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LIRIKONFEST’S AFFAIRS

A decade of the literary creative 

Ustanova Velenjska knjižna fundacija (UVKF)
Stari trg 26, 3320 Velenje, Slovenia
Ivo Stropnik, head of foundation, chief and managing editor 
E-mail: ivo.stropnik@velenje.si / lirikonfest@gmail.com 
Tel.: 00386 (0)3 5870 920 
Website: www.lirikonfest.si  

Purpose and a brief presentation of the institution’s activities

Ustanova Velenjska knjižna fundacija (UVKF – Institution Velenje Literary 
Foundation) is a non-profit cultural institution established in 2001 by the mu-
nicipality Velenje on the initiative of the author Ivo Stropnik. UVKF offers 
moral, (co)operative and professional support to literary art and language cul-
ture in Velenje and its surroundings. It also encourages sponsors, donators, 
patrons of art and others to support UVKF and its literary-artistic, literary-
festival, book publishing, linguistic-cultural etc. production which has a writ-
ing, creative, research, artistic, festival, organisational, educational etc. base 
and network in Velenje.
UVKF cooperates with Slovenian, international and foreign literary associa-
tions, festivals, magazines, publishers, libraries, bookstores, regional and local 
cultural workers etc.

UVKF Publishing 

UVKF established book series Home and thought (local history monographs, 
studies and discussions), Belodvorski (fiction for adults and youth), Chocolate 
with books (fiction/picture books for children), and a partner/co-publishing 
edition Velenika. UVKF is the publisher of Rp. Lirikon21 – an international 
magazine for 21st century poetry and Lirikonfest’s affairs. 
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The main programme of UVKF is annual organization of the interna-
tional Lirikonfest Velenje (MLFV) – a spring festival of lyrical arts in Velen-
je, which in 2008 incorporated the following: the traditional International 
Herberstein meeting of writers (HMSK) with an essay-discussion literary 
roundtable and the biennial festival’s recognition lirikonfest’s zlát for most 
substantial literary essay on the current European theme HMSK established 
in 2002; an annual international Pretnar award (MPN) – essential Slove-
nian thanks to ambassadors of Slovenian literature and language in the world 
(ASKJ) established in 2004; a celebratory occasion Academy Poetic Slovenia 
(APS), presenting the Slovenian literary award cup of immortality-velenjica 
(for the topmost poetic or juvenile poetic-dramatic opus of the past decade 
of Slovenian writers, who made an important impact on the 21st century lit-
erature) established in 2006/2007; Rp. Lirikon21 – an international magazine 
for 21st century poetry and Lirikonfest’s affairs, which has been issuing since 
2005 respectively 2007; established in 2006/2007, an annual award lirikon’s 
zlát for top magazine translations of the 21st century poetry into Slovene (ev-
ery odd year) and from Slovenian to other world languages (every even year); 
Lirikon(fest)’s poetry tastings of selected and translated poetry et al. lyrical 
arts, organised since 2007; a creative residing of foreign and Slovenian literary 
creators and translators of contemporary art works (occasionally/joint by other 
artists) at chosen/inspirational points for the international literary residence 
UVKF, organised since 2007; Lirikonfest’s educational literary subscription 
Opening a book; performances and art installations Muzaget at Lirikonfest’s 
Olympus – et al.

International Lirikonfest Velenje (MLFV) is a springtime festival of 
lyrical arts in Velenje (SLO) within which in 2008 the Institution Velenjska 
knjižna fundacija (UVKF) and literary association Velenika merged their 
traditional and widely-established literary events, prizes and publications, es-
tablished between 2002 and 2008 in Velenje; ever since, these represent the 
central part of the festival organised by UVKF and Velenika (with associated 
partners) each year between March and June; the expanded year-round festival 
programme includes the Lirikon(fest)’s tastings – poetry readings of selected 
Slovenian original and translated 21st century poetry and the accompanying 
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programme of lyrical arts – (co-)organized several times a year in Slovenia and 
occasionally in international literary tours/festivals abroad et al. 

Lirikonfest represents and popularises the 21st century literature, its creators, 
translators, organisers, etc.; it establishes and expands international literary ties 
through original and translated modern poetry and reflections on the cogni-
tive, linking and critical role of artistic works in European society and beyond. 
Lirikonfest (the events/festival, publications in Rp. Lirikon21, creative resid-
ing at the international literary residence UVKF, public readings and presen-
tations at Lirikon(fest)’s tastings, etc.) annually attracts about 100 Slovenian 
and foreign literary artists, translators, mediators and other connoisseurs of 
contemporary literature. Lirikonfest’s events are open to the public and in-
clude a programme to boost reading culture (Opening a book - literary sub-
scription for adults and youth, Chocolate with books – educational literary 
subscription for children).

Lirikonfest basically covers all circles from which the Slovenian literature 
is spread among readers: the youngest are acquainted with juvenile litera-
ture; young literary artists are given a chance to be heard; fresh creations of 
acclaimed Slovenian writers are presented; panel discussions open to profes-
sional debate on current issues in Slovenian Literature are held, etc.; its own 
literary-magazine and occasional fiction book production is included; reading 
culture is expanded; a range of literary events is offered and an international 
literary cooperation in the Slovenian territory, and occasional tours or presen-
tations abroad are a part of it as well.

Main literary events, awards and publications of international Lirikonfest 
Velenje (MLFV)

(1)

The international Herberstein meeting of writers (HMSK) – since 
2002, a traditional three- to four-day spring literary festival in Velenje (held 
in the second half of May or first half of June); since 2008 the programme 
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expanded/integrated into the international Lirikonfest Velenje (MLFV) with 
topical, debate, professional-analytical, essay or literary symposium table (on 
a particular theme or problems, issues, adoption, perception and the role of 
21st century literature); with selected original/authorial and translated literary 
readings; with editorial, literary critiques or interpretations, presentations of 
Slovenian and foreign literature translators, international literary magazines, 
anthologies of translated contemporary Slovenian literature (especially 21st 
century poetry), Slovenian and foreign publishers with translated contem-
porary literature programmes and related international literary festivals (in-
cluded in Lirikonfest’s international cooperation) and the like. – The annual 
HMSK festival programme (expanded into MLFV) includes 21 literary events 
enriched with complementary art programmes featuring special Slovenian 
and foreign artists (music, theatre, video/film, art, dance, etc.). Each year, the 
organiser (UVKF and partners) invites twenty-one foreign (presumably from 
3–7 countries) and twenty-one Slovenian literary artists, translators, editors, 
publishers, agents and other connoisseurs of contemporary artistic works pre-
sented in the Rp. Lirikon21 (international journal of 21st century poetry) and 
from Lirikonfest’s international cooperation/exchange (preferably from neigh-
bouring, Slavic and other European literatures) to present themselves/partici-
pate in the HMSK programme. Parallel to HMSK/MLFV, Lirikon’s magazine 
anthology/new Slovenian translations and translations of 21st century Slovenian 
poetry panorama is published. Selected literary translators are nominated for 
recognition lirikon’s zlát (LZ), which is awarded by the festival and the maga-
zine since 2007 for outstanding magazine translations of contemporary poetry 
in Slovene (every odd year), and equivalently from 2010 (every even year), 
for cutting-edge magazine translations of 21st century Slovenian poetry into 
other world languages, both published in Rp. Lirikon21. Translation recogni-
tion LZ (a plaque or an award document and a creative stay at the UVKF’s 
international literary residence) has been presented to: 2007 – Andrej Medved 
(SLO), 2008 – Mateja Bizjak Petit (F), 2009 – Draga Rinkema (NL) and Urška 
Zupanec (SLO), 2010 – Peter Kuhar (SLO/CZ), Tanja Petrič (SLO). – Every 
other year since 2008, HMSK/Lirikonfest awarded lirikonfest’s zlát (LFZ) for 
most substantial literary essay on MSK’s current European theme. Festival’s es-
say recognition LFZ (a plaque/document and a monetary award or a creative 
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residing at the UVKF‘s international literary residence) has been awarded to: 
2008 – Mitja Čander (SLO) and Meta Kušar (SLO). In 2010/2011 the bien-
nial recognition HLFZ was not announced/was not presented. – HMSK pro-
gramme/Lirikonfest organised by UVKF with main sponsorship by MK/JAK 
RS and municipality Velenje is open to the public and includes a Lirikonfest’s 
literary subscription Opening a book (reading culture for youth and adults), 
and Chocolate with books (reading culture for children).

(2)

The international Pretnar award. Since 2004 the HMSK/MLFV pro-
gramme, organised by UVKF in partnership with literary association Velenika, 
includes the annual ceremony of presenting the international Pretnar award 
(MPN) to ambassadors of Slovenian literature and language (ASKJ) world-
wide. – MPN ASKJ represents the central Slovenian thanks for long-lasting, 
over several years or single important contributions to international literary in-
tegration or enforcement of Slovenian literature and language to those deserv-
ing individuals (exceptionally to two or more people), equivalent to foreign 
and Slovenian citizens, who in the spirit of Dr. Tone Pretnar (1945–1992) show 
cosmopolitan efforts to introduce Slovenian literature, language and writers 
to the world. It is an international recognition to those cultural intermediar-
ies who outside the Republic of Slovenia, among other nations of the world, 
spread awareness and knowledge about Slovenian literature and language, and 
with them create a more sustainable international cultural dialogue, interest 
and networking (among others by learning about and translation of contem-
porary Slovenian literature, promotion and organization of learning the Slo-
venian language, and translation of Slovenian literature, promoting contem-
porary Slovenian writers among other nations, etc.). – MPN/ASKJ award to 
deserving recipients represents the first such cultural appreciation in Slovenia. 
Eligibility criteria evaluate all aspects of a literary genre or literary action and 
creation, which have shown important international connecting and promo-
tion of Slovenian literature and language. Proposed candidates can be of any 
nationality (including stateless individuals). So far, the award and the ASKJ 
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honorary title have been awarded to: 2004 – Ludwig Hartinger (Austria), 2005 
– František Benhart (Czech Republic), 2006 – Gančo Savov (Bulgaria), 2007 
– Božena and Emil Tokarz (Poland), 2008 – Kari Klemelä (Finland) , 2009 – 
Matjaž Kmecl (SLO) and Andrej Rozman (SLO), 2010 – Nadežda Starikova 
(Russia), 2011 – Peter Scherber (Germany/Austria). – Meeting with Pretnar’s 
recipients is included in the Lirikonfest’s subscription Opening a book. Liter-
ary association Velenika and UVKF are partners organising the award and the 
ceremony under the main sponsorship of MK/JAK RS and MOV. In 2007, the 
municipality of Tržič joined in by giving a reception for Pretnar’s winners. 

(3)
 
Rp. Lirikon21 is an international journal of 21st century poetry and Lir-
ikonfest’s affairs issued by UVKF since 2005 or 2007 as a specialized jour-
nal (two to three times a year with a doubled or tripled number of the maga-
zine anthology/panorama of contemporary Slovenian poetry and 21st century 
translations). The main purpose of the journal is to popularise 21st century 
poetry – through publication of works in their original languages, of Slovenian 
translations and of translations of contemporary Slovenian poetry into other 
languages (including poetry for children/youth); occasionally poetic drama is 
included  (for children, youth and adults), and it is also open to literary essays, 
etc.; it presents and documents Lirikonfest’s events, awards and acknowledg-
ments, and certain Slovenian, international literary festivals and partnerships. 
– Since 2007 the journal grants (at HMSK/Lirikonfest) an annual recognition 
lirikon’s zlát (LZ) for the top magazine translations of 21st century Slovene 
poetry (every odd year) and since 2010 biennially (every even year) for transla-
tions of contemporary Slovenian poetry into other languages (both published 
in Rp. Lirikon21). – A few times a year (symbolically on the 21st in the month), 
the magazine hosts Lirikon(fest)’s tastings (LD), of selected and translated 
Slovenian poetry, and other lyrical arts, i.e. with magazine presentations/ po-
etry readings in Velenje and across Slovenia, and occasionally at international 
literary tours, exchanges or festivals abroad. – The magazine is a part of the 
Lirikonfest’s literary subscription Opening a book. – Rp. Lirikon21 is issued 
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with help from MK/JAK RS, MOV and Lirikonfest sponsors (with a circulation 
of 400 copies). 

(4)

Academy Poetic Slovenia (APS) – since 2007, a traditional literary and 
artistic event in Velenje (origin/established in 2006 to greet the World Day 
of Poetry, 21st March) with the ceremonial awarding of literary prize cup of 
immortality-velenjica (ČN-V) for the top poetical opus of the decade by Slo-
venian author, who made a significant impact on 21st century literature (with 
at least three top original poetry collections for adults or children/youth, first 
published in a book or a magazine in the Slovenian language during last ten 
years). – So far the award went to: Andrej Medved (2006), Milan Vincetič 
(2007), Milan Dekleva (2008), Vinko Möderndorfer (2009), Boris A. Novak 
(2010) and Milan Jesih (2011). – Parallel to the academy, Lirikon’s magazine an-
thology/Slovenian poetry of 21st century panorama is published. – Academy and 
the award are organized by literary association Velenika and UVKF. Awards 
ceremony is open to the public and included in the Lirikonfest’s literary sub-
scription Opening a book. – Over the years, MK/JAK RS and MOV have been 
the principal sponsors of the Academy and the award.

(5)

Since 2007, the annual Lirikonfest programme includes the international li-
terary residence (MKR), founded by Velenje Literary Foundation (UVKF) 
as a cultural project of international cooperation in the Slovenian literary 
space. – UVKF residence is set up in Velenje city. – The purpose of MKR 
UVKF is a creative residing of Slovenian and foreign writers, translators and 
international mediators modern artistic works; priority being literary transla-
tors of 21st century Slovenian literature into other European languages; those 
who create, translate, learn, interpret, communicate, popularise and promote 
contemporary literature and art, establish or expand international literary last-
ing connections with Slovenian area, organise international exchanges/tours 
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with the participation of Slovenian authors, etc. – MKR UVKF or Lirikon’s in-
ternational literary residence is named after the Slovenian international journal 
of poetry Rp. Lirikon21 published by UVKF, which connects active Slovenian 
and international artists, and among other things, introduces literary guests/
residents. International literary exchanges and Lirikonfest’s international part-
nerships are included in Residing at MKR. – Creative residing at MKR is orga-
nized by UVKF. The seven-, fourteen-, twenty-one-day or one month creative 
stay (half board or a residential studio) are awarded annually to four foreign 
or Slovenian literary writers, translators, literary editors, organisers of inter-
national literary festivals and others responsible for the international promo-
tion or intermediation of Slovenian literature (preferentially representatives of 
Lirikonfest’s international literary collaborations, long-lasting collaborators 
of  Rp. Lirikon21, winners of Lirikonfest’s literary awards: Pretnar award cup 
of immortality-velenjica, lirikon’s zlát), and others. – During the creative stay, 
MKR guests are presented to the public (with their literary, translation, and etc. 
artistic or scientific work) at one literary discussion or more at the location of 
the host’s residence (UVKF/Velenje), and presumably elsewhere in Slovenia as 
well. Their creations are presented in the international Rp. Lirikon21. Presenta-
tions of MKR UVKF guests are included in Lirikonfest’s literary subscription 
Opening a book. – During 2007-2010 the following authors resided at MKR 
UVKF: Marko Kravos (SLO), Andrej Medved (SLO), Milan Vincetič (SLO), 
Tone Peršak (SLO), Milan Dekleva (SLO), Meta Kušar (SLO), Mateja Bizjak 
Petit (F), Draga Rinkema (NL), Lenka Daňhelová (CZ), Peter Kuhar (UK-CZ), 
Matjaž Kmecl (SLO), Admiral Mahić (BiH), Kristina Potočňáková (SK), Mar-
lena Gruda (PL), Tanja Petrič (SLO), Laima Masytė (LT) and others. – Criteria 
for the creative residing of literary translators at MKR UVKF are the assess-
ment of selected translators’ work and translation quality/ translators’ or their 
translation’s references. – Since 2006/2007, UVKF (enforcer MKR) and the in-
ternational Rp. Lirikon21 announce an annual translation recognition lirikon’s 
zlát for top magazine translations of 21st century Slovenian poetry, from 2010, 
this translation recognition (with the awarded creative stay at MKR) is bienni-
ally dedicated to translators of 21st century Slovenian poetry into other world 
languages as well (both published in Rp. Lirikon21). – Criterion for creative 
residence of foreign and Slovenian literary artists is the top quality of their 
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literary works. The criterion for hosting international literature mediators is 
their presented multi-reference(s) of action in this area. – Creative MKR points 
at selected locations are indicated by the resident plate 21st century UVKF-
Lirikonfest International literary residence / Selected creative point.
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Nagrade in priznanja Lirikonfesta Velenje 2012

Mednarodno

Ambasadorji slovenske književnosti 
in jezika po svetu

PRETNARJEVI NAGRAJENCI 
2004–2012

 2004 – Ludwig Hartinger (Avstrija)
 2005 – František Benhart (Češka)
 2006 – Gančo Savov (Bolgarija) 
 2007 – Božena in Emil Tokarz (Poljska)
 2008 – Kari Klemelä (Finska)
 2009 – Matjaž Kmecl (Slovenija)
 2009 – Andrej Rozman (Slovenija)
 2010 – Nadežda Starikova (Rusija)
 2011 – Peter Scherber (Nemčija)

 2012 – Evgen Bavčar (Slovenija/Francija)
 2012 – Orsolya Gállos (Madžarska)
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Pretnarjeva nagrada s častnim naslovom ambasador slovenske književ-
nosti in jezika,  ki jo od 2004 podeljujeta Književna asociacija Velenika in 
Ustanova Velenjska knjižna fundacija na tradicionalnem Herbersteinskem 
srečanju književnikov oz. od 2008 na Lirikonfestu v Velenju, je mednaro-
dno priznanje in slovenska kulturna zahvala posameznikom (izjemoma dvema 
ali skupini), ki si po svetu v duhu dr. Toneta Pretnarja (1945–1992) zaslužno 
in svetovljansko prizadevajo (s trajnejšimi, večletnimi ali enkratnimi pome-
mnimi prispevki) za seznanjanje s slovensko literaturo, slovenskim jezikom 
in slovenskimi književniki, oziroma za njihovo mednarodno uveljavljanje in 
povezovanje. 

Kandidate za Pretnarjevo nagrado (PN) lahko predlagajo slovenska in tuja 
književniška, slavistična in književnoprevajalska združenja, kulturne, znan-
stvene, izobraževalne idr. ustanove oz. organizacije, državljani Republike Slo-
venije in tuji književniki osebno. Izborna merila vrednotijo vsa področja in 
zvrsti književnega oz. književniškega delovanja in ustvarjanja, s katerim je iz-
kazano pomembno mednarodno povezovanje in uveljavljanje slovenske litera-
ture in jezika. Predlagani kandidati so lahko osebe katerega koli državljanstva 
na svetu (tudi osebe brez državljanstva). 

Večletna glavna pokrovitelja nagrade sta Javna agencija za knjigo Repu-
blike Slovenije ter Mestna občina Velenje. 

Nagrada je izkazana s častno listino ambasadorskega naslova in umetniško 
skulpturo Ambasador SKJ (delo ak. kiparja Jureta Smoleta) ter denarno ali z 
ustvarjalnim bivanjem na mednarodni književniški rezidenci v Velenju. 

Književna asociacija Velenika,
Velenjska knjižna fundacija,

organizatorja Pretnarjeve nagrade
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SLOVENSKA KULTURNA ZAHVALA

MEDNARODNA 
PRETNARJEVA NAGRADA 

2012
AMBASADORJEMA 

SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI IN JEZIKA
V ZAHODNI EVROPI IN NA MADŽARSKEM

Nagrajenca

EVGEN BAVČAR (1946)

in

ORSOLYA GÁLLOS (1946)

Organizacija Pretnarjeve nagrade:
Književna asociacija Velenika in Ustanova Velenjska knjižna fundacija

LIRIKONFEST – pomladni festival liričnih umetnosti v Velenju

Pokrovitelji:
Javni zavod Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije 
Mestna občina Velenje idr. pokrovitelji Lirikonfesta
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Mednarodna Pretnarjeva nagrada 2012 
Evgenu Bavčarju in Orsolyi Gállos,

ambasadorjema slovenske književnosti in jezika
v zahodni Evropi in na Madžarskem

Sosvet za podelitev Pretnarjeve nagrade se je v letu 2012 odločil izreči 
javno zahvalo s Pretnarjevo nagrado dvema zaslužnima mednarodnima posre-
dnikoma slovenske književnosti in jezika: Evgenu Bavčarju in Orsolyi Gállos.

Prepričani smo, da s Pretnarjevo nagrado, ki jo podeljujemo na Lirikonfe-
stu – mednarodnem književnem srečanju v Velenju, izkazujemo posebno čast 
in osrednjo slovensko zahvalo delu, ki sta ga Evgen Bavčar in Orsolya Gállos 
opravila in opravljata za promocijo slovenske književnosti in jezika v tujini; s 
podelitvijo naslova ambasador slovenske književnosti in jezika pa z nagrajence-
ma še tesneje povezujemo krog njunega mednarodnega književnega idr. kul-
turnega sodelovanja, znanstva in prijateljstva. 

Književna asociacija Velenika, 
Ustanova Velenjska knjižna fundacija,

organizatorja mednarodne Pretnarjeve nagrade ASKJ
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Iz življenja in mednarodnega književnoposredniškega dela
Evgena Bavčarja – Pretnarjevega nagrajenca 2012 –

ambasadorja slovenske književnosti in jezika v zahodni Evropi

Evgen Bavčar, filozof, esejist, umetniški fotograf, gostujoči profesor na šte-
vilnih univerzah v Evropi, Ameriki in Japonski, aktivist za človekove pravice  
slepih, dolgoletni neuradni ambasador slovenske kulture v zahodni Evropi, se 
je rodil leta 1946 v Lokavcu pri Ajdovščini. V svojem enajstem letu je oslepel, 
vendar je končal gimnazijo v Novi Gorici, maturiral, se nato vpisal na ljubljan-
sko univerzo, kjer je diplomiral iz zgodovine in filozofije. S to izjemno vztraj-
nostjo je utrl pot slepim do najvišje  izobrazbe. Leta 1972 je s štipendijo fran-
coske vlade odšel na Sorbono, kjer je študij filozofije in estetike končal 1976 z 
doktoratom iz estetike. 

Dr. Evgen Bavčar je poleg številnih nastopov zlasti na francoskem radiu in 
TV avtor vrste  knjig, objavljenih v Franciji in v številnih prevodih, med najbolj 
znanimi je tudi v slovenščino prevedeno filozofsko esejistično delo Absolutni 
voajer, razmišljanja, ki so nastala na podlagi njegovega umetniškega ustvarja-
nja slepega fotografa. Živi med Parizom in rojstnim Lokavcem. 

Evgen Bavčar je nedvomno za uveljavljanje slovenske kulture še posebej 
pa književnosti v tujini eden najbolj dejavnih in zaslužnih Slovencev in to več-
plastno. 

Kot slepemu slovenskemu umetniku konceptualne umetniške fotografije 
in kot uspešnemu aktivistu Slovencu, ki je priboril slepim državljanom enako-
pravno obravnavanje braillove pisave v državnih uradih, je s svojim izjemnim 
internacionalnim intelektualnim ugledom odprl vrata iz dotlej geta slepih. Za-
radi tega si je pridobil svetovni ugled, ki ga mdr. dokumentira častni doktorat 
mehiškega akademskega Instituto 17 za prispevek emancipaciji slepih.  

Njegova prva objava v pariškem Mondu že pred davnimi leti je nosila  na-
slov Pisati slovensko v Trstu. Pred časom pa je dosegel, da je Italija na uradni 
razstavi v Parizu vključila tudi predstavitev slovenske manjšine. Iz takih v veliki 
meri prav Bavčarjevih neustavljivo doslednih dejanj in stališč izvira tudi zdaj 
posledično k spoštljivosti spremenjeno stališče Italije in italijanskih kulturnih 
oz. posebej opazno časopisnih hiš do Slovenije in slovenske kulture.
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Evgen Bavčar je tisti, ki je najprej v Franciji, nato v Italiji in posledično  
potem od Nemčije in Britanije do ZDA razširil glas in spodbudil prevajanje 
Alamuta Vladimira Bartola; predvsem pa je plod njegovega truda izjemno za-
nimanje za pisatelja Borisa Pahorja in njegov pisateljski opus in nato ugled ter 
najvišje časti, česar na svetovnem nivoju še ni doživel kak slovenski avtor. Bav-
čarjeva zasluga je, da je pisatelj Boris Pahor najširše sprejet kot velik slovenski 
pisatelj in s prevodi njegovih del se širi tudi navzočnost slovenske književnosti 
po svetu. Evgen Bavčar je omogočil, da lahko z vso resnostjo in odmevnostjo 
SAZU, DSP in Slovenski center PEN utemeljujejo uradno kandidaturo Borisa 
Pahorja za Nobelovo nagrado.

Ne nazadnje velja omeniti, da je bil Evgen Bavčar od samega začetka in  
nato dve desetletji zelo učinkovit in nepogrešljiv konzultant žirije Mednaro-
dnega literarnega festivala vilenica. Njegove zasluge  za uspeh in učvrstitev 
ugleda tega festivala v svetu so bile med najodločilnejšimi še posebej prva leta: 
na njegovo besedo je že prvo leto izšla v pariškem Mondu reportaža o festiva-
lu vilenica, njegov ugled je jamčil nemajhnemu številu francoskih in drugih 
pisateljskih gostov, da je udeležba na srednjeevropskem pisateljskem srečanju 
vredna sodelovanja; nasveti kozmopolitsko izkušenega Evgena Bavčarja so bili 
izjemno dragoceni in plodni. Tako je tudi v uspehu tega našega mednarodnega 
literarnega festivala skozi 25 let – ko je odpiral svetu vrata v našo kulturo in 
slovenski kulturi, zlasti pa vse bolj naraščajoči prepoznavnosti slovenske knji-
ževnosti širil pota v svet – nepogrešljivo močno opazno ambasadorsko priza-
devanje Evgena Bavčarja.
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Iz življenja in mednarodnega književnoposredniškega dela 
Orsolye Gállos – Pretnarjeve nagrajenke 2012 –

ambasadorke slovenske književnosti in jezika na Madžarskem

Orsolya Gállos je aktivna prevajalka že več desetletij, njeno delo je ključ-
nega pomena za madžarsko poznavanje slovenske književnosti in kulture. Njen 
prevajalski program je glede na estetski, tematski in vsebinski razpon sodobnih 
slovenskih avtorjev zahteven in predvsem reprezentačen. Njena bibliografija 
obsega več deset prevedenih knjig, dram in radijskih iger. 

Brez prevajalskih prizadevanj Orsolye Gállos madžarski bralci ne bi po-
znali Mire Mihelič, Cirila Kosmača, Franceta Bevka, Miška Kranjca, Vitomila 
Zupana, Leopolda Suhodolčana, Lojzeta Kovačiča, Branka Hofmana, Slavka 
Gruma, Miloša Mikelna, Andreja Blatnika, Ferija Lainščka, Borisa Pahorja in 
– po številu prevedenih knjig sodeč – njenega najljubšega avtorja Draga Jan-
čarja, proze Edvarda Kocbeka, Kajetana Koviča in Cirila Zlobca, radijskih iger 
Daneta Zajca, Milana Jesiha in Svetlane Makarovič, esejistike Aleša Debeljaka, 
Mitja Čandra – idr. Sodelovala je pri prevajanju Prešernovih, Šalamunovih in 
Debeljakovih pesmi in prevajala tudi Ivana Cankarja, enega redkih avtorjev, ki 
so jih na Madžarskem odkrili že pred njenim delovanjem. 

Omenimo tudi njeno zanesljivo prevajanje strokovne literature, med ka-
terimi kot najnovejše delo zasledimo knjigo o mednarodnem pravu Danila 
Türka. 

Nagrade, ki jih je prejela na Madžarskem, pričajo, da njeno delo ni impre-
sivno samo po obsegu, temveč tudi po kvaliteti. Prejela je tri nagrade največje 
in najpomembnejše madžarske založbe Evropa (za Zupanov Menuet na kitaro, 
Kosmačevo Balado o trobenti in oblaku in Jančarjevega Galjota) ter nagrado 
Madžarskega radia za prevod Jesihove radijske igre Koloratura. Strokovna pre-
vodna kritika poleg reprezentančnosti njenega prevajalskega izbora še posebej 
poudarja in priznava estetsko vrednost njenih prevodov, prav tako pa tudi vse-
binsko in oblikovno natančnost in zvestobo izvirniku. V Sloveniji je bilo njeno 
prevajalsko delo leta 2006 nagrajeno z Lavrinovo diplomo.

Orsolya Gállos ni pomembna le kot prevajalka, temveč tudi kot posrednica 
med slovensko in madžarsko kulturo. Poskrbela je, da so na Madžarskem go-
stovali številni slovenski besedni umetniki.
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Takega kulturnega posrednika bi si želeli imeti za vsa pomembna jezikov-
na področja, madžarski kulturni prostor pa je zaradi soseščine in vloge zgodo-
vinskih vezi za Slovence še posebej pomemeben.  

Kulturnoposredniško delovanje Orsolye Gállos je močno opazno tudi na 
različnih slovenskih kulturnih prireditvah na Madžarskem, kot konzultantka 
pa že od začetka sodeluje z mednarodnim festivalom Vilenica. 

Njeno kulturnoposredniško delo iz prevajanja prehaja tudi v informativne 
in esejistične zapise v revijah in dnevnem tisku, kjer ob informiranju madžar-
skega okolja o dogajanju v slovenski književnosti večkrat tudi poglobljeno raz-
mišlja o slovenskih literarnih in splošno kulturnih temah. 

Orsolya Gállos, ki je po materi slovenskega, po očetu pa madžarskega  
rodu, si je izbrala za življenjsko poslanstvo zbliževanje dveh sosednjih kultur-
nih okolij. Njena dvojezičnost in dvojna kulturna zavest sta se pri njenem po-
slanstvu kar najbolje ujeli z izjemnim jezikovnim čutom in ustvarjalnostjo, ki 
ob prevajalski vestnosti in natančnosti poustvarja estetsko najzahtevnejša dela 
slovenskega literarnega kanona v madžarskem jeziku. 

Orsolya Gállos nedvomno sodi med redke osebe, ki se jim lahko zahvali-
mo, da slovenska književnost v madžarskih intelektualnih krogih ni več tako 
neznana, kot je bila v nedavni preteklosti, zato si prav gotovo zasluži nagrado, 
ki se imenuje po njenem priljubljenem učitelju in dobrem prijatelju Tonetu 
Pretnarju.

RpLirikon_XXI_37_2012_zvezek.indd   28 3/29/13   5:46 PM



29

Nagrade in priznanja Lirikonfesta Velenje 2012

Dokumentirano

ČAŠA NESMRTNOSTI –
VELENJICA 2012
za vrhunski desetletni pesniški opus 
slovenskega književnika/književnice, 

ki pomembno zaznamuje umetniško literaturo XXI. st.

Književno nagrado podeljuje 

Akademija Poetična Slovenija
Nagrajenci 2006–2011: 

Andrej Medved, Milan Vincetič, 
Milan Dekleva, Vinko Möderndorfer,

Boris A. Novak, Milan Jesih

Nagrajenec 2012

PETER KOLŠEK
Organizatorji akademije in nagrade:

Književna asociacija Velenika in Ustanova Velenjska knjižna fundacija
LIRIKONFEST – pomladni festival liričnih umetnosti v Velenju

Pokrovitelji:
Javni zavod Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije 
Mestna občina Velenje idr. pokrovitelji Lirikonfesta
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Peter Kolšek, dobitnik slovenske književne nagrade
čaša nesmrtnosti-velenjica 2012

za vrhunski desetletni 
pesniški opus
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Peter Kolšek je v Sloveniji že vrsto let znan in priznan urednik kulturnih 
strani v časniku Delu, je soavtor srednješolskih učbenikov, beril za literatu-
ro, bil je urednik antologije slovenske poezije 20. stoletja (Nevihta sladkih rož, 
2006), pripravil več antologijskih prikazov slovenskih pesnikov (Strniša, Jesih, 
Fritz, Maurer), v zadnjem času se pojavlja tudi kot filmski kritik, priznan pa je 
predvsem kot kritik literarnih besedil, zlasti poezije (Lepa točajka, izbor pesni-
ških kritik, 2003). Ob tem pa že vrsto let tudi sam piše pesmi. Naša literarna 
pokrajina je z njim torej bistveno zaznamovana. 

Pesnikova avtopoetičnost fiksira njegovo tovrstno ustvarjalnost v realni 
dotik z bližnjim, resničnim, s spominom na mladost in s pomenskimi sestavi-
nami, ki umeščajo sebstvo in Drugega v spekter, iskanja in najdevanja v različ-
nih bivanjskih situacijah, v nizu tipologij, v katerih je bojevnik, lovec, uporni 
mož, raziskovalec kozmosa,  ki se vrača  v domovino, v sidrišče k čakajoči in 
pričakujoči ženski, v izhodišče, od koder osvaja in spoznava svet, ob tem se 
zaveda nezanesljivosti spoznavnega, zastavlja si vprašanja, ki so velikokrat iz-
kušenjsko že preverjena in prav zato pogosto retorična, osmišlja se skozi »hišo 
mladosti« (ta je trdna in opredeljujoča kot »hiša govorice«) in skozi »jamo«, 
Platonovo votlino, iz katere odhaja in se vrača z novim spoznanjem, z vsemi 
strahovi, analizami jezika, doživljenimi ljubeznimi, z razposajeno dionizično-
stjo ... Spoznavnost je znotraj takšnega okolja zapisana v znaku filozofskega 
diskurza, da ni nič dokončno (do)rečenega, da jezik in poetični verz nikoli 
ne moreta ujeti bistva, da je vse, kar smo še pravkar držali trdno v rokah, v 
naslednjem hipu izmuzljivo izgubljeno, da je, kljub težnji ujeti Drugo, zausta-
viti drsenje označenca pod označevalcem, le naivni poizkus nenehnega in tudi 
trdovratnega iskalca. Tu je njegova poezija skorajda dejansko občutenje, je ko-
munikativna veriga, realni dotik z bližnjo bivanjsko izkušnjo, obenem pa je 
reprezentacija pesniške imaginacije v stapljanju horizonta med preteklostjo in 
sedanjostjo. Pomnožitev možnih interpretacij je izrezljana v dovršenem in ino-
vativnem podobju, jezik Kolškove poezije pa je orfično vzvišen nad vsakdan-
jostjo. Zato menimo, da je Kolškov pesnik – ki zapiše med mitom in večnostjo 
v pesmi o Hölderlinu: »Zdaj vemo, / zakaj si bil tako blizu bogovom: / ker si 
bil eden od njih« – zagotovo pravilna izbira za čašo nesmrtnosti-velenjico 2012 
– slovensko književno nagrado za desetletni vrhunski pesniški opus v XXI. st., 
pri Petru Kolšku izkazan z zbirkami Nikoli več (2005), Opuščanje vrta (2009), 
Tropi in tropine (2011). - (iz utemeljitve sosveta za nagrado) 

RpLirikon_XXI_37_2012_zvezek.indd   31 3/29/13   5:46 PM



32

Poezija, mit in voda? 

V triadi, ki je predmet letošnjih velenjskih premišljevanj, pade v oči predvsem 
voda. Namreč, ali ni včasih veljalo, da voda še za v čevlje ni dobra, zdaj pa je pov-
zdignjena na višino mita in poezije, med najvišje dosežke in zahteve človeškega 
duha. Ali pa je res ravno nasprotno – in je treba v tem naslovu videti namig, da 
sta v sodobnem svetu poezija in mit padla v vodo? Tudi takšen pogled je mogoče 
zagovarjati, in marsikdo bi ga. A naj bo tako ali drugače – očitno je pitna voda, 
vsaj s stališča ekologije in trajnostnega razvoja, postala usodna dobrina, zaradi 
nje lahko kot civilizcija ostanemo na površju, brez nje pa nam, še ena besedna 
igra z vodo, grozi potop.

Voda in mit sta par, star toliko kot človeštvo. Seveda se takoj ozremo na ve-
soljni potop in Atlantido, če ostanemo v domačih krajih, pa vsaj na Argonavte na 
Ljubljanici in Lepo Vido, ki je hrepenela preko morja. Če zraven pritegnemo še 
poezijo, pa se nam ponudi lep primer omenjene triade. Pomislimo na zgornji tok 
reke Save, eden od obeh njenih rojstnih pritokov se začenja s slapom Savica, teče 
skozi Bohinjsko jezero in mimo Blejskega, nato pa zavije proti Ljubljani in se ji 
najbolj približa pri Tomačevem. Ali ni prav Sava Bohinjka prizorišče Krsta pri 
Savici, ki je, kot vemo, najvišja slovenska pesnitev in hkrati osrednji dogodek slo-
venske literarne mitologije? In, dalje, ali ni v Savi pri Tomačevem utonil Matija 
Čop, ki mu je Prešernova pesnitev pravzprav posvečena in je tudi v resnici v veliki 
meri nastala prav zaradi njegove smrti v valovih Save? Vsaj na tem mestu je krog 
poezija-mit-voda torej sklenjen.

Ostane še vprašanje, kakšno zvezo ima z mitom ali vodo moja poezija. O 
razmerju s prvim sam ne bom razsojal, ob morda pomanjkljivem odnosu z vodo 
pa lahko sebi v zagovor povem, da kar nekaj mojih pesmi nesramežljivo govori o 
vinu. V vinu pa je, kot tudi vemo, do devetdeset odstotkov vode. Tiste vode, ki za 
v čevlje res ni dobra, a bi brez nje vina ne bilo, brez vina pa ne velikega poglavja 
svetovne poezije. In prav gotovo bi brez njega tudi velik del mitologije že zdavnaj 
usahnil.

Peter Kolšek
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Slovenska književna nagrada 
ČAŠA NESMRTNOSTI–VELENJICA 2012

za vrhunski desetletni pesniški opus
 

Akademija Poetična Slovenija
Velenje 2012

Peter Kolšek
 (1951)

Troje izbranih izvirnih pesniških zbirk za odrasle 
iz desetletnega opusa 2002–2012:

Nikoli več (2005), Opuščanje vrta (2009), Tropi in tropine (2011)

Iz slovenske poezije
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Peter Kolšek / slovenska književna nagrada čaša nesmrtnosti-velenjica 2012 
za vrhunski desetletni pesniški opus, ki pomembno zaznamuje umetniško literaturo XXI. st.

Še zmeraj deške igre

Še zmeraj kje leži pozabljen kos sveta.
Na bok prevržen hrib,
ki na njem ruša v vetru trepeta, 
bodikljavi rob ozar,
na katerem sončna luč že leta
v miru z leskami poseda.

Ali, seveda, opuščen železniški nasip,
ker ob vznožju stare podkve
s konzervami in plastiko medijo …
Za čarovnijo, 
ki le četa otročajev jo spozna,
ko zapusti ogrado vrta znanega,
nad njim pa se prožijo tople,
predpomladne mačice.

O čas, ko deček se je skril očetu!
A še zmeraj deške igre so na svetu.

 (Kletarjevo popoldne, 1996)
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Peter Kolšek / slovenska književna nagrada čaša nesmrtnosti-velenjica 2012 
za vrhunski desetletni pesniški opus, ki pomembno zaznamuje umetniško literaturo XXI. st.

Psica

O ljudeh premalo vem.
Čeprav hodijo vzravnano kot drevesa,
ki jih moj lajež ne dosega,
se k meni sklanjajo po pasje,
kadar iščejo zalogo božanja.
Vzemimo jutro.
Močni odhajajo v brezčasje,
ki me od vsega najbolj bega
(če si sam, je sončni dan teman).
A ko se vrnejo, so nekoliko manjši,
le redko spregovorijo,
kadar kaj rečejo, je kot zasoplo
bevskanje v nevidno luno.
Le kam bi pomakali svojo gladko,
nekosmato kožo, ko ne bi bilo mene,
da k njej prislanjam svoja spočita ušesa,
da poslušam oddaljeno cviljenje strahu.
Le kdo bi glodal razbeljene kosti,
ki jih mečejo drug drugemu,
siti in pravični?
In zvečer pred spanjem?
Hlinijo gnus, ko jim poližem roke,
edini obrok, ki ga použijejo do konca
in zraven sramežljivo renčijo. 
O ljudeh premalo vem, 
a eno je gotovo:
      človeški red je pasji svet.

 (Kletarjevo popoldne, 1996)
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1963

Že tri dni je padal dež.
Otroci smo v kuhinji zavijali zvezke
in vdihavali vonj po češpljevi marmeladi.
Kristus v kotu je bil prepojen z maščobami
in pozabo. Na dvorišču je pristal 
sto petdeset kubični Puch, s katerega
je zlezel oče, oblečen v gozdarske hlače
in pelerino. Z njim je prišla novica,
da je narasla reka naplavila kupe lesa.
Na zvezek, ki sem ga zgledno zavil,
sem napisal Spoznavanje prirode in družbe.
V istem trenutku si je v sosednjem kraju
navlekla nase tenko svetlo modro jopo
deklica, o kateri sem večkrat zapored
sanjal, kako ji slačim volnene nogavice,
ki so segale globoko v notranjost.
Do večera je reka preplavila breg
in začela teči po makadamskih cestah.

 (Nikoli več, 2005)
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Žvenketanje praznih steklenic

Oglašajo se ponoči, ko utihnejo psi, 
ko zlati vinogradi, prislonjeni k prsim, 
spijo kot ladje. Prepih skozi tanke vratove
(nagrobniki, zariti v očete) nato do jutra
žvižga v potopljena ušesa. Na vzhodu
zamira ihtenje veseljačenj, na zahodu 
se razlega krohotanje joka.

Potem pa novi dan privzdigne oči,
kakor bi sprehajalka dvignila krilo:
tržnice in travniki so udobna stopala
zvonikom (ki jih k sebi nagnil je pijoči).
In že se v meni dvigne polglasno
žvenketanje. Naj ne utihne ta ljubi glas
praznote, ki spet in spet v polnost kliče!

 (Nikoli več, 2005)
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Gomilsko

Glej, tamle leži vas kot domača žival,
zgledno mrtva že nekaj stoletij.
Iz glave jih poganja zvonik, krotilec
ošabne doline, zdaj prenizek
za kričave vedute molitev,
ki se kot vrane drgnejo v nebom.

Tukaj so zrasle prsi. Tu
se je njena črna griva
prvič primerjala s konjsko.
Zraven pa moka in petrolej,
sladkor in milo, špalir viržink
v težkih blatnih suknjičih.
Včasih se je iz zime
prikazal hribovski obraz,
ki ga je bolela misel
na prebelo čelo, na čokolado.

Ihtenje pod noč, v hlevska vrata, 
za katerimi so živali
prisluškovale umiranju gospodarjev, 
kdo ga je slišal?
Uboga samota, zbogana z Bogom!
Glej, tukaj je bil en mali začetek.

 (Nikoli več, 2005)
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Južni veter

Nisem še odrasel za smrt,
nimam še dovolj temnega čela,
ona pa že premika mesečino med cipresami,
kakor da jo k temu sili veter
ali neke druge neznane vremenske razmere.
Ali pa, tako se je zgodilo,
stoji pred bifejem z rokami v bokih,
in to v trenutku, ko nihče ne povzdigne glasu
in se je za hip zazdelo, da so pivci
zaigrali partijo pantonime.
Nedvomno me je ogovorila tudi med branjem
časopisa, hotel sem obrniti list,
ona pa je rekla, nobeni stvari ne prideš do dna,
nič nimaš, s čimer bi odložil svojo nejasnost.
In to noč,
ko je južni veter v resnici premikal zvezde,
se je na nebu odprlo oko,
ki ga svetlo jutro še zdaj ni zaprlo.

 (Opuščanje vrta, 2009)
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Seks na koncu poletja

Čez dan še pripeka na balkonu
in muhe so sitne kakor včeraj,
a gola zadnjica v jutranjem mraku
se skoraj obrača, kot da jo zebe,
dokler je zgoraj in je noben trzljaj 
več ne spreleta. Z mirom so obdane
tudi roke, v katerih sta se pravkar
okopala dva svetla obraza.
Takšen mir je zdaj na požetih
žitnih poljih, takšne so skromne 
priprave na nebu in zemlji.

 (Opuščanje vrta, 2009)
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Božična pesem

Res, veter zavija pod slemeni,
kakor je morda nekoč,
in celo sneg se podi skozi glavnike
dimnikov in streh, da je slišati
žvižganje pričakovano. Na nebu,
se zdi, je vse v najlepšem redu,
blaženi ne poročajo o novih zametih
svetosti ali o tem, kako temni
so v resnici obrazi zvezd.

Tudi mi se znajdemo, ker imamo 
svetle drogerije, žive maže in dišave,
ta lepi prah življenja nas dviga,
kakor nas dviga tango, s katerim
pošiljamo telesa v bolj muzikalične
sfere. Spreletava nas toplota,
ko se razdajamo sladki glazuri
dotikanja, poljubom, v katerih
se na božji masti topi zavozlanost.

Obkroženi smo z bitji (ovce, osli, koze), 
zaustavljenimi v gibanju,
ki se jih še zmeraj drži svetloba,
spuščena iz škatlic z zlatimi trakovi.

 (Opuščanje vrta, 2009)
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Pisateljica

Njeni potoki tečejo iz dekliških vrelcev.
Zgodaj se je dvignila na komolce,
njena sijoča bela koža je za dolgo
posrebrila bistro vodo.
Ko se je spuščala s planine, že ožarjena
z velikimi mesti, so srne čakale v pripravljenosti,
da prestopijo z jase na fiktivne travnike,
zmeraj bolj naseljene z lunatiki, zmeraj
manj kosmatimi.
Specializacija za gladke ljubimce
je sprejemljiva za vse celine,
oceani si jih podajajo kot zlate ribice
in v neki vasi na južnem otočju so začeli
znova graditi oltarje plodnosti.
Tolikšna je moč njene besede.
Ko se izleže nov roman, zabrnijo komunikacije
in evkalipti začutijo vibracije,
ki spreletavajo smreke na severu.

 (Tropi in tropine, 2011)
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Gozdni mož

  Očetu

Nikoli nisi videl velike rumene hiše,
obsijane z naročeno svetlobo, temnih
žametnih hodnikov, po katerih pada
rdeče oznanilo in se dišeče ženske
zatikajo v svetlejša preddverja.

Tihotni gozd je mamil tvoja jutra
in sélil za oči grčave svetove.
V nozdrvih živali je dišala topla smola.
Dokler se ni dvignila noč
in je les onemel v visoki zeleni plimi,
dehteči sejalki zvezd. Tedaj si dvignil
glavo in spoznal, da je lovčev plen
v tuji krvi raztopljeno zrno samote.

Zelena hiša je tvoj dom.
Ne boš več razbiral v neurju zbitih letnic,
ki senčno drevo jih za seboj pusti.
S poganskim obrazom se oziraš vase
in zagoneten nasmeh igra 
na strune korenin. Neslišno
se seseda prah prihodnjih bolečin. 

 (Tropi in tropine, 2011)
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Refošk

Refošk, ki te imam resnično rad.
Bolj kot gmajne, kjer se igrajo dečki,
ali gostilne, kjer iz temnih kotov
vstajajo peteronogi moški,
si mi drag.
V tvoji temačni rdeči reki, ki z brzicami
hiti po travnati planoti duše,
se svetlikajo pojoče belouške.
In že si dekleta umivajo noge,
že kamni obračajo stopala proti nebu,
njihovi trki preganjajo samoto,
kot jo – za dolgo – prežene kratek
dan trgatve.
V žametu ni toliko mehke temine,
kot je je v tvojem vinu,
ki stori, da vse kasneje mine.
Refošk, ki te imam resnično rad!

 (Tropi in tropine, 2011)
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NOMINIRANI KNJIŽEVNI ESEJI

Manca Erzetič
Feliciano Sánchez Chan

Marija Mojca Terčelj

Troedinost poezije-mita-vode
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Troedinost poezije-mita-vode

Manca Erzetič
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Resnično, resnično vam povem: pšenično zrne, če pade v zemljo in ne umre, 
ostane samo; ako pa umre, obrodi veliko sadu. 

(Evangelij sv. Janeza XII. poglavje 24) 

V Rg-vedi (na primer X, 149) je zapisano, da se je svet razširil iz središčne točke.1 
Stvarjenje človeka se je prav tako zgodilo na središčni točki, v središči sveta. 

(M. Eliade, Kozmos in zgodovina) 

Človek, strmeč v bel list papirja, razume (po)polnost in praznoto šele te-
daj, kadar se ta, z vso močjo, ki jo premore molk besede, zaleti vanj. Ta za-
molčanost, na katero naleti slehernik, ni nič drugega kot življenje samo. Pri 
Rožančevemu nagrajencu iz leta 1996, Tomu Virku, avtorju Ujetnikov bolečine, 
najdemo odlomek, ki govori o Molku filozofov. Tam pravi, da »beseda vznikne 
šele na ozadju molka. Kot je že pri Platonu jasno, da lahko tema vznikne samo 
iz svetlobe ali bit samo iz niča, velja enako tudi za besedo; v tem smislu si be-
seda in 

molk sopripadata. Ta sopripadnost ostaja vse dotlej, dokler beseda ne dobi 
pomena.« Ta pomenska pojmovnost pa vendarle terja še en razmislek o doje-
mljivosti. Zdi se, da se pojmovnost pri Platonu torej ne dotika le pomena, ki ga 
porodi beseda, temveč tudi dojema, ki ga (u)stvari misel. Ta dvojica, dojemlji-
vost in pojmovnost, zamolčana in izrečena beseda, skrita in razkrita misel, pa 
tvori tisto, k čemur in na čemer teži njuno bivanje. To je tisto. Tisto, zaradi česar 
nekaj je in obstaja, tako v človeku in drugih živih bitjih kot v svetu neživega. 
Svet neživega ni nekaj, kar bi bilo mogoče spraviti na linijo nepomembnosti – 
ali še stopnjo višje, brezpomembnosti – ker je del, atom, če ne kar molekula, 
celote, kozmosa in kaosa, stvarstva kot takega, in bi bil v primeru primanjkljaja 
axis mundi vržen iz tira. Prav tako pa je v svet bivajočega nujno potrebno vklju-
čiti živali in rastline. Zdi se, da se odvečno vprašujemo o nečem, kar so nas učili 
v osnovnih šolah, v petem razredu pri pouku biologije oz. spoznavanja narave 
in družbe, vendar je to prevpraševanje nujno potrebno, ker smo ljudje izgubili 
Ariadnino nit človečanstva. Človek ni več človek, ko brat mori brata izven par-
tizanskih inavguracij, človek ne more biti človek, če zgolj opravlja štiri osnovne 
1 Prim. Kirflov komentar, str. 8. 
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funkcije: je, spi, se množi in skrbi za svoje potomce. Prav tako je potrebno z vso 
ostrino ovreči rek enega velikih nemških filozofov in esejistov, Petra Sloterdij-
ka, ki pravi, da »tisto, kar razlikuje ljudi od živali, je animacija. Prva animacija, 
ki so jo ustvarili ljudje, so bogovi. Animacija nas naredi osebe.« Pogoje, da so-
dobni človek ni na ravni animalizma, ustvarja misel. Vendar ta še ne določuje 
človeka za Človeka. Pri tem je misel o človečanstvu neizbežna. 

Kosovel je v svojih pesmih po letu 1921 jasno poudarjal, da mora mrtvi 
človek pasti. Ta »mrtvi človek« pa je (bil) še kako živ, če (je) lahko opravlja(l) 
vse osnovne funkcije, ki naj bi ga definirale za in hkrati ubija(l), posiljuje in seje 
zlo. Mircea Eliade v začetku knjige Kozmos in zgodovina opredeli problem, za 
katerega se zdi, da »potohodci« 21. stoletja, v primežu epidemije kapitalizma, 
ne vidijo spornosti oz. vrednosti prevpraševanja. Eliade pravi, da lahko koncept 
bivanja in realnosti razberemo iz obnašanja človeka postmodernih družb in da 
s predmodernimi oziroma »tradicionalnimi« družbenimi normami mislimo tako 
svet, ki ga običajno označujemo za »primitivnega«, kot starodavne azijske, evrop-
ske in ameriške kulture. 

S tem se odpira dvoje točk: 

prva, ki pokaže, da sta pomen in dojem, kot onoma in rhema, poesis in do-
esis, povezani (vsaj) v eni točki – točki resnice. Resnica ni stvar interpretacije 
posameznika, kakor se posplošeno trdi, in čemur skuša znanstveno ugovarjati 
Sontagova v Proti interpretaciji, temveč stvar na sami točki obstoja. Ne naza-
dnje se lahko spomnimo, da je prav Aristotel postal žrtev lastne interpretacije, 
ko se je zapletel v dvojnost plasti semantikosa, saj se ne sprašuje, kako seman-
tikos prehaja v apophantis, ampak kar določa, kako semantikos vzpostavlja 
apophanticos. A vrnimo se vezni točki – točki biti. Ob navedeni sintagmi se 
zdi, da je sleherniku postala znana po tem, da je njen »večinski lastnik« Martin 
Heidegger, medtem ko so ostali koorporacijski deleži večinoma porazdeljeni 
med Husserla, Wittgensteina in Michelstaedterja, na nekem sodnem stolu, za 
katerega se zdi, da ga je bog prinesel nazaj, pa lahko ugledamo tudi Nietz-
scheja. Vendar pa je v točki našega izhodišča o troedinosti poezije, mita in 
vode vredno postaviti v navedbo predvsem Heideggerov odlomek o tu-bit-i, 
govoru in jeziku. Heidegger v svojem tekstu pravi, da je govor eksistenciialno 
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enakoizvoren s počutjem in razumevanjem. Govor torej opredeljuje kot artiku-
lacijo razumljivosti, kot del nečesa v podlagi razlage in izjave. To, v razlagi, torej 
izvorneje že v govoru artikulabilno, smo imenovali smisel. Smisel pa je lahko 
razumljiv le na nekem izkustvu, izkustvo pa na dojemanju. Smisel, ki je raz-
členjen v govorni artikulaciji, pa Heidegger imenuje kot pomensko celoto, ki pa 
se lahko razpusti v pomene. Med razpravo, ki se razprostre v Biti in času, je za 
nas priročna predvsem teza, da se počutna razumljivost biti-v-svetu izreka kot 
govor. Pomenska celota prihaja do besede. Zdi se, da poesis ni konstituirana 
na pomenu, pač pa pomen na poesis. Vendar poesis nadrašča besedo, saj se, 
navezujoči na misel Heideggra, besedje ni opremljeno s pomeni in je bližja k 
večjemu dojemu, vendar je vseeno pomembna za njen obstoj biti-v-svetu. Če-
tudi poznamo pomensko razlikovanje med grško poesis in poezijo ter poetiko 
danes, razlika za vzpostavitev troedinosti ni ključnega pomena, kajti njuno sti-
čišče je v tistem, kar vzpostavlja biti-v-svetu. Točka dojemanja tistega, kar smo 
pojmovali kot biti-v-svetu, pa je, vsaj tako se zdi, odporna na spremembe, ki 
jih prinaša čas. V nas je torej trčila točka brezčasnosti, nedotakljivosti, neuni-
čljivosti ognja, vode, zraka ali zemlje, univerzalna točka oz. univerzum sam. 

Toda, izpostaviti moramo še drugi vidik, ki se vzpostavlja; to je točka  
prevpraševanja o obnašanju sodobnega (postmodernega) in tradicionalnega 
(predmodernega) človeka. Eliadejeva teza je dvomljiva že na samem začetku, 
brez nadaljnjega razčlenjevanja podobnosti in razlik med sodobno in arhaič-
no družbo ter samega človeka, saj nas nekoliko preseneti sintagma obnašanje 
človeka. Zelo jasno podano tezo lahko ovržemo z veliko bolj jasnimi koncepti 
o nespremenjenosti človeka skozi čas. Bit človeka je v osnovi enaka skozi čas. 
Tudi v tej izpeljavi je torej neka dogmatičnost pripeljana do prevpraševanja 
in do rahljanja vzpostavljenih resnic, da se človek kot tak razlikuje oz. mu čas 
pušča razlike. Čas ne pušča razlik iz dveh razlogov: ker je domena človeštva 
(npr. štejemo od Kristusovega rojstva naprej ipd.); in je zavestno »umrljiv«. 
Smrt je nadčasna, kajti s človekovim poslednjim dahom se čas zanj zabriše. 
Kontinuiteta je prekinjena, linearna premica zaustavljena. Čas pre-seka zavest. 
Obnašanje človeka kot vzorec, na katerem znanstveniki tvorijo predhodnike in 
po-slednike oz. naslednike, je torej umetna tvorba, ki jo je potrebovala antro-
pologija za svoj vznik. Vsak vznik pa je možen le na primerjavi dvojnosti, torej 
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raz-enotnosti, nečesa kar mora imeti dve stvari za razlikovanje na isti osnovi. V 
bistvu je kakršna koli filozofska analiza pri slehernemu vprašanju pojmovnosti 
in dojemljivosti tiste točke pravzaprav odveč. Gre za vprašanje, ki ga ne more-
jo vzpostaviti mitologija, filozofija, literarna teorija, religiologija ali katera koli 
druga znanost, ker gre za vednost. Oziroma za-vednost. 

Mit je pravzaprav utvara človekovega ne-zavedanja oz. ne-vedenja. Po svo-
ji osnovi je bajka kot literarna zvrst in je eden od načinov, kako si je človeška 
družba poskušala razložiti ustvarjalne sile, naravne pojave in dogodke, na katere 
ljudje niso mogli vplivati. Literatura igra pomembno vlogo pri samem odkriva-
nju biti-v-svetu, človeka samega oz. tistega, kar je v človeku samem. Na tehtni-
ci nesoglasja imamo Platonovo zavračanje umetnosti in Aristotelovo funkcijo 
pomenskosti same umetnosti. Kljub vsemu pa njune teze človeštvo vseeno ni 
posrkalo vase, saj je očitno, da so tudi platonisti in aristotelovci sledili poti svo-
jih učiteljev do neke točke. Potem pa so, vsaj tako se zdi, trčili ob tisto, kamor je 
trčila umetna časovna vzpostavitev človeka pred-tem in po-tem. 

Četudi bi se Molku filozofom zdela možna protipolna pozicija Molka lite-
ratov (ali Molka umetnikov), pa je pravzaprav le še en poskus, ki bi na koncu 
kot Orient Express z vso silovitostjo trčil ob neznano premiso. Mit je torej nuj-
no zlo, ustvarjeno od človeka, za preživetje v nesmiselnem svetu in za lajšanje 
mentalnih bolečin neznanja. Mit sicer skuša pojasniti zlo in smrt ali odnos časa 
do večnosti, vendar se sooči z interpretacijami, poskusi posnetkov posnetkov 
za doseganje tistega. Mit je pravzaprav poskus zadrževanja tako božje kot člo-
vekove končne odsotnosti. Sodobna družba, torej tista, ki jo Eliade imenuje 
postmoderna, se sooča z ničejansko zavestjo, metafizičnim nihilizmom in on-
tološko diferenco. Ta družba je, vsaj tako se zdi, ustvarila še en nabor odveč-
nih besed, saj je v svetu, ki ga je zgradila v luči imenitnosti, blišča, razkošja, 
doživela pogrome in polome, bedo in lakoto 19. in 20. stoletja, v meri, ki je 
ni pričakovala. Ko so vojne morije prestopile vsakršno mejo človečanstva, in, 
kakor pravi Prešeren, »kri po Kranji, Koratani prelita napolnila bi jezéro«, je 
človek potreboval izgovor za svoja dejanja. V drži Poncija Pilata je izbral lažjo 
možnost – Boga je obtožil zapustitve in ga razglasil za odsotnega. Soočenja z 
resnico oz. njeno prignanostjo do absurda, da je človek misleča žival oz. človek 
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je ne-misleča žival, je gotovo hujše spoznanje, kajti s tem bi si vsak slehernik 
moral priznati, da je kriv. To temo razvije najlepše prav Dostojevski, ki je re-
snici o tistem bližje kot kdorkoli poprej in poslej. Padec na kolena svečenika 
Zosima pred Dmitrijem v Bratih Karamazovih in prošnja odpuščanja se zdita 
paradoksalna zaradi laičnega pogleda na krivdo in kazen. V tem pa je tisti (ar-
hetipski) moment, ki ga ima vsak učitelj pred svojim učencem. V dandanašnji 
družbi imamo prekomerno nasičene new-agejevske »delavnice«, t.i. »samo-
uke« duhovne učitelje, guruje, utelešena božanstva, na prihod Maitree pa se 
zdi, da smo prevzeli Beckettov vzorec iz drame Čakajoč Godota. Ta srž prihoda 
apokaliptične spremembe se zdi, da je le še ena nova utvara, ko tudi Boga več 
ni mogoče obtoževati, da je ta svet zapustil. Človek 21. stoletja je torej prevzel 
novo metodo pri utvarjanju in odmikanju od resnice. Z vsemi duhovnimi in-
vazijami se padli (evropski) človek poskuša opreti na točko, da »prikliče Boga 
nazaj«. Zdi se, da če bi Boga lahko priklical nazaj, bi ga slej ko prej tudi obtožil. 
Sodobnost je pripeljala človeštvo do točke, ko ne le tvori napake, ampak jih 
ponavlja. Ironija pa je, da prav ta umetna tvorba antropologije in (literarne) 
zgodovine pomni in zapisuje napake in jih ni zmožna preseči. 

Sodobni človek ne vidi kozarca, ki je napolnjen do polovice z vodo, kot 
polpraznega ali polpolnega, temveč do skrajnosti ignorira (ateizem) ali fana-
tizira (popolno bogoverstvo), ker je postavljen v svet brez meja. Ta svet teži 
k čez-mejnosti in čezmernosti, zato je edina logična posledica reverzibilnost. 
Vračanje k pred-začetku. Začetek kot tak avtomatično vzpostavlja konec. Tisto, 
kar pa je pred-začetkom je pravzaprav tudi pred-koncem. V brezčasnosti, kjer 
ne moremo določati začetka in konca, je edino kar nam ostane pred-. Če si 
predstavljamo krožnico in cikličnost je vsak konec tudi začetek in vsak začetek 
tudi konec. Eliade pravi, da je razumljivo, da metafizičnih konceptov arhaični 
svet ni zmeraj formuliral v teoretskem jeziku. Kompleksen sistem, sistem kohe-
rentnih trditev o realnosti stvari, sistem, ki pravzaprav vzpostavlja metafiziko, 
na različnih ravneh in s sebi primernimi sredstvi, predstavljajo simboli, miti in 
obredi. Ko se dotikamo simbolov, smo teoretično na poti k mitologiji, praktič-
no pa k ezoteriki. Ezoteričnost, ki se na Zahodu v zadnjih dveh stoletjih, pred-
vsem po britanski kolonizaciji Indije, obrača na Vzhod. Zahod in Vzhod sta 
pravzaprav tokokroga, ki imata isto bistvo in različne vidike, interpretacije. Pri 
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soočenju se ne zgodi bistvenih razlik, saj se civilizacijska utvara le še poveča, 
ko pomnoži kulturo oz. njihove navade vsaj dvakrat. Na Zahodu je bil viden 
obrat na Vzhod, proti Indiji. V Sloveniji pa ni bil narejen le na duhovno-mar-
ketinški tržni osnovi, pač pa tudi na literarni. Že Srečko Kosovel se je zgledoval 
v tematskem okviru, v formi premišljevanja, po prevedenih delih bengalskega 
pesnika Rabindranatha Tagoreja. V Sadhani je našel tisto, kar ga je vodilo skozi 
zadnja leta življenja skozi pesnitve in življenjske nazore. V enem svojih pisem 
sestri Karmeli in prijateljicam (Fanici Obidovi, Nadi Obereinger) piše, da bi 
rad »razumel tistega Tagoreja«, ki piše tako globoko in preprosto. Duhovnost 
je enostavnost. Na Zahodu pa to preprostost in enostavnost ignoriramo iz pri-
vzdignjene lože, kakor dama na balkonu Kosovelove dvorane Cankarjevega 
doma, ki gleda na odru tragedijo, kakor da se je tiče. Svet, ki umira za vodo, 
medtem ko mi iz nje delamo gnojnice. 

Gnoj je zlato 
in zlato je gnoj. 
Oboje = 0 
0 = ∞ 
∞ = 0 
A B < 
1, 2, 3. 
Kdor nima duše, 
ne potrebuje zlata, 
kdor ima dušo, 
ne potrebuje gnoja. 

[I, A.] 

Kosovelov Kons: 5 ne pojasnjuje le absurdnosti zahodnega človeka, tem-
več človeštva v dvajsetih letih 20. stoletja nasploh. T. i. mašinerija, ki je gnala 
industrializacijski »maln«, je pod seboj pobila milijone ljudi v in izven kon-
centracijskih taborišč, na vojnem območju med letoma 1914–1918, predvsem 
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krvave soške fronte. Nevarnost, s katero se je svet soočal v prejšnjem stoletju, 
je bil nacionalizem v svoji najbolj nevarno ideološki ideji nacije, posledično 
totalitarnih režimov. Danes, po prelomu tisočletja, ko Zahod ta zaželeni kapi-
talizem uničuje pod svojo težino, v Sudanu, natančneje Južnem Korofanu in 
Darfurju, Nube bijejo boj za preživetje. Svet blišča, ki ga živimo, je zaslepil še 
tisto senco tenkočutnosti, človečanstva, ki jo je odmeval Ecco homo … v prej-
šnjem tisočletju. Danes govorimo o afriških državah kot državah tretjega sveta, 
a vendar so to države, ki bijejo tretjo svetovno vojno. Leta 1939 uradno Evropa 
ni bila v vojni, dve leti kasneje, je pod tretjim rajhom umiralo na milijone Ju-
dov, Slovanov in drugih, ki niso ustrezali umetno zgrajeni podobi t. i. arijske 
rase. Danes nimamo le filozofskega in literarnega molka, pač pa imamo molk 
človečanstva. Človeštvo je preseglo zadnjo mejo etike, ki bi jo lahko ohranilo 
za svojo vrsto – za ljudi, za človeka. V dobi digitalizacije in modernizacije pa se 
ustvarja tudi medijski molk, ki prikazuje oz. posiljuje gledalca k lastni presoji o 
izboru dnevnih novic, novic iz sveta. 

Maja in julija 2011 je slovenska javnost poslušala načrtno agitacijo proti te-
danji obstoječi vladi Republike Slovenije, medtem ko ni nobena medijska hiša 
poročala o tem, da so v Sudanu Nube in Tomo Križnar kot aktivist, popotnik in 
edini glasnik »sveta, ki ga je človek zapustil«, »oko in ušesa bogov«, bili bitko za 
življenjem, med kačami v jamah in pod migi, ki so vsak dan nad njimi spuščali 
bombe. Vojna za vodo! 

Pisanje in vsaka beseda drugega ne more izraziti bolečine tistega, ki je ne-
kega sončnega julijskega dopoldneva izgubil ženo in nerojenega otroka, kajti 
Omar Al Bašir je pred očmi javnosti – video kamere, ki jo je prinesel Tomo 
Križnar – v devetem mesecu nosečnosti razstrelil bodočo mater in še nerojene-
ga otroka. Bolečina, ki je ne moremo čutiti, če nimamo izkustva. Bolečina, ki se 
nam, zgolj zato, ker je nekaj tisoč kilometrov stran, ne zdi »naša«. 

Človek 20. stoletja je kazal obraz z dvema imenoma. Danes, v 21. stole-
tju, je ta isti človek izgubil tudi ime. In ko človeku vzameš ime, mu vzameš 
identiteto, masko, ga izbrišeš. In ko je človek izbrisan, se izgubi tudi čas. Čas, 
ki nas ustvarja iz središčne točke in razstavlja v središču sveta. Razdrobljeni, 
brez-imeni, neznani in nevidni tavamo na zemlji, dokler ne pride čas, da se 
povrnemo v njo. 
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V troedinosti poezije, mita in vode iščemo odgovore na vprašanja, ki se 
porajajo, odkar obstaja zvok … Zdi se, da je bila tragedija sveta, ki se je rodila iz 
duha glasbe, stvarjena še preden je bog spregovoril in rekel: Resnično, resnično 
vam povem: pšenično zrno, če pade v zemljo in ne umre, ostane samo; ako pa 
umre, obrodi veliko sadu. 
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Besedilo sem razdelil na štiri dele. Najprej pišem o elementu vode kot te-
meljnem naravnem viru življenja. V drugem delu o nekaterih pojmovanjih 
vode, s katerimi naše ljudstvo razlaga svoj izvor in bivanje. Potem pišem o 
vodi kot literarni podobi ali motivu majevske poezije in nazadnje še o »Trojici: 
voda, mit in poezija«. 

Treba je poudariti, da je voda osnovni sestavni del življenja, vitalnega po-
mena za preživetje vseh živih bitij. Po drugi strani ne smemo pozabiti, da kar 
tri četrtine našega planeta prekriva voda in da je razmerje v našem telesu, ko je 
zdravo, skoraj enako. Naj omenim tudi, da je po mnenju strokovnjakov kljub 
takšnim količinam vode, le majhen delež, trije odstotki, sladke vode primeren 
za kmetijstvo in pitje.  

Predvideva se, da bodo zaradi pomanjkanja te življenjske tekočine velika 
mesta in sušne pokrajine že čez nekaj let prizadele prave katastrofe. Ta del eseja 
bi rad zaključil s pozivom vsem ljudstvom sveta, da se globoko zavejo odgo-
vornosti do vode kot enega od univerzalnih elementov. Katastrofa se je začela 
nakazovati že v trenutku, ko so si nacionalne države »prilastile nadzor« nad 
tem naravnim virom. Svoj poziv bom zaključil s staro majevsko legendo, ki je 
to napovedala že v pradavnih časih.  

Kar se tiče dvojice mit-voda, lahko brez strahu, da bi se zmotili, potrdimo, 
da so vsa ljudstva zgradila svoj svet in utrdila temelje bivanja in preživetja na 
vodi kot enem glavnih elementov. Ni naključje, da se je z vodo nahranila šir-
na domišljija ljudstev, da so z njo ali v povezavi z njo ustvarila mite, legende, 
pripovedke, poezijo, pesmi in neskončno število literarnih del in znanstvenih 
študij. Postala je predmet čaščenja, njena prisotnost in mesta, kjer se nahaja, 
smo posvetili.   

Za naše majevsko ljudstvo je imela voda transcendentalno vlogo že od 
stvarjenja sveta. V odlomku, ki se nanaša na stvarjenje v naši sveti knjigi Popol 
Vuh, piše: 
  

Takrat so se posvetovali o zori življenja, kako naj nastane kaljenje, kako naj 
nastane zora, kdo jo bo vzdrževal in hranil. ’Tako naj bo. Oplodite se. Naj ta 
voda odteče, se izprazni. Naj se zemlja rodi, se utrdi, so rekli. (...) Takšno je 
bilo v resnici rojstvo zemlje. ’Zemlja’, so rekli in takoj se je rodila. Ena sama 
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meglica, ena sam oblaček je bilo rojstvo materije. Takrat so se dvignile iz vode 
gore: v trenutku so se dvignile visoke gore. 

Da bi lahko geografsko umestili in opisali kraje, ki so jih naši bogovi pre-
hodili med »Stvarjenjem Zemlje«, medtem ko so poizvedovali, če so kraji pri-
merni za poselitev, najdemo v kroniki prednikov Chilam Balam iz Chumayela  
odlomek, ki pravi:

Devet rek jih je varovalo. Devet gora jih je varovalo. Rdeč kremen je sveti ka-
men Ah Chac Mucen Caba.  Mati, veliki Rdeči Kapokovec in njegovo skrito 
središče, je na vzhodu. Chacalpucté je njegovo drevo. Njegove so rdeče lijane 
in rdeči zapote. Rdeči purani z rdečim grebenom so njihovi purani. Velika 
rdeča buča se razprostira nad zemljo Vzhoda. Rdeča in pečena koruza je 
njihova koruza. 

Tako skozi mitologijo izvemo za deželo, ki jo danes poznamo kot  Mezoa-
meriko, kateri pripada tudi polotok Jukatan, kjer se nahaja naselje Chumayel, 
kraj, od koder izvira ena od knjig Chilam Balam, kjer lahko preberemo:

 Enajst  Ahau je bil katún, v katerem so si prilastili kraje. In je začel priha-
jati Ah Ppisté. Ah Ppisté je bil merilec zemlje. In potem je prišel Chacté Abán 
iskat svoj prostor za počitek in konec delovnega dne. Duhovniki iz Uxmala, 
duhovniki starega časa, so se priklanjali Chacu. In v ladji Chanov so prinesli 
Hapai-Cana. Ko je ta prišel, so stene Uxmala označili s krvjo.

 
Eden od odlomkov iz Stvarjenja Zemlje pripoveduje o dolgi poti naših 

prednikov, da bi poimenovali kraje, primerne za življenje: 
 
Ko so prispeli v Cetelac, so bila  že dopolnjena imena krajev, ki jih še niso 
imeli, prav tako vodnjakov. Tako so vedeli, kje so že hodili, da bi videli, če je 
bila zemlja dobra za življenje. Temu so rekli »ureditev zemlje«. Naš Bog Oče 
je uredil to zemljo. On je ustvaril in uredil vse stvari na tem svetu. In oni so 
deželo poimenovali, poimenovali so kraje in vodnjake, kjer so se nastanili, 
poimenovali so hribe, ki so jih poselili, in prostore, kjer so si uredili domove. 
Zakaj nikoli nihče ni prišel sem, v »grlo zemlje«, preden smo prišli mi.
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V imenih, ki pričajo o krajih, ki so jih bogovi prehodili, lahko najdemo 
besedne člene ja’ – voda; jaltun (v majevskem jeziku pomeni voda, ki priteče 
iz skale), sarteneja; ch’e’en – vodnjak; ts’ono’ot – zenote ali podzemno jezero; 
áaktun – podzemne reke; aka’an ja’ ali áak’al – napajališče; chichan k’áak’náab 
– laguna; iits ali itsam – rosa, sok, snov; cháak – dež ali bog dežja; chulub – zbi-
ralnik ali zbiranje vode; ba’ak – razliti vodo; Bacab – nosilec vode; búul – po-
plaviti; sayab – neizčrpen izvir vode; chooj – odliti; luuch – skodelica iz buče; 
ch’aaj – kapljanje ali kapljati. 

Veliko krajev pa kljub temu nima niti ene od teh besed v svojem imenu, 
vendar zaradi antonomazije nosijo vzdevek vodnjak.  

Vendar pa Chilam Balam iz Chumayela ne govori samo o prisotnosti vode 
in razpolaganju z njo, ampak je predvidel tudi velike kulturne katastrofe, v ka-
terih  ima voda pomenljivo vlogo. V 7 Ahau Katun beremo npr. sledeče:

 
Poltena in nora bo njegova beseda, nečimrna in nora njegova hoja. V Ichca-
ansihó, Obličju-rojstva-neba se bo začelo uničenje predelov zemlje. Njegov 
kruh bo imel devet stopenj, devet stopenj bo imela voda, ko bo prišla povo-
denj do Quetzala, zelenega ptiča Yaxuum, ko bo zastala v močvirju, skaljena 
v poplavi, čudovita, čeprav brez lepote. 
Prerokoval je tudi, da bodo ljudje zapustili velika majevska mesta, kot piše 

v poglavju 8 Ahau Katun: 
Amayté Kauil, kvadratno božanstvo, je obličje obraz, ki kraljuje v svojem 
kruhu in vodi. Takrat bo veliko žalosti. Cit Bolon Ua, Tisti, ki odloča o ve-
likih lažeh, njegov obraz bo na nebu. Kremenov Kruh iz kremena, voda iz 
kremena; groba vojaška beseda, ki je ne bo strah nikogar, ne kruha ne vode; 
ki bo osiromašila nižavje, ki bo osiromašila gore v iskanju dihljaja. Nižavje 
ne bo imelo vode, niti gorovje ne bo imelo vode, ker ne bo več Bacabov, pod-
pornikov krajev in provinc in takrat bo prišel vladat  Kinich Kakmó, Ognje-
na-Papiga ara-s-sončnim-obrazom. Takrat bodo prišli tujci in se maščevali 
nespoštljivim, uničevalcem, tistim, ki so se uprli svoji materi, svojemu očetu, 
tistim, ki hočejo spodriniti Gospostvo v Chichenu, Obali-vodnjakov, in Go-
spostvo na obali morja. Na severu sveta bo Bacab, bog podpornik, ko pride 
ura krivde vseh, ki so kraljevali. Takrat bodo prišle puščice, prišli bodo ščiti 
za povzpetnike, za pregnance z domov, za gospode plebejce, ki si bodo pri-
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svojili njihova ležišča, ki si bodo prisvojili njihov prestol, za pankrte, Itzaje, 
Čarovnike-vode, otroke brez materinega rodu, ki so jih zaplodili z vlačugami. 

Moje majevsko ljudstvo je organiziralo življenje predvsem okoli dveh  na-
ravnih elementov: koruze in vode. Vzgojo in zaščito koruze uravnava religio-
zni sistem, ki mu vlada Junab K’uj (Hunab K’u), Edini Bog, kateremu je poma-
gal Itzamná Rosa z Neba. Junab K’uj je določil, da Cháaki ali Bogovi Dežja in 
njihovo spremstvo pomočnikov zagotovijo ljudem osnovne pogoje za dobro 
gojenje koruze. Tem božanstvom pomaga trinajst Naklonjenih Gospodov Ve-
trov, ki pripravijo pot za prihod Ah Jóoyab Cháak-ov ali Gospodov Dežja, ki 
imajo nalogo napojiti posejana polja naših prednikov.

Poleg uradnega religioznega izročila najdemo neskončno število raznoli-
kih pripovedk, ki govore o pomembnosti vode za naše ljudstvo. Taka je, na 
primer, pripovedka o kmetu, ki je menil, da mu za kmetovanje ni treba opraviti 
nobene obredne daritve, dovolj je že, da ni len in zna izbrati dobro zemljo. Iz-
jemen dogodek mu je pokazal, da je v zmoti.  

Neka druga pripovedka govori o kmetu, ki se je razjezil, ker na njegovo 
polje ni deževalo. Trdil je, da Gospodje Cháaki ne znajo delati in da bi on, če bi 
imel možnost, bolje zalival svoja polja. Gospodje Cháaki so mu torej dovolili, 
da je sam zalival polja. Vendar ni znal izbrati pravilne posode za nošenje vode, 
niti pravočasno izliti čudovite tekočine, da bi padala na njegove posevke. 

Z lahkoto se lahko prepričamo, da voda, poleg tega, da jo pojmujemo kot 
živo bitje, v nekaterih situacijah pomaga ljudem na različne načine. Pripovedka 
govori o deklici, ki jo je mama poslala v votlino po vodo, kjer se Varuh in Go-
spodar Vode zaljubi vanjo. Predlaga ji, da gre z njim, kar ona sprejme, vendar 
ga prosi, če lahko nekaj let počaka, da bo malce starejša. Ko mati izve za njeno 
odločitev, jo pošlje živeti v drugo vas, misleč, da bo z leti hčerka pozabila na 
svojo obljubo. Ko je minilo nekaj let, se dekle, ki je sedaj že gospodična, vrne k 
materi. Mati jo znova pošlje v votlino po vodo, vendar se nikoli več ne vrne, saj 
je izpolnila dano obljubo. 

Maji smo bili ustvarjeni iz bele in rumene koruze. Naši stvarniki, 
Yumtsilo’ob, so nam vtisnili v zavest, da se moramo prehranjevati z zrnom, s 
katerim so naredili naše telo, z njim prehranjevati naše otroke in otroke naših 
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otrok. Sveto zrno pa so shranili na skrivno mesto pod masivno skalo, dokler ne 
pride čas, ko bomo vredni, da ga užijemo. 

Nekega dne so naši predniki ugotovili, da so mravlje našle koruzo. Prišli 
so ponjo, vendar jim niti njihovo najboljše in najbolj odporno orodje pri tem 
ni pomagalo. Zato so odšli k Junabk’uj-ju, ki je naročil Yum Cháakom, da nam 
pomagajo priti do Svetega Zrna, iz katerega je narejeno njegovo telo.

Yum Cháaki so ukazali Yum Léembal Cháakom ali  Gospodom Bliska, da  
razbijejo skalo s svojo mogočno strelo in končno smo lahko prišli do Svete Mi-
losti. Ker je bila koruza naša hrana, smo se dogovorili z Yum Cháaki, da se lah-
ko vedno, ko bomo potrebovali pomoč, obrnemo nanje z obredom Priprošnje 
za Dež. Med obredom bogovom ponudimo bogato hrano, narejeno iz koruze 
in sujuy ja’ ali Deviške Vode, ki jo prinesemo iz notranjosti zemlje, tako kot to 
prikazuje v drugem delu moja pesem Ch’a’aja’ (Zajemanje vode):

Trinajstkrat
prosojen dih,
prosojen duh,
prosojno srce,
prosojno telo,
prosojna misel
gospoda J-meena, 
medtem ko vstopa 
v deviško notranjost 
votline.

Nosi svojo čudovito
majhno belo bučo,
majhno rdečo bučo,
majhno črno bučo,
majhno rumeno bučo,
ki ne, ker je majhna,
vsebuje malo vode.       
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Spušča se v notranjost
deviške votline
in si sveti
z belim plamenom
sveče iz čebeljega voska,
ker on ima svojo svetlobo,
medtem ko se spušča,
ker njegov duh izžareva svetlobo,
ker je v njegovem dihu svetloba,
ker je v njegovem srcu svetloba,
ker ima čisto, bleščeče telo.

Medtem ko se spušča
v temno notranjost deviške votline,
je njegov pogled bolj jasen;
tako se spušča, da bi si nalil deviške vode,
prosojne vode,
v svojo majhno bučo,
vode, ki jo bo shranil
za dar Čudovitim Gospodom,
da bo pripravil sveto pijačo
Čudovitih Gospodov,
da bo pripravil sveto daritev,
da bo umešal svežo pijačo, 
vesele darove,
ki bodo počivali,
ki bodo dišali
na mizi obreda Priprošnje za Dež.     
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* * *

Bela se beli skodelica,
skodelica bela,
skodelica rumena,
skodelica rdeča 
gospoda H’mena,
ko gre po deviško vodo.

Pred njim pleše
beli odsev
sveče,
ko polni svojo bučo.

Žvižgajoč pije z ustja buče,
z ustja bele buče,
z ustja rdeče buče,
z ustja rumene buče,
ko pije deviško vodo, 
ki pronica vanj.
Poteši žejo
in postane svet
v vsem svojem blišču
s čudovitim tovorom,
ki bo postal pijača 
naših Bogov.
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* * *

Ko napolni
svojo belo bučo,
svojo rdečo bučo,
svojo rumeno bučo,
jo vneto pokrije
s koruznim storžem.

Z belim prtičem
ovije belo skodelico,
rdečo skodelico,
rumeno skodelico,
skrbno jo shrani
v svoj nahrbtnik.

Na hrbtu nosi 
čudoviti tovor
in bolj poln svetlobe
se vrne na površje;
vrne se Gospod H’men,
da bi postavil
svojo belo bučo,
svojo rdečo bučo,
svojo rumeno bučo
na oltar
Bogovom.
Namestite se, ljudje,
z vsem potrebnim
za obred
Priprošnje za Dež. 
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Tudi v vsakdanjem življenju je simbolizem vode pomemben. Ljudje me-
nijo, da v obdobju čiščenja gozda in pripravljanja obdelovalnih površin  pade 
prvi dež, ki se imenuje  u manja’ che. Ta ima nalogo, da zmehča drevesna debla, 
da ne bodo trda, ko jih bodo sekali. 

Drugi zelo pomemben dež pade v času pred požiganjem polj. To je osa-
mljen dež, ki ga imenujejo xaktal sojol. Ta dvigne listje s tal in ga nanese na 
kupe, kar olajša požigalništvo. Če ogenj dobro gori, bo novo življenje bolje klilo 
in pridelek koruze bo večji. 

In nazadnje, v legendarnem mestu Maní je podzemno jezero z imenom 
X-kabal ch’e’en, kjer prebiva, kakor pravijo, starka z ogromno kačo imenovano 
Japay kaan ali Pogoltna Kača. Oni čuvata zajetje podzemne vode, ki bo edini 
vir pitne vode. Kdor bo takrat hotel, da mu starka podari eno samo kapljico 
rose (cocoyol de agua), ki bo predstavljala en sam požirek vode, ji bo moral v 
zameno pokloniti enega od svojih otrok, s katerim bo nahranila požrešno kačo 
Japay Kaan. 

Pripovedujejo, da se bosta v poslednjih časih pred novim preporodom ma-
jevskega ljudstva, ponovno združila dva konca Živeče Vrvi (Kuxa’an Suum), ki 
se bo raztezala od vrha gradu Uxmal do katedrale v Méridi, ki je bila zgrajena 
na pradavni majevski prestolnici Ichka’ansijo’. Skoznjo bodo potovali možje in 
žene, ki bodo obudili majevsko deželo. Veliko jih bo, ki bodo to poskušali, 
vendar bodo uspeli le tisti, čistega srca. Tisti pa, ki to niso, bodo strmoglavili v 
žrelo Japay Kaan, ki jih bo pogoltnilo. 

Zanimivo in precej presenetljivo je ujemanje med imenom ene glavnih  
oseb tega mita, Japay Kaan, ki je predvidel resno pomanjkanje vode na poloto-
ku Jukatan, in vladnega oddelka, ki ima nadzor nad vodo v celi zvezni državi 
in se imenuje JAPAY: Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Ko-
misija za pitno vodo in kanalizacijo Jukatana).
Mit ali resničnost, poezija ali pesem, voda je bila, je in bo motiv za literaturo, 
pa tudi skrb za prihodnost našega planeta.  

Mérida, Jukatan, maj 2012

(iz španščine prevedla Polona Škornik) 

RpLirikon_XXI_37_2012_zvezek.indd   66 3/29/13   5:46 PM



67

Izbrani eseji

Nominirano za lirikonfestov zlat 2012

Troedinost poezije-mita-vode

Marija Mojca Terčelj
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Voda, od katere smo odvisni vsi, je deževje. Jukatanska majevska poezija in 
mitologija ne častita površinskih voda: jezer, rek, niti morja. Opevata rodovitni 
dež, ki ga pošilja nebo, in skrivnostne tolmune podzemnih zenotejev, ki omo-
gočajo Majem vsakodnevno preživetje na skopi kraški zemlji.

Nadnaravna bitja iz predšpanskih časov, ki še vedno bdijo nad vsakdanjim 
življenjem Majev, se imenujejo Gospodarji voda, gozdov, polj itd., posamičnih 
delov narave torej. Najbolj zakoreninjena verovanja so povezana s predstavami 
o gospodarjih zemlje in vode v njej.

Itzamná, sin boga stvarnika starih Majev, Hunab Ku-ja, je bil božanstvo 
rodovitnega dežja ali oplajajoče vode, ki pada z neba. Imel je neomajno oblast 
nad nebom in deževjem in tako tudi nad Chaki (izg. Čaki), ljudskimi bogovi 
dežja, katerih kult še danes živi med jukatanskimi kmeti. Chilam Balam ga 
imenuje »čarodej ali mag neba in oblakov«, španski kronisti pa so ga v prevodu 
opisali kot »roso ali sestavino neba in oblakov«. Bil je četvorno božanstvo, eno 
v štirih osebah, ki gospodari na vseh straneh neba.

 Maji še danes poznajo štiri Chake, ki gospodarijo nebesnim pojavom: ve-
trovom in dežju z vzhoda, zahoda, severa in juga. Vsak od njih ima svojo na-
logo, lastnost, barvo in spol. Za poljedelce so še zlasti pomembni monsunski 
vetrovi. Poleti pihajo z juga in prinašajo dež. Pozimi pihajo iz notranjosti proti 
morju, so hladni in suhi. Na Jukatanu poznajo dve vrsti teh vetrov. Prvi, tako 
imenovani čistilci, v malih vrtincih, ki se vijejo pri tleh, odnašajo suho listje na 
robove poti in polj. Te kupe listja ob koncu zimskega sušnega obdobja kmetje 
zažgejo za boljšo rast koruze. Drugi, tako imenovani zli vetrovi, prihajajo v 
večjih vrtincih, uničujejo posevke in naselja. Še bolj kot njihove fizične moči, 
se Maji bojijo njihovega nadnaravnega značaja. 

Izamná so Maji upodabljali različno. Včasih so ga predstavljali kot brezzo-
bega starca s poudarjenimi čeljustmi, drugič kot dvoglavega zmaja, ki združuje 
zemljo in nebo. Na zmajevem repu so pogosto upodabljali planet Venero, ki jo 
je Itzamná poosebljal. Nastopal pa je tudi kot kulturni junak: izumitelj ume-
tnosti, pisave in koledarja. 
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Planet Venera ali klateška zvezda je tisto nebesno znamenje, ki je maje-
vskim astronomom in matematikom kazala začetek in konec deževnega ob-
dobja. Za svečenike in vernike je bila nadnaravno bitje, ki je imelo nadzor nad 
dežjem. Dež spodbuja rast koruze, poglavitne prehrambene rastline. Tesna vez 
med njim in rodovitnostjo zemlje je v Mezoameriki še posebej vidna. Na za-
četku deževnega obdobja lahko opazujemo čudežen preobrat v naravi: suho 
rastlinje, ki ga je požgala pripeka dolgotrajnega sušnega obdobja, ponovno oži-
vi. Narava oznanja, da se je začel nov življenjski cikel. Mayab, dežela Majev ali 
polotok Jukatan, nima površinskih voda, pa vendar je Majem uspelo razviti 
visoko poljedelsko civilizacijo. 

Mezoameriški opazovalci neba so najverjetneje že v predklasični dobi 
(2.500–200 pr. n. št.) vedeli, da sta bili zvezda Večernica in Jutranjica eno in 
isto nebesno telo. S prvim večernim pojavljanjem v aprilu je naznanjala ro-
dovitni dež in setev. Ko se je na nebu zvečer pojavila septembra, je oznanjala 
konec deževnega obdobja in čas žetve. Še danes se glavni poljedelski obred, s 
katerim se Maji obračajo na Chake, bogove dežja, odvija med 25. aprilom in 
3. majem. Če deževna doba zamuja ali če je dežja premalo, obred Ch’a’a Cháak 
večkrat ponovijo, vse tja do začetka avgusta. Obred vodijo majevski svečeniki 
h’meni ob prisotnosti vaške skupnosti. Med priprošnjo za dež h’meni Chakom 
darujejo poljščine, hrano, pijačo, kadila in liste tobaka.  

Prepričanje, da se voda nahaja pod površjem zemlje, nima samo mitološke 
osnove, ampak je naravno dejstvo, ki ga Maji na Jukatanu poznajo iz lastne 
izkušnje. Poleg dežja, je za preživetje Majev življenjskega pomena tudi voda, ki 
jo čuvajo Gospodarji podzemlja v svojih kraških jamah.  

 
Na polotoku Jukatan so si Maji ustvarili domovanja nad podtalnimi kra-

škimi jamami in jezeri, imenovanimi cenote. Nad jamami navadno raste drevo 
alamo, v bližini pa tudi ceiba. Ti drevesi sta znanilki podzemnih voda, saj njune 
korenine segajo vse do kraških jezerc. Drevesi tako nista le naravna kažipo-
ta, koder naj bi Maji postavili svoja naselja. Simbolizirata kozmično os, ki se 
iz podzemlja Xibalbe skozi zemeljsko površje vzpenja proti nebu in združuje 
vse tri kozmične nivoje. Sveta Ceiba je kraj, ki povezuje fizično in metafizično, 
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preteklost in prihodnost, mitologijo in realnost. Na njenem deblu se hranijo 
še nerojeni otroci in nanj se vračajo duše umrlih, vsi pa, kot pravi starodavno 
izročilo, v njenem lubju puščamo odtise svojih stopal. Po kozmični osi Matere 
Ceibe se lahko v času svojega zemeljskega bivanja vzpenjajo v nebo in spušča-
jo v podzemlje samo majevski svečeniki h’meni, navadni smrtniki ostajajo na 
zemeljskem površju. 

Voda, zlasti podtalnica, pa je lahko zdravju tudi škodljiva, zato pozna ma-
jevska mitologija zaščitnico zdravilstva. Ixchel (izg. Iščel) ali »Gospa Mavrice« 
je boginja meseca. Maji z Jukatana jo še danes pojmujejo kot »Luno«, ki varuje 
nosečnice in porodnice. Obenem je gospodarica podzemnih jezer in voda, ki 
povzročajo bolezni. V stari majevski kozmologiji je imela ambivalenten značaj: 
bila je stvarnica, telurična mati zemlja, ki je življenje dala, prav tako pa uni-
čevalka, saj ga je tudi vzela. V nekaterih upodobitvah nastopa kot »zemeljska 
pošast«, v drugih nosi velik trebušast vrč, iz katerega stresa tako zdravila kot 
bolezni. Na freski v njej posvečenem templju v Tulumu, je upodobljena z bo-
gom dežja Chacom v rokah. 

Majevska mitologija ne pozna delitve na zgolj dobra ali zla božanstva. Go-
spodarji narave so lahko ljudem naklonjeni, lahko pa so zanje pogubni. Sonce 
življenje ustvari, z dolgotrajno pripeko ga lahko tudi uniči. Suhi vetrovi, ki pi-
hajo pozimi in spomladi v nizkih vrtincih, so dobronamerni čistilci poti. Ve-
trovi, ki prihajajo kot tornadni, so pogubni in zli. Dež je življenjskega pomena, 
a ko pride kot orkan, uničuje naselja in pridelke. Zemlja in voda, ki počiva v 
njenih nedrjih, življenje da, a ga tudi vzame.   

Sodobna majevska poezija je močno usidrana v pred-španskem mitolo-
škem izročilu, vendar je daleč od romantičnega folklorizma ali tako imeno-
vanega kostumbrizma nove dobe. V priprošnjah za dež in dobrobit se pesmi 
približajo liturgiji in tako vstopajo v področje (polje) posvečenega. Vendar pa 
je poslanstvo sodobne majevske poezije umetnost, ki izraža globoko spoštova-
nje do narave in duhovne dediščine prednikov. Njena globoka sporočilnost je 
pomembna tako za sodobno majevsko družbo kot za vse človeštvo.
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LIRIKONOVE DEGUSTACIJE 
IZBRANE POEZIJE

NOVI PREVODI POEZIJE XXI. ST.

MEDNARODNA 
PESNIŠKA OBZORJA 

(9)

Panorama izvirne 
in prevodne poezije XXI. st. 

(2012)
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RpLirikon_XXI_37_2012_zvezek.indd   73 3/29/13   5:46 PM



RpLirikon_XXI_37_2012_zvezek.indd   74 3/29/13   5:46 PM



75
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Iz španščine prevedla 
MARIJA MOJCA TERČELJ

Iz novejše majevske poezije
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 Feliciano Sánchez Chan, rojen 1960 v Xayi na Jukatanu, je eden naj-
bolj pronicljivih ustvarjalcev sodobne majevske literature, obenem pa goreč in 
plemenit borec za ohranjanje etnične identitete. Začetki njegovega umetniške-
ga ustvarjanja segajo v zgodnja osemdeseta leta 20. stoletja, ko se je pridružil 
skupini mladih majevskih ustvarjalcev, zbranih okoli mehiškega pisatelja Car-
losa Montemayorja.
 Chan je pesnik izjemnih umetniških kvalitet in močne ustvarjalnosti. 
Njegova poezija je prežeta z bogato simboliko majevske kozmologije, ki pa ne 
pomeni vpetosti v folklorizem preprostega domoljubnega ustvarjanja, ampak 
globoko spoštovanje naravnega, socialnega in duhovnega okolja, ki ga z lastno 
bogato izraznostjo, duhovno močjo in individualističnim značajem preseže, 
nadgradi v pravo umetniško mojstrovino. 
 Med letoma 1981–2001 je deloval kot kulturni animator na Inštitutu za 
kulturo v Méridi, leta 2001 pa zasedel mesto pomočnika ravnatelja na Inštitutu 
za razvoj majevske kulture Jukatana. Je član Društva majevskih pisateljev, šest 
let pa je vodil Zvezo staroselskih pisateljev Mehike.
 V svoji zbirki Ukp’éel wayak. Siete sueños (Sedem sanj) se dotika naslednjih 
tem: v prvem delu skozi vizijo sedmih sanj predstavi kratko genezo majevskega 
stvarstva; v drugem (Moje ljudstvo) razkrije globoko spoštovanje do kulturne 
tradicije in zgodovine, povezanost s sorodniki in intimen odnos z naravo, v 
tretjem delu pa opeva radost in bolečino ljubezenske izkušnje. 
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In kaajal*
(Mi pueblo / Moje ljudstvo)

In kaajal,
In kaajale’ juntúul Nuxib
mot’okbal
tu yáanal  u bo’oy X-ya’axche’
U jéentantmaj u Noj Chak Chúuj
ti’al u pichik síis ja’ ti’al J-jíimabal máak,
jump’éel sáabukaan chuup
yetel u wóowolal sak k’eyem
ti’al u máansik u wi’ijil u baatzilo’ob.

Aaaaj, in kaajal,
dzo’ok in wilik piktun u téenel
u tu’ubsik u muk’yaj
ti’alu dzakik u xéel’lil bini’it maáko’ob.«

Aaaaj, in kaajal.
In kaajale’ ku bisik yóok’ol kaab
u k’aay u ch’íich’ilo’ob,
u ya’axil u k’áaxilo’ob
wa u ki’ibokil u kojsíisal u lu’umil
– le k’iin ku k’amik le utzil ti’ Yum Cháaka’ –
ba’ale’ chen ku yaanyantik
ka’a su’utuk jump’éel sak che’ej u jeelintej.

Kaxi’ wa ka’a si’ibikten u páajtalil
in  dzíibtik tu táan yich in kaajal
jump’éel túumben yaanal tzikbale’.

Leti’ beetik ki’imak in wóol
yetel le k’u’uk’mel K’áambul     
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yaan tin k’aba’
tumeen in wojel ma’atech u túubik yóol dzoon,
chen u yojel u dzíibt tzikbalo’ob
yetel le mejen náayo’ob
síik k-kuxtal piktunil ja’abo’oba’.

In kaajal,
In kaajale’ juntúul Nuxib
mot’okbal
tu yáanal  u bo’oy X-ya’axche’.

__________
* Feliciano Sánchez Chan: Ukp’éel wayak. Siete suenios. Poesia maya. Mérida, Yucatán, México:   
Escritores en Lenguas Indígenas, A. C., Unesco, 1999.
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Mi pueblo
(In kaajal / Moje ljudstvo)

Mi pueblo,
Mi pueblo es un anciano
apostado en cuclillas
bajo la sombra de la Ceiba.
Lleva consigo su Gran Calabazo Rojo
para servirle agua fresca al caminante,
y un morral  lleno con bolas de  pozole blanco
con el que mitiga hambres ajenas.

Ah, mi pueblo,
lo he visto tantas veces olvidar sus propias heridas
mientras sana las dolencias de otra gente.

Mi pueblo lleva al mundo
el canto de sus pájaros,
el verde de sus bosques
el dulce aroma de su tierra húmeda
– cuando recibe esta bondad del Dios Cháak –
sin pedir a cambio más que una sonrrisa.

Si tan sólo pudieraescribir sobre su rostro
una historia nueva y diferente.

Por eso estoy contento
con la pluma de Quetzal
que  tengo en las manos,
porque sé que no escupe balas,
tan sólo escribe historias,
y los pequenios suenios
que nos dieron vida por milenios.     
	

RpLirikon_XXI_37_2012_zvezek.indd   79 3/29/13   5:46 PM



80

Feliciano Sánchez Chan / Iz španščine prevedla Marija Mojca Terčelj

Mi pueblo,
Mi pueblo es un anciano
apostado en cuclillas
bajo la sombra de la Madre Ceiba.

 ***

Moje ljudstvo
(In kaajal / Mi pueblo)

Moje ljudstvo,
moj narod je starec,
prežeč v senci Ceibe.
S seboj nosi svojo Veliko Rdečo Bučo,
da lahko postreže s svežo vodo popotnika,
in prtič, poln kroglic belega pozola,
s katerimi poteši lakoto tujih ljudi.

Ah, moje ljudstvo,
tolikokrat sem ga videl pozabiti na lastne rane,
medtem ko zdravi bolečine drugih ljudi.

Moje ljudstvo prinaša svetu
petje njegovih ptic,
zelenilo njegovih gozdov,
sladek vonj njegove vlažne zemlje 
– kadar prejema to dobroto boga Cháaka –
ne da bi v zameno iskal kaj več kot nasmeh.

Če bi mu le lahko zapisal na obličje
novo in drugačno zgodovino!
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Tako pa sem zadovoljen 
s kecalovim peresom
v rokah;
kajti vem, da ne pljuva krogel,
le zgodovino piše
in majhne sanje,
ki so nam dajale življenje skozi tisočletja.

Moje ljudstvo,
moj narod je starec,
prežeč v senci Matere Ceibe.

Prve sanje – izvor 

Sem sveta Ceiba, 
na kateri rastejo tvoji sinovi;
Mati,
povabi jih v svoje naročje,
preden dozori njihovo seme.

Sem vretence,
ki združuje
trinajst streh neba
in devet ravni podzemlja,
kjer tavajo duše.

Sem prsi tvoje hčere,
Mati,
kjer se hrani starec,
ki razprostira svoje sive lase
na štiri strani sveta
in hodi gol po tvojem nebu,
da ga odeneš
s svojimi solzami.      
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Meni si zaupala
življenje svojih sinov,
Mati;
na mojem deblu
so odtisi njihovih stopal.
Sem Ceiba,
sem sveta Ceiba. 

Druge sanje – beseda

Sem školjka
z glasom rojenim iz morja,
ki govori po tvojih sinovih,
Mati.

Moja pesem prepotuje svet,
začrtujoč poti.
Proniknila  sem v podzemni labirint,
da bi starodavni bogovi
zapisali na moja usta 
besedo, ki jo golobica 
ponese v svet
v mesečevih jutrih.

Sem prvi glas, ki spreminja odmeve
in si ga včeraj posejala v stare poti.
Sem starodavna beseda, ki se jo izgovori
le po polnoči,
če se tvoj sin ne vrne s polja.

Sem školjka starodavnih odmevov,
ki si jih vrezala s  svojim glasom,
Mati.
Sem školjka.
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Četrte sanje – svetloba

Sem grom, ki je prišel
s tvojo svetlobo
iz večnih globin,
da razsvetli belo pot,
po kateri hodijo tvoji sinovi, Mati.

Sem blisk, ki si ga naredila luč,
da oznanja ljudem
rosenje
tvojih solza – koruze,
sveta bilka, ki hraniš moje brate.

Gospod Ogenj
je moj Starejši brat.
Danes sem prišel
s svojimi štirimi starejšimi sestrami:
Dežjem z vzhoda,
Dežjem z zahoda,
Dežjem s severa
in Dežjem z juga.

Sem najhitrejši med tvojimi sinovi,
Mati.
Obidem svet
ne da bi puščal sledi,
samo življenja
zrcalijo mojo prisotnost.
Od dneva do dneva 
ostanejo le moji spomini
in upanje
v to, kar je treba še storiti.
Sem svetloba, sem svetloba,
sem svetloba.
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Pete sanje – duh

Tolikokrat 
sem letel
vpet v tvoj let,
Mati.
Naučila si me
vdihniti življenje
v vse, kar je živo
na tem svetu.

Sem duša tvojega sina,
ki se hrani
na Materi Ceibi.

Na oni strani oblakov
sem začrtal mavrico.

Povedala si mi,
Mati,
da v spremstvu kolibrija
lahko pripeljem v tvoje naročje
tiste, ki prenehajo živeti. 

Namenoma mi nisi dala starosti,
da bi se z dneva v dan rojeval
z Očetom Soncem.
Sem tvoj duh,
sem duh, ki izhaja iz svetlobe,
sem tvoj bleščeči duh,
Mati.
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Tvoje ime

Nekega dne
sem ti povedal, kako pomemben si v mojem življenju,
in pod varuštvom matere lune
si mi pripovedoval vso noč.

Nekega dne
sem te ves zrušen poklical,
da bi mi pomagal vstati,
in si me naučil, katero drevo je dobro,
da si iz njega naredim palico.

Neke noči
sem izgubljen v gozdu
jokal, da bi me prišel iskat;
ko sva se vračala, v temi,
si me naučil brati
jezik zvezdnega neba.

Zdaj,
ko te ni v mojem življenju, 
ko sem zrušen na tleh,
če se izgubim v gozdu,
me odrešuje že misel nate.
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Jaz sem ta

Jaz sem ta,
ki je pravkar obesil
svoje sanje v veter.

Sanjam, skovan
iz prahu poti
in zelenja gozda,
ki spi. 

Sanjam, orošen
s svežino lune,
ki odseva poljube
zaljubljencev. 

Prevrtal sem skalo,
da bi našel labirint podzemnih jam,
kjer hodim brez sledi,
da nihče ne izve za moje poti.

To je moja skrivna pot;
vrnil sem se nanjo,
ker so usmrtili moje zemeljsko potovanje. 

Tudi ko stopam 
pod svetlobo zvezd,
se mi noge spotikajo
ob tlak
in pogrešajo kamenje,
ki je bralo
skorjo mojih podplatov.      
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Jaz sem ta,
ki obeša svoje sanje v veter
in medtem ko čakam, da vzbrsti moja Ceiba,
hodim po podzemnih poteh,
in iščem bleščeče skale,
da zgradim Veliko Hišo
novega Sonca, ki prihaja.

Kdo si

Kdo si ti, 
ki se sprehajaš po moji koži,
ne da bi se spomnila, da so tvoje sledi tiste,
ki jih srečuješ?

Kdo si ti,
ki si videti, kot da bi izgubila spomin,
ko prideš in me vprašaš:
Kdo je načel toliko brazd na tvojem obrazu?

Tvoja pozaba
je posejala v  mojo kožo
vse dni življenja brez tebe.

Ti pa me vseeno vprašaš,
kdo je načel toliko brazd na mojem obrazu?
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Luna

Mati luna
se je slekla
na vodnjaku,
nadišavila je sapo
s svežim vetrcem 
in odšla okrog sveta.

Moje sanje
so sezule čevlje
na robu tvoje poti
in si pobarvale obraz
s tvojimi koraki;
njihova prva stopinja
je zašla na krivo pot;
nikoli več te niso gledale.

Mati luna
se je vrnila,
moje sanje so se izgubile,
moja ljubezen do tebe
mi počasi razjeda
srce.
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Delirij

Duša moja.
Kaj počneš, duša moja?
Ne vidiš, da drhtim,
ko gledam,
kako si razprla krila,
da izmeriš,
koliko korakov manjka,
da pridem čez?

Ali ne razumeš,
da klečim
pred oltarjem življenja
in se zavedam,
da ni nič resničnejšega na svetu
kot peruti tvojih kril,
ki skušajo leteti
onkraj Ceibe. 

Življenje.
Duša.
Let.
Smrt.
Ubogi jaz,
kako žalostno je moje obličje.

Ali vidiš to praznino?
To je pot, ki sem jo začel,
a je nisem mogel dokončati;
nisem videl, kako se rojevajo otroci,
ki bi v mojih mislih morali shoditi.

Duša moja.
Kaj počneš, duša moja?
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Oni pojejo

Pojem.
A to ni moja pesem.
Moje grlo je nemo,
jaz sem nem.

Da bi njihove note spolzele po mojem grlu,
sem moral poljubiti
kljun rdečega kolibrija,
vsrkati glasilke slavca v pomladi,
pobožati kožušček kardinala,
se dotakniti prsi sive golobice,
zaužiti glas divjega goloba,
zažvižgati kot golobček,
posnemati petje chice,
zažvrgoleti kot dominik,
odgovoriti odmevu sove,
pogovarjati se z vrabcem,
preteči pot x-yáankotila,
poklicati popotnika,
obdržati tišino kraljevega pava,
iti v korak z majhno prepelico.

Moral sem tudi
zapeti na uho
Gospodu Vetru,
popihati v nos jelenu.

Tako torej,
nisem jaz ta, ki poje,
ampak oni pojejo
v moja usta.

***
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CH’A’A CHÁAK*

Taaliken bakan bin 
in wa’aka’atimba ta táan 
In Ki’ichkelem Yuum 
tumeen bakan bin teech
ka’a ta ts’áajo’on 
wey yóok’ol kaabe’ 
In Yuumen 
Ta ts’áajto’on xan kili’ich Ixi’im tia’al k-wíinkilte.

Walkitun xana’ 
In Ki’ichkelem Yuum 
Bala’a óoxte’es k’uyen kun lúubul in t’aan tia’al in payal t’antik
Yum Aj Kanan Káakabo’ob, 
Yum Aj Kanan K’áaxo’ob, 
Tu kanti’itsil ka’an, 
tu kanti’itsil lu’um 
yéetel tu kanti’itsil yóok’ol kaab. 

Kin péeksaj tantiko’ob, 
Kin wéensaj t’antiko’ob 
tia’al ka’a taalako’ob
yéetel Yum Aj Moson Iik’o’ob, Yum Míistaj Iik’o’ob , 
tia’al  xan ka’a u láak’intuba’ob bakan yéetel Yum Aj Léembal Cháako’ob, 
Yum Kíilbal Cháako’ob,
Yum Aj Jóoyabo’ob
Wey tu ki’ichkelem Ka’anche’il  Sujuy Tiichile’, tia’al bakan xan
In Yuum 
U k’amiko’ob ten
le Sujuy óoxlajun Ixi’im
kin ki’i k’ubik xan bakan bin xan tu no’ojil u k’abo’oba’ in Yuum.  
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Teech le ka’a ta ts’áajo’on yóok’ol kaabe’ in Yuum 
Ta ts’áajto’on bakan bin xan 
U páajtalil k-payalt’antik
A Ki’ichkelem k’aaba’ 
In Yuumen Ki’ichkelem. 
Leti’ beetik ku núup’ul in t’aan
Ta wiknal in Yuumen Ki’ichkelem

PETICIÓN DE LLUVIA*
(Ch’a’a Cháak / Priprošnja za dež)

Y entonces he venido 
a pararme ante ti
mi Hermoso Señor,
por que recuerdo que 
cuando tu nos formaste 
aquí sobre el mundo, 
Señor mío,
nos diste también 
a la Santa Gracia 
para nuestro sustento.

Ahora entonces, 
Mi Hermoso Señor,
que tres veces santa 
caiga mi palabra
para invocar 
a los Señores Cuidadores de Tierras Fértiles,
los Señores Cuidadores de los Montes, 
de los Cuatro Rumbos del Cielo,
los Cuatro Rumbos de la Tierra 
y los Cuatro Rumbos del Universo.     
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Los muevo de sus santos asientos, 
suplico que desciendan  
para que vengan junto 
con los sagrados Vientos Monsónicos, 
Señores Vientos Limpiadores de los caminos 
para que acompañados también 
por los Señores Cháak Relampagueantes,
los Señores del Trueno
y los Señores Regadores, 
acudan aquí en el santo altar
a recibir la Sagrada Ofrenda,
Mi Señor, 
los trece granos preciosos
que ahora entrego
a su santa diestra, 
Mi Señor.

Si tu cuando nos formaste 
aquí sobre el mundo 
Señor mío
nos diste también
el poder para invocar
tu sagrado nombre.
Mi Señor Hermosos.
Es por eso es contigo 
Que cierro mi invocación 
Mi Hermoso Señor.

* Esta es solo una paráfrasis de invocación por no poder utilizar una invocación real. 
(To je le parafraziranje priprošnje za dež, saj resnične ne smem uporabiti.)
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Priprošnja za dež 
(Ch’a’a Cháak)

Prišel sem,
da postojim pred teboj,
moj Čudoviti Gospod. 
Kajti spominjam se,
ko si nas ustvaril
na ta svet,
Gospod moj,
si nam naklonil 
Sveto Milost bivanja. 

Zdaj te prosim, 
moj Čudoviti Gospod,
naj trikrat sveta
bode moja beseda,
naj prikliče 
Gospodarje Zaščitnike Rodovitnih Polj,
Gospodarje Zaščitnike Gozdov
z vseh Štirih Strani Neba,
Štirih Strani Zemlje,
Štirih Strani Stvarstva. 
Vabim jih iz njihovih svetih sedežev,
prosim jih, naj se spustijo,
naj pridejo skupaj
s svetimi Vetrovi Monsuna, 
Gospodarji Vetrovi Čistilci poti,
da se z Gospodarji Chaka Bliska,
Gospodarji Gromovniki,
Gospodarji Dežja
spustijo na sveti oltar,
da prejmejo Sveto Daritev,
Gospod moj,       
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trinajst prelepih zrn,
ki jih prinašam
na tvojo sveto desnico,
moj Gospod.

Gospod moj,
ko si nas ustvaril
na tem svetu,
si nam dal tudi moč,
da prikličemo
tvoje sveto ime. 
Moj Čudoviti Gospod,
prav zato naj s tvojim imenom
zaključim svojo priprošnjo,
moj Čudoviti Gospod.

Zajeti vodo

Bela, bleščeče bela,
štiri posode 
svete pijače počivajo 
na vhodu Jame, nameščene v obročkih áanikaab,
pred njimi
rdeč plamen sveče
iz čebeljega voska
uprizarja svoj ples.       
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Gospod H’men 
se postavi
pred sveto pijačo,
pogleda v kamen prerokb
in ve, da je pot
očiščena zla,
nič mu ne more škodovati. 

Priporoči se 
Gospodom Varuhom
svete jame,
priprošnja
ni samovolja.
On se predstavi
Čudovitim Gospodarjem,
da izreče besedo 
v imenu dvajsetih kmetov.
Saj iz njihovih src
izroča sladko besedo,
sveto daritev,
čaščenje.
Zakaj on je imenovan,
on ima dar priklica,
dar tkanja besed,
osvobajajočih besed,
s katerimi prikliče 
Čudovite Gospodarje.

***
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Táan cháak 
(Llueve / Dežuje)

Táan cháak,
Ku ch’ajaankil ja’,
Jujuykile’ ki’imak yóol.
Ku yóok’ot.

Llueve
(Táan cháak / Dežuje)
 
Llueve
Gota a gota llueve
El polvo está de fiesta.
Baila.

Dežuje 
(Táan cháak / Llueve) 

Dežuje
kaplja za kapljo dežuje
prah poplesuje.
Pleše.

Iz španščine prevedla in pojasnila k izbranim pesmim 
z orisom majevske civilizacije napisala Marija Mojca Terčelj
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Poetična drugačnost – majevski pesnik 
Feliciano Sánchez Chan

Marija Mojca Terčelj
 (1958)

Iz novejše majevske poezije (2)
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 Marija Mojca Terčelj (1958, Ljubljana), etnologinja-antropologinja, 
publicistka in pisateljica. Na FF v Ljubljani diplomirala iz filozofije in etnologi-
je, magistrirala z nalogo Medicina in magija med Sokeji v Chiapasu ter dokto-
rirala z disertacijo Sokejska kozmologija kot interpretacijski model in kot pred-
met etnološke (antropološke) razlage. Študijsko se je izpopolnjevala v Mehiki; 
v Chiapasu med 1990–1997 realizirala štiri raziskovalne terenske projekte s 
področja medicinske antropologije, socialnih institucij in obredja; v podoktor-
skem študiju na Universidad Autónoma de Yucatán v Méridi se je posvečala 
zahtevam ameriških staroselcev za jezikovne, etnične in kulturne pravice. V 
raziskovalnem projektu Etnične identitete in medkulturni odnosi na Jukatanu 
je sodelovala z društvom majevskih učiteljev in novinarjev – Mayaon ter Dru-
štvom majevskih pisateljev. Takrat je začela prevajati poezijo Feliciana Sánche-
za Chana. – Predava na koprski fakulteti za humanistične študije, je sodelavka 
Znanstveno-raziskovalnega središča v Kopru in vključena v številne mednaro-
dne projekte. Raziskuje kozmologijo, religijo, magijo, šamanizem, etnobotani-
ko, medicinsko antropologijo, socialne odnose (obredno-sorodstveni sistemi), 
medkulturne dialoge, pravice domorodnih etničnih skupin idr. Za svoje delo 
je prejela univerzitetno Prešernovo nagrado (1987) in Valvazorjevo nagrado 
(1999). Poleg znanstvenih člankov piše in objavlja tudi kratko prozo.
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In kaajal,
In kaajale’ juntúul Nuxib
mot’okbal
tu yáanal  u bo’oy X-ya’axche’ …

 ***

Moje ljudstvo,
moj narod je starec,
prežeč v senci Ceibe …

 (Feliciano Sánchez Chan: Ukp’éel wayak. Siete suenios. Poesia maya. Méxi-
co: Escritores en Lenguas Indígenas, A. C., Unesco, 1999)

 Kdo je ljudstvo, ki je – kakor pravi pesnik – »pozabilo na lastne rane, med-
tem ko zdravi bolečine drugih«, ki je zakopalo spomine na mogočno civilizacijo 
pod ruševine njenih templjev in za več stoletij pustilo počivati svojo duhovno 
vitalnost in identiteto v kraških jamah Jukatana, edinih majevskih svetiščih, ki 
so ostala nedotaknjena?
 Maji je skupno ime za družino etnično in jezikovno sorodnih ljudstev, ki 
naseljujejo ozemlje današnjih mehiških zveznih držav Yucatán, Campeche, 
Quintana Roo, Chiapas in Tabasco, celotno Gvatemalo, Belize in del Hondura-
sa ter San Salvadorja. Najnovejši statistični podatki pričajo o sedmih milijonih 
Majev v vseh naštetih državah. Zibelka Majev je osrednji del gvatemalskega 
visokogorja, od koder so se že v predklasičnem obdobju začeli seliti proti seve-
ru in vzhodu ter do prihoda Špancev zavzeli ozemlje, ki obsega dobrih 400.000 
km2. 
 Majevski jeziki se delijo v tri skupine: maya, quiché in huasteco. Jezik 
maya (mayathaan) je razširjen po polotoku Jukatan (vključno z Belizejem) in 
je enoten; govori ga skoraj dva milijona ljudi. Poldrugi milijon gorskih Majev 
v Chiapasu pozna trinajst različnih majevskih dialektov: tzotzil (cocil), tzeltal, 
tojolabal, chol, mam, mochó, lacandon, kakchikel in druge. Maji v Gvatemali 
imajo preko petindvajset različnih dialektov quiché. Huasteco pa govori manj-
ša skupina staroselcev v mehiški zvezni državi San Luis Potosí na severu Mehi-
ke. Kljub jezikovnim različicam, se Maji med seboj razumejo. 
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 Kulturno prištevamo Maje k t. i. mezoameriškim ljudstvom, ki so do pri-
hoda Špancev razvila visoko stopnjo kulture stalno naseljenih poljedelcev na 
ozemlju med današnjo severno Mehiko in osrednjo Nikaragvo in delila enotno 
politično, gospodarsko in kulturno zgodovino. Mezoamerika ni dala svetu le 
koruzo, pekočo papriko, paradižnik, buče, kakav in kavčuk, prispevala je veliko 
več: v znanosti in umetnosti, na primer, dvajsetiški sistem in uporabo ničle, 
astronomijo, koledar, hieroglifsko pisavo, arhitekturo stopničastih piramid, li-
kovno umetnost, glasbo, literaturo in gledališče. 
 Čeprav se majevsko štetje časa začenja z letnico 3113 pred Kristusom, nam 
sodobno poznavanje Majev ponuja strokovni vpogled do približno leta 2500 
pred našim štetjem. Pred-kolonialno dobo delijo arheologi v tri pomembnejša 
obdobja: predklasično, klasično in postklasično. V zgodnjem predklasičnem 
obdobju (2500–800 pred Kr.) so Maji razvili poljedelstvo in lončarstvo. S po-
močjo krčenja gozda s požigalništvom so pridobivali plodno zemljo za gojenje 
omenjenih poljščin, ki so jih vzgojili s postopno selekcijo. Sveta knjiga Majev 
Quiché – Popol Vuh – in ustno izročilo poročata, da so stvarniki naredili člo-
veka iz koruznih storžev. Še danes je koruza, ki jo uživajo v obliki tortilj in 
belega pozola, osnovna hrana Majev. Maso belega pozola pripravljajo Majevke 
na enak način kot pred tri tisoč in več leti: koruzna zrna čez noč namočijo v 
vodi, ki ji dodajo ščepec apnenca, da se hitreje odprejo. Zjutraj jih zmeljejo in 
oblikujejo bele kroglice ali – kot pravi pesnik – »wóowolal sak k’eyem«. Iz njih 
naredijo tanke tortilje, ki jih spečejo na ognju in jedo kot kruh. Iz kroglic be-
lega pozola, ki jih skuhajo v vodi, dobijo hranljivo tekočo jed; to uživajo med 
delom na polju. Če tej tekoči jedi dodajo kakav, jo spremenijo v obredno pijačo 
– čokolado. 
 Razvoj poljedelstva in stalna naselitev sta zahtevala zapletenejšo organiza-
cijo dela in majevska družba se je začela deliti na kmete, obrtnike, trgovce in 
svečenike. Ta proces je potekal med letoma 800–300 pr. Kr. Vladajoči razred 
svečenikov, ki se je posvečal izključno politiki, vojskovanju, religiji, znanosti in 
umetnosti, je v tem obdobju razvil pisavo, matematiko in koledar. 
 Majevska civilizacija je dosegla vrhunec v klasičnem obdobju (300–900 po 
Kr.), ko so bile različne znanosti, hieroglifska pisava, arhitektura in umetnost v 
največjem razcvetu. V tem obdobju se skokovito poveča prebivalstvo, razraste 
se birokracija, poveča število verskih središč, mest in mestnih državic: Chichén 
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Itzá, Cobá, Yaxchilán, Bonampak, Tikal, Chincultic, Uxmal, Edzná, Ek Balam 
idr. 
 Prepričanje, da so Maji zaradi velike ekološke katastrofe konec 9. stoletja 
nenadoma skrivnostno izginili, je zmotno. V devetem stoletju je resda prišlo 
na polotoku do bistvenih ekoloških sprememb ter političnih, ekonomskih in 
demografskih preobratov, Maji pa niso izginili. V času med 9. in 16. stoletjem 
je bilo na ozemlju današnjega Jukatana in Gvatemale veliko migracijskih pro-
cesov. Elitni sloji so zapuščali urbana središča, bodisi da so se preselili ali se po-
mešali z okoliškim plebejskim prebivalstvom. Temu je botrovalo nesorazmerje 
med demografsko rastjo, družbeno razslojenostjo in naravnimi pogoji. 
 Zgodovina majevske civilizacije bi bila gotovo drugačna, če v 16. st. ne bi 
prišlo do usodnega dogodka – konkiste! Konkista ali osvojitev Amerike pa ni 
bila le preprost dogodek, ampak dolgotrajen proces, ki je politično trajal ne-
kaj desetletij, religiozno in kulturno pa več stoletij in se, kot so na obcestnem 
grafitu zapisali staroselski uporniki iz Chiapasa, »še ni končala!«. Prav Maji so 
se Špancem najdlje in najuspešneje upirali. Bratje Montejo so se trudili dobrih 
dvajset let, da so uradno osvojili deželo Mayab. Rezistenca Majev se ni končala 
niti ob uradni priključitvi polotoka španski kroni leta 1547. Padec zadnje maje-
vske kneževine se je zgodil šele leta 1697(!), ko je španska vojska zasedla zadnje 
neodvisno majevsko ozemlje Petén Itzá v današnjem gvatemalskem pragozdu. 
Junaški knez Canek, ki je postal simbol majevskega uporništva, je odstopil od 
vztrajne obrambe, ker je bilo tako zapisano že v starih preroških knjigah. Od 
takrat Maji čakajo, da se uresniči naslednja prerokba, ko bo prišlo »novo son-
ce« in bo v deželi Mayab spet zavladal majevski kralj. Takrat bo moral sleherni 
belec zapustiti njihovo ozemlje. 
 »Starec, ki čepi v senci Ceibe«, ne počiva, na preži je in vztrajno čaka na svoj 
trenutek, kajti zgodovina se ciklično ponavlja. V očeh Evropejcev so bili Maji 
vedno neznanka. Pojmovali so jih kot miroljubno ljudstvo, ki se je posvečalo 
filozofiji, znanosti in lepim umetnostim. To sicer drži, res pa je tudi, da so bili 
izjemni politiki in diplomati, dobri trgovci in hrabri vojščaki. Ljudstvo, ki je v 
par tisoč letih razvilo celovit sistem vrednot, se je znalo zanj politično postaviti 
in ko to ni prineslo bistvenega uspeha, tudi vojaško.
 Oborožene vstaje Majev so se v kolonialnem obdobju kar vrstile. Največ 
jih je bilo v 16. stoletju, ko so imeli majevski svečeniki še religiozno moč in 
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političen vpliv. Škof Diego de Landa je leta 1560 odkril, da verski poglavarji z 
območij Sotuta in Maní pripravljajo organiziran odpor. Njihove namere je zatrl 
z zloglasnimi inkvizicijskimi procesi leta 1560 in 1562. V Maniju je zažgal vse 
majevske knjige, spisane na tankih folijah fino ustrojenih kož srnjadi in s tem 
za vedno zbrisal uporabnost stare majevske pisave in znanosti; še več, naredil 
je veliko škodo svetovni literarni zgodovini, ki nikoli ni spoznala klasičnega 
majevskega prispevka. 
 Hieroglifska pisava se je ohranila na kamnitih ploščah, imenovanih stele, 
in v zgodnjekolonialnih kodeksih, ki jih hranijo knjižnice v Dresdenu, Parizu, 
Vatikanu in Sevilli. Znanstveniki se še vedno trudijo, da bi jih dokončno raz-
vozlali. Maji hieroglifov ne uporabljajo več, tudi razumejo jih ne, jih pa s po-
močjo znanstvenikov na novo odkrivajo in se jih učijo. Že v 16. stoletju so jih 
zamenjali z latinico, ki so se je naučili od frančiškanskih misijonarjev. Majevski 
jezik se je, v nasprotju s pisavo, ohranil in celo gojil. Za to imajo precej zaslug 
tudi frančiškani, saj so šolski in verski pouk ohranili v majevščini. Bistrejše 
dečke so izšolali, da bi jim pomagali pokristjanjevati prebivalstvo. Zgodilo pa 
se je še nekaj, česar misijonarji niso pričakovali. Prav ti dečki so majevskim 
svečenikom pomagali zapisati stara verska izročila in zgodovino, kolikor so se 
še ohranila v ustnem izročilu. Knjige, imenovane Chilam Balam, so nekakšne 
krajevne kronike. Chilam Balam pomeni vedež, razlagalec. Hranili so jih v 
strogi tajnosti, navadno v podzemnih jamah. Na Jukatanu so našli 15 krajevnih 
različic, najbolj poznana je iz Chumayela. V Gvatemali so nastajale podobne 
knjige, imenovane Popol Vuh. V njih sta zapisani kozmologija in etnogeneza 
Majev Quiché, zato jih imenujejo tudi knjige knjig. 
 Maji so v 19. stoletju dokazali, da niso pozabili, kdo je gospodar dežele 
Mayab. Na Jukatanu je prišlo takrat do ekonomskih sprememb in zaostrenih 
političnih trenj med federalisti in centralisti. Federalisti so imeli premoč. V 
svoje vrste so novačili pretežno majevsko prebivalstvo in jim v zameno oblju-
bljali ugodnosti pri izplačevanju davkov, obdelovalno zemljo in versko svobo-
do, vendar so po zmagi v Tiziminu, leta 1839, Maji ostali praznih rok. Medtem 
ko se je Jukatan pripravljal na odcepitev od Mehike, so se izigrani Maji pripra-
vljali na lastno osamosvojitev. Leta 1847 se je začela »guerra de castas« (vojna 
kast), največji oboroženi upor Majev. Trajal je več kot petdeset let in združil 
majevsko prebivalstvo na najobsežnejšem osvobojenem ozemlju. Pomembno 
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ideološko vlogo je v tej vojni odigralo novo religiozno gibanje, ki je vzniknilo 
leta 1850 v kraju Chan Santa Cruz: t. i. »govoreči križ« je Majem pomagal pri 
strategiji bojevanja.
 Vojno kast so Maji uradno izgubili leta 1901, sami pa so prepričani, da se 
še ni končala. Kult »govorečih križev«, ki je med današnjim majevskim prebi-
valstvom zelo živ, ni le oblika staroselskega ljudskega verovanja, ampak močan 
simbol majevske identitete in enotnosti v nedokončanem boju za etnično sa-
mostojnost. 
 V zadnjih desetletjih smo priče številnim osvobodilnim gibanjem starosel-
cev po vsej Latinski Ameriki. Tudi Maji doživljajo etnični in kulturni preporod. 
Krvava petdesetletna vojna pa je časovno preblizu in njen spomin preboleč, da 
bi se Maji z Jukatana pridružili oboroženi vstaji, ki so jo leta 1994 začeli njihovi 
sosedje v Chiapasu. Na Jukatanu se Maji borijo z besedo. Namesto orožja vih-
tijo pero, zato pravi pesnik: »Tako pa sem zadovoljen / s kecalovim peresom / v 
rokah; / kajti vem, da ne pljuva krogel, / le zgodovino piše / in majhne sanje, / ki 
so nam dajale življenje skozi tisočletja.« 
 Sanje, zlasti tiste o vrnitvi majevskega kraljestva, ne ostajajo le del ustnega 
izročila, ki pritajeno kroži po »zelenilu njegovih gozdov«, prelivajo se v sodobno 
majevsko poezijo in prozo, prebujajo se v vedno glasnejše zahteve, ki jih ma-
jevski intelektualci posredujejo javnosti in politikom v obliki uradnih peticij, 
časopisnih člankov in predavanj.
 Kulturno društvo »Mayáon« je bilo ustanovljeno leta 1990 v kraju Chichi-
milá in ima na polotoku pet podružnic. Šteje 50 aktivnih članov, med njimi 
največ učiteljev dvojezičnega šolskega programa, uslužbencev v državnih služ-
bah in novinarjev. Vključuje tudi napredne kmetovalce in h’mene, tradicional-
ne majevske zdravilce. Naloga društva je ohranjanje kulturne dediščine med 
majevskim prebivalstvom in njena promocija med mestici. Leta 1991 so izdali 
knjižico Bases para la Oficialización del Mayathaan (Osnove za uradno uporabo 
majevskega jezika), ki je obenem peticija in vodnik za uporabo majevščine. 
Društvo si prizadeva za jezikovne in kulturne pravice Majev, nov šolski sistem, 
socialno varstvo in boljše vključevanje Majev v nacionalno družbo.
 Društvo majevskih pisateljev Jukatana je del Združenja staroselskih pisa-
teljev Mehike. Uradno je bilo ustanovljeno leta 1994, izšlo pa je iz literarne 
delavnice, ki jo je v sklopu Inštituta za kulturne dejavnosti v Méridi vodil me-
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hiški pisatelj Carlos Montemayor med letoma 1983 in 1994. Prav Montemayor 
je mlade literarne talente navdušil za ustvarjanje in ima tako največ zaslug, da 
je majevska literatura spet zaživela. Društvo ima petnajst članov, njegov pred-
sednik pa je pisatelj Miguel May May. Naloge, ki so si jih zadali, so naslednje: 
zaščititi in gojiti majevsko kulturo, pisati v majevšini in si prizadevati, da teksti 
pridejo med najširše sloje prebivalstva in v najbolj oddaljene vaške skupnosti, 
pospeševati kulturni razvoj in prebujati zavest o etnični identiteti, predstaviti 
majevsko literaturo v šolah in na univerzah ter ščititi majevsko religijo in njene 
obrede. Društvo organizira literarne, gledališke in lutkovne delavnice za otroke 
in odrasle, okrogle mize, srečanja in kongrese. 
 Literatura in gledališče sta imela v zgodovini Majev zelo pomembno, kar 
religiozno vlogo, zato ni čudno, da njuna moč pronica izpod petstoletne za-
strtosti. Mehičani pravijo, »da sta jim prirojena«. Kljub represiji Majem nikoli 
niso mogli izrezati duše, izkoreniniti tradicije, globoke religioznosti in čuta za 
besedno umetnost, ki v polni meri diha iz literarnih del sodobnih majevskih 
ustvarjalcev.  

 Sanje pomenijo Majem bistveni del življenja. So realnost, ki jo z vso resno-
stjo vključujejo v svoje bivanje. V sanjah eden od delov duše (pixan) potuje in 
zelo pomembno je, kaj se z njim dogaja. Če se ne vrne, Maj zboli in treba ga je 
ozdraviti. Tudi zdravljenje poteka s pomočjo sanj. H’men ali majevski zdravi-
telj gre v sanjah iskat izgubljeno dušo. Tudi literaturo lahko pišemo s sanjami. 
Pesnik pravi, da je vseh Sedem sanj najprej sanjal, vsako noč ene, potem jih je 
prelil na papir. Da jih je sedem, ni slučaj, saj imajo števila simbolen pomen. Tri 
označuje žensko in štiri moškega, skupaj sedem, človek kot popolno bitje. 
 Prve sanje (U káajbal) – izvor, govorijo o Ceibi, majevskem svetem dre-
vesu. Ceiba aesculifolia je drevo, ki uspeva v subtropskem gozdu. Maji je ne 
sekajo, saj iz nje izhaja Življenje. Zemljo so si stari Maji predstavljali kot kva-
dratno ploščo, ki jo v središču podpira mogočna ceiba, štiri ceibe pa podpirajo 
nebo v štirih zemeljskih vogalih. Od tu izhaja tradicija, da raste ceiba v sredini 
vsake majevske vasi in na vsakem od štirih glavnih izhodov. Pesnik jo imenuje 
»vretence, / ki združuje / trinajst streh neba / in devet ravni podzemlja, / kjer 
tavajo duše«. Nad zemeljsko površino je trinajst zgornjih svetov ali – kot se 
izrazi pesnik – trinajst streh. Stari Maji so jih imenovali »gora sveta« ali »pira-
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mida s trinajstimi stopnicami«. Spodnji svetovi oblikujejo podzemno piramido 
z devetimi stopnicami. Samo h’meni so sposobni na svojih sanjskih potovanjih 
zdrsniti po kozmični osi in preiti v druge svetove, sicer tam prebivajo le duše. 
Prav to nam razjasni pesnikovo prispodobo iz pesmi Delirij, kjer izraža slutnjo 
smrti z naslednjimi metaforami: »Duša moja. / Kaj počneš, duša moja? / Ne 
vidiš, da drhtim, ko gledam, / kako si razprla krila, / da izmeriš, / koliko korakov 
manjka, da pridem čez? // Ali ne razumeš, / da klečim … in se zavedam, / da ni 
nič resničnejšega na svetu / kot peruti tvojih kril, ki skušajo leteti / onkraj Ceibe.«
 Majevsko telo je iz koruze, njihove duše pa so pred rojstvom pripete na 
drevesno lubje kozmične Ceibe in tam čakajo, da se utelesijo. Od tu izvira inici-
acijski obred otrok: ko je deklica stara 3 mesece, deček pa 4, jima starši izberejo 
ceibo, v lubje odtisnejo njuna stopala in jih izrežejo. Odtise hrani vsak Maj kot 
simbol življenja, zato pravi pesnik: »Meni si zaupala / življenje svojih sinov, / 
Mati, / na mojem deblu / so odtisi njihovih stopal« (Prve sanje – izvor). 
 Druge sanje (T’aan) – beseda razkrijejo izvor besede, ki se je rodila iz mor-
ja. Školjka je njen simbol in vse ostale besede so le njen odmev.
 Po Chilam Balamu iz Chumayela je stvarstvo nastalo iz štirih kozmičnih 
cvetličnih čaš, ki so jih oplodile štiri velike čebele. Takole pravi: »Velika Rdeča 
Čebela je na vzhodu, rdeča vrtnica je njena čaša. Utelešen cvet je njen cvet. Velika 
Bela Čebela je na severu; bela vrtnica je njena čaša, bel cvet je njen cvet. Velika 
Črna Čebela je na zahodu. Črna lilija je njena čaša, črn cvet je njen cvet. Velika 
Rumena Čebela je na jugu. Rumena lilija je njena čaša, rumen cvet je njen cvet. 
Ko se je pomnožilo število čebel, je bila majhna Cozumel cvet njihovega medu, 
medena čaša, prvi panj naše zemlje.«
 Kozmični cvet ima 4 čaše: rdečo na vzhodu, črno na zahodu, belo na se-
veru in rumeno na jugu. Vsaka stran neba ima svojo konotacijo, energijo in 
barvo: vzhod simbolizira moškega, zahod žensko, jug življenje in sever smrt. 
Življenje nastaja z dopolnjevanjem moškega in ženske, z rojevanjem in umira-
njem. Za rast pa je potreben rodoviten dež, katerega gospodar je bog Cháak. Za 
Maje je tako pomemben, da njegovih obredov ni mogla izkoreniniti niti marlji-
va roka inkvizicije. Obred Ch’a’a Cháak vodijo h’meni ob prisotnosti vse vaške 
skupnosti. Obredi se dogajajo med majem in avgustom, navadno v gozdu, kjer 
h’meni ob pétih molitvah Cháaku darujejo živila, hrano, pijačo in tobak. To 
traja celo noč, od sončnega zahoda do vzhoda in če je dežja premalo, obred 
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večkrat ponovijo. V pesnitvi Priprošnja za dež (Ch’a’a Cháak) pesnik parafrazi-
ra svečenikovo molitev. V njej se obrača na gospodarje rodovitnih polj, gozdov, 
na vse štiri strani neba in na gospodarje vetrov, ki prinašajo dež: »Zdaj torej 
prosim, / moj Čudoviti Gospod, / naj trikrat sveta / bode moja beseda, / naj pri-
kliče / Gospodarje Zaščitnike Rodovitnih Polj, / Gospodarje Zaščitnike Gozdov 
/ z vseh Štirih Strani Neba, / Štirih Strani Zemlje, / Štirih Strani Stvarstva. / Naj 
pridejo skupaj / s svetimi Vetrovi Monsuna / Gospodarji Vetrovi Čistilci poti, /
da se skupaj / z Gospodarji Chaka Bliska, / Gospodarji Gromovniki, / Gospodarji 
Dežja / spustijo na sveti oltar…«
 Pesem Oni pojejo izraža pesnikovo tankočutnost in povezanost z naravo. 
Pesnikova povezanost z očetom in veličina majevske vzgoje vejeta iz pesmi 
Tvoje ime. Pesmi Kdo si,  Luna in druge pa razkrivajo strastno hrepenenje, 
vznemirljivo pričakovanje ter bolečino in razočaranje v ljubezni.

RpLirikon_XXI_37_2012_zvezek.indd   108 3/29/13   5:46 PM



109

Iz nemščine prevedla 
TANJA PETRIČ

Johan Wolfgang Lampl – 
Jimi Lend

(1980)

Iz novejše avstrijske poezije
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Johann Wolfgang Lampl z umetniškim imenom Jimi Lend se je ro-
dil leta 1980 v Eibiswaldu na avstrijskem Štajerskem. Leta 2003 je zaključil 
študij performativnih umetnosti v Gradcu. Je pesnik, tekstopisec, performer, 
gledališki producent in režiser. Leta 2002 je prejel nagrado Maxa Reinhardta 
in nagrado občinstva na vsenemškem srečanju gledaliških šol. Z Johannesom 
Schrettlom je leta 2003 ustanovil gledališko skupino little drama boyz, v kateri 
razvija in uprizarja svojo gledališko poetiko. Od leta 2004 na Dunaju deluje 
kot svobodni igralec in organizator pesniških in dramskih slemov. Je predse-
dnik »Vitamins of Society«, umetniškega združenja za spodbujanje pisane in 
govorjene besede.

Avtor trenutno pripravlja izid svojega pesniškega prvenca z naslovom 
Mundlandungen. Posamezne pesmi so prevedene v angleščino, italijanščino, 
španščino, poljščino in portugalščino. 

Piše kratko refleksivno liriko in daljše pripovedne pesnitve, tako v prostem 
verzu kot v rimani obliki. Tematsko se njegova poezija napaja v intimnih ljube-
zenskih vezeh in odnosih ter v naravi in aktualni družbi, kot se kaže v začinje-
nih družbeno-kritičnih verzih, ki opozarjajo na nepravilnosti in nepravičnosti 
v današnjem svetu. »Z domišljijo želim vlivati pogum, hrbtenico potlačenih 
hočem okrepiti s pozitivnimi vibracijami, ob tem pa slaviti lepoto svojega do-
mačega planeta Zemlje in opevati ljubkost njegovih prebivalk,« o svoji poeziji 
zapiše Lend.  
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Johann Wolfgang Lampl – Jimi Lend

Auslauf

Ich laufe aus
und reiße mich 
zusammen
Bis nur mehr 
Tropfenfetzen
Fetzentröpfchen
an mich erinnern 
eh sie verdampfen.

Bruchrechnung

Der ausufernde 
Kapitalismus 
tut alles um uns 
einzugrenzen
macht uns
bewertbar
auswertbar
berechenbar
berechnend
bricht uns
in verwertbare 
Einzelteile
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Johann Wolfgang Lampl – Jimi Lend

Hauptplatz

Hier wird es geschehen
Hier erheben sich die Niedergedrückten
und fangen an 
spazieren zu gehen

Die alten Dichter hatten leicht schreiben
denn damals wurde noch geredet
Frühjahr unser

Komm 
Süßer Frühling
Zuckerstück
Im gelben 
Jahrescafe
Deine Blüten Kommen 
Dein Lachen geschehe
Wie auf Erden 
So auch in den 
  Herzen
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Johann Wolfgang Lampl – Jimi Lend

Vidimo se

Unsicher 
Nach dem
Rauschen einer Nacht
Doch gelassen
In den Tag  
Wir schauen uns wieder
Wenn auch 
Vielleicht nie mehr 
Ein Kuss dem 
Gruß folgt.

Atarme

Du läutest
klirrend an
Bereit mich 
auszubeuten
mich mit
stählernen Federn
zu binden 
sodass ich 
nur noch meiner 
Zerschepperung harre.
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Johann Wolfgang Lampl – Jimi Lend / Iz nemščine prevedla Tanja Petrič

Iztòk

Iztekam
in se trgam
vsepočez
dokler vedno več
kapljičnih cap
razcapanih kapljic
ne spominja name
preden izparijo.

Ulomek

Brezmejni
kapitalizem
nas hoče
omejiti
nas
ocenjuje
vrednoti
predvideva
preračunljivo
nas zlomi
na uporabne 
kose 
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Johann Wolfgang Lampl – Jimi Lend / Iz nemščine prevedla Tanja Petrič

Glavni trg

Tukaj se bo zgodilo
Tukaj bodo vstali potlačeni
in se začeli
sprehajati

Starim pesnikom je bilo lahko pisati
ker se je takrat še govorilo 

Pomlad naša

Pridi
Sladka pomlad
Sladkorček
V rumeni
Letni kavarni
Naj pridejo tvoji cvetovi
Naj se zgodi tvoj smeh
Kakor na zemlji
Tako v
 srcih
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Johann Wolfgang Lampl – Jimi Lend / Iz nemščine prevedla Tanja Petrič

Vidimo se

Negotovo
Po opitosti 
noči
A le ležerno
V dan
Spet se gledava
Čeprav
Morda nikoli več
Poljub ne bo
Sledil pozdravu. 

Atarme

Z žvenketom
pozvoniš
pripravljena
da me izkoristiš
me z 
jeklenimi peresi
prikleneš 
tako da čakam
le še ne svoje
rožljanje
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Johann Wolfgang Lampl – Jimi Lend / Iz nemščine prevedla Tanja Petrič

Neslišno

Simbionično
leživa
v noti
čakava da
bova zopet 
zazvenela.
Toda malo
naju bere

Skrunitelji grobov

Rdeči aparatčiki zapravljajo
dediščino svojih očetov
mnogih padlih
za šole in knjige
zasmehujejo jih
ko si pustijo telesa obroditi 
sadove v zasebnih šolah.

Probaj

Poskusi me
Pusti 
Se pokusiti
Igrajva se
kot da sva resnična.
Veljaven poskus
Resnična proba
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Johann Wolfgang Lampl – Jimi Lend / Iz nemščine prevedla Tanja Petrič

Brez besed

# Ko neotesanec sede
na mojo parkovsko klopno auro 
ga ptice kaznujejo
ekskrementno # 

Razvedriti

Razdeva
Razverz
Razhoja
Tvoja prostost
Tvoje postenje
Moje jutro
Moja miza
Moje sonce
Najino razpoznavanje
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Johann Wolfgang Lampl – Jimi Lend / Iz nemščine prevedla Tanja Petrič

Črnomorska lirika 2007

Ti morje
Naju ne loči noben odpor
Jaz sem v tvojem elementu
Ti si moj element
Elementarna sestavina mene si
Morje

Brodolomec 
Nenaplavljen
Nobenega Lenda na vidiku
Noben Lend na dotiku
Laberdan
just Laberdan
dan za dnem le Laberdan

Smejalni plin
hlepi po
naplavinah ust
lutnjarji
me tiho zalajnajo 
na svobodo
na prodaj ponujajo mnenja 

Sploh nimam 
televizije
& vendarle padajo 
ogromni kosi
nehotenih informacij      
	

RpLirikon_XXI_37_2012_zvezek.indd   119 3/29/13   5:46 PM



120

Johann Wolfgang Lampl – Jimi Lend / Iz nemščine prevedla Tanja Petrič

skozi moje čute
Nimam filtrov
kup posebnih odpadkov 
iz občutij narašča

poslednji preživeli velike poplave 
odtekli iz morja črncev 
zataknjeni za rešetkami odtoka
evropskega kapitalizma
tam kjer si tisti 
ki so ostali zunaj  
med sabo delijo 
gnijoče krpe mesa

Dezinformacija 
me znotraj 
deformira
medijski pohabljenec
nekoč medij
zdaj pohabljenec
ki divje tolče okrog sebe

Tvoje oko me bode
Tvoje hrepenenje po lepoti
me naredi slepega za
ljubezen do nepopolnega
do propadlega
a)
Drži me za roko, Razigrana
drži jo nežno, preigraj jo lahkotno
tako bo vselej iskala tvojo      
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Johann Wolfgang Lampl – Jimi Lend / Iz nemščine prevedla Tanja Petrič

o)
Zaupaš v mojo tolažbo
Zaupaš tolažniku
ki Ti je sam zadal te rane

 
Zrna More
O globoko črno morje
izliv tega
čemur so belci rekli Evropa
Tvoja moč
Skupno težišče
Evrope in Azije
Potujem preko 
tvojih hribov in dolin
ne rabim Te
da se potopim skozte 
Ti (prideš k meni)
In se potopiš skozme 

Stojim
Stojim ob
Stojim ob vznožju
Stojim ob vznožju gore
   hrepenenja
Dvigne ga – gora vznožje
& me zdrobi – hrepenečega

Ves dan mi buči 
od ostrega zraka
ki je kvečjemu nežno prepreden s
spancem, kravjimi in konjskimi figami    
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Johann Wolfgang Lampl – Jimi Lend / Iz nemščine prevedla Tanja Petrič

v industrijskem pristanišču
katerega atmosfera bi lahko nahranila 
še 1000 motorjev z notranjim izgorevanjem
Ves dan mi buči
Constanţa
kjer kanal povezuje 
Črno morje z Donavo  
Constanţa industrijska cona
zadnjična odprtina južne Evrope
ritna luknja Zahoda
tukaj se ne živi
tukaj se kupčuje
tukaj se mešetari – baranta – spravlja v promet – dobiva
pretopi – na novo etiketira – tihotapi – tovori
vse pod smogom
pljuča gorijo
kožo prevleče tanka oljnata obloga
tukaj se ne živi
stran od izvirov poganjajo viri

5 vran sedi na moji glavi
S kremplji se zadrejo v lobanjski svod
spominjajo me na obstoj predelov možganske skorje
ki jih tam nisem pričakoval
To so zavetišča telegeneze
Zdaj ne rabim več skypa ali emaila
da bi s tabo lahko bliskovito komuniciral
Imam tvoj srčno-možganski naslov
in že si tu
Ti me lahko na novo ugledaš
Nič ne rabim reči
pa vendar
delaš vesele kvantne poskoke
ko skušam ubesediti najino ljubezen
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Iz francoščine prevedel
BRANE MOZETIČ

Jacques Izoard
(1936–2008)

Iz novejše belgijske poezije
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 Jacques Izoard (1936–2008) je eden najvidnejših predstavnikov belgij-
ske poezije, napisane v francoščini. Rodil se je kot Jacques Delmotte v Liègu. 
Izdal je preko šestdeset pesniških zbirk, dolga leta je urejal revijo Odradek in 
preko trideset let vodil znani mednarodni pesniški festival v Liègu. Njegove 
pesmi se odlikujejo po enostavni obliki ter izredni skrbi za jezik, njegovo zvoč-
nost. Preživljal se je z učiteljevanjem, ves čas pa je bil mentor novim pesniškim 
generacijam, zlasti pesnikom kot so Eugène Savitzkaya, Karel Logist, William 
Cliff in pa Selçuk Mutlu, mlajši pesnik turškega rodu, tudi slikar in dolgoletna 
pesnikova ljubezen. Leta 2003 je bil gost Vilenice. Prevedeni cikli so iz zbirke 
Lieux épars , ki je izšla leta 2008.
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Jacques Izoard / Iz francoščine prevedel Brane Mozetič

Uročitvene litanije

Svetlobi črni, vili,
ki nam tke mrtvaške prte,
spečemu efebu v travi,
njegovi sapi, ki jo sreča neti,
in pa redko posejanim školjkam …

***

Črnemu vuduju, ki me muči,
in pogledom medlim, stolpnim uram,
ki imajo ure iz peska,
temni mračni hoji,
ki nas vodi k samim sebi.

***

Tem, ki so se me dotaknili, tem,
ki bile so lažje od peres,
črni tinti v filigranih,
zagrenjenemu nemiru v nas,
pordečelim upornikom
in vsem stoječim bitjem …

***

Vsem ležečim bitjem
pod sončevo šibkóstjo,
tem, ki sopejo in kihajo,
da bolj podijo zrak,
usnulim brez nenehnih preobratov.
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Jacques Izoard / Iz francoščine prevedel Brane Mozetič

***

Granatovcu v Villanueva-del-Rey,
Ourthi, ki je potopljena vase,
otročjim otročajem,
ki razburjajo nas s kriki,
plašnim sovam.

***

Prstu mojemu, ki je vselej tu,
obesku, amuletu,
presekanim uhanom,
zmrdam našim brez vsaj kančka ironije!

***

Selçuku, ki postal je feniks,
ali speča sfinga, bistroumna, ostra,
Selçuku tu, ki molče se stiska
v lahno mrtvilo poletja,
in Selçuku tam, sanjaču, potohodcu,
bralcu Sacher-Masocha!

***

Nalivu, v zaletu, v naletih,
noči spremenljivi, polni Selçukidij
skoz megle, viharje,
joku, ki nas umirja,
vsem vulkanom izparelim.

***
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Jacques Izoard / Iz francoščine prevedel Brane Mozetič

Prepiru, uporu in besnenju,
blaznežem, ki derejo se: »Sneg!«
in prijateljem propalim,
ki zakopljejo se v pesek,
pomivalcem lun in sonc,
zlim duhovom in demonom ženskim …

***

Svojemu kričanju: »Katastrofa!«
paglavcem in prepirljivcem,
tistim vsem, ki ne vedo,
kaj povzročajo in kuhajo,
o, naši ranljivi drhali …

Uspavani v Sloveniji

Med spancem, nič se ne premakne.
Toda prej se delaš,
da še živiš in dihaš.
Kmalu zapuste te
vse moči, da si brez življenja
v tej negotovi deželi temè.

***

Po prstih se približa
spanec z okusom tišine.
Upiraš se, toda v tebi
vse je že v neredu, zapuščeno.
Svetloba izpuhti.
In besede se zgube.
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Jacques Izoard / Iz francoščine prevedel Brane Mozetič

***

Spanec na spanec, raztrosen,
ki preplavi prav vse ude;
kaj izgleda, da se oddaljuje?
Pa vendar se zapre oko
in ne vem, katero me mrtvilo
onkraj mene samega ponese ...

***

Spanec: rdeče lise
in prečudno trepetanje
se naselijo po koži.
Kdo zdrseva nekam?
Prebudil se neki dan boš,
neko noč še ozaveščen?

***

Življenje narobe: trmast spanec,
ki ne neti še prepira,
ki telo napravi lahno,
v hipu že pozabljeno telo,
ki kot da še drhti.

***

Vse je predvideno za spanec:
druga telesa izginejo
in samo oko je oblito
s tekočo modrino in stoječo vodo.
Prav nič se ne speši pod kožo.
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Jacques Izoard / Iz francoščine prevedel Brane Mozetič

***

Kako orisati spanec?
Jegulja se počasi zvija
znotraj glave in njene temè.
Sedaj je vse lahko:
pojavi se na tisoč kljuvanj.
Potopitev spalca v noč.

***

Spanec na mah, na strel,
s svedri, drgeti, medlenji.
In lahko le opustimo
pamet, nespamet, poraze.
Zdrava pamet razleti se.

***

Kaj več spancev skupaj
tvori še gostejši spanec?
Tu se bolje spi,
koj ko sanjamo o nostalgiji.
Nostalgija sred Slovenije.
Trpka slovanska ljubezen ...

***

Med bdenjem in spancem
otipavaš si telo z
drugimi rokami,
ki niso kakor tvoje vselej iste.
Še odkrivaš blisk, ki te
razvname in raztrga.
Sladka blaznost
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Jacques Izoard / Iz francoščine prevedel Brane Mozetič

Norost iz notranje vedrine;
stroga vedrina nikdar ne poneha.
Strmeč še v najbežnejši pogled
napolniš se s pogledi.
In čeljust premika se in poka.
Kje prične resničnost se?

***

Grenko sladka norost te zaobjame.
Norost te noro ljubi.
In zapleteš se v zmešnjave,
da se treseš in drhtiš.
Majhne igle zdaj potiskaš
v lastno si meso.

***

Napojimo svoje konje,
zobje se lomijo, podvezovanje
mišice nam muči
in zgubimo zdravo pamet,
povzpnemo se na osle, kite,
da zgubimo se v savani.

***

Tvoji prsti so moji prsti,
ki izgubljam jih povsod,
pod rogozniki, v krpah.
Neka glava, v torbi,
me debelo gleda.
Prazna hiša je iz vrbovega prota.
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Jacques Izoard / Iz francoščine prevedel Brane Mozetič

***

Pierre Reverdy, Robert Frost,
William Blake in Nicolás Guillén
in Konstantin Kavafis in Kosovel
in Hofmannsthal in Octavio Paz,
slišim vas, ko vzklikate
v dvorišču šole “Tukaj!”,
ko se učitelj dere: “Mir!”

***

Glas je le samotni verz,
ki ga vlečeš, vlečeš, vlečeš,
da več nisi večni mutec,
ki otroštvo ga je poklopilo,
kljub očeta navodilom.

***

Postajamo gluhi in gluhi,
a nikoli nemi.
A bolščimo v sonca,
da bi bolj se oslepili.
Čujemo odtlej tresljaje
in sestanke tajne.

***

Skačemo iz spanca.
Eksplozije, potresi in izbruhi
vršijo ustrahovalno vlogo.
Toda spet potonemo v sen,
radi sanj, hipnoze.
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Jacques Izoard / Iz francoščine prevedel Brane Mozetič

***

Le besede v tebi preletavajo
in ud in jezik, trebuh,
mrgolijo, se množijo
in prerešetajo s kriki te
pod kožo, ki ne pripada
prav nikomur od živečih.

***

Priplazi vate drugo se telo
iz zelí in gladkih stebel,
ki zaman srce tam išče
ali golo le veselje do življenja.
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Iz francoščine prevedla
BARBARA POGAČNIK

Linda Maria Baros
 (1981)

Iz novejše francoske poezije
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 Linda Maria Baros, francosko govoreča avtorica romunskega izvora, 
rojena leta 1981, že več let živi v Parizu. Objavila je pet zbirk poezije, od tega 
tri v Franciji (napisane v francoščini, izdane pri založbi Cheyne): Le Livre de 
signes et d’ombres (Knjiga znakov in senc, nagrada Prix de la Vocation 2004), La 
Maison en lames de rasoir (Hiša iz rezil britve, nagrada Prix Apollinaire 2007), 
L’Autoroute A4 et autres poèmes (Avtocesta A4 in druge pesmi, 2009). Piše tudi 
gledališke igre, objavila je dve literarno-kritiški knjigi. Njene pesmi so vključe-
ne v francoske idr. antologije ter prevedene v nizozemščino, bolgarščino, an-
gleščino, finščino, perzijščino, turščino, italijanščino, hrvaščino, portugalščino, 
makedonščino, nemščino, ruščino, latvijščino, hindujščino, češčino, grščino, 
ukrajinščino, italijanščino, arabščino, albanščino, srbščino, madžarščino, špan-
ščino in japonščino. Prevedla je tudi okoli dvajset knjig iz francoščine v ro-
munščino. Leta 2008 je ustvarila virtualno knjižnico ZOOM, ki predstavlja 125 
avtorjev, mdr. tudi del njenega prevodnega opusa (http://www.primavarapoe-
tilor.ro/zoom.html). V Romuniji je med ustanovitelji in organizatorji festivala 
Primavera Poetilor (različica francoskega festivala Le Printemps des Poètes, z 
dogodki v 55 mestih po Romuniji). Vodi tudi literarno revijo VERSUs/m v Bu-
karešti, v Parizu pa je namestnica generalnega sekretarja literarnega društva La 
Nouvelle Pléiade, članica žirije Prix Apollinaire, namestnica sekretarja Društva 
prevajalcev romunske literature in odgovorna urednica literarne revije Seine et 
Danube, hkrati pa kot stalna svetovalka sodeluje tudi z eno največjih franco-
skih založb Seuil. Na Université de Paris IV-Sorbonne je zaključila doktorat 
s področja mitokritike, kjer sedaj tudi poučuje. Njena uradna spletna stran: 
http://www.lindamariabaros.fr
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Linda Maria Baros /Iz francoščine prevedla Barbara Pogačnik

Hiša iz rezil britve
(La Maison en lames de rasoir)

Prolog

Hiša, ki vstaja iz megle bitja,
 je podobna palači iz žiletk za britev
 in ta palača stoji v ravnovesju
  na tvojem zapestju.

Z višine, z okna zakričiš: 
– Prinesite že malto, zidarji!

Zidarji leno plujejo
  med tankimi stavbnimi odri.

Sedem mladih volkov zaspi
   z gobčki na pragu.

Prologue

La maison qui s’élève du brouillard de l’être
 ressemble à un palais fait en lames de rasoir
 qui tient en équilibre
  sur le poignet de ta main.

Tu cries d’en haut, de la fenêtre :
– Mais apportez le mortier, maçons !

Paresseusement flottent les maçons
 parmi les minces échafaudages.

Sept jeunes loups s’endorment
   le mufle sur le seuil.
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Linda Maria Baros /Iz francoščine prevedla Barbara Pogačnik

I. Prag 
(Le Seuil)

Če ti tram nad vrati odseka glavo, je to slab znak

Rodila sem se v menažki iz devetdesetih,
 v dobi, ko je bila hiša šele zid.
Iz dežele slepcev sem napotena proti vam. 
 Že dolgo je tega, kar se mi je levo oko izlilo
  po gumbih na srajci.
 Sedem let že hodim, z desnim očesom
  v svoji desni dlani.
 Pri nas so določali zakon enookci.
Jaz sem iz dežele otroštva odšla,
kjer sem, skrita v ropotarnici, jokala
   pod lavabojem.

A na te zgodbe, ki so nekoč loščile
 ponarejen drobiž moje blodnje, sem zdaj pozabila.
Rečem vam samo eno: sem že prišla, tu sem.

Si le linteau de la porte te tranche la tête, c’est mauvais signe
 
Je suis née dans la gamelle de la neuvième décennie,
 au temps où la maison n’était qu’un mur.
Je viens vers vous du pays des aveugles.
 Il y a longtemps, mon œil gauche a coulé
  sur les boutons de ma chemise.
 Ça fait sept ans que je marche, mon œil droit
  dans ma paume droite.
 Chez nous, les borgnes faisaient la loi.
Moi, j’ai quitté le pays de l’enfance,
 où je pleurais cachée dans le débarras, 
     sous le lavabo.  
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Mais j’ai oublié ces histoires qui polissaient
 naguère la fausse monnaie de mon délire.
Je ne vous dis qu’un chose : j’y suis arrivée, me voilà.

II. Vrata
(La Porte)

Ključ se je dimil v vratih
(La clé fumait dans la porte)

Razvezati vozel vrat ni lahka stvar.
Premakniti, vsaj z eno samo besedo
njeno togo tehtnično stranico, njene meje,
 premešati sol, ki je zrasla vse naokoli
   med kamnitimi ploščami,
 kot golobi, ki se dvignejo 
   iz starih šotišč.
 (Oh, se razume,
 to so vozlasti golobi z zidov,
 obrnjeni narobe kot rokavice, nepremični.)

Pred vrati se moraš umiriti. 
(Majhen ključek, ki visi okoli vratu
 in ki ga otroci tako radi izgubijo;
 majhen ključek, s pomočjo katerega 
    jih priženeš spet domov.)

Spet zajeti sapo. Na obzorju zaslišati, kako
  klepne mehanični kljun noči.
In spomniti se zlomljene kljuke. Stopnic,
 ki so včasih lepo govorile o tebi.
 Ključa, ki se je dimil v vratih.
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Vrata s ptičjim obrazom
(La porte à visage d’oiseau)

Hiša plava na kamniti grbi temote,
 na njenih sivkastih, strupenih luskah,
  ki so šle v klasje,
 kot bi se noč spreletavala
  v krogu s kredo
 in kot bi njeno šumenje lave,
  podobno širjenju kril,
  prišlo čisto do nas.

Hiša z modrimi lasmi iz davnine,
 zmočenimi v hlapljivih vodah, 
 zataknjenimi med vrata
  kot v ventilator iz tikovine.
 Njeni kremplji iz silumina se zarivajo v kamen!
 Njen kljun, okrvavljen.

Zakleneš se od znotraj. In se smejiš.
 Tišina s stisnjenimi nogami poskakuje na zapestju.
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III. Pod
(Le Plancher)

Kjer se zavozlajo hišni zidovi
(Là où se nouent les murs de la maison)

Plavati med štirimi stenami,
 kjer se utelesi tema,
 pustiti, da te vzdolž pregradnih zidov odnese
 v njihovo akvarijsko neskončnost
  kot v amniotični tekočini.
(To je svet, v katerem pustiš, da te odnese v nič,
 oprijemajoč se odprtega padala stropa.)

Lasišče tvoje ljubice pod glavnikom
 razpošilja bliske v temo,
 proti vzhodu, kjer se vozlajo hišni zidovi.
 Zidovi in vsa njihova klika!

In tako se cigaretni dim
   nakopiči v kumulus
 v zastrtem negativu okna.
 Vrtoglavica te s svojimi okenskimi stranicami biča v obraz.
 Butaš z glavo ob ivje. 
Oh, sliši se grmenje 
na blagoslovljenih katedrah s severa.
In oblaki se spustijo še nižje,
 upoštevaje divje zakone narave.    
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Nad tem, mogoče, sveti zvezda.
Veliki veter rezko odzvanja z navčkom iz listja.
Ponekod dežuje; proti zahodu
 se potočki združujejo v reke
 in reke se izlivajo
 v temen veletok, ki bo pod vrati
 – kot pravijo stara besedila –
  dosegel drugi svet.

In ti mehko drsiš,
 vse do dol, vse do poda. V sebi si.
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Iz litovščine prevedla
ANDREJ ROZMAN 

ONA A. ČEPAITYTE GAMS

Kornelijus Platelis
(1951)

Iz novejše litovske poezije

RpLirikon_XXI_37_2012_zvezek.indd   141 3/29/13   5:46 PM



142

Kornelijus Platelis / Iz litovščine prevedla Andrej Rozman in Ona A. Čepaityte Gams

Karstiniai reiškiniai
(Kraški pojavi)

Sako – angliarūgštė tirpdo minkštąsias uolienas,
jos nuteka požemio upėmis, laša nuo stalaktitų,
augina stalagmitus, užutekiuose
susigrūda mažais karsteliais lyg džonkos,
regimos iš lėktuvo,
o tuose karsteliuose – tik pakelk dangtį –
išvysi savo dienas,
savo minčių pavidalus tarsi įkapes
iš kiek baltesnio rūko, plona plėvele
gulančias ant ankstesnių iliuzijų.
 
O upių žiotyse!..
Kaip didingai jie išlinguotų į jūrą,
sutiktų pirmąją bangą...
 
Ir mano meilės miega tenai užmerktom akim,
su vos matomom šypsenom lūpų kampučiuose,
atsispindinčiom
ribančiuose paviršiuose...
 
Ir mano eilės miega
spaustuvės dažų futliaruose...
Laiko rūgštys išėdė minkštąsias uolienas
iš sąmonės monolito –
karstai vingiuoja, šakojasi it labirintas
po tvirtą kadaise masyvą,
ištirpę akmenys ašarom
laša iš tavo akių, rieda skruostais, palikdamos
šermenų plėveles ir tuštumas
guldyti pasauliui
mirties valandą,       
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pradėti naujam gyvenimui,
sustatyti dekoracijas ir pakelti
naujo spektaklio uždangai,
arba įrengti kontorai ir imti plėtoti verslą,
arba tiesiog įgriūti
namui, giraitei, greitkeliui
ar upokšniui.
Ir tada išlinguoti upėmis linkui žiočių
iš lėto, kiek iškilmingai ar net pompastiškai –
karste po eilėraštį ar medalį,
ar šiaip kokį smulkų fetišą –
galvojant: kad tik neapvirtus
ties pirmąja banga.

Kraški pojavi
(Karstiniai reiškiniai)

Pravijo – ogljikova kislina raztaplja mehke kamnine,
ki se pridružijo podzemnim rekam, kapljajo dol s stalaktitov,
hranijo stalagmite, v zalivih
se drenjajo v krsticah kot džunke,
kakor jih vidiš iz letala,
v teh krsticah pa  - samo dvigni pokrovček –
zagledal boš svoje dni,
podobe svojih misli kakor mrtvaške prte
iz nekoliko bolj bele megle, ki z lahno odejico
pokriva prejšnje iluzije.

In, v ustjih reke!..
Kako veličastno bi razgibale morje,
srečale bi prvi val...      

RpLirikon_XXI_37_2012_zvezek.indd   143 3/29/13   5:46 PM



144

Kornelijus Platelis / Iz litovščine prevedla Andrej Rozman in Ona A. Čepaityte Gams

Moje ljubezni pa tam spijo z zaprtimi očmi,
s komaj vidnim nasmeškom v kotičkih ust
ki se bleščijo
na kolobarjih površine…

Tudi moje pesmi spijo
v zabojih tiskarniških barv…

Kisline časa razjedajo mehke kamnine
v monolitu zavesti – 
krste se pozibavajo, se razdvajajo kakor blodnjak
v nekoč trdnem masivu,
raztopljeni kamni v solzah
kapljajo iz mojih oči, polzijo po licih in za sabo puščajo
sledi smrti in praznine
da bi razjedli svet
ob smrtni uri,
da bi začeli novo življenje,
da bi postavili sceno in dvignili
zastor za novo predstavo,
ali preuredili pisarno in začeli z novim poslom,
ali da bi preprosto izpodjedli
hišo, gozd, hitro cesto
ali potok. 

In skupaj z rekami 
počasi zadušili, slovesno ali celo veličastno – 
v krsti po eno pesem ali melodijo,
ali kakšen drobcen fetiš – 
ki premišljuje, kako naj se ne utopi
že v prvem valu.
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Egejsko vino

Po trdi, asfaltirani stezi,
potem po obalnem produ do prvega pomola
in z njega – globlje v morje.
Mračilo se je in pršelo, spomini
so se v temi spomina začeli prebujati.
Čas je že za vrnitev?

Osovraženi red smo zmotili z navdihnjenim kaosom,
od vina in naše trmaste resnice se nam je vrtelo.
Sedaj se začudeno oziramo, poslušamo, dotikamo se oblik,
ki jih ponujajo razmišljanju in jeziku.
Bili so mladi,
pijani od strasti in zmage
smo pozabili zamenjati jadro.
Tukaj je Baltik, ob njem živijo ljudje,
ki govorijo različne jezike, toda njihove navade so podobne.
Na simpozijih sredozemsko,
egejsko vino. Odrinil se je od skale
in skočil v morje. Nam pa ostaja samo
trezno vsakdanje življenje.
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Pesniki po milosti božji

Ljudje, ki v besedah začutijo 
opojno dehtenje rož in čvrsto
površino sadja, ki zavračajo laži pametnjakov
in odkritih megalomanov,
 so nadarjeni pesniki, ki vedo, da je
najtežje govoriti z udarci srca
in molčati z njimi,
 najtežje
se je izogniti  pasti svojega uma,
ne zaupajo svojim
 prepričanjem,
  se ne navežejo
na stvari in pojme,
 na razlage sveta,
na željo da bi kaj povedali. Nadarjeni
pesniki nimajo časa razmišljati
 o takšnih stvareh kot:
Koliko vrtoglavega cvetja! Koliko sadja!
ko čakajo na prazničen privid v svetiščih njihovih sanj.
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Iz bosanščine prevedel
ŽELJKO PEROVIĆ

Admiral Mahić
(1948)

Iz novejše bosansko-hercegovske poezije
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Admiral Mahić

 Admiral Mahić (1948), končal tehnično šolo, pred vojno opustil izre-
dni študij na Filozofski fakulteti v Sarajevu in priložnostno delal kot mornar, 
ribič, natakar, poštar, radijski napovedovalec, novinar idr. Piše poezijo, prozo 
in dramatiko. Objavil je več dramskih besedil za otroke, ki so bila predvajana 
na sarajevskem radiu. Kot svobodni umetnik živi v Sarajevu. Zbirke pesmi: 
Ljubezenska inspiracija (1977), Epilepsija cvetov (1981), Atlasni imperij (1985), 
Glasno zorim (1988), Kamena miza (1990), Zvon (1990), Sahara (1993), Gor-
ski vodomet (2008), Vozni red ljubezni (2011) idr. Drame: Ladja na Miljacki 
(1982), Ali je to cesta (1982) idr. Uvrščen je v več antologij in izborov poezije, 
mdr. v panoramo novejše bosansko-hercegovske poezije Ponestaje prostora, ki 
je prevedena tudi v slovenščino (Zmanjkuje prostora, 2009).  
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Admiral Mahić / Iz bosanščine prevedel Željko Perović 

VELENJČANI SO MISLEČI LJUDJE

Velenjčani so misleči ljudje. 
Verzi Iva Stropnika so misleče zakladnice. 
Reka Paka je miselna modra barva 
pred poroko s pesnikom Poštenja. 
 
Velenjska jezera so miselna vesla, ki 
modro šumenje sekajo z modro svetlobo: 
čim manj govorite, več pojte –  
vsaka miselna roža, polna rose, je institucija. 
 
Srečko Oder je miselni Titov ezoterik. 
Srečko Meh in Bojan Kontič sta miselna svétnika –  
jaz pa sem prišel v Staro Velenje, 
da bi na mlinskem kamnu 
brusil misel o ljubezni – 
ali bom uzrl miselno lepoto … 
 
Velenje je miselni vrt, 
hruške so miselne note, 
jabolka so miselne iskre, 
Barbarina misel, ki ni smrt, 
seje vodni tok vedrine! 
 
Paški Kozjak je miselni vrh, 
s katerega se zlivajo verzi. 
Titov kip iz brona je vrh velenjskega miselnega šaha, 
ki matira tirane 
navadnih ljudi!       

RpLirikon_XXI_37_2012_zvezek.indd   149 3/29/13   5:46 PM



150

Admiral Mahić / Iz bosanščine prevedel Željko Perović 

Velenjčani so misleči ljudje, 
in medtem ko reka Paka zaliva bučke –  
se bom z njimi odpravil skozi sotesko tišine, 
k bistrini … 
Tja, kjer NEVIDNO 
misli kot VIDNO.

IN POTISKAL BOM VINOGRAD 
PO ULICAH MARIBORA

  (Andreju Verliču)

Ah, naj me vsaj malo pogrejeta 
resnica in bistrina mariborskega trsa –
da se sprehodim od rodine do nebeškega vinograda
in kakšen stih o resnici in lepoti posadim.

In potiskal bom vinograd po ulicah Maribora 
dozvezdnih grozdov, ki me ne sprašujejo po potnem listu. 
In potiskal bom vinograd po ulicah Maribora 
do človeka, navajenega na boj za dobroto!

Človek je duhovni ključ, ki odpira sonce.
In človek je videl, da ljubim svobodo in Barbaro –
in rekel: V imenu trsa, ki se imenuje Mir,
Maribor te bo sprejel …

In tako, potrt, a tudi pokončen kot Don Kihot –
in zamrznjen kot vodena špinača – 
sem se zalučal iz snežnega sarajevskega polja
v mariborsko svitanje …       
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Ljubim sanjarije, ki se svetlikajo v blatu –
ljubim trs, ki je raztrgal račune za elektriko in stanarino –
ljubim sen, ki je zlomil tirane –
v vinu slavim enako kot brezdomci – upanja moč!

Naj živi nauk o človeku!
Naj živi Andrej Verlič!
Naj živi kuhano vino, ki teče z izvira Piramide!
Naj živi žuborenje na Starem mostu!
Naj živi topla soba v hostelu Pekarna,
kjer Tadej čaka Katarino,
Katarina pa čaka Valentina,
in jaz čakam Barbaro …

Naj živita glasba in pesem izza vesolja!
Naj živi trs STVARNOSTI VSEGA, 
KAR NI V SMRTNOSTI!   
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AH, NOCOJ

Skozi nastežaj odprto hotelsko okno prihaja
burja, z vejo starega bora sta eno,
in kot da me materin in očetov glas obhaja:
Sin, Barbaro vzemi za ženo.

Rušijo se žalosti, rušijo ledena kladiva, 
draga Barbara, Amorjeve mavrice ujemiva.
Drhtijo metulji rajskih barv – dušo stiska
kot murvo pred oltarjem bliska. 

Vse sem ljubil, skozi raj hotel priti
k sebi.  In sem videl, da sem iluzije ujetnik.
Gora Velebit tolče ob zvonik.
Ah, nocoj – pri šestdesetih Barbaro ljubiti.

Mehke roke se v vetrovih svetlikajo,
opletajoče pri prinašanju soli.
Prišla je Barbara in ozonski poljubi slikajo
moškega, ki jo milo boli.

Duša moškega – v naravo ženske ne boš prestopila.
Sonce nima imena. Ljubezen se ne da letom zmesti. 
Da bi izrisala vzdihe, Barbara je iz pene stopila –
Srce zvrhano neumljive prelesti.
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ŠKRLAT NAD OTOKI 

Noge v morju.
Škrlat nad otoki.
Hiše v zelenih vdolbinah gorskega
venca še vedno mečejo zlate mreže na dno morja.
Kot da bi bil obsojen zgolj na gledanje.
Črni ježek premika iglice,
siva alga pleše s tipalkami.
Kot da bi se arhitekt prostranstva šalil z mano v meni.
Ljubim zdravje, ljubim skušnjave,
ker takrat mojo dušo nosijo ljubezenske daljave,
od katerih se neži bolečina. Pod morjem plapolajo trave,
a tisto, kar pride iz morja, mehko je in zlato.
S svetilnika kličem dekle, lastovke so 
v bliskovitem letu h kamnitim platnom
in pomislim, da se bodo raztreščile.
Treba je ohraniti prisebnost.
V zalivu, kjer sem plaval, sem opazil rdečo
ribico in izrekel tri želje.
Da si zbistrim nagone.
Da so krila duše iz svetlobe.
Da se potopim do dna dekliških sanj.
Val prekriva noge.
Pari se mažejo z oljem. 
Kot starec s palico se beli oleander spušča po stopnišču,
pri vsakem koraku pravi: Dobro je Večno!
Kot da je mrak izstrelil raketo – 
vse luči so vztrepetale!
Zakonsko življenje je ogledalo. 
V njem se vidiš ali ne vidiš.

RpLirikon_XXI_37_2012_zvezek.indd   153 3/29/13   5:46 PM



RpLirikon_XXI_37_2012_zvezek.indd   154 3/29/13   5:46 PM



155

Iz poljščine prevedel 
DUŠAN M. PIRC

Julian Kornhauser
 (1946)

Iz novejše poljske poezije
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Julian Kornhauser

 Julian Kornhauser (1946), poljski pesnik, pripovednik, literarni kritik, 
poznavalec srbske in hrvaške književnosti, nekoliko manj slovenske, prevaja-
lec, profesor na Jagiellonski univerzi v Krakovu, kjer je predstojnik Katedre 
hrvaške, srbske in slovenske filologije  na Inštitutu slovanskih filologij. Je tudi 
član nekaj komisij Poljske akademije znanosti in Poljske akademije umetnosti. 
Je eden od soustanoviteljev literarne skupine Teraz (Zdaj) in eden najbolj zna-
nih predstavnikov pesniškega »Novega vala« v 70-tih letih. Za svoje literarno 
delo je prejel evropsko književno nagrado (Jugoslavija, 1969) in nagrado Dru-
štva poljskih književnih prevajalcev (1997). Prve pesmi je revijalno objavil leta 
1976 in od takrat do danes objavil petnajst knjig pesmi in tri knjige proze. Iz 
njegovega znanstvenega, pedagoškega, kritiškega in esejističnega opusa ome-
nimo monografiji Od mita do konkretuma. Skice o modernizmu in avantgardi 
v hrvaški poeziji (1978) ter Lirične strategije srbske avantgarde (1991). Iz pesni-
škega opusa: Vsakega naslednjega dne (1981), Hurrraaa! (1982), Drugačen red 
(1985), Za nas, z nami (1985), Kamenček in senca (1995), Bilo je minilo (2001), 
Origami (2007), Pogled na jezero (2009).
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Je tu mlad pesnik?

Ni mladega pesnika, je njegov
brat, suh pek, ki slabo
govori poljsko, goljufa
pri moki, maku, soli, bojujoč se
v Vietnamu na tržišču z rano
v švicarskem siru, dremajoč
na deskah študentskega gledališča,
v katerem ne straši niti Wyspiański,
ker dremlje za zaveso osvoboditve,
kdor ga zbudi, tistega poje.

Kadar zagledaš množico,
hitro zbeži domov

Kadar zagledaš množico, hitro zbeži domov, 
ponese te v gorečo državo,
zadrži dih, zaklene
v nemoči, odpre trgovine src. Doma
čaka na te antikomunizem, shramba
polna ozimnice. Ne na levo,
ne na desno, te opozarja dedek, ki je 
preživel dve vojni in ve, kaj pravi. Pravzaprav,
če umirajo ljudje v nekem tujem kraju,
ki ga obiskujemo med počitnicami, lahko
mirno sedemo k demokratičnemu kosilu
in čakamo, kaj bo. Eventualno razglasiti gladovno stavko.
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Lirika

Hm, tudi sam zavijam stran, postajam liričen.
  (Albert Camus) 
 
Nekdaj sem liriko pil kot mleko
Srce je bilo spominčice delček
Flanelaste krpice
Zdaj je za steklom nabreka
V vrčku pesem poganja
Popke zdravi uči
Oči ima hladnejše polne
Skrbi za dobro besedo
Nekdaj je vrela na dan kot smola
Iz reke loke jadrovine v vetru
Bila je enostavno pisana
Slika steklena vitrina
Zdaj črpa zrak v notranjost
Je suha hrana
Razuma
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Literarna kritika o poeziji

»V teh verzih bi lahko poudarili
(torej: okrepiti pomensko) štiri začetne pridevnike«

»lahko bi podčrtali vse besede pesmi
(ali pa – ne podčrtavati
nobenega od njih)«

»v obeh primerih se psihična ranjenost prežema 
s kozmično katastrofo«

»Kaj storiti z ponotranjeno izkušnjo
minimaliziranja?«

»količina pozornosti, posvečene mačkam – so signali,
da to spreganje srečanja pesnik jemlje z največjo resnostjo«

Medtem si ena pesnikovih mačk liže tačke, 
ne poudarjajoč nobene od njih.
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Marjan

Nad Senjsko ulico,
na hribu, od koder se razgrinja razgled na morje,
spi kamnitni sen
staro židovsko pokopalšče.
Od kod Židje na Jadranu?
Ciprese se z jadrnicami in ladjami spogledujejo
s svojimi zlatimi očmi,
a skromna kapelica svetega Nikolaja
pije vodo iz sodobnega vodnjaka.
Nihče ne krha tega miru,
niti vihrajoča zastava na drogu,
niti romantični pesnik na podnožju.
Spodaj je videti
premikajoče se avtomobile, zibajoče se ladjice
in mesto v palmah.
Zrem dalje:
za otoki lebdi
nedosegljiva dalj.
Spenjena, dobra, trajna.
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Moje srce, ta razkričani večerni ekspres

Moj jezik ničesar več ne poimenuje
Zgodil se je konec sveta
Tako težko smo ga pričakovali
Beseda »da« je spremenila barvo
Vse modre knjige so pobegnile s polic
Stojim nemočen v prazni sobi
Spominjam se nekoč uvedenih pravic
Nisem dal veliko mnogim od njih
Ali je bila tam tudi pravica do vdanosti v usodo
Ne spomnim se več
Novi svet je zares prazen predal
Nisem si hotel tega priznati
To je presegalo moje moči
In upanje
Upanje se pojavlja 

Nevidnost

Nisem našel svojega priimka
na seznamu interniranih.
Ali se mi je vse to le
sanjalo?
Ta obsedena vožnja čez vso Poljsko
v neznani smeri?
Mogoče me je zgodovina zadnjega četrtstoletja
naredila nevidnega?
Za vedno?

RpLirikon_XXI_37_2012_zvezek.indd   161 3/29/13   5:46 PM



162

Julian Kornhauser / Iz poljščine prevedel Dušan M. Pirc

Nit

ki povezuje nebo in zemljo
kruh in sol
svetlobo in temo

ki povezuje dan in noč
pot in gore

veže združuje in drži
za vedno
za stalno

ne trga se
ne razteguje 

leti v zraku neopazno
zatikajoč se za strehe krhkih hiš
in visokih smrek

nad vsemi je
ta nit
to tenko nič

Origami

Na vlaku iz Krakova v Auschwitz
trije mladi Japonci
zgibajo origami,
ubijajoč čas.
Minevamo hribe in gozdove,
a papirnati labod
sanjavo pogleduje na goreče
trave.
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Pesnik, prehitevaj

Pesniki običajno molčijo takrat, 
ko ljudstvo od njih pričakuje
resnice. Pesnik, ne daj se preslepiti
podobi. Ljudstvo hrepeni slišati
samo to, kar si želi. Tisto
je njegova resnica in ne tvoja.
Zato ne klečeplazi, prehiti
to pričakovanje. 
 

Pesniški traktat

Veliko bi dal za to, da bi
ta pesem bila škatlica
vžigalic, odstrta svetilka
na pisalni mizi, račun iz pralnice.
Te sanje delajo iz mene
pesnika.

Pogled na jezero

Plovejo ladje
pod skalo.
Ura na stolpu bije.
Ni nas na vodi
ne v gozdovih
niti v gorah.
Smo v glasbi streh,
v oblakih nam raste srce.
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Temnopolta deklica spi

Temnopolta deklica spi
z glavo na pločniku

spijo njene kitke
pod cerkvenimi vrati

v pločevinasti škatlici
se kopajo bankovci
kot vrabci v pesku

njena kot morje črna
majhna okrogla stopala
tiho klepetajo
s čevlji v izložbi

oh kako tiho
kako tiho
je v njenem kamnitem snu

ni slišati niti
pokanja lomljenih prest
in
sprehod barvastih vezalk
traja neskončno dolgo
kot na upočasnjenem filmu

spi temnopolta deklica
kot umorjena mucka
spi pred našimi očmi
nespametno spi
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Ti

In ti čakaš, ti čakaš na nekaj,
na slepo vrečo doma, ki ti objame 
telo, na uro, potisnjeno v sredico
zenice, in ti čakaš, ti čakaš na
nekaj, na blisk poletja, iz katerega pada
listje ptic, na pečat krvi, v kateri
se ohlaja mraz, in ti čakaš, ti čakaš
na nekaj, na ostro zaponko sanj,
ki se počasi zadira v srce, na kamen
jezika, ki razpira usta, čakaš na
perjanico mojega diha, motno steklo
jutra.

Urad za poezijo

Država bo ukinila narod
Država bo ukinila domovino
Država bo ukinila barikado
Država bo ukinila decembrske proteste
Država bo ukinila nekatere priimke
Država bo ukinila zastave
Država bo ukinila Žide
Država bo ukinila Radio Svobodna Evropa
Država bo ukinila marec
Država bo ukinila naslove položaje in stopnje 
Država bo ukinila velelnik     
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Država bo spremenila narod v socialistično skupnost
Domovino v industrijska mesta
Barikado v skladišče starega papirja
Decembrske proteste v roman Romana Bratnyja
Nekatere priimke v inicialke
Zastave v prvomajski pohod
Žide v profesorje
Radio Svobodna Evropa v CIA
Marec v pomlad
Naslove položaje in stopnje v prazne fotelje
Velelnik v pogojnik

Država je najznamenitejši poljski pesnik
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Iz poljščine prevedla 
KLEMEN PISK in MARLENA GRUDA

Krzysztof Siwczyk
 (1977)

Iz novejše poljske poezije
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 Krzysztof Siwczyk (1977), pesnik, literarni kritik, priložnostni igralec. 
Avtor desetih pesniških zbirk: Divji otroci (1995), Emil in mi (1999), Podatki 
dni (2001), Pesmi za kadilce (2001), Stavki z vsebino (2003), V državi središča 
(2005), Odprto pismo – 1995-2000 (2006), Im reich der Mitte (2007), Odško-
dninska družba (2008), Koncentrat (2010), pesniške mape Dolgo dno (1998) 
in kritično-literarne knjige Bežne tarče napada (2010). Dobitnik nagrade lite-
rarne revije Czas Kultury (1996) za najboljši prvenec leta in nagrade Kulturne 
fundacije (1999). Svoje pesmi je objavil v vseh pomembnejših poljskih literar-
nih revijah in tudi v tujini (Nemčija, Slovenija, Slovaška, Kanada in Francija, 
Češka, Bolgarija). Njegove pesmi je mogoče najti v pesniških antologijah: Tu 
imate vaše pesnike (1996 in 1997), Antologija sodobne poljske poezije (2000), 
14.44 (2000), Das Unsichtbare Lieben-Neue Polnische Lyrik (1998), Akslop 
(Slovenija, 2005),  Vingt-quatre poetes polonais (Murmure, Francija, 2003). V 
celovečernem filmu režiserja Lecha Majewskega Wojaczek (1999) je igral glav-
no vlogo, za katero je bil nominiran za Evropsko nagrado filmske akademije 
(Pariz, 2000).  Igral je v filmu Bluesmani (režija Adam Sikora, 2000) in večge-
neracijskem flmskem projektu Čutim lakoto (režija Paweł Bogocz, 2008). Leta 
2010 je na festivalu Era Nowe Horyzonty v Vroclavu potekala predpriemiera 
celovečernega filma Adama Sikore Izgnani, v katerem je igral glavno vlogo. Od 
leta 2000 je član Evropske filmske akademije ter Društva poljskih pisateljev. 
Piše za revije Tygodnik powszechny, Polityka in Gazeta Wyborcza. Literarne kri-
tike objavlja tudi v spletni izdaji Polityke. Kot sovoditelj je nastopal na državni 
poljski televiziji v oddajah Czytelnia in Poezjem, ki sta posvečeni knjigam. Kot 
urednik za poezijo dela na Mikolovskem inštitutu. Je urednik pesniške rubrike 
neredno izhajajočega časopisa Litera.  Živi v Glivicah.
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Zunanji monolog 
(Monolog zewnętrzny)

Zbujam se v skladišču dvojnikov, dan je izpolnjen, sredi smehljajočih se izlož-
benih lutk. Vem, kaj je moje telo, z ničimer ne razpolagam. Toliko trenutnih 
subjektivnosti se je moralo zgoditi, preden se je kak spomin zasidral v primerni 
kulisi. Nič ni zlagano, saj izhoden položaj spomina na propadle svetove zajema 
njihovo ustvarjanje, o čemer je govorila resničnost. Zdaj sem zaprt. Odmevi 
v skafandrih, izparevajoče trgovine na drobno. Morda še podoba postelje za 
konec. Sama prijetna presenečenja. Vse je staro in hkrati novo. Čas naraščanja 
močvirja, potop v limfatično blato, hkrati pa zgleden ulični pretep na tlakovani 
cesti. Mantričen propad te ljubezni, ki se je izkazala za zadnjo, poka, in oblika, 
podobna mlečnim solzam, nenadoma prestopi bregove konvencij, medtem ko 
neka izjemna oseba prikriva droben zločin, ki vendarle postane temeljen, ki 
odžene ustaljen obup v času trajanja neobstoja in reče oprosti.  

Mala legenda 
(Mała legenda)

Lava je preplavila lahko arhitekturo, 
zdaj iz tega nastaja znamenje. 
Nihče tukaj ni ničesar izbiral, 
v določenem trenutku smo preprosto izginili. 
Rodoviten svet, prijetna dediščina.
Kdor pravi, da ni res,
ta najbrž ni vzcvetel. 
Žalost je na fotografiji, občutek pravičnosti na poklopcu,
ko se nasmihaš na grebenu kraterja, 
zaideš z meglo, ki se je spustila z gore.
Prihajajo vesti o človeku, ki je vzljubil razum.
Vrgel se je v ogenj, prepričan v rešitev. 
In potem je bilo treba to ponavljati, 
da bi se razjasnilo.       
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Obstaja določena razsežnost legende, onkraj katere ne moremo.
Bleda interpretacija je kot zmečkana rjuha po odvozu trupel,
ko nastane tišina v kuhinji, pecivo pa dobro tekne,
skupaj s kavo so zapovedani obloženi kruhki, nenadoma se vrnemo
k stvarem, ki smo jih v tem jutru opustili, odpravljamo se po nakupih,
ta dan je mogoče še kaj postoriti, vse se dobro izide,
zamude v službi se nadoknadijo,
nekdo na ulici čepi pri radiu,
vročina sedi na azbestu, kruši se čas,
mleto meso vre v korzetu folije in
morda je upravičeno, da se prikaže
lesk in prisili oči, da se odprejo.
Nič ne meče sence s tiste strani. Oprostimo.
S te tukaj ne vidimo razloga.  

Signal 
(Przekaz)

Tako je pač naneslo. Kar zadeva njegovo čustvovanje,
so za to že poskrbeli naši strokovnjaki. Naravne sile delujejo
brezhibno, dovolj je, da pozorno opazujemo televizor,
ki prenaša svet, stisnjen v pospešeni škatli. 

Zaprl je gobec, ne odpira oči in čaka 
na novice, ki so tako kot vse druge slabe 
novice, dobre za vse. Izkaže se,
da ni ničesar, s čimer bi bilo mogoče komunicirati,

zato pa se bujno razcveta dobesednost prizorov 
iz življenja utvar. Nekdo se prijema za glavo,
tudi on se prijema za glavo in računa na to, 
da bo s tem spravil resničnost v takšen red,    
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v kakršnem je ustvarjeno telo, očesce v glavi mrtve narave.
Obrne ekran z obrazom proti oknu,
da bi ga končno dosegel navaden signal in
postal še bolj navaden.  

Vrtnica 
(Róża)

Ne ravno posrečeno ime za lastnico
tako bledega obraza. Opravičuje se, ni hotel.
Hotel je samo reči, da se ti oči
podajo k barvi puloverja, nič drugega.
Da si zložena v drugačno celoto kot ponavadi.
Ponavadi si zanj nedostopna. Kako pa je
ponavadi? Ali imata sposobnost, da ustvarita
nekaj vsakdanjega, nekaj, o čemer 
je že večkrat slišal, da je cilj vsega? 
Nekaj, kar je odklanjal in česar si je želel? Kurc ve. 
Obsojena sta na resničnost, ki ne kaže 
ničesar.

RpLirikon_XXI_37_2012_zvezek.indd   171 3/29/13   5:46 PM



172

Krzysztof Siwczyk / Iz poljščine prevedla Klemen Pisk in Marlena Gruda

Drugače 
(Inaczej)

Tega ni dočakal. Vse
veš o njem. Ničesar ni,
kar bi človeku dalo misliti, zato pusti,
da te vzame, ne da bi premišljeval.
Ni svetlobe, žalosti in privolitve. 
To veš, ker boš sodelovala 
v nečem, o čemer je mogoče govoriti
samo z druge perspektive. 
Seveda ne ve, o čem govori.
Plina še vedno ni, zato čutita,
da sta. Sta lačna, žejna in
brez volje do življenja. Ničesar ni 
med njima. To je vse, kar imata.
Hladna je, toda čista. Zaprl je
vrata, odnesel smeti in te pospremil
na vlak. Najbrž je čakal, da boš odšla,
a sama si to videla mnogo bolje. Čutil je
dolžnost, da to stori, a tega,
da se vračaš v temo, ne. 
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Preizkus 
(Test)

Razgled na ozračje, v katerem več ničesar ne manjka,
glej, kaj sem našel v zatonu lastne metrike,
ki sem jo gojil bolj ali manj že od nekdaj,
odkar so me pozvali, naj odgovorim
pred opoldanskim obličjem,
v nekakšnem primestnem naselju meglic,
precej oddaljenem od središča,
v kakršnem so se odvijali dogodki nekega obdobja,
obzorje pa se je, ko sem pobegnil v njegovo smer,
z vsakim gibom pomaknilo korak dlje,
čez plevel in mleček,
čez jarke, ki so segali do prihodnjih temeljev časa,
ko naj bi svoj prostor dobilo novo življenje zvezd.

In tako sem prispel v zdajšnji trenutek,
o čemer priča olje na nebesnem svodu, 
pramen solz v roki otroka,
ki je zamudil na zborovanje prikazni, 
vkovanih na medaljonih, posejanih po poljih,
ki so bila zorana na predvečer praznika delovanja besed,
v kakršne se zatekamo, brez vsakršnega smisla.

Zatekamo se brez vsakršnega smisla,
medtem pa se izkaže, da je bil preizkus koristen,
zanemarili so nas zaradi tega trenutka
in tu se lahko malce ustavim.
Dokler ne bo napočil čas, 
ko se ne bo več mogoče ustaviti,
toda saj ne prosim za nič več.
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Mesto 
(Miasto)

Mesto visi na žicah, ko se psi prebudijo. Zogleneli prospekti barvitega udobja 
se nahajajo v komaj dovolj velikih dlaneh otroka, ki se je prikolovratil iz pred-
mestja. V teh očeh se vidijo druge oči, pomnožene oči malega admirala lesene 
flote teles. Suho nabrežje v pristanišču kraljevskih ladij hodi po blazini, v kateri 
se zrcali nevtralno nebo. Svitajoče svetišče stoji nasproti steklene četrti, molči 
v jeziku enolične melodije, ki je nihče ne brunda. Nihče ne nastopa v mojem 
imenu, nič se ne more zgoditi z mojo pomočjo. Zato mestna vojska čaka na 
robu meje, izvidnik je počepnil v sodu in opazuje okna. Odkar sem prižgal 
luč, sem na vidiku tega pogleda. Dim nad mestom postane okrogla zarja, pod 
katerim vzhaja drugačno sonce. Admiral enoosebnega mesta iztegne roke, da 
bi pozdravil zarjo. Jutranji časopisi so prazni kot lesk. 

Nevtrum 
(Neutrum)

Mesečniški pnevmatiki, v dračju noči, nekje blizu zidnega okrasja
Naselij, vnamejo se kot denar, gorijo hitro proti vetru, tako naju vidim,
Par, uideva skupaj v neobstoječi trenutek, poln čudovitih lastnosti,
Ki jih imenujeva, kakor da so človeški kapital, ki bo dočakal
Razpravo v najinem praktičnem priročniku življenja za samouke. Pazi.
Posebej bliskoviti pa so prividi, ko srečava ljudi,
Ki se najbolje podajo opisom senc, s kakršnimi sva se navadila biti
Kakor na zboru padlih, na teh predstavitvah zanosa, 
Ki se nikakor ne poda anonimnim pripovedim, gnojilom iz megle,
Ki ovija brezdanjo martirologijo mestne partizanke solz. Videti je,
Da je treba pobrati regratove lučke tistih, ki so zrasli na temeljih, glini,
Ki je živela v najinih ustih že dolgo pred dejanskim začetkom sveta,
O katerem bi rada govorila v ugodnem trenutku odhoda. 
Tu je vendarle ljubezen zate, moje oči so kot elektrolit,  
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Ki osvetljuje sobo in jezik nevtralnih asociacij, kakršne nama morajo
Dati pomen, ko je stavba mavzoleja skoraj končana. 

Tisto leto sem v januarju obiskal veliko položajev narave.
Večina se je razcvetala  z avtentičnim zamrtjem. 
V grbu je drevo posadilo glavo kipa,
Pri koreninah jo je dvignilo nad črto zemeljskega obzorja,
Kjer se tla umikajo izpod stopal, ki so ovita v preproste sandale.
Glava kipa pade pred najina stopala kakor zahod, vržen s prestola,
Ki ničesar posebnega ne vnaša v stvarnost konca 
Nekih prikritih zanimivosti: škržate, stokanje, praznino.

Talisman iz steklenih vlaken za na pot in zemljevid puščave
Za pesek, ki se siplje kakor mana na beton bunkerjev,
Naseljenih na pobočjih varne pokrajine kamenja,
Tako lahko pristopiva k vprašanju začetka in konca
Okretnih, slepih bitij, ki zavzemajo prazno mesto 
V vrsti za nebeško časopisje, v katerih se odbija pisava za množice,
Se reproducira popolnoma nedolžna inskripcija,
Kakor da naj bi šlo za trdno zavezo,
Med besedami melodičnega žalovanja in telesom,
Ki ga je pozneje mogoče odkriti z zmletim arhipelagom časa,
Ki sva mu vendarle nekaj dolžna, ti in jaz, vsaj takrat
Se smisel rekonstrukcije strasti in običajev teh ničnosti lahko zdi
Poživljajoč, kakor kopel isker v vulkanskem blatu.        
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Nikogar 
(Nikogo)

Nenadoma se izkaže, da ni to,
kar si domišlja. Ponoči v parku
se mu zgodi, da pozabi o svoji prikazni,
prijaznem bitjecu, ki je vsakič,
ko ga pokliče, vljuden sogovornik,
lahko mu zaupa prav vse,
in še več, lahko se mu preda in

mu predstavi najboljše, kar ima,
naivnost in tako imenovana čustva. 
Pogovarjaš se z ovojem, malček.
Odpelješ ovoj naravnost pred hišo in
v zameno dobiš paleto kretenj,
na primer mahanje z roko, poskoke in
celo vrsto akrobacij z glavo.

Po pravici rečeno je pristnost, 
podobno kot spoved in obžalovanje grehov,
luksuz, nekaj, kar si
lahko privoščijo samo pravi
revolucionarji, torej tisti iz umetne snovi,
iz kakršne sta brez dvoma ideja in
smrt. 

In vse se lahko idealno vrne. 
In vsi so zadovoljni.
In nihče ne manjka, ker nikogar ni.
Čas dneva imenuje noč, zemljo park, in to,
kar se je zgodilo, se je zgodilo v resnici,
skratka se sploh 
ni zgodilo. 
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Iz novejše poljske poezije
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Maciej Melecki

 Maciej Melecki (1969) je avtor štirih pesniških map – Zahajanje za sa-
mim seboj (1993), Nadaljnji izgredi (1998), Panoramix (2001), Zapuščene strani 
(2008) in osmih pesniških zbirk –  Te stvari (1995), Nevarno blizu (1996), Mrzli 
vrtnarji (1999), Sklanjatve in spregatve (2001), Vedno povsod drugje – izbor po-
ezije 1995-2005 (2008), Bermudske zgodbe (2005), Distorzija (2009), Vrsta pre-
kinitev (2011). Pesmi je objavil v vseh pomembnejših poljskih literarnih revijah 
(Twórczość, Kresy, Odra, Nowy Nurt, Akcent, Studium, Czas Kultury, Tygodnik 
Powszechny) in v pesniških antologijah: Drugi svit (1994), Tu imate vaše pesni-
ke (1996 in 1997), Dolgo slovo (1997), Antologija sodobne poljske poezije (2000), 
14.44 (2000), Mrtve točke (2004), Pesmi noir (2010), Altered State. New Polish 
Poetry (ARC PUBLICATIONS, Velika Britanija, 2003), Vingt - quatre poe`tes 
polonais (prevedel Georges Lisowski, Editions du Murmure, Francija, 2003 ), 
Inttese vertigini, antologia della poesia polacca dopo il 1989 (Forum, Włochy, 
2011). Soavtor filmskih scenarijev: Wojaczek (1997), Outsider (2000), Dan go-
ljufa (2000), Ervin iz Šlezije (2003), Izgnani (2008). Urednik zbirke do tedaj še 
neobjavljenih pesmi Rafała Wojaczka – Preostanek krvi (1999) in sourednik 
kritično-spominske zbirke Kdo je. Rafał Wojaczek v očeh prijateljev, kritikov 
in raziskovalcev (2001).  Njegove pesmi so bile prevedene v angleščino, češči-
no, nemščino, slovaščino, francoščino, italijanščino in slovenščino. Udeleženec 
Mednarodnega literarnega festivala Vilenica 2002. Dobitnik literarne nagrade 
Otoczaka (2009) za najboljšo pesniško zbirko leta 2010 in nagrade Štirje stebri 
(2010). Glavni urednik katastrofične literarne revije Arkadia. Študiral je poljski 
jezik in književnost na Šelzijski univerzi v Katovicah. Član Društva poljskih 
pisateljev in Pen Cluba. Dela na Mikolovskem inštitutu. Živi v Mikołowu.
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Skrajšana različica

Na različne načine sem se upiral vrnitvi, toda vedno
sem za seboj puščal sledi. Vse je naše, vse je potrjeno
z našo skromno navzočnostjo v dnevnem mlinčku. 
Ščepec popra bo zagotovo dodal okus 
vsakršnim nadaljnjim trenutkom. 

Vse to sem poskušal pospraviti v nedrje in odstraniti
alge spomina z meglenega obzorja. Od vsepovsod
so prihajali opozorilni kriki. Vsakomur smo lahko za nekaj
hvaležni, lahko smo jezni ali užaljeni, lahko pa si tudi
čestitamo za uspešno opravljeno zemeljsko poslanstvo in se
ves čas zavedamo razkuštranih let in zelo nejasnih motivov. 

Kaj praviš na to, da taksist ni določil nobene 
tarife in zato zdaj kuje dobiček na 
nenačrtovani poti? Ko se zmrači, lepotice v središču mesta 
zapeljujejo moške s poceni nasmeški.
Tja sva zatavala nekoč brez želje, 
da bi odkrivala njegove skrite lepote. 

Razmeroma malo je ostalo v omotični glavi po tako dolgem 
prividu, potem ko sva se umaknila na kamnito obalo
in gledala v viharju razpršeno jato galebov, on pa je
priplul k pomolu in naju prosil za ogenj. 
Zdaj v tem metežu ne vidim niti konice škornja, toda vem,
da ves čas za seboj puščam sledi, po katerih se ni mogoče vrniti.
Nazaj        
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Umik bo trajal še nekaj časa, preden se bodo tu zbrali
vsi, ki bi lahko od tega kaj imeli, nekakšno malenkost
v spominu, meglico na jeziku ali navaden očitek. 
Srepo strmiva predse in ne moreva iztegniti
roke ter je podati, zgodaj je še in pobočje 
žari v ostrem blesku, ki se je razlil

vse do vrha. Na mojih škornjih je pesek,
na tvojih laseh srež. Šumenje gozda nikakor ne more
rešiti problema in očesne pikice se skrivajo v trdih
grmovjih, kar naj bi naju odvrnilo od željene
izbire in prislilo, da spremeniva smer vrnitve. Iz katere
kolibe bo stopil šaman in nama pripovedoval
grozljive prigode, izrekal stoletne zakletve?

Nasloni se in se ne obračaj. Hodi s plugom
ali plavaj s tokom. Nisva mu mogla oprostiti tega, 
čeprav se s te strani ni videlo najbolje,
ker je od tam zevala praznina. Zamuja, toda vedno
bedi, ti pa greš mimo in naletiš na sledi sani,
ki vodijo nekam v globino, toda vendarle se končajo pri
vratih. Razumem te in zato sem tukaj. Hvala ti,
toda ne prihajaj več tako pozno. Pozno pomeni nasploh.
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Osrčje karnevala

Imel sem te za nekaj več, toda to je samo mnenje, 
ki mu je mogoče oporekati ali pa ga pustiti
brez komentarja. Ko vidimo, kako voljno
se našim očem približujejo novi razgledi, se ruvamo
s časom, ki nam je na razpolago, na vsaki postaji 
pa si hočemo odrezati svoj košček te torte.

Imel sem torej več, a imel sem tudi manj
podobnih pripetljajev, ki se jih lahko spominjam
v naslednjih tednih, ko jih bomo skupaj 
preživljali v naših sanjskih gorah pri
praznih, sidrastih vlečnicah. Ko bomo občudovali valovitost
terena, bomo postavili eno od tistih bolečih vprašanj.

Mar ti dajem priložnost? Saj vendar vidim, kako si 
sestradana, on pa ne vidi nobenih ovir,
vsaj do takrat, ko moramo končno zapustiti 
osmo nadstropje, da bi se znašli spodaj, od spodaj
pa je mogoče še enkrat pogledati na balkon ali na stebla anten,
kajti nekdo je vendar sklenil to, kar nikoli ni bilo z nikomer
dogovorjeno, in zdaj ropota v vsakem tramvaju, 
ki pelje mimo, in doseže, kar ni doumljivo za nikogar,

zmago materije nad dušo. Moral bi posredovati novico
do včerajšnjega dne, toda včeraj ni bilo predvčerajšnjega dne,
in šele jutrišnji dan naj bi na to odgovoril podrobneje
in zaukazal pojutrišnjemu dnevu, naj še malce traja potem, 
ko se bo že končal, malce pa bo tudi utonil v pozabo.
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Črna skirnjica

Ne imej vode v ustih. Ni tvojega odseva v
temnem zrcalnem steklu. Večkrat so
izobesili zastave, podali natančne opise,
prikimavanje so imeli za jasen odgovor in usmerili so naju

na vrh. Zdaj si ženeva k srcu, prej pa nisva hotela
prositi za dodatek, žalosti naju deževna turobnost razrezanih fotografij,
jaz pa grem nekomu na roko in pričakujem samo kolikor mogoče hiter
premor, na dnu se ne prebujajo nobene

upepeljene sanje. Do kakšnih velikosti sva zrasla v
v dialektu tega, kar naju obkroža? Oni ne vejo, od kje so se 
v njih vzele kode in okrajšave, odhajajo ponoči in vsrkavajo
klic zadnjih ur pred zalezujočim zajetjem.

Sprejemam zarjo kot zadnje poglavje, položaju rišem
dodaten kot, veriga meglenih pasov me nosi 
od tod. Ustvarjena povezava s koncem. Način bedenja. 
Še enkrat bova zapuščena, a odrekla se bova vrnitvi.
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Bližnji okoliši

Oseba, spremenjena v kot, kamor
človek občasno leže.
Tišina domofona. Zgoraj je temno.
Pločnik, poteptana trava. 
Oblačen je večer, oblačno tudi 
vreme ponoči.

Kam vse to pelje? Tja,
kamor človek nima dostopa?
Ničesar nisem spremenil in naprej
sem hodil sam. V njegovi
različici bo drugače.

Drugi razlog

Pojasniva si po vrsti vse razloge, toda ali se 
bova zato lahko dokopala do propadajočih trenutkov
z večjo vnemo? Ne spomnim se, ali si bil
takrat bolan ali zdravčkast kot jurčkov
bet, vem pa, da sva se vračala praznih rok, nekakšna počitniška

uspešnica se je motala po najinih ustih, po celem
mestu sva mrmrala samo to melodijo in tako kot v teleskopu, ki sledi 
zvezdnim
katastrofam in sončnim pegam, se je tam zgodilo več, kot se tu zgodi v 
celem letu, saj tu ni ničesar, o čemer bi lahko sanjala, kaj šele,
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da bi naju presenetil kakšen gost. Seveda, čudovite so 
kot diamant kristalne zgodbe, včasih režejo sprana 
tla in ko se ti približajo, gredo mimo v zadnjem trenutku,
kakor da bi te zamenjale z nekom drugim. Stojim ob oknu,

poznam veliko takšnih, ki morajo vsak dan hoditi tod, da bi
odnesli novice ven iz centra, poznam tudi druge, 
čeprav ni nihče slišal zanje, in že se odpravljava na

najin izlet, ne da bi za hip opustila
svoje  izbrane smeri, morda se hote predajava
spremembi otopelih vtisov, kaj pa je vendar drugače, takrat ali
zdaj, ljudje so se vedno kmalu razšli, zapuščali
so svoja skrivališča in se vračali vanja, pot so si

osvetljevali z lampijonom ali svetilko; bili so odsekani ali napeti, z velikim
razponom zaključkov so ves čas čakali, kdaj bodo lahko razpeli zastavo
na svojem splavu. Prav k temu težiš, kjerkoli že si, 
ranjen od ostrega grmovja in lahno sključen; in ko na desko nalepijo
nove osmrtnice, sadna sezona doseže svoj apogej.
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Padci

Na več ločenih dogodkov razdeljena
zgodba o poletju je postala priljubljena anekdota. 
Skoraj bi zajokal, ko sem moral tiste, ki so se zvijali od smeha,
oživljati s povsem prizemljenim vprašanjem,
to pa je za trenutek povzročilo prekinitev. 

Letos smo imeli precej sonca. 
Nihče ni odhajal v temo, celo tedaj, 
ko je zašel, je na obzorju v hipu zrasla mavrica
in najini nič bolj daljnosežni kriki kot tisti iz zaspanih
slik so se pomikali po snežni gazi
v nedosegljivo dno globine, kjer je bil vedno resničen
vrhunec budnosti, tam sva kar naprej prepoznavala  
postaje in napovedi stotih različnih smeri
odhoda so naju nadlegovale z eksotiko oddaljenosti.

Raztresene figure se včasih dvignjejo tako, da se oprejo
na eno samo, šele tedaj zares opaženo nepomembno asociacijo, 
vzeto iz škatlice. Postal sem
premagana senca in v tej izmenjavi pojmov lahko
tudi nekaj pridobim, kar je bolje, kot da bi bil
prisiljen v kratek, intenziven postanek.

Oblikovalci svetlobe in trgovci s slikami uravnavajo tvoje
zadovoljstvo z izrazito željo po še
večjem razsvetljenju, po še večjem številu bežne
pravilnosti, medtem pa se dogovarjava za primeren termin,
ko bodo spet za kratek čas napočili pramenčki zabavnih trenutkov,
in vse se bo lahko še enkrat odvrtelo in
odpravilo zasledovat oskubljene misli, kajti to, ali bom odšel
ali ostal, mi ne onemogoča, da ne bi izstopil iz vrste.
Prstan bo zamenjal pečat, toda ali bo tako opozoril na 
pomen okolice? V tej peščeni uri se ne siplje samo pesek.
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Kolonije

Vzela sva vse svoje imetje in se odpravila nazaj
na jug, vseeno nama je postalo za potapljajoče se mesto,
vse pogostejši so bili udarci z gornjega roba neba,
dokler ni vlak zapeljal na obzorje in počasi zaprl tvojega

poglavja. Zdaj mi boš povedala o tem, kar je bilo še pred kratkim
tvoj amulet in nekje boš naredila prostor za prihajajoča
dejanja, že prej so si izprosila skromen trenutek
in se podrobno seznanila s tem, kar govorijo o sebi goreča

okna v zažganem snu. Odideš zjutraj in migotaš
med ugaslim lokom veseljaške noči in sivo kupolo
popoldanskega dremeža. Slonokoščeni stolp – tam boš našla
tudi mene, o draga potepuhinja, o ulična cvetličarka, saj 

ko drživa ravnotežje, takrat popustiva vse napete
vrvice in stvar se oddaljuje kot v pospešenem posnetku,
ne zaustavijo je zaklinjanja ali kratkotrajna gonja. Kakorkoli že,
z ničemer ne moreva zakrpati te kozmične luknje, ki

naju vsesava. Zato se ne bova zbližala v magnetni
točki, čeprav lahko spotoma vedno pričakujeva nagajivo
potegavščino usode, najina premoč ne bo naraščala za startno in
ciljno črto, priplavala bova v novo kolonijo, kjer naju bo vznemirjalo
novo navdušenje, ki bo prav tako imelo majhne oči.
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Vrnitve

Vse možnosti, da bi razpolovili vsako ploskev, se stikajo
nekje v bližini tvojega grla, v trenutku, ko napočijo,
so pravzaprav kot nekakšna navidezna možnost, da obdržimo
nadaljnjo vero v ta vrtinec, ki nas seveda
tihoma vsesava. Mar res slišim samo navadno
petje? Glasbeniki namreč naduto igrajo. Mar pogum

ob še večji zablodi, ko te vse bolj napada
dnevni vrvež, vodi do nekakšnega vrhunca?
Toda kaj bi tu slavili, razpeti med snom in plazečo se
budnostjo, ko je človek zašit v kotu za mizo in čuti
samo še prepih decembrskega popoldneva, brez možnosti,
da prestopi, kajti vozni red na steni postaje se je
že končal. Od česa bi te moral še odvrniti? 

Zanos se vpija v naslednjo, vse bolj mračno urico,
vznesen je začetek odštevanja, seštevanja in
beleženja nerodnosti, ki smo jih storili med letom. Sezonski obseg dogodkov
naj bi zaprl koledar nenadnih ravnanj, ki nas približujejo k
Marsovim poljanam, mar bo tudi tokrat prinesel pozitiven rezultat?
Pravila domina naj te ne odvrnejo
od te družabne igre. Kdor je prvi na vrsti,
ta izigrava v temnem trenutku, in ko dregne svojega soseda,

da bi dregnil naslednjega, izgubi občutek za sosledje in sistem, ki
ga je nekoč imel za neoporečnega. Kje smo? Oh, ta trakec
domneve na zasoplem odsevu obraza se vedno lepi
na mutast izraz, ki ne more prestopiti orbite
tvojih ust, ko zavlačuješ in tako čakaš na alibi. 
Zdaj pa se on premika proti nam, vrnil se je z enega od svojih 
večdnevnih pohajkovanj, ti si na svoji kvadraturi, jaz pa slonim 
ob pregradi, za hip odklopljen od navzkrižja mestnega prometa, 
brez možnosti, a vendar na sledi.
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Dežela nagrad

Nihče se ni oziral na nikogar, vsi so bili
zagledani vase. To se je dogajalo večkrat, dogajalo se je
pred televizorjem, na trgu, za pisalno mizo ali v parku.
Slavnost praznine, ki jo prenašajo v živo. Pričakovanje,
da boš opažen, da boš dobil nagrado in ti bo namenjenih
nekaj lepih, bleščečih besed. Kje smo? Vedno tukaj.
Vedno zaradi žirije, ki objektivno razsoja. 

Natečaji za najboljšo čarobno besedo. Natečaji za najboljši
projekt. Oživitev materialnega poraza. Poraz
kot izhodišče, ki vodi proti svetlemu 
in funkcionalnemu prostoru. Nagrada za prvenec.
Nagrada za uslugo in nadarjenost. To je dežela nagrad. Vsak
ima zaradi njih enake možnosti. Nagrade mest. Nagrade
za razgledane ljudi. Kazen kot nagrada. Poraženci
so nominirani. Nominiranci so torej nagrajeni.
Nagrajeni narod. 
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Ne več za druge

Stvari brez imena, ki se premikajo kot vrvice v valovitem
snu. Plavaš po njegovem razoranem dnu. Skozi gladino,
ki jo lomi veslo, se prebija kupola svetilnika. Potem oči
v množici, potem samo še množica v očeh. Stvari, zapuščene

Kot povratni naslov. Nekoč smo živeli v očesni votlini. 
Obkoljeni. Plela nas je poškodovana senca. Zdaj pa
kakor znova. Zdaj to duši. Med hišami
in zapuščenim tirom je širok prehod, večji od odmerka

dnevnega vračanja v okoliš – v zapuščeno globočino.
To je res. Svatba je le ptičja. Na površini, ki se spušča
brez naklona, je konec junija odrezan kot mleček,
kot kopriva brez listov. Dokler se čakanje trga, ne

igra nobene vloge, proč leti kot saje. Pokop. Prehajaš
v njegovo stanje. Izgubljenost utripa. Pokošena trava, nagrabljene
veje, izsušeno, pograbljeno blato. To je tvoja ledina.
Najbližje mlatišče, mestno kopališče. Iz tega datuma se cedi

pečatni vosek. Manever ne napoči, vse to spenja kavelj, ki je 
ob nekaj zataknjen. Skorajšnja navigacija bo pri tako pičlem pogrezanju,
pri bredenju brez palice idealna, za tako mrtvo 
vidljivost? Tu in ne tu, nikakor. Prazno polje zadošča.   
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Iz novejše poljske poezije

Bartłomiej Majzel
 (1970)

Iz poljščine prevedla 
MARLENA GRUDA in KLEMEN PISK  
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Bartłomiej Majzel

 Bartłomiej Majzel (1970) pesnik, soustanovitelj pesniške skupine Na 
Dziko, organizator kulturnih prireditev, med drugim Festivala Ars Cameralis.  
Objavil je štiri knjige: Črvivost (1997), Smuk (2001), Bela Afrika (2006) in Ho-
telska doba (2009). Bil je nominiran za nagrado revije „Politika”. Je najmlajši 
dobitnik Literarne nagrade štirih stebrov (2003). Objavljal je v revijah: “Nowy 
Nurt”, “Czas Kultury”, “Kresy”, “Opcje”. Njegove pesmi so bile prevedene v slo-
venščino, angleščino, nemščino, bolgarščino in švedščino. Je avtor radijskih 
feljtonov in reportaž. Sodeluje z dnevnikom „Dziennik”. Živi v Katowicah.
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Bartłomiej Majzel / Iz poljščine prevedla Marlena Gruda in Klemen Pisk

ta zbrodnia mogła się wydarzyć tylko  
w tym hotelu – poród za pękniętą ścianą

istnieje język w jakim wiatr oddycha.  
jakaś bezmyślność z jaką wiejąc bierze ją i jego:  
oboje leżą nadzy jak morze które wkrótce ich zatopi.  
 
czasem rozcinam słońce. mimo zaćmienia  
które zawsze jest kobiece. dwie rzeki i dwa ciała.  
ona i on. skrzyżowani z drzewem którego gałęzie  
dźwigają cudze krzyże.  
 
wiatr bierze ich za ręce.  
on się w gałąź zamienia.  
ona krzyczy i rodzi.  
 
urodziła? urodzono?  
albo urodziło się samo?  
zluzowano. i zatrzymano  
gdy chciało iść pod prąd.  
 
istnieje język w którym coś umyka.  
kogoś brakuje. ktoś rodzi własny jęk.  
możliwe że tej nocy nic się nie urodzi  
poza tą wojną co tak delikatnie intonuje ciebie.  
 
kobieta drze się próbując coś z siebie  
wyksztusić. mężczyzna nerwowo chrząka.  
 
cokolwiek się urodzi za pękniętą ścianą.  
niech nie mówi zbyt płynnie. niech wiecznie się jąka.
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Bartłomiej Majzel / Iz poljščine prevedla Marlena Gruda in Klemen Pisk

ta zločin se je lahko zgodil samo 
v tem hotelu – porod za razpokano steno

obstaja jezik v katerem diha veter.
nekakšna nerazsodnost s katero jemlje njo in njega medtem ko piha:
ležita gola kot morje ki ju kmalu potopi.

včasih razrezujem sonce. kljub sončnemu mrku
ki je vedno ženski. dve reki in dve telesi.
ona in on. združena z drevesom katerega veje 
dvigajo tuje križe.

veter ju prime za roke.
on se spreminja v vejo.
ona kriči in rojeva.

je rodila? so rodili?
ali se je rodilo samo iz sebe?
spustili so. in so ustavili
ko je hotelo plavati proti toku.

obstaja jezik v katerem se nekaj izmika.
nekdo manjka. nekdo rojeva lastno stokanje.
Čisto mogoče da se to noč nič ne bo rodilo
razen tiste vojne ki tako nežno poudarja tebe.

ženska se dere in skuša izdaviti nekaj
iz sebe. moški živčno hrka.

kar koli se že bo rodilo za razpokano steno.
naj ne govori preveč tekoče. naj vselej jeclja. 
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Bartłomiej Majzel / Iz poljščine prevedla Marlena Gruda in Klemen Pisk

Odhod po hruške

če že tečeš moraš pasti. tako kot
padejo izčrpane mačke za postajo.
toda tek se vleče kot nadležen kašelj.
in očitno je odveč tista pripoved
o smrti. In težek pohod raznobarvnih
verovanj. saj bom tako ali tako pokleknil
nesoč ne več hruške. ne vino. temveč sebe.

če prestopim tisto kepo zemlje.
bom morda končno podaril večni
pokoj. ljudem ki dišijo po petroleju.
ki gorijo kot koče na divjem obzorju.

izmed vseh jezikov jemljem tiste 
nepogrešljive. ker se znova trudiš biti
del tega sveta. zato takoj poči strel.
in dež. kapljice mačkov.
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Bartłomiej Majzel / Iz poljščine prevedla Marlena Gruda in Klemen Pisk

Odhod po jabolka

naravnost v zid. dvesto na uro.
to bo polarna zvezda. mogoče katastrofa.
rožnata koža se razpoči kot razsuta stekelca.
a košček blaga zatrepeta kot metulj.

nad glavami obvisi razločen svit.
sij ki je tako čist da zagotovo ni namenjen nam.
ampak če že greš moraš teči. naravnost 
ker sem v zidu naredil angela.

ti si moja prozorna podlaga
udaril bom vanjo kot udarjajo osvetljena 
mesta. ko umira veselje nihče ne prinaša
sorodnikom črnega cvetja. zenica ki je odprta kot 

vrata je neobčutljiva kot gumb.
to je bil naporen dan. stisnem veke da bi
se spočil. končno moramo narediti nekaj za življenje.
na ta večbarvni praznik
na ta dan vsakdanji ali zadnji.
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Bartłomiej Majzel / Iz poljščine prevedla Marlena Gruda in Klemen Pisk

presenetljiv preobrat nekdanje zadeve

svetli znaki v predoru.
peščica bleščečih oblakov.

plačal sem. igral. ni mi bilo žal besed.

čudna pripoved.
z veliko nežnosti.
tok vizij. trpek okus
po urezu. grenak vonj po
zlomu. in še nekaj:
vsepovsod navzoče pike.
mesta v katerih
življenja ni težko bolje zlomiti.

oprijele so se konca vsakega stavka kot pošasti.
porajale so se iz njega ne da bi se spravile skupaj.
ampak poudarile so rob. zadnjo mejo.

naj grejo slepo naprej v to pošastno noč.
naj preskakujejo jarke in nosijo strah.

naj se pogovarjajo med sabo z ljubeznijo.

z jezikom bledikavih peg.
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Bartłomiej Majzel / Iz poljščine prevedla Marlena Gruda in Klemen Pisk

odrgnina

zakaj se manjšamo? 
rečeš: umazana sem.
toda dež ne umije spomina.

kdo nas pomanjšuje? kdo se nas odkriža?
kdo spušča mavrične črte z zaspanega neba?

kdo se nam v dlaneh klanja?
peščica umazanije moja ljuba. opral sem. prigoljufal 
nekaj ur več. iz katerih nič ne ostane.
celo če jih znam tako posrečeno imenovati. 
in jim pokazati mesto minulega bivanja.

nič ne ostane in ravno to pogrešam
ko sedim ponoči nad skledo.
in čistim predmete lestvice bacile

to pogrešam: tisočero prašnih delcev na poti.
izgubljene srečke na loteriji.
prerezana koža zapestja. čisto nebo predrto
z gibom roke. to pogrešam:
na to se ne oziram več.

peščica umazanije v torbi me bo napotila
k še večji količini. v moji so vdolbini zvite roke.
temen las na limoni. suh črv v svetlobi.
nobenih spominkov za nami. za planeti. za besedami.

praska na veki: črna črta ki prečrtava zrak.
njegov zgornji del napoveduje besede odpuščanja.
ki ko pridejo. ne bodo ustvarile dogodka.
samo dokazale bodo da se mora zgoditi. 
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Bartłomiej Majzel / Iz poljščine prevedla Marlena Gruda in Klemen Pisk

žari-in umira med škripajočimi plemeni

od vselej sem bil priključen na zemljo
z nekim čarobnim gričevjem.
z višavjem ki se pogreza v lase
ki se spuščajo iz starega telesa.

izginila sva nekje sredi avtoceste.
na to te opozarjam toda ravno odhajaš.
izlivaš preostanek kave. trkaš na mrzlo steno.
priklopljen sem na ples in plamen
ki ravno ugaša.
leteče sanje.

ali mi boš dala drugo različico te reke? je vprašal in izpljunil.
ampak odgovora ni nikoli zaslišal.
odšel je. zaloputnil z zemljo. zlomil je glasbo.

tok je isti kot včeraj. vrgel je proti rožam.
moram popiti nekaj vode.
moram prečesati sneg s prsti. prebrati 
listje in drevesa. pojesti tiste ki štrlijo.
shraniti tiste ki so skrite.
moram ven na dež. se uleči na vršičke trav
in mirno plavati s tokom k belim jezerom.
ker že slišim glasbo ki prihaja naravnost iz zvezd
torej bom poplesaval poplesaval v zvezdah.
in ne bo me ustavila želja po počitku
niti noben premik v smeri
v kateri ljubi svet.
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Bartłomiej Majzel / Iz poljščine prevedla Marlena Gruda in Klemen Pisk

skica za drugi svet – zacveti nenadoma kot gruča jablan

mora biti nekaj večjega kot celotno uničenje.

torej ustavi me
da ne bi danes česa spil
do dna.
ko bova že končala pogovor
in visela tik ob šanku
nekje na koncu sveta.
spet naju bodo iztrgali 
iz konteksta.

prebudila se bova v hiši v kateri bova zapustila 
svoji telesi. a telesi bosta rožnati in lahki.
kot bi spet vzljubili življenje.

ker mora biti nekaj večjega kot celotno uničenje.
torej se me spomnite.
ampak pozabite na mojo usodo.
in me ustavite pred samim seboj.
ker sedim tukaj in bingljam z nogami.
toda že iztegujem glavo proti kopnu
njegovi obrisi približujejo veliko neznanost.

poglej: najine sanje se bližajo koncu.
ponoči imava obliko sežganega listja.
ki so ga poslala visoka drevesa
da bi naju izbrisala. in da bi trmasto izbrisala svoje sledi v naju.
saj samo sediva na stopnicah.
se šaliva. hujšava.
plavava k nebu.   
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Bartłomiej Majzel / Iz poljščine prevedla Marlena Gruda in Klemen Pisk

mrlič se sreča z ogromnim kamnom – in spet zmaga

kopiči čustva. ne gnije.
zmeraj ustvarja nove celine.
afrika je otok na travi.
kapljica na preprogi.
solzica v kozarcu vode.

v norosti štrli prazna metoda.
ker je prazna vsaka. v njegovih modrikastih ustih.
torej ustvarja nova svetova.
rekonstruira mlada človeška telesa ki so se sprehodila po nebu.

ve da je blizu dež ki bo vse razpusti
in pika. postal bo kamen.

korenine se bodo pretisnile skozi zemljo proti
plešočim peskom. Pobegnile bodo treskaje z vrati
in za slovo si ne bodo povedale ničesar novega.

korenine se bodo pretisnile in bodo molile okrog dreves.
Tako torej je: on se sreča z ogromnim kamnom
ki mu jemlje govor. ker ga je obsedel gozd. zato
vidi privide. teža ga stiska 
in do sreče mu nič več ne manjka.

RpLirikon_XXI_37_2012_zvezek.indd   201 3/29/13   5:46 PM



202

Bartłomiej Majzel / Iz poljščine prevedla Marlena Gruda in Klemen Pisk

zgodovina enega sonca

zgoraj postaviva razmišljujoča šotora.
ki bosta med nama angelska pašnika.

konji brcajo s kopiti v žito.
dokler ne odpadejo zrna
dokler ne zraste sneg.

in bova gojila ples.
iztrebiva tiste ki so se je znojili in posušili
da bi bil življenjski prostor poln vetra.

tukaj sva častilca ognja.
proso in pšenico
polagava na žlico
in dvigava k nebu
da bi zadržala solze.

obred se dogaja ponoči:
drevesa kot dvojniki stopajo čez mlake.
čez slovanske megle.
vedno naju bo gnalo
dokler ne bodo utihnile psi.
tedaj bova začela trkati na drevesa: 
sveti hrast. bleščeča lipa. nenaspan jesen.

mrlič ni odšel. spi. 
noter naju spustijo šele ko
umazana in razkuštrana
z vlažno zemljo na obrazu
priznava: vse to so peli v neživem jeziku
sončni vzhod pozdraviva z razgaljeno glavo
položi svoje dlani. odpri.      
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Bartłomiej Majzel / Iz poljščine prevedla Marlena Gruda in Klemen Pisk

z dotikom je mogoče poenostaviti smrt.
torej se dotikava. vsakega ki izpade iz igre.
sonce je tudi dotaknjeno. skače od veselja. drhti.

zdaj se lahko umaknem v senco. da bi iztrebil. izvabil.
nobenemu drevesu nisem podoben. z očmi ki drhtijo kot orehi.
grizem grizem in goltam z ljubeznijo.

da bi posekal drevo
bi moral imeti v sebi 
njegove najgloblje korenine.
ali bevskanje.   
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Rp. Lirikon21 izhaja s pomočjo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, 
Mestne občine Velenje in pokroviteljev Mednarodnega Lirikonfesta Velenje.
 
Cena te številke v prosti prodaji: 12 evrov. Letna prednaročnina za dve izdaji: 21 evrov. 

Ob izidu dobijo avtorji in prevajalci 2 izvoda. Imetniki Lirikonfestovega abonmaja 
Odpiram knjigo, slovenske splošnoizobraževalne knjižnice, ki so gostiteljice Lirikon(fest)ovih 
degustacij (epeketanj 2012), pokrovitelji in partnerji UVKF prejmejo promocijske izvode. 

© Ustanova Velenjska knjižna fundacija (UVKF), 2012
® Rp. Lirikon21 in Akademija Poetična Slovenija sta zaščiteni blagovni znamki UVKF. 

V Lirikonovi galeriji v tej izdaji revije razstavlja Ivana Matoševič.

Dokumentarne fotografije so iz arhiva UVKF. 
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