť nemôže byť vytlačená z poézie. Dokonca, po-
dobne ako ani irónia. Verím, že je vo všetkom základná otázka miery, 
a najmä v poézii.

V prvých básnických knihách, od Podzemného kina, cez Duše zverí, 
po Knihu o veciach častejšie som použil iróniu. Básne v tých knihách 
som písal na samotnom začiatku osemdesiatych a v prvej polovici de-
väťdesiatych a  v  tých prevratových a  búrlivých historických časoch 
som cítil silnú potrebu ironickej interpretácie ťažko znesiteľnej skutoč-
nosti, ale už v Knihe o veciach irónia ustupuje časť svojho miesta iným 
básnickým postupom, od naratívnosti a  evokačnosti po citovosť. 
Toto v žiadnom prípade neznamená, že vtedy, v polovici deväťdesia-
tych, sa skutočnosť pre mňa stala znesiteľnou. Nestala sa. Ale cítil som 
potrebu intenzívnejšie ju križovať s inými časovými plánmi, aby som 
do každodennej skúsenosti vpletal skúsenosť dlhšej trvanlivosti, od 
kultúr po dejiny a kultúrno-jazykovú pamäť.

A ten postup sa stal výraznou charakteristikou mojich nastávajú-
cich básnických kníh: Archipelág, Prvky až po Blízke božstvá.

Báseň prežívam ako chvíľu plnej sústredenosti, v ktorej pri vzniku 
básne sa zúčastňujú poznania, skúsenosti, umenia, senzácie, postupy, 
povolané spomienky, emócie, ktoré sa môžu aktivovať. Všetko sa 
môže stať súčasťou básne, a všetko môže účinkovať v jej tvarovaní, 
ale všetko môže byť aj nazvyš pre báseň, ten minimálny nadbytok 
záťaže, pod ktorým sa zlomí os jej konštrukcie. V tom je riziko vzni-
ku básne a  jej neopakovateľné čaro. Bez rizika nie sme v  úplnosti 
vedomí hodnôt, ktorým spejeme, bez čara to, čo vzniklo, nikdy ne-
postačuje. Práve v tom vidím obnoviteľnú silu poézie a poéziu ako 
prostriedok obnovy, možno jedinej, ktorá nám zostala v dispozícii.

Básne v knihách Prvky a Blízke božstvá boli vedené takým vide-
ním básnickej obnovy, preto ako svoju základnú tému a ako svoju 
dôležitú výzvu položili otázku mýtických obrazov a  výrazových 
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prostriedkov v dráme každodennosti, ako aj schopnosť našej každo-
dennosti, aby v sebe spoznala skúsenosti dlhodobej trvanlivosti.

Zostaňme pri poézii. Poézia a skúsenosť? Nakoľko básne splácajú 
dlh prežitej skúsenosti básnika? Čo sa všetko vtesnáva do skúsenosti 
básne? Čo všetko obsahuje básnickú skúsenosť?

zamborj@: Pokiaľ ide o vašu formuláciu vzťahu citovosti (emoci-
onality) a  súčasnej poézie v  širšom slova zmysle, naše názory sa 
zhodujú až natoľko, že v zásade používame tie isté pojmy. V súvislos-
ti s tvorbou jedného významného moderného slovenského básnika 
z  konca päťdesiatych a zo šesťdesiatych rokov minulého storočia 
som kvitujúco písal, že nevykazuje citovosť za brány modernej poé-
zie, a pritom píše civilnú poéziu s rozmermi depatetizácie a dokonca 
i depoetizácie, že intenzívne citové prežívanie sa uňho spája so zvr-
chovanou intelektuálnosťou a že súčasťou jeho demaskujúcej analy-
tickosti je irónia, ktorá niekedy prechádza do sarkazmu i do tragiky 
a absurdity, inokedy nadobúda povahu trpkosti, niekedy láskavosti, 
a je namierená voči iným ľuďom, meštiackej societe, súčasníkom, 
usporiadaniu spoločnosti v  rámci ľudských dejín i  voči samému 
lyrickému subjektu. 

 Význam konkrétnej životnej každodennej skúsenosti v  básni 
som si osobitne uvedomoval v osemdesiatych rokoch minulého sto-
ročia, keď som v  nej videl cestu, ako týmto spôsobom dostať do 
básne reálnu problémovosť skutočnosti. Šlo, pravdaže, aj o autentic-
kosť básne v nedostatočne slobodnej spoločnosti. V rámci slovenskej 
poézie sme sa o tento spôsob písania usilovali viacerí. Mimochodom, 
paralelou tejto tendencie bola tzv. poézia experiencie v niektorých 
západných krajinách. U nás to v istých polohách vyúsťovalo do písa-
nia, ktoré nazývam poézia faktu. Takáto poézia sa objavila aj dnes. 
Mladšia slovenská poetka Mária Ferenčuhová vydala zbierku Imunita, 
v ktorej sú podkladom básní chorobopisy. Pokiaľ ide o moje písanie, 
v  posledných desaťročiach väčšiu pozornosť prikladám umeleckej 
stavebnosti, ale životnú empíriu naďalej vnímam ako dôležité výcho-
disko básne a významnú záruku jej hodnovernosti. Pravda, mám aj 
básne, v  ktorých som sa inšpiroval textami, a  to rozličnej časovej 
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proveniencie a nielen umeleckými, ale vždy sa to spájalo so zážitkom. 
Do hry tu, prirodzene, vstupuje aj reflexia; niekedy báseň vyrastie iba 
z nej, pričom sa spája s celkovým textovým obrazom. Sama životná 
empíria, pravdaže, na báseň nestačí, človek disponujúci bohatými 
životnými skúsenosťami sa automaticky nestáva tvorcom hodnotné-
ho literárneho diela. Pomenovanie básnická skúsenosť by sme mohli 
oproti pomenovaniu životná skúsenosť vnímať aj ako širší pojem 
(hoci nemusíme), zahŕňajúci aj autorovu skúsenosť s básňou, s číta-
ním a písaním poézie, v mojom prípade i s jej prekladaním a literár-
novednou reflexiou. Tie, samozrejme, tiež ovplyvňujú podobu mojej 
básne. Hovorím si: keď niečo umelecky náročné viem spraviť ako 
prekladateľ (pokúšal som sa dokonca preložiť Zaumné verše Velimira 
Chlebnikova), prečo by som to nevedel spraviť ako pôvodný básnik. 
Keďže sa v  písaní o  poézii a pri prekladaní poézie (najmä ruskej, 
španielskej a  hispanoamerickej) orientujem na ozajstné hodnoty, 
pociťujem tlak na zreteľnú umeleckú totožnosť vlastnej pôvodnej 
poézie. Pri úvahách o identite v poézii je jej umelecká identita pod-
statná, báseň má byť predovšetkým básňou. 

V poslednej básnickej zbierke Dom plný neviditeľných mám na za-
čiatku jednotlivých častí i niektorých básní motto alebo mottá z poézie 
blízkych básnikov, ktorými som sa zaoberal ako prekladateľ, alebo som 
o nich písal. Je to usúvzťažnenie mojich básní s veršami iných, pre mňa 
dôležitých básnikov, čiže literárna kontextualizácia, prejav blízkosti či 
stotožnenia sa s nimi (ďalší aspekt našej témy identita), ďalej spôsob 
zrozmernenia vlastných textov a nakoniec aj naznačenie literárneho 
priestoru, v ktorom sa pohybujem. Naše písanie je aj rozhovor s inými 
básnikmi. Ustavične komunikujem s básnikmi, ktorí žili v rozličnom 
čase a na rozličnom mieste (časové rozpätie siaha od stredoveku po 
dnešok). Mottá a iné intertextové odkazy pritom možno vnímať aj ako 
manifestáciu istej súvzťažnosti mojej literárnej práce v  troch oblas-
tiach: v pôvodnej poézii, v prekladovej poézii a v reflexii poézie. 

Mimochodom, identita literárneho vedca, identita literárneho 
prekladateľa, to sú ďalšie možné okruhy nášho rozhovoru. K tomu 
aspoň toľko: v mojom písaní o iných a v prekladoch je vždy aj osobný 
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prvok – začína sa už tým, že predmetom môjho záujmu je básnik 
a dielo, ktorého a ktoré si vyberám sám, a ak sa objaví nejaká ponuka, 
prijmem iba tú, ktorú pociťujem ako kompatibilnú. Tým, pravdaže, 
nechcem povedať, že sa neorientujem na autorov a diela, ktoré ma 
posúvajú ďalej a inam, nakoniec už sám rozhovor so silnou poéziou 
je vždy aj produktívnym prekračovaním seba samého. Ešte jedna 
poznámka tiež súvisiaca s identitou: v situácii otvoreného sveta, kam 
chvalabohu patrí aj Slovensko, v čase možnosti cestovať – hoci len na 
internete, v  umeleckých prekladoch nastávajú zmeny v  chápaní 
exotického; to, čo sa predtým javilo ako cudzie či exotické a čo si 
v preklade často žiadalo domestikačnú transformáciu alebo explicit-
né vysvetlenie, sa už ako také natoľko alebo vôbec nepociťuje, takže 
sa môže aj ponechať a bez explikácie.

V súvislosti s témou identity a básne sa mi žiada uviesť, že báseň 
je priestorom na manifestáciu univerzálnej ľudskej identity, ktorá sa 
priamo dotýka našej existencie i existencie prírody a  sveta. Našu 
ľudskú identitu v priebehu ľudských dejín napriek všetkému oboha-
tila veľká tradícia kultúry a  v  rámci nej umenia. Nekultúrnosť, 
o  ktorej inými slovami hovoríte, barbarizácia ľudských vzťahov 
i vzťahov národov a etník a barbarský vzťah k prírode a svetu, vedie 
k totálnej deštrukcii, aj k deštrukcii človeka, v konečnom dôsledku je 
to zo strany človeka sebabarbarstvo. Blízke sú mi verše z dvoch básní 
Andreja Voznesenského zo zbierky Veštenie z  knihy (1994), ktoré 
uvediem v svojom preklade:

 Nedouci odstreľujú, plní jedu.
 Bohom povolaný stavia, má dosť takých bojov.
 Génius píše abecedu
 nie cudzou krvou – svojou.

 Zachráň nás, Pane náš, pred novým žalárom.
 Náš Rím dnes neboria barbari odniekiaľ.
 Zachráň nás, Pane náš, pred sebabarbarstvom,
 pred sebabarbarstvom zachráň nás, Bože náš. 
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božovićg@: Som rád, že si dobre rozumieme, hoci je sám rozho-
vor dôležitejší od vzájomného porozumenia si. Môže sa rozprávať 
v dobrom tóne, aj keď ľudia rozmýšľajú odlišne. 

Avšak rozhovor o poézii v dnešnej dobe patrí medzi najzriedka-
vejšie. Do nich sa zriedka zapájajú aj samotní básnici, a ešte menej 
možní a skutoční čitatelia poézie. Je to jedna z podstatných otázok 
v tejto chvíli: ak sa bez skutočného dôvodu vzdáme schopnosti, ktoré 
v  dlhom trvaní potvrdili vlastnú antropologickú potrebu, čo sa to 
vlastne stáva s nami? Či sa meníme zvnútra alebo skôr bude pravda, 
že nám klesajú sily a potreby, kultúrne potreby predovšetkým? Je to 
ten najlepší spôsob upadnúť do barbarstva. 

Spomeňme si, že jeden dôležitý prúd európskej poézie modernej 
doby pojednáva o barbaroch a o tom, aká je ich úloha. Obnovujúc 
helenistické mýty, Cavafy hovorí, že sú barbari nejaké riešenie. Srbský 
modernistický básnik Jovan Hristić v poslednej štvrtine 20. storočia, 
v dialógu s Cavafym, hovorí, že barbari sú predsa barbari a nie žiadne 
riešenie. Pokým, dajmetomu, izraelský básnik Amir Or, náš súčasník, 
hovorí, že barbari hovoria naším jazykom a obliekajú sa nám podobne, 
a oslavujú a zachovávajú naše zvyky. Ony teda neprišli odnikiaľ, my 
sami sme barbari a sme posadnutí barbarmi. To nie je ľahké postave-
nie, ale je rozhodne provokačné, a to tak pre život v modernej dobe, 
ako aj pre samotné básnické myslenie. Pozrime sa na tieto tri prúdy 
básnického myslenia: Cavafy, Hristić a Or, na prvý pohľad, hovoria 
úplne protirečivé veci, ale ak sa započúvame do ich veršov, uvidíme, že 
sú ich súhlasy omnoho dôležitejšie, a že už skutočnosť, že sa uchopili 
témy barbarstva, je determinujúca skúsenosť, tak ich poézie, ako aj, na 
prvý pohľad, úplne odlišných dôb, v ktorých ich básne vznikajú. To, čo 
nám títo básnici hovoria, nie je len provokujúce (v dnešnej dobe sa 
veľa hovorí o provokácii), skutočne alebo častejšie len povrchovo, oni 
hovoria premyslene a  hlboko, dotýkajúc a  rozširujúc podstatu veci. 
Bez veľkej poézie my by sme nemali možnosť dovolať sa takej podstaty 
a vniknúť do jadra samých vecí. 

Aby sa dostala k takýmto postrehom, poézia musí mať jeden druh 
tematického, poetického a morfologického synkretizmu. Ona, som 
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hlboko presvedčený, sa nesmie zriekať žiadnej podoby skúsenosti. 
Každá skúsenosť si nájde svoje miesto v poézii a môže byť silným 
zdorojom pre ňu. My sa, samozrejme, vo svojej poetike rozhoduje-
me, a každé z tých rozhodnutí má svoju cenu, ale snaha o básnické 
slovo je skutočný odraz úsilia vyjadriť plnosť ľudskej skúsenosti. Tá 
skúsenosť sa stáva našou, neopakovateľné naše v básni, ako sa aj naša 
prežitá skúsenosť stáva súčasťou skúsenosti čitateľov poézie. Báseň 
je vírenie a vrstvenie. Len jedna vrstva je primálo pre skutočnú bás-
nickú skúsenosť. A preto poézia otvorených zmyslov prijíma a skúma 
svet dokonca aj vtedy, keď je založená na vlastnej experimentálnosti, 
v jazykových výskumoch alebo v poetickom agone. 

Práve preto sa vo svojich básňach snažím vytvoriť sieť skúseností: 
niektoré najprv boli len moje, niektoré boli totožné ako u iných, 
niektoré som získal v literatúre, niektoré po mňa prišli ako príbehy 
a mýty, kroniky a vyznania. Ale snažím sa, aby každá z tých skúse-
ností bola konkretizovaná, aby sa na tom základe mohlo počítať na 
silu neopakovateľnosti a možno sa stane skúsenosťou, ktoré sa týka 
iných.

O tom som, okrem iného, písal v básni Elementi (Prvky) v knihe 
Obližnja božanstva (Neďaleké božstvá). Prvý verš tej básne hovorí: 
„Skutočnosť zaujala priestor poézie.“ Poézia je plná našich skutoč-
ných skúseností a tých, ktoré učinila skutočným a skutočne naším. 
Len poézii, alebo aspoň najčastejšie jej, sa darí v popletených nitkách 
skutočnosti formovať zmysel a poriadok, nádej a poriadok.
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Miroslav Aleksić (1960), srbský bás-
nik, kritik a publicista.

Absolvoval na Katedre všeobecnej li-
teratúry a teórie literatúry na Filologickej 
fakulte v Belehrade. Pôsobil ako tajomník 
Festivalu juhoslovanskej poézie mladých 
a ako riaditeľ Národnej knižnice Danila 
Kiša vo Vrbase a  programový riaditeľ 
Medzinárodného salónu kníh v Novom 
Sade. V súčasnosti je zástupcom riaditeľa 
Knižnice Matice srbskej. Je jedným zo 
spoluzakladateľov vydavateľstva Slovo, 
časopisu pre deti Rastimo a časopisu pre 
literatúru, umenie a kultúru Trag. 

Poéziu, prózu a literárnu kritiku uverejňoval v početných časopi-
soch a jeho básne sú zaradené do viacerých antológií. Uverejnil aj 
básnické zbierky: Zigurat (1986), Popik ili čug (1990), Nema voda 
(1994) a Oskudno vreme (2016). 

Je členom Spolku vojvodinských spisovateľov a Združenia spiso-
vateľov Srbska. Získal ocenenie Pečat varoši sremskokarlovačke.

Žije vo Vrbase.

Foto: Branislav Lučić
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Ján Tazberík (1950), slovenský bás-
nik, publicista a pedagóg. 

Vyštudoval filozofiu na Filozofickej 
fakulte Univerzity Komenského v Brati-
slave. Pracoval v  početných vedeckých, 
pedagogických a manažérskych postoch 
v Ústave pre výskum kultúry, Ústave pre 
literatúru Slovenskej akadémie vied a na 
Filozofickej fakulte v Bratislave. Dvakrát 
bol generálny riaditeľ Národného osve-
tového centra. 

Uverejnil šesť básnických zbierok: 
Pramene svetla (1977), Rozpätie jasu (1983), Interpunkcia svetla 
(1990), Spod hladiny kameňa (2012), Spodný bod svetla (2014), Svetlo 
a  iné stroje (2016). V preklade Miroslava Demáka uverejnené sú 
preklady jeho básní v časopisoch Književne novine a Žrnov (2016). 
Spolu s Vladimírom Brožíkom uverejnil odbornú kulturologickú 
publikáciu Dialektika umeleckej kultúry (1988).

Získal ocenenia: Prémia Literárneho fondu (1983), Cena Sloven-
ských pohľadov (2012), cena Spolku slovenských spisovateľov a roč-
ná prémia Literárneho fondu (2014).

Zaradený je do viacerých antológií a zborníkov. Je členom slo-
venského PEN centra a Spolku slovenských spisovateľov.

Žije v Bernolákove.
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Miroslav Aleksić @ 
Zdenka Valentová-Belićová @ 
Ján Tazberík

AHASFER V GLOBÁLNEJ DEDINE

Identita – to je jazyk, literárno-estetické  
a etické hodnoty

Vrbas @ Nový Sad @ Bernolákovo

maleksić@: Ideológia globalizmu (presnejšie jej nastolenie ako 
dominantnej ideológie súčasnej doby) sa stala možnou až vynálezom 
satelítnych televízií a internetovej komunikácie. Svet sa napokon stal 
globálnou dedinou. Moc a suverenita nadnárodných spoločností sa 
dostali nad moc a suverenitu štátu. Svet stratil štruktúru budovanú 
stáročia. Politika ohraničenej suverenity štátov stala sa všeobecným 
miestom vo svetovom poriadku.

Čo vlastne kultúrna identita znamená v takom svete a či je vôbec 
udržateľná? Ak áno, akým spôsobom si ju malé štáty a malé národy, 
ako sú Slováci a Srbi, môžu udržať? 

 jtazberík@: To je vážny problém. Globalizácia je tu a  jej pros-
tredníctvom útočia na nás koncepty kultúry, ktoré narúšajú piliere 
národných kultúrnych hodnôt. Treba súhlasiť, že svet stratil štruk-
túru budovanú stáročia. Ocitli sme sa v situácii, keď koncept tradič-
ného, národne orientovaného štátu a  úsilie o  nadnárodný štát sa 
dostáva do vážneho spoločensko-historického protirečenia. A v tejto 
zrážke ideí je aj protirečivé postavenie kultúry a globalizmus sa stáva 
protihráčom tých, ktorí stavajú na kultúrnej identite. Ale ako ďalej? 
Nedávno som čítal slová Johna Fonteho, že „transnacionalizmus je 
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ďalším štádiom multikultúrnej ideológie – je to multikulturalizmus 
s  globálnou tvárou“. A  hoci dôvody Fonteho slov skrývajú v  sebe 
podhubie unilaterálneho chápania štátu v čase Bushovej administra-
tívy, predsa otázka je v nich jasná: aký charakter má mať západná 
globálna angažovanosť – nadnárodný alebo internacionálny? Pocho-
piteľne, odpoveď na túto otázku prinesie aj odpoveď týkajúcu sa úloh 
kultúry v súčasnom svete. Hoci teraz nemám na mysli len dôležitosť 
kultúry a národnej identity pre koncepciu Fonteho hegemonistické-
ho projektu. Otázky, ktoré si v tejto súvislosti kladú Srbi a Slováci, 
majú totiž aj iný rozmer. Uvedomujem si však, že obyčajný negativis-
tický antiglobalizmus nevytvorí nový alternatívny svet s historicky 
novým postavením a funkciami kultúry. Čo ho teda vytvorí? Otázka 
sa teda vracia: ako ďalej? 

maleksić@: Úplne súhlasím s Vami, že je národná identita jeden 
z najdôležitejších aspektov ľudskej identity. Začnime od identity 
človeka ako jednotlivca. Človek cíti potrebu vlastnej zvláštnosti, 
potrebu líšiť sa od inej ľudskej bytosti. V strachu, že stratí identitu, 
človek často sám vytvára rozdiely. Ľudia sa odlišne obliekajú, správa-
jú, rozprávajú a stravujú. Z druhej strany na úrovni psychického 
majú potrebu patriť, aby boli akceptovaní, a taktiež cítia potrebu se-
baúcty. Mnohí vedci si myslia, že v porovnaní s inými aspektmi 
etnická identita najúplnejšie uspokojuje tieto potreby. Ako sa buduje 
identita jedného národa? Jazyk, vierovyznanie a kultúra sa určite 
najčastejšie nachádzajú v jej základoch. Niektorí teoretici si myslia, 
že je to percepcia kultúrnych skutočností a že je dôležitá na prísluš-
nosť určitej národnej kultúry, takže – kto nečítal Balzaka nie je 
Francúzom, kto nečítal Shakespeara, nie je Angličanom, a kto nevy-
rastal na Puškinovi, nie je Rusom. Takéto chápanie je skreslené, 
lebo sú národy, ktoré budovali negramotní a chudobní, ďaleko od 
kategórií, ktoré by sme mohli považovať za národnú literatúru. Robi-
li to hlavne na základoch spoločného mena, územia a mýtických 
koreňov, na základoch, ktoré sú navonok na úrovni nevedomého 
a iracionálneho. Fukuyama napísal, že okrem nepochybného šírenia 
rôznorodých foriem masovej kultúry jestvujú aj hlbšie vrstvy kultúry, 
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na ktoré kultúrne produkty nemajú vplyv a ktoré sa stavajú proti nim 
a že asi v tom aj spočíva tajomstvo úspešného čelenia národných 
kultúr pred agresívnymi nárazmi ideológie globalizmu.

Aby sme videli, na čom sa zakladá a zachováva špecifikum národ-
ných literatúr: či je svetová literatúra zbierka národných literatúr 
alebo je to proces, ktorý sa zakladá práve na vzoroch, ktoré dosahujú 
univerzálne? Nie je hádam len jazyk tým diferenčným špecifíkom, 
ktorým sa vyznačujú národné literatúry. Ak nie je, čo potom je? Čo 
je to špecifické pre americkú, anglickú, rakúsku a kanadskú literatúru 
(v angličtine), aj keď vznikajú v tom istom jazyku. Alebo, v malom 
kontexte, čím je zvláštna srbská, chorvátska a bosnianska literatúra, 
ak akceptujeme lingvisticky výrazne diskutabilný predpoklad, že sú 
to rozličné jazyky. Nakoľko sú dnes v českej a slovenskej literatúre 
viditeľné storočia spoločného života, dokonca aj spoločnej literatúry? 

jtazberík@: Áno, musíme sa dostať k hlbším univerzálnym vrst-
vám literatúry. Súhlasím, javová rovina jazyka nestačí na ich vysvet-
lenie. Ale aj samotný jazyk má svoje hlbinné vrstvy (a možno sa 
prostredníctvom zvláštnej fenomenológie jazyka, ako to robil Martin 
Heidegger, dostať k hlbinným štruktúram bytia). Dospievame teda 
vďaka jazyku k tým univerzálnym obsahom literatúry (vynášame ich 
z tmy na svetlo), alebo treba hovoriť aj (alebo najmä) o univerzálnych 
štruktúrach ľudskej činnosti? V minulosti som sa okrem iného veno-
val problematike nemeckej klasickej filozofie a estetiky a u Hegela 
v  Propedeutike (paragraf 159) našiel som zaujímavú myšlienku: 
Adam, hovorí Hegel, dával predmetom a zvieratám mená, a tým ich 
nielen vyzdvihoval z  vágnosti ich bytia do novej kvality bytia pre 
subjekt, ale zároveň sa tým sám Adam menil na dejinnú a kultúrnu 
bytosť. Rozumie sa, reč tu nie je o nejakej abstraktnej moci slova, 
slovo sa stávalo kultúrotvorným v  činnostnej situácii subjektu 
v možnosti stretnutia človeka s otvorenosťou sveta. Tých možnosti 
stretnutia s otvorenosťou sveta je (pre každé národné spoločenstvo aj 
jednotlivca) viacero, zrejme nemusí sa to diať – v intenciách Fukuy-
amových slov – len prostredníctvom národnej literatúry. Navyše je 
zrejmé, že jazyk nie je len prostriedok komunikácie a už vôbec nie 
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iba akýsi nástroj styku v prostredí masovej kultúry. Básnik hovorí so 
svetom síce tými istými slovami ako ľudia z  jeho spoločenstva, 
a predsa inak: v slovách básne sa vlastnosti toho, čo je pomenované, 
akoby lomia v  rodových vlastnostiach toho, kto svet pomenúva. 
Pravda, to je len čiastkové otvorenie problému, na ktorý sa pýtate, 
zrejme odpovede, o ktoré ide, sa odomknú až analýzou konkrétnych 
literárnych diel. Ale je to nesmierne zaujímavé, napríklad o istých 
„konštantách“ slovenskej a českej literatúry premýšľam už dávnejšie.

maleksić@: Literatúra je pravdepodobne najvyšší a najkomplex-
nejší prejav národnej identity. V nej sa prejavuje jazyk, vo svojej es-
tetickej funkcii, a literárna tradícia, z ktorej určité dielo vyplýva, ale 
to je zároveň nadstavba a mení sa interakciou (Eliot). Ale spisovateľ 
patrí predovšetkým jazyku a územiu а, ako na Balkáne vidno, to 
dvoje je často spoločné príslušníkom viacerých národov. U nás sa 
v moderných dejinách, najmä po vytvorení nezávislého srbského 
štátu v 19. storočí podľa systému systoly a diastoly, striedali obdobia 
zbližovania a vzájomných konfliktov predovšetkým srbského a chor-
vátskeho národa, najmä ich elít. Zrejmé je, že štyri národy dnes na 
Balkáne hovoria rovnakým jazykom: Srbi, Chorváti, Bosniaci a Čier-
nohorci. О tom, okrem zdravého rozumu, hovoria aj vedecké pries-
kumy, predovšetkým skvelej chorvátskej lingvistky Snježany Kordić. 
A kým Chorváti a Bosniaci zakladajú svoju svojbytnosť v konfrontá-
cii k najpočetnejšiemu a najrozľahlejšiemu srbskému národu, na 
náboženských a kulturologických rozdieloch, ktoré majú historické 
korene, čiernohorský krok napred sa konal v 21. storočí. Urýchlene 
sa produkujú „národne uvedomelí“ spisovatelia, а jazyk sa devas-
tuje len preto, aby sa aspoň trochu líšili od srbského, alebo ako sme 
ho dlho volali, srbochorvátskeho jazyka. V takom prostredí „vojna“ 
o spisovateľov nepretržite trvá. Začnúc dubrovníckou literatúrou 
(ktorá vznikala od 15. po 18. storočie v Dubrovníckej republike), 
ktorú tradične dedia aj Srbi aj Chorváti, až po spisovateľov, ako sú 
Ivo Andrić a Meša Selimović, ktorých si zo všetkých spisovateľov 
najradšej privlastňujú všetky strany. Je zaujímavé, že boj o to, komu 
budú títo dvaja poslední patriť, trvá dodnes, aj keď sa obaja osobne 
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vyjadrovali ako srbskí spisovatelia а Selimović túto voľbu zaplatil 
vyhnanstvom zo Sarajeva do Belehradu. Mienil, že је vytváranie 
bosniansko-hercegovinskej literatúry podľa systému jedna republika 
– jedna literatúra nezmysel a tým si ho vzali na mušku miestni poli-
tickí mocnári. Andrić, ako príslušník Mladej Bosny, teda aktívny 
účastník hnutia, ktoré priviedlo do atentátu v Sarajeve а s ďalekosiahlou 
ideou vytvárania spoločenstva  slovanských národov na Balkáne, 
dramaticky vnímal chorvátsky separatizmus, ktorý vyvrcholil vytvo-
rením Nezávislého štátu Chorvátsko na samom začiatku druhej 
svetovej vojny. To ho, hoci narodením bol Chorvát a katolík, vzdiali-
lo od Chorvátska a úplne začlenilo do srbskej literatúry. Jeho zakore-
nenosť v srbskom kosovskom mýte, národnej ústnej poézii a diele 
najväčšieho srbského básnikа Petra Petrovića Njegoša, už skôr ho 
formovali ako srbského spisovateľa. Je jedna anegdota, podľa ktorej 
Miroslav Krleža, najvýznamnejší chorvátsky spisovateľ 20. storočia, 
ako redaktor Juhoslovanskej encyklopédie zaslal Ivovi Andrićovi jeho 
encyklopedické heslo, v ktorom písalo, že je Andrić chorvátsky spi-
sovateľ, aby ho posúdil. Andrić napísal poznámku, v ktorej sa vy-
jadril, že seba nepovažuje za chorvátskeho spisovateľa a dal tú po-
známku jednému spoločnému priateľovi, aby ju zaniesol Krležovi do 
Záhrebu. „Listonoš“ následne svedčil, že Krleža rezignovane prijal 
Andrićovo odmietanie a povedal (parafrázujeme): Pozdravujte pána 
Andrića, povedzte mu, že v encyklopédii nebude uvedený ako chor-
vátsky spisovateľ a že mu ј... mater chorvátsku!

Rozvoj slovinskej a macedónskej literatúry, dokonca aj ich národ-
ná identita sa formovali omnoho ľahšie a s omnoho menej proble-
matických chvíľ vďaka osobitným jazykom. Tak aj na našom spoloč-
nom priestore spoločný jazyk, namiesto toho, aby bol najvyšším 
integrovaným faktorom, bol a zostal priestor zrážok a jablko sváru.

jtazberík@: Správne hovoríte, spisovateľ patrí jazyku a územiu. 
To, ako patrí, je v rôznych krajinách rôzne. Inšpiratívne rozoberáte 
špecifickosť tohto fenoménu na Balkáne. Vyššie ste sa tiež pýtali, 
nakoľko sú dnes v českej a slovenskej literatúre viditeľné storočia 
spoločného života, dokonca aj spoločnej literatúry? Je to prirodzená 
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otázka, zodpovedať ju však nie je také jednoduché. Rozumie sa, český 
a slovenský národ dnes kráčajú svojimi cestami, platí to aj o kultúre, 
osobitne literatúre. Tiež je však nesporné, že tu bolo dlhé obdobie 
spoločnej existencie v jednom štátnom útvare; naše hodnotové sys-
témy a štruktúry skúsenosti sa formovali tesne vedľa seba a neraz sa 
aj prelínali. To všetko sa, pochopiteľne, transformovalo aj do literatú-
ry. Rozumie sa, teraz nehovorím o nejakej spoločnej česko-slovenskej 
literatúre, napríklad charakter slovenskej a českej poézie je odlišný 
(znaky odlišnosti sa dajú vymenovať); ak teda hovorím o spoločných 
cestách literatúry, mám na mysli akúsi analogickú „kultúrnu ontoló-
giu“, spoločnú kultúrnu aj životnú skúsenosť, ktoré sa premietajú do 
básne. Rád by som v tejto súvislosti upozornil na zaujímavý kultúrny 
experiment spred dvoch rokov; slovenská poetka Etela Farkašová 
a česká poetka Milena Fucimanová vydali spoločnú básnickú zbier-
ku CESTY (Vydalo vydavateľstvo Miroslav Klepáček-Sursum 2015). 
ktorá je programovo postavená na slovenskej a českej kultúrnej i lite-
rárnej blízkosti a previazanosti

 V prípade publikácie však nejde len o spojitosť autoriek „vyfabri-
kovanú“ svojským uchopením jazykových prostriedkov, hoci prelí-
nanie českého a slovenského jazyka sa stalo v zbierke konštrukčným 
prvkom; a nájdu sa tam aj také básne, ktoré sú napríklad v českom 
jazyku a len jedno kľúčové dvojveršie je – akoby na zvýraznenie 
– v jazyku slovenskom. 

 Texty Etely Farkašovej a Mileny Fucimanovej nesú totiž v sebe 
hlbšie spoločné znaky, hlbšie štruktúry spoločnej kultúrnej skúse-
nosti, zdôvodňujú sa samotným charakterom ich básnenia, postave-
ním subjektu vo svete. U oboch autoriek lyrický subjekt nie je oby-
čajným pozorovateľom. Mnoho Farkašovej i Fucimanovej veršov 
síce kotví v dobre odpozorovanej každodennosti a čitateľa dokážu 
vtiahnuť do básne cez detaily reality, ktoré čitateľ pozná a dokáže si 
ich predstaviť. Takéto metafory sú presné a okamžitě účinné. Pre 
Farkašovú aj Fucimanovú to však nie sú jediné „stavebné kamene“ 
básnických obrazov. Popri realite čerpajú „material“ svojich obrazov 
aj z vnútorného sveta, z kultúrnej skúsenosti, v ktorej sa odráža 



175

spoločné kultúrne chápanie priestoru, v ktorom sa autorky nachá-
dzajú. K týmto polohám sa potom svojím spôsobom ako druh 
„nadstavby“ pridružuje ďalšia poloha: sú to verše kultúrne intros-
pektívne s potrebnou dávkou chápajúcej univerzálnosti. 

Bolo by nesmierne podnetné, keby príklad Farkašovej a Fucima-
novej nasledovalí aj iní autori, lebo takéto kultúrne dvojičky môžu 
byť osobitným zrkadlom pre českú a slovenskú literatúru.

maleksić@: Úloha menšinového spisovateľa je každopádne vzác-
na, a to nielen skrz to, že sú oni často aj prekladatelia, a možno aj 
rozhodujúce vplývajú na vytváranie a prehĺbenie literárnych a kul-
túrnych stykov, ale aj preto, že svojím dielom liečivo vplývajú na xe-
nofóbiu, ktorá je viac-menej prítomná u všetkých národov. Skúsenosť 
Srbska, predovšetkých vojvodinská je vzácna v tomto zmysle. Preto 
sa Vám poďakúvam za povšimnutie o benevolencii srbského prostre-
dia vo vzťahu k postaveniu menšinového slovenského spoločenstva. 
V čase, v ktorom často panujú temné stereotypy o Srbsku ako brlohu 
šovinizmu, tieto slová jedného popredného slovenského spisovateľa 
a intelektuála posmeľujú.

Predsa by sme nemali ukončiť tento rozhovor a nespomenúť spi-
sovateľov, ktorých postavenie vo vzťahu k otázke národnej a kul-
túrnej identity a príslušnosti výlučne jednému kultúrnemu prostrediu 
a ktorý ohraničujú štátne hranice jednej krajiny je problematizované 
a nemožno ho vykladať jedným zjedodušeným kľúčom. Výrazným 
príkladom u nás je Danilo Kiš, o ktorom súčasne možno povedať, že 
je srbský, juhoslovanský, stredoeurópsky a európsky spisovateľ. Ide 
o identity, ktoré sa navzájom nepopierajú. Súčasne silná je a osudová 
jeho príslušnosť židovskému korpusu. V jednom rozhovore o romá-
ne Piesočné hodiny Kiš hovorí: „Zemepisne, tá moja Panónia z Pie-
sočných hodín sa kryje s veľkou časťou s tým územím, ktoré niekedy 
zaberalo Panónske more. Táto skutočnosť – nie bez metafyzického 
prízvuku – že všetko to, čo sa tu deje, sa odohráva na dne mora, nie je 
bez významu.“ A o jeho tragickom cítení židovstva hovorí veta z tohto 
istého rozhovoru: „Cez početné sťahovania vo vozňoch prvej triedy 
vo vojenskom chaose, ako aj na vidieckych vozoch a fiakroch vo 
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Vojvodine a v Maďarsku ja som mal nejaký infantílny pocit ahasfe-
rického osudu. A to ahasferické zostalo žiť vo mne od tých najskor-
ších dní, ten pocit strachu a neistoty, ako zvuk udierania klopadla 
na zatvorenú bránu, ako aj vŕzganie nenatretých pántov, štekanie 
psov a záhadných rozhovorov pred cudzími bránami v noci, v po-
lobdelom stave, keď sa zvuk a význam slov takmer nerozoznáva.“ 
Kišov otec umrel v Osvienčime a on sám sa zachránil od podobného 
osudu vďaka tomu, že bol pokrstený v pravoslávnom kostole.

Ako syn maďarského Žida ešte ako študent výborne prekladal 
Adyho Endrea a Józsefa Attilu a niesol v sebe silné prepojenie s ma-
ďarskou literatúrou. Školiac sa v Belehrade a patriac do jedného vy-
nikajúceho literárno-umeleckého kruhu v tých päťdesiatych a šesť-
desiatych rokoch, on sa zakorenil do srbskej literatúry a kultúry. Získal 
najväčšie srbské a juhoslovanské literárne ceny. Vďaka tomuto jazyku 
bol rovnako akceptovaný aj v Chorvátsku, Bosne a Hercegovine 
a Čiernej Hore, ale aj v Slovinsku a Macedónsku. Predsa Péter Esterhá-
zy a György Konrád ho vnímali ako literárneho príbuzného a prí-
slušníka toho istého literárneho kruhu, s ktorým mali spoločné lite-
rárno-estetické a etické hodnoty. Prekladal aj ruských a francúzskych 
spisovateľov, ktorých dielo má dominantnú úlohu v jeho literárnom 
rozvoji. Vo Francúzsku dlho žil a bol váženým spisovateľom. Dokon-
ca aj zomrel v Paríži. Pochovaný bol v Belehrade podľa pravoslávne-
ho obradu. Hovoril, že je každý nacionalizmus vlastne paranoja. Bol 
v podstate svojej osoby kozmopolita. A keď ide o jeho literárne 
usmernenie, bol dominantne a predovšetkým európskym spisovate-
ľom. Na konci tohto záveru veľmi dobre zapadá jedna jeho myšlienka 
z Rady mladému spisovateľovi: „Nenasleduj východniarskych filozo-
fov, zen-budistov atď.; máš ty aj múdrejšiu robotu.“ 
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Nebojša Kuzmanović (1962), od roku 
2016 zástupca pokrajinského tajomníka 
kultúry, verejného informovania a sty-
kov s náboženskými spoločenstvami.

Študoval filozofiu na Filozofickej fa-
kulte v Novom Sade, kde na Katedre 
srbskej a komparatívnej literatúry najprv 
magistroval, potom doktoroval na tému: 
Srbsko-slovenské literárne a kultúrne sty-
ky v období romantizmu.

Uverejnil knihy: Boje bunila (1989), 
Kjerkegorove sfere egzistencije (2003), 
Bočar (spoluautor, 1998), Ptolomejski obrt 
(1999), Ka slovenskom istoliku (2000), 
Susretanje kulture, srpsko-slovačke knji-

ževno-kulturne veze Rista Kovijanića (2004, po slovensky v preklade 
Pavla Matúcha Stretávanie kultúr, 2006), Bobota 1269 – 2005 (spo-
luautor, 2005), Vrednosne orijentacije mladih (spoluautor, 2005), 
Srbi a Slováci (2008), Buđenje parlamentarizma (2010), Romantizam 
u srpsko-slovačkim kulturnim vezama (2010), Srpski istočnici – istak-
nute ličnosti Vukovara, Bačke Palanke i Belog Manastira (2015), Srp-
ske duhovne vertikale – Istaknute ličnosti Bačkopalanačkog kraja 
(2016), Nađmeđerska dolina smrti Rista Kovijanića (2016), Filozofske 
mrvice (2016). Mnohé texty uverejnil v časopisoch a zborníkoch.

Získal ocenenia: Októbrovú cenu Obce Báčska Palanka (2005), 
Uznanie Obce Trpinja (2008), Zlatý odznak KOS Srbska a Minister-
stva diaspóry vlády Srbskej republiky (2009), Chartu Základiny 
Petra Kočića (2010), Cenu Pavla Markovića-Adamova (2012), 
Medailu Svetozara Miletića (2014), ceny Dimitrija Frušića (2015).

Žije v Novom Sade.

Foto: Vladimir Jovanović
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Ján Jankovič (1943), literárny vedec, 
publicista a prekladateľ.

Študoval slovenský jazyk, dejiny a srbo-
chorvátsky jazyk na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave. Do-
ktorát mu pridelila Slovenská akadémia 
vied (2008).

Pôsobil ako redaktor vo vydavateľstve 
Tatran, Revue svetovej literatúry a ako re-
daktor vo vydavateľstve Slovenskej akadé-
mie vied. Ako vedecký pracovník bol za-

mestnancom v Ústave svetovej literatúry. Vedie aj vlastné vydavateľstvo 
Juga, v ktorom hlavne uverejňuje autorov z územia bývalej Juhoslávie.

Uverejnil zbierku poézie Južné slnko (2003); esej Boje Čiernohorcov 
a túžby Slovákov (2004); odborné publikácie: Chorvátska literatúra v slo-
venskej kultúre 1, 2, (1997, 2002), Stanislav Mečiar – chorvatofil (2001), 
Náš Duško Kovačević nuda vylúčená alebo / Ili Duškov marš na Slovačku 
(2002), Slovník prekladateľov s bibliografiou prekladov z macedónčiny, 
srbčiny, chorvátčiny a slovinčiny (2005), Srpska drama u Slovačkoj (2005, 
v preklade Michala Harpáňa), Srbská dráma na Slovensku (2006), Adap-
tabilita poézie hviezdneho obdobia (2008, v preklade M. Kursar), Poezija 
slovačko-srpske uzajamnosti (1827 – 1938). Bukvar bratimljenja (Poézia 
slovensko-srbskej vzájomnosti (1827 – 1938), Abeceda pobratimstva, 
2008), Legenda o grófovi Zrínskom (2010, 2011) a dve knihy publicistic-
kých textov Nepreclené skielka (1989), Juhoslávia (1990, vtedajšia vláda 
Juhoslávie odkúpila časť nákladu v nemeckom jazyku).

Autor je 105 umeleckých prekladov a 30 drám, inscenovaných na 
profesionálnych scénach.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov, Slovenského spolku 
prekladateľov umeleckej literatúry, je dopisným členom Chorvátskej 
akadémie vied, čestným členom Chorvátskeho spolku prekladateľov 
krásnej literatúry, členom Chorvátskeho klubu Bratislava, podpredse-
dom Slovenského komitétu slavistov, členom vedeckej rady Inštitútu 
svetovej literatúry SAN a Kabinetu divadla a filmu SAN.

Je laureátom Ceny Srbského PEN klubu, Ceny INE, Ceny Julije Be-
nešica, Ceny Davidias, Reda Danice Hrvatske.

Žije v Bratislave.
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Nebojša Kuzmanović @ 
Zdenka Valentová-Belićová @ 
Ján Jankovič

VZÁJOMNOSŤ AKO NADNÁRODNÁ 
IDENTITA

Identita a vzájomnosť sú ako spojené nádoby

Nový Sad @ Bratislava

zvb@: Medzi srbským a slovenským národom trvá viacstoročné 
priateľstvo a intenzívne vzťahy, ktoré rozkvet zažili v období romantiz-
mu. Keď sa pozrieme na aktívne snahy súčastníkov, zdá sa, že o dru-
hom rozkvete srbsko-slovenských, hospodárskych, ekonomických, 
politických, ale predovšetkým kultúrnych, literárnych a duchovných 
stykov historici budú písať v budúcnosti, ale možno je to len zdanie... 
Literatúra dnes už nemá také spoločenské postavenie, ani poslanie, 
aké mala v období romantizmu. Vtedy boli intelektuáli a spisovatelia 
národní tribúni, a dnes sa čoraz častejšie hovorí o marginalizácii lite-
ratúry a  intelektuálov. V  tomto rozhovore nás predovšetkým bude 
zaujímať, aký je vzťah vzájomnosti a identity?

nkuzmanović@: Stredná a juhovýchodná Európa v novoveku 
a najmä od XVII. storočia a naďalej bola miestom stretávania rôznych 
kultúr: byzantskej, orientálnej, západo eu róp skej... Iba to prenikanie 
a splývanie kultúr, ktoré je sprevádzané porozumením a dobrým 
vplyvom jedných na druhých, vytvára spoločné všeľudské kultúrne 
hodnoty a vedie k tomu, že tie kultúry nebudú žiť vedľa seba, ale 
v spolužití.

Až multikultúrnosť vytvorená dlhoročnými kultúrnymi stykmi 
a tá nie nanútená štátno-politickými nátlakmi a abstraktnými idea-
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mi, je predpokladom zrušenia kultúrnej sebestačnosti a sebagetoizá-
cie. Učenie sa od iných a o iných nám pomáha lepšie sa spoznať 
a vidieť seba v nich, pretože sami existovať nemôžeme. Iba rozmani-
tosťou a nie uniformnosťou a jednotvárnosťou rozvíja sa svojbytnosť 
a udržuje sa vitalita jednej kultúry.

Pre južných Slovanov, najmä pre srbský národ, je veľmi dôležité 
byzantsko-ortodoxné dedičstvo, ako aj racionalistické vplyvy zo Zá-
padu, predovšetkým v literatúre, filozofii a architektúre. Kontakty 
nášho národa so Západom boli najvýraznejšie v oblastiach Podunaj-
ska a Vojvodiny, kde sa stretali početné kultúry a národy, a tak aj 
kultúry srbského a slovenského národa. Hospodárske, spoločenské 
a politické pomery na Slovensku boli podobné s politickými pomer-
mi Srbov v Uhorsku. Na rozdiel od Srbska Slovensko bolo rozdelené 
na katolíkov a evanjelikov, takže v slovenskej kultúre existovali dva 
paralelné prúdy. Srbsko v porovnaní so Slovenskom malo kniežat-
stvo a samým tým výhodu akej-takej samostatnosti (1829), a neskôr 
aj štátnu samostatnosť (1867), čo osobitne poznačilo národno-
emancipačné hnutie Srbov a Slovákov.

Od konca XVII. do prvej polovice XX. storočia viac ako 2500 
srbských kultúrnych dejateľov a snaživcov: spisovateľov, filozofov, 
osvietencov, vedcov a iných sa školilo v Bratislave, Košiciach, Kež-
marku, Modre a iných slovenských mestách. To nám hovorí, že veľký 
počet našich vzdelancov získal vzdelanie nielen vo Viedni, Budapeš-
ti alebo na nemeckých univerzitách, ale aj na Slovensku.

Ján Jankovič pri skúmaní týchto vzťahov uvádza, že srbsko-slo-
venské literárne styky od roku 1827 po rok 1857 predstavujú tzv. 
hviezdne obdobie, lebo v  tom období významné kultúrne osob-
nosti Srbov a Slovákov intenzívne spolupracovali, kamarátili sa, 
cestovali jedni k druhým a jedni druhým písali básne. O tých stykoch 
písali akademik Ján Kmeť, pred ním Risto Kovijanić, potom Zlatko 
Klátik, Michal Harpáň a  iní autori. To bolo aj pre mňa ako vedca 
podnetom k vedeckej činnosti v diele Srbsko-slovenské kultúrne styky 
v období romantizmu, a neskôr aj v iných početných štúdiách a ve-
deckých prácach. Ako vedec najčastejšie som vychádzal z  aspektu 
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toho, čo spája elitných predstaviteľov týchto dvoch národov, ale aj 
širšie – dva národy. Vzájomnosť považujem za osobitnú podobu 
nadnárodnej identity.

jjankovič@: Predovšetkým sa chcem poďakovať za pozvanie do 
tejto diskusie, ale mám temné tušenie, že diskusiu vyvolal nielen 
nelichotivý stav našich vzájomných vzťahov, ale aj celkový stav na-
šich národov, ktorý volá po rekonštrukcií vnútropolitického života, 
nášho postavenia v Európe a vzájomných vzťahov.

Keď ide o vzťah kategórií vzájomnosť a identiteta, moja odpoveď 
znie čisto dialekticky – jedno obsahuje druhé a naopak. Vzájomnosť 
je identita a identita je vzájomnosť. Ak chceme, sú to spojené nádoby. 
Hladina tekutiny je rovnako vysoká bez ohľadu na to, či je to slivovi-
ca alebo šljivovica – šumadijský čaj, ako ma naučili už pri prvej 
návšteve Srbska roku 1964.

Literatúra a vzájomné prekladanie v  takejto situácií už nemôže 
zohrať takú úlohu ako v  časoch intenzívnych literárnych vzťahov 
hviezdneho obdobia. Jednoducho preto, lebo celá kultúra je odstave-
ná na bočnú, ak nie na slepú koľaj a politikom je to úplne jedno, do-
konca sa dá povedať, že im to nesmierne vyhovuje. Humanisticky 
orientovaná literatúra a kultúra sa dostali do suterénu a suterén do-
minuje nielen v literatúre. Čerpanie síl z hviezdnej minulosti je síce 
dobré, ale toto dúchanie do pahrieb musí mať jasné určenie, ktoré je 
svojím spôsobom úplne rovnaké ako pred stáročiami: dôstojnú 
existenciu našich národov. Smutné je aj to, že znova musíme bojovať aj 
o svoj jazyk. Hanka Mrkvičková sa stala Hanka Mrkvička, hoci sloven-
ským rodičom sa narodila na Slovensku. Už nemáme roľníkov, ani 
gazdov či sedliakov – na slovenských poliach pracujú farmári na far-
mách, slovenská pôda bude istý čas ešte slovenskou zemou, ale už sa 
predáva cudzincom, takže tí farmári sú vlastne európska avantgarda...

Keď hovoríme o  literárnych stykoch a  vzájomnom prekladaní, 
treba spomenúť, že už v prvých slovenských almanachoch a periodi-
kách boli prítomné aj prílohy so srbskými a širšie juhoslovanskými 
témami. Prvý uverejnený preklad ódy Lukijana Mušického bol uve-
rejnený v almanachu Hronka, ktorý vydával Karol Kuzmány s podti-
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tulom Podtatranská zábavnice a autor toho prvého prekladu bol 
Michal Miloslav Hodža, člen poprednej trojice (Štúr, Hurban, Ho-
dža) hviezdneho obdobia slovenských dejín, literatúry a srbsko-slo-
venských kultúrnych stykov. V každom prípade možno konštatovať, 
že Hodža, podobne ako aj celá jeho generácia, dobre poznal nielen 
národnú epiku, ale aj srbskú básnickú tvorbu. Mušického Óda môje-
mu priateľovi Michailovi Vitkovičovi (Budín, 1811), ako aj Hodžov 
preklad zostali ako dokument úsilia národne a proslovensky oriento-
vanej inteligencie zo začiatku 19. storočia a dôkaz, že preklady zo 
srbčiny spĺňali predovšetkým ideologické ciele. Totiž ústredná téma 
preloženej básne bola maďarizácia.

nkuzmanović@: Skúmajúc bohaté srbsko-slovenské kultúrne 
a predovšetkým literárne styky, môžeme si všimnúť, že idea slovan-
stva a slovanskej vzájomnosti prinášala určité nové vnímanie vlastnej 
identity, čo je príznačné pre popredných predstaviteľov myšlienky 
slovanskej vzájomnosti, ktorá aj v období rozkvetu mala odporcov. 
Takže by už jej súčastníci s týmto postojom mohli polemizovať. 
Predsa sila týchto postojov, ale aj ďalekosiahle vplyvy podporujú túto 
tézu.

Predtým ako uvediem konkrétny príklad, spomenul by som, že 
novodobá slovanská vzájomnosť srbského a slovenského národa 
môže čerpať vitalitu zo samotných základov a začiatkov vlastných 
kultúr, takže vzťahy „dobrej vzájomnosti“ majú tradíciu dlhšiu ako 
tisíc rokov. Táto miléniová blízkosť dvoch národov nám istotne dáva 
právo, aby sme podmienečne hovorili aj o našej spoločnej nadnárod-
nej identitete.

jjankovič@: Určiť obdobie začiatku týchto vzťahov je veľmi ťažké. 
Bez ohľadu na čas a  priestor platí, že sme všetci prišli v  jedných 
gatiach spoza Dnestra. Presne tak to povedal Matija Bećković v ka-
viarni na Teráziách  roku 1964. Nevidím dôvod, prečo by Slovania 
nemohli, rovnako ako Íri na svätého Patrika, pochodovať po New 
Yorku či Bostone a spievať Hej Slovania! Slovanských svätých máme 
dosť. Na Cyrilovi a Metodovi by sme sa určite dohodli, čo nezname-
ná, že by tam neboli aj zástavy svätého Sávu. Hovorím toto hypote-
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ticky, v takom jednom pochode pocit vzájomnosti by bol našou 
spoločnou identitou.

nkuzmanović@: Aby sme jasne vnímali vlastnú identitu, často je 
nevyhnutná konfrontácia s iným a inakším. Práve toto sa stalo v obdo-
bí romantizmu. Dominantná maďarizácia budila vedomie o zániku 
a prepádaniu srbského národa v unitárnom štáte. Keďže formy od-
poru v takých procesoch boli vyčerpané a ohraničené na uhorský 
parlament, v ktorom sa nedalo veľa toho urobiť. Srbi, okrem iného, 
nachádzali východisko v poézii. 

Jeden zo zástancov myšlienky všeslovanstva Pavel Jozef Šafárik 
bol nasledovník Herderových romantických princípov. Podľa Her-
dera jazyk ako kritérium určuje národnú príslušnosť. On už vo svo-
jom prístupovom slove pri príležitosti nástupu na post profesora 
a riaditeľa Ortodoxného gymnázia v Novom Sade okrem iného vy-
slovil aj obvinenie vtedajšieho školského systému, podľa ktorého sa 
slovanské národy v Uhorsku musia učiť po latinsky a po nemecky, 
takže nemajú priestor na učenie materinského jazyka a národnej li-
teratúry. Podľa Šafárika dejiny európskych národov poskytujú dôka-
zy, že žiaden národ „nedosiahol prednosť a vrchol slávy bez materin-
ského jazyka“. 

Šafárikovo meno bude trvalo zapamätané ako autora prvých de-
jín srbskej literatúry, tiež autora prvých dejín srbského jazyka a ako 
jedného z najvýznamnejších srbských bibliografov všetkých čias. Ale 
chcel by som v prospech tézy o vzájomnosti ako nadnárodnej identi-
te povedať, že sa Šafárik ani po ukončení pôsobenia na gymnáziu 
neponáhľal vrátiť na Slovensko, ale zostal v Srbsku. V úprimnom 
priznaní Jánovi Kollárovi z roku 1824 napísal, že už nedostáva pod-
nety k národnej tvorbe, že mu jedine zostáva túlať sa „bez domova 
a bez vlasti“ a po ceste zájsť k jednotlivým „pobratimom“. Takže ešte 
deväť rokov zostal medzi Srbmi, vo „vyhnanstve ducha“ a pilne pra-
coval „ticho medzi svojimi“.

jjankovič@: Vzťahy medzi našimi národmi jestvovali na každom 
stupni vývinu a vzájomnosť je zakódovaná v našej genetickej a jazy-
kovej príbuznosti, na vysokom stupni príbuznosti našich národných 
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osudov. To nám vždy pomáhalo prekonávať ohrozenia. Na tomto 
priestore musíme neustále pracovať a nič nie je maličkosťou tak vo 
vzájomných vzťahoch, ako aj v otázkach kultúrnosti našich národov. 
Určite nezaškodí revízia, či autori učebníc rešpektujú výsledky lite-
rárnych a historických vied, potreby našich národov v globalizujú-
com sa svete. Ak nechceme prežiť, stačí založiť ruky a  čakať, kto 
zhasí naše slovanské svetlo.

nkuzmanović@: V dnešnej dobe ako spona tejto vzájomnosti sú 
početní kultúrni dejatelia, univerzitní profesori, vedci, spisovatelia 
a úspešní prekladatelia. Slovenské národnostné spoločenstvo v Srb-
sku svojím korektným lojálnym vzťahom ku krajine, v ktorej žije, ale 
aj ku krajine materského štátu je príkladná všetkým menšinovým 
spoločenstvám a  zároveň vzácne spojivko a  záruka priateľských 
vzťahov medzi týmito dvomi krajinami. Okrem toho Slovenská re-
publika znovu poskytuje bratskú ruku v  európskych integráciách 
Srbsku. Pravda, Slovensko je už dávnejšie členskou krajinou EÚ a pre 
Srbsko je to ešte stále len vrúcna túžba a tiež aj frustrujúci nátlak.

jjankovič@: Odkedy sme sem prišli, sme súčasťou Európy. To je 
len politická hra, zaobalená diskriminácia východoeurópskych ná-
rodov, prevažne slovanských. V Mníchove nás predali Hitlerovi, na 
Jalte Stalinovi a  na Malte odovzdali do ďalšieho pevného objatia, 
tentoraz starších demokracií. Občas na internete čítam srbské noviny 
a veľmi sa čudujem, že na Slovensku nie sú akreditovaní aspoň desia-
ti srbskí korešpondenti, aby pravdivo informovali o dianí v krajine, 
ktorá prišla o  vlastné banky, sporiteľne, poisťovne, farmaceutický 
a chemický priemysel. Najväčšiu železiareň v Košiciach dali do cu-
dzích rúk. Američania ju teraz predávajú Číňanom. Niet div, že za 
ostatné roky výrazne klesol počet knižných prekladov zo srbčiny, 
uvádzanie srbských autorov v  slovenských divadlách je takmer na 
nule, hoci ich zásobujem množstvom prekladov, ktoré robím bez-
platne.

Našťastie sú tu aj isté pozitíva – Stane Ribić, predseda Spolku Sr-
bov žijúcich na Slovensku, dosiahol, aby Srbom na Slovensku bol 
uznaný štatút národnostnej menšiny, čo okrem iného znamená aj fi-
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nančnú podporu našich vzájomných vzťahov. Vojvodinskí Slováci 
žijúci na Slovensku naďalej spoľahlivo plnia svoju úlohu v  našich 
vzájomných vzťahoch – Miroslav Demák vysoko drží zástavu našich 
prirodzených spojenectiev v literárnej a vydavateľskej sfére, niektorí 
zastávajú významné funkcie v slovenskom kultúrnom a edukačnom 
priestore. Vladislava Fekete je riaditeľkou Divadelného ústavu v Bra-
tislave, profesor Miroslav Dudok bol šéfom Katedry slovenčiny na 
FFUK v Bratislave a  jeho dcéra Jana Dudková sa stala významnou 
odborníčkou na filmové umenie. Ani v  Slovenskej akadémii vied 
sa nezabúda písať o srbskom divadle a srbskom filme. Všetci dôstoj-
ne pokračujú v poslaní Andreja Mráza a iných dolnozemských Slo-
vákov z najrozličnejších oblastí života slovenskej spoločnosti, takže 
rozhovor nemožno ukončiť pesimistickým obrazom. Po generácii 
slavistických humanistov by mala prísť generácia slavisticky oriento-
vaných inžinierov techniky, ktorí vybudujú trať francúzskeho alebo 
japonského typu, tak aby som sa z Bratislavy do Nového Sadu dostal 
za hodinku, aby som sa po divadelnom predstavení a ľahkej večeri 
s priateľmi do polnoci dostal domov a ešte by som usporil sto eúr za 
nocľah v hoteli.

nkuzmanović@: Keď ide o úsilie na intenzívnom zveľadení slo-
vensko-srbských vzťahov, chcel by som pochváliť časopis pre litera-
túru a kultúru Nový život a snaživcov, ktorí pôsobia okolo neho, lebo 
stanovením koncepcie časopisu, aby bola dialógovou platformov, 
ktorá významne prispieva k utuženiu slovensko-srbských literárnych 
a kultúrnych stykov, posúvajú pestovanie týchto vzťahov o ďalší stu-
pienok. 
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Krása ľudskej identity je v jej mnohorakosti

Doslov

Prednedávnom som v jednom časopiseckom článku, v ktorom sa 
zohľadňovala téma liečivej sily viery, prečítala veľavravnú axiómu: 
Nie ste iba to, čo jete, robíte alebo myslíte. Ste to, do čoho veríte. Ľudský 
rozum je zázrak. Vďaka nemu a  jemu príslušnej obrazotvornosti 
môžeme byť takmer všetko, čo dokážeme v ume utvoriť. Platí to aj 
o  našej identite, ktorú každý máme svojskú a  jedinečnú. Množina 
jedinečných identít potom môže, a takmer spravidla vytvára aj istú 
spoločnú identitu. To potvrdili aj trialógy medzi slovenskými a srb-
skými spisovateľmi, ktorých neodbytným spojivkom boli aj tri mo-
derátorky, zároveň prekladateľky. 

Formovanie človekovej identity sa koná neustále, v čase a priesto-
re, a v tom zmysle na tento proces vplývajú viditeľné a neviditeľné, 
vedomé, nevedomé a podvedomé sily. Preto identita patrí do kategó-
rie ľudskej podstaty, ktorá nie je navždy daná a nemenná, lež sa ne-
ustále mení, prispôsobuje, prehodnocuje a rozvíja.

Môžeme ju pozorovať na úrovni národnej, či národnostnej, nábo-
ženskej, psychologickej, sociologickej a i. Americký sociológ Sheldon 
Stryker (1926 – 2016), ktorý sa zaoberal sociálnou psychológiou, 
menovite teóriou identity, skúmajúc sociálny rozmer identity v pub-
likácii Symbolická interakcia: Sociálna štrukturálna verzia (1980) 
uviedol, že sociologický prístup k  sebe a  k  identite, čo v  určitom 
zmysle predstavujú aj realizované spisovateľské trialógy, začína 
s predpokladom, že existuje vzájomný vzťah medzi „sebou“ a spo-
ločnosťou. Keď v tomto vzťahu pozorujeme identitu, môžeme uzavrieť, 
že človek ako jednotlivec ovplyvňuje spoločnosť a viac jednotlivcov 
formujú skupiny, siete, množiny... Recipročne aj spoločnosť má veľký 
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vplyv na jednotlivca, na formovanie jeho identity. Aj toto sa potvrdi-
lo v živých rozhovoroch, resp. trialógoch o literárnych a kultúrnych 
kontextoch s hlavným laitmotívom – identitou.

Publikácia Imigranti v Babylonskej veži ponúka nesebecké rozjí-
mania o identite až dvadsiatich ôsmich renomovaných srbských, 
slovenských, ale aj macedónskych či bosnianskych a  chorvátskych 
autorov a autoriek, ktorí už tým, že v rukách ako hlavný pracovný 
materiál držia slovo, takmer nepretržite a  nespočetnekrát uvažujú 
nad pojmom a akosťou (vlastnej) identity. To neznamená, že sú pre-
durčení a jedine oprávnení na to, aby hovorili o uvedenej téme. Ale 
ich zrejmá jadrná citlivosť a  citovosť, ktorá vyplýva z  ich spiso-
vateľského poslania, čitateľa môže zaviesť na cestu k samopoznávaniu 
vlastnej identity. 

Aj preto táto zbierka rozhovorov predstavuje hodnotnú pub-
likáciu, ktorá nielen popisuje názory a kontexty v danom historickom 
období. Ona inšpiruje na ďalšie uvažovanie o identite, čím si každý 
jednotlivec rozvíja vlastnú životnú podstatu. Tým spoločne vplývame 
na budovanie lepšej budúcnosti na našej planéte, v ktorej tolerancia 
rozmanitosti identít nepredstavuje neznámu. Lebo krása ľudskej 
identity je práve v jej mnohorakosti.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová
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O autorkách rozhovorov

Zdenka Valentová-Belićová (1975), 
redaktorka časopisu pre literatúru a kul-
túru Nový život.

Slovenský jazyk a literatúru vyštu do-
vala na Filozofickej fakulte Univerzity 
v Novom Sade, v súčasnosti doktorandka 
na Univerzite Komenkého v Bratislave. 
Pracovala v Mestskej knižnici v Novom 
Sade, od roku 2013 je zamestnaná vo 
vláde Autonómnej pokra jiny Vojvodiny.

Aktívne sa zaoberá prekladom zo 
slovenského a  českého jazyka. Medzi 

preloženými autormi sa nachádzajú početní klasikovia slovenskej 
literatúry. Vydala zbierku poézie Éterizácia (2018). Zostavila a  na 
vydanie pripravila knihy: Zakladanie knižnice v Kysáči: príspevky 
k dejinám knihovníctva Michala Gombára (2014), Katalog izdanja 
Gradske biblioteke u Novom Sadu (2015) zbierku poézie Zorana Đerića 
v slovenčine Nové devínske elégie (2017). 

Za prekladateľskú činnosť je odmenená Cenou Pavla Országha 
Hviezdoslava (2012), ktorú udeľuje Asociácia združení spisovateľov 
Slovenska a  cenu za preklad roka (2016) Spolku vojvodinských 
spisovateľov. Dvakrát je odmenená za poéziu cenou Rozlety (1994 
a 1997) a prvou cenou na Gerbócovej literárnej Snine (2017).

Je členkou Spolku spisovateľov Vojvodiny (Nový Sad), Klubu ne-
závislých spisovateľov (Bratislava) a Združenia umeleckých prekla-
dateľov Srbska (Belehrad). 

Píše poéziu, eseje, prózu a literárnu kritiku. 
Žije v Novom Sade. 

Foto: Oto Filip
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Vladimíra Dorčová-Valtnerová (1981), 
redaktorka portálu Storzteller, done-
dávno šéfredaktorka týždenníka Hlas 
ľudu, členka redakcie časopisu Nový ži-
vot, novinárka.

Slovenský jazyk a literatúru vyštu-
dovala na Filozofickej fakulte Univerzity 
v Novom Sade a master európskych štú-
dií v Centre európskych štúdií a vý-
skumov ACIMSI na UNS. 

Zostavila vydania: Slovenské vojvo-
dinské novinárstvo vo víre mediálnych dianí v Srbsku (2009), Obrázky 
z manželského života [...aj farebné] (2013). 

Je čenkou Nezávislého spolku novinárov Vojvodiny a Asociácie 
slovenských novinárov, v ktorej v období od roku 2008 do roku 2012 
bola predsedníčkou. Od roku 2017 je členkou Vojvodinskej politolo-
gickej asociácie. 

Pracovala ako novinárka v slovenskej redakcii TV Vojvodiny 
(2005 – 2008) a bola koordinátorka Výboru pre informovanie Ná-
rodnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (2009 – 2013).

Spolupracuje s početnými inštitúciami a organizáciami, najmä z 
médiového sektoru, okrem iných s Asociáciou médií, Novosadskou 
novinárskou školou a inými, ako aj s časopisom na výskum fenoménu 
politiky Politikon. 

Získala Cenu Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Aso-
ciácia slovenských novinárov, ako aj iné ocenenia za najlepší príspe-
vok v médiách na tému Účasť žien v uskutočňovaní práv národnost-
ných menšín Pokrajinského ombudsmana za rok 2014.
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Kristína Kováčová (1972), diplo-
movaná filologička.

Štúdium japonského jazyka a litera-
túry absolvovala na Filologickej fakulte 
v Belehrade.

Pracovala na Akadémii umenia v No-
vom Sade ako vedúca služby pre organi-
záciu, marketing a medzinárodnú spolu-
prácu, kde spolupracovala na príprave 
a uskutočnení umeleckých projektov. 
Redigovala programovú knižku Interna-
cionálneho festivalu alternatívneho a no-

vého divadla Infant, ktorý organizuje Kultúrne centrum Nového 
Sadu v období od roku 2006 do roku 2016. Bola členkou preklada-
teľského tímu Internacionálneho filmového festivalu Cinema City 
v Novom Sade v obodobí od roku 2014 do roku 2016. Prekladá zo 
srbčiny, nemčiny a angličtiny.

Žije v Bratislave.
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