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Spomalené časopis nadnes
zrýchlenie

Kozma Prutkov, nespúšťajúci
oči z premien zotrvávajúceho
prázdna oblohy, meteorológ
tichých drám minimalizovanej myšlienky, do seba hromžiac takto načrtol to podstatné z prvého tohtoročného čísla Fragmentu:
„Milovníci mamonu! Aké
úbohé je vaše pachtenie,
keď všetky vaše poklady
nie sú hodné ani jedného
lístočka z básnikovho vavrínového venca!“
Čítanie je pohyb svištiacich slimákov–objaviteľov,
vyznávačov najrýchlejšej
pomalosti. Spomaľme a sústreďme sa na textové obcovanie Ivana Štrpku, Stanislava Rakúsa, Juraja Mojžiša,
Tomáša Petřivého a Wystana
Audena; spomaľme a sústreďme sa na porozsýpaný jas dadaisticky kypiacich
hodín ukazujúcich čas našej
nevšímavosti a na sekundu
presnú obludnosť dobrého
vkusu; spomaľme a sústreďme sa na lámanie viet
Mihaila Pantića a na niekoľko fragmentov z kedysi
samizdatových pokusov
v časopise Kontakt; spomaľme a sústreďme sa na obludnosti archívnych materiálov
totalitnej Správy tlačového
dozoru, ktorá štyridsať rokov
kastrovala slová a slovíčka,
knihy aj autorov slovenskej
literatúry.
Zaostrený šíp Štrpkovho
verša cieli na presný stred:
„Odtlačok dotyku na rube
mince je temný. A čo príde
na svitaní, skrýva každú
tvár.“
A už citovaný Kozma
Prutkov ponúka jeden
koncový výkričník: „Nájdi
všetkému začiatok a mnohé
pochopíš!“

Buď, čím
len chceš
„Literatúra naďalej zastáva najlepšie miesto
pre nachádzanie zmyslu,
pre uchovanie zvláštností akéhokoľvek
druhu, pre svedectvo o živote, miesto pre
hlas volajúceho na púšti,“ tvrdí v rozhovore,
ktorý vychádza v aktuálnom čísle
Fragmentu, srbský spisovateľ Mihailo Pantić.
Prečo zostávate verný
poviedke? V čom je jej
prednosť oproti románu?
Pýtať sa spisovateľa, prečo
píše poviedky, je to isté, ako
pýtať sa básnika, prečo píše
básne. Existuje pekná odpoveď
jedného básnika, nepamätám
sa už ktorého: „Niekto vo mne
si sadne a napíše báseň“ – a tak
je to aj s poviedkou. Báseň
a poviedka sú základné literárne formy, v nich možno
dosiahnuť úplnú sústredenosť
na podstatu, pocítiť všetku silu
a zmysluplnosť jazyka. Román
vzniká na iných princípoch
a má iné ambície, ale tu sa

nedá hovoriť o prednostiach
a nedostatkoch. Je to otázka
osobnej voľby – s tým, že v mojom prípade si forma vyberá
spisovateľa a nie spisovateľ
formu.
Je dnes, keď máme čoraz
menej času jeden pre druhého,
ťažké nájsť a zažiť ozajstnú,
pravdivú lásku?
Pravdivá láska je číry pleonazmus, lebo láska je tá najhlbšia
pravda. Ak je celkom náhodou
falošná alebo zdanlivá, a aj
o tom píšem v Chodení po oblakoch, potom to nie je láska.
Ak sa zo života stala, ako čítame v jednej vašej poviedke,

Už dávno sa nevyskytla takáto
smrť. Keď vlak, ktorého bližšie
koordináty (číslo, dátum, čas,
trasa) zostanú navždy neznáme, prechádzal cez akúsi nepodstatnú stanicu, znenazdajky sa prepadla podlaha WC
v jednom z vagónov a muž,
ktorý v ňom práve úspešne
zavŕšil jednu z tých potupne
nešťastných činností, skončil
bleskovo, pomletý kolesami,
ani si nestačil uvedomiť vlastnú smrť. Cestujúci rozvalení
v pohodlných sedadlách dobre osvetlených a vyvetraných
kupé si vôbec nič nevšimli –
vlak pretínajúci zobákom
husté cesto tmy sa hnal na náhornú plošinu. Toho človeka
som vôbec nepoznal, rovnako
ako som nevedel nič o mieste,

kde sa nešťastie prihodilo,
čo nenarúša, ale otvára možnosť fiktívnej rekonštrukcie
aspoň základných detailov,
ktoré predchádzali tejto tragickej udalosti. (Kto je hrdina?
Odkiaľ je? Prečo práve on,
a nie niekto iný? Koľko má rokov? Ako vyzerá? Aký je jeho
rodinný stav? Koľko jazykov
ovláda? Kam cestoval? Kvôli
čomu? Ide o neosobný osud
alebo o mystické finále majstra
náhodu? A tak postupne a zaradom.)
Tvár toho mŕtveho nikdy
celkom neuvidím. Časti rozkúskovanej mŕtvoly skončili vedľa
trate, nad ktorou sa dvíha
hustý, vlhký les, a hlava, hlava
je len neforemná masa mäsa,
kostí, vlasov, mozgu a zrazenej
krvi, zakotúľaná kamsi pod násypom a zakosílená v priehlbi-

mýtmi, zvrátene chápanou
politikou a históriou, pre umenie tu vlastne niet miesta ani
času. A s tým každý, kto píše,
musí rátať. Píše sa, aby sa
písalo, a nie aby za to niečo
bolo. A keď sa za to aj niečo
získa, netreba z toho robiť humbug. Prirodzene, literatúra
vždy sprevádza zodpovedajúcu epochu. V našej dobe sa
stala súčasťou priemyslu zábavy. No na druhej strane literatúra naďalej zastáva výborné, možno aj najlepšie miesto
pre nachádzanie zmyslu, pre
uchovanie rozdielov a zvláštností akéhokoľvek druhu, pre
individuálne svedectvo o živote,
miesto pre hlas volajúceho
na púšti.
Myslíte si, že kultúra prehrala
bitku a že sa zábava stala jediným meradlom? Máte dojem,
že naši spisovatelia sa podriaďujú vkusu širšieho publika?
Iste, bitku prehrala, ale každá
porážka nemusí mať fatálne
následky. Napokon, lepšie sa
píše z pozície porážky, z uhla
poznania, že svet sa vydal
na cestu do neistoty. Spomeňte
si na Derviša a smrť, Prekliaty dvor, Nový Jeruzalem. A kto
píše preto, aby bol úspešný
a chválený, robí zbytočnú
robotu. Písanie je oveľa hlbší
a záhadnejší poryv než napĺňanie túžby po dosiahnutí
oných „warholovských“ piatich
minút slávy.
Preklad rozhovoru, ktorý vyšiel
v srbskom denníku
Večernje novosti. Krátené

Fala. Iverak, Lješevo, Romanovci, Zoljan, Zvižd, Veržej,
Sveti Vid, Ukrina, Uljma, Anhovo, Beška, Vuhred, Ušće,
Tezno, Šentmaver, Šentvud,
Šentjur, Staro Selo, Vindgar,
Semiš, Stanovi, Staza, Stravnja,
Strništa, Martolici, Porječina,
SIvac, Roč, Donja Vrna. Estre,
Krivolak, Lipik, Lipe, Lipnica,
Lipova, Lipovac, Lipovica,
Lipovljani, Krajcar, Greda,
Garevac, Rozga, Vrnica, Trzni,
Dlapkin Dol, Šmarje, Karavukovo, Grmuša, Bukvik, Čulinec, Ćopi, Cret, Kupjak, Gora,
Lepavina, Orom, Prosek,
Zaluka, Ševina Poljana, Meja,
Obrež, Dutovo, Jazle, Brailovo,
Gabela, Ledenica, Sirča,
Prvačina, Zrze, Suha, Dvorovi,
Ostrna, Stepanovićevo, Sveti
Petar u Šumi, Mala Kruša,
Rodica, Podsused, Komin, Blatuša, Sadine, Vreme, Udbina,
Rataje, Birčna vas, Ćatići, Kaldrma, Rušem Šupli Kamen,

Pero Čičo, Svodna, Mali Izvor,
Grlica, Kiseljak, Darda, Gostun, Loskun, Mece, Prgomet,
Zlobin, Zgropolci, Suhopolje,
Trbušani, Mraclin, Dren, Josiplod, Bočar, Sogle, Valač,
Mrsenica, Sarkaš, Dvorište,
Nuštar, Prošte, Mramor, Raduš,
Povir, Drenice, Kupusina, Ražana, Pesje, Začretje, Mokronog, Podvis, Skakavac, Delina,
Horvati, Jehovina, Putinci, Zelenjak, Trnava Odra, Obestovo,
Gaber, Prosinec, Zdenčina,
Vrba, Štanjal, Logatec, Brzan,
Maja, Rožin dol, Solkan, Prilužje, Vrbanja, Zavod, Zarilac,
Zazid, Zbelava, Polumir, Hajdukovo, Hajdučina, Adrovac,
Laudnovac, Špionica, Onikva,
Nomen, Samodraža, Drnje,
Jerina, Podhom, Vrtište, Trnavac, Trnjaci, Rastoka, Glibovac, Korman, Jalžabet, Grosuplje, Kreplje, Brgud, Cerna,
Cerovac, Cerovik, Cerovlje,
Cerovo, Cerje – Tužno, Latin,

Renke, Zajaz, Vižmajre, Žutnica, Mezgraja, Pasjača, Valkanj,
Tarčin, Soteska, Jasikovo, Javorik, Utinje, Koška, Lazina, Branik, Čonoplja, Sirač, Trupale,
Žabno, Slap, Koprivna Donja
alebo Koprivna Gornja, teraz
je to jedno; Bibinje, Lutovo,
Prdejci, Zovik, Kočna, Bilaj–
Ribnik, Cabuna, Dabar, Imeno,
(...) etc., etc, etc.
Unavený od prázdneho, hoci
občas aj zaujímavého vyratúvania, neviem si predstaviť o tom
nešťastníkovi nič viac, čo by
stálo za pripomenutie. Zrodený
v mojej hlave skončil v závere
pomerne dlhej a spletitej vety,
ktorú treba podľa rozhodného,
jednoznačného tvrdenia autora
považovať za jediné pravé
miesto jeho nešťastia. A tak to
tu preruším. Poviedka je tak
či tak iba skoncentrovaná,
zrýchlená cesta k smrti.
Zo srbských originálov preložil
Karol Chmel

Mihailo Pantić (1957)

chladná, emócií zbavená
rutina, ako sa znovu prepracovať k jeho pôvodnej
hodnote a plnosti?
Niekto v mojej knihe skutočne
o týchto veciach premýšľa. Ale
ja nemám vždy rovnaký názor
s rozprávačmi ani s postavami
mojich poviedok. Občas sú
súčasťou mňa, občas si nerozumieme, ba niekedy sme

vo vážnom spore, ktorý môže
prerásť do hádky. Ľudia sa
od seba líšia, každý je príbeh
sám osebe, jedinečný a neopakovateľný, rozprávanie nás
o tom presviedča. Pre niekoho
je život úmorný, pre niekoho
tragický, pre niekoho ľahký
a čistý. Viem, že psychiater
Vladeta Jerotić by na túto otázku odpovedal lepšie... Mne sa

Ide totiž o jednu veľmi hypotetickú kapitolu smrti
Mihailo Pantić ©

Profesor na Filologickej
fakulte v Belehrade,
rešpektovaný literárny kritik
a oceňovaný prozaik patrí
medzi tých, na ktorých
nezabúdame ani po knižke
Stretnutie v ulici gaštanov
(Knižná edícia časopisu
Fragment, 2006);
medzičasom vydal Zobrané
poviedky v štyroch zväzkoch
a dve nové poviedkové
zbierky, zostavil pár
poviedkových antológií,
pracuje aj vo výbore srbského
Pen klubu a v porotách
literárnych súťaží.

toľko krásy, koľko len chcete,
vôbec mi nie je jasné, prečo si
ju tak striktne odmietame
všímať, venovať sa jej. „Nejestvuje jediná krivda, ktorú
by jedna jar nedokázala napraviť,“ hovorieval Ivo Andrić.
Je mi ľúto, že som takúto vetu
nevymyslel ja.
Má dnešná srbská próza
potrebnú sviežosť a čulosť
na to, aby posúvala potvrdené
hranice a dosahovala európske
a svetové parametre?
Vo svojej najlepšej časti súčasná srbská próza vôbec
nepotrebuje súperiť ani mať
komplexy z porovnávania – je
európska v každom ohľade.
O tom svedčí celkom solídny
počet prekladov kníh našich
spisovateľov do iných jazykov.
Aké miesto má literatúra
v dnešnej dobe?
Zmenila sa jej spoločenská
funkcia. Literatúra bola ešte
pred štvrťstoročím uctievaným, dominantným druhom
umenia, s adekvátnou kritickou, sociálnou, ale, ruku
na srdce, aj estetickou váhou.
Byť spisovateľom znamenalo
patriť do sociálne prestížnej,
uznávanej profesie. Dnes však
už nie je taká dôležitá ako
v nedávnej minulosti. Literatúru si, mimo najužších kultúrnych kruhov, málokto
všíma. V dnešnej dobe je to
osamotená práca pre takých
istých, zriedkavých, osamotených čitateľov, naše životy sú
poznačené médiami, zábavou,
aférami, financiami, novými

zdá, že sa netreba zmieriť
so súčasným prevládajúcim
pochmúrnym postojom, zlými
návykmi, s rutinou a apatiou.
Jednoducho, nemožno sa
vzdať úsilia život ozvláštniť,
zlepšiť. Sám osebe vždy stojí
za to, hoci nie je vždy šťastný,
skôr naopak. Nesmieme podceňovať ani zabúdať na jeho
krajšiu stránku, radosť, čistotu,
priateľstvo, nehu, pozornosť,
blízkosť, číru prirodzenosť,
umenie, ráno pri mori, Beethovena, rock&roll. Mohol by
som takto vyratúvať tisíce vecí
a vracať sa späť. Vo svete je
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Oleg Pastier ©
šéfredaktor časopisu Fragment
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ne bažuriny. Ostatné údaje sú
tiež neisté. Pátranie po mene
miesta nešťastia odhaľuje síce
priestor pre trochu toponymickej hry, pre spodobnenie klasického, no zdanlivo náhodného prozaického katalógu, pre
prezentáciu jedného pseudoetymologického galimatiášu
a onomastickej koláže (antiskladačky), nie bez narážok
na sterilnú pravidelnosť Cestovného poriadku istého Eduarda Száma (Pozri Juhoslovanský domáci a medzinárodný
sprievodca. Subotica, 1938).
Nedisponujem nijakými konkrétnymi stopami, a preto pri
listovaní spomínanej knihy, budem iba hádať. Môže teda ísť o:
Bogomile, Žepče, Rabrovac,
Popovača, Vituša, Komadić,
Ciglanik, Vododer, Zorkovac,
Vojakovački kláštor, Košana,

Ilova, Konak, Lupoglav, Ljutotuk, Prigrevica, Samaila, Balvan, Mučna Reka, Mrzlo Polje,
Božjakovina, Božorut, Bračak,
Badina, Bresnik, Brestanica,
Brestovac, Breza, Brezice, Brezovljani, Brijest, Brlog Grad,
Vlaole, Šušanj, Vizovac, Alipašin Most, Lašva, Djunis, Dolac,
Hromec, Holmec, Hum–Lug,
Kumanee, Orlovat, Ratkovo,
Snejgotina, Nadin, Narin, Mali
Idjoš, Djeneral Janković, Kusadak, Lokve, Kanal, Rvati, Džep,
Ernestinovo, Avče, Stobi, Virje,
Uzdin, Gramada, Kotoriba,
Zalog, Štrikada, Blatina, Čokonjar, Una, Tounj, Štrpci,
Žminj, Žalina, Želnik, Žeinci,
Želeće, Župča, Kos, Lopate,
Ćele Kula, Bučin, Strzivojna
– Vrpolje, Štitar, Mandalina,
Otok, Moščenica, Perlez,
Dobova, Hudajužna, Erdut,

Iný spôsob
Pri čítaní pohybu svištiacich slimákov je nevyhnutná
klasická objaviteľská metóda prvotného slimačieho
čítania. Obkresľujúc hlasným okom čiaru po čiare.
Len ponorení až na dno sústredenej čitateľskej
pomalosti vyhmatávame ich sústredené svišťanie.
Ach, áno, je predsa také mäkučké a privátne.
Ivan Štrpka©

Miesta, na ktorých boli kiná, ktoré zanikli
Čosi sa mení. Čas speje k uzlu. Kto ho zaviaže?
Čítaj to všade na plodoch, v tvárach, vo veciach.

Temno vo svetle sa rozpína.
Prvý neviditeľný hladký, mierne euforický závan
jesene uprostred slnkom prenikajúceho dňa
na rohu rušnej križovatky oproti prázdnym oknám
očnej kliniky, pred vchodom kina, ktoré zmizlo.
Vstúp do tmy a uvidíš.
Zápasil som so svojou slepotou. Teraz to vidíš?
Nemáš čo hrýzť, nemám sa s kým pobozkať.
Ostrý strih. Rozmazaný polodetail. Zákmity tvárí.
Film beží(m) iba ponorený (vo mne).
Náhla smrť lásky je iné prekročenie života.
Je pokračovanie iného. Prekročenie
iného nikde.
Anagógia / Dante / Peklo prázdnej ruky / Sensus mysticus /.
Otváranie (sa) najhlbšiemu významu / Nahota
premietania.
Stále (v) to(m) trvá(m). Takmer ja.
Nič nemá s nikým nič.
Nič nemá mať čo s kým.
Postavy prichádzajú a odchádzajú, lišajníky blednú,
lepkavé fľaky po obrazoch hýbucich sa uprostred tmy
zostávajú na stenách.
Niektorí ľudia priťahujú výbuchy v metre
iba tým, čo ticho nesú v sebe.
Plody dňa v prítmí miznú. Mlčanie hustne,
šum rastie, tieň to nevysloví.
Aké je ticho tvojho jablka?

Neznáme ústa

Čosi sa mení. Vypnuté telefóny
		
Samsung
vybuchujú a horia samé do seba.

Tieň šelmy ľahko kĺže
pomalým spánkom divej
		
záhrady.

Nemáš koho hrýzť.
A nemáš čo pobozkať.

Pery sú nemé.
Aké je ticho tvojho jazyka?

Stromy sa ani nehnú.
Ulice stoja v prudkom mlčaní.
Zmrznutý úsmev tvárou preniká.

Literárna terasa je pravidelná rubrika prílohy
Víkend, ktorá prináša ukážky z noviniek
slovenských literárnych časopisov.

