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A Silueta Könyvkiadóról

A Silueta 2004ben, Miamiban, az Egyesült Államok
ban jött létre. Feleségemmel, Eva M. Vergara írónő
vel emlékkönyvet készítettünk a fiatal kubai költő
ről, Juan Francisco Pulidóról, aki száműzetésben halt 
meg, huszonkét évesen. Amikor munkánk elkészült, 
kiderült, nehéz lesz rá kiadót találnunk: Pulido cson
kán maradt életműve csak nekünk, a barátainak szív
ügyünk. Így született a Silueta ötlete. 

Tisztelgés Juan Francisco Pulido, egy öngyilkos 
fiatal előtt című első kiadványunk váratlanul nagy 
sikert aratott. Nyilvánvalóvá tette a súlyos lelki káro
kat, amelyeket Pulido Kubában elszenvedett, és ame
lyek komolyan hozzájárultak ahhoz, hogy életét el
dobta magától. A könyv rövid idő alatt elfogyott; az 
író neve ma már a spanyol irodalom amerikai encik
lopédiájában szerepel. Neki, Pulidónak köszönhető, 
hogy kiadónk, a Silueta megszületett.

Néha megkérdezik, író létünkre miért kalandoz
tunk el a könyvkiadásban. Azt szoktam válaszolni, 
hogy ha másokon segíthetünk, azzal magunknak is 
jót teszünk. 

Mint kiadót, műfajoktól függetlenül, kizárólag csak 
a színvonal érdekel. Regényt, verset, novellát, esszé
ket adunk ki, s színdarabokat; fiatal kezdők és köz 
ismert nagy nevek tollából egyaránt. A siker – nem 
titok – gyakran a körülményektől függ, s politikai el

kötelezettség vagy a felszínes divatok követésének 
híján, jól tudjuk, nehezen érhető el.

Az évek során az emigrációban születő kubai iro
dalom olyan szerzőinek műveit jelentettük meg, mint 
Carlos Victoria, José Abreu Felipe, Luis de la Paz, 
Reinaldo García Ramos vagy Liliam Moro. S fiata
lokét, akiket a kubai cenzúra hallgatásra ítélt, mint 
Carlos Velazco vagy Elisabeth Mirabal.

De nem akarunk bezárkózni: szeretjük a sokszí
nűséget. Hiszünk abban, amit Alejo Carpentier a kul
túrák megtermékenyítő kölcsönhatásának nevezett. 
Ebben a szellemben indítottuk útnak 2012ben iro
dalmi és művészeti digitális folyóiratunkat, a Cone
xost, amelynek tucatnyi európai és afrikai író társasá
gában természetesen nem egy magyar szerzője van.

Ferdinandy György, María Teresa Reyes és Sebas
tian Santos Petroff fordításának köszönhetően Jenei 
Gyulának és Csender Leventének jelentettük meg 
könyvét. Csender nemrég nagy sikerrel mutatkozott 
be Miami olvasói előtt. Jenei Gyula könyve még be
mutatásra vár, de időközben – 2017ben – napvilágot 
látott Az elveszett gyermek, Ferdinandy György rö
vidprózakötete is.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy szerzőinkkel sze
mélyessé váljon a kapcsolatunk. A technológia gyors 
fejlődését paradox módon megsínylik az emberi kap
csolatok. Ami engem illet, az élő, szoros, baráti kö
telékek híve vagyok. A minőségi irodalom terjeszté
sén kívül a Silueta könyvkiadó ehhez is hozzásegít 
minket.

Heriberto Hernández Medina Kubában született 1964ben. 1991 és 2012 között hét verses  kötete 
jelent meg Kubában és az Egyesült Államokban. 2012ben önkezével vetett véget életének. 

Mesterségem túlél engem.
 Egyre inkább magaménak érzem
 e finom vasakat,
 e nemes kötelet
 s e fiolákat, melyekben
 savakat és mérgeket tartok.

Nem kell senkit betanítanom,
 hogy helyemre álljon.
Mesterségem
 érdem szerint öröklődik.
De el kell fogadnunk
 a kezdetet és a véget,
 s azt, hogy a halált erősebben
kívánjuk, mint bármit e földön.
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Fordította Ferdinandy György 
és Rózsássy Barbara


