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Mednarodni Lirikonfest Velenje (MLFV) je tradicionalni celole-

tni festival liričnih umetnosti XXI. st. – z osrednjim programom mednarodnega književnega srečanja v Velenju –, ki ga od 2002 organizirata
Ustanova Velenjska knjižna fundacija (UVKF) in Asociacija Velenika v
sodelovanju s tujimi in slovenskimi partnerji.

Mednarodni Lirikonfest Velenje je že dobro desetletje (od 2002) vpet
v predstavitve in popularizacijo umetniške literature XXI. st., njenih ustvarjalcev, prevajalcev, mednarodnih posrednikov, organizatorjev, urednikov
idr. poznavalcev slovenske, evropske in svetovne književnosti; vzpostavlja
in širi mednarodne književniške povezave, zlasti z izvirno in prevedeno
poezijo XXI. st. ter premišljevanji o spoznavni, povezovalni in kritični vlogi literature v evropski družbi in širše.
Lirikonfestova književniška omizja so zasnovana esejistično in z debatami na evropsko aktualne književne teme.
Mednarodni Lirikonfest Velenje združuje večletne književne projekte
(vzpostavljene v Velenju v letih od 2002 do 2014), ki v osrednjem festivalnem programu vsakoletno v živo prestavijo 2 x 21 evropskih idr. ustvarjalcev, prevajalcev, mednarodnih posrednikov idr. poznavalcev novejše
evropske/svetovne umetniške literature.
8
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Celoletni program mednarodnega Lirikonfesta Velenje obsega 21
produkcij, s katerimi se (z izvirnimi in prevodnimi revijalnimi objavami v
mednarodni Rp. Lirikon21, na festivalnih branjih, literarnih omizjih, rezidenčnih ustvarjalnih bivanjih idr. dogodkih) letno sreča ok. sto evropskih
idr. književnih ustvarjalcev, prevajalcev idr.
Mednarodni Lirikonfest Velenje zajema tako rekoč vse kroge, iz katerih se slovenska književnost širi med bralce: najmlajšim predstavlja mladinsko književnost; skrbi, da pridejo do glasu tudi mlajši književni ustvarjalci;
predstavlja sveže stvaritve uveljavljenih slovenskih in tujih književnikov;
na okroglih mizah odpira strokovne debate o aktualnih temah v slovenski/
evropski/svetovni književnosti idr.; vključuje lastno književnorevijalno in
občasno leposlovno knjižno produkcijo; širi bralno kulturo; nudi paleto
literarnih prireditev ter izkazuje mednarodno književno sodelovanje v slovenskem prostoru ter občasno z gostovanji oz. predstavitvami v tujini.
K Lirikonfestovi besedi so vabljeni uveljavljeni in uveljavljajoči se
evropski književni ustvarjalci, prevajalci, strokovni interpreti, uredniki, filozofi, esteti, mednarodni literarni posredniki idr. poznavalci ter spremljevalci izvirnega in prevedenega leposlovja (zlasti poezije XXI. st.).
Večletna glavna pokrovitelja mednarodnega Lirikonfesta Velenje sta
Mestna občina Velenje in Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

***

Večletne in osrednje literarne prireditve, nagrade, priznanja in publikacije Mednarodnega Lirikonfesta Velenje
Akademija Poetična Slovenija – od 2007 tradicionalna literarnoume9
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tniška prireditev v Velenju (izhodiščno/2006 vzpostavljena v pozdrav svetovnemu dnevu poezije, 21. marca) s slavnostno podelitvijo vseslovenske
književne nagrade velenjica-čaša nesmrtnosti za vrhunski 10-letni pesniški opus slovenskega književnika/-ce, ki pomembno zaznamuje umetniško
literaturo XXI. st. (tj. z najmanj dvema vrhunskima izvirnima pesniškima
zbirkama za odrasle ali otroke/mladino, prvič knjižno objavljenima v slovenskem jeziku v zadnjih desetih letih). Nagrado je med 2006 in 2013 prejelo osem vrhunskih slovenskih pesnikov – Andrej Medved (2006), Milan
Vincetič (2007), Milan Dekleva (2008), Vinko Möderndorfer (2009), Boris A. Novak (2010), Milan Jesih (2011), Peter Kolšek (2012) in Zoran
Pevec (2013). Od 2013/2014 je nagrada pospremljena oz. popularizirana s
knjižno izdajo 50-ih izbranih pesmi iz nagrajenčevega 10-letnega pesniškega opusa v XXI. st. (ob podelitvi v tekočem letu z izidom zbirke izbranih
pesmi nagrajenca prejšnjega leta).
Mednarodna Pretnarjeva nagrada ambasadorjem slovenske književnosti in jezika ter slovanskih kultur, podeljevana v Velenju od 2004, je
osrednja slovenska zahvala za trajnejše, večletne ali enkratne pomembne
prispevke pri mednarodnem književnem povezovanju oz. uveljavljanju
slovenske literature in jezika v tujini tistim zaslužnim posameznikom (izjemoma dvema ali skupini), enakovredno tujim in slovenskim državljanom, ki si po svetu v duhu dr. Toneta Pretnarja (1945–1992) svetovljansko
prizadevajo za seznanjanje s slovensko literaturo, slovenskim jezikom in
slovenskimi književniki. Je mednarodno priznanje tistim kulturnim posrednikom, ki izven Republike Slovenije, med drugimi narodi po svetu, širijo
živo zavedanje in védenje o slovenski literaturi in jeziku oziroma z njima
vzpostavljajo trajnejši mednarodni kulturni dialog, zanimanje in povezovanje (mdr. s spoznavanjem in prevajanjem novejše slovenske umetniške
literature, spodbujanjem in organiziranjem učenja slovenščine ter prevajanja slovenske književnosti, uveljavljanjem sodobnih slovenskih književnikov med drugimi narodi ipd.). Izborna merila vrednotijo vsa področja in
10
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zvrsti književnega oz. književniškega delovanja in ustvarjanja, s katerim je
izkazano pomembno mednarodno povezovanje in uveljavljanje slovenske
literature in jezika. Predlagani kandidati so lahko osebe katerega koli državljanstva na svetu (tudi osebe brez državljanstva). Pretnarjevo nagrado oz.
častni naslov »ambasador slovenske književnosti in jezika« so doslej prejeli:
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 in Andrej Rozman
(Slovenija), 2010 – Nadežda Starikova (Rusija), 2011 – Peter Scherber
(Nemčija/Avstrija), 2012 – Evgen Bavčar (Slovenija-Francija) in Orsolya
Gallos (Madžarska), 2013 – Nikollë Berishaj (Albanija). Od 2012 so v pridruženem sodelovanju Foruma slovanskih kultur vsi Pretnarjevi nagrajenci tudi »ambasadorji slovanskih kultur«.
Rp. Lirikon21 je mednarodna revija za poezijo XXI. st. in Lirikonfestove zadeve, ki jo od 2005 oz. od 2007 kot specializirano revijo/festivalno
antologijo sodobne slovenske in prevedene poezije XXI. st. izdaja Velenjska knjižna fundacija. Revija je osrednje namenjena popularizaciji poezije
XXI. st. – z objavami v izvirnih jezikih, izbranih slovenskih prevodih ter z
objavami izbranih prevodov novejše slovenske poezije v druge jezike (občasno tudi poezije in poetične dramatike za otroke, mladino in odrasle);
odprta je za književno esejistiko (s tematiko Lirikonfestovih književniških
omizij idr.) ter predstavlja in dokumentira Lirikonfestove prireditve, nagrade in priznanja. – Revija občasno prireja Lirikon(fest)ove degustacije
izbrane slovenske in prevedene poezije idr. liričnih umetnosti XXI. st., tj.
z revijalnimi predstavitvami/pesniškimi branji v Velenju idr. po Sloveniji,
v mednarodnih partnerskih povezovanjih/sodelovanjih pa občasno tudi
na književniških gostovanjih in festivalih v tujini. – Revija od 2006/2007
podeljuje na mednarodnem Lirikonfestu revijalno-festivalno-rezidenčno
priznanje lirikonov zlát za vrhunske revijalne prevode poezije XXI. st. v
slovenščino in iz slovenščine v druge jezike (oboje z izbranimi objavami v
11
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Rp. Lirikon21). Priznanje je izkazano z nagradnim 21-dnevnim ustvarjalnim bivanjem na mednarodni književniško-prevajalski rezidenci v Velenju
oz. s povabilom na Lirikonfestovo gostovanje v tujini. Dosedanji prejemniki priznanja: 2007 – Andrej Medved (SI), 2008 – Mateja Bizjak Petit (FR),
2009 – Draga Rinkema (NL) in Urška Zupanec (SI), 2010 – Peter Kuhar
(SI/CZ), 2011 – Tanja Petrič (SI), 2012 – Andrej Pleterski (SI), 2013 –
Željko Perović (BA/SI) in Lenka Daňhelová (CZ).
Lirikonfestov zlát je bienalno festivalno priznanje (podeljevano od
2008) za najtehtnejši esej na evropsko aktualno temo Lirikonfestovega književnega omizja. Dosedanji prejemniki priznanja: 2008 – Mitja Čander (SI)
in Meta Kušar (SI); 2010 – ni bilo podeljeno; 2012 – Manca Erzetič (SI).
Mednarodna književniško-prevajalska rezidenca v Velenju, vzpostavljena 2007 v organizaciji Ustanove Velenjska knjižna fundacija (UVKF),
je večletni kulturni projekt mednarodnega književnega sodelovanja v slovenskem prostoru, namenjen(a) ustvarjalnemu bivanju tujih in slovenskih
književnikov, prevajalcev in mednarodnih posrednikov novejše umetniške
literature; prednostno književnim prevajalcem slovenske literature XXI.
st. v druge evropske jezike; tistim, ki ustvarjajo, prevajajo, spoznavajo, interpretirajo, posredujejo, popularizirajo in promovirajo novejšo umetniško literaturo ter s slovenskim prostorom vzpostavljajo in širijo trajnejše
mednarodne književniške povezave, organizirajo mednarodne izmenjave
in gostovanja z udeležbo slovenskih avtorjev ipd. Z 21-dnevnimi ustvarjalnimi/rezidenčnimi bivanji v Velenju so nagrajeni tuji ali slovenski književni
prevajalci, ustvarjalci in mednarodni posredniki. Merili za ustvarjalno bivanje tujih književnih prevajalcev sta ocena izbora prevajalčevih prevodnih
del ter kakovost/reference prevajalcev/njihovih prevodov; merilo za tuje in
slovenske književne ustvarjalce je vrhunska kakovost njihovih literarnih
del; merilo za gostovanje mednarodnih posrednikov slovenske literature
so izkazane reference njihovega večletnega (so)delovanja na tem področju.
12

LIRIKONFESTOVE ZADEVE / LIRIKONFEST'S AFFAIRS

Na rezidenci so med 2007 in 2013 gostovali: Marko Kravos (SI), Andrej
Medved (SI), Milan Vincetič (SI), Tone Peršak (SI), Milan Dekleva (SI),
Meta Kušar (SI), Mateja Bizjak Petit (FR), Draga Rinkema (NL), Lenka Daňhelová (CZ), Peter Kuhar (SI/CZ), Matjaž Kmecl (SI), Admiral
Mahić (BA), Kristína Potočňáková (SK), Marlena Gruda (PL), Tanja Petrič (SI), Laima Masytė (LT), Feliciano Sánhez Chan (MX), Petr Mainuš
(CZ), Žarko Milenić (BA), Milo Jukić (BA) idr.
Lirikonfestovi mednarodni rezervati za poezijo (izbrani ambienti
inspiracije, refleksije in diskurza ter rezidenčnih bivanj ustvarjalcev, prevajalcev, mednarodnih posrednikov in interpretov umetniške literature XXI.
st.) z rastočo večmedijsko galerijo (mobilnim virtualnim paviljonom) umetniško interpretiranih evropskih agresijskih in diskriminacijskih pojavov
v literaturi XXI. st., pospremljeno z razstavo izbranih mineralov Evrope,
je mednarodni-trilaterarni projekt JV-evropskega književnega sodelovanja
(2014–2016), ki z osrednjo vključenostjo 21-ih izbranih evropskih književnih ustvarjalcev, prevajalcev, interpretov in mednarodnih posrednikov
umetniške literature XXI. st. s partnerji iz treh evropskih mest v treh evropskih državah na impresivno-inspirativno-zgodovinskih lokacijah širi, povezuje in nadgrajuje v zadnjem desetletju (2002–2013) uspešno vzpostavljene
večletne dejavnosti mednarodnega festivala liričnih umetnosti Lirikonfest
Velenje (SI), tj. s skupnimi cilji in vpogledi spoznavne evropske književnosti (med schengensko brezmejnostjo in poetičnim babilonom v srednjein JV-evropskem rizomu ter širše), tj. ohranjanja, širjenja in povezovanja
evropskih nacionalnih identitet, globalizacije jezikov sodobne evropske literature in družbe …, tj. z manifest(ativ)nim sporočilom POETOFOBIJA/
ADP 21 – strah pred poezijo in pesniki, premišljujočimi o agresijskih
in diskriminacijskih pojavih 21. st. (genocid, totalitarizem, nacionalizem,
etnična različnost, verska nestrpnost, rasizem, izbrisani, diaspora, emigracija, imigracija, pedofilija, homofobija, seksizem …) – njihovih umetniških
interpretacijah in odsevih v novejši literaturi. V Lirikonfestovih mednaro13
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dnih rezervatih za poezijo festivalno izbrani književni ustvarjalci, prevajalci, teoretiki idr. razumniki XXI. st. predstavijo/interpretirajo izvirno in
prevedeno poezijo ter refleksijo o aktualnih vprašanjih književnega ustvarjanja, vrednotenja in posredovanja drugim narodom.
Ustanova Velenjska knjižna fundacija
Mednarodni Lirikonfest Velenje
Ivo Stropnik, vodja fundacije in festivala
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International Lirikonfest Velenje (MLFV) is a traditional year round festival of lyrical arts XXI. century – with the central programme of international literary meeting in Velenje –, which is since 2002 organized by Institution Velenjska knjižna fundacija (UVKF) and Association Velenika
in cooperation with foreign and Slovene partners.
International Likonfest Velenje over the last decade (since 2002) embedded in the presentation and popularization of art literature of XXI. century, its creators, translators, international mediators, organizers, editors and
other experts of Slovenian, European and worldwide literature; establishes
and expands international literary links, in particular with the original and
translated poetry XXI. century and reflection on the cognitive, connecting
and critical role of literature in European society and beyond.
Lirikonfest’s literary tables are designed essays and debates on topical
European issues.
International Lirikonfest Velenje combines of several years literary
projects (established in Velenje between 2002–2013), which in central festival programme annually introduce live 21 European and other creators,
translators, international mediators and other experts of modern European/
world artistic literature.
Year round programme of International Lirikonfest Velenje contains
21 productions, which is (original and conducting periodical publications
of International Rp. Lirikon21, at the festival readings, literary roundtables,
resident creative residences and other events) meets annually about hundred European and other literary creators, translators and other.
International Lirikonfest Velenje covers so to say all spheres, from
which the Slovenian literature is extended among readers: it represents to
the youngest youth literature; it concerns, that also younger literary creators
15
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are being heard; represents new creations of established Slovenian litterateurs; it also opens professional debates on roundtables, which are about actual topics in Slovene literature and other; involves its own literary-magazine
and periodically literature book production; extends reading culture; offers
a palette of literary events and shows the international literary cooperation
in Slovenian area and occasionally by hosting or performances abroad.
To the Lirikonfest’s word are invited established and European literary
creators in progress, translators, professional interpreters, editors, philosophers, aesthetes, international literary mediators and other experts and
companions of original and translated literature (especially XXI. century
poetry).
The main sponsors of International Lirikonfest Velenje are, of several years,
MK/JAK RS and Velenje Municipality.

***

Main literary events, awards and publications
of International Lirikonfest Velenje (MLFV)
Academy Poetic Slovenia (APS) – since 2007, a traditional literary and
artistic event in Vilene (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
Slovenian author, who made a significant impact on XXI. century literature (with at least two top original poetry collections for adults or children/
youth, first published in a book or a magazine, or staged/performed in the
Slovenian language during last ten years). – So far the award went, during
2006 and 2013, to eight top Slovenian poets – Andrej Medved (2006), Milan Vincetič (2007), Milan Dekleva (2008), Vinko Möderndorfer (2009),
16
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Boris A. Novak (2010), Milan Jesih (2011), Peter Kolšek (2012) and Zoran
Pevec (2013). Since 2013/2014 the award is being accompanied or popularized with book edition of 50 selected poems from prizeman poetical opus of
the decade in XXI. century (at granting in the current year by publication of
selected poems collection, regard to the prizeman in the year before).
The international Pretnar award. Since 2004 the HMSK/MLFV programme, 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)
and Slavic cultures worldwide. – MPN ASKJ represents the central Slovenian
thanks for long-lasting, over several years or single important contributions
to international literary integration or enforcement of Slovenian literature
and language to those deserving 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 intermediaries 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 contemporary Slovenian literature, promotion and organization of learning the Slovenian language, and translation
of Slovenian literature, promoting contemporary 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 promotion of Slovenian literature
and language. Proposed candidates can be of any nationality (including stateless individuals). So far, the award and the ASKJ honorary title have been
awarded to: 2004 – Ludwig Hartinger (Austria), 2005 – František Benhart
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(Czech Republic), 2006 – Gančo Savov (Bulgaria), 2007 – Božena and Emil
Tokarz (Poland), 2008 – Kari Klemelä (Finland) , 2009 – Matjaž Kmecl
and Andrej Rozman (Slovenia), 2010 – Nadežda Starikova (Russia), 2011
– Peter Scherber (Germany/Austria), 2012 – Evgen Bavčar (Slovenia-France) and Orsolya Gallos (Hungary), 2013 – Nikollë Berishaj (Albania). Since 2012 are in joined cooperation of Slavic culture Forum all Pretnar’s prizemen also known as the »ambassadors of Slavic cultures«.
Rp. Lirikon21 is an international journal of XXI. century poetry and
Lirikonfest’s affairs issued by UVKF since 2005 or 2007 as a specialized journal/festival anthology of contemporary Slovenian poetry XXI. century. The
main purpose of the journal is to popularise XXI. century poetry – through
publication of works in their original languages, of Slovenian translations
and of publications of selected translations of contemporary Slovenian poetry into other languages (occasionally poetry and poetic drama is included
for children, youth and adults); and it is also open to literary essays (with
topics of Lirikonfest’s literary roundtables and other) and it presents and
documents Lirikonfest’s events, awards and acknowledgements. The magazine hosts Lirikon(fest)’s tastings (LD), of selected and translated Slovenian
poetry, and other lyrical arts XXI. century, i.e. with magazine presentations/
poetry readings in Velenje and across Slovenia, in international partner linking/cooperation and occasionally at international literary tours, exchanges
or festivals abroad. – Since 2006/2007 the journal grants (at HMSK/Lirikonfest) an annual magazine-festival-residential recognition lirikon’s zlát (LZ)
for the top magazine translations of XXI. century Slovene poetry (every odd
year) and since 2010 biennially (every even year) equal to the top magazine
translations of Slovene poetry XXI. century into other languages (both published in Rp. Lirikon21). The recognition is honoured through invitation
to rewarded 21-days creative dwellings on international literary-translating
residence in Velenje or through invitation to the Lirikonfest’s hosting abroad. So far, the recognition has been awarded to: 2007 – Andrej Medved (SI),
18
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2008 – Mateja Bizjak Petit (FR), 2009 – Draga Rinkema (NL) and Urška
Zupanec (SI), 2010 – Peter Kuhar (SI/CZ), 2011 – Tanja Petrič (SI), 2012
– Andrej Pleterski (SI), 2013 – Željko Perović (BA/SI) and Lenka Daňhelová (CZ).
Lirikonfest’s zlát is the biennial festival’s recognition (awarded since
2008) for most substantial literary essay on the current European theme of
the LIrikonfest’s literary roundtable. So far, the recognition has been awarded to: 2008 – Mitja Čander (SI) and Meta Kušar (SI); 2012 – Manca Erzetič (SI). In the year 2010, the biennial recognition hasn’t been awarded.
International literary-translating residence in Velenje (MKPRV),
founded 2007 in organization of Institution Velenjska knjižna fundacija
(UVKF) and under the main sponsorship of Municipality Velenje and JAK
RS, is a several years old cultural project of international cooperation in the
Slovenian literary space. The purpose of MKR UVKF is a creative residing
of Slovenian and foreign writers, translators and international mediators of
contemporary artistic literature; preferential meant to the literary translators
of Slovene literature XXI. century into other European languages; to those,
who create, translate, recognize, interpret, mediate, popularize and promote
the contemporary artistic literature and who with Slovenian literary space
establish and expand more permanent international literary linking, organize international changings and hosting through participation of Slovene
authors and similar. With 21-days creative/residential dwellings in Velenje
are annually awarded at least three foreign or Slovene literary translators,
creators and international mediators. Criteria for the creative residing of literary translators at MKR UVKF are the assessment of selected translators’
work and translation quality/ translators’ or their translation’s references.
Criterion for creative residence of foreign and Slovenian literary artists is the
top quality of their literary works; the criterion for hosting international literature mediators of Slovene literature is their presented multi-reference(s)
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of action in this area. Hosting honoured on MKPRV during 2007 and 2013:
Marko Kravos (SI), Andrej Medved (SI), Milan Vincetič (SI), Tone Peršak
(SI), Milan Dekleva (SI), Meta Kušar (SI), Mateja Bizjak Petit (FR), Draga Rinkema (NL), Lenka Daňhelová (CZ), Peter Kuhar (SI-CZ), Matjaž
Kmecl (SI), Admiral Mahić (BA), Kristína Potočňáková (SK), Marlena
Gruda (PL), Tanja Petrič (SI), Laima Masytė (LT), Feliciano Sánhez Chan
(MX), Petr Mainuš (CZ), Žarko Milenić (BA), Milo Jukić (BA) and other.
Lirikonfest’s international reserves for poetry (selected ambiences
of inspiration, reflection and discourse and the establishment of residential / creative living / roaming authors, translators, international mediators and interpreters of artistic literature in XXI. century) with increased
multimedia gallery (mobile virtual pavilion) artistic interpreted European
aggressive and discriminative phenomena in literature of XXI. century, accompanied with geological exhibition of selected European minerals is an
international three-lateral project of SE European literary cooperation, in
the years (2014-2016) and the central involvement of 21 selected European
literary artists, translators, interpreters and international mediators of XXI.
century artistic literature, this project is going to take place in 3 European
cities/countries (impressive-inspirational and historical locations) in order
to establish new ‘reserves for XXI. century poetry (residential platforms due
to stays for the selected creative literary artists and translators of artistic literature XXI. century), with partners from 3 European cities in 3 European
countries on impressive-inspirational and historical locations extends, links
and implements in the last decade (during 2002‒2013) successfully established several years old activities regard to international festival of lyrical
arts Lirikonfest Velenje (SI), that is with common goals and views of intuitive European literature (among Schengen boundlessness and poetical Babylon in SE European Rhizome and wider), conservations, expansions and
connections of European national identities, language globalization of modern European literature and society …, i.e. through the manifested message
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POETHOPHOBIA AD 21 ‒ Poetry- and poetophobia, considered about
aggressive and discriminative phenomena of XXI. century (genocide, totalitarianism, nationalism, ethnical diversity, religious intolerance, racism,
the “erased”, diaspora, emigration, immigration, pedophilia, homophobia,
sexism …). In Lirikonfest’s international reserves for poetry, festival selected literary creators, translators, theorists and other intellectuals of XXI.
century present/interpret original and translated poetry and reflexion about
actual questions of literary creation, evaluation and mediation to other nations.
Institution Velenjska knjižna fundacija
International Lirikonfest Velenje
Ivo Stropnik, Head of the Foundation and Festival
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Das internationale Lirikonfest Velenje (MLFV) ist ein traditionelles, ganzjähriges Festival lyrischer Künste im XXI. Jhr. – mit dem zentralen Programm des internationalen literarischen Treffens in Velenje –, welches
von der Institution Velenjska knjižna fundacija (UVKF) und Assoziation
Velenika seit 2002 in Zusammenarbeit mit fremden und slowenischen Partnern organisiert wird.
Das internationale Lirikonfest Velenje ist schon ein gutes Jahrzehnt
(seit 2002) in die Veranstaltungen und Popularisierung der Kunstliteratur
des XXI. Jhrs., ihrer Schöpfer, Übersetzer, internationaler Mittler, Veranstalter, Redakteure und anderer Kenner der slowenischen, europäischen und
Weltliteratur eingespannt; es verbreitet und führt internationale literarische Verbindungen herbei, insbesondere mit der originellen und übersetzten Poesie des XXI. Jhrs. und mit Betrachtungen über die Erkenntnisrolle,
sowie auch über die Verbindungs- und über die kritische Literaturrolle in
europäischer Gesellschaft und breiter.
Lirikonfests Tafelrunden sind essayistisch konzipiert und mit Debatten
unter Bezug auf europäische Literaturtagesthemen.
Das internationale Lirikonfest Velenje vereinigt mehrjährige literarische Projekte (errichtet in Velenje im Verlauf von 2002–2013), die jedes Jahr
im zentralen Festivalprogramm 21 europäische und andere Schöpfer, Übersetzer, internationale Mittler und andere Kenner modernerer künstlerischer
europäischer Literatur/Weltliteratur Live darstellen.
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Das ganzjährige Programm des internationalen Lirikonfest Velenje
umfasst 21 Produktionen, mit denen sich (mit den originellen und übersetzerischen Zeitschriftpublikationen in der internationalen Rp. Lirikon21,
auf der Festivalverlesung, auf den literarischen Tafelrunden, kreativen Residenzaufenthalten und anderen Ereignissen) jährlich ungefähr hundert europäische und andere literarische Schöpfer, Übersetzer u. a. treffen.
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Das internationale Lirikonfest Velenje schließt praktisch alle Kreise
ein, von denen die slowenische Literatur sich unter Leser verbreitet: zu den
Jüngsten stellt es die Jugendliteratur dar; es sorgt dafür, dass auch jüngere
Literaturschöpfer zur Stimme kommen; es stellt neue geistige Schöpfungen
durchgesetzter slowenischer Schriftsteller dar; an den Tafelrunden eröffnet
es Fachdebatten über Tagesthemen in der slowenischen Literatur u. a.; es
bezieht eigene Literatur- und Zeitschriftproduktion, sowie auch periodisch
belletristische Bücherproduktion ein; es verbreitet die Lesekultur; es bietet
eine Palette von literarischen Veranstaltungen und erweist die internationale Zusammenarbeit im slowenischen Raum und periodisch mit Darstellungen im Ausland.
Zu dem Lirikonfests Wort werden durchgesetzte und diejenige, die versuchen, sich durchzusetzen, also europäische Literaturschöpfer, Übersetzer,
Fachinterpreten, Redakteure, Philosophen, Ästheten, internationale literarische Mittler u. a. Kenner und Folger der originellen und übersetzten Belletristik (insbesondere der Poesie des XXI. Jhrs.) eingeladen.
Die mehrjährigen Hauptgönner des internationalen Lirikonfest Velenje
sind die Öffentliche Bücheragentur der Republik Slowenien (MK/JAK
RS) und die Stadtgemeinde Velenje.

***

23

LIRIKONFESTOVE ZADEVE / LIRIKONFEST'S AFFAIRS

Zentrale literarische Veranstaltungen, Kulturpreise,
Anerkennungen und Publikationen des Internationalen
Lirikonfest Velenje
Akademie poetisches Slowenien (APS) – seit 2007 eine traditionelle
literarisch-künstlerische Veranstaltung in Velenje (mit Ausgangserrichtung
2006 zum Gruß des Poesiewelttages, am 21. März) mit der festlichen, gesamtslowenischen, literarischen Preisverleihung Becher der UnsterblichkeitVelenjica (ČNV) für das zehnjährige dichterische Spitzenopus des slowenischen Schriftstellers oder der slowenischen Schriftstellerin, welcher/welche
bedeutend die künstlerische Literatur des XXI. Jhrs. kennzeichnet (d. h. mit
wenigstens zwei originellen, dichterischen Spitzensammlungen für Erwachsene oder für Kinder/Jugend, zum ersten Mal schriftsprachlich veröffentlicht in slowenischer Sprache in letzten zehn Jahren). Der Literaturpreis
ČN-V wurde zwischen 2006 und 2013 an acht slowenische Spitzendichter
verliehen – Andrej Medved (2006), Milan Vincetič (2007), Milan Dekleva
(2008), Vinko Möderndorfer (2009), Boris A. Novak (2010), Milan Jesih
(2011), Peter Kolšek (2012) und Zoran Pevec (2013). Seit 2013/2014 wird
der Preis mit der Buchausgabe von 50 auserwählten Gedichten aus dem zehnjährigen Dichteropus im XXI. Jhr. begleitet bzw. verbreitet (bei der Verleihung im laufenden Jahr mit der Sammlungsausgabe der auserwählten Gedichte vom Preisträger im Vorjahr).
Der Internationale Pretnar Preis (MPN) zu den Botschaftern slowenischer Literatur und Sprache (ASKJ) und slawischer Kultur (SK), verliehen in
Velenje seit 2004, ist ein zentraler Dank für permanente, mehrjährige oder
einmalige wichtige Beiträge bei internationaler literarischer Vergesellschaftung bzw. Durchsetzung slowenischer Literatur und Sprache im Ausland
zu denjenigen verdienstvollen Einzelnen (ausnahmsweise zwei oder einer
Gruppe), den fremden und slowenischen Staatsangehörigen gleichwertig,
die sich weltweit im Geiste von Dr. Tone Pretnar (1945–1992) weltläufig fürs
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Kennenlernen von slowenischer Literatur, slowenischer Sprache und slowenischen Schriftstellern einsetzen. Dieser Preis ist auch eine Anerkennung
zu denjenigen Kulturmittlern, die außerhalb Sloweniens, unter anderen
Nationen in der Welt, lebhaft das Bewusstsein und die slowenische Literatur- und Sprachkenntnisse verbreiten, bzw. mit ihnen einen dauerhaften
internationalen Kulturdialog schaffen, außerdem auch das Interesse und
die Verbindung daran (unter anderem durch das Erkennen und die Übersetzung der neueren slowenischen Kunstliteratur, durch die Ermunterung
und Organisierung zum Slowenischlernen und die Übersetzung der slowenischen Literatur, die Durchsetzung von modernen slowenischen Schriftstellern unter anderen Nationen o. ä.) Die Auswahlkriterien bewerten alle
Literaturgebiete und Arten der literarischen Tätigkeit und Schaffung, mit
der eine wichtige inernationale Verbindung und Durchsetzung der slowenischen Literatur und Sprache erwiesen ist. Die Nominierung erfolgt unter
den Personen aus der ganzen Welt, von jeder Staatsangehörighkeit (auch
unter den staatenlosen Personen). Der Pretnarpreis bzw. der ASKJ Ehrentitel ging bisher an: 2004 – Ludwig Hartinger (Österreich), 2005 – František
Benhart (Tschechien), 2006 – Gančo Savov (Bulgarien), 2007 – Božena
und Emil Tokarz (Polen), 2008 – Kari Klemelä (Finnland), 2009 – Matjaž
Kmecl und Andrej Rozman (SI), 2010 – Nadežda Starikova (Russland),
2011 – Peter Scherber (Deutschland/Österreich), 2012 – Evgen Bavčar
(Slowenien-Frankreich) und Orsolya Gallos (Ungarn), 2013 – Nikollë Berishaj (Albanien). Seit 2012 sind in der angeschlossen Forumzusammenarbeit der slawischen Kulturen alle Pretnars Preisträger auch die »Botschafter
der slawischen Kulturen«.
Rp. Lirikon21 ist eine internationale Zeitschrift für Poesie des XXI.
Jhrs. und Lirikonfests Angelegenheiten, welche seit 2005 bzw. 2007 als
eine spezialisierte Zeitschrift/Festivalanthologie der modernen slowenischen und übersetzten Poesie des XXI. Jhrs. von der UVKF herausgegeben
wird. Die Zeitschrift ist zentral der Bekanntmachung von Poesie des XXI.
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Jhrs. zugedacht – mit Publikationen in originellen Sprachen, auserwählten slowenischen Übersetzungen und mit Publikationen von auserwählten Übersetzungen der modernen slowenischen Poesie in andere Sprachen
(periodisch auch Poesie und poetische Dramatik für Kinder, Jugend und
Erwachsene); sie ist für die literarische Essayistik offen (durch die Thematik der Lirikonfests Literaturtafelrunden u. a.) und präsentiert sowie auch
dokumentiert Lirikonfests Veranstaltungen, Preise und Anerkennungen.
– Die Zeitschrift veranstaltet periodisch die Lirikon(fest)s Degustationen
(LD) der auserwählten slowenischen und übersetzten Poesie u. a. lyrischen
Künste des XXI. Jhrs., d. h. mit zeitschriftlichen Darstellungen/dichterischem Lesen in Velenje und anderenorts in Slowenien, in internationalen
Partnerverbindungen/Zusammenarbeiten aber periodisch auch auf literarischen Auslandsmeetings und Festivals, die ebenso im Ausland veranstaltet werden. – Die Zeitschrift verleiht seit 2006/2007 im Rahmen des internationalen Lirikonfestes die Zeitschriften-Festival-Residenzanerkennung
Lirikons Zlát (LZ) für die Spitzenzeitschriftübersetzungen der Poesie im
XXI. Jhr. ins Slowenische (alle ungeraden Jahre), bzw. seit 2010 zweijährig
(alle geraden Jahre) gleichwertig für die Spitzenzeitschriftübersetzungen der
slowenischen Poesie des XXI. Jhrs. in andere Sprachen (beides mit den auserwählten Publikationen in Rp. Lirikon21). Die Anerkennung ist durch die
Einladung zum 21-tägigen schöpferischen Aufenthalt an der internationalen literarisch-übersetzerischen Residenz in Velenje erwiesen bzw. durch die
Einladung zum Lirikonfests Auslandsmeeting. Die bisherigen Anerkennungen gingen an: 2007 – Andrej Medved (SI), 2008 – Mateja Bizjak Petit (F),
2009 – Draga Rinkema (NL) und Urška Zupanec (SI), 2010 – Peter Kuhar
(SI/CZ), 2011 – Tanja Petrič (SI), 2012 – Andrej Pleterski (SI), 2013 – Željko Perović (BA/SI) und Lenka Daňhelová (CZ).
Lirikonfests Zlát ist eine zweijährige Festivalanerkennung (seit 2008
verliehen) für den bedeutendsten Essay im Hinblick auf europäisches Tagesthema der Lirikonfests Literaturrundtafel. Die bisherigen Anerkennungen
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gingen an: 2008 – Mitja Čander (SI) und Meta Kušar (SI); 2012 – Manca
Erzetič (SI). Die zweijährige Anerkennung wurde im Jahr 2010 nicht verliehen.
Die Internationale literarisch-übersetzerische Residenz in Velenje (MKPRV), errichtet im Jahr 2007, im Schutz der Institution Velenjska
knjižna fundacija (UVKF) und unter dem Hauptehrenschutz der Stadtgemeinde Velenje und JAK RS, ist ein mehrjähriges Kulturprojekt der internationalen literarischen Zusammenarbeit in slowenischem Raum und ist dem
kreativen Aufenthalt fremder und slowenischer Schriftsteller, Übersetzer
und internationaler Mittler der neueren Kunstliteratur zugedacht; den literarischen Übersetzern slowenischer Literatur des XXI. Jhrs. in andere europäische Sprachen vorrangig; zu denjenigen zugedacht, die schöpferisch/
künstlerisch tätig sind, die übersetzen, erkennen, interpretieren, vermitteln,
popularisieren und welche die neuere Kunstliteratur promovieren und die
mit dem slowenischen Raum immer wieder errichten und dauerhaftere internationale literarische Verbindungen verbreiten. Sie organisieren internationalen Austausch und Auslandstreffen mit der Teilnahme slowenischer
Authoren o. ä. Mit 21-tägigen kreativen Residenzaufenthalten in Velenje
werden jedes Jahr wenigstens drei fremde oder slowenische literarische
Übersetzer, Schöpfer und internationale Mittler prämiiert. Die Kriterien für
den kreativen Aufenthalt der fremden literarischen Übersetzer bei MKPRV
sind die Auswahlrezension der vom Übersetzer übersetzten Werke und die
Qualität/Referenzen der Übersetzer/ihrer Übersetzungen; das Kriterium
für die fremden und slowenischen literarischen Schöpfer ist die Topqualität
ihrer literarischen Werke; das Kriterium für das Auslandsmeeting internationaler Mittler der slowenischen Literatur sind nachprüfbare Referenzen
ihrer mehrjährigen Mitarbeit in diesem Bereich. Bei MKPRV gastierten
zwischen 2007 und 2013 folgende Schöpfer: Marko Kravos (SI), Andrej
Medved (SI), Milan Vincetič (SI), Tone Peršak (SI), Milan Dekleva (SI),
Meta Kušar (SI), Mateja Bizjak Petit (FR), Draga Rinkema (NL), Lenka
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Daňhelová (CZ), Peter Kuhar (SI-CZ), Matjaž Kmecl (SI), Admiral Mahić
(BA), Kristína Potočňáková (SK), Marlena Gruda (PL), Tanja Petrič (SI),
Laima Masytė (LT), Feliciano Sánhez Chan (MX), Petr Mainuš (CZ),
Žarko Milenić (BA), Milo Jukić (BA) u. a.
Die Lirikonfests internationale Poesiereservate (auserwähltes Inspirations-, Reflexions- und Diskursambiente und Residenzaufenthalte der
Schöpfer, Übersetzer, internationaler Mittler und Interpreten der Kunstliteratur des XXI. Jhrs.) mit einer wachsenden Multimediengalerie (mit dem
mobilvirtuellen Pavillon) künstlerisch interpretierter europäischer Aggressions- und Diskriminierungserscheinungen in der Literatur des XXI. Jhrs.,
in Begleitung von der Austellung der auserwählten europäischen Mineralien, ist ein internationales-dreilaterales Projekt der südöstlich-europäischen
literarischen Mitarbeit (2014–2016), welches zentral 21 auserwählte europäische literarische Schöpfer, Übersetzer und internationale Mittler der
Kunstliteratur des XXI. Jhrs. einschließt, mit den Partnern aus drei europäischen Städten in drei europäischen Ländern auf beeindruckend-inspirativ-historischen Standorten verbreitet, verbindet und vervollständigt im
letzten Jahrzehnt (von 2002 bis 2013) erfolgreich errichtete mehrjährige
Tätigkeiten des internationalen Festivals der lyrischen Künste Lirikonfest Velenje (SI). D. h. auch mit gemeinsamen Zielen und Einsichten von
der europäischen Erkenntnisliteratur (zwischen der Schengen Grenzenlosigkeit und dem poetischen Babylon im südöstlicheuropäischen Raum
und breiter), sowie auch Erhaltungen, Ausweitungen und Verbindungen
europäischer Nationalidentitäten, Globalisierung der Sprachen und Gesellschaft …, d. h. mit der manifesten Botschaft POETOPHOBIE ADP
21 – Poesie- und Dichterphobie, über die Aggressions- und Diskriminierungserscheinungen im 21. Jhr. nachdenkend (Völkermord, Totalitarismus, Nationalismus, ethnische Vielfalt, religiöse Intoleranz, Rassismus,
die Gelöschten, Diaspora, Auswanderung, Einwanderung, Pädophilie, Homophobie, Sexismus …). In den Lirikonfests internationalen ‚Poesiere28
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servaten‘ präsentieren/interpretieren die festivalauserwählten literarischen
Schöpfer, Übersetzer, Theoretiker u. a. Intellektuellen des XXI. Jhrs. die
originelle und übersetzte Poesie und die Reflexion über die Gegenwartsfragen des literarischen Kunstschaffens, der Bewertung und Vermittlung
zu anderen Völkern.
Institution Velenjska knjižna fundacija
Internationales Lirikonfest Velenje
Ivo Stropnik, Stiftungs- und Festivalleiter
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POETOFOBIJA/ADP 21 – strah pred poezijo in pesniki,
premišljujočimi o agresijskih in diskriminacijskih pojavih
XXI. st. – njihovih umetniških interpretacijah
in odsevih v novejši literaturi
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Nagrade in priznanja Lirikonfesta Velenje 2014

Vseslovensko

AKADEMIJA POETIČNA SLOVENIJA

VELENJICA-ČAŠA NESMRTNOSTI
za vrhunski desetletni pesniški opus
slovenskega književnika/književnice, ki pomembno
zaznamuje umetniško literaturo XXI. st.
Nagrajenci 2006–2014
2006 – Andrej Medved
2007 – Milan Vincetič
2008 – Milan Dekleva
2009 – Vinko Möderndorfer
2010 – Boris A. Novak
2011 – Milan Jesih
2012 – Peter Kolšek
2013 – Zoran Pevec
2014 – Esad Babačić
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SLOVENSKEMU PESNIKU

Esadu Babačiću
KNJIŽEVNO NAGRADO

velenjica-čaša
nesmrtnosti
2014
za vrhunski desetletni pesniški opus,
ki pomembno zaznamuje umetniško literaturo XXI. st.
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Esad Babačić (1965, Ljubljana), slovenski pesnik in publicist. Kot najstnik pel v novovalovski skupini Via Ofenziva in spesnil Proleterja. Na ljubljanski filozofski fakulteti je študiral srbski in hrvaški jezik ter slovenščino.
Bil nekaj časa pisec oglaševalskih besedil pri agenciji Saatchi & Saatchi. Igral
v filmu Outsider. Bil dolgoletni sodelavec TV Slovenija. Za pesem Donava
je prejel avstrijsko nagrado hörbiger. Napisal biografijo Dejana Zavca. – Samostojne knjižne izdaje poezije: Kavala (1986), Malemu boksarju (1988),
Angel s scufanimi krili (1989), Veter v žilah (1994), Black Jack (1994), Svoboda pa kar hodi (1989), Kiti se ne napihujejo (2000), Divan (2006), Biospektiva (2008), Vsak otrok je lep, ko se rodi (izbrane pesmi, 2011), Sloni jočejo
pošteno (izbor, 2011), Prihodi, odhodi (2013) …

***
»Pesmi Esada Babačića niso skromne, ampak so asketične v vzhodnjaškem ali bauhausovskem smislu: manj je več. Če jih gledamo kot minimalistične krike in šepete, nam takoj postane jasno, da v pesnikovem opusu
ni usodnih prelomnic, ampak nasprotno: iz globine časa se vzpenjajo kot
dvojna vijačnica jezika. To pomeni, da natančno sledijo eksistencialnim
položajem, ki jih je zavzelo telo govorca. V poeziji á la Babačić ni nikakršnega varanja in slepomišenja: kar je treba reči – pa če je še tako kruto,
grobo, neotesano, nežno, intimno, ljubeznivo – je izrečeno brez ovinkov in
olepšav. […]
Irena Novak Popov je v »razmišljanju o poeziji Esada Babačića« (pod
naslovom »Vse to vedeti in ostati skromen« spremlja zbirko Divan, 2006),
vzpostavila rahločuten in analitičen dvogovor s pesnikovimi poetičnimi svetovi. Na slovenskem Parnasu ima, po njenem mnenju, priznano in
ugledno mesto, »določeno specifično težo, krog zvestih bralcev, zaupanje
založnikov in urednikov«. Babačičeva poezija pa se, tako poudarja Irena
Novak Popov, »(še) ni prebila do osrednjih institucij kanonizacije«. Avtorica cilja na preglede slovenske poezije, izobraževalne programe, pa tudi na
34

velenjica-čaša nesmrtnosti 2014

odsotnost daljše in razčlenjene znanstvene študije. Med vzroki za dejstvo,
da je Babačićeva poezija »deležna manjše pozornosti, kot bi si jo zaslužila«,
navaja avtorjevo »socialno zaznamovanost, ki jo smemo brez olepševanja
imenovati deprivilegiranost« in njegovo »dvojno kulturno pripadnost oz.
večkulturnost«. Ugotovitve Irene Novak Popov so zelo natančne in vsebujejo bistvene povezave med sprejemom Babačićevega pesništva in avtorjevimi obrtno-poetičnimi postopki. Več kot nujno je prevrednotenje poezije
Esada Babačića v literarnozgodovinskem in literarnoteoretičnem smislu.
[…]
Nič čudnega ni bilo, da se je Esad Babačić, ki so ga (večkrat na silo
in brez potrebe) imenovali glasbeni »novovalovec«, »pankovski anarhist«
in podobno, navezal na poetiko camusovskega upornega človeka, na negativno estetiko prekletih pesnikov, na kot britev ostro in neprizanesljivo
pesništvo Daneta Zajca. Neprilagojenost Babačićeve poezije ni le družbena,
svoje vzroke ima v avtorjevem intimnem odnosu do jezika in razumevanju
poezije. […]
To, kar se je na Balkanu zgodilo pred našimi očmi in očmi letargične
Evrope, je zaobjeto v revoltiranosti, grozi in gnusu Babačićevih verzov. […]
Babačić pravzaprav ne pripada nobeni pesniški generaciji, označuje ga
drugačnost. […] Mnogi kolegi, ki so z njim delili razpad socialističnega sveta in vrednot, so pristali v zakloniščih kulturnega podzemlja in alternative,
si poiskali druga sredstva izražanja ali zatočišča drugih jezikov.«
(Milan Dekleva, iz spremne besede k izbranim pesmim E. B. Vsak otrok
je lep, ko se rodi, 2011)
Vrhunski pesniški opus Esada Babačića, izkazan z zbirkami v zadnjih desetih letih in že desetletju poprej, pomembno zaznamuje slovensko umetniško literaturo XXI. st.
***
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Poetofobija / strah pred poezijo in pesniki
BUREK IN SLOVENSKI PESNIKI
Slovenski pesniki so nekoč radi hodili po Miklošičevi cesti in se basali
z burekom, ki je bil najcenejši. Neki pametnjakovič je nekoč pripomnil,
da bo tisti, ki ga bo dovolj dolgo jedel, enkrat dobil Nobelovo nagrado za
najboljšo pesem o bureku. Vsi so se mu smejali in jedli naprej, prepričani,
da gre za neumestno pripombo, kakršnih je bilo med uživanjem bureka
vedno na pretek. Bili so časi, ko je bila kakovost še vedno pred kvantiteto
in je bil kapitalizem le grožnja, varno spravljena onkraj Berlinskega zidu.
Vsi smo imeli radi burek in to je bilo edino pomembno. O tem, koliko jih
je kdo pojedel in kako škodljiv je bil za naše zdravje, ni nihče razmišljal. Ko
smo se ga najedli, smo preprosto odšli in s seboj odnesli svoje madeže od
bureka, ki jih nismo skrivali pred sosedi. Madeži so govorili našo pesem
namesto nas. Ponos še ni imel cene in vsakdo ga je lahko razmetaval za
drobiž. Burek nas je držal skupaj, zato je ohranil svoje poslanstvo tudi, ko
je prišla nova ureditev.
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Slovenski pesniki so še kar naprej hodili po Miklošičevi cesti in jedli
burek, ko ta še ni bil imeniten, ko je bil še čisto navaden burek, še pica
burek ne, samo burek, sirov ali mesni, včasih jabolčni. Jedli so ga in sanjali,
kako bodo nekoč dobili nagrado, da jim enkrat ne bo več treba jesti bureka.
Upali so in se redili, nekateri so začeli celo pisati prozo o ljudeh, ki jedo burek za zajtrk, kosilo in večerjo. Drugi so postali politiki in šli v zapor, samo
da ne bi postali burek. Danes so že malce zabuhli od bureka in podalpskih
hlapov. Burek je postal imeniten, oni pa še vedno hodijo mimo njega, kot
da ga niso nikdar jedli. Vsi so že malce gosposki, čeprav vedo, da Nobelove
nagrade ne bo. Kdo le, bi jo lahko dobil, za pesem o Miklošičevi ulici, po
kateri se pride do ljubljanske železniške postaje, kjer stojijo vlaki, ki več ne
hrepenijo po Zahodu in Nemkah. Za pesem o pesnikih, ki so že siti bureka
in samih sebe. – (Esad Babačić)

Nagrade in priznanja Lirikonfesta Velenje 2014

Mednarodno

Ambasadorji slovenske književnosti
in jezika po svetu

PRETNARJEVI NAGRAJENCI
2004–2014
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/Avstrija)
2012 – Evgen Bavčar (Slovenija/Francija)
2012 – Orsolya Gállos (Madžarska)
2013 – Nikollë Berishaj (Albanija)
2014 – Zdravko Kecman (Republika Srbska/
Bosna in Hercegovina)
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mednarodno
Pretnarjevo nagrado
2014
SLOVENSKO ZAHVALO S ČASTNIM NASLOVOM
ambasador slovenske književnosti in jezika
ter slovanskih kultur
SRBSKEMU KNJIŽEVNIKU V BOSNI IN HERCEGOVINI

Zdravku Kecmanu
za večletno posredovanje slovenske literature v Bosni in
Hercegovini ter vzpostavljanje slovensko-srbsko-bosansko-hercegovskih književnih stikov
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Zdravko Kecman (1948, Usorci pri Sanskem Mostu) je končal študij srbskega in hrvaškega jezika, književnosti ter bibliotekarstva na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Je vsestranski ustvarjalec, objavlja poezijo, prozo,
književne kritike in esejistiko. Kot oboževalec gora je preplezal severno triglavsko steno, o Julijskih Alpah je objavil več potopisov, pogosto dogajanje
svojih proznih del umesti v dolino Trente, v Bovec in Furlanijo. Vsako leto
se vrača na Kanin, Vogel, Pokljuko, v Julijce. Bovec je razglasil za svoj drugi
rojstni kraj.
Objavil je več odmevnih pesniških zbirk: Portret vode (1980), Ludilo
pauka/Norost pajka (1989), Odjek grafita/Odmev grafita (1995), Kuća svijet završava/Hiša končuje svet (1997), Zemljišna knjiga/Zemljiška knjiga
(1999), Košulja za odlaženje/Srajca za odhajanje (2000), Način čitanja/Način branja (2004), Kišno podne/Deževni poldan (2010); izbor pesmi v poljščini Szalenstwo pajaka/Norost pajka (prevod Agnieszka Lasek, 2006) …
Objavljeni romani: Rukopisna ostavština Tereze Žagar Komcove/Rokopisna
zapuščina Tereze Žagar Komcove (1984), Mrtva voda (1988, 2002), Sahrana
na Vardi/Pogreb na Vardi (1997), Spaljivanje/Sežig (skupaj z Ljiljano Lalić, 2002), Scabiosa trenta (2003), Kovčezi, nož i vjenčanica/Kovčki, nož in
poročna obleka (2010) … Kratke zgodbe: Ključevi/Ključi (1998), Natalna
karta/Rojstna karta (2004) …
Kot pisca proze Zdravka Kecmana uvrščajo med najpomembnejše srbske pisatelje v Bosni in Hercegovini. Njegova literarna dela so kanonizirana, uvrščena v šolske učbenike in prevedena v številne evropske jezike, tako
v albanščino, angleščino, danščino, italijanščino, makedonščino, nemščino,
poljščino, romunščino, ruščino, slovaščino, slovenščino idr. Sprejet je tako
v domače kot tuje preglede in antologije (Antologija svetovne poezije, ur.
August Higerland, New York). V slovenščini je 2008 izšel izbor njegovih
pesmi Pajek je slepa pega v prevodu J. Hudolina ter 2011 roman Scabiosa
trenta v prevodu Željka Perovića in Manice Baše.

40

Mednarodna Pretnarjeva nagrada 2014

Zdravko Kecman je tudi prevajalec iz ruščine in slovenščine. V srbski jezik je revijalno prevedel dela uglednih slovenskih književnih imen:
od Daneta Zajca, Nika Grafenauerja, Borisa A. Novaka, Tomaža Šalamuna, Denisa Poniža, Vena Tauferja, Francija Zagoričnika, Ifigenije
Zagoričnik Simonovič, Edvarda Kocbeka, Neže Maurer do Braneta Mozetiča, Jurija Hudolina, Vide Mokrin Pauer, Maje Vidmar, Ivana Potrča,
Aleša Čara, Gorana Gluvića, Dušana Čatra idr. Prevode del slovenskih
avtorjev je objavljal v revijah Putevi, Odjek, Život, Glas, Književnik,
ProFemina, Politika, Srpska Vila idr. Knjižno je izdal prevedena dela
več slovenskih avtorjev, mdr. Jurija Hudolina (Divljanje, izbrane pesmi;
Ljubavi, pesmi), Maje Vidmar (Način vezave, izbrane pesmi), Gorana
Gluvića (Džez, roman), Stanislave Chrobákove Repar (Iz skupne zime,
poezija), Primoža Reparja (Hipohondrija, izbrane pesmi) idr. Za dvojezično zbirko Kovčeg s duplim dnom/Kovček z dvojnim dnom (2010) je
prevedel dela sedmih slovenskih pesnikov, za dvojezično zbirko Ključ
za dvije brave/Ključ za dve ključavnici (2012) dela sedmih slovenskih
avtorjev kratkih zgodb in za antologijo Atlas evropske lirike (2013), kjer
je predstavljenih 12 evropskih književnosti, pet slovenskih pesnikov/pesnic.
Na različnih književnih festivalih v Bosni in Hercegovini je predstavil ter gostil številne slovenske avtorje, mdr. Majo Vidmar, Marjanco
Kočevar, Marka Kravosa, Vido Mokrin Pauer, Jurija Hudolina, Slavico
Šavli, Toneta Škrjanca, Barbaro Korun, Daneta Zajca, Barico Smole, Lidijo Dimkovsko, Stanislavo Chrobakovo idr.
Ustanovil je revijo Književnik, ki izhaja v Banjaluki in združuje srbske
književnike v Bosni in Hercegovini ter predstavlja širše, tudi izvenevropsko,
literarno dogajanje. Je tudi urednik založbe Udruženje književnika Srpske.
Živi in ustvarja v Banjaluki v Bosni in Hercegovini. – (S. Š., Ž. P., I. S.)
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Zdravka Kecmana lahko za številne zasluge in vrhunsko književnoustvarjalno delo (avtorsko, prevajalsko, uredniško in mednarodnopovezovalno), tesno povezano z njegovim večletnim posredovanjem
slovenske literature v Bosni in Hercegovini ter vzpostavljanjem slovensko-srbsko-bosansko-hercegovskih književniških stikov, z največjim
spoštovanjem nagradimo s Pretnarjevo nagrado in imenujemo ambasador slovenske književnosti.
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FESTIVALNO KNJIŽEVNO PRIZNANJE

LIRIKONOV ZLÁT

za vrhunske revijalne prevode poezije XXI. st.
v slovenščino ali iz slovenščine v druge jezike,
z izbranimi objavami v mednarodni Rp. Lirikon21
Prejemniki priznanja 2007–2014
2007 – Andrej Medved (SI)
2008 – Mateja Bizjak Petit (FR)
2009 – Draga Rinkema (SI/NL), Urška Zupanec (SI)
2010 – Peter Kuhar (SI/CZ)
2011 – Tanja Petrič (SI)
2012 – Andrej Pleterski (SI)
2013 – Željko Perović (BA/SI), Lenka Daňhelová (CZ)
2014 – Namita Subiotto (SI)
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SLOVENSKI KNJIŽEVNI PREVAJALKI

Namiti Subiotto
MEDNARODNO FESTIVALNO KNJIŽEVNO PRIZNANJE

lirikonov zlát 2014
za vrhunske revijalne prevode
bolgarske in makedonske poezije XXI. st. v slovenščino
(objavljene v mednarodni Rp. Lirikon21)
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Namita Subiotto (1972, Postojna) je študirala hrvaški, srbski in makedonski jezik s književnostjo ter primerjalno slovansko jezikoslovje. Je
doktorica znanosti (s področja literarnih ved), predavateljica na Filozofski
fakulteti Univerze v Ljubljani, književna prevajalka iz hrvaščine, srbščine,
makedonščine in bolgarščine v slovenščino ter iz slovenščine v makedonščino. Med njenimi pomembnejšimi knjižnimi prevodi leposlovja so dela
Venka Andonovskega, Jasne Koteske, Aleksandra Prokopieva, Vlada Uroševića, Mitja Čandra, Igorja Isakovskega, Stanislava Stratieva in antologija
makedonske kratke proze.
***
Poetofobija / strah pred prevodi in prevajalci poezije
»Kdo se boji prevajalca poezije?«
»Nihče!«
»In če pride?«
»Zbežimo!«
Ko smo se kot otročiči v igri Kdo se boji črnega moža najprej enoglasno
delali pogumne, nato pa vsak zase bežali pred neznanim, je redko komu
prišlo na misel, da ne bi vpil v en glas, temveč bi se raje najprej pozanimal,
kdo je sploh ta črni mož in zakaj bi se morali bati srečanja z njim. A to je
bila igra in bistveno je bilo dirjati in se ne pustiti ujeti, pa tudi črni mož je
bil vedno nekdo od nas, četudi ni nikoli vprašal Kdo se boji mene?. Črni
mož je namreč precej zanimivejši, saj ga ne poznamo in zato se ga lahko
bojimo. In če zbežimo, se ne bomo nikoli srečali z njim, pač pa se ga bomo
lahko še naprej bali. A pomislite, kaj vse bi nam lahko ta črni mož povedal,
če bi mu dali možnost in če bi ga razumeli. Če bi bili zvedavi, namesto lažno
pogumni. Če bi poslušali njegovo pesem. V izvirniku ali prevodu.
Prevodi poezije so potrebni, kolikor je potrebna poezija. Nekomu nič.
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Nekomu (nad)vse. Če lahko prevodi služijo za vzpostavljanje miru med
zavojevanima stranema, lahko služijo tudi za vnos sladkega nemira med
neznancema: pesnikom in bralcem, potencialnima duhovnima tovarišema,
ki se brez prevoda ne bi spoznala, saj se njune misli vrtita v različnih jezikih
in drug drugega ne moreta dekodirati. Pesem lahko dekodira in prekodira
književni prevajalec poezije, ki je seveda najprej bralec. In če ima pesem
prevod, je imela vsaj enega bralca. Ta bralec pa je hkrati tudi razgrinjalec
rdeče preproge za zvedavce, za katere bi bila pesem v izvirniku nevidna.
Pesem je vselej oblečena v jezik, zato se zdi, da je brez prevodov manj dostopna kot slika, čeprav je v njej tisoče podob ali glasba, čeprav poka od
zvoka. Prevajalec mora biti prevejanec, znajti se mora v svobodi neskončnih možnosti, s pomočjo katerih bo ustvaril popoln ponaredek. Poiskati
mora surovine za osnovne barve, jih zmešati v vse potrebne odtenke, ki se
bohotijo v izvirniku, ter jih nanesti tako, da se bo prevod karseda brezhibno
zrcalil v njem. Pri tem početju plava v globokih morjih, se vzpenja po strmih skalah, koraka po neznanih predelih, se spotika, pada, tone, zaide in se
spet najde. Z vsako pesmijo na novo, saj je vsaka skrivnost zase. Verjamem,
da tudi za pesnika. (Namita Subiotto)
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POETOFOBIJA – strah pred poezijo in pesniki,
premišljujočimi o agresijskih in diskriminacijskih
pojavih XXI. st. – njihovih umetniških interpretacijah
in odsevih v novejši literaturi

… HERLING / ČOLOVIĆ / KECMAN …
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Gustaw Herling - Grudziński
(1919–2000)

Pokopališki popotnik

Iz poljščine prevedel
DUŠAN M. PIRC
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Gustaw Herling - Grudziński

Gustaw Herling - Grudziński, rojen v Kielcah 4. julija 1919, umrl 4.

julija 2000 v Neaplju. Poljski pisatelj, esejist, kritik, novinar, vojak, politični
zapornik, disident. Pred vojno študiral na Varšavski univerzi polonistiko.
Kmalu po začetku nemške in sovjetske okupacije Poljske je s kolegi že 15.
oktobra 1939 organiziral eno prvih ilegalnih skupin (Polska Ludowa Akcja
Niepodległościowa ‒ PLAN). Preko Lvova, Grodna se je skušal prebiti v
Litvo, žal pa so ga pri tem ujeli pripadniki NKVD. Obsojen na petletno
kazen v kazenskih taboriščih, je bil zaprt v taboriščih v Vitebsku, Leningradu, Vologdi in Jarcevu, od koder so ga 20. januarja 1940 izpustili na osnovi
sporazuma Sikorski-Majski. Svoja taboriščna doživetja je pozneje opisal v
knjigi »Drugi svet« (Inny świat). Po priključitvi armadi generala Andersa
se je udeležil tudi bitke pod Monte Casino. Po vojni je kot velik nasprotnik
komunistične diktature na Poljskem in v Srednji Evropi ostal na emigraciji
– v Angliji in Italiji. Bil je sodelavec in urednik mesečnika »Kultura«. Poleg
najvišjih vojaških in državnih odlikovanj je tudi dobitnik nagrade J. Parandowskega poljskega PEN-kluba. Leta 2000 mu je Jagiellońska Univerza v
Krakovu podelila tudi naziv doktor honoris causa.

***

NEOBJAVLJENO DELO GUSTAWA HERLINGA - GRUDZIŃSKEGA, NAJDENO V AVTORJEVEM ARHIVU V NEAPLJU
Gustawa Herlinga - Grudzińskega so v njegovih delih vedno zanimali
»najbolj skriti kotički človekove duše«. To je značilno tudi za »Pokopališkega popotnika«, katerega glavni junak, kapetan Malić, je človek, ki neizmerno ljubi svojo ženo in svoja sinova in ni nikakršen fanatik in okrutnež, je le
ubežnik, ki ga na osnovi mednarodne tiralice zasledujejo zaradi sodelovanja v masakru v Srebrenici.
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Herling - Grudziński se je v svojem delu »Nočni dnevnik« (Dnevnik,
pisan ponoči), iz osemdesetih let prejšnjega stoletja, pogosto vračal k temi
vojne na Balkanu. Na enem mestu je zapisal: Vsak dan spremljamo tragedijo
»Bosna in Zahod«. Spremljamo vse to, kaj se dogaja, obupani, besni, ogorčeni, saj se ničemur več ni treba čuditi.
Zdzisław Kudelski
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Tovorni vlak iz Grosseta, izjemno dolg, je pripeljal na rimsko železniško
postajo Termini; njegova izjemna dolžina ga je prisilila k nekajminutnemu
premikanju, železničarji so z rdečimi zastavicami skakali na vagone in z
njih, križali so se žvižgi piščalk, končno se je le našel prostor na zadnjem,
na dvaindvajsetem tiru, tik ob zidu, ob katerega se je stiskala mestna četrt.
Odklopili so lokomotivo in jo prestavili na čelo tira. Železničarji so s svojimi železničarskimi usnjenimi kovčki v skupinah odšli proti kolodvorski
kantini. Rdeča kača tovornega vlaka je omrtvela.
Omrtvela je ostala kake pol ure. Končno se je na predzadnjem vagonu
premaknila ponjava, s sebe stresla debel sloj snega, spod nje je pomolila
glava v kapi z naušniki, s pogledom objela okolico, se spet potopila pod
ponjavo, nakar je skozi odprtino priletel trebušast nahrbtnik in pristal na
notranjem peronu, skrit pred pogledi z drugih vlakov in peronov. V sled
za njim se je v odprtini pokazal zgornji del trupa. Lastnik nahrbtnika se je
toliko izkobacal iz vagona, da je lahko skočil na peron. Oprtal si je nahrbtnik in počasi, s previdnimi koraki odšel vzdolž vagonov proti kolodvoru.
Železničar z zvito zastavico, ki je skočil od neznano kod, je kriknil nanj:
Chi sei?* Odgovoril mu je: No Italian (kot je na drugih etapah popotovanj
odgovarjal: No French, no English, no Belgian). Čez hip je dodal: Bosna.
Bosna je bila takrat deležna splošne simpatije, takrat, pozimi leta 1999. Če
bi dodal resnico, torej Srbija, bi se zanj lahko slabo končalo. Železničar mu
je samo odmrmral salute in ga spustil.
Na koncu perona, pred vhodom v širok kolodvorski hodnik, je zavil na
stranišče. S težavo se je zrinil v kabino – nahrbtnik je bil zelo trebušast. Tam
je sedel na školjko in po treh dneh potovanja opravil veliko potrebo, listajoč
med tem zvitek turističnih prospektov, ki jih je potegnil iz enega od žepov
nahrbtnika. Študiral je načrt Rima, s prstom si je začrtal traso, si jo pazljivo
ogledal, da si jo dobro zapomni, se zapel in skupaj z nahrbtnikom odšel
iz kabine do vrste umivalnikov v predprostoru. Dolgo se je umival, vsake
toliko časa srknil vodo iz pipe in si z neodločnim pogledom ogledoval svoj
obraz v zrcalu. Obriti se? Ne, vseeno je boljša ta kratka in široka brada, črna
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s prameni sivine. Boljša, boljša, že skoraj kot maska, prirasla k njegovemu
obrazu.
Imel je nekaj italijanskih lir, torej je v velikem kolodvorskem baru stoje
spil kavo z mlekom in pojedel sladko žemljo.
Brez težav je našel Via Nazionale in z odločnim korakom odšel v smeri
Beneškega trga. Nekajkrat so se ga sumničavo ogledovali policisti in mimoidoči, vendar ga nihče ni ustavil. Z Beneškega trga je odšel prečno proti Piramidi. Tam je iskal ulico Caio Celestio, ki si jo je zapomnil z načrta. Našel
jo je in že od daleč opazil vrata nekatoliškega pokopališča za tujce. Pustili so
mu vstopiti, čeprav je varnostnik nejevoljno pogledoval nanj in na njegov
nahrbtnik. Nekajkrat je ponovil: Dukić, Dukić, stisnil varnostniku v roke
bankovec, da ga je pospremil na nasprotni konec pokopališča Keatsa in
Shelleyja. Vedel je, da tu ležita dva angleška pesnika, vedel pa je tudi, da je
tu pokopan tudi veliki srbski znanstvenik, ki je vrsto let, prav do prezgodnje smrti, predaval na rimski univerzi. Tu je njegov grob, ob grobu njegove
žene, dva metra stran od zidu. Srce mu je kar poskočilo, ko je z izkušenim
očesom opazil precej veliko zidano kapelico poleg groba Dukićev in razrahljane kamne v pokopališkem zidu.
Bilo je zelo mrzlo, varnostnik je priganjal: »Zapiramo ob šestih,« danes
se bo treba vrniti na postajo Termini.
Vračal se je torej vesel. »Našel sem prostor – si je ponavljal v mislih –
pozno zvečer moram obiti pokopališče in si steptati stezo do razrahljanega
zidu. In tam je zidana hiška zame.« Nasmehnil se je. »V srbski druščini
Dukićev.«
Na kolodvor se je vračal mirnejši, s počasnim korakom, pot je vendar
že poznal. Neverjetno, kako ga je nehal težiti ta težki nahrbtnik, v zadnjih
štirih letih se ga je navadil kot grbe. Bila je prometna konica, človeška masa
se je z vseh ulic zlivala na Beneški trg, tu je bilo največ avtobusnih postajališč. Kaj ko bi za hip za počiti sedel na podstavek spomenika Altare della
Patria*, kot je to napisano v prospektu mesta, po mnenju zlobnih turistov
pa kamnitne poročne torte. Bolje ne, na vrhuncu romanj je gotovo zastra53
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žen, nahrbtnik pa je lahko sumljiv: kaj če je napolnjen z razstrelivom. No
roke mu je šla prometna konica, del policistov je urejal promet, drugi pa so
bili na pločnikih preveč zamišljeni, da bi obračali pozornost na samotnega
barboneja, klošarja. Besedo barbone mu je vbil v glavo srbski nosač v genovskem pristanišču. Rojak, ki ga je spoznal med razkladanjem ladje, ko so ga
za tri ure najeli za bedno plačilo.
Večer je bil zelo hladen, lahko bi rekli mrzel, pihal je leden veter, ki je
upogibal ulično drevje in bobnal po pločevinastih napisih na vhodnih vratih trgovin. Pomislil je: jutri bo težko spati v pokopališki kapelici, na srečo
je imel neverjetno toplo konjsko odejo, ki jo je uspel potisniti v nahrbtnik
med begom iz vojske.
Na kolodvoru, kjer ga ni nihče ustavil, se je dobro razgledal. Po njem
so se vrteli nočni barboni, ki so od časa do časa stopali v kot tik ob že zaprt
poštni urad. Verjetno so čakali na trenutek, ko si bodo tam lahko uredili
ležišče. Železniška policija se je od strahu delala, kot da nič ne vidi.
Okrog polnoči, ko so zamrla okenca za prodajo vozovnic v bližini zaprtega poštnega urada, ko se je popolnoma izpraznila glavna kolodvorska
veža z enim edinim časopisnim kioskom, osvetljenim na vogalu nad okencem za zainteresirane, ko so pri mizicah nočnega bara zadremali čakajoči
na pozne vlake, ko je (z eno besedo) kolodvor privzel značaj nedelovne
ustanove, »zavarovane« z zaspanima policistoma pri mizici v baru je skupina barbonov začela polegati v izbranih mestih. Takole na oko deset moških
mlajših let in treh starcev. Mladi drogati, narkomani, so polegli po tleh tam,
kjer so stali, in se takoj zvili v klobčič, starejši so imeli nekakšne cunje, ki
so jih ščitile pred mrazom, visečim v zraku in izbijajočim od tal. Človek z
nahrbtnikom je počakal, da se je vsa srenja položila k spanju, nakar je kot
prvi v vrsti legel na toplo konjsko odejo, ki jo je izvlekel iz nahrbtnika in se,
kot je imel navado, z verižico pripel na nahrbtnik, ki mu je služil za vzglavnik. Torej, prišla je tista prva strašna ura, podobna tisti iz junija 1995 (a
bližal se je božič 1999). Ura drgetanja po vsem telesu, potu, ki zaliva obraz,
škrtanja z zobmi, občasnega kratkega ihtenja. Streljanje vsevprek, kri, reka
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krvi, stotine ljudi zdaj v predsmrtnih krčih, zdaj že v negibnosti smrti, krik
in jok, podoben zavijanju, trupla na cestah, ob vhodih hiš, na zelenih trgih,
v luknjah prestreljenih stanovanj. Komandant z daljnogledom na balkonu
največje stavbe na trgu. In v eni od prestreljenih zgradb, z rdečim križem
nad vrati, vidi njo, Mileno, v okrvavljenih rjuhah na postelji z rokama, ki
visijo ob obeh straneh postelje, znak smrti. V bolnišnični zgradbi živi in
se premika le nuna usmiljenka, ki leži obrnjena z obrazom na operacijski
mizi. Milena, Milena ... Ni imel hrabrosti, da bi stekel k njej.
Bilo je gotovo nekje okrog druge ali tretje ponoči, ko ga je iz rahlega sna
spravil nekdo, nekdo nemočen, ki se je položil poleg njega ali bolje padel tik
obenj kot spodsekan drog. Kolodvorska veža je bila seveda osvetljena vso
noč, torej si je lahko ogledal nadležno žensko. Imela je mogoče trideset let,
videti pa jih je imela veliko več, po očeh ji je bilo videti, da je narkomanka,
na njej je visela obleka, nenavadna cunja, raztrgana na prsih tako široko, da
sta se iz raztrganine izmuznili obe dojki. Padla je torej obenj in dolgo ležala negibno in s krčevito stisnjenimi usti. Njen obraz, zglajen v narkotični
mrtvici, se mu je zdel kar lep, čisto nič odbijajoč. Čez čas se je primaknila
bližje in se stisnila k njemu, iščoč toplote. Že dve leti – od obiska javne hiše
v Hamburgu – ni imel ženske. Ni se mogel premagati, od nje pa ni bilo
nobenega znamenja, da čuti, kaj se dogaja z njo. Vzel jo je brez truda, brez
najmanjšega odpora, kot človeško klado. Bil je tako lačen in željan ženske,
da se je odnos, redko prekinjan z njenim tihim stokom, vlekel brez konca.
Ko je končno odpadel od nje, se v skupini spečih in oglušelih nihče ni niti
zdrznil, vsi so negibno ležali zleknjeni drug ob drugem, samo trije starci so
smrčali v rahlih drgetih. Ob šestih, ko se je zbudil, ob sebi ni našel mlade
narkomanke v cunjah. Pospravil je svoj nahrbtnik, čutil se je tako lahkega
kot prejšnji večer ob svitu po seji v kolodvorskem stranišču.
Bila je nedelja, prazno na trgu pred kolodvorom, malo ljudi na ulicah,
redki jutranji avtobusi.
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Kot nekdanji oficir je imel dar hitre orientacije pri branju zemljevidov
in topografskih map. Rim je poznal že toliko, da ni maral ponavljati iste
poti. Prečkal je torej trg pred Via Nazionale in prišel do Vittorio Veneto. Od
tam je po krajšem maršu zagledal madež zelenja. Na mestnem zemljevidu
je bil napis Pincio. Dobro se bo malo sprehoditi s hitrimi koraki po parku,
da se razmigajo kosti v tem prenikljivem mrazu, na srečo brez dežja, nasprotno, z nebom nad glavo, ki se je postopoma napolnjevalo s čisto modrino, kot je dozorevalo jutranje vreme. Kakšna je moč navade, spreminja
se (ona) v živčni tik! Dotaknil se je levega zgornjega žepa na predelanem
vojaškem jopiču, »važen priročni papir« je zašelestel kot vsak drugi dan.
»Važen priročni papir« ‒ to je potrdilo o istovetnosti (z majhno fotografijo) Radovana Markovića, izdano v Lyonu, zahvaljujoč tam prebivajočim
Srbom; in seveda »podmazano« z nekaj bankovci. Kakšna sreča, da je med
begom imel poln pas denarja v tujih valutah, jasno iz ropanja v vojaškem,
zmagovitem pohodu. S tem denarjem je gospodaril izredno previdno in
varčno. Moral je zadostovati na dolgo. Drug veliki izdatek je bil potni list
v desnem notranjem žepu jopiča, žepu, zapetem z veliko kovinsko varnostno zaponko. Zanj je šla resnično velika vsota v Trstu, takoj po begu. Predstavnik konzulata, srbski lopov je za veliko tveganja tudi veliko zapel. Toda
splačalo se je. Potni list je bil brez napake; in njegova veljavnost na deset let.
W. Pincio je energično krožil po potkah, kot bi treniral pod obremenitvijo. Ves čas pa je še vedno čutil mraz v kosteh. Zato ga je razveselil pogled
na majhno ognjišče pod razglednim zidom, ki je ločeval vrt od stopnic, ki
so (kot je bilo narisano na zemljevidu mesta) vodile na Španski trg. Ogenjček sta z deščicami razvnemali stari prostitutki. Ob tem času? Kje neki bosta našli odjemalce ob pol sedmih? Sicer pa je to njuna zadeva. Moje je
ogreti otrdele dlani pri trepetajočih plamenčkih. Takoj sta mu dovolili, da
se približa, misleč mogoče, da bo ta otovorjeni potepuh potreben erotične
zadovoljitve korak znotraj gozdiča v parku. Pa ni rekel niti besede, molče se
je sklonil z iztegnjenima rokama nad ogenj. Ena od njiju mu je z besedami
»na, pij božec« ponudila skodelico vroče tekočine, podobne kavi.
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Spomnil se je, načrt mesta je imel ves čas v glavi, da se, spuščajoč po
poti prav do Tibere in potem na desno po bulvarju, pride do ulice Discessa
Pairoli, kjer je pod številko sedem med vojnama stanoval profesor Dukić z
družino, predavatelj »balkanistike« na rimski univerzi. No, ampak je kratko
pred drugo vojno umrl, nekaj mesecev pozneje pa še njegova žena. So imeli
otroke? O tem ni bilo nič napisanega v predgovoru njegove knjige Velika
bolezen Evrope, izdane v nemškem jeziku (v Švici) že po njegovi smrti. Znal
je samo ta tuji jezik, nemški, in ker se je kar precej govorilo o njej med
njegovim službovanjem v vojski v Beogradu, si jo je izposodil v knjižnici;
s precejšnjo težavo, saj pred razpadom Jugoslavije ta knjiga ni bila preveč
popularna.
Čemu torej mu bo ta hiša, v kateri je stanoval profesor Dukić z družino?
Več kot štiriletno potikanje iz kraja v kraj ga je naučilo, da so Srbi nagnjeni
k prebivanju v skupinah. Torej ni bilo izključeno, da v isti hiši stanujejo še
kakšne druge srbske družine. To pa, vedel je iz izkušenj, mu lahko pride
prav. Na seznamu stanovalcev je našel le priimek Olge Dukić - Poggiano.
Gotovo gre za profesorjevo hčerko, ženo kakšnega Italijana, ali vdovo po
nekem Italijanu. Ni mogel slutiti, da bo ta ženska odigrala tako pomembno
vlogo v njegovem življenju.
Knjiga profesorja Dukića je izšla leta 1942 v Zürichu v nemškem jeziku, štiri leta po profesorjevi smrti. O izdaji v italijanskem originalu ni bilo
govora. Nekajkrat napadena v italijanskem tisku, bi lahko celo škodila predavatelju na rimski univerzi pod fašistično vladavino. Šlo je za to, da je bil
leta 1938 že onstran meja človeške prisile; leto pred smrtjo že dalj časa upokojenec. Zato pa je njegova hči Olga, tudi »balkanistka« in seveda naravna
dedinja očeta na rimski univerzi, vseeno preživela trenutek ogroženosti po
izdaji knjige v Švici, ki pa so jo tuji kritiki vseeno ocenili pozitivno. Nevarnost je odvrnil fašistični (sicer dovolj liberalen) minister šolstva, v preteklosti predavatelj filozofije, ki mu je uspelo prepričati Mussolinija, tik pred
vojaškim porazom Italije, da se načelo družinske odgovornosti, ki je bila v
navadi v Tretjem rajhu in v ZSSR, ne poda ureditvi s tako slavno kulturno
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tradicijo, kot je italijanski fašizem.
Velika bolezen Evrope je v skoraj kirurškem načinu secirala evropsko
patologijo blaznosti, navdušenja nad močjo in neusmiljene okrutnosti; po
Dukiću okrutnosti, ki je niso poznala pretekla obdobja, polna vojn in revolucionarnih prevratov. Dukić, ki seveda ni pozabil na tridesetletno vojno, na francosko revolucijo, pregone Hugenotov in podobno, je svobodno
uporabljal primere »črnih sezon« v zgodovini Evrope, ampak je bil, čeprav
rojen leta 1870, v drugi polovici XIX. stoletja, ki je kazalo, da prinaša umirjanje navad »civilizacijskega dozorevanja« (njegove besede), podobno kot
veliko pozneje angleški filozof Bertrand Russel, globoko prepričan, da je
duh liberalizma in tolerance nepovratno zavladal nad mislimi in dušami
prebivalcev starega kontinenta. Pretresli sta ga obe ruski revoluciji, marš
črnih srajc v Rim in volilna zmaga Hitlerja v Nemčiji. Prepoznal jih je kot
patologije v Veliki bolezni Evrope, ni verjel v poboljšanje (prekoračili smo
the point of return), z grenkobo je negiral (kot nerealno) vizijo združene
Evrope, ki se je, čeprav plašno, pojavljala tu in tam.
Sicer pa je, po pravici povedano, v osnovi te knjige tičalo eno čustvo:
izkušnja prve svetovne vojne. Vpoklicali so ga v vojsko že precej priletnega,
v avstrijsko vojsko (bil je v skupini Srbov, ki so študirali in živeli na Dunaju). Zanj je vojna vse bolj postajala podobna močvirju, v katerem lahko
izvlečeš eno nogo samo za ceno, da ti druga ostane v njem. Njen sinonim
so bili okopi. V njih je prebil dve leti, zaznavajoč v sebi stopenjski razvoj
psihične bolezni, ki jo je poimenoval »psihični tetanus« (znano je, da je
fizični tetanus zemeljski bacil in velja za klasično rovovsko bolezen). Raslo
je njegovo sovraštvo ne samo do sovražnikov, ampak je zajemalo tudi bojne
tovariše. Kaj je bilo bistvo tega sovraštva, rastočega kot rastlina v rodovitni
zemlji. Rodovitni? Prepojeni s krvjo, zastrupljeno, zgnito. Štiriindvajset ur
dan in noč se je ležalo na tej zemlji in čutilo, kako v možganih raste pošast.
Dukić se je navezal na star srbski ljudski pregovor, ki pravi: »Ko boš po
zemlji hodil, ko boš po njej tekal, ko boš stal na njej, pomni, da je ona pod
tvojimi nogami; ko ti usoda nameni na njej ležati brez prestanka, ležati dol58
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go in vdihovati njej vonj, vedi, da se ti bo zmešalo.« To je bilo v Dukićevi
knjigi okužba, to je bil bacil velike bolezni. Nova pokolenja so jo prevzemala od predhodnih. »Velika bolezen blaznosti in omamljenosti od moči in
okrutnosti nas je objela in traja (je svojo knjigo končal Dukić), čeprav se je
občasno potuhnila in privzela lažno obliko zdravja.«
Poročnik Zdravko Malić je leta 1990 predlagal, da bi imel predavanje o
Dukićevi knjigi na Beograjski akademiji generalnega štaba. Obral jo je do
kosti, čeprav je to operacijo izvedel z določeno eleganco. Poslušal ga je poveljnik Akademije, general Ratko Mladić. Čestital je mlademu predavatelju
in ga nekaj dni pozneje povišal v kapetana.
Iz bloka, v katerem je stanovala družina Dukić, je odšel navzdol po položni ulici do Tibere. Zreč na smeti in grude blata, ki so plavale v reki, na
ogromne podgane, ki so se potapljale v narasli vodi vzdolž brega, se je v
spominih vrnil v dan svojega zmagoslavja na beograjski Akademiji. Danes,
deset let pozneje, se mu je to zmagoslavje zdelo grenko. Z izurjenimi vbodi
bodala je zabodel Dukića in njegovo Veliko bolezen Evrope. Toda zdaj je
videl, da je bilo v tem napadu preveč deklamacije in fraz. Govoril je (prepričan že od otroških nog), da je boj s sovražnikom klic pogumnemu človeku,
vdanemu domovini; da se samo strahopetni in ljudje majhnega duha bojijo
vojn in revolucij v imenu pravične zadeve; da je srbski (samo po poreklu)
znanstvenik v svoji knjigi izdal svoj junaški narod, pripravljen bojevati se in
umreti za domovino. Rogal se je tudi »teoriji okopov«. Zemlja, prepojena s
krvjo svojih srbskih sinov, je naš zaklad – je samo enkrat povzdignil glas,
ne pa izvir zastrupitve. Od kod je Dukić izvrtal domnevni srbski pregovor,
ta ni mogel osramotiti našega jezika. Ležeč na njej, slišimo vsak njen drget
kot dih ljubljene ženske, ki jo branimo in jo bomo vedno branili do zadnje
kaplje krvi.
Zadnji stavek je bil izumetničen in nenaraven celo za oficirska ušesa,
toda poslušalci so se dvignili s stolov kot en mož in govorniku pripravili
buren aplavz.
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On pa je po desetih letih zardeval, se v mislih posmehoval samemu
sebi, ko je iz temin vlekel tisto lažno podobo svoje slave. Samo ene reči se
je spominjal z ganjenostjo. Po nastopu na Akademiji so mu dali kratek dopust. Odpotoval je do rojstnega Korbača, majhne srbske vasi, dvanajst kilometrov oddaljene od bosanske, gosto naseljene Srebrenice, muslimanske
enklave v srbskem morju. Po pokojnih starših je imel tam lepo zidano hišo
nad čisto reko, s prostranim kosom orne zemlje in vseh strani obkroženo
s sadovnjaki. Tam ga je čakala lepa Milenka z dvema sinovoma in svojo
ovdovelo materjo. Teden v Korbaču, prekinjen z novico o napredovanju v
kapetana, ga je ganilo skoraj do solz, oprtega na zidek nad Tibero.
Odločil se je prečkati most nad reko. Bilo je 12. decembra, dvanajst dni
do božiča, toda šele tu, na Zatiberju, je opazil, da so priprave na praznik v
polnem teku. V veselje so ga spravile barvaste krogle na hišnih pročeljih,
raznobarvni trakovi nad ulicami. Na prvem trgu, na katerega je naletel, se
je pelo in plesalo. Ob desetih dopoldne! Vzdušje je bilo praznično in slavnostno. Naglo se je spomnil, da mu bo svečanost pomagala brezskrbno potepanje po Rimu v vlogi enega zgodnjih romarjev. Še več – ko se je pretolkel
do velike cerkve, je ob njej zagledal postavljeno veliko stojnico, v kateri
so ob provizorično postavljenih mizah krožile nune. Ena med njimi, ki je
opazila, da ne zna italijansko, mu je pokazala dve gesti: z eno je pokazala na
jesti, z drugo je na uri pokazala na eno popoldne. Razumel je, da tu revnejšim romarjem – on pa je bil kot revež – ob enih delijo kosilo. Počakal je do
enih, pohajajoč po Zatiberju, obiskujoč cerkve, kot se spodobi romarju, da
bi pojedel zastonjsko, vročo in nasitno juho. Več niso dali. Nuna mu je dala
vedeti, da bo tako vsak dan, Domani, domani – je ponavljala.
Šel je, šel globlje v Zatiberje po vedno ožjih ulicah, v katerih se je vse
zdelo premešano, predvsem prebivalci in mimoidoči. Obrobja Zatiberja so
bila obrtniška. Udarci kladiv na ulicah, udarci po deskah in po podplatih
čevljev, prehodi s servisi s stalnim preizkušanjem motorjev, tapetniške de60
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lavnice, vonj po pečenki in svežem pecivu. Mraz je bil vedno ostrejši, on
pa je korakal naprej s čvrstim korakom, z občutkom lahkotnosti, z vzhodnoevropsko navado (torej tudi srbsko) se je ustavljal, da bi si prsi otoplil z
udarci otrdelih rok. In bolje se je počutil, ne le zato ker sta mu dva krožnika
vroče juhe dodala moči, pomembnejši je bil – za tega zadnja štiri leta pokopališkega popotnika – občutek, da ima ob cerkvi vsak dan oporišče med
živimi v brezplačni ljudski kuhinji za zgodnje romarje. In ne samo, kot je
bilo največkrat, nočno oporišče med mrtvimi na pokopališčih.
Za nizkimi zgradbami je že bilo videti zasmetene travnike, dim ognjišč,
skupine mladih raztrgancev na improviziranih nogometnih igriščih. Pred
mejnim rovom ali kanalom, polnim vode z odplakami, se je razprl majhen
trg s porušeno kapelico in na široko odprtimi vrati. Napis na počeni tablici
ob kapelici se je glasil: Piazzetta Trasteverina. Nenadoma ga je premagala
poobedna zaspanost. Stopil je v porušeno kapelico, si nasproti vlomljenih
vrat našel udoben kot pod ostanki oltarja. Pihal je mrzel veter od strani
zatiberskega tržiča, toda navada je železna srajca. Ne da bi snel nahrbtnik,
se je z vsem telesom naslonil na sorazmerno solidno, po čudežu ohranjeno
podnožje oltarja. In tako je dremal, naučen držati oči na pol odprte: dremal
je in istočasno čuval.
Iz tega dremeža (ga) je iztrgal hrup na trgu: kričanje, beganje, cviljenje
mačk. Zmračilo se je že, vsa okna na majhnem trgu so bila temna. Čez hip
je doumel, da luči namenoma niso bile prižgane. Lov v temi na podivjane
mačke je lažji. Na vogalu ob kanalu sta stala moška z razprtima vrečama.
Mačke so naganjali z nasprotne strani. Nekaterim je uspelo odskočiti na
stran, dva sta skočila v kapelico in se skrila za desko ob oltarju, toda gonjači
so prižgali ročne svetilke, mahajoč z njimi kot s svetlobnimi šibami, kar je
mačke spravljalo ob čut za orientacijo. Za hip so blodili po trgu in z zaletom
padali v nastavljeni vreči. Eden, na videz močnejši in bolj energičen, je z
besnim pihanjem skočil više in se s kremplji zaril v obraz moža, ki je držal
vrečo. Razlegel se je krik, glasnejši in bolj besen od mačjega pihanja, kljub
mraku je bilo iz kapelice moč videti, kako je brizgnila kri. Moški je spustil
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vrečo, dve mački sta preskočili kanal in izginili v grmovju. Drugi moški, ki
je stal poleg, je zavezal luknjo vreče. V njej so se grizli in pretepali dva ali
trije mački. Ranjeni lovec je stekel proti domu, otiraje s cunjo kri z obraza.
Lov je bil zanič. Ženske so s pomočjo otrok podžigale ogenj pod železnimi
obroči štedilnikov, ves tržič je oživel, ponekod so se prižgale luči, pripravljalo se je k praznični ali slavnostni pojedini.
Zdaj je sedel naslonjen z nahrbtnikom na dolgo desko oltarja. Z dremeža ga je iztrgal človeški krik, pomešan z mačjim cviljenjem. Zagledal je,
kako je brizgnila kri z lovčevega obraza, ki je mačko, odtrgano od svojega
obraza, najprej zadušil v objemu dlani, jo potem zadavljeno vrgel na tla
in jo teptal z nogami, da je od mačke ostala le krvava mezga s črevesjem
ob mrtvem kožuščku. Podzavestno je ponavljal: My God, Mon Dieu, Mein
Gott, ne da bi vedel, zakaj v treh tujih jezikih, ki so se nenadoma pojavili iz
zabrisanega spomina z jezikovnih tečajev na beograjski Akademiji. Bilo je
jasno, da ga je lov na mačke za Tibero spomnil na nekaj neznosnega. Vstal
je, stopil hitro iz kapelice, urno premeril trg in se potopil v uličici, ki ga je
pripeljala sem. Po poti so se obregali obenj z nerazumljivimi psovkami, z
dotiki agresivnih rok. Mlade nepridiprave Zatiberja je mikal nabrekel nahrbtnik. Toda ko se je enkrat ustavil in pokosil vsiljivce z nekaj silovitimi
udarci s pestmi, so ga pustili pri miru. Nad Tibero se je vračal počez, voden z zanesljivim občutkom za orientacijo vojaka. In na bulvar nad reko je
prišel na točki tako daleč na nasprotni strani mesta, da je z drugega mostu
zagledal v ozadju »torto« na Beneškem trgu. Bilo je ob šestih, ura zapiranja
pokopališča pod Piramido. Ni potreboval mnogo časa, da se je privlekel
do glavnega vhoda, že zapahnjenega z železnimi drogovi. Vedel je, kam iti
naprej, v temi se je moral držati le pokopališkega zidu. Vonj mu je povedal,
kje je njegov prehod. Res so bili kamni v zidu toliko zrahljani, da jih je brez
veliko truda in najmanjšega hrupa izvlekel iz zidu in jih položil toliko blizu,
da jih je nato lahko položil na staro mesto. Odprtina pa je komaj le njemu
dovolila, da se je skoznjo zvlekel na pokopališče. Nahrbtnik je moral vreči
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čez zid, na srečo je neslišno priletel na trato ob grobu Dukićev. Potihoma je
odprl, tako da je izvlekel žico, zidano in zapuščeno kapelico. Na mesto žice
je nataknil žabico, ki jo je izkopal iz nahrbtnika.
Kapelica je bila skoraj prazna, pod eno steno so stale polomljene lopate
in rovnice in pokvarjen železni voziček. »Dobro je to,« je pomislil, ko je z
rokama v en kot na kup grabil grušč. Izbral si je že prostor za spanje, pod
steno, čisto blizu pokopališkega zidu. Toda kapelica – že leta nerabljena –
je bila strahotno shlajena, oster mraz od zunaj jo je spremenil v hladilnik.
Sedel je na sredini, se tresel in ni vedel, kaj početi. Končno mu je padlo
na misel, da bi pod svojo steno premaknil polomljen železni voziček in iz
njega naredil nekaj podobnega kratki postelji. Samo, da ne bi spal na goli
zemlji, mrzli kot ledena plošča. Uspelo mu je. Dno vozička je postlal s cunjami, ki jih je potegnil iz nahrbtnika, da ga je skoraj izpraznil. Nenavadna
vojaška konjska odeja – puh, obšit s tenko jadrovino – naj bi ga varovala
pred mrzlim zrakom. Oblekel se je za noč, navlekel nase vse tri puloverje,
na glavo posadil kapo z naušniki. Mogoče bo bolje, ko se bo vsaj malo zagrel. Medtem pa se je bojeval z drhtavico.
Medtem ko se je bojeval z drhtavico, so se mu vračali spomini. Navadno, na drugih pokopališčih – v Trstu, Hamburgu, Regensburgu, na Dunaju, v Parizu, Lyonu, Marseillu, Neaplju, Brindisiju, Patrasu – je to mučenje
spominjanja trajalo samo uro. Potem je zaspal, še iz vojaških časov naučen
»obvladovanja spanca«. Vendar pa je tu, na rimskem katoliškem pokopališču, čutil, da ne bo tako lahko zaspal. Da se bo ura trpljenja spremenila v
celonočno trpljenje. Po glavi mu je razbijala motna misel. »Naj končno že
končam s temi pokopališči?« Volja je bila, bila je tudi strašna utrujenost,
toda za njima se je kot grozeča senca vlekel strah: »Pokopališča so edina
možnost bega, za pokopališči neke noči padem v past. Zraven, okrog so
samo umrli. Kdo me bo našel tu in me izdal? Blagoslovljeni pokojni! Oni so
edina možnost rešitve!« Ni mogel slutiti, da bo v tem letnem času z neba na
Rim padla takšna zima. In to v Sveto leto, Jubilejno leto! Ali je sploh lahko
predvideval, da bo priča tisti preklemanski sceni lova na mačke, ki je odčepila najslabše spomine?!
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***
Sredi maja 1995 so se čete generala Ratka Mladića, oborožene desnice samozvane srbske republike v Bosni in Hercegovini, na ukaz njenega
»predsednika« Radovana Karađića razmestile okoli Korbača, srbske vasice,
kjer je Malić imel veliko hišo in v njej lepo ženo Milenko (v petem mesecu
nosečnosti), dva sinova, stara 11 in 12 let. S fantičema se je ukvarjala tašča,
ne preveč priljubljena kot na pol Bosanka iz Srebrenice, iz bosanske Srebrenice, precej velikega mesta, ki je štelo štirideset tisoč prebivalcev, samih
Bosancev. Že dolgo za nikogar ni bila skrivnost, da imata Karađić in Mladić
poželenje po Srebrenici, prestolnici pokrajine. Njeni prebivalci, čeprav že
leta navajeni na razmeroma prijateljske odnose s Srbi iz Korbača, bili so
tudi primeri mešanih zakonov (ki so se pretežno sklepali v cerkvici v Korbaču, redkeje v džamiji v Srebrenici), so vedeli, da Mladić ni postavil svoj
vojaški tabor 15–20 kilometrov stran brez razloga. In živeli so v nenehni
živčni napetosti, ki je na noben način ni mogel odpraviti bataljon tristotih
nizozemskih »modrih čelad«, ki je bil nastanjen v Srebrenici. Že nekaj mesecev se je general Mladić nestrpno »vrtel« v okolici Srebrenice kot tiger v
bližini okornega bivola. Tvegati in si ne zavračati glave s peščico polenarjenih Nizozemcev? To je zahteval Karađić, toda Mladić, general, ki je v sebi
združeval brezmejno in okrutno neustrašnost z zavorami mečkača, je ves
čas odlašal. Ni šlo za to, da bi ga zadrževala prisotnost nizozemskih »modrih čelad«; vsake toliko časa je poveljnike nizozemskega bataljona vabil na
popivanje v Korbač, v hišo svojega pribočnika kapetana Malića. Čisto enostavno se je spraševal, ali in kaj stoji za simboličnimi okopi obrambe OZN.
Ni bilo ničesar (v kar ga je skušal prepričati adjutant Malić). Šlo je bolj za
bastion previdnosti in nespameti ZN, pisan na vodi.
Torej se je čakanje nadaljevalo, general Mladić pa je s štabom iskal pomoči v rezervah kleti kapetana Malića, pilo se je in gostilo, medtem ko so
ves čas na vajetih držali železno pest. Milenka Malić si je celo dovoljevala
(točneje, to ji je dovoljeval njen generalski gost), da je hodila na kontrolne
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preglede v srebreniško ginekološko ambulanto; seveda, v spremstvu tašče.
Čakati, čakati. Treba je imeti (je mislil Mladić) medvedji dar potrpljenja naših ruskih bratrancev; mi Srbi se ne moremo pohvaliti z njim, po
naših žilah se namreč pretaka vroča kri.
V tem omahovanju pa je bilo tudi ščepec razsodnosti, ki je temeljila
na izkušnjah. Pred dvema letoma, leta 1993, so bili Srbi tik pred napadom.
Zaustavil jih je francoski general Morillon, ki je samo s tem, da je priletel v
Srebrenico in v njej ostal nekaj dni, ohladil vroče srbske glave. V njegovem
obnašanju se je čutilo, da je pripravljen na vse, da je podoben vojak kot on,
Mladić. A Nizozemci?!
Minila je ura, upal je, da bo zaspal, saj so slike Srebrenice, zamazane
s krvjo, tresoče se v predsmrtnih krčih, počasi bledele. Za njim je bil tudi
obredno ihtenje skupaj s krčem v grlu. Vendar še vedno ni mogel obvladati ostrega mraza, kot mu je to uspevalo v trenutkih dremave slabosti, tik
preden se je pogreznil v temo. Vstal je, pokrit s konjsko odejo, obul svoje
polčevlje z golenicami, dobro podkovane saperske čevlje, počasi odprl vratca kapelice in previdno zakorakal ven. Ne zato, da bi se praznoverno bal
zbuditi mrtve; od otroških let mu je ostal ta refleks spoštovanja do grobov.
Decembrska noč je bila mrzla, ampak čista in nabita z žeblji bližnjih
lučk. In tam daleč, na obzorju, naj bi bile tisto zvezde? Ne, ne, zaslišal je
oddaljeno brnenje, v vadbenem, gosjem redu so preletavala letala in na temnomodrem nebesnem oboku kresala iskre (z) motorjev. Nasmehnil se je,
nekoliko ga je pomiril ta pogled. Mraz je trajal, celo okrepil se je. Pod enim
od čevljev je nekaj zašelestelo; košček časopisa, verjetno odvržen zavoj rož.
Dvignil ga je, prižgal svojo majhno, podolgovato svetilko in k očem približal slabo osvetljen kos časopisa. Časopis je bil v angleščini, v jeziku, ki se ga
je bolj ali manj naučil na Akademiji. Naletel je na agencijsko vest še precej
svežega datuma, da so se nočna zgonišča pariških klošarjev zaradi mraza
prestavila v Rim, Milano in Torino. Italijanske številke zmrznjenih so bile
resda manjše od pariških, pa še vedno presenetljivo visoke. Po Rimu so
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hodile in po potrebi pomagale patrulje civilnih služb. Na pol zmrznjene so
prestavljale v ogrevana zavetišča ali v primerih nujne nevarnosti v najbližje
policijske postaje. Po pariških klošarjih so prišli na vrsto italijanski barboni.
Ni vedel, kaj naj stori, v vsakem primeru pa je izključil pobeg s pokopališča na obljudene ulice. Tega ne bo tvegal, raje bo zmrznil v kapeli.
Kakor koli že, vrniti se mora v kapelico, toda ostanek noči prebedeti sede,
v železnem vozičku bi lahko zaspal in se ne obudil več. V štirih letih pokopališkega popotovanja se mu še ni zgodil nenaden napad panike. Stal je na
sredini kapelice in se z odrevenelimi rokami vedno močneje bil po prsih.
Izmenično, kar je prinašalo vsaj trohico toplote. Medtem ko se je tolkel po
prsih, je polglasno ponavljal: »Ne pojdem od tod, ne dam se ujeti. Ne bom
zmrznil tu, ne pojdem pred Sodišče.« Besede, pogosto skandirane na glas,
so spremljali majhni, beli oblački pare. Rešile so ga te litanije. Nihče ne bi
verjel, da se ni premaknil z mesta, stoje je ponavljal vnaprej pripravljena
stavka do šeste zjutraj.
Ob šestih je zavel toplejši veter, odrevenel zrak se je razredčil, torej je
brez odpora zdrsnil v svoj vozek in se pokril čez glavo s konjsko odejo. Takoj je zaspal s trdnim spancem. Zdramili so ga zvoki glasov. Približal je oči
k špranji v zidku. Na Dukićevem grobu je z lopatico odmetavala sneg in ivje
ženska srednjih let in v črnini. Pomagati ji je skušala mogoče trinajstletna
deklica v barvastem krznenem plaščku, z dolgimi, čvrsto spletenimi kitami,
ki so ji segale prav do pasu. »Še enkrat bova morali priti sem, grobova dedka in babice ne bova mogli urediti tako hitro,« je po srbsko rekla ženska.

Bilo je popoldne, segrelo se je nekoliko od sonca, toda mrzel veter ni
preveč popuščal mrazu v zraku.
Raje ni tvegal, da bi šel ven skozi odprtino v pokopališkem zidu, kaj, če
bi se kdo nenadoma pojavil na stezi. Šel je med grobovi proti pokopališkim
vratom, pretvarjal se je, da išče nekoga grob, ko pa je paznika odneslo v
čuvajnico, je hitro stopil ven na ulico. Sicer pa zdaj ni bil več videti tako
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sumljivo kot prej, bil je brez nahrbtnika, ki ga je razpakiranega pustil v
kapelici, zaklenjeni s ključavnico. S seboj je vzel samo načrt mesta in debel
zvezek s svojimi zapiski.
Ravno prav je prispel še na konec razdeljevanja vroče juhe v brezplačni ljudski kuhinji za uboge romarje. Redovnica mu je po prvi, pohlepno
posrebani porciji, nalila še drugo in pred krožnik položila nov kos kruha.
Lepa je bila ta redovnica, toda ni se je upal dalj časa ogledovati, ko je kazal
obraz pobožnjakarja. Po dveh krožnikih vroče juhe je hitro odšel do trga pri
vhodu na most; tam je stal spomenik, obkrožen s klopmi. Iz načrta mesta
je zvedel, da gre za spomenik pesniku, ki je pisal zlobne pesmi v rimskem
narečju. Gioachino Belli, še za življenja in na spomeniku je bil ljubljenec
Zatiberja. Na spomeniku je stal v posebni drži, kot bi se pripravljal plesati.
Klopce okrog, prazne zaradi mraza, je pred vetrom ščitilo drevje, bile pa so
vseeno izredno polne sonca. Sedel je in odprl svoj zvezek. V njem so bili
umirjeni zapiski, nekaj besed o naslednjem mestu popotovanja in njegovem pokopališču, potem samo njemu razumljiv stavek v neki polemiki z
delčki spovedi. Nikoli se ni ločil od tega dnevnika, saj nekje globoko v svoji
podzavesti ni verjel, da bo njegov beg trajal dolgo, pri polni zavesti je želel
ohraniti odlomke svojih misli in priznanj za prihodnje Sodišče. Ves čas se
je vračal k polemiki z Mladićem in Karađićem. On si je drugače predstavljal
očiščenje Srebrenice. In kot trdovraten sprevod duhov ga je mučila kri, ki jo
je prelil. Ni si je želel, Bog mu je priča. Če bi ne bilo tistega obraza, ki ga je
spraskala tista bosanska hudičevka … S prsti je šel po brazgotinah na čelu,
pod očmi, na bradi, na vratu. Obesila se je s kremplji kot tisti poblazneli
zatiberski maček, čisto enako kot on. Tudi on je na koncu treščil dekle na
zemljo, jo vgnetel v zemljo, oči mu je zalila kri, obsedla ga je potreba po
ubijanju. Na levo in na desno, starce, ženske, otroke, še je bilo premalo. Prav
do tistega strašnega trenutka …
Štiri leta bega, štiri leta pokopališkega popotovanja. Ali ni že dovolj?
Toda vedel je, da mu samo pokopališča omogočajo, da se z brezsmiselnim
cikcakanjem po Evropi izmika preganjalcem. Samo pokojni v grobovih ne
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sledijo njegovemu begu. Naj podleže skušnjavi in vsaj eno noč prespi med
živimi ljudmi! Nemara se ojunači in se pod lažnim imenom, v tem kaosu
po bombardiranju NATA, skuša prebiti do Beograda in se tam skrivaj naseliti pri nekdanjih kameradih, denarja ima še vedno veliko. Lahko bi vsake
toliko časa na kratko skočil do Korbača, obiskal sinova in taščo, pomolil na
Milenkinem grobu. Ah, kako močno je hrepenel, da bi se končno izvlekel
iz pokopališke mreže!
Kvaziplešoči ali spakujoči se pesnik naj bi s podnožja ironično pogledoval nanj. Kakšen smisel ima vse to, kašen smisel imajo vojne, vladarji na
prestolih, papeži v nosilnicah? Za kaj se bojujejo ljudje, če ne za hrano, vino
in ljubezen?
A so se takoj ponoči vrnili skandirani stavki: »Ne dam se ujeti, ne naredim tveganega koraka, bolje je spati med grobovi kot za rešetkami zapora.«
In Beograd? Žal, sanje odsekane glave. Tam bi ga takoj prepoznali in prav
gotovo izdali opoziciji Slobe in pribočnikom vodje. Srebrenica je postala
simbol. Za obe strani …
Vstal je in šel čez most do središča Rima. V glavo mu je padlo, da bi za
nekaj grošev lahko presedel in prespal nekaj ur v kinu. Na dveh predstavah,
do poznih ur vrnitve na pokopališče.
V prvem kinu na poti so prikazovali film, ki ga je že dvakrat videl v
Marseillu, invazija ameriške vojske v Francijo konec vojne, v Spielbergovi
režiji. Toliko bolje. Vstopil je na sredi predstave, sedel v bolj prazno vrsto,
po obeh straneh ga je obkrožalo po nekaj praznih stolov. Z naslado se je potopil v mehak, žametast fotelj, zaprl oči, tajal se je v ogrevani dvorani. Vedel
je, da ne sme spati, da mora vzdržati v čuječem dremežu, ki se ga je naučil
v vojaški službi, in se takoj zbujati ob vsakem premoru, ko se pod stropom
prižgejo luči.
Torej je dremal, udobno zleknjen v fotelju, ves čas poslušajoč film. Topniško obstreljevanje, bombe, ki jih mečejo letala, eksplozije granat, neprisebno kričanje vojakov, rušenje hiš v bližini morskega obrežja. In tako je,
medtem ko so ga zibali vojni odmevi, hočeš nočeš imel podlago ali zvočno
spremljavo za film lastnih spominov.
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10. julija 1995 zvečer so v hiši kapetana Malića v Korbaču sklicali zadnje posvetovanje pred načrtovanim vdorom v Srebrenico, predvidenim
11. julija. Oddelki generala Mladića so se razmestili za napad (tanki in topništvo) po cesti in po obeh straneh ceste iz Korbača do muslimanskega
mesta, ki je vsrkalo vase begunce iz bližnjih muslimanskih vasic, tako da je
Srebrenica nabrekla na štirideset tisoč prebivalcev. Mesto je bilo nemočno
in ni načrtovalo obrambe. Računalo je na nizozemski bataljon »modrih čelad«. Tristo nizozemskih vojakov naj bi odvračalo napadalca.
Teden prej je kapetan Malić nehal biti pribočnik generala Mladića in
postal poveljnik bataljona. Na vojni posvet je pred polnočjo uspel priti Radovan Karađić. Moral je priti, da bi dokončal diskusijo in dal svoj glas na
Mladićevo skodelico na tehtnici. Razlika v mnenjih se je nanašala, na kakšen način naj srbske čete obvladajo Srebrenico. Mladić se ni pretvarjal, za
razlago svojega vojnega načrta je uporabil rusko besedo uničtoženije (popolnoma uničiti, ugonobiti – op. prev.). Karađić, ki je prispel pod konec
posveta, je brez premisleka ponovil to rusko besedo uničtoženije; ponovil
je to z izrazom nekakšnega posebnega užitka na zabuhlem in topoglavem
obrazu; pri čemer je energično mahal s svojo bujno grivo in tako močno
udaril s pestjo po mizi, da so poskočili prazni kozarci in šilčki.
Manjšina prisotnih na posvetu, med katerimi je bil tudi Mladić, je zagovarjala načrt o pregonu prebivalcev Srebrenice iz rojstnega kraja in njegovo
zasedbo brez prekomernega prelivanja krvi s strani Srbov. Glavni argument
ni bil toliko humanitaren, kolikor političen: šlo je za Nizozemce, ki bi tako
rešitev lažje požrli in po nekaj protestih zamahnili z rokami. In ni šlo toliko
za kri, šlo je za prihodnjo srbsko pokrajinsko prestolnico.
Mladić ni skrival besa: »Zaradi Nizozemcev naj te ne boli glava. In če že
hočeš vedeti, prav za kri gre. Samo ona je pečat pravega podjarmljenja.«
Malić je molče pokimal z glavo. Preden je odšel v svoj bataljon, je stopil v
spalnico. Milenka je imela mnogo prezgodaj porodne krče, v petem mesecu
nosečnosti. »Poklicala sem babico iz Korbača,« je rekla tašča, ves čas otiraje
pot s čela hčerke.
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Takrat je zadnjič videl svojo ženo živo. Šele po vsem je zvedel, da je
pred zoro, ker se je stanje poslabšalo, tašča s svojim avtomobilom hčerko
po stranskih cestah odpeljala v ginekološko ambulanto v Srebrenici.
Jasno je bilo, da bodo Mladićeve čete vkorakale v Srebrenico, generalu
se ni bilo treba niti pretvarjati glede manevra presenečenja.
V mesto je vkorakal ob sedmih zjutraj. Niso bili potrebni niti tanki v
mestu niti topniško obstreljevanje z obrobij Srebrenice. Zadostovali so vojaki, oboroženi z brzostrelkami in ročnimi bombami. Ker je del prebivalcev
planil v beg po cesti, ki je peljala na sever, je Mladić tja takoj poslal minerje. Možnost bega je bila odrezana. General je besedo uničtoženije razumel
dobesedno. Začel se je čisto navaden masaker. V hišah in pred njimi, na
ulicah in dvoriščih. Nizozemski bataljon »modrih čelad« je izgubil pregled
nad položajem. »Prav je imel Mladić,« je pomislil Malić, a je vseeno hlinil udeležbo svojega bataljona pri ubijanju in uničevanju mesta. Stal je na
balkonu ene od hiš in prislonil daljnogled k očem. Ni mogel opaziti bosanskega dekleta, nizke postave, ki se je bliskovito dvignila in strgala njegovo
brzostrelko, obešeno okrog vratu in čez ramena. Poskočila je od tal in z
dolgimi, ostrimi nohti zarezala v njegov obraz; bolj tulila je kot kričala. Kri
je brizgnila. Vrnila se misel: »Torej je imel Mladić vseeno prav.« Potem je
ponorel. Pred hišo, kjer je stal na balkonu, je vrgel dve ročni bombi, z rafalom pozdravil bežeče, stekel ven, streljajoč in ubijajoč po poti. Oči mu je
zalivala kri s čela. Obrisal si jo je in streljal naprej. Znašel se je pred majhno
zgradbo in vanj spustil naslednji rafal. Nenadoma so se odprla vrata in skoznje
je pritekla njegova tašča. Dva krika in dve besedi: »Milenka, Milenka!« Za
njenim hrbtom je zagledal ljudske mesarje. Odskočil je in naletel na Mladića. »Dovolj – je zakričal – dovolj! To ni boj, to je masaker. Mesar!« Mladić
je odstopil za korak in mu prisolil klofuto. Klofuta in na koncu dopolnitev
vsega, kar se je zgodilo, mu je spodrezalo noge. Izgubil je zavest in se z
obrazom, oblitem s krvjo, zgrudil na grmado bosanskih trupel. Istega dne
zvečer so ga srbski vojaki, nezavestnega, prinesli v hišo v Korbaču. Masaker se je nadaljeval, skupaj pet dni, v njej je izgubilo življenje deset tisoč
70

Gustaw Herling - Grudziński / POKOPALIŠKI POPOTNIK (odlomek) /
Iz poljščine prevedel Dušan Pirc

prebivalcev Srebrenice. Zjutraj se je ozavestil. V kotu spalnice je na postelji
ležalo truplo njegove žene, osvetljeno s svečo, blagoslovljeno ob svečnici.
Milenkini materi je uspelo pripeljati jo domov.
Še vedno ni odprl oči, zgrbljen v fotelju kinodvorane, je čutil, kako
mu po licih tečejo solze. S platna je še naprej tekel hrušč strelov, cviljenje
krikov, sikanje nabojev. Nenadoma se je spomnil na v nemščini prebrano
zgodbo poljskega pisatelja o likvidaciji (o uničtoženiju) Židov v Vilni. Do
danes je pomnil naslov: Ponary.* »Enako, enako,« je zamrmral. Hitro si je
moral z robcem obrisati obraz, saj so se pod stropom in na stranskih stenah
dvorane zasvetile luči.
Ob polnoči se je končala zadnja predstava. Iz kina je odhajala majhna
peščica ljudi, on, obotavljaje se, je stopal zadnji, žal mu je bilo, da se mora
posloviti s toploto. Toliko te toplote se je nadihal, da je šel kot bi se mu nekam mudilo. Kam? Na nekatoliško pokopališče. Spet so ga obkolile pekoče
bridkosti. Do konca življenja od pokopališča do pokopališča? Oba fanta sta
zdaj že mladeniča, mogoče jima niso dovolili, da se vpišeta na gimnazijo v
Srebrenici kot sinova morilca? Mogoče so na koncu za kazen zažgali tudi
njegov dom? Zadnja vest je bila stara, štela je štiri leta. Treba bo vseeno
poskusiti srečo v Beogradu, tam ima daljne sorodnike, vsi imajo radi Slobu,
za kratek čas mu bodo dali zavetje. Samo da bi lahko skočil do Korbača,
pogledal, kaj se tam dogaja.
Mrzel veter je iz njegovega telesa pregnal ostanke toplote. Zdaj je šel
počasi, kot na obsodbo. Toda v kapelici na pokopališču je bilo še kar znosno, ni pričakoval tega. Hitro se je zavlekel pod konjsko odejo na železnem
vozičku, na posteljo, postlano s cunjami iz nahrbtnika. Zavil se je z odejo,
prepletel roke pod glavo. »Tega nisem pričakoval. Da se bom lahko z odprtimi očmi zazrl nazaj. Boli, boli ‒ a kaj mi drugega preostane?«
V prisotnosti tašče in sinov je dolgo poljubljal Milenkino hladno lice
in njene hladne roke. Vsi so jokali, Milenkina mati je po kmečko vila roke.
Trudila se je ne gledati zeta, saj ga je videla, kako je z rafali nažigal po zgradbi ambulante. Seveda, saj ni vedel, da tam leži njegova žena. Vendar to nič
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ne spremeni dejstva, da je bil eden od njih, srbskih morilcev. Je čutila povezanost z bosanskim delom svoje rodbine? Menda da, svojo pravovernost
je vsrkala z materinim mlekom. V duhu se je solidarizirala z žrtvami, in ne
morilci.
Po polnoči so Milenko pokopali v vrtu, pod edinim košatim hrastom
med jablanama. Vsi so molčali, zmanjkalo jim je solz. Dolgo se je vleklo,
bil je tako slaboten, da mu je lopata polzela iz rok. Na grobu niso postavili
nikakršnega znaka, križ bi bil nevaren.
Potem je sam stopil na nasprotno stran sadovnjaka in odkopal železno
vojaško skrinjico. V njej je hranil dragocenosti in veliko denarja v različnih
valutah. Mladićevi vojaki (pretežno oficirji) so bili skrbni. Večino denarja je
pustil tašči za dom in sinova. Bilo je že blizu svitanja, ko se je peš, čez drn in
strn in ob robu gozda privlekel do stranskega železniškega tira z upanjem,
da mu bo uspelo skokoma, s presedanjem priti v Beograd. V glavi ni imel
nikakršnega načrta za prihodnost. Vedel je le, da mora bežati, tudi pred
ljudmi Mladića in Karađića. V Beogradu ni potrkal pri daljnih sorodnikih;
k sebi ga je vzela nekdanja ljubica še iz časov službe v garnizonu. Več kot
mesec ni zapuščal njenega dvosobnega stanovanja, v strahu, da ga ne prepozna kdo izmed stanovalcev bloka. Ni spal z njo, od prvega trenutka mu je
priznala, da ima spolno bolezen. Pristala pa je, da ga vzame k sebi za denar.
Po mesecu dni se je v poznih nočnih urah vrnila, tresoča se od strahu.
V tresočih se rokah je držala beograjski bulvarski večernik. V njem sta bili
druga ob drugi dve novici: Mednarodno sodišče v Haagu preganja »tri zločince iz Srebrenice: Mladiča, Karađića in Malića«. Bosanska organizacija iz
Srebrenice jih je obsodila na smrt, ni pa se (za zdaj) dotaknila hiše kapetana
Malića in njegovih najbližjih v Korbaču.
V očeh svoje gostiteljice je zagledal eno: takojšnja prisilna izselitev. V
naslednje četrt ure se je spakiral in peš odšel na beograjsko železniško postajo. Preštudiral je vozni red in za začetek izbral Trst. Tako se je začelo
pokopališko popotovanje. Začelo se je slabo, prav takrat je pihala kraška
burja, prvo noč na pokopališču je skoraj plačal z življenjem. Ko se je umi72
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ril tisti strašni veter, si je lahko ogledal položaj. Odločil se je za prostrano
vežo v tesno zaprti družinski grobnici. V celoti rečeno, bi začetek v Trstu
lahko vzeli za dober. Dobra napoved za naprej je bil tudi drugi pokopališki
postanek, jugoslovanska Reka, nekdanja italijanska Fiume, tradicionalen
počitniški kraj, kjer je življenje, kot v vseh počitniških krajih sveta, teklo
v upočasnjenem tempu in je bilo naklonjeno različnim prišlekom. Bilo je
že po poletni sezoni, edinkrat takrat se je bojeval s skušnjavo, da se nastani
v garaži prazne vile. Toda zvečer ga je prestrašil nočni čuvaj, ki je začenjal
svojo službo. Takšnih skrbi ni v prebivališčih umrlih.
Mogoče je vzdržati. Videti je, da se je otoplilo, odeja je kar dobro grela.
Ni tudi izključeno, da se je v petih urah v kinu njegov organizem napolnil
kot akumulator.
Ležanje z odprtimi očmi včasih za seboj vleče nespečnost. Ker ni mogel
zaspati, se je opogumil zabresti na terene, ki se jim je doslej izmikal. Izmikal
se je, na primer, misliti o dogodkih, ki so se odigrali po Srebrenici in po
njegovem begu. Natovo bombardiranje Srbije, izgon prebivalcev Kosova in
njihova vrnitev. Slobo na kolenih, rast opozicije. To bi ga moralo skrbeti,
saj so v Beogradu živeli prijatelji, Miloševićevi privrženci. Pa ga ni. Pošteno
povedano, bilo mu je v določeno zadovoljstvo, da so se stvari tako obrnile,
da se je dan za dnem krušila ideja Velike Srbije. Končno si je moral sam
sebi priznati: vsako spodkopavanje oblasti Slobe je bil udarec v Mladića
in Karađića. Njiju pa je sovražil, čeprav naj bi z njima nekoč sedel na klop
za obdolžence. Bil je prav tak zločinec kot onadva, tu ni kaj goljufati. Pa
vendar … Pa vendar – čudno! – ni se čutil krivega. Oni so pobijali na hladno, on je pobesnel. »Poblaznel sem.« Do zadnjega trenutka, ne da bi se bal
Mladića in Karađića, je trdil, da je treba muslimane pregnati iz Srebrenice,
ne pa jih pobiti; da pri etničnem čiščenju ne more teči kri. A če je tako,
zakaj je ubijal sam? Kdo mu bo verjel, da je pobesnel zaradi tiste bosanske
hudičevke? Mogoče ga je, čisto enostavno, razjarila pasivnost nizozemskih
»modrih čelad«? In skupaj z njimi pasivnost OZN, Zahoda, ostanka sveta?
Ni bil tako neumen, da bi ne videl laganja samemu sebi. »Ne vidim drugega
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izhoda kot bega do smrti. V meni je neka strahotna hinavščina. Rad bi se
potrkal po prsih, a obenem vem, da tega nisem sposoben nikoli storiti.«
Naslednji trije dnevi so bili tudi znosni, resda je skoraj ves čas hodil po
mestu, si ga ogledoval kot turist. In pozno zvečer se je vračal v svojo kapelico na pokopališču tako utrujen, da mu je uspevalo takoj zaspati. Do silovite
spremembe pa je prišlo 24. decembra.
Že od zgodnjega jutra je zapihal oster veter, Tibera je narasla in se spenila, voda je zamrzovala v uličnih kalužah. Najstarejši Rimljani niso pomnili takega večera pred božičem. Že ob štirih do petih popoldne je ljudi
pometlo z ulic v domove. Bal se je tako zgodaj vrniti na pokopališče. Kinodvorane so bila zaprte. Ostalo mu je obiskovanje cerkva. Lahko so ga
imeli za izredno pobožnega romarja. Včasih, ko je opazil njemu namenjene
poglede, je pokleknil in prepletel prste, kot bi molil. Kot pravoslavec se ni
udeleževal cerkvenih pobožnosti, torej je sovražil to pretvarjanje. Toda bal
se je, prvič se je bal vrniti na pokopališče. Pred polnočjo je še zavil na kolodvor Termini, ni izključeval možnosti, da bo prespal tam med barboni, pa
so ga prestrašile okrepljene policijske patrulje, to noč še posebej zavzete pri
preganjanju potepuhov. Sicer pa je mraz prav tako vdrl v kolodvorsko vežo.
Na koncu se je vrnil v svojo pokopališko kapelo. Ni mogel vzdržati v
njej, drevenel je, pogosto hodil ven, da si raztegne kosti, z rokami se je tolkel po prsih – nič ni pomagalo. Ni vedel, da je tistega dne, bolje tisto noč, v
Evropi zmrznilo več kot sto oseb, med njimi tri v Rimu v hodnikih podzemeljske železnice. V svoj brlog je padel omedlel, v glavi se mu je zasvetila
beseda »kone(c)«, z zadnjimi drobci volje je še zmogel čez glavo potegniti
konjsko odejo.
Bilo je okrog desete zjutraj, prvi dan božiča, ko je ženska v črnini (to
pot sama) prišla k dvema grobovoma ob kapelici. V pobeljeno zemljo enega
in drugega je hotela podtakniti po nekaj cvetov, ko je v zaprti kapeli zraven
zaslišala glasen človeški stok. Hitro je stopila k čuvajnici.
S čuvajem se je vrnila h kapeli, še je bilo slišati stokanje, čeprav slabše. Čuvaj
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je potisnil vrata kapele. Zagledala sta stokajočega. Imel je pomodrel obraz,
ki ga je ženska v črnini videla na številnih fotografijah v srbskih časopisih s
podpisom: Kapetan Malić.
Na policijski postaji je hčerka profesorja Dukića potrdila identifikacijo.
Zločinca iz Srebrenice so rešili v bolnišnici in ga po mesečnem zdravljenju
predali Haagu.
[op.: najbrž v začetku leta 2000]
* (Avtor pripovedi: Ponary – »Baza« je bil Józef Mackiewicz. Herling - Grudziński je kot urednik časopisa »Beli orel« odločil, da pripoved objavi leta 1945, v
številki 35/170/. Ponatis je sledil, med drugim, v zbirki V očeh pisateljev. Izbor
vojnih pripovedi, uredil G. Herling - Grudziński, uvod G. Herling - Grudziński in
J. Wittlin, Rim 1947). – (Dušan M. Pirc, junija 2008)
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Gustaw Herling - Grudziński

Dnevnik, pisan ponoči
(zapis, 17. februarja 2000)

Carlo B., mlad, talentiran in bistroumen italijanski avtor, nedolgo moj
prijatelj, se je danes popoldne napovedal na kavo. Že nekaj časa je avtor,
ki išče temo (ve, kako morilske v pisateljski karieri so predolgi premori v
založništvu). Sedla sva v kot moje sobe. Carlo molči daljši čas, kot bi zbiral
misli. Končno.
‒ Od naših prijateljev, ki znajo poljsko, vem, da si napisal novo pripoved. Eden od njih jo je celo bral v rokopisu, iz njegovega pripovedovanja
vidim, da sva oba prišla na isto idejo. V zraku visijo teme iz obdobja, naj se
tako izrazim, »slovesa od stoletja«. Tvoja zgodba o židovskem frančiškanu
prav gotovo spada mednje. Rad bi ti na kratko povedal o ideji moje pripovedi. Zaupam ti od trenutka, ko si napisal recenzije za nekaj mojih pripovedi. Se strinjaš?
‒ Strinjam.
‒ Se spominjaš masakra bosanskih Muslimanov v Srebrenici, julija
1995. V mestu, ki je štelo štirideset tisoč prebivalcev, so Srbi Mladića in
Karađića pobili četrtino, deset tisoč mož, starcev, žena in otrok. Zaščitni
nizozemski bataljon »modrih čelad« se je zagledal v lep julijski dan in ni videl ničesar. Nekaj časa po tem – recimo leto dni – je Mednarodno sodišče v
Haagu javno objavilo seznam glavnih odgovornih za to, seveda z Mladićem
in Karađićem na čelu. Sodišče je objavilo, da jih išče in jih bo preganjalo
prav do njihove aretacije, nakar jih bo postavilo pred sodišče, sprožilo proti
njim pošten in podroben sodni proces, ki se bo končal s pravičnim izrekom
(gotovo obsodbo). Na pomoč je poklical sodne ustanove in policije vseh
evropskih držav, v katere je poslal tiralice.
To so zgodovinska dejstva, toda sama zgodovina je dolgočasna, treba
jo je olepšati, dodati nekoliko pikantnosti; to vem kot pisatelj, ki je bil že
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nekajkrat na seznamu uspešnic v Italiji in tujini. Torej sem dvema zločincema proti človečnosti (tako se temu reče) dodal tretjega, mladega kapetana,
fanatičnega srbskega nacionalista (lahko bi bil tudi sorodnik Miloševića?),
ki se je izkazal kot Masakrer številka ena, po krvavi akciji se je bahal, da je
v Mohamedovo naročje lastnoročno poslal vsaj dvesto njegovih vernikov.
Ker pa so – to vemo iz psihologije ‒ krvoločneži po navadi strahopetci, je
moj kapetan Malić po objavi haaške tiralice pobegnil v Beograd, kjer so ga
najprej gostili, pozneje pa se je, po letalski ofenzivi NATA na Miloševićevo
Srbijo, skrival pri družini v hišnem skrivališču, iz katerega je izginil, ko naj
bi menda pobegnil v tujino. Jeseni 1999 opozicija proti Slobi dviga glavo,
taki kot Malić se imajo česa bati. S pomočjo prijateljev mu uspe s ponarejenim priimkom in potnim listom priti v Rim. Ne pozna mesta, ne ve, kje
iskati skrivališče. Odloči se prespati na kolodvoru Termini med skupino
klošarjev, po italijansko barbonov, več ali manj narkomanov. Takoj že prvo
noč se poleg njega vleže ne preveč grda in mlada narkomanka, in ker se
ne upira, on pa je po beograjski polječi seksualno podhranjen, pride do
odnosa. (Tema za posebno, sočno poglavje). Po tednu opazi, da si ga policijska patrulja podrobneje ogleduje. Treba je hitro iskati novo skrivališče!
Na zemljevidu najde cimitero acattolico, nekatoliško pokopališče pod Piramido. To je idealno skrivališče, med mrliči, vedno se je dobro počutil med
pokojniki! Ponoči se zmuzne na pokopališče skozi veliko luknjo v zidu in
se – zahvaljujoč dobri usodi – namesti tik zidu v družinski grobnici, kjer sta
samo dva grobova, ostali del zgradbe pa je prazen in dovolj udoben. Oktober tega leta v Rimu je bil izjemoma topel, spi do kasno, skozi luknjo se prebije na vsakodnevno potepanje po mestu. Ta del bi rad naslovil Pokopališki
popotnik, kaj meniš? Toda prihaja november, vedno bolj hladno je, poleg
tega pa je grobnica last srbske družine Dukić in pogosto jo zgodaj zjutraj s
šopki rož obiskuje ženska v črnini. Ta ženska je na rimski univerzi po smrti
staršev prevzela katedro balkanistike, ki so jo med prvo svetovno vojno
ustanovili starši. In ki sta, sodeč po napisih na nagrobnikih, umrla skoraj
istočasno po izbruhu druge svetovne vojne. Dragi moj, to make a long story
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short, stara gospodična Dukić sredi decembra odkrije skoraj zmrznjenega
Malića. Menda se spomniš, koliko ljudi, predvsem barbonov, je zamrznilo
v Rimu pred božičem.
Rešeni in izdani Malić svoje pokopališko popotovanje končuje v Regina
Coeli ali Rebibbia. Pošljejo ga v Haag. Proces traja tri mesece. Obdolženec
prizna vse krivde. Obsojen je na petinštirideset let zapora. Kazen sprejme
z nasmeškom. Zakaj z nasmeškom? Ve namreč, da ga je narkomanka s Termini okužila z AIDS-om. Zdravniki to potrdijo šele po obsodbi, obsojenca
prestavijo v hiško z vrtom ob zaporu. Med sprehodi ne sme biti vklenjen.
Ogreva se na soncu, kadar je sonce, nežno se smehljajoč. Mnogo bere. V
hišo mu prinesejo televizor in CD-predvajalnik. Posebej ima rad cerkveno
glasbo. Ob nedeljah ga, na njegovo prošnjo, stražar pelje v cerkev (vseeno,
če je katoliška). Hiter razvoj medicine napoveduje, da bodo bolni z AIDSom živeli vedno dlje, brez večjih bolečin in v dovolj vedrem razpoloženju.
Če bi cerkev dovolila preservative (menda prepoved velja tudi za pravoslavne), se Malić ne bi okužil na Termini in bi vso svojo kazen presedel za
rešetkami.
Kot vidiš, za slovo od stoletja, mi je uspelo z naracijo povezati dva pojava, tipična za konec našega veka: etnične čistke in AIDS. Sprašujem se le, ali
mi katoliška kritika ne bo zamerila aluzije v poglavju, ki ga želim nasloviti
AIDS. Sam pa veš, kako velik vpliv ima italijanska katoliška kritika …
‒ Poskusi, moj dragi, poskusi. Tvoja zgodba kaže, da bo dobra. Včasih
pa je, da bolj ko knjigo trgajo katoliški kritiki, toliko bolj jo hvalijo kritiki,
ki niso preveč naklonjeni Cerkvi in na sploh religiji. To se splača, per saldo,
z zornega kota prodaje knjig.

78

Esejistično

Ivan Čolović
(1938)

Balkan – teror kulture
Razprave o politični antropologiji 2
(Izbrani odlomki iz knjige na temo pesniškega poslanstva)

Iz srbščine prevedla
SARA ŠPELEC

79

Ivan Čolović

Ivan Čolović (1938, Beograd), srbski etnolog-antropolog, strokovni

publicist, esejist, prevajalec (R. Barthes, G. Bataille idr.), urednik, preučevalec političnih mitov in borec za ljudske pravice. Na Filološki fakulteti v
Beogradu je diplomiral splošno književnost in magistriral romanistiko ter
na Filozofski fakulteti v Beogradu doktoriral etnologijo. Bil urednik pri različnih založbah. Kot gostujoči profesor je predaval na univerzah v Franciji,
Španiji, Nemčiji, Italiji, Angliji, Sloveniji, Švici in na Poljskem. Pred upokojitvijo (2000) je bil znanstveni svetnik Etnografskega inštituta SANU. Za
svoje delo je prejel več uglednih mednarodnih nagrad in priznanj, mdr.
Herderjevo nagrado, odlikovanje viteza Legije časti, nagrado Konstantina
Obradovića, častni doktorat honoris causa Varšavske univerze idr. Je ustanovitelj, urednik in izdajatelj knjižne zbirke Biblioteka XX. vek, v kateri je
objavljenih več kot 170 del s področij etnologije, antropologije idr. znanosti. Med Čolovićevimi knjižnimi izdajami so najbolj znane: Divlja književnost. Etnolingvističko proučavanje paraliterature (1985, 2000); Vreme
znakova (1988); Erotizam i književnost. Markiz de Sad i francuska erotska
književnost (1990); Bordel ratnika. Folklor, politika i rat (1992, 1993, 2000,
2008); Politika simbola. Ogledi o političkoj antropologiji (1997, 2000); Etno.
Priče o muzici sveta na Internetu (2006); Balkan – teror kulture. Ogledi o političkoj antropologiji 2 (2008); Za njima smo išli pevajući. Junaci devedesetih
(2011) idr. Več njegovih knjižnih del je prevedenih v nemščino, angleščino,
francoščino, italijanščino, poljščino in grščino.
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Predgovor1
Na Zahodu si Balkan pogosto predstavljajo kot prostor, ki trpi zaradi
manka kulture in zato služi kot paradigma, metafora tega manka. Tu naj
bi živeli ljudje, katerih kultura je v osnovi sicer evropska, in se zato v tipu
kulture ne razlikujejo od Evropejcev in drugih Zahodnjakov, vendar je imajo manj, premalo, da bi bili lahko zares kulturni. V tem delu Evrope prav
zato toliko lažje vznikne barbarski atavizem z vzgibi nasilja in sovraštva, ki
smo jim v nekdanji Jugoslaviji bili priča v vojnem času med letoma 1991 in
1995 ter leta 1999 na Kosovu. Izvor in karakteristiko te stereotipne podobe Balkana na Zahodu je najtemeljiteje raziskala Marija Todorova v knjigi
Imaginarij Balkana. Prikazala je, da v stereotipni zahodni predstavi o Balkancih oziroma v balkanističnem diskurzu – za razliko od orientalističnega
diskurza, ki ga je analiziral Edward Said in v katerem ima Orientalec vlogo
radikalnega Drugega – prihaja do drugačnega vrednotenja istega kulturnega tipa: Balkanec je tu neizoblikovan, nerealiziran Evropejec, čigar podoba
je veliko bolj odbijajoča od podobe Orientalca, v kateri je mogoče prepoznati vsaj nekaj zanimivega, eksotičnega.
Todorova je posebno pozornost posvetila razširjenemu stereotipu, po
katerem je Balkan prostor kulturnega primanjkljaja v očeh samih Balkancev oziroma v očeh predstavnikov nacionalnih elit balkanskih dežel. Prezir
do domnevne balkanske kulturne zaostalosti je, kot kaže, najmočnejši prav
na Balkanu, izražanje tovrstnega prezira pa priročen način brisanja lastne
nacije s seznama tistih, ki si ga menda zaslužijo, ali ker si, po Todorovi,
»balkanske nacije želijo dokazati, da nimajo nič skupnega z odbijajočimi
lastnostmi, ki jih pripisujemo Balkanu« (Todorova, 50).
Da bi se izognili stigmi stereotipov, po katerih je Balkan prostor kulturnega primanjkljaja, so predstavniki balkanskih nacionalnih elit – ne da bi
1
Izvirnik je leta 2008 izšel pri beograjski založbi Biblioteka XX vek. Celoten slovenski prevod bo izšel pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete, in sicer v zbirki Kultura sožitja pod uredništvom dr. Božidarja Jezernika.
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problematizirali Balkan, ki ga je mogoče uporabiti kot sredstvo za obračun
z enim izmed sosedov – začeli ustvarjati vtis, da imajo njihove dežele in
narodi več kulture, kot je potrebujejo, v vsakem primeru pa več kot drugih
stvari, med katere sodijo tudi zaposlitev, mir ali pravica. V diskurzu balkanskih elit kultura pogosto dobi lastnosti pravega božanstva, ki se mu vsi
klanjajo in za katerega se vsi borijo v mirnih, predvsem pa vojnih časih. V
času zadnjih vojn na tleh nekdanje Jugoslavije so vojskujoče se strani svoje
operacije, katerih del sta bila tudi neusmiljeno ubijanje in razdejanje, pogosto pojasnjevale kot obrambo evropske kulture pred balkanskimi barbari.
In če je Balkan nasploh bure baruta, kot ga pogosto opisujejo, potem je prav
kultura tisti smodnik, ki sproži eksplozijo tega famoznega soda, bodisi z
vnetljivim verzom bodisi z govorom, v katerem so poveličane žrtve »našega« naroda na braniku evropske civilizacije, ki naj bi jo ogrožali barbari iz
sosednjih dežel.
Teksti v pričujoči knjigi govorijo prav o takšni kulturi, kulturi, ki je
smodnik sovraštva in vojn na Balkanu. Njeno delovanje sem spremljal v
kriznih in vojnih letih nekdanje Jugoslavije, nato pa spoznal, da se je iz
krize in vojn vrnila bolj ali manj nedotaknjena, pripravljena, da bo, če bo
treba, ponovno služila istemu namenu ‒ podžiganju. To me je spodbudilo, da posebno pozornost posvetim povojnemu »patriotskemu« diskurzu o
kulturi v Srbiji in drugih balkanskih deželah in da ugotovim, na kak način,
po zaslugi katerih retoričnih spretnosti, tovrstni diskurz še naprej ohranja
svoj eksplozivni potencial. Začel sem se zanimati za mite o tako imenovanem »nacionalnem duhovnem in kulturnem prostoru« oziroma za mite o
domnevni zraslosti balkanskih nacij z ozemljem, na katerem živijo in do
katerega si lastijo ekskluzivno pravico, mojo pozornost pa je pritegnil tudi
kult nacionalnih jezikov, pesnikov, njihovih grobov in spomenikov ter kult
epske tradicije z njenim glavnim simbolom – guslami. Izkazalo se je, da
ogrodje omenjenih mitov in kultov sestavlja kultura, uporabljena kot sredstvo za stimulacijo in istočasno za legitimacijo zasedanja in ohranjanja nacionalnega teritorija.
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Na Balkanu se ljubezen do kulture, celo do določene pesmi, z lahkoto
spremeni v sovraštvo, o čemer priča etnografski film Čigava je ta pesem?
(Čija je ova pesma?), ki je bil posnet leta 2002 in katerega avtorica je moja
bolgarska kolegica Adela Peeva. Gre za narodno pesem, v Srbiji znano pod
naslovom Črne lase imaš, dekle (Crne kose curo imaš), kakor se glasi prvi
verz srbske različice omenjene pesmi, čeprav jo je mogoče slišati tudi v večini drugih balkanskih dežel. Peeva je v Turčiji, Grčiji, Makedoniji, Albaniji, Bosni, Srbiji in Bolgariji našla glasbenike in druge ljudi, ki so različico
pesmi peli v svojih jezikih, vsi po vrsti prepričani, da je »njihova«. To ne
bi bilo še nič nenavadnega, ko avtoričini sogovorniki ne bi postali skrajno
agresivni, pripravljeni, da fizično obračunajo z njo in s celotno ekipo vsakič, ko je omenila, da imajo tudi drugi narodi na Balkanu to pesem za svojo.
Slišati in videti je bilo psovke, stisnjene pesti, grožnje z nožem in drugim
orožjem. Film se zaključi s svarilnim prizorom požara, ki so ga pijani pevci
pesmi povzročili nekje v Bolgariji. Kdor je gledal omenjeni film, bo težko
ohranil vero v kulturo kot v most med narodi, če je v kaj takega kdaj sploh
verjel.
Ali je teror kulture prisoten še kje drugje, ne le pri nas na Balkanu?
»Daleč od tega, da bi bila miroljubno kraljestvo apolinične olike,« piše Edward Said v knjigi Kultura in imperializem, »kultura je lahko celo bojišče,
na katerem vojskujoče se strani privrejo na plano in začnejo boj«. Angleški literarni teoretik Terry Eagleton, po katerem povzemam Saidov citat,
omenja dve takšni bojišči s konca 20. stoletja: »V Bosni ali Belfastu kultura ni zgolj to, kar vstavljamo v kasetofon, temveč je kultura tam nekaj, za
kar ubijamo« (Eagleton 51). Torej to velja tudi v Belfastu, zagotovo pa še v
drugih predelih, morda celo v mnogih drugih. Kakor koli že, to, o čemer
pišem, ni zgolj neka perverzna endemična ljubezen do kulture, ki jo je mogoče najti samo na Balkanu. Moj cilj ni, da bi stereotip »divjega Balkana« v
balkanističnem diskurzu nadomestil s stereotipom, po katerem bi Balkan
postal »teror kulture«, in da bi potemtakem zgolj zamenjal en esencializem
z drugim.
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***

ČUDEŽ NA FRANCOSKI 7
Nekateri srbski pesniki mislijo, da jih lahko reši samo čudež. Eden od
njih, Matija Bećković, se je po pomoč obrnil na Srbsko pravoslavno cerkev,
na institucijo, pristojno za čudežne odrešitve. Cerkev je prošnjo uslišala in
se odločila, da ne le prosilcu, temveč tudi vsem drugim srbskim pesnikom,
nudi zaščito hilanderske ikone Bogorodice, znane pod imenom Trojeroka
(srbsko Trojeručica), ki ji pripisujejo veliko čudodelno moč. Kot je poročal
»Ko rečem časopis«,2 je Trojeroka za »zaščitnico in zavetnico srbskih pesnikov« bila izbrana na podlagi Bećkovićevega prepričanja, da je njena tretja
roka v resnici »roka srbskih pesnikov in da je z njo bilo napisano vse srbsko
pesništvo«. Čudodelna ikona je poslej morala ščititi pesnike in druge srbske književnike, ki naj bi se razvili iz pesnikov.
Obredna postavitev čudodelne zaščitnice je bila izvedena na sedežu Združenja srbskih književnikov na Francoski 7, ki je v časopisnih člankih o tem
dogodku poimenovano »Dom srbskih pisateljev«. Njegove »izbe« so najprej po predpisih okadili in posvetili, narezali so tudi kolač za slavo, na
steno dvorane pa so obesili zaščitno ikono. Med izvajanjem tega ukrepa za
kolektivno zaščito pesnikov je bilo vsem priporočeno, naj se drug za drugim postavijo pod njeno okrilje. Celotno Združenje varuje velika stenska
ikona, vsakega posameznega člana pa varujejo namizne ikone. Po zgledu
Bečkovićevega nasveta kolegom pesnikom, torej po zgledu človeka, ki se je
s pristojnimi v cerkvi za vse dogovoril, je naš časopis posredoval naslednje:
»Vsak srbski pesnik bo, po prepričanju Matije Bećkovića, imel ikono Čudodelke iz Hilanderja na svoji pisalni mizi.«3
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2
»Ko rečem časopis, je mišljena Politika«. Tako se je glasil reklamni slogan, ki ga je časopis
Politika uporabljal v drugi polovici devetdesetih let. Ta slogan me je spodbudil, da eno izmed svojih
knjig kratkih esejev o tem, kako je Politika pisala o NATO-vih zračnih napadih na Srbijo, poimenujem
Ko rečem časopis (Samizdat B 92, 1999; druga, dopolnjena izdaja: Medijska knjižara Krug, 2004).
3
Mirjana Kuburović, »Trojeroka zaščitnica srbskih pesnikov« (»Trojeručica zaštitnica
srpskih pesnika«), Politika, 24. julija 1999.
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Česa neki se bojijo srbski pesniki s Francoske 7? S katere strani jim grozi
nevarnost? Kaj tako nevarno visi nad glavami naših pesnikov in drugih
mojstrov besede, združenih pod okriljem ZSK, da jim je na pomoč morala priskočiti Cerkev in sprejeti, da tako rečem, radikalni ukrep za njihovo
zaščito, katerega izvršitev je Bečković poimenoval »veliki datum za našo
Cerkev, kulturo in poezijo«?
Na to vprašanje ni lahko odgovoriti. Naše poznavanje položaja pesnikov
in književnikov v današnji Srbiji, posebej tistih, zbranih okrog Bećkovića
in Rakitića, nekdanjega in aktualnega predsednika ZSK-ja, ni dovolj, da bi
razumeli, kaj je spodbudilo njuno željo po tako spektakularnem ukrepu s
strani Cerkve. Nasprotno, vse priča o tem, da so zadnjih deset let pesniki in
drugi srbski književniki ne le varni in zaščiteni, temveč tudi izjemno cenjeni in iskani. Tako zelo, da bi danes težko našli deželo, kjer se njihova dela
prodajajo enako dobro kot tu. So tudi na čelu nekaterih pomembnih nacionalnih institucij, v svojih rokah imajo nekatere najpomembnejše vzvode
oblasti in vodijo nekatere najpomembnejše politične stranke. Bećkovićeve
pesmi hvalijo tako voditelji SPS-a kot vladike SPC-ja, prepevajo jih ob guslah na folklornih prireditvah in jih recitirajo na vojaških paradah. Bećkovićevo in Rakitićevo združenje književnikov je, nekaj tednov preden so izobesili ikono Trojeroke, doživelo veliko priznanje oblasti: Milošević ga je
odlikoval z redom Vuka Karadžića za junaško držo v času zadnjih vojnih
dogodkov. A tudi temu odlikovanju ni mogoče odreči zaščitniške moči.
Ni dvoma, da piscem s Francoske 7 občutek varnosti in zaščitenosti
vliva tudi velika vnema, s katero v »Ko rečem časopis« posredujejo vse, kar
so si sposobni izmisliti in narediti. Dober primer za to je omenjen dogodek
s Trojeroko. Nikjer drugje kot v tem neuradnem glasilu SPS-a in JUL-a se
niso tako na dolgo in široko razpisali o nudenju zaščite srbskim piscem pod
okriljem »hilanderske Čudodelke«. Če vse to vemo, potem nas ne preseneti, da se danes v Srbiji ambiciozni in prestiža željni ljudje različnih poklicev
(duhovniki, oficirji, poslovneži, politiki, novinarji, zdravniki) trudijo napisati in nekje natisniti vsaj eno zbirko pesmic oziroma zgodbic ter se, če je le
mogoče, včlaniti v ZSK.
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V čem je torej težava? Kaj pesnike tare? Kaj jim je? Tega vam ne bodo
povedali niti tisti, ki so iskali in prejeli čudodelno zaščito Trojeroke, se
pravi ne Bećković ne Rakitić, niti oče Petar Luković, predstojnik Saborne
cerkve in predstavnik tistih, ki so zaščito odobrili. Omenjeni tega ne vedo,
kar tudi poudarjajo. Ne vedo in poudarjajo, da ne vedo, zakaj so prosili za
zaščito, zakaj je odobrena, in celo, kdo jo je odobril. Bećković ve samo, da
je za to »napočil čas šele zdaj«, ker se »nič na tem svetu ne zgodi slučajno«
(KKN, 24. julij). Ne zanika, da je on sam sprožil postopek varovanja pesnikov pod okriljem Trojeroke, ne zna pa pojasniti, zakaj je to naredil, kakor
ne ve tudi tega – in nas poziva, naj bomo pozorni na to, da ne ve –, kdo je
njegovo prošnjo pravzaprav uslišal. »Ta datum je v koledar vpisan z rdečimi
črkami,« je izjavil za KKN, »in nihče ne ve, kdo je odločil, da naj bo tako«.
Podobno kot on tudi Rakitić o dogodku, povezanim s Trojeroko, govori kot
o nečem povsem nepričakovanem in z ničimer izzvanim, kot o nekakšnem
skrivnostnem radostnem znamenju, ki se je kdo ve kako in zakaj pojavilo
»kot Božja milost in radostno znamenje v mračnih dneh«. Oče Luković je
povedal, da se je čudodelna ikona »končno naselila v prostor, kamor spada«, vendar tudi on ne pove, kako, na čigavo željo in po čigavem sklepu je
do tega prišlo, kajti razumevanje vsega tega pomeni nerazumevanje najpomembnejšega: da se je vse zgodilo v skladu z »Božjim načrtom«.4
A upoštevajoč dogajanje, v katerem je na Francoski 7 bila prisotna Trojeroka, ni težko razumeti skrivnostne drže njegovih glavnih udeležencev.
Čudežna zaščita ne bo učinkovala, če že njeno prejemanje in seznanjanje
z njo ni čudežen, razumu nedostopen dogodek. Nerazumevanje igra pri
tem odločilno vlogo. A tu gre za neko posebno, negovano nerazumevanje, ki je zato neke vrste razumevanje-nerazumevanje. Razumevanje tega
nerazumevanja, če se lahko tako izrazim, oziroma spretna uporaba tega
specifičnega nerazumevanja, brez katerega se čudeži ne bi dogajali, je kot
svet stara veščina manipuliranja s svetinjami, skrivnostnimi znamenji in
obrazci, napovedmi in prerokbami, s svetimi relikvijami svetnikov ter dru4
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gimi relikvijami in misteriji. Na tej stari spretnosti temelji moč religije, moč
vračev in duhovnikov. Od nekdaj je bila opora politične moči, še posebej
takrat, ko so se njene druge, manj čudežne opore, začele izmikati. Postavljanje čudodelne ikone iz Hilanderja v vlogo zaščitnice srbskih pesnikov
priča, da je pri spretnem manipuliranju s čudeži mogoče najti tudi oporo
pesniške moči, ki je začela plahneti in katere pravi vir je začel usihati. Srbski
pesniki od Trojeroke zahtevajo, naj nadomesti njihove pobegle in, na njihovo žalost, nenadomestljive muze.

SVEČENIKI JEZIKA
Nacija, poezija in kult jezika
Dževadu Karahasanu,
pisarju mesta Gradec

Ena od skupnih karakteristik politične kulture v postkomunističnih državah, nastalih na tleh nekdanje Jugoslavije, je čaščenje jezika kot temelja
nacionalne identitete. Za politično in kulturno elito v teh državah je vprašanje o jeziku preraslo v vprašanje o nacionalni kulturi in individualnosti,
ki se uporablja kot glavni argument pri dokazovanju legitimnosti politične
in državne neodvisnosti. Obstoj enega skupnega in, lingvistično gledano,
istega jezika Srbov, Črnogorcev, Hrvatov in Bosancev ni zmotil »nacionalnih jezikovnih delavcev« pri izgradnji treh ločenih nacionalnih idiomov;
na vidiku je že četrti: črnogorski. Poleg tega javno poveličevanje in čaščenje
jezika kot »nacionalne svetinje« v teh državah služi za legitimacijo novega
notranjega političnega sistema, takšnega, v katerem se oblast krepi in ohranja v imenu etnično centrirane nacije, katere »duh« se skriva in prihaja do
izraza v kulturi, predvsem pa v nacionalnem jeziku.
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Varuhi »duhovnih meja«
Kulturne meje so prostor plodne napetosti, je nekje zapisal Dževad Karahasan. So temelj identitete, kajti »prav tu, v tem, kar jo izgrajuje, določena
identiteta preseže topo skladnost same s seboj in se odpira nečemu povsem
drugemu«. A kulturne meje postanejo nevarne, ko jih z orožjem prisilijo
v njihovo »selitev iz notranje v zunanjo stvarnost«. To se je zgodilo v času
zadnje vojne v Bosni, ko »meja ni bila več področje napetosti in je prerasla
v vzrok za konflikt« (Karahasan, 1997, 110–113).
Težko bomo našli natančnejši opis tega, kar so ekstremni nacionalisti
naredili z gosto prepredenimi kulturnimi mejami v Bosni, a tudi v drugih
delih nekdanje Jugoslavije. Vendar mislim, da do »selitve meja«, o kateri
govori Karahasan, ne prihaja tako, da iz notranje stvarnosti kulturne raznolikosti naenkrat preidejo v zunanjo stvarnost ločenih nacionalnih držav. Selitev meja sicer poteka po tej poti, vendar se spotoma zamenjajo in
utrpijo neke vrste notranjo preureditev, ki ji sledi njihova eksteriorizacija.
Preden dosežejo zunanjo realnost, se nacionalizirajo, nacionalno naravnajo
in se spremenijo v mejnike tako imenovanega »nacionalnega duhovnega
prostora«. In ko se selitev meja potem nadaljuje s preobrazbo v zapornice, stražnice ali bunkerje, ostanejo te predhodno začrtane meje »duhovnega prostora« nacije njena glavna rezervna postojanka. Na to postojanko
se bo nacija še vrnila in se na njej utrdila, če izgubi nadzor nad svojim
geografskim prostorom oziroma nad njegovimi določenimi deli. Tukaj se
bo prerazporedila, okrepila in pripravila za ponovno zasedbo izgubljenega.
Morda je določanju in utrjevanju meja »duhovnega prostora« namenjeno več pozornosti kot mejam fizičnega prostora nacionalne države. A pri
tem ohranjanju nacionalnega duha v budnem in neomadeževanem stanju,
skrbno ločenem od vsega tujega, igra glavno vlogo nacionalna kulturna elita, katere najpomembnejši del so ponovno pisci, s pesniki na čelu. Mojstri
peresa so torej poklicani za glavne varuhe nacionalnih meja, za varuhe duhovnih meja nacije, da utrdijo njen branik in se postavijo nanj, še preden bi
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se znašel na kakšni gori ali v rovu.5
Zato ni niti malo nenavadno, da so v modernih nacijah pesniki zaželeni.
Od nekdaj velja, da je njihovo poslanstvo koristno za nacionalno stvar. V
mirnih časih njihova dela uporabljajo predvsem pri domovinski predvojaški vzgoji. Učenci osnovnih šol – ponekod tudi otroci v otroških vrtcih –
so žrtve obveznega učenja na pamet in recitiranja domoljubnih pesmi. Ko
odrastejo, jih bodo na domovinske dolžnosti opominjali številni portreti in
spomeniki pesnikov na javnih mestih ter šole in ulice z njihovimi imeni.
Karahasanov roman Sara in Serafina se začne s spominom na njegov pogovor z Albertom Goldsteinom, v katerem je Goldstein med drugim povedal
tudi: »Človeško bivanje na tem svetu se odvija v senci bronastih podob …
Z bronastimi podobami imam seveda v mislih spomenike kot simbole nekega vrednostnega sistema, kot nujni sestavni del političnega sistema, kot
simbol države« (Karahasan, 1999, 5). Vendar še nihče ni izračunal, ali je v
naših mestih več »bronastih podob« padlih borcev ali mrtvih pesnikov, ki
so simbolični predstavniki slave in moči nacije.
Pesnik naciji koristi predvsem v času hudih kriz in vojn, ko je poklican,
da s svojimi slikovitimi in ganljivimi besedami opogumlja ljudi in poveličuje njihov boj. »Ko topovi spregovorijo, muze molčijo,« je splošno razširjeno prepričanje, v resnici pa se prebudijo šele v vojni, prepevajoč z gromkim glasom, ki spominja na grmenje topov. Nacija v času nevarnosti tudi
tako imenovanim »prekletim pesnikom« dodeli neko konstruktivno vlogo
in jim pripne medaljo za narodne zasluge. Tako se je tudi Rimbaud, enfant
terrible francoske poezije, lahko postavil v vrsto nacionalnih bojevnikov.
V tej vlogi ga je mogoče videti na risbi Jeana Effela, narejeni novembra
leta 1944. Ob njem so v pozoru stali tudi nekateri drugi francoski pisatelji,
med drugim Zola in Apollinaire, pred vrsto omenjenih književnikov pa je v
vlogi komandirja stal Hugo. Na njegovo poimensko klicanje pisatelji složno
5
To misel je najbolj zgoščeno povzel neki profesor književnosti: »Duhovni prostor nekega
naroda, v tem primeru srbskega, ni odvisen in ne sme biti odvisen od državnih meja, ker te obstajajo
in morajo obstati tudi, ko država izgine, propade ali se drastično zmanjša« (Dragan Nedeljković,
»Srbski duhovni prostor je v nas«, Zbilja, Beograd, 31. december 1998).
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odgovarjajo: »Tukaj!« Zapis ob risbi pojasnjuje, da je na njej predstavljena
»Force française de l'au dela«, kar bi lahko prevedli »Francoska nebeška
vojska« (Goulemont, 379).

Volksgeist in čarobna svetilka nacionalizma
Prvi borci za priznanje pomena poezije v nacionalnem boju so bili filozofi in pisci iz obdobja romantizma. Zanje so pesmi – narodne in narejene po narodnem vzoru – bile odraz bistva, ki so mu najpogosteje rekli
duh oziroma duša naroda: Volksgeist in Volksseele. To so bili filozofski in
estetski koncepti, vendar so od samega začetka imeli ideološki in politični
pomen. Pomemben element nove strategije legitimacije politične oblasti v
času poslavljanja Ancien Régimea je bila ideja, da je narod neke vrste kolektivna osebnost, poezija pa prostor, kjer je mogoče najti specifičen karakter
te osebnosti oziroma bit naroda. Oblast se ni več sklicevala na božansko
instanco – svoj obstoj je upravičila z vladanjem v imenu naroda in ne z
zatrjevanjem, da je tu v božjem imenu.
In tu so pesniki, najbolj poklicani, da povedo nekaj o narodu, tem novem junaku političnega mita. Slednji morajo odkriti, kdo je in kakšen je, ter
najti temelje tistega, čemur danes rečemo nacionalna identiteta. To bodo
dosegli s svojimi pesmimi, bolje rečeno, z objavljanjem narodnih pesmi, ki
so jih vztrajno, v patriotskem duhu zbrali in temu ustrezno priredili. »Kratka zbirka takšnih pesmi,« pravi Herder, »iztrganih iz ust vsakega naroda
v njegovem lastnem jeziku, pravilno razumljenih in dobro interpretiranih
ob spremljavi ustrezne glasbe, bi nam nudila natančnejšo predstavo o teh
narodih kot vsesplošno blebetanje popotnikov.«6
Domoljubni avtorji priredb in izdajatelji narodnih pesmi, katerih delo se je
v Evropi začelo konec 18. stoletja, so se najbolj trudili, da bi gosto mrežo
tankih in nestalnih kulturnih mej, tako jezikovnih, verskih kot etničnih,
6
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nadomestili s končno mejo – z mejo nacionalne kulture, ki bo poenotila
jezikovno in stilsko raznoliko folklorno gradivo, v trdnem prepričanju, da
bodo na tak način najučinkoviteje ustvarili podobo enotnega nacionalnega
duha, takšnega, kakršnega je ustvaril sam Bog. Danes bi temu rekli omejevanje duhovnega prostora svoje nacije. Ko je v knjigi Poraz mišljenja Alain
Finkielkraut opisoval izredno zanimanje za nacionalno identiteto v Nemčiji po porazu v Jeni in Napoleonovi okupaciji, je poudaril vlogo pesnikov
pri konstruiranju omenjene identitete in njenega kulta. »Naloga pesnikov
je,« pravi, »ta nacionalni genij obvarovati pred skrivnim vdorom tujih idej,
očistiti jezik nemških besed latinskega izvora in jih nadomestiti z drugimi, pristnimi germanskimi izrazi, izkopati zakladnico narodnih pesmi in v
svojih pesniških stvaritvah slediti folklornemu zgledu, temu stanju svežine,
neomadeževanosti in popolnosti, v katerem je individualnost naroda še nedotaknjena in se manifestira z enoglasnostjo« (Finkielkraut, 21).
A treba je reči tudi, da so se pisci in filozofi tega obdobja iskanje identitete lastne nacije v poeziji, predvsem pa v narodni poeziji ‒ čeprav je bilo
iskanje največkrat povezano z domoljubnimi čustvi ‒ trudili povezati z zanimanjem za druge narode in njihovo poezijo. Nacionalizem romantikov
je vedno težil k ostajanju znotraj univerzalističnih okvirov. Od Herderja naprej, torej od prvega, ki je Volksgeist povzdignil v paradigmo epohe, pa vse
do sredine 19. stoletja je zanimanje za lastno nacijo in poezijo, v kateri naj
bi bil materializiran njen specifični duh, bilo razumljeno kot legitimen in
tako rekoč naravni način zanimanja za človeštvo. »Ni mogoče oporekati,«
piše raziskovalec evropske folklore Giuseppe Cocchiara, »da je preučevanje folklore vedno vodilo k preseganju duhovnih in kulturnih meja vsakega posameznega naroda, s ciljem končno doseči priznavanje neke širše
skupnosti, skupnosti, ki združuje same narode. /…/ V resnici je folklora
znanstvenike spodbudila k razmišljanju v nemščini, angleščini, francoščini, ruščini ali v katerem koli drugem jeziku, a istočasno, če se izrazimo kot
Madame de Staël, k »razmišljanju v evropejščini« (Cocchiara, 324).
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O širokem horizontu, ki ga je Herder imel pred očmi, morda najbolj
očitno priča njegov opus, v katerem ni niti ene zbirke nemških narodnih
pesmi. Je pa zato zapustil antologijo narodne poezije drugih evropskih narodov. Po njegovi smrti je ta antologija, ki jo je avtor poimenoval kar Narodne pesmi (Volkslieder), bila ponovno izdana, vendar z novim, vsebinsko
ustreznejšim naslovom: Glasovi narodov (Stimmen der Völker). Herder ni
dvomil, da bodo nemški bralci te raznolike glasove sprejeli z odobravanjem,
ker se podrejajo vsečloveški, natančneje božanski harmoniji, katere del so
vsi ljudje. Kot se je Heine slikovito izrazil: »Herder je vse človeštvo imel za
velikansko harfo v rokah umetnika (Boga), vsak narod pa za posamično
struno, ki na tej velikanski harfi oddaja poseben zvok.«7
Nad to idilično pokrajino mirnega in složnega sobivanja v svojem bistvu
različnih narodov ‒ vendar na komplementaren in kompatibilen način ‒ se
je počasi začelo mračiti, kar je posledica prehajanja zgodnega nacionalizma, se pravi nacionalizma romantičnih pesnikov in filozofov, v ideologijo
nacionalne hegemonije in rasizma. Herderjev Volksgeist, ki je na začetku bil
dobrodušen in miroljuben duh, so pozneje različni tirani, diktatorji in voditelji množic pogosto lovili in zapirali v čarobne svetilke, nato pa iz njega
naredili zastrašujoče orožje, uperjeno proti humanističnim in kozmopolitskim idealom njegovega izumitelja. Od zadnjih desetletij 19. stoletja pa vse
do današnjih dni je širjenje ljubezni do poezije s kultom narodnih pesmi in
njihovih pevcev služilo predvsem poudarjanju nepremostljivih razlik med
nami in drugimi, med našimi prijatelji in sovražniki, prebujanju občutja
strahu in sovraštva do vsega, kar naj bi ogrožalo naše meje in naše nacionalne svetinje, spremenjene v obmejne stražnice.8
7
Navedeno po: Cocchiara, 220.
8
Habermas piše, da je v drugi polovici 19. stoletja nemška filologija v nemških šolah doprinesla k prenosu težišča izobraževanja s človeštva na nacijo: »Kot znanost je tudi s svojo založniško
dejavnostjo doprinesla, da se neka s pietizmom obremenjena vizija izobraževanja prenese s 'človeštva'
na 'nacijo'. Najpozneje od dobe kraljestva naprej tudi germanisti razumejo znanstveni apolitični etos
kot nekaj, kar gre z roko v roki z mentaliteto, živečo v nacionalnih mitih … Običajno poučevanje je
dobilo slavnostni značaj, kjer so klasiki slavljeni kot nemški duhovni očetje in kjer so njihovi teksti
predmet oboževanja, ne pa predmet analize« (Habermas, 32).
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Toda tak razvoj je bil do neke mere razumljiv. Njegov začetek je zaznamovala ideja o ukoreninjenosti vsake nacije v njeno specifično in neponovljivo
kulturo. Poznejši radikalni nacionalisti so naciji, ki jo vodi avtonomni duh,
brez težav pripisali ozek moralni in politični pomen, neskladen z univerzalistično etiko tolerance in složnega skupnega bivanja, katere zagovornik
je bil Herder in njegovi privrženci. To zanje ni bilo problematično. Na sliki
harmoničnih odnosov različnih kultur, podedovane od romantičnih pesnikov in filozofov, so namreč našli to, kar so želeli videti: kulture so na
njej upodobljene kot nekaj, kar je nekoč bilo za vedno ločeno, kot prostori,
ograjeni z neke vrste naravnimi in istočasno božanskimi mejami. Videli so,
da so za romantike stiki in izmenjave med kulturami mogoči, sprejemljivi,
celo zaželeni, vendar morajo, kot gesta medsebojne tolerance in manifestacije privrženosti míru, ostati na površini, zato je njihov zaključek bil: različnim nacijam je v resnici skupno le, da na tem svetu živijo druga ob drugi.
Spoznali so tudi, da zvestoba romantični dediščini ne izključuje predstave o
avtonomnosti in nepovezanosti nacionalnih kultur, ukoreninjenih in zoženih v svoj posebni duh, med katerimi je sam Bog zgradil jez neizmerljivosti,
o katerem je nedavno tega, zastrahujoč ljudi okrog sebe, govoril popularni
filozof spopada civilizacij Sammuel Huntigton.
Radikalni nacionalisti bodo enkrat vendarle morali priznati skupne
značilnosti, denimo, nacionalnih kultur in nacionalnih pesmi, a rekoč, da
se te značilnosti vedno pojavljajo le sub specie aeternitatis, torej v božjih
očeh oziroma samo tedaj, ko na različne kulture gledamo kot na naravoslovni pojav s skupno splošno morfologijo. Tudi v zvezi s tem se bodo z
razlogom sklicevali na romantike in še prej na Herderja. Ali ni jasno, bodo
rekli, da je Herder, govoreč o harmoniji Stimmen der Völker, imel v mislih
zgolj moralno idejo harmonije med narodi, njihovo bratstvo in medsebojno toleranco, nikakor pa ne tega, da obstajajo neke skupne značilnosti (v
glasbenem in aksiološkem smislu), ki jih je mogoče zvesti iz stvari samih
– torej iz samih narodnih pesmi – in ki so njihov imanentni regulator?9
9

Več o tej temi, predvsem pa o mejah interkulturne komunikacije, glej več v: Čolović, 2006.
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Znano je, da tisto, kar ni napisano, kot da ne bi obstajalo. Še najmanjše
zapisane sledi postanejo dokumenti velikega pomena. Dvajseto stoletje je
soočilo človeka z več pošastnimi pojavi, na katere prej ni mogel niti pomisliti. O njih je spregovorila tudi literatura vseh žanrov in knjiga se je znašla
na udaru, saj je spregovorila pisana beseda. Velika vojna, fašizem, stalinizem reciklirajo svoje ostanke vse do današnjih dni, v raznih fenomenoloških oblikah. Naj omenim tragično usodo pesnikov v Rusiji, Gumiljov,
Cvetajeva, ob tem tudi spočetje in nastanek obsežne literature: Pasternakov Doktor Živago, Solženicinov En dan Ivana Denisoviča, Zgodbe s Kolime
Varalama Šalamova … Gulagi, sibirska taborišča so velika tema, kot tudi
koncentracijska taborišča, holokavst, genocid in drugi »izumi«.
Fašizem se je z genocidom spravil nad človeštvo; z genocidom, ki še
danes vzbuja strah in gnus v nas. Evropski prostor, se zdi, je nagnjen k raznim deviacijam in deformacijam. O tem je Henri Barbusse napisal roman
Ogenj, Hemingway je zaman »zvonil« s svojim velikim romanom Zbogom
orožje; romani in pripovedke Šolohova, Malapartejevi zapisi pričajo o zemljepisnih žariščih, ki so priče zla. Železna zavesa je obstajala tudi v literaturi. Literarne zablode so postajale vse večje, še posebej projekt socrealizma, iz katerega se ni »rodilo« nobeno pomembnejše delo. In socrealizem je
bil še kako prisoten v jugoslovanskih jezikih in literaturah. Tranzicija pa je
prinesla še večjo zmedo v literarno življenje in osiromašila bralca, ki zdaj
niti ne more kupovati knjig – tako se spodkopavajo možnosti intelektualnega ustvarjanja. Med železno zaveso, novim svetovnim redom, pronacionalističnimi tendencami, tranzicijsko rušilno stihijo in kapitalizmom kot
izčrpavajočim parazitom – sta ukleščena pisec in knjiga. Institucije kulture, knjižnice, šole, muzeji in galerije so v brezizhodnem položaju. Pisec in
bralec pa sta brez možnosti podpore ustvarjalnosti in bralnega navdiha.
Univerze so po navadi projektirane za strogo strokovno in povsem zamejeno izobraževanje. Institucije postajajo mesta, v katerih se nabirata prah in
pajčevina, njihovi uničevalci pa so navidezni dušebrižniki in varuhi naroda
in jezika, ki so najpogosteje produkt segregacijskih in globalnih pojavov.
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Tisti, ki lahko kupijo knjigo, jih ta ne zanima, tisti pa, ki jo potrebujejo in si
jo želijo, si je ne morejo privoščiti. Tako se duhovna erozija nadaljuje med
najštevilčnejšim slojem prebivalstva. Tudi ostali pojavi so neizbežni stranski produkti časa, v katerem živimo. Knjiga se začenja dojemati kot grešnica, pisec pa kot grešnik. Knjige ni več treba sežigati kot v času inkvizicije,
obstajajo razni drugi prijemi – njeno zamolčanje. Takšno osiromašenje je
vse večje, z njim pa tudi pomanjkanje smisla, kar je pogoj za rast in širjenje
književnega plevela. V takšnem brezizhodnem vzdušju pa nastajajo tudi že
omenjene družbene izvrženosti – poetofobije. Ker umetnost ni in ne sme
biti nikogaršnja služabnica, morajo imeti ustvarjalci absolutno ustvarjalno
svobodo, ki pa je v konstelacijah teh odnosov marsikje ni. Pri tem nastajajo
žanri, ki so pokopališča književnosti in vsake druge umetnosti. Trilerji s
provokativnimi naslovi in populistično vsebino, v katerih prevladujejo ekstremni pojavi, ki okupirajo vsa človeška čutila, so zelo vabljivi, industrija
denarja pa jih z lahkoto spravi na tržišče. Da Vincijeva šifra, Harry Potter, Coelhove romaneskne srce parajoče teme in množica njim podobnih
so postali lovci na duše na velikem prostoru potencialnega bralca. Njihova prisotnost je najbolj očitna v filmu, tovrstne filmske serije so preplavile
ves planet in je skoraj nemogoče najti film, ki bi lahko zadostil tematskim,
vsebinskim in umetniškim vrednostim. Z glasbo je enako, morda le še slikarstvo ni na takšnem udaru. Eksperimentalno slikarstvo išče nov izraz,
toda muzeji, galerije in tisti, ki lahko kupijo sliko, so zmeraj zainteresirani
le za velikane slikarstva. Ko gre za književnost, smo priče vsiljevanju novih
sistemov, ki so, pod krinko odkrivanja novih vrednot, pogosto brez kritiške
misli, brez razumevanja književnega dela. Novi svetovni red vse globalizira,
in ker je tovrstno sistemski tudi odnos do ustvarjanja in del, lovci na duše,
ki so v tesni zvezi s fobijo denarja, sistematično osvajajo prihodnjega razmišljujočega bralca. Pravljica, kot najbolj domišljijski književni žanr, pa je
pregnana že v bralčevi zgodnji fazi formiranja in zamenjana s sumljivimi
novotarijami ter celo z igračami v obliki orožja. Poseben šok in popolno
desakralizacijo življenja predstavljajo brutalne teme in vojna, ki se lahko
spremlja v živo.
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Klasične žanre (vesterne, kriminalke …) so zamenjale povsem asocialne vsebine, grozljivke, vojne zvezd, dehumanizirajoča tehnologija, patološki pojavi zavesti, ki imajo za cilj industrijo in komercializacijo šele odraščajoče človeške zavesti. Dostop do takšnih tem in najbolj odurnih vsebin je
več kot enostaven – s pritiskom na gumb. V tem trenutku poteka izgubljena bitka najštevilčnejšega dela populacije, ki je zaradi življenjskega trenda
ostala prikrajšana za odkrivanje resničnih vrednosti katere koli umetnosti
in življenjskega smisla. V takšnem stanju človeške zavesti je manipuliranje
z ljudmi postalo zlahka uresničljiv cilj in pri tem se ne izbirajo sredstva.
Politični žurnalizem globalnega radiranja najpomembnejših človeških idej
odpira prostor segregaciji duha na vseh nivojih. Genocid, totalitarizem,
emigracije idr. so rezanje korenin kulture in tradicije. In čeprav se včasih
zazdi, da so ti pojavi izginili, je to le past, saj samo spreminjajo svojo obliko,
uporabljajoč vse bolj perfidne in drugače ekstremne situacije, da bi dosegli
svoj namen. Književna in druga umetniška dela s kritiško mislijo nimajo
možnosti, da bi prevladala, saj se jim krči medijski prostor, so ignorirana,
zamolčana ali ostro kritizirana, zaradi česar so ideje le-teh dostopne in sprejete samo v ožjih bralnih in kritiških krogih. Beda in revščina največjega dela
prebivalstva ter plehka potrošniška mentaliteta so iz človekovih bivališč
pregnale knjigo kot najžlahtnejšo človekovo dobrino. Porazno je dejstvo,
da intelektualni kader po končanem izobraževanju knjig sploh ne bere več.
Toda v uteho je, da se knjige pišejo še naprej, pa čeprav v majhnih nakladah
in čeprav najdejo pot do majhnega števila bralcev. Še zmeraj pa so tukaj
klasiki, katerih vrednost se ni spremenila, toda številni bralci niso dorasli
za tovrstno branje. Slednje še posebej velja za posttranzicijske dežele.
In vendarle ni vse tako črno, kot se zdi – zaznati je namreč pesniški,
književni in ustvarjalni sloj, ki je hkrati tudi bralni. In čeprav je tudi tukaj
treba ločevati žito od plev, je jasen diskurz med kakovostnim in pejorativnim. Literatura, ki govori o takšnih mas-pojavih, je bolj analitična, sociološka in manj književna, saj književnost kot umetnost nima vloge razlagalca,
marveč pripada višjemu smislu ustvarjanja. Rešitev se ponuja v klasikih in
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tistih ustvarjalnih tendencah, ki iz njih izvirajo in se nadaljujejo v svežih
jezičnih in umetniških stvaritvah.
Napisane so številne knjige, ki govorijo o segregacijskih pojavih, toda
večina jih ne sodi med močna umetniška čtiva in so samo krik v prazno, so
kratke sape in kratkega veka. V njih demonsko in človeško ne zmoreta svojih moči kot v delih Mojster in Margareta, Plodovi zemlje, Leviathan, Krik
in bes, Doktor Faustus, Mož brez posebnosti, Zablode gojenca Törlessa, Vzlet
in strmoglavljenje Ikarja Gubelkijana – ki so naša trdna evropska književna
tla.
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Karel Destovnik - Kajuh (vzdevek in partizansko ime Kajuh je dobil

po imenu rojstne hiše svojega deda v Skornem pri Šoštanju). / Psevdonimi:
Drago Jeran, Peter Kalin, Matevž Pečnik, Jernej Puntar, Blaž Burjevestnik,
Kajuhov Tonč. Rojen 19. decembra 1922 v Šoštanju; padel/ustreljen kot
partizan na Žlebnikovi domačiji v Šentvidu nad Zavodnjem pri nenadnem
napadu nemške izvidniške patrulje 22. februarja 1944. / Od 1934 bil aktiven
član komunistične mladinske organizacije (SKOJ). V začetku 1941 so ga internirali v taborišče Ivanjica v Srbijo. Ob napadu na Jugoslavijo je odšel s
prostovoljci v Zasavsko hribovje; bil zaprt v Šmartnem pri Slovenj Gradcu,
kjer je napisal Nenapisano pesem iz ječe, prvo slovensko um. pesem, ki jo
je navdihnilo trpljenje v zaporu. Septembra 1941 je ilegalno bival v Ljubljani in se vključil v NOB. Avgusta 1943 je odšel v partizane in bil vodja
kulturniške skupine v XIV. udarni diviziji. Konec 1943 je v Starih Ogencah
nad Juriščami divizijska tehnika razmnožila zbirko njegovih Pesmi (v 38
izvodih). Januarja 1944 je odšel z divizijo čez Hrvaško na Štajersko. / Pesmi
je začel pisati v nižji gimnaziji in objavljati 1938 v Slovenski mladini. Pesem
Stara žalostna pomeni Kajuhov največji predvojni literarni uspeh. L. 1942
je pripravil pesniško zbirko Markacije. Pesniški vrh je dosegel v polemični
Slovenski pesmi, ciklusu Ljubezenske in nekaterih značilnih ženskih pesmih
(Kje si, mati, Materi padlega partizana, Materi treh partizanov, Dekle v zaporu). Prva tiskana izdaja njegovih pesmi je izšla leta 1945. Po vojni je izšlo
preko trideset različnih izdaj njegovih pesmi in veliko prevodov v druge
jezike. Številne njegove pesmi so uglasbene. L. 1953 bil proglašen za narodnega heroja.
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Słoweńska pieśń
Tylko milion nas jest,
milion konających między trupami,
milion do których poborcy jak pijawki przyssani,
jeden jedyny milion
wśród katuszy i cierpień posiniaczony
ale nigdy nimi nie unicestwiony.
Nigdy, przenigdy!
A to dlatego, żeśmy nie wątłe roślinki
tępione gradami,
nie jesteśmy też tylko cyframi,
jesteśmy ludzmi!
Tylko slużalcy jak psy skowyczą
i szczekają że jest nas tak mało,
że bunty nas wszystkich wyniszczą ...
O, gdyby wśród nas zabrakło takich ludzi,
w których nie każdy rozkaz posłuch budzi,
już dawno pochłonęłaby nas kamienna lawina.
Chociaż nas tylko milion,
żyjemy jeszcze zdrowo,
i marnie byśmy sczeźli
gdyby nie to, że cierpimy
z buntowniczo podniesioną głową.
(Antologia poezji słoweńskiej, 1973)
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Boso we dwoje
Boso we dwoje pójdźmy, dziewczyno,
w ten dzień pamięci przez cierpiącą ziemię,
tam gdzie czereśnie marzeniami kwitną,
dotknę stesknionych twych dłoni moimi.
Biały, ach biały czereśni kwiat nowy,
mroczne, ach mroczne zakładników groby.
Za naszą wolność, za naszą swobodę
runęli - dumne mewy sponad wody.
Pójdżmy w rocznicę między białe kwiecie,
pójdźmy, dziewczyno, we dwoje i boso,
kwiatów czereśni narwiemy naręcze,
byś zakładnikom na groby zaniosła.
(Antologia poezji słoweńskiej, 1973)
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Nasza pieśń
Moja pieśń to nie tylko pieśń moja,
to krzyk nas wszystkich.
Moja pieśń to nie tylko pieśń moja,
to walka nas wszystkich!
Być młodym w tych ciężkich czasah
to znaczy
bez młodości młodym być,
patrzeć na upadek starego świata,
zbyt wiele nadzieji w sobie kryć,
to znaczy młodym być ...
Jednak to szczęście młodym być,
być młodym i nadzieją źyć!
(Antologia poezji słoweńskiej, 1973)
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Tylko jeden kwiat
Ten jeden kwiat, czereśni kwiat,
biały pachnący,
zerwij go, moje kochanie!
Na kapelusz go nie wepnę,
w butonierkę go nie wetknę,
zerwij go, zerwij, kochanie!
Ja takim ludziom poślę kwiat,
na których cień krzyża padł,
którzy cierpią tej wiosny ...
ów drobny czereśni kwiat
wyżenie z ich dusz małości ślad,
ich smutnym oczom przywróci źycia blask.
Tylko ten kwiat, czereśni kwiat,
zerwij go, moje kochanie,
wszak wiesz, że taki pozdrowienia znak
przynosi nam tu ulgę za kratami.
(Antologia poezji słoweńskiej, 1973)
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Gdzie jesteś, matko?
Mamo list chciałbym do ciebie napisać,
posłałbym tobie choć najmniejsze słowa.
A czas biegł długo do mojego dzisiaj,
lecz mogę ci rzec: jestem w pełni zdrowia.
Dokąd mam pisać? Czyś w domu zostałą?
Miałem to szczęście, że się im wymknąłem,
tylko co z tobą, gdzie cię śmierć wygnała,
może na Śląsku wróg zamorzył głodem?
Gdziekolwiek jesteś, z tobą jestem wszędzie,
za tobą idzie moja myśl i serce,
tu, gdzie się kryję, ty jesteś i będziesz,
więc sam nie zostałem, nie mogę i nie chcę.
Moźe juź nigdy twarzy twej nie ujrzę,
o niej pamiętam zawsze jak o chlebie.
A chciałbym, zanim me słowo nie umrze,
powiedzieć ci: Spójrż, ten świat jest dla ciebie.
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Wiersz chłopa
Spójrzcie, na moje zbite ciało,
policzki nabrzmiałe,
usta obrzękłe, moje dłonie krwawiące,
moje oczy płonące.
Chłopem byłem,
każdy swój krok
swojej ziemi darowałem.
I wtargnęły te diabły przeklęte,
gdziekolwiek dotarły tam trupy zostały,
mnie matkę i syna zabili,
żonę ... co mogli zrobić kobiecie?!
Nie wytrzymałem,
we mnie tliło,
pięści swędziały,
uderzyłem!
Teraz biją mnie jak bydło,
Towarzysze, popatrzcie moje oczy płonące
i powiedźcie mi
czy jest w nich jeszcze ojczyzna?
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Skonfiskowany list z frontu
Nie będę wam pisał wszystkiego, bo mi nie wolno,
nie wolno i czasu mi brak, za duża rzeź,
codzień trzydziestu umiera
bez krzyży, trumień, modlitw i płaczu.
A my, jeszcze żywi,
jesteśmy jak błazny, bez serca,
którym życie dało tylko dwoje:
diabelski strach i nadzieje bez dna.
Dlaczego się zarzynamy, dlaczego cierpimy
o tym nigdy nie mówimy.
Stłamsili w nas myśli i uczucia ...
Kończę. Ciężka noc padła na żołnierzy,
straszliwie dmucha wiatr nad ciałami,
nad ich krwawymi, bladymi twarzami.
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Krzysztof Kamil Baczyński / Psevdonimi: Jan Bugajski, Jan Kryzski,

Krzysztof, Piotr Smugosz, Krzysztof Zieliński. Rojen 22. januarja 1921 v
Varšavi; padel kot vstajnik med varšavsko vstajo 4. avgusta 1944. / Ko se
je Baczyński pridružil odporniškemu gibanju, je njegov prijatelj Stanisław
Pigoń Kazimierzu Wyki dejal: »Kaj hočemo, smo narod, katerega usoda
je, da moramo streljati na sovražnika z diamanti.« / Pesniti je začel že kot
srednješolec in v tem obdobju so nastale tudi pesmi iz »dalmatinskega cikla«, nastale med njegovim bivanjem na otoku Šolta v letih 1938 in 1939. /
Njegov opus je kljub kratkemu življenju dokaj obsežen, saj obsega nad 500
del. Mnenje je, da je svojo pesniško zrelost dosegel med vojno in ga zato
štejejo za najpomembnejšega pesnika okupacije. Značilna za njegovo poezijo tistega časa je raznovrstnost, kjer se prepletajo okupacijska doživetja
z dogajanji, ki so polna upanja in lepote. / Med okupacijo so izšle štiri njegove pesniške zbirke: Zamknięty echem (poletje 1940), Dwie miłości (jesen
1940), Wiersze wybrane (maj 1942), Arkusz poetycki Nr 1 (1944). Mnoge
njegove pesmi pa so bile natisnjene tudi v ilegalnem tisku.
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Bil si kot veliko, staro drevo ...
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Bil si kot veliko, staro drevo,
narod moj, hrast junaški,
nabrekel od ognja zrelih sokov,
drevo vere, moči in jeze.
In so se te lotili orati tesarji
in z rilci riti med koreninami,
da bi tvoj glas, tvoj lik spremenili,
da te v sanje volkodlaka spremenijo.
Lotili so se liste cefrati in trgati,
da ostaneš gol in sklonjene glave.
Lotili so se krasti ogenj oči,
da jih s pogledom ne spremeniš v trupla.
Lotili so tvoje telo drobiti v pepel,
da bi iztrgali Boga iz žive duše.
In glej, ostal je sam, razgaljen,
kot mrtev oblak za rešetkami,
na pol trpeč, na pol mrtev,
razrit od ognja, biča, solza.
V svojem mnoštvu – razgnan,
v svoji ljubezni – kot čvrsto deblo.
In sanjaš sanje prezira.
A ura nebeška se obrača
in čas odbija na ščitu
in zdrzneš se v odsevu neba,
prisluhneš srcu: srce živi.
In kot Bog iz groba od mrtvih vstaneš,
z orkanskim dihom v sencih,
roké zemljé se pred teboj
odpró.
Narod moj, v boj!

Krzysztof Kamil Baczyński / Prevedel Dušan M. Pirc

Deževje
Dež kot siva stebla, temačen šum,
a v oknih žalost in umiranje.
Tak dež ljubiš, tak šelest strun,
dež – usmiljenje življenju.
Vlaki za daleč vozijo še dalje
brez tebe. In kaj? Brez tebe. In kaj?
V vrtove vod, v jezera žalosti,
v listje, v drevorede steklenih rož.
In še čakaš? Še čakaš?
Dež je kot usmiljenje – vse spere:
in kri z bojišč in človeka
in zrak okamnel od strahu.
A ti v oknih še sanjaš,
žalostni nagrobnik! Napis časa
curlja po mrkem, gluhem obrazu,
mogoče od dežja, mogoče od solz.
In tisto, da je ljubezen, a ne taka,
in tisto, da ni dovolj boleč udarec,
ampak le teman kot ptičji krik,
in tisto, da je jok, a tako telesen.
In tisto, da so krivde nevračljive,
in da druga drugo vedno kliče.
In tisto, kot bi pred cerkvenimi vrati
videnje imel kot sen samoten.					
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In stoječ tako v steklenem šelestu,
čutim, kako kopno plava v rahel šum.
Odidejo vsi ljubljeni,
Vsak od njih – križ noseč,
druge spet odnese dež,
spet drugi padejo v mraku,
obstanejo za steklom, kot iz jekla
in neprepoznani preminejo, preminejo.
In dež preneha, poreže dež
kot tihe in boleče kose
pokrije senco, senco zmije.
In ljubeč tako, se bojujoč, roteč
obstane ob izvirih – vodnjakov temnih,
v groznem molku dvigajoč roke
kot pes pod praznim bičem glasu.
Ne vzljubljen, ne ubit,
ne napolnjen, nespameten,
začutim dež mogoče jok iskren,
da vse je ničevo Bogu.
Ostanem sam. Jaz sam in tema.
In samo kaplje, dež, dež
vse to tišje, neboleče.
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Uspavanka
Ne boj se noči – ona zapira
leteča drevesa in ptičje glasove
v nevidnih, mračnih skladbah,
v prostranstvu kovane – zlate demone.
Ne boj se noči. Njen puh varujejo
kaplje vesolja, črede živali:
oči odpri vanjo, tedaj pod dlanjo
začutiš ptice in tihe konje,
doumeš oblike, ki neznane
tebi gredoč postanejo ti.
Ne boj se noči. Jaz jo vodim,
ta živi potok spremenjenja,
svetleče duhove, povorke živali,
ki jih zaklinjam z imenom podob.
Položi napete oči v zibelko,
telo na krilih svetlih demonov,
takrat preplavaš v meni kot listek,
ki je odpadel v toplo tigrsko predenje.
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Materi Božji
Marija, tišina oblakov.
Težko nam je dvigati Boga,
še težje odrasel svet,
visoka nebesa težje; nebesa nad nami visijo
kot zapovedi temni cvet.
Marija, tako zelo boli, preprosto rečeno,
vse to, vsa majhnost src:
tu, glej, sprevod obsojencev, tu, glej, otroci, odrasli
tu, glej, Marija, smrt, molčeča celo pred Bogom.
Da bi vsaj vstali: o, navdihne topla glasba,
toda zemlja je že težka, to so mrtve duše kot svinec,
telesa in grobovi – pretežki – odrevenela gmota truda.
Da bi še vstali.
Marija prečista, to so dlani, posušene kot potok,
od katerih bi taki vrtovi, zeleni izbruhi dreves,
iz katerih bi domovi svetlobe. A zdaj oči, nauči,
kako v baldahine prostranstva spremeniti strah in gnev.
Glej, majhnost naša, poj sveta, ne nehaj –
višji kot je topol petja, bližje je dno.
Končujem. Glej, to je že vse, kot suhe iveri imam usta,
z njimi, o, tiha, tebe podobo iztisniti v trdih dlaneh.
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Ti si moje ime ...
Ti si moje ime v obliki in vzroku,
in moje ustvarjalno dleto.
Jaz sem, preden mine vek na konju-nedelo,
ptic in oblakov zelenih zlatar.
Ti si v meni zlatica v oblaku s sijem izklesana
nad samotnim dejanjem.
Jaz iz tebe naliv s peskom runo neviht, ki ne ugaša
stokraten z vsakim življenjem in smrtjo.
Ti si živ marmor, iz njega je prišla oblika,
oblika v viharju, videnem ob svitu,
ki je v mlečne šipe butnil s plamenom grive
in zamrznil v dlani kot odlitek zvezde.
In ti si mi ime kretenj in spočetje sluha,
ki razume glasbo in način,
ki iz kopna suše vzide s smolo-duhom
v steblo glasu.
***
Matko, nie ma już dni, które nas rozdzielą,
Choć upiór dnia stoi w oknie i czeka,
Nie doścignie nas nikt na drodze dalszej od śmierci,
Nie odnajdzie nas nikt, bo droga nasza za daleka.
Mati, ne bo več dni, ki bi naju ločili,
čeprav vampir dneva stoji v oknu in čaka,
ne ujame naju nihče na poti, daljši od smrti,
ne najde naju nihče, kajti najina pot je daljša.
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Tiste ljubezni
Tiste ljubezni, ki z nami
plovejo na belih potokih,
ki kot oblaki nad glavami
včasih ukazujejo pozabljati,
tiste ljubezni kot živali,
ki se pred ljudmi vračajo v gozd,
vohljajoč z iztegnjenim obrazom,
preden jih smrt ne ohladi,
tiste ljubezni, ki nosijo
z listom sok iz korenin v sonce,
ki kot puh dekliških las
lahno rastejo v nebo,
ne poteptajo sovraštva.
Tiste ljubezni, o, je preveč,
čeprav je zemlja še trda, nad njo je vedno šelest petja,
čemu posvetnost? – smeh, prezir,
čemu zločin? – samo močneje
za utripajoče morje vesti
ljubiti ukazuje, za neumno sled,
kot tisti velikan, ki se je napil,
in ko vstane, doume.
V nas pa, kot spomenikov podnožja,
iz teh ljubezni silno raste
čez te čase, nad te čase
nad nami – čas ljubezni.
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Astronomija
Stoječ pod nebom brez vrha in dna,
utripam dozorel do velikosti zvezd.
Ogromno kolo lastnih zaklinjanj
krožim po nebu, plovečem v čas.
V tihem svodu kot smrt slavčkov
nenadoma izbruhne medeninasti ciklon
in samo ljudje ostajajo – podobni
razprtim šestilom nad smrtjo.
A tu zvonijo ravnodušni svetovi,
rastejo strahotno ravnodušni svetovi.
Kdo je videl zaprti svod neba?
To je prostranstvo trikotnikov in pik,
črte dlani, podaljšane v globino.
Tedaj v sen bolj prvinski od planetov
plovejo množice vedno novih koles.
A tu zvonijo ravnodušni svetovi,
rastejo strahotno ravnodušni svetovi.
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Andrija Radulović
(1970)

Iz črnogorščine prevedel
ŽELJKO PEROVIĆ
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Andrija Radulović

Andrija Radulović (1970, Podgorica), črnogorski pesnik. Na črno-

gorski univerzi je študiral zgodovino in na novosadski univerzi diplomiral
razredni pouk. Objavil je deset pesniških zbirk, med katerimi so najbolj pomembne: Ognjeno rebro (1998), Anđeo u pšenici / Angel v pšenici (2002),
Sniježna azbuka / Snežna azbuka (2007),* Zvono / Zvon (2008) in Bivše
kraljevstvo / Nekdanje kraljestvo (2010). Njegove pesmi so prevedene v
več jezikov: slovenski, angleški, ruski, italijanski, španski, grški, bolgarski,
madžarski, romunski, švedski, arabski, danski, ukrajinski, poljski, beloruski, makedonski, francoski in hebrejski. Uvrščen je v več domačih in tujih
antologij in izborov poezije. Prevajal je sodobne ruske pesnike: Jurija Kuznjecova, Nikolaja Rubcova, Valentina Sorokina, Nikolaja Trjapkina …
Je dobitnik mednarodne nagrade za poezijo nosside (UNESCO), Italija
2005; nagrade Božidar Vuković Podgoričanin za najboljšo knjigo na Mednarodnem sejmu knjig v Podgorici 2008; nagrade Kočićevo pero (Bosna in
Hercegovina, 2008); nagrade Marko Miljanov za knjigo leta v Črni gori leta
2009; nagrade balkanika (Festival pesnikov Balkana, Romunija); nagrade
Boris Kornilov (Sankt Peterburg, Rusija); nagrade Naji Naaman, Libanon,
2010; nagrade tverska gramota, Rusija, 2011; nagrade gramota Literarnega
muzeja Bolgarije; zlati lavreat festivala Zlato pero Rusije, Moskva 2010 …
Je eden izmed ustanoviteljev Književnega društva Njegoš in urednik pri
časopisu Književni zapis. Živi in ustvarja v Podgorici.
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SNIЈEŽNA AZBUKA
Vuk Milošev predratni uča i gospodin
imao јe plave oči
šešir i lađu ispod kuće na riјeci
Znao јe stric gotovo naizust
Gogolja
Čehova
Volio Dostoјevskog
Kafku i Kamiјa
Između njega i tamoonih
što su oči našiškali krvcom
nikao јe ogroman zid pivskog stakla
Prosto mislili na njega
poslali ga da uči bistru dјecu planinsku
četrdeset zima ledenih
pred manastirom od sniјega dјelao slova
i kačio ih o јelove grane
Znao јe sјaјno geometriјu i gramatiku
često za stolom ispravljao kartače
dok јe јoš igrao preferans
Mrtav јe kažu već dvadeset i više ljeta
a njegovi bivši podstanari nalegli pirgu
u njegov šešir a oni mali puni života
šetaјu pod šljivama modrim njegov borcolino
praveći čudne znake otiske u prašini
I sve tako dok vјetar glasnik ne osedla
crni obod na krov njegove puste kuće
i međ divljim smokvama i bršljanima
posiјe karte nevidljiva slova azbuke
Tada zamiriše naftalinom i krene stara priča			


131

Andrija Radulović / Pesmi v izvirniku / iz pesniške zbirke Sniježna azbuka (2007),
ki je leta 2013 izšla v slovenskem prevodu Željka Perovića

da mu se oči nisu zamutile
i kako јe na Stologlav zvao svima dva pića
Kao adut navode oba u јedan glas
znao јe taј pomalo i kinesko pismo
Bio јe džentlmen brate
Potonji njegoševac sa adskih vrata

PAS
Imali smo crnog psa
Bio nam јe Neko
Naјrođeniјi
Onda јe komšiјa
došao s teoriјom
da psi i dјeca
ne idu nikako zaјedno
Svezaše mu kamen o vrat
baciše u riјeku
Zadugo nismo јeli ribu
ni јa ni brat
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NALIVPERO
Izgubio sam zlatno nalivpero
šta sve nisam ispisao
koliko јe plavca popilo
kakva krila imalo
Ta ralica svoјu taјnu ima
a svega dvadeset ljeta
tragasmo za nevidljivim pјesmama
zapečaćenim pepelom i crnim voskom
A kakve su tek taјne onih
iz Aušvica i Sibira
što su biserno prokapala
Ahmatove ili Celana

KIŠOBRAN
Niјe to kišobran s koјeg
јe pјesnik utopljenih duša
skino prsten i vјerio svoјu dragu
onaј plavetni s tužnim osmјehom na koncu
ispod koga јe Maјakovski
zavodio na Crvenom trgu
Niti јe kišobran iz hiljadu i јedne noći
iz velikog ruskog cirkusa
nikako iz filmova holivudskih
a naјmanje јe kišobran
engleske kraljice i princa od Velsa				
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Ne radi se o kišobranu
ispod koga su brisani gradovi
držane važne besјede zdravice i opela
izricane presude sklapani brakovi
blagoslovene mase na trgu Sv. Petra
siјan pepeo indiјskih mudraca
šetani psi kineskog cara
ili polagan kamen temeljac
za kuću svih naroda
Od svih slavnih
ovo јe običan rođak daljnji
na smetlištu od koga
neki novi ljudi
prave kavez
za ticu
koјa će nam pјevati
važnim datumima
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PISMO ČESLAVU MILOŠU
E moј Česlave
kako te prepisuјu
u mom kraјu
kako nemaјu prosto svog
otiska duše na papiru
Već poznato glumište
dramska sekciјa
pisaca izvornika
žubori u uvјerenju
da stvara nešto novo
a nastranu to
što tvoјa otmena poeziјa
dobiјa patetičan okvir sasvim
kao moјi mrtvi preci
suvu orahovinu
koјi mi ostaviše
sudove i tapiјe
od koјih boli glava
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KAD NE MOŽE PAVAROTI
Nikad nećemo
uspјeti kao porodica
Mi smo emotivci
i to ne piјe vodu
I koga јe јoš briga
za to
Ne čitam više ni Helderlina
A moјa draga trubi o Šimborskoј
Pikasu
Otac stara priča
opet o Suvorovu
Žukovu
ruskoј troјki
Moskviču
Kursku i Berlinu
Brat zauzet izbјegličkim radom
nešto mrmlja
o novom filmu Kusturice
Maјka konačno
o zlatici i krompiru
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A јa želim
nešto da provali ovu noć
makar pad komete
kad ne može Pavaroti

Andrija Radulović / Pesmi v izvirniku / iz pesniške zbirke Sniježna azbuka (2007),
ki je leta 2013 izšla v slovenskem prevodu Željka Perovića

STARI GRCI DANAS
Šta bi danas
s onolikom filosofiјom i poeziјom
Homer sliјepi i Sokrat usmeni
Šta bi trgičari bez svoјih Agora
Da niјe filmova o Aleksandru Makedonskom
niko ne bi znao za Aristotela
Leonida јe danas
kompјuterski јunak koga svaki klinac
poteže za svoј groš
bilo gdјe i bilo kad
Kako bi prezreo ovaј sviјet
Heraklit
što јe јoš onomad otišao na Obalu
da s dјecom uzdiže pјeščane kule
Јedino maratonci
bacači koplja i diska
nekako bi se snašli danas
A svakako
talasi rade svoј posao
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KNJIGA V PLAMENIH
(iz pesniške zbirke Nekdanje kraljestvo)

Ne zanašam se več
Na reke
Morja
Jezera
Kjer sem lovil somrake
Ne zanašam se več
Na ptico
Ki obljublja zoro
Na mravlje
Polža
Želvo
Ježa
Zmaja ki sem ga izpustil
Kot deček
In ki še zmeraj potuje po nebu
Kot pesem brez naslova
Zamešal sem jezike
Strani sveta
Ulice
Mesta
Knjige
Svetilnike
Ne zanašam se več
Na psa
Ki me gleda 				
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Z bolj nedolžnimi očmi
Kot regrat
Mene komolcev krvavih
Iz vojn križarskih
S figovim listom
In ščitom na katerem nosim
Svoje srce
Leta
Stoletja
Med vami
Nežnimi hčerami in
Zgovornimi sinovi
Hribovci
In meščani vzvišenimi
Trgovci zvitimi
V cesarskih telovnikih izpisani
Z arabsko pisavo črnooko
S svilo pekinško
S suknom srebrom in porfirjem
S 14-karatnim razpelom zaliti
In blaženim nasmehom
S kamni predragimi
Od peresa lažji titularji
Tobakarji zlatouhi vsevedneži
S Stepnim volkom
Pod pazduho
Za čigar mizah
Ptičice zobljejo
Zrnje Swarovskega 					
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Obzidan s črkami
Kot grešni vitez
Angleške kraljice z grobnicami
Vlečem okove in vpijem
Vi pa me ne slišite
Ne vidite
Cezarjevo glavo obračam
Ko meče kocko
In štirideseti bojevnik
Nesmrtne Šparte sem
In zapisovalec skrivnosti
Vesoljnih sodnij
In Sokratove smrti
Kovač nespečnosti in prijatelj
Ivana Groznega
Angel osmojenih kril
Ki je reševal svete knjige
In moskovske zvonove
Pred ognjem in Mongoli
Krmar belih jadrnic
Shakespearjev šepetalec sonetov
Ljubezen Katarine Velike
Bralec Bonapartejevih zamrznjenih map
Kralj iz rokava
Puškinov nevidni sekundant
Vran knez in glasnik naših polj
In sibirski tiger
Ki ga imajo vedno na muhi				
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In nož sem ki je zapel
Kot harfa
Sultanu – mesecu mlademu
Pod grlom ki ga čuvajo
Za devetimi ključi in se naskrivaj
Ogledujejo nasledniki carigrajski in osvajalci
Konstantinopelski v rezilu
Kot v črnem izviru
Ko kopja obračajo
In konjenico bičajo
Proti Dunaju
Takrat v smutnoje vremja*
Po volčji deželi
Presneti
Tudi hrast sem tisoč- in večletni
Ki vam pripoveduje
In roža ki jo zaliva
Cesarska roka
In otrok z otokov grških
Ki je videl Indijo
Čudežno galejo
Modro luno iz slonovine
Z očmi zverine
Ki ji je Orfej pel
In strah na Periklejevem obrazu
In knjiga sem v plamenih
Ki je poletela
V nebo
Iz Babilonskega stolpa
Kot iz gnezda človeštva 					
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In suženj sem ubog iz Palestine
In solza tiste Besede
Ki je potekla
Z nebes
Zaradi vas
In prah sem na kolovozu
Kotorskem trgu
Kot sem tudi golob
S katerim se je zadnjič
Pogovarjal Tesla
V New Yorku
In sem kaplja črnila
Ki slika
Dušo razbojnika
In kaže poti
Skozi goste megle
Knezom Poljske
In Bavarske
Vikingom
Zlatorogim vitezom severnih morij
Laponske in Nizozemske
Transilvanskim grofom
Konkvistadorjem
Lombardijskim konjenikom
In drugim ki cesarstva z mečem snujejo
Pred več kot šeststo pomladi
Sem padel ob rami
Častitljivega kneza
Kot zvezda iz Male Banjske 			
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Se tolkel na Kulikovem polju
Padel na Nevi
In se spet okrog Cetinja vojskoval
Pismenke nebeške ulival
V višavju skalnem ljubil
Po špiljah klečal

In ob Otče naš, iže jesi
Voščenke vžigal

Z vami pa sem zdaj
Za šankom
Kot za oblakom
In kuščarica
Z lune se mi javlja
Kot iz škarpe naše
In vsak čas se bom zrušil
Kot grom
Od alkohola
In stiha
Ne zanašam se več
Na zvezde daljne
Na nebo naklonjeno
Na dneve ki prihajajo
27. 7. 2009

__________

* Smutnoje vremja (rus. Смутное время) – v Rusiji čas od leta 1598 do leta 1613 (op. prev.)
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Iz novejše makedonske poezije

Gjoko Zdraveski
(1985)

Iz makedonščine prevedla
NAMITA SUBIOTTO
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Gjoko Zdraveski

Gjoko Zdraveski (1985, Skopje). Diplomiral je na Filološki fakulteti

»Blaže Koneski« – Skopje. Trenutno je lektor makedonskega jezika na Filozofski fakulteti v Nišu in redno potuje z Niš ekspresom. Piše poezijo, kratko prozo in eseje, najdlje in najbolj zavzeto pa piše svoje magistrsko delo.
Objavil je dve pesniški zbirki: Palindrom z dvema n (Палиндром со две н,
2010) in Hišica za ptice selivke (Куќичка за птици-преселници, 2013). V
sodelovanju s pesniki iz Srbije in Makedonije je objavil knjigo Torto skozi okno (Торту кроз прозор, 2010). Njegova poezija je uvrščena v nekaj
antologij mlade poezije: Izven škatle: antologija nove poezije YU prostora
(Ван кутије, антологија нове поезије YU простора, 2009), Novi makedonski haiku val (Нов македонски хаику-бран, 2011), Veter prinaša lepo
vreme: antologija najmlajše makedonske poezije in proze (Ветерот носи
убаво време, антологија на најмладата македонска поезија и проза,
2012), Lirski dodekameron: antologija mlade makedonske poezije (Лирски
додекамерон, антологија на младата македонска поезија, 2012). Njegova poezija je prevedena v srbščino, hrvaščino, slovenščino in angleščino.

146

Gjoko Zdraveski

автобусот е речиси празен
кондуктерот ги проверува картите
шоферот се кара со патниците
патниците ги караат своите деца
циганка со бебе во рацете бара милостина
таму каде што патниците го чекаат
својот кусур
пушачите ја допушуваат цигарата
и догорчето го фрлаат
до корпата за отпадоци
семкарот никогаш не грицка семки
вљубениот ѝ пишува порака на љубената
љубовникот на швалерката
на полковникот нема кој да му пишува
пензионерите читаат вечерње новости
и чуваат замастен чешел во внатрешниот џеб
од карираното палто
оние што доцнат
стигнуваат навреме
оние што се веќе таму
чекаат
и сето ова
има некаква смисла
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avtobus je skoraj prazen
sprevodnik pregleduje karte
šofer se prepira s potniki
potniki oštevajo svoje otroke
ciganka z dojenčkom v naročju prosi miloščino
tam, kjer potniki čakajo
svoj drobiž
kadilci povlečejo še zadnji dim
in odvržejo ogorke
ob koš za odpadke
prodajalec semen nikoli ne grizlja svoje robe
zaljubljenec piše sporočilo ljubljeni
ljubimec ljubici
polkovnik nima nikogar, ki bi mu pisal
upokojenci berejo večernje novosti
in hranijo zamaščen glavnik v notranjem žepu
karirastega suknjiča
tisti, ki zamujajo,
pridejo pravočasno
tisti, ki so že tam,
čakajo
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in vse to
ima neki smisel

Gjoko Zdraveski / Iz makedonščine prevedla Namita Subiotto

bog je moj pastir
1.
pozabil sem svojo molitev
med
svojim praznoslovjem.
vsakič znova izgubljam
boga
po čakalnicah in blagajnah.
on je plemič:
zanj ne veljajo kontrole potnih listov
in vozni redi
letal.
midva vselej potujeva ločeno
in vselej
prideva domov
vsak zase.
v meni hrumijo
zvoki odhodov in prihodov.
stoletja tišine potrebujeva,
da se spet najdeva.
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2.
šepetaje v sebi te iščem.
da bi te obenem poklical
in ne spodil.
pozabil sem svojo molitev
med
svojim praznoslovjem.
pozabil sem molčati.
sedeti pri miru.
čakati.
na nič ne misliti.
miže in nasmejan
te v šepetu kličem:
bog je moj pastir
bog je moj pastir
bog je moj pastir
(бог е мојот пастир)
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hišica za ptice selivke
moja leva rama
je zibelka
iz tvojega sna
v njej prespiš
jutranji molk starcev
ki pijejo kavo na terasah
nebotičnik nama zakriva
sonce
ali pa naju skriva pred njim
odkrita stopala
se ljubkujejo
na dnu postelje
na stežaj odprto okno
je požrlo krpo neba
razparano od
sreče, preštete do deset
v kotu
pajek brodolomec
kuje načrte
za nov dom
najin je
hišica za ptice selivke 				
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midva sva
papirnata ladjica sredi potopa
ki koprni
po kopnem
(куќичка за птици-преселници)

besede
mislili smo
da smo premagali besede
mislili smo
da je tišina objemov
dovolj, da se premostijo
mesta in
ure, ki smo jih osamljeni
preživljali v njih
mislili smo
da bomo z zaobljubo molku postali modrejši
v očeh brbljavcev
in v očeh tistih, ki jih imamo radi
in katerih odsotnost nas plaši
(зборови)
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v meni se rojeva otrok
takrat mi je saturn na nebu prekrival
natalni pluton
v hiši smrti
v prvo pa je spokojno
vstopal neptun in
obetal uspeh
takrat sem izstopal
in vstopal
in veliko jih je šlo skozme
v meni se je rojeval otrok
misel me je izčrpavala
nisem je mogel ujeti in v besedo
spremeniti
besedo v molk
molk v tišino
takrat sem še enkrat shodil
navkreber v hrib
se opotekal v vetru
pod mano je ostajalo mesto
ljudje
niso prepoznali mojega nemira
v objemu						
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zaklepal sem se vase
in od znotraj prosil za ven
rotil
vsaj enkrat vsaj za hip vsaj čisto malo vsaj pikico
da zapustim dom
da vidim, ali res obstaja
zunaj mene svet
in ali je tam vse
ali je vse le prah in pepel
in je vseeno, če saturn prekriva pluton
in če se na vzhodu spokojno rojeva neptun
in če se v meni tudi zdaj rojeva otrok
(во мене се раѓа дете)
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Iz novejše makedonske poezije

Marta Markoska
(1981)

Iz makedonščine prevedla
NAMITA SUBIOTTO
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Marta Markoska

Marta Markoska (1981, Skopje). Diplomirala je iz splošne in pri-

merjalne književnosti na Filološki fakulteti »Blaže Koneski« v Skopju,
magistrirala iz interdisciplinarnih kulturoloških študij s področja književnosti na Inštitutu za makedonsko literaturo v Skopju, kjer pripravlja tudi
doktorsko disertacijo. Je članica Društva pisateljev Makedonije in je doslej objavila pet knjig: študijo Razprava o zen budizmu (Расправа за зен
будизмот (Религиско-филозофски трансценденции помеѓу источната
и западната мисла), 2013), pesniško zbirko Strmoglavo v višino
(Стрмоглаво кон височините, 2012), za katero je prejela nagrado Aco
Karamanov, zbirko esejev Hiper Hipoteze (Хипер Хипотези, 2011), zbirko kratke proze Vitel v Betlehemu (Вител во Витлеем, 2010) in pesniško
zbirko Vsi pritoki se izlivajo v moje korito (Сите притоки се слеваат во
моето корито, 2009). Njena dela so objavljena v zbornikih in antologijah
mladih avtorjev s prostora nekdanje Jugoslavije.
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ПОСЕГНАВ ПО СВЕТОВИ ДРУГИ
Занемено, жмиркам, дремам
Под мене тепих од ранки рози
Мечтаам да видам уште едно сонце
Два паралелни универзума во осмози
Свет како нашиот, само посовршен
И овој пејзаж, питорескен недовршен
И овој в тревата на штурците шум
И оваа роза со трн да ме боцне
Ќе треба
За да излезам од сопствената пародија
За да излезам од сопствениот ум!

POSEGAM PO SVETOVIH DRUGIH
Molčim, mežikam, dremam
Pod menoj preproga zgodnjih vrtnic
Da še eno sonce vidim, si zamišljam
Dva vzporedna kozmosa v osmozi
Svet kot naš, le bolj osmišljen
In ta pejsaž, barvit okrnjen
In ta v travi čričkov šum
In ta vrtnica me s trnom zbosti
Morala bo
Da bom zapustila lastno parodijo
Da bom zapustila lastni um!
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ZMAGE BREZ PRIHODNOSTI
Paulu Éluardu

Eno od naslednjih Juter
Zaznal boš majhno znamenje na svojem
Zguljenem, iztrošenem telesu
In če si mislil, da si prerok
Da si nekakšen Luther
Ali da si zmagal, bitke izboril
Bednik si, da veš, le kdo bi ti zameril
Ali pa si mislil da bo Troja tvoja?
Mar nisi še opazil
Da Pirova je vsaka tvoja zmaga?
In da surovo je življenje, Cid, kot zver?
Tako je mislil Lear
In povsod sejal nemir
Misliš, da si ti Ta
– Veliki vodja?
Ki čaka, da ta Svet odreši
Rajši krási se le s svojim perjem
Ne bodi farizej lahkoveren
Ne vidiš? Ljudje učijo se glušeti
Časomer je
Samo vate uperjen
V Svetovih drugih kdaj, pozneje
nemara bo drugače
Zrasti, dozori, ne sanjaj
Zame ne maraj
Poglej v oči resnici
In živi tole tukajšnjost
Vse zmage so laži, čas izgubljeni
– Zapravljena prihodnost!
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Marta Markoska / Iz makedonščine prevedla Namita Subiotto

ŠTIRINAJSTA KNJIGA
Lovorov venec ne krasi le
duš, ki so si ga zaslužile ...
Legato je tempo mnogih življenj ...
Lapidarije gradijo, da bi dokazali,
da so pustili nekaj za sabo ...
Liturgije pojejo, baje odrešitev
za človeško dušo nudijo
Ljubezen in sovraštvo, mar ne vedo,
izhajata iz istega izvora!
Logika ne premaga intuicije
znanje ne premaga ljubezni
Laik je vsak, ki misli drugače,
blagoslovljen naj bo, da hitreje dojame!
(КНИГА ЧЕТИРИНАЕСЕТТА)

DEVETNAJSTA KNJIGA
Ognjemeti izkazujejo večno slavo
tistemu, ki je z deli ne zna doseči
Onirične pesmi pojejo tisti,
ki slavijo življenje veseljaško
»Om« je praklic vseh božanstev
krikneš ga, da odrešiš svojo dušo
Ogenj večni, ki k zaslišanju nas kliče
ti šepne – nikomur ne bo prizaneseno!
Ovekovečuješ svoj portret				
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da bi ustvaril svoj profil
Ozon je zdaj luknja za sonce
da ga čutiš bližje!
O, Armatolos!
Ne Logos, ne Eros, ne Kolos z Rodosa
O, Oziris, ti boš kraljeval na zemlji
v nepreštevnih dneh!
Omnia mea mecum porto!
v sobanah večne teme
Oseka in plima sta večni dokaz
Kdor enkrat vstane – spet pade!
Občasno puščaš sled, a kdo ve
če bodo pomnili, da si obstajal
Ogenj delaš, da skrije
napake, ki jim sužnjuješ!
Omega, bodi moja Alfa
da lahko začnem na novo
Odveži um in pusti ga
naj pokori telo samovšečno!
Othello, mar to telo obglavljeno
ki posmehu in preziru služi
Obrezano, žigosano, postarano
je komu predmet za oboževanje?
Očevino, svoj rodni dom maščuj
a maščuj tudi svojega bližnjega
Objemi tudi sovražnika
in daj mu dober poduk!
(КНИГА ДЕВЕТНАЕСЕТТА)
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DVAINDVAJSETA KNJIGA
Sedem svetovnih čudes je premalo,
da bi prenesla človeško neumnost
Sedem let na Tibetu je premalo,
da bi nas rešila iz skušnjave!
Sedem svetnikov je premalo,
da bi nam odpustili naše grehe
Sedem prerokov je premalo,
da bi napovedali naše trpljenje!
Sedem kraljevih dvorov ne bo moglo
nasititi naših lakomnih ust
Sedem sladkih jezer ne bo moglo
pogasiti razbeljenih glav
Sedem univerzumov ne bo moglo
dati junaka, ki bi nas zedinil
Sedem mesecev ne bo moglo
temne strani duše osvetliti!
(КНИГА ДВАЕСЕТ И ВТОРА)
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Iz novejše makedonske poezije

Ivan Antonovski
(1990)

Iz makedonščine prevedla
NAMITA SUBIOTTO
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Ivan Antonovski

Ivan Antonovski (Skopje, 1990) je pesnik, esejist, publicist in knji-

ževni prevajalec, literarni kritik in sestavljavec antologij. Napisal je nekaj
pesniških zbirk in eno prozno delo. Njegovo najnovejše delo je pesniška
zbirka Kriki iz neizkopanega groba (Крикови од неископан гроб, 2013),
ki je trenutno najbolje prodajana pesniška zbirka makedonskega avtorja v
knjigarnah založbe Matica makedonska. Njegova dela so objavljena v domačih in tujih literarnih revijah ter pesniških antologijah, v makedonskem,
angleškem, turškem, vlaškem, ukrajinskem, hrvaškem, albanskem, bolgarskem in srbskem jeziku. O njegovih literarnih delih je posnetih okrog deset
dokumentarnih radijskih in televizijskih oddaj. Prejel je nekaj literarnih
nagrad, med njimi tudi nagrado na mednarodnem pesniškem festivalu
Melniški večeri poezije (2006) in prvo nagrado Blaže Koneski za esej, ki
mu jo je dodelila Filološka fakulteta Univerze sv. Cirila in Metoda (2010).
Poleg literarnih nagrad je prejel tudi nagrado feniks skopske občine Center za posebne dosežke na področju izobraževanja in vzgoje (2002), kot
tudi nagrado mesta Skopje za uspešne dosežke v študijskih in obštudijskih
aktivnostih na področju književnosti (2011). Antonovski je član Društva
pisateljev Makedonije od leta 2009.
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Ivan Antonovski

ПРЕД ДА СЕ СЛУЧИ
УШТЕ ЕДЕН НЕНАЈАВЕН ЗЕМЈОТРЕС
Со дисаѓи полни
со партали од чемер,
сошиени со конец
од последни надежи,
влегов во лифтот
на мотелот
што никогаш не беше
изграден докрај –
починка да земам
од одот по лузната
на патот од штама,
населен помеѓу
две бакалници за порив
во кои никогаш
не сум бил,
а веќе ме запишале
во книгата на заборчените.
Лифтот запре помеѓу
шестиот и седмиот кат –
помеѓу оној на кој
требаше да заспивам
броејќи колку ѕвезди
родени на југ,
заедно со Давидовата,
паѓаат на запад
и оној на кој
не било речено, 				
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одморен да се будам,
гледајќи како се раѓаат
нови неба на исток,
за уште непораснати
да ги проголта
маглата од север.
Го вклучив алармот –
во празниот хол
Рахманинов го започна
последниот концерт свој
со еден Шопенов марш,
подготвен да заврши
и без аплауз.
Никој не се огласи
на повикот мој.
Лифтот бавно продолжи
до осмиот кат –
зад деветтата врата,
распослана кон север,
туѓа, а нова и празна,
постела ме чекаше.
Некој друг веќе се вдомил
во неотворените одаи мои
пред да се случи уште
еден ненајавен земјотрес.

166

Ivan Antonovski / Iz makedonščine prevedla Namita Subiotto

PREDEN SE ZGODI
ŠE EN NENAPOVEDAN POTRES
Z bisagami polnimi,
s capami iz gorja,
sešitimi s koncem
iz poslednjih nad,
stopim v dvigalo
motela,
ki ni bil nikoli
zgrajen do konca –
da spočijem si
od hoje po brazgotini
na poti iz mrtve tišine,
naseljen med
dve špeceriji z bodrilom,
v katerih me nikoli
ni bilo,
a so me že zapisali
v knjigo dolžnikov.
Dvigalo se je ustavilo med
šestim in sedmim nadstropjem –
med tistim, kjer
bi moral zaspati
in šteti, koliko zvezd,
rojenih na jugu,
skupaj z Davidovo,
pade na zahod,
in tistim, kjer
naj se ne bi				


167

Ivan Antonovski / Iz makedonščine prevedla Namita Subiotto

spočit prebujal
in gledal, kako se rojevajo
nova neba na vzhodu,
ki jih še nedorasla
pogoltnila bo
megla s severa.
Vključil sem alarm –
v prazni veži
Rahmaninov je začel
poslednji svoj koncert
z enim Chopinovih maršev,
pripravljen končati
tudi brez aplavza.
Nihče se ni odzval
na moj klic.
Dvigalo je počasi peljalo
do osmega nadstropja –
za devetimi vrati,
proti severu nameščena,
tuja, a nova in prazna,
postelja me je čakala.
Nekdo drug se je že naselil
v moje neodprte sobane,
preden se zgodi še
en nenapovedan potres.
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PREPOVED ZA ŽIVLJENJEPISCE
Ne zahtevam, da prisegate na svoje drage,
saj ne vem, če sploh
na svetu tem imate
kaj, kar vam je ljubo,
in nočem,
da nedolžni plačajo
za vašo nepremišljenost,
niti ne pretim s prekletstvom,
saj se kletev vrača
z dvojno bolečino.
Izrekam vam prepoved:
Nikar ne pišite
mojega nenapisanega življenjepisa.
Ne pišite ga
vi, ki živite
istočasno z mano,
niti vi, ki
boste vzklili kakor prvi plod
iz njihovih semen,
saj vi ne morete
vedeti,
ne zakaj ne kako
sem se rodil
niti zakaj in kako
bom umrl ali izginil,
najmanj pa veste –
zakaj živim.				
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Ne pišite zgodbic
iz moje neprelite krvi,
ker ne veste,
kolikokrat sem padel,
ko sem bil majhen,
niti kolikokrat sem vstal,
da bi zrasel.
Ne veste niti
kolikokrat sem si zlomil
tole desnico,
pa je spet začela pisati,
niti kolikokrat
sem se spotaknil
in si zlomil nogo
na drobne koščke,
pa sem spet začel hoditi.
Prepovedujem vam
pisati moj življenjepis,
saj ne veste, niti kdaj
sem se zares rodil
niti kolikokrat
sem v življenju
uspel umreti,
ne da bi vi videli,
in kolikokrat
sem se zbudil iz smrti.
Prepovedujem
tudi svojim potomcem,
saj so testo,				
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vzhajano iz mojega kvasa,
in vem:
v življenjepisu
me bodo petkrat več
porinili,
da bom petkrat več
vstal,
in petkrat več
mi bodo zlomili desnico,
da bi petkrat več
spet začela pisati,
in petkrat bolj na drobno
mi bodo zlomili nogo,
da bom petkrat bolj
junaško spet začel hoditi.
Tudi njim prepovedujem,
saj ne bodo hoteli,
da tudi petkrat več
umrem,
da bi se petkrat več
ponovno spet rodil.
O meni
molčite vsi kot nemi
vsaj eno celo stoletje.
Življenjepis naj bo
napisan šele potem,
ko se na Drugi strani
morda spet vidimo.
Naj bo napisan,
če sem se zares rodil,				
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če sem zares padal
in vstajal,
če sem zares živel,
če sem zares umiral
in se spet rojeval,
če sem zares obstajal.
(ЗАБРАНА ЗА ПИШУВАЧИТЕ НА ЖИВОТОСЛОВИЈА)

DEDIŠČINA, ZAPISANA
V NEODPRTIH OPOROKAH
Hotel sem naročiti sedlo,
ravno pravšnje,
da bi nanj zložil vse,
kar moram nesti s sabo
na hrbtu svojem.
Nikogar ni bilo,
ki bi znal in mogel
napraviti prav tolikšnega,
kot je treba –
nihče ni poznal
teže tovora
življenjske dobe, v katero se je naselila
dediščina, zapisana
v neodprtih oporokah,
in vsega tistega, česar sodobniki moji				
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niso zmožni nositi,
niti kaj vse moram nesti s sabo,
ko bom prečkal
most nad Aheronom.
Hotel sem naročiti
trpežne zlate podkve
za moje strgane čevlje.
Nikogar ni bilo,
ki bi skoval tako čvrste,
da mi ne bi spet odpadle.
Nihče ni vedel,
po katerih stezah
moram iti,
niti kako me boli,
ko nesrečno hodim
tja, kamor
predniki niso uspeli
priti sami.
Hotel sem se priučiti
še dveh obrti,
da bi si sam sedlo in podkve
napravil
po lastni neizmerjeni meri –
nihče ni potreboval
ne vajenca ne pomočnika.
Jaz pa sem hotel
postati Mojster.
(НАСЛЕДСТВО ЗАПИШАНО
ВО НЕОТВОРЕНИ ТЕСТАМЕНТИ)
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SLOVO OD SENC
Jaz – nekdanji poklicni prodajalec senc –
ki je zavestno, kos za kosom, razprodajal sebe,
zdaj čuti bolečino surove preobrazbe
v sodobnega razcapanega berača, ki prosi vbogajme,
ki tava po ulicah rodnega mesta
in išče tisto, čemur se je sam odrekel,
in se odreka prejšnjemu odrekanju,
z upanjem, da kljub vsemu obstaja kdo,
ki bo razkril, kje je pustil svoj drugi Jaz.
In tako sem našel ulico, po kateri sem nekoč
razgrinjal svoje sence po dvoriščih,
a ne, to niso bile iste zbledele slike
iz usodnega albuma mojega spomina.
Zdaj ima neko novo ime
in hiše, zgrajene brez pravilnih razmerij,
označene le s parnimi števili,
kot da ni tista, ki sem jo včasih poznal.
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Vstopam v stonadstropne stavbe ujme
in v njih ognjišča razgorela iščem,
da najdem vsaj zrnce rodbinskega pepela
in z njim očistim svoje grehe,
saj le v njem lahko najdem
tisto izgubljeno, kar brezupno iščem.
A ognjišč, ki grejejo človeške duše,
v tej ulici ni zdavnaj več, kot kaže.
Vidim le obraze, ki brez nasmeha, brez solza
mi govorijo moje, materne besede,
a kaj, ko ne razumem jim pomena,
in čutim, da se preostali 				
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kos moje razkosane duše
v kos ledu spreminja,
ko iz krvavečih oči,
namesto tople izvirske vode
mi padati začne ledeni dež.
O, kje ste trhle družinske hiše
s temelji čvrstimi, nestrohnelimi,
v katerih sem nekoč žrtvoval svoj drugi Jaz?
O, kje ste stebri vsezdržljivi,
pod katerimi ležijo moje silhuete-žrtveniki
z obrisno črto iz sončne svetlobe?
Molk.
Tudi moj odmev je že nem v tej ulici,
ki ji je nekdo nasilno vzel tudi zrak.
Ni jih, pa bi morali biti tukaj,
kjer je nekdo sezidal nadzemne katakombe,
da bi vanje naselil žive ljudi.
Mrak.
Kot bi nekdo z lopato metal zemljo
z druge strani neba nad mestom.
Nerojena zvezda je od zgoraj padla
v grobove, ki so zasedli hrib.
Le kdo je umrl v teh zapoznelih urah?
Zvonovi niso začeli biti
in le pisk tišine se je oglasil.
Mi oznanil vest.
Zdaj že vem
in rečem »zbogom« drugemu Jazu.
Vse moje sence ostajajo tukaj, globoko, spodaj,
zasute z ruševinami nekega časa,
v neuničljivih temeljih mesta.
(ЗБОГУВАЊЕ СО СЕНКИТЕ)
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Iz novejše bosansko-hercegovske poezije

Ferida Duraković
(1957)

Iz bosanščine prevedla
KLARISA JOVANOVIĆ
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Ferida Duraković

Ferida Duraković (1957, Olovo, Bosna in Hercegovina), pesnica in

pripovednica. Diplomirala na Filozofski fakulteti v Sarajevu. Prvo pesniško zbirko (Bal po maskama) je objavila leta 1977 in zanjo prejela nagrado
Književne mladine BiH ter nagrado Svjetlosti za najboljši pesniški prvenec
mladega avtorja. Njena poezija je knjižno objavljena v zbirkah: Oči koje me
gledaju (1982), Mala noćna svjetiljka (1989), Srce tame (1994), Locus minoris – Sklonost Bosni kao melanholiji (2008) idr. Njena poezija je prevedena v
več jezikov. Piše tudi za otroke. Vrsto let je vodila BiH center PEN. Živi in
ustvarja v Sarajevu.
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KNJIŽEVNOST V HOTELU
Pisatelj sem. Bil sem
begunec iz Bosne,
zdaj sem begunec iz samega sebe,
kar je dobro za poezijo
Sedim v sobi nekega hotela v Köbenhavnu
in čakam, da mi izročijo nagrado za poezijo,
za multikulturna prizadevanja diaspore,
jutri
Lahko, torej, ves dan
sedim v hotelu,
hotel je lep in soba je lepa,
lahko bi tukaj živel,
kaj lepega napisal,
če le ne bi bil jaz
Lahko bi kaj spil,
da mi hitreje mine čas do jutrišnjega dne,
toda strah me je, da bom zaspal
v neznanem mestu,
v neznanem jeziku,
med srečnimi ljudmi
in se potem zbudil
s krikom
v Srebrenici
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KOMU PA JAZ PRIPADAM?
LJUBEZNI ALI DRŽAVI?
Moja mama je mnogo let nenehno govorila,
ne samo štirideset, kolikor jih je preživela
z mano, temveč
šestinpetdeset, kolikor jih je preživela z očkom, pa se je očka
vdal – uh, hočem reči, da se očka ni vdal
kar tako, temveč je umrl, končno – uh,
pravzaprav ni končno umrl, temveč ga je končno
tako treščilo, da je umrl, kajti zelo si
je prizadeval v tem pogledu – uh, kaj, končno,
nenadoma, končno pa samo zato, ker je ves čas ponavljal:
Na koncu, naj živiš tako ali drugače, vsakomur odbije
smrtna ura, in očka je zares pretiraval,
kajti smrtno uro je s samim življenjem vabil
Hi-hi-hi, meni pa, poglejte, nikakor nočejo
priti na misel besede o mojem očku in moji mami:
kakšna sta bila,
ko sta bila, saj to vem, saj sem ju gledala,
kakšna sta bila, ko sta bila, ooo, moj bog,
kakšna sta bila, ko sta bila, saj vem,
kako je nam bilo, ko smo bili, ko sta še onadva bila – uh,
zapletam se v štrene zmedenih besed in ne
vem, kako naj odidem od tod, ne da bi poškodovala
rano, v kateri spita
mama in očka,
rožici na vrtni gredi …
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Pustimo tole, bi mi kdo raje, kar tako, pomagal,
da bi se, recimo, literarno izrazila, da bi
o njiju, tako kot na kakšnem tekmovanju,
sestavila ljubezensko pesem, poglejte,
toda naj nihče niti ne pomisli, da bi dregnil,
					
tako kot, bog ne daj, v oko,
v njuno čisto vodo, ki jo zdaj pijem,
v ta spomin na bistro vodo njune ljubezni,
na tista leta v tisti državi, ko je
mene bilo malo, vsega
drugega pa mnogo, ko sta mama in očka
bila tukaj, ko sta bila moja, in zrla drug v drugega tako
zaljubljeno in udarniško,
pod srpom in kladivom,
nato samo še
pod srpom
In nato samo
še pod kladivom
ki pada po mojih sencih
težko in smrtonosno, tako kot ostrostrelec
					
v Sarajevu leta 1993.
V Sarajevu, februarja 2009
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KOMU PA JAZ PRIPADAM?
LJUBEZNI ALI DRŽAVI?
II.
Včeraj sem šla – počasi in negotovo, ker te ni bilo ob meni,
da bi se naslonila nate in te nerodno držala za roko,
medtem ko sem mežikala
kvišku, proti skopemu novembrskemu soncu –
mimo naše šole: nekoč je bilo to poslopje
naš drugi dom, obljuba prihodnosti in ljubezni,
s podnicami, namazanimi s kolomazom,
z velikim medeninastim zvoncem v rokah šolskega sluge,
ki je otipaval deklice, v mraku hodnika,
in s Kraljico pečjo, ki nas je dušila v ledenih
jutrih, polnih komunizma in upora
proti kapitalizmu in rdeči buržoaziji
Kaj je ostalo od vsega tega? V nas. V državi. Na svetu
V nas koračnice, v nas
tovariš Tito, vijolica bela in modra,
krvava, spi
V državi naša kri in njihovo ozemlje,
na svetu kapitalizem in žalovanje
za rdečo buržoazijo – saj vendar še pomniš, bili so tako
čedni, ko so pridigali o komunizmu, solidarnosti,
delavskih pravicah, samoupravljanju, kupovali pa so,
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celó spodnje perilo, v italijanskih butikih,
svojemu narodu so zapustili balonarje in Trst,
železniške proge in dolgove, doge vinskih sodov
					
in železniške pragove,
na katerih smo se poljubljali,
dokler vlak Sarajevo–Pale ni zapiskal na poti v boljši jutri
Pa je le ostalo, mili moj, ostalo
samo še to, da te vsak dan gledam z udarniško vnemo
in da ti z roko, z druge strani ulice, dajem znak: daj no, pojdi,
pojdi že enkrat k svojim šahistom, saj se lahko na trg,
vsaj enkrat na mesec, tudi sama
odpravim.

LJUBEZENSKI PREPIR
Grele so me vso božjo hladno januarsko noč
tiste lepe besede, ki si mi jih nekoč govoril,
v mladosti,
preden se je zvečerilo
ko ni bilo prepirov,
ko ni bilo vrat,
s katerimi sem sinoči zaloputnila tako močno,
da je soseda, preplašena, pritekla iz stanovanja
in zavpila: Divjaki!					
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Ko ni bilo nikakršnih vrat,
nikakršnih, samo nebeška,
ko ni bilo oči, nabreklih od solz,
ko so bile samo
najine oči v najinem malem stanovanju,
ko ni bilo jeze,
samo ljubosumje do žensk v tvoji bližini –
ah, kakšno čudovito ljubosumje! Le kje je zdaj?
Grele so me vso božjo hladno noč
te besede, iz katerih si zdaj spletam rokavice
za svoje revmatične sklepe,
tople besede, s katerimi sem se zjutraj umila,
na poti v kopalnico pa sem te hladno pogledala,
kakor bi bila še vedno besna,
kakor, da ti ne bom nikoli oprostila,
kakor, da bi bilo vse to pomembno
kakor, da tvoja mala žalost
ne bo dohitela moje nekje okoli treh popoldne,
še pred kosilom, ko se bova vprašala,
ločena z osamljenostjo zrelih let:
Kaj dobrega pa bova danes pojedla?
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NA NAŠE GLAVE ŠE VEDNO PADAJO
KNJIGE V PRAHU
Prva stvar, ki sem se jo naučila, sedeč tam v senci
Knjižnice, v senci debelih avstrijskih zidov –
bilo je tam nekje leta 1976 –
je bila ta, da je arhitekt Alexander Wittek* tudi tistega leta
tako kot še vedno
na onem svetu samomorilsko iskal kot,
pod katerim pada svetloba
na talni mozaik Nacionalne knjižnice v Sarajevu
Druga reč, ki sem jo spoznala iz knjig, je sledeča:
rokopisi ne gorijo!
Še vedno verjamem Bulgakovu – on je
zagotovo poznal resnico, če je že mi nismo!
Toda spomnim se tudi oz. vidim, v tem trenutku,
telesa knjig, ki v vročem
avgustovskem dnevu, leta 1992,
prasketajo, prežeta z ognjem sovraštva
Telesa ljubljenih knjig so izginevala v sovraštvu,
telesa ljubljenih naših v sovraštvu,
telesa knjig,
telesa naših ljubljenih,
naša telesa so gorela, ljubljena
telesa,
ljuba sovraštvu,
sovraštvo
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Toda vrnimo se k meni, v študentsko čitalnico
leta 1976:
medtem ko sem se pripravljala na izpit iz antične književnosti,
sem na stari leseni mizi zagledala vrezano
tvoje ime
V tistem trenutku sem povsem pozabila,
zakaj je Ahil ubil Hektorja
(je bilo morda obratno?)
in zakaj je nato Hektorjev sin ubil Ahilovega
(je bilo morda obratno?)
Samo predstavljaj si tole:
Borges skupaj z mano, skozi kosme
svojih požganih knjig, ki že
od leta 1992 letijo
po nebu nad Sarajevom,
sporoča:
če ne bi zagledala tvojega imena, vrezanega v
starinsko leseno mizo sarajevske knjižnice,
na katere talni mozaik (tako trdijo sodobni arhitekti)
pod popolnim kotom pada svetloba
skozi popolno kupolo, katere načrt je izdelal
popolnoma nori Wittek –
Neoptolem morda ne bi ubil Astianaksa
(morda obratno?),
morda bi se vse končalo v antičnih knjigah,			
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v izpitu za desetko, iz stare književnosti,
v najini mali nepomembni ljubezni,
v kateri bi se tedaj lahko srečala brez sramu in brez strahu
Ljudje pa bi medtem
pozabili – to se vendar dogaja
v vseh vojnah – da od časa do časa
pošasti zažgejo knjižnice, skozi vesolje pa odjekne:
Rokopisi ne gorijo!
Rokopisi ne gorijo!
Rokopisi ne gorijo!
V Sarajevu, novembra 2013
*Alexander Wittek, avstro-ogrski arhitekt, ki je izdelal načrte za Nacionalno knjižnico. Po
nepreverjeni zgodbi, ki je z literarnega in človeškega stališča povsem prepričljiva, se mu je potem,
ko je opravil svoje delo, zmešalo in je naredil samomor, ker baje ni bil zadovoljen z načinom, kako je
prodirala svetloba skozi kupolo in razsvetljevala notranji prostor.

NA KLOPI V PARKU DEČKI POLJUBLJAJO DEKLICE
Na televizijskih sprejemnikih pa starši puščajo krvave sledi
preteklosti, vzklikajoč sveta
imena Svojih in strašna imena Drugih
Neka starka, opirajoč se na palico, ošine s pogledom
ljubezenski par
in se namuzne. Vrane ob reki
gosposko sprehajajo svoja lepa telesa
In sonce na vsakogar meče svoj blagoslov			
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Čakam, da prideš z dela. Utrujena sem,
nekdo me je danes spet prizadel do bolečine,
potrebujem tolažbo za svojo pozno mladost,
polno Naših in Njihovih,
polno pomanjkanja ljubezni in vere
Veter vrtinči listje okoli klopi, na katero si moje telo
želi leči in se prepustiti spokoju oktobrskega dne,
moj duh pa pokončno sedi, prepoln jeseni,
tako kot gospa s torbico v naročju, na neznani postaji
Samo srce in putika me nista zapustila
Zagledam te kot piko v daljavi
in vem, da si to ti, čeprav debele leče očal
ne pomagajo k temu, da bi videla svet jasneje,
jasneje vidim samo tebe,
ki rasteš v mojih očeh,
rasteš in se mi bližaš,
z najlonsko vrečko, v kateri
so vedno kostanji, jeseni,
in hijacinte, spomladi
Moja palica se veseli,
ker mi jo boš ravno ti podal,
ko me boš nežno dvignil s klopi
in odpeljal
v pustolovščino velikih kuhinjskih čudežev
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NEKOČ SEM PISALA
Nekoč sem pisala: en oreh, dva, trije orehi –
Skrita jedra, do katerih se pride samo z uničevanjem sveta …
Danes pa štejem: ena ščipalka, dve, tri ščipalke na vrvi za obešanje perila –
le kam sem že vtaknila tisto sedmo iz zavoja?
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TELEFONIJA
Dež je poševno šivanje nebesnih igel
brezžični razpored misli mestnih ulic
drevesa skačejo v parkih in ptice se kličejo nad krilatimi krošnjami ki letijo na sever
črički večera iz mišjih lukenj raztegujejo votlo noč v vlaknih svilenega lana
trgovine so zaprte in lutke napol oblečene napol gole napol nage spijo v njih
psi hodijo s telefoni okrog vratu in lajajo po ulicah zvezde pa postajajo bakle in padajo v gozd
nespečnost spi v košu za smeti pred spalnico
roke so drhtele toda ničesar ni bilo kar bi vzele da bi izginili vabeči glasovi
zemlja se obrača kot krožniki podobni platnom ki jih razporeja obarvani slikar
iz smeha padajo dogorki izgorelih besed
nespečnost nenehno spreminja mesto spanja in za sabo vleče senco
v neskončnem prostoru mojstri opravljajo delo vpijoč
vpitje prodajalcev megle ogledal volnenih glavnikov in prepihov
v hiši ni nikogar in čas se ustavlja
začenja se klicanje reke polja neba koles ki poganjajo zrak
noč polna sebe spušča meglo na brezkrvno tišino in stenske ure se iščejo med seboj
možic iz Kafkove zgodbice prikotali ogledalo da se lahko smejimo vanj
spali smo na obešalnikih obešeni za ovratnike
šteli smo sobe ki so razpadale
mačke so skakale po vejah zaspalih krošenj
in tako smo prespali bujenje iz črk
(15. 10. 2013)
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KOCKA
Ta kocka ni imela vrat
Ta kocka ni imela praga niti drugih odprtin za vstop
Ta kocka je zaprta kocka v kateri prebiva glas
Ne bi se smel oglasiti na ta klic
To je kocka
ima vse strani enake
ne bi se smel oglasiti na ta klic od znotraj
ne ne ne ne
Ta glas je pijavka
Ta glas ni ptica čeprav se samo pretvarja
Kocka zapira svet

MIMOIDOČI
Izgubil sem noge in tudi rok nimam
in vse drugo sem izgubil tudi telo ki me je zapustilo ničesar nimam
Iščem svoje oči ki so odšle v nebo
Iščem svoje roke ki so napisale naj jih ne iščem več
Iščem jezik
Jezik je izginil v odmevu					
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Sem mimoidoči se še sprašujem z zenicami tišine v gobah ki me spremljajo
Voda se je izlila iz reke in prazno korito hodi za mano
Jaz sem mimoidoči
jaz sem odhajajoči
Jaz sem izgubljen pogled ki išče svojo izgubljenost
(24. 12. 2013)

NA ZAČETKU LETA
Na začetku leta je treba odpreti vsa vrata in okna gledališke kavarne
in nagnati sence vlog ki so bile odigrane v brezglasni mimiki z dihanjem na škrge
popiti polnočno glasbo ki stišava spuščanje zavese na daljni prostor
iz tal potegniti kostume obleči pevko ki preživlja noč na železniški postaji
vzeti žago in žagati mleko ki kipi podlahti slike na steni
poklekniti pred belim angelom in ga prositi naj ne joka več ker slikar ki ga je oživel
ne more več spati v svoji domišljiji na začetku nekdanjega domačega kraja
pogledati vse filme ki jih je gledal in zapustil hčeri do srečanja v novi dimenziji
brez sporočila se raziti s človeštvom kateremu gnijejo dokazi o obstoju
zbrati črvojedino in vrtnarju naročiti naj prestavi vrt nekam drugam
prepisati oporoke in vnesti vanje določene popravke ker čas gloda tržne cene
Na začetku leta izvleči pajke iz njihovih pristanišč in jih poslati k mrtvemu morju
od tam prinesti nekaj sodov mrtve vode in z njo zaliti temelj hiše oprati okna in vrata
lesene roke in noge ki si si jih izposodil na plaži v galeriji lutkarske dvorane
inventarizirati knjige in črke spočete v maternici zapisovanja.			
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Poslati voščilnico na Vzhod
Poslati voščilnico na Zahod
Poslati voščilnico na Sever
Poslati voščilnico na Jug
Poslati voščilnico Robinzonu
Poslati voščilnico Kafki
Poslati voščilnico Mobyju Dicku
In ne pozabiti poslati dvokrilnemu Belemu angelu morda bo nehal jokati
in se začel smejati ko bo drevo pred hišo zaigralo budnico.
Iz zemlje pobrati poganjke in presaditi vesolje na drugo mesto
(28. 12. 2013)
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JAZ SEM KOPNO
Jaz sem tisti ki v kamnitih sandalah tava za vetrom
iz mojih ust prihajajo pračloveški kriki
neka silna želja me nenehno obseda
nad glavami leti kamenje iz neke roke
in petelin se poigrava z vesoljem
ali sem jaz tisti ki ste ga pokopali v cvetju z brezbrižnim vonjem
Jaz sem kopno prekrito s tišino
podgana mi prihaja v uho
in zaupno štrca balzamske besede
Ti si tista vrtnica ki so ji zoglenele ustnice
srečna punčka v moji roki
Danes zjutraj je slana pojedla travo in pena umila zemljo
jaz sem puščal sledi gredoč
skozi prostor
za vidom
(7. 2. 2014)
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MINLJIVOST TRENUTKA
To je bilo na jugu
veter je prinašal dežne kaplje toda naliva ni bilo in morje je šumelo
to nekje izgubljeno morje mi tudi zdaj prihaja na kraj kjer vse počiva
Jesen je bila v travi porumeneli od vročega poletja ki smo ga čakali v
senci košatih mestnih kostanjev in se nismo odmikali od dreves ki so se
pripravljala na pohod v šumenje dneva
Bil je večer in je bilo na jugu ko smo iz mestnih luči prihajali v vaško
domačnost
veliki črni maček je stopil pred nas kot simbolika ki je nismo premišljevali
toda gostota zraka se ni dala premakniti in težka hoja se je spremenila v
mrtvilo
nisem vedel nisem mogel vedeti da je gostota zraka nadvladala težo
nepredvidljive distance do rastoče beline
ni se dalo vedeti čeprav so vse stvari migljale v milijon jezikov ki so
napovedovali prihod in odkrito govorili ampak neme jezike je mogoče
brati pozneje ko je zapis popolno izpeljan
Ker igra zraka ni dala vsega predvidevanja temveč se je v mislih skozi
glasbo uspavala
nepremičnost poletja se je odvijala v polzenju morskih rastlin
v ogolelosti mavričnih barv ki jih je nebo razdvojilo pod lokom notnega
zapisa
hlad se je zalezel v telo in se ni prepoznal
toda krik je prišel iz nečesa nejasnega
in sveče so ugasnile v sobi pod obokom
ko se je trenutek ločil od sebe
(8. 1. 2014)
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Štiri pesmi v izvirniku
GRAD
Sinu Žarku

Dali ste zapazili:
U gradu nema više pasa lutalica
U gradu nema ni mačaka na krovovima da se umivaju šapama pred jugovinu
U gradu nema ni ptica ne čuje se ni jedan cvrkut
U gradu ne opada više lišće niti šumori niti treperi
U gradu nema više samostalnih umjetnika grafita
U gradskom pozorištu ponavljaju gradiva
U gradu se gradonačelnik rastaje sa snovima o gradu
U gradu generalni sekretar jedine akademije ima judinu nogu
U gradu se akademici klikeraju
U gradu su se posakrivale muze poezije
U gradu se ne čuje niti vidi lutanje noćnih lutalica
U gradu je utihnuo svaki šapat
Grad je potonuo
U njemu se samo šetaju crni frakovi
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PJEVANJE
Ja sam išao u školu
Ja sam išao u školu i učio pjevanje
Ja sam išao u školu i učio pjevanje koje nikada nisam naučio
Ja sam išao u školu za gluvonijeme i učio pjevanje
Ja ne znam kako da učim nešto što ne mogu da naučim
Ja ne znam kako da kružim oko svjetiljke kao leptir
Ja ne znam da sviram ni s notama ni bez nota
Ja sam otišao na stanicu i slušao kako voz pisne kad krene
Ja sam gledao kako voz krene pa stane
Ja sam gledao kako voz ponovo krene i ponovo stane
Ja sam gledao kako voz ponovo krene pa krene pa krene i nikad da krene
Ja sam gledao kako se muškarac i žena na stanici rastaju pa rastaju i rastaju
Ja sam gledao kako se muškarac i žena na stanici ne mogu i ne mogu i ne mogu da
rastanu
Ja sam još toga gledao gledao i gledao
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PRAZNICI
Tokom godine slavimo sve praznike
svetog Hioronimusa zaštitnika prevodilaca vodimo na večeru
Evi smo kupili rođendansku haljinu i slavimo u njenom vrtu
susjedima smo poslali poruku da nas ne uznemiravaju ne kucaju na vrata i prozore
dok svečanost traje i Eva ne bude zadovoljna prvi put poslije Adama
zamolili smo svetog Luku zaštitnika pisanja da preskoči riječi iz naših usta
raspitali smo se gdje umjetnici i kada hvataju inspiraciju i poslali neograničene
količine sokova uhvatili smo leptira i darivali ga proljeću u šumskom izletu
molili smo delfske proročice da kažu istinu scenaristima filmova
izgladili smo spor sa Odisejem zbog prosaca i ponudili mu Evu
Adam se prehladio od gripe i pije čajeve
tokom godine zapisivali smo praznike i birali ljepotice na pistama
u zavodu za popravke ruku nogu usta i ušiju
kupovali smo terapeutkinjama cvjeće koje je mirisalo na lavandin smijeh
vrištali smo akcente nijemih sagovornika
zvali smo okean da se primakne obali
(16. 12. 2013)
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SIN
Mislili smo da su se stvari poigravale a bilo je isuviše nemjerljivo
tišina se kolutala između podneva i jutra dolazeći u šumu riječnih školjki
ljeto je plamsalo kroz prozore ali se nije vidjelo
ptica je ležala kraj puta skrajnuta nečijim nemarom
mravi se nisu čuli na dugim putovanjima sa teretima koje su prenosili u pustinju
koje nije ni bilo iako smo očekivali dolazak fatamorgana
mnogo prozora je gledalo na sve strane i ništa se nije vidjelo iako je nostalgija
imala simfoniju u vjetru i visinama koje smo ispleli svojim prstima
daleko je bila riječ od riječi i travnata tišina
pisali smo svjetiljkama u parku
drveće se razbježalo kada smo pojurili da nastavimo zabavu
igru luka i lire koja spaja zidove gdje meditira sumnja
uspinjanje do podneva je prethodilo zapisima travestija
glas se gubio u nevidljivosti
(8. 1. 2014)

201

REZERVAT ZA POEZIJO | FESTIVAL LIRIČNEGA OBČUTJA

REZER

MEDNARODNI REZERVAT ZA POEZIJO | FESTIVAL LIRIČNEGA OBČUTJA

MEDNAR

Iz novejše srbske/bosansko-hercegovske poezije

Aleksandra Čvorović
(1976)

Prevedel
ŽELJKO PEROVIĆ
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Aleksandra Čvorović

Aleksandra Čvorović (1976, Banjaluka), pesnica. Na Filozofski fa-

kulteti v Banjaluki je diplomirala primerjalno književnost in na Filološki
fakulteti v Beogradu magistrirala na Oddelku za knjižničarstvo in informatiko. Več let je bila urednica, novinarka, sodelavka pri različnih časopisih in revijah za književnost, umetnost in kulturo (Putevi, Književnik, Diwan, Album, Život, Sarajevske sveske, Riječ, Ulaznica, Kvartal idr.). Njena
dela so uvrščena v več zbornikov in antologij ter prevedena v angleščino,
nemščino, poljščino, danščino in slovenščino. Je članica Društva pisateljev
BiH in Združenja književnikov Republike Srbske. Dela kot knjižničarka in
strokovna sodelavka v Narodni in univerzitetni knjižnici v Banjaluki. Vodi
delavnice kreativnega pisanja za otroke. Doslej je objavila naslednje samostojne knjige: Šapat glinenih divova/Šepet glinenih velikanov (pesmi, 2000);
Anđeo pod krevetom/Angel pod posteljo (proza, 2002); Monolog u šolji
kafe/Monolog v skodelici kave (zbirka novel, 2006); Cvijet na kapiji sna/Cvet
na vratih sanj (pesmi, 2007); Nadrastanje/Prerast (pesmi, 2013). Prejela je
več literarnih nagrad, mdr. besedo Podgrmeča (2014) za pesniško zbirko
Prerast (2013), iz katere so za Rp. Lirikon21/Lirikonfest 2014 prevedene
izbrane pesmi.
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PESEM BRÊZ
Nekakšen srh mi razpira misli
In ne vem zakaj ti sledim
Tvoji koraki migljajo beli
Duh zimske noči verjame slutnji
Na ozki stezi okovani z ledom
Ta mrzlo modra lepota boli
Penaste balerine se zibajo
Breze odete v sneg
Zasanjano visoke in sloke hrepenijo
S kristalnimi prsti v taktu zvenijo
Nebo trosi lesketave iskre
Sova huka mehkeje od puha
Moja žalost pa poje z vetrom
Mesec se oblači v megleno krzno
Zdi se mi da hodiva po zraku
Poglej kako je svilnata sapa
Para ponavlja nedojemljive oblike
Najini podobi sta preslikani
Midva sva sanjarja severnega gozda
Kot da bi se od zmeraj poznala
Zvezde nama šepetajo o sreči
Vonj cimeta vrti spomine
Kuhano vino žari na ustnicah
Tišina opojnih iluzij
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MRAK
Ime mi je Mrak
Sem zrak veter šum
hiter jezik prehiter um
Mojster intelektualne igre
obseden z igranjem vlog
V meni žareča lava
vrta predore neskončne
Po čustvenem blatu brodim
v čevljih iz krokodilskega usnja
Puščam rane za vse življenje
kot deček ki pretaka iluzije
od znotraj izžarevam
Jaz sem sodnik zakon in padec
Komur sem nujno potreben
moj zaščitni jopič je neprebojen
Jaz sem živosrebrna kovina
z zenicami v gibanju
električnost ki prasketa
Strahovito pravičen
Magnetna polariteta nedojemljivo
kljuva v sencah
Mene najbolj boli
Mene najbolj boli
Mene najbolj boli
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KREATOR ILUZIJE
Iskalec v noči pod zvezdami
Bil veliki mojster črne kače
Izvajal rituale po knjigi zakona
Da bi postal nekdo šel
Skozi kanal kaosa
Globoke plasti anime
Seksomagične tehnike
Nivo uma univerzuma
Iskal smrt ega
Snemanje iluzorne maske bitja
Med tavanjem izdal sebe
Izgubil pot v sedanjost
Postal načrt človeka
Ledenooki stvor
Zdaj bi imel malo topline
Mrzla je soba v kateri drhti sam
Najprej mora sprejeti
Da je človek
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ŠE EN PRIJETEN DAN
Danes sem pozno vstal
Bil je oblačen dan
nisem vedel kaj bi s sabo
nekako je treba pregnati dolgčas
Šefu sem javil da sem zbolel
in šel na burek v bližnjo okrepčevalnico
pojedel sem enega s sirom in prelistal časopis
Težko je brati če ne želiš razmišljati o drugih
Gledal sem ženske ki so hodile mimo in bilo je prijetno
Potem sem šel do stavnice in odigral tri prelaze
Pridružil se mi je prijatelj
ves čas je nekaj čvekal
se mi zdi o poslu in prepiru z ženo
Gledal sem ženske ki so hodile mimo in bilo je prijetno
Šel sem domov mati je naredila musako
po kosilu sem pojedel polovico pladnja princes krofov
Vzel sem pivo in si prižgal čik
Na TV-ju je bil dokumentarec
o nekih kaj-pa-jaz-vem revežih
nisem mogel razmišljati o drugih ljudeh
in se poglabljati v njihove težave
Razmišljal sem o ritki svoje zadnje punce
Pozneje sem šel v fitnes
oddelal 10 x 150 na benchu
Nazaj grede sem kupil novo številko Playboya
in ravno uspel ob večerji še
pogledati zadnjo tekmo
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OGLEDALO
Daj povej mi kdo si
Koliko obrazov nosiš
V razburkani krvi
Nosim milijon ženskih imen
Vse Eve in Ane
Milice Desanke Mileve
Jelene Indire Fride
Marije Katarine
Tereze in Magdalene
Vse Aleksandre Leonore in Anabele
Tiste ki so z malim prstom
Poganjale kolo zgodovine
Ki so rojevale in vzgajale genije
Ki so zapisovale in raziskovale
Zdravile varovale in nosile
Ki so neutrudno ustvarjale
Prihajale in odhajale
Neustavljive pred
Naravnimi procesi
Lačnimi usti
Temnimi silami
Hčer presadila ti bom svoje srce iz
prekaljene trdne skale
za obrambo pred zlohotneži
prevarami izdajstvi razočaranji
odvisnostmi nasiljem boleznimi smrtmi
In kaj še vsem saj
Boš ženska
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SREČA
To ni navada
Enostavno
Najboljše definiram bolečino
Ostro in jasno
Izpisuje se pošev
Z globoko sledjo
Pušča brazgotine
Celo tudi po zaslonu
Saj ni želja
Enostavno
Najboljša sem v predvidevanju
Slabih dogodkov
Kot kri čarovnice
V genetski kodi
Bolečina je povsod enaka
Sreča pa je zmeraj nekje drugje
To ni pesimizem
Ampak sreča je
Sumljiv in nedoločljiv pojem
Že tri desetletja
Rišem pasti zanjo
Pravijo da me spremlja obkroža
Pa vendar še zmeraj
Neznano diši
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HISTORIOLA
Pridite na našo predstavo
spleteno iz tradicionalnih zeli
Vsaka scena je obilje dišav
rožni vzglavnik za kraljičin sen
Preteklost je sedanjost
Prinašamo darove za davne demone
stilizirane predmete moči in okrase
sežgane pohojene raztopljene zdrobljene
Na teh prostorih stoletja
bogovi prihajajo na zemljo
kot biki berači potepuhi
in nikoli ne veš kdo ti govori
ali je svetnik angel ali brat
Ritualni uroki dominirajo na sceni
To je dan ko zlobneži živijo v ogledalu
tetoviramo si rotitvene formule
s hipnoterapijo odganjamo odraze
Čuvaji posmrtnih mest
lomijo posode iz rdeče gline
Spodbujajo kozmično raven borbe
ples besnih mrličev po nebu
In smo že na skrivnih risbah svetišča
smo inkarnacija mitskih prednikov
Pred vami igramo v opravah blišča
vladarji dvorjani pomembneži svečeniki
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Mi igralci modri popotniki
igramo pojemo plešemo
kratkočasimo kraljico Evropo
pripovedujemo sanje o deželi svetlobe

ALI OBSTAJA BRALEC
Ali je kje
Za sedmimi gorami
In sedmimi vodami
V devetem krogu najgloblje knjižnice
V rovtah književnega raja
Blodnje
V nacionalističnem, ljubezenskem
Fenomenološkem, eksistencialnem patosu
Mrtva črka na papirju
Zaman parodija
Permutacije verzov
Ali je kje
Pa četudi je majhen
kot bucika, palčica, naprstnik,
pa magari da je duh, ogenj, dim,
da je tudi, ko ga ni,
naj samo govorijo, da obstaja,
nihče pa ga nikoli ni videl
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Ali obstaja bralec
Matematični zakoni
Ustvarjajo čudne množice
Poezija pa umira
V kibernetičnem prostoru
V mutiranem spominu

Ali je kje
Med strogim nadzorom in improvizacijo
Med književno ironijo in provokacijo
Koga zanima igračkanje genija
Ne vidim ničesar svetega v poeziji
Ne slišim ničesar svetega v poeziji
Ali obstaja bralec
Morda išče
Avtentični glas ulice
Misli klatežev
in revežev iz predmestja
lažno lepoto in kupljene užitke
Ali je kje
v postanem zraku pisanja
Komercialna čarovnija za bistvo našega časa
Ne obstajaš, če nisi
Požrt, uporabljen, izkoriščen, prebran
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Iz novejše srbske poezije

Laslo Blašković
(1966)

Iz srbščine prevedel
ŽELJKO PEROVIĆ
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Laslo Blašković

Laslo Blašković (1966, Novi Sad, Srbija), pesnik, pripovednik, esejist

in urednik. Diplomiral je iz jugoslovanske književnosti in srbohrvaškega
jezika, podiplomsko pa končal študij iz kulturne zgodovine 19. st. Knjižno
objavljene pesniške zbirke: Gledaš (1986), Zlatno doba (1987), Crvene brigade (1989), Ritam-mašina (1991), Životi bacača kocke (1997), Jutarnja daljina (2002), Žene pisaca (2006) idr. Romani: Svadbeni marš (1997), Mrtva
priroda sa satom (2000), Madonin nakit (2003), Adamova jabučica (2005),
Turnir grbavaca (2007), Posmrtna maska (2012) idr. Piše in knjižno objavlja
tudi kratke zgodbe (Priča o malaksalosti, 2010), poetično prozo (Imenjak,
1994) in eseje (Kraj citata, 2007). Za svoje književno ustvarjanje je prejel
več nagrad, mdr. nagrado Društva književnika Vojvodine za knjigo leta,
nagrado Fonda Borislava Pekića, nagrado SANU iz fonda Branka Ćopića
za najboljšo knjigo leta idr. Blaškovićev roman Madonin nakit je bil izbran
med desetimi najboljšimi srbskimi romani, napisanimi po padcu Berlinskega zidu, ki so sestavni del edicije Sto slovanskih romanov. Proza in poezija Lasla Blaškovića sta prevedeni v več jezikov.
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KISLA PSIHA, GÓSTI KÓT
(futuristična turneja)

Ali se ne vprašaš kdaj,
sredi ljubljenja ali vožnje:
hej, ali sem to res jaz,
tako močan in dejanski,
tako resničen in nemogoč?
Potem pa te prime, da bi se ustavil,
pozabil na ukaze
in se zabil v prvi zid
kot krvav grafit
ali da bi zletel v reko
s premičnega mostu,
med ribe in smeti, na dno,
kjer zmrzuje svetloba.
Kaj ni to začetek
pesniškega tratenja časa,
o katerem je pel Whitman,
tisti znak učêne invalidnosti,
ki ti dopušča slavje.
Ne obračaj glave
in ne segaj po sanjski knjigi na verigi,
če boš videl venec ob poti,
boš vedel, da imaš dvojnika:
nad mano plapola
črno-bela, kamnita						
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zastava za start (ali snemanje),
sedim na grobu, črtast
od senc križev
in divjih sadnih dreves.
(Koliko se spreminja
živahen pesniški korak
od naključja, da se voziš
v invalidskem vozičku,
do tistega, ko se do grla pogrezaš
v mrzlo mercedes,
z golimi rokami sestavljeno?)
Ob nogah omenjenega
(gibalno omejenega, s svečanim
umirajočim jezikom)
pa ždi mačka,
brezglava sfinga.
V krznu ji pokajo
majhne naelektrene gume.
Ne izgubim zlahka glave,
vse moje aktivnosti so avtomatske,
kot nadrealistična pisava:
Ne slavim nepremičnosti,
temveč gibanje Zenonove puščice,
ki nikoli ne bo prispela,
če ti bo zaribal pedal za plin,
te bom našel po zavornih sledeh,					
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kot Pepelko v mačjem krznu,
prestave so na svojih mestih, zvok motorja
je angelsko čist, si vezan verz,
komaj dihaš. Od noči pričakuj kozlarijo.
Moja dolžnost je, da vozim,
moja skrivnost je hitrost,
tipam in šipa se spušča,
kot prozorno sonce
za prekinjeno črto meje.
Nastavljam notranje ogledalo,
zgodovino moraš imeti na očeh,
zraven si še pregledam zobe,
se belijo kot poklane kure.
Če mi zrnce prahu od zunaj
pade v oko, bo izhlapela
tisočletna metafora,
spet spremenila debelo solzo
v biser.
Kolo bo podrsalo v blatu
(včeraj se je končal potop),
brozga bo oškropila mimoidoče,
življenje je polno osamljenih svinj.
Kaj pričakuješ od prihodnosti,
senilni futurist,
za katerim se dviga težek prah?
In barve na semaforju zorijo kot modrice.			
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Zvito cigareto
sem si dal za uho
kot računar svinčnik.
(Nenehno sestavljam spojene
posode takšnih primer,
da bi le kaj premaknil.
Skoraj za norišnico:
verjamem, da sem nihalo.)
Še mignil nisem.
Ampak prepozno je,
te sanje ne držijo vode.
V njej sem do kolena,
kot da bi bil v potopljenih Benetkah,
kot obuti maček.
V gozdu, polnem odmeva,
se pajčevina ne da raztrgati,
motor je že zdavnaj zarjavel.
Hitrost ne obstaja.
Je pa ostal njen pomen,
kot stara navada,
kot poročni prstan, zarasel v meso,
ki se ne da sneti.
Obstaja samo površina,
črna borza spomina
(ah, kako to zveni starinsko).			
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Voznik si je dal na hrbtu
tetovirati ime
svoje prve drage in se
ne obrača več.
»Jaz sem spomenik
v kikli, v prihodnosti.«
Če bom naslonil čelo na volan,
se bo sirena tako dolgo slišala,
da bo zvok postal del pokrajine, miru.
Zdi se mi, da sem že rekel:
in vendar se vrtim.
Neopazno kot Zemlja.
Ampak v tem je kleč.
Hude so spremembe v naravi.
Letni časi crkujejo,
izmikajo se jim tla pod nogami.
Bedna kislica poletij,
cagave vročične zime
– vse je obremenjeno
s poznejšimi pomeni,
s pogrebnimi govori.
Če bi stari pesnik
opisoval poletje,
to bi bilo poletje,			
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meni pa ostajajo samo
kosti komentarjev in pojasnjevanj,
kot da sem iz kakšnega
rovtarskega kraja
v Patagoniji ali kakšnem zakotju
blizu Južnega križa
ali sredi wittgensteinovskega oceana,
kjer zmeraj vlada en letni čas,
ostali pa se zlivajo
v eno brezimno,
zamolklo barvo.
Mačka kruli ob zahodu sonca
kot živčen stripovski junak,
prerokba se še ne odvija,
ta del dneva je čisto ploščat,
dvodimenzionalen, podoben,
v zapečku virtualne realnosti.
Tu si, kjer si.
Nič več premikanja.
Stvari prihajajo pote.
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Ugašajo himne ženskim prsim,
pogledi se povešajo.
Ostajajo samo pesmice
o mačjih mladičih, utopljenih
v slani, naraščajoči vodi,
o otroku, ki se,
s svečami v nosnicah,
igra z njihovimi vlažnimi
trupelci, simboli.			
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Po bujenju pa imam
občutljiva usta, polna ranic.
Zaskrbljeno se otipavam.
Gósti kót, kisla psiha,
ponavljam kot na tonski vaji,
goreči, preroški.
Somrak je šel tja v en dan.
Niti premaknil se nisem.
Vsako kost čutim.
In maček, stari peder,
je prišel, da ga pocrkljam.
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KARIATIDA
Takrat sem bil tako majhen,
da sem mislil,
da me ni.
Kakšna živalca je kdaj zatavala
in se brez glasu zapodila
proti zlatozobim vratom,
ki jih je odškrnil karies,
in me našla
v materinem popku,
kot Palčka,
kot odtis krempeljčka.
In razdiral sem
ji trebuh,
neprimerljivi bučman.
V resnici pa
mi je bila glavica
tako mala,
da je vanjo komaj stal
ogrizek neprebojne sence,
strah pred življenjem.
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In tudi duša mi je bila
tako drobcena,
nanjo ni mogla sesti
niti brazgotina mesečine
ali ščipalca za nohte. 			
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V svetu,
ki se je vsak dan
ohlajal,
prenašal težke surovine,
me na videz ni bilo.
Če ne bi krožila
zgodba o meni,
ah,
s konico šestila
sredi vode,
ki je izpuhtevala,
če ne bi bilo zgodbe,
tega mogočnega mikroskopa,
skozi katerega se je videlo
tudi tisto, kar ni obstajalo.
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Iz novejše hrvaške poezije

Branko Maleš
(1949)

Iz hrvaščine prevedel
GORAN GLUVIĆ
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Branko Maleš

Branko Maleš (1949, Zagreb) piše poezijo, kritiko, prozo, eseje, ko-

lumne in drame. Bil je urednik in sourednik številnih literarnih revij, mdr.
Off, The Bridge, Republika, Heroina, časopis za kulturo Oko idr. Knjižno
je objavil več kot 25 leposlovnih knjig, med njimi pesniške zbirke: Tekst
(1978), Praksa laži (1989), Placebo (1992), Sjajno ništa (2002) idr. Je prevajalec iz slovenščine in nemščine. Njegova dela so prevedena v več jezikov.
Za književno ustvarjanje je prejel več nagrad, mdr. Goranov vijenac za življenjski prispevek k hrvaški poeziji.
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»this is not a love song«
pustil sem te v belih šopkih triperja
v trafiki, pred katero se gnete 500 tisoč
kitajcev in mongolov na hitrih vespah!
tudi moja soseda maričić je tu – kako ste,
gospa? a vaš sin še vedno krade v podjetju?
vsi bi te radi videli,
toda jaz te bom prodal; s prisluženim denarjem
bom kupil nekaj tvojih rojstnih dni
in jih bomo stisnili v en zlati teden
pa naj gori naše bogastvo kot vojni film!
kako rad sem bogat, visok in lep, postal
bom asistent na filozofski fakulteti, tam bom
odprl butik!
uhanček, ostani še malo v trafiki – a imaš dovolj
šopkov? penisi so poceni,
nihče se več resno ne ukvarja z nataliteto;
zato je tudi triperjev manj, ker je aluminij
predrag,
zato se je sonce zmanjšalo, ker imam 35 let
in pijem jogurt na balkonu in mislim, kako je
svet majhen, mislim, kdo me bo zdaj poklical
in rekel, branko, ti si glavna vloga v mojem življenju,
jaz pa mu odgovarjam, ne, zdaj veliko delam,
pozvonite kdaj drugič
kako lepi so asistenti na filozofski fakulteti
pojedel sem tombolo, aliso in srako, spil sem
potem 100 buteljk pravljic, ker sem bil mlad,
čista izkušnja, ki plava kravl
v družbi pragozda so vsi gledali mene,			
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bil sem brezmejen, kakšne ustnice sem imel!
se spomnite, gospa maričić?
se spomniš, ko sem potisnil roko v gorečo
televizijo »jasna«? zardela je in začela
mijavkati!
se spomniš, bela blagajničarka, ko si bila vsa
iz stekla in ko si jahala na meni po novi avtocesti
do karlovca?
se spomnite, gospoda predsedniki, ko sem pri
devetih letih napadel kino, mongolijo in japonsko?
o, bog, se vi spomnite česar koli?

***
poskusi se pogovoriti z mano
jaz sem zavesa drobnih jeklenih poljubov
jaz sem pogovor, jaz sem poskus
ustnice poljuba, aškerčev občutek v velenjskih rudnikih
poskusi se pogovoriti z mano
skovati zaroto in nož in temačno se napasti
dinje dišijo kot topli letalski sedeži
okajeni s finimi ženskimi zadnjicami, dišijo dinje
in avokadi, beli jeleni svobode!
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***

vedno začnem
z 9. stavkom!
to je, kot da bi nosil
tujo natančno obleko
ki, mislim, ni ravno
moja
mi pa je všeč kot
bazen!
v bazenu čofotam
s 3 puncami, ki so mi
hudičevo podobne
v bazenu ne znam drseti
po vodi
sicer pa se tako ali tako vidim
samo do polovice
kar je zelo dobro!
sovražim zgodovino
ker je tam veliko nejasnih
pretepov
jaz pa se ne maram pretepati
ker sem najmočnejši
tudi to je zelo dobro!
moj brat vas bo vse
prebutal
če mu povem eno
samo besedo
ki je na vsem svetu
samo njegova!
nekoč sem bil predsednik
potem bog pa policaj
a to ni zame!
vsaj za zdaj ne!
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življenje nima konca
med dvema hišama bom postavil
desko
gozd bo povezoval dve 23. nadstropji
jaz pa bom na njej plesal
mimoidoči ne bodo dojeli, da je to
visoki ples
rekli bodo: glej, krokar je sedel na
črto, ali: tam se sprehaja pika
o, kako bom potem treščil med
te telebane!
vzel bom zalet, stisnil roke k
sebi in ob enem zuuumu
prebil pločnik kot leteči človek
v iskanju substance!
šel bom tudi dlje! globoko se bom
prebijal skozi zemeljske plasti,
kako je tu temno vroče poletje!
še vedno letim ob vse grozovitejšem
zuuumu! gibljem se skozi magnezij!
samo na kratko sem začutil,
da je on v nekem slavju!
vse bližje sem nečemu,
to čutim po laseh, ki so mi
pozeleneli od konstantnega zuuuma!
prihajam v trdo gosto središče! to je srce!
a v njem si ti! poješ na ves glas!
to je disko klub!
če zaplešem, se bom zaljubil
tu, na samem začetku,			
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in spet bo vse po starem
tisti, ki se zaljubi, je konstantno v abecedi,
od nebotičnika do srca in nazaj!
leti!
kdaj pa se boš naspal,
dragi moj?
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Iz novejše nemške poezije

Bas Böttcher
(1974)

Iz nemščine prevedla
TINA ŠTRANCAR
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Bas Böttcher

Bastian (»Bas«) Böttcher, rojen leta 1974 v Bremnu, živi v Berlinu.

Nemški pesniški odri ga ne poznajo zgolj kot »slamerja« in »raparja«, temveč tudi kot pevca zasedbe »Zentrifugal«. Zaslovel je z instalacijami poezije
v kombinaciji različnih medijev (razstave v Centre Pompidou (Pariz), Neue
Nationalgalerie (Berlin) in na številnih knjižnih sejmih od Pekinga do São
Paula). Poučeval je nemščino v Marbachu (Literaturarchiv), v Baden-Württembergu (Kulturakademie) in bil leta 2007 gostujoči profesor na nemškem
literarnem inštitutu v Leipzigu (Deutsches Literaturinstitut). Istega leta je
postal ambasador nemškega jezika. Skupaj z Wolfom Hogekampom sta leta
2005 izdala prvi DVD »Poetry Clips«, leta 2007 sta sledili pesniški zbirki
Dies ist kein Konzert (Voland & Quist 2007) in Neonomade (Voland & Quist
2007), 2009 zbirka Die Poetry-Slam-Expedition (Schroedel Verlag 2009) ter
leta 2012 še izbor starih in novih pesmi Vorübergehende Schönheit (Voland
& Quist 2012).

***
Iz nemščine prevedla Tina Štrancar (1985, Ljubljana), literarna prevajalka
(Ransmayr, Erpenbeck, Bleutge idr.) in doktorska študentka literarnih ved
(nemška sodobna književnost); živi in ustvarja v Berlinu.
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KAFFEEHAUS
Wir sitzen
unter Gästen
gucken in Kästen
trinken aus Tassen
klicken den Button
incognito unter Nerds und Arbeitslosen
in verwaschenen Shirts und Poetenposen
im Kaffeehaus zwischen Anzugtyp und Webentwickler
sind wir – die anonymen Lyriker
Wir bleiben versteckt und entrückt
weil sich jedes Café beglückt
mit kleinsten spuren Schmückt
»Schon Brecht hat hier Käsekuchen verdrückt!«
»Und ganz genau an diesem Orte
futterten Genies schon Torte!«
Kein Café in Prag wo Kafka kein Kaffee soff
Wo Pasternak saß, saß vorher schon Bulgakow
Und hier trank Heinrich Heine Wein
Und da verschlang der Ringelnatz Kringel
Wir sitzen
unter Gästen
gucken in Kästen
trinken aus Tassen
klicken den Butten			
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kühne Beobachter, Zyniker und anonyme Lyriker
wir lungern in Gaststätten und Kaffee-Ketten
hinter Laptoptastaturen und Gazetten
und grinsen, wenn jemand verkündet
»Schon Celan hat hier Zigarren angezündet.«
Wo der Kaffee zwar schlecht, doch das Image echt echt ist
bevölkern wir Tische und Theken im Gedächtnis
an unsere Helden der Lyrik
»Die saßen und aßen hier Frühstück!«
Incognito unter Nerds und Arbeitslosen
in verwaschenen Shirts und Poetenposen
zwischen den Stühlen und dem Tischkicker
lauern wir!
Die anonymen Lyriker!
© Bas Böttcher
Iz: Die Poetry-Slam-Expedition (Schroedel Verlag 2009, str. 17–18)
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KAVARNA
Pomešani
med gosti sedimo
v škatle bolščimo
ob skodelici napitka
vsak zase tipka
inkognito med friki in brezposelnimi frizerji
med modnimi kriki in pesniškimi pozerji
v kavarni med polikanci in oblikovalci
smo mi – anonimni liriki
Ostajamo skriti in v svojih svetovih,
ker sleherni kafič v podnaslovih
priča o pomembnih sledovih
»Že Brecht je pospravil mnogo peciv njegovih!«
»In tudi to mesto se s tem hvali,
da so se tu že geniji sladkali!«
Ni kafiča v Pragi, kjer Kafka ni bil na kavi
Kjer ni posedal Pasternak, pred njim pa Bulgakov
Že Heinrich Heine je tu pil vino
In tudi Ringelnatz imel se je fino
Pomešani
med gosti sedimo
v škatle bolščimo
ob skodelici napitka
vsak zase tipka			
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smeli opazovalci, ciniki in anonimni liriki
naš srž pesniškega geta je kavarniška četa
obvezna oprema sta leptop in gazeta
in smeh, vsakič ko spet pride na dan
»Tu je cigare kadil že Celan.«
Kjer je sicer slaba kava, vendar atmosfera prava,
naseljujemo mize in pulte
v spomin na lirične kulte
»Kako so tu zajtrkovali in verze kovali.«
Inkognito med friki in brezposelnimi frizerji
med modnimi kriki in pesniškimi pozerji
med ročnim nogometom in stoli
prežimo mi!
Anonimni liriki!
(Kaffeehaus, Die Poetry-Slam-Expedition, str. 17–18)
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MORŠ VERJET
Usmeri svoj up v tajvansko kramo za srečo,
usmeri svoj up v meščansko tlakovcev gnečo.
Za šov poznamo kič,
za zvezdnike imidž,
za lepoto porjavilo,
na srečo obstaja slepilo.
Torej:
Morš verjet!
In vso to kramo met!
Si zatiskat oči!
Dokler se ti ne zvrti!
Usmeri svoje cilje v domet Microsofta,
usmeri svoje cilje v promet do Luxuslofta.
Za bogastvo imamo zaklade,
za prekrške izpade,
za nedolžnost branilo,
na srečo obstaja slepilo.
Torej:
Morš verjet!
In vso to kramo met!
Si zatiskat oči!
Dokler se ti ne zvrti!
Usmeri svoje sanje v omrežje Telekoma,
usmeri svoje sanje v obeležje Pokémona.
Za prodajo so reklame,					
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Za peroksid blond dame,
za sanje obrazložilo,
na srečo obstaja slepilo.
Torej:
Morš verjet!
In vso to kramo met!
Si zatiskat oči!
Dokler se ti ne zvrti!
Usmeri svoje želje v TV-serije A-kanala,
usmeri svoje želje v akterje ljubezenskega rafala.
Za ljubezen obstajajo sanje,
za varanje obžalovanje,
za bolečino mamilo,
na srečo obstaja slepilo.
Torej:
Morš verjet!
In vso to kramo met!
Si zatiskat oči!
Dokler se ti ne zvrti!
(Dran glauben)
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BABILON 2.8.
Berlin, Pariz, London, Ballermann, Balaton
Živimo v Babilonu 2.8.
Govorimo kot v mitu. – Potrojeno
urejene medijske govorice
polnijo trde diske, glave in naprave
Kot v biblijskem Babilonu se ljudem luštajo lumparije
In ti, ki služijo, zaslužijo manj, kot si zaslužijo.
Poguglaj kdaj Babilon! Pobablaj kdaj Gugilon
Bubblegum Goodie Booty Party on, Babilon!
Bolj kot begamo bogastvo besed
barantamo bežeče blago. In v možganih
pokajo pika-com-hipoteke-pogovorni-oblački kot mehurčki iz mila
ostanem brez besed in se sprašujem, kam se je komunikacija skrila
Propaganda gre gladko dol kot po nafti in gor kot naftna cena
le kdor najprej zase poskrbi, se preskrbi
Poguglaj kdaj Babilon! Pobablaj kdaj Gugilon
Bubblegum Goodie Booty Party on, Babilon!
Pobablaj kdaj Goodilon! Pogoodlaj kdaj Babilon
Berlin, Pariz, London, Ballermann, Balaton
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Iz novejše poljske poezije

Julian Kornhauser
(1946)

Iz poljščine prevedel
DUŠAN M. PIRC
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Julian Kornhauser

Julian Kornhauser (1946), poljski pesnik, pripovednik, literarni kri-

tik, poznavalec srbske in hrvaške književnosti, nekoliko manj slovenske,
prevajalec, 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 znanih predstavnikov pesniškega »novega vala« v
70-ih letih. Za svoje literarno delo je prejel evropsko književno nagrado
(Jugoslavija, 1969) in nagrado Društva 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 omenimo monografiji Od
mita do konkretuma. Skice o modernizmu in avantgardi v hrvaški poeziji
(1978) ter Lirične strategije srbske avantgarde (1991). Iz pesniškega 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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Stanisław Burkot
Bilo je – naj ne mine ...

* (spremna beseda k zbirki Juliana Kornhauserja Pogled na jezero, 2009)

Tisto bilo je – v trenutku debijev – jasno kaže lastno različnost novega
literarnega pokolenja. Takšno občutje generacijske različnosti so imeli njihovi predhodniki – pesniki vojne: Baczyński, Gajcy, Trzebiński, Borowski,
Bratny. Toda zgodovinski trenutek je bil popolnoma drugačen. Vse dolgo
obdobje – prav do konca šestdesetih let – je kolektivno zavest oblikovala
družbena vzgoja v senci vojnega trpljenja, obogatena s spomini na bitko
pod Lenino, pozneje – deležem poljskih letalcev v bitki za Anglijo, bitko
pod Monte Casinom, in na koncu – »nepremagljivo« slavo samo enih partizanov – vtisnjenih za vekomaj v spomin v Barvah bojev Moczar-Żukrowskega. Na konec šestdesetih let je v družbeno življenje – tudi v literaturo
in film – vstopala generacija »rojenih po vojni«. Bili so dezorientirani in
izgubljeni. Ewa Lipska je v pesmi »Mi« – leta 1965 – ironično govorila o
pokolenju »iz mirnih cvetličnih lončkov«, »ki berejo Sartra in telefonske
imenike«, oropanih mitov junaštva, kombatantskih zaslug bojev s sovražnikom. Rafał Wojaczek je dodajal: »Učili so nas o vojni, ampak to ni bila naša
vojna.« Torej niti vojna niti stalinizacija države po 1945. letu tej generaciji
nista dali neposredne izkušnje (leta 1956 so bili stari od 8 do 10 let). Resničnost konca petdesetih in šestdesetih let – grobega obdobja »naše majhne stabilizacije« – je bil njihov edini prostor – v družbenem in duhovnem
smislu –, ki so ga lahko osvojili in zagospodarili.
Številnim pesniškim debijem na prelomu šestdesetih in sedemdesetih
let, ki jih je literarna kritika poimenovala novi val (čeprav so ta termin že
nekoliko prej uporabili filmski kritiki), so spremljali programi in manifesti,
ki so jih razglašali mladi pesniki. Uresničevala se je zamenjava pesniške
orodjarne, sprememba jezika. Takšna dejanja ne rušijo sistemov – ti obstajajo, zahvaljujoč državnim organom: vojski, varnostnim organom, pa tudi
bankam, kulturnim institucijam, cenzuri itd.
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Pokolenje Juliana Kornhauserja se je uprlo, lahko bi rekli: to je pravica
mladih, toda – realno primerjajoč moči in možnosti – je bil to upor, ki je
bil vnaprej obsojen na poraz v političnem smislu. To potrjuje usoda »novovalovcev« po letu 1976. Toda – ali je bil upor vendarle neuspešen? V slavo
poezije lahko rečemo, da v konvenciji, v njenem jeziku poganjajo klice in se
krepijo nove podobe, nove ideje in celo nove besede. Pesniška kontestacija
je najprej rodila nasprotovanja. Zaradi njih se je začelo počasno spreminjanje kolektivne zavesti. Značilno je, da je konec – v letu 1956 entuziastično propagiranega »socializma s človeškim obrazom« – prineslo policijsko
nasilje nad študentskimi manifestacijami marca 1968, masaker ladjedelničarjev decembra 1971 v Gdansku, da so se neučinkoviti pokazali pozivi o
družbenem miru po spremembi oblasti leta 1971. Do marazma življenja,
naveličanega nenehnega govorjenja o vojnem trpljenju, strašenjem pred
notranjim sovražnikom, nenehnim naštevanjem uspehov pri »izgradnji socializma«, je bilo vedno težje kogar koli prepričati. Ta razkol propagande,
ideologije in družbene resničnosti navadnih ljudi je izzvalo in spodbudilo
tudi novo pesništvo. Neverjetno se sliši, toda literatura – natančneje pesništvo
tistega časa – je bila edini čuvaj moralnega reda. Kaj hitro so se prav pesniki
– skoraj kot sovražniki sistema – našli pod cenzuro.
Treba je posvetiti pozornost na mnogobarvnost skupin Novega vala.
Poznanjska skupina »Próby« (Barańczak, Krynicki) je jezik javnosti – časopisov, radia, televizije, institucionalne birokracije (življenjepise, prošnje,
osebne ankete, priznanja med zaslišanji) totalni kompromitaciji. V programskih izjavah ((Stanisław Barańczak, Nieufni i zadufani, 1971); Ironia
i harmonia, 1973) je bil napaden model jezika, ki je prevladoval v javnosti:
ni šlo samo za vse propagandne laži, ampak tudi za model »varnega« pesništva predhodnikov – stilističnih iger (na antiko, barok, romantizem), o
»vase zaverovanih« pesnikih, ki so se sprijaznili z resničnostjo. Resignaciji
in izmikanjem so zoperstavili ironijo kot svetovnonazorsko osnovo.
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Značaj, drugačen od skupine »Próby«, je imela skupina »Centrum« iz
Lodža (Jacek Berezin, Andrzej Biskupski), nekoliko bližje zvezane z zametki prvih opozicijskih političnih organizacij; drugačne tudi – varšavski krog
»Nowy Wyraz«, osredotočen na promocijo mladih pesnikov, daleč od programotvornih stališč. Vroclavska skupina »Grupa 66« je negovala stališča
pesnikov okrog revije »Współczesność«, nasprotovala je »poeziji domišljije«, potrebi metaforičnega jezika. Ta nasvet je vodil v iskanje novega vzorca
pesniškega jezika. Ne brez pomena so zgodnejša iskanja Różewicza – njegov jezik konkreta.
Po takšni poti je šla krakovska skupina »Teraz«. Istovetili so se s tradicijo avantgarde; Tadeusz Peiper jim je bil blizu, a tudi oddaljen za celo
epoho. Julian Kornhauser je bil ustanovitelj in soustvarjalec programa skupine »Teraz«. Preden se je pokazala knjiga-manifest Świat nie przedstawiony (1974) Juliana Kornhauserja in Adama Zagajewskega, so glavni predstavniki skupine programska besedila objavljali že od leta 1970 v literarnih
glasilih; »Student«, časopis mlade krakovske inteligence, je postal glasilo
te skupine, klub »Pod Jaszczurami« – pomemben kraj srečanj. Prve znake
nemira zaradi pogledov mladih je oblast pokazala, ko ni dovolila izhajanja časopisa »Mlada kultura« (Młoda Kultura). Posledica tega je bil samo
dodatek k »Studentu«. Skupina »Teraz« sploh ni bila številna, del njenih
članov se je dokaj hitro porazgubil, drugi – kot Józef Baran – so odšli zaradi
programskih razhajanj. Kljub vsemu pa je ostalo jedro te skupine – pesniki,
ki so svojo veljavo potrdili s poznejšim ustvarjanjem, čeprav so po koncu
skupinskega delovanja v letu 1975 odšli vsak v svojo smer. To jedro skupine »Teraz« so sestavljali: Julian Kornhauser, Wit Jaworski, Jerzy Kronhold,
Jerzy Piątkowski, Stanisław Stabro in Adam Zagajewski. Vezala jih je – pri
vseh poznejših razlikovanjih – zavest o potrebi obnove pesniškega jezika. Iz
nezaupanja do metafore – izrazitejšega pri Julianu Kornhauserju in Adamu
Zagajewskem v njunih debitantskih pesniških zbirkah – se je rodilo prepričanje o potrebi po verodostojnosti pri poimenovanju pojavov vsakdanjega
življenja takega, kot je, ne podložnega mistifikacijam in metaforičnemu
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preoblikovanju. Posledica tega načela je bila zahteva po sodelovanju poezije
(»pesniške umetnosti«) pri oblikovanju kolektivne zavesti, »emocionalno«
vstopanje v družbenopolitično in kulturno »zdaj« (»Teraz«). Neposredno
vstopanje, nezakamuflirano z »metaforično« metafiziko.
Julian Kornhauser je dokaj zvesto prehodil pot osvobajanja se svoje
generacije od martirološko-vojne mitologije. V pesmi Imajo ga za meniha
iz zbirke Prišel bo praznik tudi za lenuhe je napisal:
V očeh toliko kesanja, roke nabrekajo
od smole, daj nam moških silnih ramen.
V laseh plamenčki vetra, nič ne rečeš,
daj nam moških brez brazgotin. Toliko mesecev
belih kot preja, toliko kril z mrzlimi
cvetovi. Pobiti partizani so trohneli pod
kažipoti, rdeči panji so se valjali v snegu.
Ne, ne kaži svojih prsi prestreljenih
skoz in skoz. V lesenih vozičkih moji umazani
zvezki, pisma s smrtnimi kaznimi. Trebuh tvoje
lakote ne nabrekne nikoli. Kapuca tvoje laži
ne skrije razbrazdanega čela. Radostno smo padali
na kolena, oče, izvleci revolver.
Gosto in temačno besedilo »obračuna« z vso vojno-kombatantsko mitologijo, poglablja svojo večpomenskost z lomljenjem fraze in preskakovanjem verzov, pa tudi z uporabo navadnih besed, brez simbolnih pomenov.
To je tudi znak novega pesniškega jezika, smisel pa se zapira v pozivu: »Daj
nam moških brez brazgotin!«
Osvoboditev od preteklosti, tudi tiste najbolj tragične kot v Kornhauserjevem primeru, je pogoj sodelovanja v družbenem in emocionalnem
»zdaj« (Teraz). V pesmi Naše mesto v zbirki V tovarnah oponašamo žalostne
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revolucionarje se občutek sodelovanja povezuje z apelom – pozivom k »pohodu«, neha biti samo »konkret«, pomen dobiva emocionalno obarvanost:
Ne stojmo na trgu pod uro
Ki meri ure razvoja niti na soncu velikih besed
To ni naš prostor
Lirika apela, poziva, se je rodila iz plemenitega prepričanja o družbenem poslanstvu poezije, določala pesnikove dolžnosti – »sodelovanja«, a ga
je od začetka spremljala negotovost, in celo dvom. Pesem Slovnična napaka
iz zbirke V tovarnah oponašamo žalostne revolucionarje že govori o dvomu,
o »napaki«, o nezmožnosti – zaradi zunanjih vzrokov – uresničitve programa:
Od kod jemljem to negibnost poezije,
Telesa pepel in komaj vidno smrt?
Raje mi povej na uho in preživi,
V preji krvi skuhaj dobrote dlako
Stopi poleg, ko te klofutajo,
odpri dlani, s katerimi loviš uro
za uro, dovoli srcu dolgo igrati:
na neiskreni noti bogoočetnajvski mlinček
in izstopi, izstopi za svetlobe pulz
ne za počitek, na mehki mir,
v grlo kot v zrak potisni rezilo –
kako je ta svet v bolečini lep.
Sanje o drugačni poeziji, o drugačnem jeziku in pomembnejši funkciji
v družbenem življenju so trčile s trdo politično resničnostjo sedemdesetih
let. Naslednja zbirka Izredno stanje (1978) prinaša prebujenje od slepila. O
tem govori najkrajša pesem Nekoč pride tisti trenutek:
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Nenadoma sem se zavedel,
da ne sanjam več.
Podobno zveni tudi zbirka Jedci krompirja (1978), ki prinaša dvom v
možnost preoblikovanja kolektivne zavesti.
In samo toliko. Toda iz dvoma, iz slovesa od mladostnih sanj lahko zraste drugačna poezija – nič več tista s prepričanjem o njeni vlogi pri preoblikovanju zavesti, ampak kar najbolj osebna, privatna. Namesto apelativne lirike, ki uporablja – v slovničnem smislu – velelni naklon, se pojavlja lirični
„jaz” govorečega osebka, kot v pesmi Moje srce, ta razvpiti 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
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To je bil »konec sveta« upanj pokolenja Juliana Kornhauserja. Skupina
»Teraz« (»Zdaj«) je bila razbita po letu 1976, poraz so doživele tudi druge skupine. Naslednje Kornhauserjeve zbirke pesmi – Vsakega naslednjega
dne (1981), Hurrraaa! (1982), Drugačen red (1985), Za nas, z nami (1985),
Kamenček in senca (1995), Bilo je minilo (2001) in Origami (2007) – so
razvijale rez osebne lirike, ki se je bolj kot na notranja čustva osredotočala na intelektualno refleksijo. Te zbirke ne predstavljajo edinega načrta v
dosežku Juliana Kornhauserja – slavista, literarnega zgodovinarja, literarnega kritika. So pa nenehno potrjevanje njegove identitete in različnosti.
Od mladostnih sanj o novem pesniškem jeziku je ostal neovrgljiv temelj
– poimenovanje sveta in v njem svojega mesta skozi konkret, odpor do
zabave z metaforo. Kajti metafora zakriva tisto, kar je resnično, kar je bistvo
življenja.
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Moto celotne Kornhauserjeve pesniške poti bi lahko bil Pesniški traktat
iz zbirke Izredno stanje:
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.
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POGLED NA JEZERO
Ura
Potrkaj na vrata: svetloba mi gnije
v dlani. Razdeli poletje kot poljub. Iz
ogledala raste večer, nekdo stoji za
oknom, nisem še umrl. Potrkaj
na vrata: imam samo kamen, ki veruje
v Davida, imam samo mestece, v katerem
stojijo vislice. Slišiš, to poka ura
kot jelenov rog, to mati šteje kocke
sladkorja. Tri, štiri, na ulici vojaki
v kapavici petja, pljuvam mavec
iz grla. Sovraži me do konca stvari,
koledar je zajokal.

Apel
Biti moraš pripravljen stati na čelu
dneva, zvezdo zapovedati narodu, izrezati
pesem iz pohoda, oditi proti
množici, proti gorečemu rotovžu,
zaigrati na čustvih, iztrgati iz sebe
goloba, ostrega kot svetloba vrat,
v kateri ni več ničesar, ne škriplje
himna, biti moraš pripravljen za ceno cenzure,
ki spi v mislih, izvleci iz nje kristal,
čisti glas prijateljev, poklekni				
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pred portretom ulice, vprašaj
steklarja, vprašaj kogar koli v mestu,
veliki uri, kdaj odpelje, da bi
spregovoril in zdravil, kdaj izbije
iz sanj vse pesnike, vse
pesnike potolče do tal.

Raste mi legitimacija
Ko prevzemam legitimacijo, težko kot kramp,
s katerim recenzenti drobijo skalo surrealizma
(posebej težači Andrzej Zieniewicz
in Tadeusz Szyma, želim si jima otreti pot s čela)
ne vem, kdo je izgubil
(Janusz Kaczorowski pravi, da se njegovo kolo
zaustavlja vedno pet metrov
pred ciljem)
jaz, ki sem prejel legitimacijo,
ali pa je legitimacija prejela mene,
sem na fotografiji podoben nekaj poljskim pisateljem,
še najbolj Narcyzi Żmichowski
zato mi vsi čestitajo
no no pravijo tako mlad in že tako podoben
(Janusz Kaczorowski pravi, da je nekoč bil
podoben Engelsu, od strahu se je za nekaj tednov
zaprl v hišo)
moja legitimacija ima občutljivo kožico
rad bi jo nosil v levem žepu suknjiča,
da bi zrastla kot kreša
in branila nekaj pesmi,
ki jih ni v tej knjigi
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Lekcija o predlogu
Ptiček sedi v kletki.
Ptiček prihaja iz kletke.
Ptiček hodi po kleti.
Ptiček frfota nad kletko.
Ptiček prihaja do kletke.
Ptiček tolče s krili po kletki.
Ptiček sedi pred kletko.
Ptiček sedi pri kletki.
Ptiček drži tačice na kletki.
Ptiček gre za kletko.
Ubogi ptiček.

Večja vrednost
Kdo ve, mogoče ima vse to, kar pravim,
večjo vrednost kot oreh, ki ga
prav zdaj trem in delim na nekaj
delov, trgajoč rožnato kožico z njegovega
mastnega semena, da bi ga nato grizljal
v ustih prav do trenutka, ko začutim
na jeziku blago grenki okus.

Tkalka
Je in bo tkalka
drugače ne zna in noče				
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samo te noge
kosti nog so iznakažene
usločile so se v lok kot ostroge in bolijo
vedno po delu na akord
v treh izmenah pri statvah
od petnajstega leta življenja
do danes
na mizi sadna tortica
sama jo je spekla za god
časa je dovolj je na bolniški
nekaj s hrbtenico žal

Negotov trenutek
Golob spi.
Mesar spi.
Bes je zaspal.
Zakaj?
Ali sem resnično
tako nedružaben?

Prosti spis
Skozi našo vas teče reka
imamo tudi avtobusno postajališče
včasih do zadružnega doma pride kino
je tudi bar »Mazurski«					
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v zadrugi je ena trgovina z živili in kavarna
imamo tudi žganjarno
v kateri kuhamo žganje
po mleko hodimo v hlev
imamo tudi tekmovalne konje
in letalo ki trosi gnojila
pri cerkvi stanuje čevljar
vsega skupaj petdeset družin
ljudje so simpatični
nekateri pa nekulturni

Brez naslova (str. 74)
Pri oltarju v cerkvi
gneča stalinistov
(narodna)
Nož ki si ga nastavljal pod grlo
zdaj služi za rezanje papirja
Ovadbo ki si jo napisal za prijatelja
se je že davno spremenila v pepel
Solze ki si jih prelil po smrti Voditelja
skrbno obrisane s krpo
Praviš da je bil to romantizem
povej še koliko si dobil za to
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*** (brez naslova)
Romamo po zakotjih možganov,
niti ne sluteč, da se za vsakim
vogalom misli skriva sivi žandar
laži. Prosim, pojdite na drugo stran –
pravi s hripavim glasom in kaže
goščavje bolezni, a tam že čaka
mlad, živčen pesnik, ki si v notesu
zapisuje: kakšna sreča, da nikoli
nisem znal prometnih predpisov. V deželi,
kjer je obvezna samo tišina, pomeni
reči »Ljubim« več ali manj isto
kot umoriti mater zaradi pomanjkanja izobrazbe.

Dosjeji
Poldrugi milijon imen.
Dvesto štirideset tisoč katalogiziranih.
Funkcionarji in žrtve.
Agenti in kandidati za agente.
In med fascikli samo eden
živi molj brez signature.

259

Julian Kornhauser / Iz poljščine prevedel Dušan M. Pirc

Napaka
Tiči v podrobnostih. Drobna,
čeprav boleča. Nevidna,
toda moti. Kaj storiti,
da se je znebi.
Pozabiti? Popraviti?
Napake se kopičijo, rastejo,
Samo one so žive, samo njih
Se spominjamo.
Napačne poteze. Napaka na samem
Začetku. Napake se zvijajo v klobčič,
Močan in trd. Vržeš jo, a se ne odvije.
Učiš se na napakah. Toda česa?
Glasbe napak? Napačnega
Sklepanja? Začaran
krog. Napaka na napako.
Vladajo nam, narekujejo pogoje,
Kot bi ne bile napake, ampak
Razočarana, razvajena čreda pripetljajev.
Zjokaš se? Odvržeš
Vezi? Na obzorju se javi
zmotljiv plamenček, slepeč
korektorja.
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Senčnica
Na delo hodim peš
začenjam ob pol osmih
prižgem luč pri stroju
če je ostalo dela z včerajšnjega dne ga končam
če mi kaj ne uspeva se razburjam
odložim počijem pomislim
če ne bo šlo danes bo šlo jutri
izmeta ni
človek kot tisti železničar
udarja v kolo in ne sprašuje zakaj
kako je to v življenju
popoldne hodim na vrtiček
veseli me ko vse leze ven
iz senčnice vidim meden čebelnjak

Svoboda
V beležnici imam samo
en prazen list.
Napišem lahko samo
še en stavek.
Dolgo premišljujem,
končno odločim, da
takšno stanje omejuje
mojo svobodo in vržem stran
beležnico z enim praznim
nepopisanim listom.
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Iz novejše poljske poezije

Maciej Melecki
(1969)

Iz poljščine prevedla
TATJANA JAMNIK
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Maciej Melecki

Maciej Melecki (1969) je poljski pesnik, scenarist, urednik in za-

ložnik. Je avtor pesniških zbirk: Te sprawy (Te zadeve, 1995), Niebezpiecznie blisko (Nevarno blizu, 1996), Zimni ogrodnicy (Mrzli vrtnarji, 1999),
Przypadki in odmiany (Sklanjatve in spregatve, 2001), Bermudzkie historie (Bermudske zgodbe, 2005), Zawsze wszędzie indziej – wybór wierszy
1995–2005 (Vedno povsod drugje – izbor pesmi 1995–2005; 2008), Przester
(Overdrive, 2009), Szereg zerwań (Vrsta prekinitev, 2011) in Pola toku (Polja poteka, 2013). Prejel je literarno nagrado štirih stebrov (2010) in Otoczakovo pesniško nagrado, ki jo podeljujejo za najboljšo pesniško zbirko v
danem letu (2010). Živi v Mikołowu. – (Več o avtorju gl. v: Rp. Lirikon21,
VIII/št. 37–38 (2012), str. 178–189.)
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POLJA

POTEKA

ODDALJITVE
Ne, to še ni konec, ne konec, pa tudi ne začetek, nekakšna jalova brezmejnost,
Lonec brez dna, potrojujoča se pojava uradnice na koncu mize, okroglost,
Ki se polašča najenostavnejših odsekov, brvi, nemarno razmetane
Ob robovih polja, čeprav nikjer ni praznih jarkov. Ne, to ni še niti
Sredina. Onkraj izhoda in vhoda, v nekoliko večji, zbledeli jasnini,
V posivelem naprstniku iluzije, ko čisto zlato besede s patino
Leže na jezik, odziv pa pri priči zarjavi, čeprav nama toliko pomeni,
Da bi bili pretaknjeni vsi kanalčki, da bi si bila bližje, na pragu
Ušesa, ob brunu nosa, da bi naju ločeval samo še milimeter, v tej
Neujemljivi avri domnev, s katerimi se vzajemno ranjeva in podtika lunto
Večernega vala trenutkov, pa vendar naju to ne zatesni, ožarja srž.
Ne še v mraku, ne, tukaj še ne, v tej končnici odprtosti za nove
Začetke, ki se hitro spreminjajo v številne napačne starte, ko se
Ne množijo porcije ali unče na teh gibljivih skodelah tehtnice, na gosto
Posejanih v tem okoliškem duhu, hrupu ravnodušnih zijal, smehu,
Ki niti ne para več ušes, ker pogosto samo pesti sled, izdolbeno
S smolnato trsko mraza, ko dih postane mrtvaška srajca, v tem na
Novo odkritem koščku zemlje, komaj odkopanem, blizu rondoja,
Bazena, vrveža nekaj ulic, nedaleč bregov, s katerih se je steklo naravnost
V ribnik, ko je bil malce drugačen, da bi ostal isti
Drugi, rahlo premrl, upognjen, pobegel in okreten, prilepljen na
Rešetko časa, njegov stalni tok, nespremenljiv, močen kratki stik,
V tem večpasovnem spuščanju na zmrznjeno dno. Klofuta.
Vsak dan se pojavljajo nove izgube. Vsak dan zastajajo davne vibracije. Geste
So samo mravljinčenje škatlaste volje, v tem čedalje bližjem oddaljevanju 
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Vsake občutne oddaljitve – kot da ne bi zastajalo pošiljanje novic o
Še vratolomnejših korakih, za katere se bo treba odločiti ali jih
Narediti, ki prav zagotovo ne peljejo nikamor in ki se slišijo že v oddaljenem
Škripu ali nenadnem škrtu, lisastem vrišču obrazov, ki se pričkajo o danih
Podatkih, kajti vsak trenutek indosira nič. Pazi, tam je

Kost in iz sredice izpraskan grušč. Najbližji potek se nagiba v zaton z zadnjo
Zvezdo, s sijajem, paniranim v pepelu, zato ne okušaj, samo pojdi po
Bližnjici skozi to neodstranljivo globel, ki se tako pohlepno razprostira v tebi,
Za sabo namreč ne boš pustil nobene sledi, stezice, ki bi vodila k drugi hišici,
Kot je ta iz kart, osat strele, ki svojo senčno obliko odtiskuje na
Lice dneva. Tukaj sva videti dobro v tem čolnu svetlobe, ki se je zaustavil
V razi ogledala. In dalje se ni kam vrniti. Tam, kjer so z buciko pripeli tvojo
Skremženo sliko, ni nobenih okvirov. Sediš, ker so te prosili za konzultacijo.
Nepovabljen greš čez neki naslov. Tuj odsev ognja na nebu. Neukrivljen lok.
Trup
Vzorca plove po jezercu v jami temine. Budnica je samo naporna
Vrnitev, položaj bruhanje obzorja. Nakopičena praznina. Bela mrena vertikale.
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KUKANJA
Kdor bo pokukal prek tega jarka, neredko pogledavši skozi
Okno, na cesto, ograje, navzdol, na strehe, njihovo strmost
Ali vodoravnost, ko seganje po kaj ne poteka v
Razmerah hitre menjave, ampak bolj ko ne kar tako,
Na skrivaj, nekako samo po sebi, nekako iz prisile ali dolgčasa.
To kukanje je samo nujna bližnjica. Potem pa samo polica,
Distanca, nagubanost in jame izrutih dreves. Ozadje je lisasto ali pikčasto.
Ta obraz, ta in drugi obrazi, pomečkani ali pretepeni, nemo kričeči,
Glasno spačeni, brez ogledala, brez odseva, pozneje prilepljeni kot kosmi
Vate. Evo, tu so dokazi. Prazne luknje v minulem. Akustika sanj
Brez odmeva. Uspavan mrak se siplje kot prhlina. Jezik je špohtel,
Svetline se obnavljajo. Zakaj sem še vedno talec
Prikazni, če pa nisem prišel od nikoder in tudi nisem zdrsnil
V noben izvorni trenutek? Razvejen. Evo, to je neskončen
Spotik. Zabrisane šipe. Mrzla voda. Davljenje z dnevom.
Že čakajo, klopotajo. Zamenjati vloge, večno podtikati
Svojo senco, zaspati stoje. Kar največ uporabljati
To oblo brezno. Trenutek premine in to je ta že rahlo
Skisana večnost. Sneži zadnji, vidni fragment.
Kdo ti še ni bilo dano biti? O, žrtev čiščenja polja,
O, jagnje brez livade. V nobeni obliki ni tistega
Skrivališča, prostornega zaklonišča, zaradi katerega bi lahko skozi mene
Molčalo kakšno prostranstvo, kajti glasneje je samo od zunaj,
V okraskih, izrezanih iz pločevine noči, kjer gromek
Glas vsakogar obvešča o ničemer. Pozabljena oblačila,
Nekje spravljena, zguljene rjuhe, ta kot me ne bo

Prenočil, to je izhod iz kanala. Take pejsaže prerašča mah,
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Prerašča mesečni prah. Medtem pa: nič, samo rušenje hiš, kaos
Delov, žareča konstelacija praznine z nebom. Medtem pa: samo odtrgati
Odsev, s sledjo prekriti druge sledi, se s tem izgubiti
Na razpotju stopinj – ta rob, po katerem se plazijo site sence,
Kruljave utvare poletov, osebe, ki živijo za manipuliranje z drugimi.
Dvanajst ur, pa nobena nastavljena. Prej si bil sipek
Mak, kajti potem se je že danilo, na licu zore se je videla
Brazgotina, naprej pa neko golo grmovje, ulica, ki jo osleplja zid.
Prekladanje napačnih gibov. Povezujoče raztresenosti. To stanje,
Stanja, prav tako skrajno spremenljiva, neulovljiva v mrežo naslednjega
Iskrenja. Hoteti, ne hoteti. Nobenega pomena. Neotrdevajoča
Trenja. Ne imeti, imeti. In najhujše, da vsi hočejo naprej.
Naprej živeti. In vsi naprej. Najhujše je, da nenehno naprej. Pa vendar
Vsi hočejo, čeprav je naprej samo leglo ničevosti. Najhujše je živeti.

BELEČI SE POKOP MRAKA
Bloditi/hoditi po temi, vstopati v jasnino, izkopavati
Ostanke poti iz srečane razbitine, najdevati samo zavrženo,
Najdevati samo izgubljeno, te nekoristne stvari, zmečkane
Papirčke, koščke stekla. Spominjati se, kako so nekoč
Bolj tekoče delovali bati, se bolj plovno spuščali in dvigali
Dnevi brez smeri. Konkreten napačen start. Premikanje naokoli.
Pomikanje nazaj. Praha prošnje. Hrapav soj roba.
Nevbočen nič. Torej imaš, kar si hotel, čeprav se ne ve več,
Ali je mogoče kaj hoteti, ne ve se nič, kar bi se še dalo
Imeti, bolje je štrleti prek oboda, v skrčenem preletu
268
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Od prekinitve do zavrnitve, tja do ohromelosti popoldneva,
Beleči se pokop mraka, slepe odprtine, zadelane s sipkim
Snegom. Torej nazadnje mrkneš, izgineš samo
Zame, in ko imaš že čedalje manj prostora v banalni utvari,
Rasteš samo v svojem škripljaju, na fotografiji pa ti že rastejo
Drugi lasje. Na to ramo nasloniti vse in se k ničemur
Ne vračati, kajti dostop je ničen, nobeno upanje, niti jalovo
Kot zbita lučka, niti opuščeno, nobeno skrivališče
Tega več ne zajema, na skrivnih mestih se zahriplo preživlja čas,
Nedovršen za tisto, kar je ostalo, izsanjano, majavo
Prihodnje in že upadlo. Tukaj, v trepetlikovem količku noči, še
Nepoloženo, nevbito, a že jasno namerjeno,
fragmentarno opaženo, s sledjo izluščeno, ko je glava
Prevelika za nišo vizije, ne nagiba se v nekaj, ampak
Rojeno iz nenadne želje po dotiku, prešitja tega gibljivega
Prepleta skoz in skoz. Ampak tukaj še nekdo je, čeprav se ne
Ve, za kaj je zataknjen, v katerem kotu se zvija. Pozni
Znaki življenja, lesketajoč sneg na osvetljenih parapetih,
Ionizirajoča lobanja mraza, in preostane samo iti nikamor,
Na nikogar ne čakati, pred nikomer ničesar ne izvlačiti.
Pa sva imela toliko bežnih prilik za preskok čez tram sence,
Lepo je bilo razsipno zapravljati, bogato sejati in ne žeti,
Skozi priprte oči ocenjujoč prividne razglede, v vsaki
Kocki trenutka imeti samo prazna polja, in ne da bi se oziral
Nazaj, imeti pred sabo čisto kost svita, perspektivo čedalje
Pogostejših ukinitev. Začasen teater. Začasno rajanje.
Sekundna halucinacija. Senčnati odsevi, pogovori o nujnih
Obratih, potovanjih drugih, med boki vsakdanjega
Ščuvanja s tekočo zmešnjavo, s tistim, kar bi moralo biti že zdavnaj
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Storjeno, po sejemsko urejeno. Torej, odsotnost iskrečega
Hotenja, občutek, v katerega je zarezana nemožnost pospešitve,
Deska svetlobe in dva konca palice. Eden davi, drugi bode.

LUČAJ
Živiva v požiralniku vboda, na vogalu mize, brez večjih možnosti za Izvedbo
nenadnejšega obrata, blizu debelega rezila. Obdaja nas brezštevilna množica. Krajši mesec je naslednji, izgubljeni robek. Spuščala se bova dol. Doli se
ne bo Razmaknilo. V glavi nama čivka ropotanje iznad stropa. Vsenaokoli
je sivo Butanje valov, scefrana opasnica štrli iz žepa svita kakor za vratni
okvir Zataknjeno sožalno pismo. Nikogar ni za nikogar. Kavelj v adamovem
jabolku. Vsi Brez razlike so skriti v sebi, masira naju sekunda raskave sence,
S premičnih sipin navaljuje plovec, morava se skriti v skoku vstran, s plinskim Štedilnikom v ustih. Izmenični načrt, kako se rešiti sleherne ovire, ima
Izruvan koren, oprt ob snopič zamračenega dne, tistega bistvenejšega Od
vseh preostalih, v katerem kakor saje pade giljotina, zatorej se ne lepi Več
trsk, dejavnost je plitek val, ki splakuje podrt jambor, in kadar hočeš
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Likati, namesto deske razložiš kót z ureznino usihanja. Niša kopice, režeči se
Pat, nalepka izkušenj harmonično obdaja deblo, in poje nam oškrbljen
Greben navpičnice, po kateri se kakor po kolu, polnem količkov, vzpenja živa mora
Upanja na boljši krog novic, šrapnelski, čeprav krepak izstrelek sanj pa zaseje v
Drget še večje žare sanjarij. Zmeraj se orientiraj po komaj opaznem azimutu
Slemena, prenesi visliško vrv s praga na vrh omare, v tej iz moke in solz
Oblikovani ikebani boš zaslišal poslednji žvenket, zvok, izpuščen iz napete
Strune blatnega dne. Drobi, umikaj, reži to sliko in iz koščkov sestavi novo
Fotomontažo tuljenja ob zori, ko naju pogoltne oblak, sinji kot ribji mehur,
Znotraj katerega se vse to spremeni v mulj, se poleže v svoje ostanke,
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Kajti srka se samo jod s streh in greje ob sodčku, polnem smole, medtem ko s sabo
Obsedeš svoje meandre napak, kratkih stikov in lahkomiselnih korakov v tej zakajeni
Sceneriji več ducatov nihajev in šivov, ki se penijo v preblisku srca. Ta ventilator
Sporočila naju marinira, češ da se je to pred trenutkom že zgodilo, zamrlo, se ustavilo,
Ugasnilo kot hribček ob poti, pod veko diha se je zaustavilo na ta vetrovni počitek
Pred ničimer, v refleksu plavalnega peresa kakor pas, vržen v slap.
Ne popušča še, čeprav naju je že zdavnaj zaneslo na plitvine polarnega modusa,
V utrditev zmrzali, v čas, ko so v naju gojili plevel umirjenja, sprijaznitve
Z obsodbo kladiva, ki tolče po plišasti plošči, potem ko je na hitro odpravilo naslednjega
Interesenta, z njegovo signaturico vpogleda v tesno zaprto brezno naslednje
Potrditve, da je vrhunec najbednejših izmed bednih sanj nedosegljiv. Pozornost
Prelisiči najmračnejši klic nagonskih nagibov, steče v najbližji
Bazen dogodkov in že naju zajame zmešano dno poslednjega smisla usode, da bi
Bila brez slehernega odnosa do drugega niza šklepetov, v tej stalni pridušitvi,
V dušeči cunji otrplosti, uskladiščeni kot blago s poteklim rokom trajanja, na trdi
Podlagi trenutka, kjer se razbije najmanjši del in to na novo združi živčni
Šiv kot palica, vržena psu, ki naju kmalu kar nekje zapusti, in v kaosu
Motene skale, v mirovanju kot stafilokoku sledi tisti komični finale najinega
Napornega jaza, v shrambi neodstranjenih pomanjkljivosti, sferičnih premestitev
Po trajektoriji, ki se vrača v točko prepleta vsakršne praznine, kajti na tem odseku govna
Se nič ne dogaja brez, v rastoči krivulji, zagorelem lučaju se brez konca vije ta žica.
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RODOVITNA USEDLINA
O, prisilni jopič trde budnosti – o, bujno skladišče, o, navlake polni balkon –
Kakor pogled temno sive ženske, ki opreza z okna nasproti, nas varuješ
S svojo opremo: popackano lestvijo, skrivljenim stojalom,
Stolom s poškodovanim naslonjalom. Potemtakem ne varujeva
Ničesar, v nenehnem maskiranju skritih zamer ali čarov,
Ki po naju kotalijo sodčke, polne nafte ali tritola, naju namreč
Lomi stolpec živega srebra, stuljena sva v snopičih, spletanih v prešah
In tiskarnah, ki so odstreljevane v dnevnem zaporedju, ko se bolj ali
Manj dogaja minus, dolg kakor laso, ki se meče na najina vratova,
Ki štrlita iz betonskih jam, in dušiva se od smradu po zažganem
Loncu, v ognjemetu, ukresanem zaradi kratkega stika. Kupčki peska,
Pometenega s stopnišča, in umazanija, iztepena iz predpražnikov,
Usmerjajo nadaljnje spuščanje po stopnicah. Cunja ožema prste. Metla,
Pripravljena na odlet. Zato popústi vajeti, brez upanja, da se jih da kje odvreči,
In poliži lističe rje izpod okenske police, bogatejši boš za gram
Pokvarjenega joda in na prepihu se bodo posušile maroge po tepežu
Jutra, od tega povoja, ki je na zapestja urezoval dokaze tvojih
Pomilovanja vrednih aspiracij. Otopelost vešče obvlada palčke
Razuma. Od zidanega trga, postajališča mestnega potniškega
Prometa veje oster mraz, to je pač vzletna steza iz moareja za oko, srce
V pečki telesa kraka, plastičen zmaj posmehljivo strelja po naju z očmi
In se kot brezskrben ptič zatakne za grifina vleke, ki čivka z gluho
Toploto, v fazi najinih možganov, o, Argonavt iz vasice, ležeče onkraj
Ultime Thule, od koder se je po naju že odpravil vlak. Osvajaj dozdevne
272
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Možnosti, nič ne stoji v napoto, prečno prežagani klini, ki se
Zatikajo pod vrata, so ostali na žagi najinega jaza, zmleti v
Lesno moko, stiskani v iverne plošče, ki jih polagajo na brozgo
Blatnega prehoda, ob prihajajočem snežnem zametu, brez konkretne
Krvne skupine. Plavaj, trup novih sanjarij je tvoja premična, neprepustna
Loputa. Proti nama se valijo krati. Strjujejo se kaplje sramote. Tvoj prostor
Je med brano in klobučevinastim valjem. Zatorej glej ven iz tega
Kletnega izzidka – ta rodovitna usedlina v višini otrpnjene sence.

ŠČIP NAPAK
Vrh se nagiba, travniki tečejo z vozla obzorja, nikogar
Ni bolj kot tistih, ki so prišli v vedrih sence – in tako to traja,
Se drgne ob opečnat zid, ribežen očesa tke od zgoraj navzdol, s tem
Tanjša dani fragment. Nikar ne koplji naprej, skelet lučke
Iz predora bo kot rešetka na njegovem koncu. Prazna raketa dlani bo kaj hitro
Pripravila v marsikatero našobljenost, ostružki in žmuklji pa se bodo zmešali
V enem loncu, pesek in cement se bosta zlila v predsmrtno masko,
Vpričo tega bomo izdelali idealen odlitek tega trenutka,
Skupaj se bomo prepričali, koliko je vsakemu ostalo do konca življenja
Jeseni, kajti pragi odhajanja že snežijo na tirnice razčesanega
Usihanja, na trakcih vrat visijo mrtve žvale marljivega
Dela, izparevajo jarki z mokrih gnezd, suhe zvezde škripajo.
Na gredah se izlegajo dodatna mesta, torej ne bo zmanjkalo žvižganja
V nobenem preletu daljave, opravljene s pieteto, ta svet je pač
Premajhen za tako obljuden prepih očitnih pogub v tem opilku

Vibrirajočega vrtinca, v ribogojnicah se pajčolani odprtih
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Kašč želja cefrajo za še eno leto, ta korak, ki se pozibava
V čedalje bolj znano stopanje v težnost sile, tega znamenitega
Ščipa napak. Tja me vlečejo rdečkaste sledi sank, v komični vrvež
Doziranih radosti v koritih blatnih brazgotin, opečenih
Marog, ki se stiskajo v letnicah teh desk, zbitih v ploščo, na katero
Te bodo položili, na trdnih vrveh spustili, tja do prvega prgišča. O,
prividni
Kos poti, kar se da hitro se skrajšaj, menda ni ostalo nič, kar bi lahko
Trajalo v slepi luknjici, premagaj se sam, pokopati se morava brez.

PRETOVARJANJA
Prazni računi po večkratnih odhodih, nadomestki veselja ob prisrčnih
Dobrodošlicah, suha dna kozarcev, v neoddaljenih nošah oklevanja, ko
Si drug drugemu neprvi in nezadnji klobčič sanjarjenj, vdor
V pregorelo centralo volje. Žalostno napredovanje, ki visi s stene stare
Dogodivščine, nemo kot strel, ki daje bežen čin, ki pošilja utvaro novih
Trenj. Uro za uro brananje s prošnjami in opominjanjem,
Odkar pomnim, me nič ne mede, razen ostalega, razen drugega, nič
Ne kaže, da bi bilo drugače kot utelešena predstava o grozi
Najmanjšega iskrenja ali škripanja, vzorec tega nama prinaša trohneča
Zemlja sleherne sinekdohe. Zato se nikoli ne zadržuj, ne
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Moreš izgubljati energetskih sprememb, ne davi se z nobenim odsevom ali
Hrupom, zravnan kot kabel, o tebi odloča tvoje plavljenje. V teleskopu
Živí krt, sleherni snop svetline je že nov načrt, tesna preveza
Pogleda ti poveže obraz, reže naju namreč lopatka, s katero je bil izkopan
Marsikateri jarek. Trak teh kratkih stikov se nenehno premika samo v eno
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Smer, v katero sva potopljena kakor razgledek na še en tek, v
Zapahu sloge, spretna v distanciranju, posledično živeča, kot da to
Ne bi bil skorajšnji bič. Pretovarjanje ničevosti krona vsako obdobje razcveta, obel
Trenutek raztresenih predlog, pokajočih osnov iger na srečo, rodovitnih
Od poimenovanj vidikov danih stanj. Začetek, ki ga zapleta konec. Zasledovanje
Oglenelih ostankov zadnjih dni, ki so zmeraj blizu, je samodejen gib, ki pojasnjuje
Aktivnost življenja v snutku plitkih zadev. In samo toliko si še lahko
Privoščiva. In samo nizi cefrajo nova razkrivanja neumnih ugank,
Kajti nezagoneten je pač sleherni kovinski priokus teh
Navideznih skrivnosti, preiskav nedoumljivega. O, deska za likanje
Solz, ne zlagaj se v še en oltarček, ne boš tako zlahka zapustila tega
Kota, nobenega sna mi ne boš ukrojila. Izbral bom torej sam, pot zmeraj
Vodi v podzemni smetnjak, v vogal, kjer se oddajajo najdragocenejši, bogati
Spomini pretaljenih reči. Ničesar več nimaš, kar bi lahko zastavil kot varščino,
ta pot te je spravila na kant. Mračna zanka ni privid, kot je podnevi.
(Iz zbirke Polja poteka)
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Dana Podracká

Dana Podracká (1954, Banská Štiavnica), slovaška pesnica, esejistka

in mladinska pisateljica. Na Filozofski fakulteti v Bratislavi je študirala psihologijo. Od leta 1988 je prisotna v literarnih krogih kot avtorica, urednica in prevajalka (zlasti poljske poezije). Izdala je 12 pesniških zbirk, mdr.
Vysoká zver (2001), Kazematy (2004), Persona & Morfeus (2007), Slovenské
elégie (2011) idr. Za književno ustvarjanje je prejela več nagrad. Njena poezija je prevedena v več jezikov in zastopana v tujih antologijah. Je tudi
uspešna avtorica literature za otroke. Živi v Bratislavi, kjer je zaposlena v
Literarnem informacijskem središču (LIC).
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Dana Podracká

Daimonion
Nevieš, kto som
Nevidel si ma, a predsa ma poznáš
Som hlas svedomia
Daimonion
Tisíc krát si mi rozopínal košeľu,
hľadal si ma v zrkadle, ignoroval si ma
A potom to prichádzalo ako blesk z jasného neba:
pochopenie, že niečo podstatné sa nedá zvrátiť,
že je rozhodnuté
V topoľoch milosti
Nevieš, s kým hovoríš, keď hovoríš so mnou
Prirátali ma k nočným rozprávačom, confabulatoris nocturni
Zostupujem do katakomb, prijímam rolu opevnenia,
som hovorca
Yorik, Shakespeare či Hamlet,
vždy je to ten istý duch na hradbách,
kde prebieha výmena stráží:
Hus, Marat, Robespierre, Che Guevara alebo Palach
Melancholici, básnici a disidenti,
nehodiaci sa do žiadnej formy
Otvárači helmy úsvitu
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Daimonion
Ne veš, kdo sem
Nisi me videl, pa vendar me poznaš
Glas vesti sem
Daimonion
Tisočkrat si mi odpenjal spalno srajco,
iskal si me v ogledalu, nisi se zmenil zame
Nato pa je udarilo kot strela z jasnega:
spoznanje, da nečesa bistvenega ni mogoče spreobrniti,
da je odločeno
V topolih milosti
Ne veš, s kom se pogovarjaš, ko se pogovarjaš z menoj
Uvrstili so me med nočne pripovedovalce, confabulatoris nocturni
Spuščam se v katakombe, sprejemam vlogo trdnjave,
sem tiskovni predstavnik
Yorick, Shakespeare ali Hamlet,
vselej gre za istega duha na utrdbah,
kjer poteka menjava straže:
Hus, Marat, Robespierre, Che Guevara ali Palach
Melanholiki, pesniki, oporečniki,
ki se ne prilegajo v noben kalup
Odpiralci čelade svita
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Filozof mi svetuje
Predstavljaj si pustoto
Nikogar ni tam, zgolj metalec diska
Poskuša izvesti met s čisto močjo uma
En sam goli izteg
Nobenih novinarjev in fotografov, nobenih gledalcev
Le bivanjski upravitelj beleži vsak zgrešeni poskus
Dovolj je, da se osredotočim na kroge
in že te zagledam v jasni linici uma		
Vrtiš se okoli svoje osi, se eliptično utirjaš
Mečeš
Nobenega aplavza
Zgolj tišina in šviganje čela leteče leče
Svetloba znotraj
To bodi
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Pacifistov dnevnik
12. julij
Vznikam na kolovozu v stanju čistosti
Za zdaj nisem še nikogar ubil
V boju sem se postavljal v položaj, da raje ubijejo mene
Nad bojiščem je razpostavljeno ogledalo
Srce imam pod nadzorom
13. julij
Ne vemo, v kakšne prostranosti še seže naš duh			
V soočenju s položajem,
ki se zdi brezupen, moram skočiti v nebivanje,
da bi uspel v premikih naprej
14. julij
Apokalipsa se začenja znotraj
Med šviganjem strojnic in pehotnimi minami
mislim na nagrobnik v Deliciae, grob številka 16, sedma vrsta
Na njem je vklesan napis, ki sem ga prebral pri Borgesu:
Jaz, ki sem bil toliko ljudi, nisem bil nikdar tisti,
v čigar objemu je medlela Matilde Urbach
15. julij
Videl sem demona
Sedel je na griču
Ni imel tretjega očesa
Sicer pa je imel vse
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16. julij
Hvaljeni bodite, navali smeha,
nad katerimi poletava cvetni prah
Četudi me ubijejo, pridem, mama
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Drevo, ki bi rado shodilo
Noč je
Moški v bolniški halji
mrzlično stopa proti koncu hodnika, mora se dotakniti
steklenih vrat, za katerimi je črn vrt
onstran časa
Gamberaia
Na koncu peščene stezice, utrte v vejevju,
je postrižen plot z enajstimi vrati,
ki odpira obzorje
Po njem stopajo lovci, ki ne zaznavajo zelenja,
niti z neba padajočih drobcev mozaika,
iz katerih je treba sestaviti sliko, smisel, pesem
Zgolj stopinje zaznavajo
Časa ni preostalo veliko
Treba je izkopati jamo, poklekniti k njenemu robu,
jo dolbsti z rokami, dokler pod prsti ne začutiš stegen
Na meji resničnosti izginjajo paravani
Zidovi in vrata se mešajo
Princesa Ghika je stvarna kot dišava ali luna
Kot drevo, ki bi rado shodilo
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Slutnja
Slutnja izvira iz brezdanje praznine,
ki jo je požrl čas, ki je prenehal obstajati
Podobna je klošarju, ki z ledeno svečo
brska po smetnjaku
Prihaja z ležišča, na katerem leži človek,
ki se kaže iz modre vreče
Je v opazki kolegice:
Zame je hostija samo malo moke, nič drugega
Namestim se poleg tebe, v trapez luči
Pripovedoval mi boš o premraženih demonih,
podobnih tistim iz kukluksklana
Z nohti grebejo po ranah, žrebajo dušo
Na gladini sem postlala rogoznico iz las
V temino sem privezala čoln iz sanj
V njem rastejo modra drevesa, v katerih je moč bivati
in klicati duhove dobrote
Izgradi obrambni nasip
Ne zato, da bi razveselil Prokrusta ali Čičikova
Skrivnost brez ljubezni ima rušilno moč
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Sezuvanje pred gorečim grmom
Za vsem, kar smo in bi lahko ne bili, je drhtenje
Čustvo ljubečih, ki gori z neusahljivim oljem
Osvojeno ozemlje je zgolj plen, nadomestek ljubezni
Iz avtomobila izpuščeni pes na avtocesti v lajež drame,
v prevare in izdajstva, ki se ponavljajo
Kesam se, sezuvam se pred teboj, goreči grm, in te prosim
Popazi na starko z nogami kot slamici
Svojo edino kokoško je vzela v roke, odšla pred dvoriščna vrata
in ji razkazuje svet; ne uspe ji glave položiti na tnalo in je ubiti
Poskrbi za Marie-Christine na postaji v Bordeauxu;
s hitrega vlaka v Dijon izstopi ljubljeni in podarita si strasten,
tri minute dolg poljub
Ne zasovraži tistih nekaj moških in žensk, ki so svoje življenje
preobrazili v obrambo podjarmljenih narodov; v besede
so polagali vizije, ki so pomagale prezidati obzorje
Sprejmi bolne in ubožne; v usnjene pergamente
so povili svet, zakaj vsaka telesnost si želi posvečenja
Odpusti pa tudi meni, Gospod, da moški, ki me ima rad,
vendar me ne ljubi, prebiva v moji duši, sedi za mojo mizo
in ga, kadar mu nevihta mrzlično razgalja kosti, spuščam v srce,
zakaj resnica je tam
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Iz novejše slovaške poezije

Veronika Dianišková
(1986)

Iz slovaščine prevedel
ANDREJ PLETERSKI
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Veronika Dianišková

Veronika Dianišková (1986, Bratislava), slovaška pesnica. Na VŠMU

v Bratislavi je študirala dramaturgijo. L. 2007 je objavila pesniški prvenec
Labirint okoli rok (Labyrint okolo rúk). V Lizboni se je izpopolnjevala na
področju gledališke dramaturgije, v okviru magistrskega študija je na univerzi v Santiagu (Čile) raziskovala latinskoameriško književnost, leta 2012
pa je v Gvatemali raziskovala majevske obrede na območju Argueta (Sololá). Na Slovaškem je delala v prenočišču za brezdomce in kot prostovoljka
v zavodu Mládež ulice. V okviru doktorskega študija pripravlja disertacijo
na kritičnem prevodu majevske svete knjige Popol Vuh v kontekstu sodobnih pripovedi Indijancev Quiché. Na Slovaškem radiu je urednica otroškega programa. – Njena poezija je bila l. 2012 uvrščena v antologijo sodobne
slovaške poezije Päť krát päť. Pred izidom je njena druga pesniška zbirka
Zlati pavi razpadejo v sneg (Zlaté pávy sa rozpadnú na sneh, 2014), iz katere
so izbrane in prevedene pesmi za Rp. Lirikon21.
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nutnosti
bude si musieť znovu zviazať vlasy
predĺžiť dobu od ukončenia sna do otvorenia viečok
obozretne chodiť pomedzi sochy zvierat a rastlín
sem tam vytrhnúť burinu prehĺtať hrče prachu
nútiť sa k tichým krokom
nedvíhať zbrane nerobiť prudké pohyby
neumierať nerodiť (sa) nejesť s chuťou ani bez nej
len v sebe pokojne nosiť hrdzavejúci nôž
vždy ostane
prudkotichá bolesť krútiace sa koleso
zastaví sa na zlomok sekundy vždy v tom istom bode
vždy keď mohla prerušila svoj deň vystúpila z neho kráčala za ním
nahlas dúfala že sa obráti obtrie sa o ňu aspoň jedným krídlom
nevypľúval slová ale veci tie za ním ostávali zakvačili sa do nej
nepili jej krv ale odvaha otvárať denno-denne oči jej popraskala
pod rukami
potom
po jednom pierku vytrhávala zo seba lásku
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nujnosti
zopet si bo morala povezati lase
podaljšati čas od konca spanca do odprtja vek
oprezno hoditi med kipi živali in rastlin
tu in tam izpuliti plevel pogoltniti kepe prahu
se siliti v tihe korake
ne dvigati orožja ne izvajati sunkovitih gibov
ne umirati (se) ne roditi ne jesti s tekom ali brez njega
zgolj mirno nositi v sebi rjaveči nož
vselej ostane
silno tiha bolečina vrteče se kolo
za delček sekunde se zmeraj ustavi na isti točki
vselej kadar je mogla je svoj dan prekinila iz njega stopila hodila za njim
glasno upala da se bo obrnil jo oplazil vsaj z eno perutjo
ni pljuval besed temveč stvari ostajale so za njim se vanjo zagozdile
niso ji pile krvi le pogum da vsakodnevno odpira oči ji je razpokal
pod rokami
nato
je peresce za perescem pulila iz sebe ljubezen
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jame
1.
na vratne podboje pribijam
zelene veje,
odganjam škripavi sneg,
preživiva še to zimo!
jame obračajo vase
naše brezdomne oči.
nikar v kotline, tam živijo demoni,
tam ni mogoče živeti, praviš,
tukaj ostaniva, svetloba se lomi brez napora,
sledove pa ovohavajo potepuški volkovi. z rokami razganjaš
padajoče dni. krokarica zavrešči
in volk se strese do kosti. nekdo je prečkal
njegovo senco. zbudi se in zaspi, kot vedno.

2.
in tako sem stopila sem, preglasila padajočo vodo.
votla skala, votle zgodbe, pritrkavam obnje in ne pridem vanje.
ko bi se dotaknila netopirjev – zataknjenih misli jame.
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***
med nenadnimi nevihtami
sedim na pragu čakam
da se luna napolni
s svojo svetlobo
da se goram povrne barva
volkovi so obmolknili sanje potihoma
dogorevajo v zemlji znani koraki
ponikajo v mlakah na koreninah drevesa
leži kolibri z odtrgano perutjo
obolela reka neumorno teče
med kuhinjo in mojo sobo
(nobena nima oken)
ohranila bo svoj tok ali
si me vzela k sebi
(Gvatemala, 2. 5. 2014)

***
postani tudi moja pokrajina
na kolesnicah zraslih z ničimer
je prostor zdavnaj prehitel čas v travi se kotalijo
zamrznjena leta
zapolnjena prostranost vse do tam
kamor sem pozabila hoditi spat
dve ptici osramočeno krožita med belimi
črtami letal in bledita ne pustita se izriniti			
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veter se nima česa oprijeti vlak šiva
razrezano stepo
ki pripada le sebi tukaj nimamo kaj iskati
(neutišljiv vrišč časopisov poročil in naglih
mnenj: diktatorska dežela)
a zame je zgolj
razsekana z vidom nagnjenim iz vlaka
sredi noči
(Rusija???, 20. 6. 2014)

***
vsako je slekel
pobarval
in obesil na drevo.
umrl.
(kmalu zatem so si turisti začeli z zanimanjem ogledovati
otok poln lutk.)

***
ugasil si cigareto.
med iskrami se je za hip
razprl tvoj zvonki izdih.
jaz pa sem z boso nogo
nehote zacingljala ob tla.			
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***
lunin mrk je danes med
polnočjo in tretjo zjutraj
ne bodo se rojevali otroci vse bo
prenehalo rasti
zbudila se bom brez sanj
mi je spanec prevelik

proti jugu (razraščanje)
v klobčič zvita nežna kača
pod koreninami drevesa
tam z njo živim
v duplinah in listju
z razcefranimi vejami
lovim besede
naokrog letijo v jatah
podkrepljene s praznino
na tem da se razpočijo

***
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razprtje na sever
včasih me je strah, kaj vse
bom napisala, ko bom zopet začela s tem.
utrujena sem, čas prehitro beži.
ali pa me je samo groza trenutka, ko mi bodo
obotavljivi zlogi, težko izgovorljive besede
izbile zobe, prekipele
vsepovprek, neubogljive
in podivjane.
(ali pa bodo, obratno – izgubile svojo voljo.)
nekatere bodo odskočile in se ne bodo več
vrnile, druge bom vrgla ob steno
v samoohranitvenem nagonu.
ostalo bo tisto najpomembnejše,
napol živo.

notri je januar
1.
napisati samcato besedo o zimi –
pada luna, počasi in vabljivo,
steka se mi pri nogah,
ne jemlje me k sebi.			
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2.
luna zdrsi po šipi do podnožja hiše in se zbistri.
notri je januar, siv sneg na vse tišji rjuhi,
trgava odeje in toneva v spanec.
tišina se napolni v previdnem volčjem koraku, trči
ob zaklenjena vrata.

3.
hiša nekje med
kovinskim zvokom jutra
in prividom noči.
tu vsaka beseda drsi
se vname in ugasne.
od znotraj trka na vrata
skrhan nož
zunaj nekdo momlja.

4.
volkulja
ječi v suhi zrak,
umira brez gotovosti
vstajenja (spet in spet) …			
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navzela sem se vonjave igličevja in skal,
v dolino se ne bom vrnila.
ostaja pogled na ljubezen pod nama,
človeški drget, kljubujeva vranom,
tu – v brezčasju, na zadnjem kraju, ki
sva ga dosegla s strmim vzponom.

5.
raje ne bi pisala, zato se le obotavljam:
da s počasnimi gibi zaključim pripravo, nabrusim
škarje in se lotim striženja las.
nezadržna želja lastnih pesmi, nezadržna
želja, da bi raztrgala vse, kar sem napisala. prepovedano je
ohranjati ljudi in kraje v tej otrplosti.

6.
vsak ton dobiva obliko, brez nujnosti
poimenovanja.
tonem v spanec
med dvema nujnostma
z vrvjo, zvito pod glavo.
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NOVI PREVODI
SLOVENSKE POEZIJE
XX. in XXI. ST.
DEKLEVA / KRAPEŽ
KOSOVEL / KOCBEK
VIDMAR / KORUN
REPAR / STROPNIK

Prevajalci
Andrej Pleterski / Tina Štrancar
Zdravko Kecman / Željko Perović
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Iz angleških prevodov novejše slovenske poezije

Milan Dekleva
(1946)

V angleščino prevedel
ANDREJ PLETERSKI
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Prevedene pesmi so iz zbirke
Audrey Hepburn, slišiš metlo budističnega učenca (2008).

dokler bo beseda,

bo stala gora spoštljiva
v svoji višini.
plivkanja valov se bo dotikal
vonj marelic, nežna groza.
morske tokove bodo vodile
ženske,
daljave pa –
kaj lahko rečemo o dogodkih za obzorjem
doživetja,
dokler bo beseda?

as long as there is the word,

the mountain will stand respectful
in its height.
the splatter of waves will be touched upon
by the fragrance of apricots, a gentle horror.
sea currents will be guided
by women,
whereas distance –
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what can be said about events beyond the horizon
of experience,
as long as there is the word?

Milan Dekleva / V angleščino prevedel Andrej Pleterski

in vain I seek tenderness, having frightened it badly.

(which is, of course, a metaphorical exaggeration.)
a cool, metallic trembling of cold.
in ecstasy, a state of displacement,
the feeling that a dry, crumpled leaf
has touched the truth.

the magical silence in the poppy heads!
a field full of starlings’ laughter
and a distant view of the freeway.

the mistresses out of breath, the sun delayed,
the time of the unfaithful elapsing.
somebody, hair unkempt, is fighting for life,
while the screen is flashing with
poppy heads.
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in the nearness of death, there’s

little reality; pure illusions,
actors wildly making love, headless,
with tiny suns in their bellies.
age is the most human
and most natural of all.
more and more errors,
a more and more bewildered rhythm of time
moving onward, onward, onward.
in fall with a scythe and in spring
with dew on the swollen shirt of seeds.

o

n a tight platform of nighttime silence
I’m awakened by a newspaper page.
like a stray moth it brushes against my cheek.
in its top right-hand corner above
a pink line I read:
sunrise 6:24 am, sunset 7:32 pm.
what a moving local schedule
at a countryside station
of a provincial galaxy!
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the tips of the larches radiating

in the cool november morning.
how strange that the feeling of beauty
has nothing to do with
the creator’s grand plan,
but rather the evolutionary lag
of conifers.
is a lag
the germ of divine play with man?

i

’m watching the little smile on the lips
of your little granddaughter
who you’re tickling with love,
feeling the depth of time
that brought us together,
the magnificent violet absence
of your young shoulders among the pines,
the sediment of luck in the cups
of the failed moments,
the heroism of days wasted.
and then what? we exchanged them
for little shudders of devotion
and unreasonable trust.
i’m watching the smile on the little lips,
as thankful and transparent as water.
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the effort in the apples,

the yellow feeling that it’s enough,
that ripening is neither a pain
nor a fulfillment.
together we stepped onto the threshold of the evening,
suddenly quivering in a world too big –
illusions are quick!
the fragrant apples
are drying on the windows of the soul –
spring is already far behind
and it’s hard to return from a distance.
subscribed to miracles
(C.O.D.),
we’re waiting impatiently
with nowhere to store our sighs.
the coughing little men, besprinkled
with the dew of a beijing summer night,
lying on mattresses,
had a mountain of patience in their eyes.
they had nobody to deliver
the miracles to them,
I had to step over
them with care.
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d o you speak internet? a billboard assertively
asks me alongside the road.

i speak the shadow on the lung,
the footbridge stretched above the moon in the pond,
the bedding in the abandoned stable,
i speak what speech gives me,
strings of infinity
in the tiny throats of words.
i speak less than love does
because i’m still learning it,
the entire sequences of forgotten fellini films,
my mother’s glance at my little hand
that she’s taking for a walk in barcola.
i speak the language that created me,
thus encoding into myself a system of liberty,
of mistakes and coincidences,
i speak behind everybody
to be the first to hurry into a poem,
i speak more than necessary,
which is itself
a posted nonsense.
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Iz nemških prevodov novejše slovenske poezije

Marjetka Krapež
(1966)

V nemščino prevedla
TINA ŠTRANCAR
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Marjetka Krapež

Marjetka Krapež (1966, Postojna) je na Filozofski fakulteti v Ljublja-

ni diplomirala iz slovenskega jezika in primerjalne književnosti. Poučuje
slovenščino na Gimnaziji Vič v Ljubljani, vodi literarni klub in literarne
razpise za srednješolce. Je urednica pesniških zbornikov in zbirk mladih
ustvarjalcev. Za pesniški prvenec Prgišče je prejela nagrado za najboljšo
samozaložniško knjigo v letu 2009. Živi v Ljubljani.
Za Rp. Lirikon21 izbrane in prevedene pesmi so iz njene druge pesniške zbirke Sledi bližine (2013).

***
Prevedla Tina Štrancar (1985, Ljubljana), literarna prevajalka (Ransmayr, Erpenbeck, Bleutge idr.) in doktorska študentka literarnih ved
(nemška sodobna književnost); živi in ustvarja v Berlinu.
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MOLITEV MLADE ŽENSKE
Gospod, daj da se ne
oblikujem po drugem kalupu,
da ne bom prazna posoda za tujko v sebi.
Daj mi spoznati,
da denar ustvarja iluzijo,
da je koža neprebojni jopič.
Naj bo moj spopad s svetom nedolžen
kot bitka z mlini na veter.
In naj me ne bo strah,
zaradi strahu jezero postane mlakuža.
Naj pazim na obleke dolžnosti
in naj ne puščam iz nečimrnosti
časa za vogalom.
Odpusti mi nasmeh neznancu
in divje rože na vrtu poželenja.
In ne odreci mi sinu in hčerki
uspavanke peti.
Utrdi me v veri,
da bom vedno
Zate, zanj in zase
edina izjema.
Amen.

311

Marjetka Krapež / V nemščino prevedla Tina Štrancar

DAS GEBET EINER JUNGEN FRAU
Herr, lass nicht zu,
dass ich mich nach dem fremden Modell forme,
damit ich nicht bloß ein Gefäß
für die Leere in mir werde.
Gib mir zu erkennen,
dass das Geld nur Illusionen erschafft,
dass die Haut eine schussfeste Weste ist.
Mein Kampf mit der Welt soll unschuldig sein,
so wie der Kampf gegen die Windmühlen.
Und ich soll keine Angst haben,
vor Angst wird der See zum Teich.
Ich soll die Pflichtmaschen pflegen
und aus Eitelkeit
keine Zeit in der Ecke liegen lassen.
Verzeihe mir das Anlächeln eines Fremden
und die wilden Rosen in meinem Lustgarten.
Und lass mich dem Sohn und der Tochter
Schlaflieder singen.
Stärke mein Glauben daran,
dass ich für Dich
ihn und mich
für immer die einzige Ausnahme bleibe.
Amen.
(Molitev mlade ženske)
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DAS GEBET EINER ALTEN FRAU
Herr, Du weißt,
dass ich auf dem Weg zu meiner Einsamkeit bin,
doch, lass mich bis zum Ende
an die Legende der Liebe glauben.
Verzeihe, dass ich meine Liebe
in der Festung hinter den Augen gefangen hielt.
Du weiß es, dass mein Leben aus
seinem Kommen und Gehen bestand,
inzwischen führte ich eine Schlacht
mit dem Geheimnis und der Wahrheit;
kehrte den Rücken
mir selber zu.
Vergib mir die verlorene Beherrschung.
Und sieh, wie ich mit Behutsamkeit
die heimische Herde beschützte,
an der ich das Zartgefühl stopfte
für den Sohn und die Tochter.
Ich bin noch keine reife Frucht,
es ist noch längst nicht alles getan,
daher bitte ich Dich,
um die Gnade der Zeit. Jetzt
ist die Zeit die einzige Ausnahme.
Amen.
(Molitev stare ženske)
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BRUCHSTRICH
ich bin ein bruchstrich
und das meer und das schiff und das ufer
das weiße taschentuch, das in jeder tasche auf seine eigene art schmutzig wird
die vertrocknete rosine, die durch das kaleidoskop der bildnisse kullert
ich will noch einen arm haben, oder ein bein oder ein herz,
damit ich leichter umgehen könnte mit gepflasterten straßen, mit bäumen
und männern und koffern und schreibmaschinen,
mit dem nebel und dem unerklärbaren kinderweinen
und mit satelliten, die es sind oder nicht, und mit masken
und bettlern und echsen
vielleicht passiert nichts, weder unten noch oben
solange sich arme und beine und alle organe
nicht in sich selbst zurückziehen
nur die sprache will den vogelflug schmecken, das aroma
vom nahen restaurant, die stürmische nacht, das sonnensystem,
das schwanenweiß, den rosenduft, das rückenschwimmen,
alles
doch der verstand lässt es nicht zu
(Ulomkova črta)
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DER ALLTAG
In Regale lege ich gebügelte Tage,
aus durchgesiebtem Lächeln mache ich Brot,
die ganze Freiheit geht ins gehackte Gemüse.
Ich erkenne mich im Schatten der Eiche wieder,
der auf den Tisch fällt.
Beim Gehen atme ich flach
und belle mit dem Nachbarshund.
Abends fege ich Brotkrümel
und tote Schmetterlinge.
Bin ich nicht schon seit jenem Frühling
im Reinen.
(Vsakdanjik)

AHNUNG
Beeile dich,
meine Welt läuft aus,
die Schwäche nimmt mich mit sich,
vor mir spüre ich
nur die Entfernung
der Milchstraße.
Mein Mund spricht von außen,
ich brauche den Schutz
vor fliegenden Unsterblichen,
vor dem wildgewordenen Mond,
dem rollenden weißen Ballen,
in leerer Wildnis.
(Slutnja)
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DU WARTEST LANGE
Du wartest lange, bevor du erfährst,
wie man überdauert,
jede Antwort ist nur die gezierte Unwissenheit.
Du bist ein sich verfolgendes Rudel, das sich selbst nicht fängt.
Einmal wirst du erwachen
als verrostetes Schloss
oder kaltes Tierblut
oder ausbleibende Rückkehr.
Manchmal träumst du
den karmesinroten Tanz von allem, was es gibt.
Aber die Welt reicht nur von der linken bis zur rechten Schulter,
und du wirst nie mehr sein, als du liebst.
Du bist die letzte Stufe, die du nicht mehr erreichst,
und die große Stadt und die Ecke hinter der Wand,
und das Gedicht in Prosa.
(Mnogo čakaš)

FREUNDSCHAFT
Wenn ich vom Zweifel tief versengt bin,
bist du die Arznei gegen die Gleichgültigkeit.
Wenn es vom fernen Kirchturm läutet,
bist du mein Wanderstab.
Wenn ich mir selber hinderlich bin,
versteckst du mich vor mir selber.				
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Du lehnst mir die Leiter an,
damit ich mich leichter finde,
im Lärm des fliehenden Lebens
bist du die stille Ahnung vom Anderen.
(Prijateljstvo)

WIE ICH EINE MÖWE WURDE
An diesem Tag
war der Morgen abendlich
und die Wolken trieben keine Unruhe am Himmel,
der Regen machte Sein und Schein nass
und du schautest mich länger an
als ein Blick währt.
Zierlich krachte es zwischen uns
wie ein Riss im Ei der Meise.
Hilflos hob ich die Arme
und spürte dort einen Schmerz,
wo aus der Sehnsucht
die Möwenflügel wuchsen.
(Kako sem postala galeb)
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Iz bosansko-hrvaško-srbskih prevodov slovenske poezije

Srečko Kosovel (1904–1926)
Edvard Kocbek (1904–1981)
		 Maja Vidmar (1961)
			 Barbara Korun (1963)
				 Primož Repar (1967)
					 Ivo Stropnik (1966)

Prevedel
ZDRAVKO KECMAN
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SREČKO KOSOVEL / Prevedel Zdravko Kecman

Moja pjesma
Moja pjesma je eksplozija,
divlja rastrganost. Disharmonija.
Moja pjesma neće do vas,
koji ste po božijoj opreznosti, volji
mrtve estete, muzejski moljci,
moja pjesma je moje lice.

***
Hej, zeleni papagaju,
reci, kako je u Evropi?
Zeleni papagaj odvraća:
Čovjek nije simetričan.
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Kons: mačka
Mačka je skočila kroz prozor.
Skočila je na klavir.
Zasvirala je i začudila se:
Kada skačem, klavir pjeva.
Ja sam bio u susjednoj sobi
i mislio sam, da duh svira.
Ali još jednom je udarilo
i mačka je skčila
kroz prozor.
Kamo god ide mladi pjesnik,
posvuda se odaziva klavir.
Ali niko ga ne ometa
kao mačka.
Čitav svijet je začuđen: Taj čovjek
je ludak.
Ali je pjesnik.
I svi osluškuju njegove
korake, koji pjevaju nad klavirom.
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Mikrofon u zidu
I tako, sad smo sami,
i nikog više nema osim nas.
I iako te neću napustiti,
nećeš se odmoriti ni smiriti,
tek sad se začinje tvoje djelo,
slušaćeš moj muk,
moj muk je razgovorniji,
u njemu si osuđen na istine bezdno.
Sad prisluhni kao, što još nisi,
zvijer bez očiju i jezika,
pošast više sa ušima.
Moj duh govori bez glasa,
nečujno krči i tuli
od radosti, da si tu
i da me slušaš, Veliki Sumnjivac,
pohlepan do razotkrića
Moj muk, otvara knjige
i opasne rukopise,
rječnike i proroke
stare istine i zakone,
priče o vjernosti i mukama,
ne možeš se odmoriti,
gutati moraš, strašno poziraš,
sve više se gušiš,
uho ti je sve više umorno,
i valjda me ne možeš prekinuti
i ništa ne možeš odgovoriti,
dolazi moj čas,
ružim te i psujem te,					
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skrivaš, sljepar, trovač,
prljavac, rob, satan,
stroj, smrt, smrt,
poziraš svoju sramotu,
i ne možeš prestati
ni odgovriti mi,
jer si pošast,
jer imaš samo uši
i samo izdajnički trbuh,
nemaš jezika i istine,
ne možeš mi reći slabić,
ne možeš mi reći silnik,
ne možeš izgovoriti milost, očaj,
ne možeš kriknuti prestani,
sav si vruć od ropskog bijesa,
budi izliječeno pohabano biće,
kažem ti, dobro je, da si tu,
neizrecivo dobro mi je,
da si noć i dan u zidu,
prokleti izrastak,
odbačeno uho Velikog Sumnjivca,
pakleni trbuh neljudske snage,
koji se noć i dan trese od slabosti,
sad si probudio moju moć,
ne mogu ti podmetnuti
ništa drugo od samoga sebe,
to sam, što sam,
nemir i traganje,
otvorenost i bol,
istost i sve dalje samo istost,
vjera, nadanje, ljubav,					
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tvoja velika protusumnja,
jesam, što sam,
ne možeš me razdijeliti
i napraviti me dvojnika,
nikad me nećeš uhvatiti
u laži ili podvali,
nikada nećeš biti krvnik moga glasa,
i dalje ćeš pozirati moju radost
i tu i tamo moju tugu,
da si mi neprijatelj,
moj neplodni rođak,
takav potpuno drugačiji i neljudski,
da se ne možeš skinuti s veriga
niti poludjeti ili učiniti samoubistvo.
Sada znam,
da şam te umorio,
tvoj rep se smirio,
i ako je to samo početak
moje osvete
moja prava osveta je pjesma,
nikad me nećeš otkriti i upoznati,
nikakvo svjetlo ne svijetli uhom,
i sa prolaznošću
i sa prolaznošću će utihnuti,
ja sam jezik – plamen,
vatra, koja je sagorjela
i neće prestati gorjeti
i peći.
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MAJA VIDMAR / Prevedel Zdravko Kecman

VRATA
Pred vratima stoji
Lotova žena.
Opet se okamenila
u bezvremenu između
guraj i vuci.
Za uvijek je
zaboravila
svoje ime.
Pod tuđim
imenom
bi svjedočila
još stoljeća
o gužvi
pred vratima.
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DOLAZIM ODMAH
***

I svi su me predmeti u kući milovali, odmah, od prvoga
trena. Kad sam se prvi put sklonila pod nadstreh, kućica se
zaoblila i usrknula me u se tako samorazumljivo, da je
moje srece još do jutra bilo ushićeno. Četvoronožna i
četvororučna životinja na ležaju je čitavu bezgraničnu noć uzdisala sa dvama glasovima, gunđala, smijala se, ridala; šuškala i pucketala je duša, opet jedna, opet cijela,
i zvijezde su zvonckale po dvorištu. Čuješ, čuješ, jesi li
gunđava od sna, ovijena u pređu blizine, počuj. To
je zvijezdino mlijeko, koje kaplje po žlijebu, to je krzanje
praznine, koja se tare o kućicu (svemirski škrgut!), to je
škripanje svemirskog praha. Ne, to škripi snijeg, minus deset je. To je tvoj dah, to je moj otkucaj, to je naša toplina, međugalaktički prostor zvižduka. Kosmos.
Kosmos. Šššt-t-t-t, ššt, ne kriči, ne kriči. Zašto ne
stupiš u moj krik? Kakav beskonačan prostor otvori!
Znaš, da si u mojim rukama opet dječak? I ti maloljetnica?
čitavo afričko pleme. Ne dotiči me se! Nemoj me dodidrivati. Ma
kakvi! Ljubkaću te čitavu noć. Mmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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PRIMOŽ REPAR / Prevedel Zdravko Kecman

IGRA
Čovjek pobjeđuje samo u igri.
U igri se život promijeni iz tragičnog u komično.
To je jedini način preživljavanja.
Jedini način, da te sunce ne oslijepi, je, da skriješ
pogled.
To je sva umjetnost. Bjeg i igra.
Samo sam se šalio ...
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ГЊИЈЕ ПОЕЗИЈА (похвала ружном)
Посвуда, на свим
континентима ~ ~, болно и непомично: гњије на часовима матерњег
језика, ~ у адвокатовој актовки, ~ на директоровом фикусу, ~ под
предсједниковом софом, ~ у ранцу матуранта, ~ у економлонцу
компаративисте;
гњије по старетинарнама, ~ у нуковом обавезном примјерку,
~ у ватиканској библиотеци, ~ у посланичким клупама, ~ на јахти
министарке културе, ~ у шиваоницама застава, ~ у празном гробу
кочевског војника, ~ у фараоновој гробници;
поезија у џепићу Титове униформе на Дедињу, ~ у споредној
олтарској кући, ~ на хладној хљебној пећи, ~ у крематорију, ~ у
ватрогасној књизи, ~ у опоруци, ~ у видовданском уставу, ~ у кашици
поквареног багера, ~ у ватри, ~ под мачем;
у депешама гњије поезија, под божићним дрветом, ~ ~, у Аљажевом
стубу ~ ~ , у Пиранском заливу ~ ~ , у родином димњаку ~ ~ , под
топларјем ~ ~, у Аугустиновим Исповиједима ~ ~, у Прешерновој
Врби, Врби, ~ ~
P. S.
Јејтсовом бауделаирју ~ ~ , Из те гњилежи народ сије-гњије, гњије!
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Iz hrvaških prevodov novejše slovenske poezije

Ivo Stropnik
(1966)

V hrvaščino prevedel
ŽELJKO PEROVIĆ
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labrnja
pjesnike treba natjerati
da zidaju elektrane, čiste snijeg,
kopaju ugljen, grade tunele;
pjesnike treba rastjerati:
iz gostionica, iz crkava, iz šuma
da nam ne izađu iz tamne sjene;
pjesnike treba utišati,
preglasno ulaze iz svoje tišine;
ali utoviti ih ipak treba
da osvajači ne dobiju osjećaj
da nam jezik vene;
pjesnike treba preparirati,
izložiti ih u muzeju novije
revolucije i promatrati njihove
spore ili brze oblike raspadanja;
preparatorke muza, da li biste išle
skupa s njima, iz čiste ljubomore
do nadahnuća
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elìksīr Prvo u gusto tijesto melankolije umiješaj litar snova. Sačekaj da melankolija naraste. Zatim tu vrelu juhu dobro ocijedi i ne
bacaj.

U oparak dolij isparinu stogodišnjega korijena i kani suzicu mladoga
pelina. Kada crvena tekućina potamni, dolij pola litra prokuhanog straha i
zasladi za vrh noža nadom.
Namoči suhu viticu užasa i dotoči osminu medene nedoumice. Stisni
još malo zmijske krljušti i pokrij listovima rogoza. Na to položi mahovinu
i na nju lagan kamen. Ostavi da dozrijeva u mraku i tišini i blizu organske
vode.
Ocijeđenim talogom namaži kamen. Kada se nakon nekoliko godina
crvenkasto orosi, možeš ga dignuti.

***
djevòjčica Mokrim poljupcima i vrelim dodirima na stablu zimzelena
pravimo djevojčicu. Nek’ ima tvoje obraze, nacrtaj joj čarobne oči – ti, što
crtaš tijelo. Kada djevojka dozrije, nek’ joj se po koži raspu zlatna pšenica i
mak.
Djevojčicu pravimo, od snježna platna, od tihih žitnih poljana. Mijenjamo godišnja doba. Tapkamo, rastresamo, zalijevamo gredice. Ispod pazuha
lepršaju vrane, rode, trepetljike. Trepere johe, breze i sjenice. Iz oznojene
ilovače diže se čar golih trava.
Djevojčicu pravimo, od crnog vina, od raženoga kruha. Tako sam se
sjetio kako je jedna mlada Primorka točila teran i cvrkutala u bokovima.
Tako sam se sjetio kako je jedna planinka Pohorka služila raževu pogaču i
za predžeđ večeri komad za komadom namakala je u kiselo mlijeko.
Djevojčicu pravimo, od nezavršenih pjesama, od snijegom zasutih rukopisa. Po radionici leže ogrisci tihih priča. Rime su pod otvorenim lusterom kao komarci obučeni u kratke suknje. Nad slatkim su vinom stišani
divlji ritmovi … Ne, to ne može biti sin.
(amor)
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BIJELI ŽITAR
I
Već nekoliko večeri posjećuje me Svevideći faun,
zaboravio sam ime njegovog polja; bijeli je žitar,
i zapamtio sam da je blizu velika rijeka.
Osam riječi ime njegova sela tvori
i svaki put kad ga doziva, drugim redom riječi zbori;
još nisam sreo čovjeka koji bi s takvom ljubavlju o svom
domu govorio.
Koliko je samo greda pod visokim sljemenima već
dotaknuo. Njegova kuća pored vode ima veliko mlinsko
kolo, a njegova kuća preko polja kameni vinski podrum.
Svevideći faun izražava se u krajolicima, on nikoga
nema u vlasti i nitko nije vlast nad njim.

II
Svevideći faun više ni ne kuca, smiješna su mu svaka
vrata, još nikada nije vidio ključ i nikada ne zna
da li kvaku povući gore ili pritisnuti dolje.
Svevideći faun dođe i mirno sjedne, uvijek sjedne
tamo gdje je sjeo prvi put.
– Tvoja je kuća u velikom neredu, kaže mi Faun,
i to je dobro, u neredu tražimo i uvijek
nešto nađemo, jednom pribadaču iz košulje, drugi put košulju;
kada tražimo nikada nam nije hladno, toplo nam je oko srca,
i još toplije postane kao mladoj žeravici u vatri
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kada iščeprkamo komad prošlosti koja je prije nas bila cjelina.
Ovaj tupi vršak, naprimjer, nekada je bio oštro
koplje za lov tvoga pretka, tako je taj čovjek svojevremeno
uspio preživjeti. A bi li ti znao preživjeti s kopljem?
– Bih – kažem.
– Onda je dobro – odvrati Faun – onda ćeš možda
dočekati starost koja ti je namijenjena i biti nekad gost
u mojoj kući.

33. ŠPILJA, ŠPILJA

glìnenā Na tebe mislim, špiljo u glavi. Grleći se u tebi, dva kamena,
krešemo dan i noć (rime na odstojanju), mrak jedno drugog opsežući. Pod
pomračenjem prariječi, nad bezdanom tijela u koje padaš sam, svakō jednu
glasnicu tresemo. Jesmo li se nas dvoje uopće ikad iselili iz temelja rođenja,
iz roja mraka?
Mračnost nas prati iz davne jame, gdje su mamutove kosti led lomile, a
životinjske ga kože topile do rane da smo mogli pretke na ćilime proljetnoga cvijeća položiti; gdje su nam vrhovi dojki tijela šarali, krvavi jeleni donosili sreću u lovu i figurice od rožine. Je li pečena glina zadržala dovoljno
uhvaćene krvi, krvi?
P. S.
I zavezala usta vjetrovima, vjetrovima?

***
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Tamo …
~ pod nepostrugani vosak ući, ~ u slobodni utisak udahnuti
neprirođenu dušu; ~, u praznu se špilju useliti, u stihokop; ~ k večernjoj
rijeci, ~ pod šutljivu zastavu.
~, sasvim blizu njenog tijela ponirati; u ujed, samoću; ~, u
zmijski se svlak uvući, u njegov tinjajući gaz, u ovčju krv; ~ u bajku, pod
njene bijele šapice.
~, preko klesanja trenutka gaziti strahonadu. ~ preko uskih
vokala, ~ preko pijanosti! ~ pod grudnjak … ~, preko brda pelena pod
mliječne svodove. I ~ u jesensku objavu zašumjeti:
~, tješiti treba ovaj svijet bez početka, bez kraja, i u njemu
navijati oprugu za tihe tiktaje rijéči, rijéči*
__________
* odjek rijêči (ponekad u špilji glave odjekuje cijela pjesma, ali najčešće od gluhih zidova
ne odjekuje ništa)
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KOBALT

(Inženjer i Jezik)
JEZIK: Kada se dotaknem čudesnih vijuga
u inkubaciji sam, moja opazna pojavnost
ostane još samo čujna, vratna žila
postane troma i smisao šutnje jednostran.
Posuđujem strašna znamenja, udahnuta
u vodikove formule i orošena u epruvetu –
INŽENJER: Nema velikih riječi između jezgre
i molekule, atomi se raspadaju i pretvaraju
u energiju, atomska jezgra je gusta i teška,
najstrašnija je riječ kobalt.
JEZIK: Bomba koju možeš najaviti
jednom jedinom riječju može zdrobiti svijet!
Zanijemim pred takvom ogromnom riječju koja
samo jednom izlazi iz usta i više ih ne zatvara.
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JEZIK INTIMISTA
(General i Jezik)
GENERAL: Koji ću jezik govoriti
kada budem osvojio sve balkanske zemlje?
Moji su vojnici bili veliki pjesnici:
među njima takvi romantične
duše i proročanski simbolisti …
Obadvoji su se slomili, nijedan se nadrealist
nije održao na bojnoj crti!
Moji najhrabriji vojnici su
futuristi, oni će dočekati smisao
i slaviti na crvenoj zemlji –
JEZIK: I kad bi osvojio svo kopno
govorit ćeš jezik intimista, svake noći
govorit ćeš jezik one zemlje
kojoj će se približiti mrtvi vojnik.
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IZVIRNA
SLOVENSKA POEZIJA
XXI. ST.
Esad Babačić
Klarisa Jovanović
Milan Vincetič
Novica Novaković
Sara Špelec
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Iz novejše slovenske poezije

Esad Babačić
(1965)
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Iz novejše slovenske poezije / Esad Babačić

Tranzicijska
Pusti poezijo, sine.
Ni tu denarja,
Nobenega.
Naj jo pišejo
Belorusi,
Oni tako nimajo
česa izgubiti.
(Divan, 2006)

***
Poezija ne kriči.
Poezija boža
tiste, ki kričijo.
(2014)
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***
belina reke
utopi krogotok
večera
ni te več
žar
kamna
potuje
skozi
komorno vesolje
vsak zdrs
volje
je ukaz
miline
nevidnega

***
strah me je
da je tebe strah
mene
in da ne veš
ničesar
o kamnu
ki leti
v prazen prostor
žarek
v kamnu
sem jaz
žarek
prikovan na
mestu
kot zlo
odsluženega
boga
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Samostojnost
Kako si lahko s plešastim,
triinštirideset let starim Bosancem,
ki se smeji lastnim šalam.
Opozorila sem te,
da ti bo vzel vse,
ker tako nima ničesar.
Tako kot tisti
iz mehiških milnic.
Od bivše žene je
uspel odnesti dolge
gate. Kot doto za
minule grehe.
Boš videla,
da se s tem ne bo
zadovoljil.
Njegovi apetiti
so zrasli.
Boril se bo
za te gate
in jih pral sam.
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UMIRANJE NA POLOŽNICE
Nisi maral poezije
in tistih,
ki jo pišejo,
samo položnice si plačeval,
zase in za svoje,
samo obroke si plačeval
in molčal,
zase in za svoje.
Čeprav te ni nihče ničesar vprašal,
čeprav si bil vedno dolžen,
sebi in drugim.
Plačeval si
in čakal,
da pride dan,
ko ne bo več položnic,
ko ne bo več obrokov,
zate in za tvoje otroke.
Verjel si, da je tako prav,
da je edina sreča na obroke,
da se splača,
kar se pošteno plača,
ker dolg ubija hitreje,
si se tolažil
in si kupoval čas,
v katerem te je
bilo vse manj,
položnic pa vedno več.
Še jeza te je minila,
ko si se zavedel, 					
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da boš plačeval do smrti
in da boš še potem
na položnicah,
z imenom in priimkom
svojih otrok.
In da boš končal
v neki pesmi,
bedni
neplačani
pesmi.

***
Moje nebo ni modro,
dokler imaš ti
rdeče oči.

***
Vsi tonemo
z lasmi
v rokah.

***
Poljubi v dežju
so višji.

***
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Mati briše
madeže lastnih zahval.

Iz novejše slovenske poezije / Esad Babačić

***
Sin moj,
kamen
mi vzame
vso roso.
Nosim ga
namesto
pričakovanja,
namesto
tebe.

***
Oče,
nekateri ljudje
samo dvignejo pogled
in že umrejo z nami.

***

BIVOL
Rad imam bivole.
A kaj naj s tem.
Tukaj jih ni bilo.
In četudi bi bili,
bi poginili od žalosti.
Sami vase
bi se pogreznili,
kot očetje brez otrok,				
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kot pesniki brez rok.
Nobene reke
ne bi prečkali,
nobenega gozda sekali.
Tukaj so gozdarji zakon,
brez oken so njihove
kočice na dveh nogah,
na drevesa se naslanjajo,
kot občine, ki ne živijo
samih sebe.
V prerijo so postavili
cerkvice iz masivnega
betona, okrog travo,
ki je nihče ne pase.
Vse gre samo vase.
Bivoli bi se sporekli
okrog sebe in zabodli
asfalt okrajne ceste,
ki ne bo nikdar obvoznica.
Samo zatohla žalost
zapira vrata verande,
ki te drži skupaj
ob nedeljah.
Bivol okrogli
se odpravi ven,
ker je sam vse.
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PRIHODI, ODHODI
Dovolila sem mu,
in to je vse.
Najprej mi je bilo neprijetno,
kot da bi počela nekaj nespodobnega,
nekaj, kar se ne sme,
ne vem, kot …
kot da bi varala življenje.
Seveda sem se motila,
tako kot se moti večina živih.
Bolj ko se mi je življenje
dozdevalo majhno,
nepomembno in žaljivo do vseh,
ki verjamejo vanj,
pogosteje sem se pogovarjala
s tistimi, ki so se odločili,
da ga končajo po lastni volji.
Na neki način sem jim začela
celo zavidati;
bili so dovolj pogumni,
da so odšli na drugo stran.
Saj za to, kar živimo tu,
pri nas, danes,
res ne potrebuješ poguma …
Tako sem razmišljala,
ko sem čakala na zadnji vlak.
Kje, kdaj in kako.
Le to me je še skrbelo …				
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Končno bom naredila nekaj
zares velikega,
v tem svojem majhnem,
zavoženem življenju.
Že dolgo sem vedela,
da je strah tisti,
ki nas drži tu, do konca,
ne glede na vse,
strah pred smrtjo in življenjem.
Morala sem se mu upreti.
Vedela sem, da bom takrat,
ko ga premagam, končno pripravljena.
Bolj ko sem se ga zavedala,
mu zrla v oči, manjši je postajal.
In jaz sem postajala vse bolj živa.
Nesrečno ljubezen je zamenjala sreča,
ob spoznanju, da imam popolno
svobodo odločanja.
In da se razumemo;
nisem obupala, nikakor ne.
Ker česa takšnega si tu
ne smeš dovoliti.
Tu, kjer živim, nihče ne obupa,
ker se to ne spodobi;
to je skoraj večji zločin
kot samomor.						
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Tako kot se
ne spodobi več
pisati pesmi o obupu.
Tu te preprosto odpišejo,
kot stare knjige,
kot delavce z juga,
ali pa te pustijo v prodajo,
pod ceno,
dokler se ti ne upre
lastno življenje
in preprosto odnehaš.
Torej bom storila največ,
kar lahko storim sama zase.
Le tako bom odšla ponosna,
samo tako bom ohranila
tisto malo časti.
Ta svet je že tako sam sebi dovolj,
toliko samozadostnih,
samovšečnih ljudi je na njem.
Še opazili ne bodo, da me ni več,
tako kot me ne opazijo zdaj in tu.
Veliko sonce je v meni,
žari globoko,
tako globoko,
da ga lahko vidim le jaz.
Odnesla ga bom s seboj,
dol, pod nebo.
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***
Tisti občutek
blage nadvlade,
ki teče
po sivem
asfaltu;
krive noge
na iks,
zlate nogavice
nagega dekleta
si hotel.
In veter
pod njenim
oblakom,
ki joče
sam
za seboj.
(Prihodi, odhodi, 2013)
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(1954)
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Klarisa Jovanović (1954, Ptuj), pesnica, glasbenica, pevka in prevajalka. Rodila se je na Ptuju, otroštvo pa je preživela v Izoli, kamor se rada
vrača. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je diplomirala iz francoščine in
primerjalne književnosti. Prevaja iz novogrščine, hrvaščine, srbščine, makedonščine, francoščine in italijanščine. Prva knjiga, prevod romana Otok v
luninem popku grškega pisatelja Filipposa Drakondaidisa, je izšla leta 1986.
Do leta 2001 je objavljala prevodno leposlovje, prozo in poezijo v literarnih revijah in radijskih oddajah. Leta 2001 je po naročilu Inštituta za novogrške študije iz Strasbourga prevedla antologijo grške literature 20. stoletja,
leto kasneje pa še antologijo turške literature 20. stoletja (po grškem prevodu). Sledili so knjižni prevodi: Luči na odprtem morju, antologija grške
kratke proze (2003), novela Maniker grškega pisatelja Hristosa Hrisopulosa (2005), roman Nevarna kuharija grškega pisatelja Andreasa Staikosa
(2005), roman Ministrstvo za bolečino hrvaške pisateljice Dubravke Ugrešić
(2005), pravljica O skopuhu, ki se je skril v blagajno grškega mladinskega
pisatelja Evyeniosa Trivizasa (2006), roman Gen za dvom grškega pisatelja Nikosa Panajotopulosa (2008), roman Sneg v Kazablanki makedonske
pisateljice Kice Kolbe (2008), Široko morje, beli breg, pravljice iz dežel Sredozemlja (2008), pravljica O miški, ki se je želela dotakniti zvezde grškega
mladinskega pisatelja Evyeniosa Trivizasa (2010), roman Mala Anglija grške pisateljice Ioanne Karystiani (2012), roman Ob volčjem svitu se vračajo
grške pisateljice Zyranne Zateli (2012). Prispevala je podatke za Slovenski
veliki leksikon (2003–2005) za 100 grških pisateljev, dramatikov, pesnikov
in esejistov od 11. do 20. stoletja. Za Luči na odprtem morju je 2004 v Atenah prejela nagrado Združenja grških književnih prevajalcev.
Od 2007 se uveljavlja tudi kot pesnica. Izdala je dve pesniški zbirki: lirsko
pesnitev ZGIBAN PREK MURE (2007) in zbirko haikujev KIMONO, NA
OTIP (2013). Je članica Društva slovenskih pisateljev.
Kot glasbenica je na slovenskem glasbenem prizorišču navzoča od začetka 90. let. Njen repertoar obsega uglasbeno poezijo in priredbe ljudskih
pesmi, poleg slovenskih tudi tistih iz dežel nekdanje Jugoslavije, južne Evrope in vzhodnega Sredozemlja. Precej se je ukvarjala tudi z glasbo sefardskih
Židov. Sodeluje z domačimi in tujimi glasbeniki. Znana je tudi kot izvajalka
uglasbene poezije.

Iz novejše slovenske poezije / Klarisa Jovanović

IZGNANA
(odlomek iz pesnitve)
Prolog
Izgnala sem se iz očetove hiše.
Izgnala sem se iz nje, še preden sem jo dodobra
spoznala. Še preden sem pogledala v omare,
polne zapuščenih, praznih oblek, ki bi rade
spet bile telo (podpazduh se še
vedno drži vonj po ljubljenju ali usihanju, saj
je vseeno), oblek, katerih rokavi še vedno
vztrepetavajo ob misli na kožo, ki so jo
objemali (ovratniki še kar
podrhtevajo v ledenem pišu, ki ščipa vanje).
V omare, polne praznih oblek, tako
žalostno praznih, tako grozljivo negibnih.
In vendar vem, da čakajo na vstajenje,
na besedo, ki jih bo izročila tvojemu
spominu

I.
Izgnala sem se iz očetove hiše.
Stala sem sredi nje, kot bi stala sredi
zemlje. Čutila sem, kako grmi v njeni
notranjosti, viharji so jo razdirali, lesene
ure so urno premikale svoje kazalce, in
vendar se je čas v njej komaj premikal.				
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Stala sem sredi nje in srkala njene vonje:
sesirjeno mleko, ovčja koža na žgočem
soncu, dim, ki lebdi nad suho zemljo.
Glasovi so žebrali poganske molitve in
z njimi zastirali okna, vrata so ječala pod
udarci. Ob ognjišču so posedale sojenice
in s prstom kazale vame: ti, ti, ti

II.
So posedale in s prstom kazale vame
In meni je bilo tuje in obenem toplo pri
srcu. V kotlih je venomer brbotalo, ovce
so se same ponujale v zakol. V zakol.
Škarje so kar same, žk žk žk, strigle
ovčje kodre, ovce so se, obnorele od
strahu pred kovinskimi rezili, zaletavale
v moška bedra, v primež moških stegen.
Beeee, beeeee, beeee, je rezalo v
polmrak, beeee, beeeee, beeeee,
je rezalo, je hlipalo, je hlipalo,
je rezalo, je hlipalo, je hlipalo,
žk beee, žk beeee, žk beeee

(Govorijo škarje:
Ja, tako smo delale, tako, kot
so nas gnale njih roke, njih roke
pa so gnali ukazi, ki jih ženejo
od začetka časov, brez milosti:
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žk, odrežemo, žk, pade koder,
žk in nit se skrotoviči, žk in vrv
pade, kot bi bila iz svinca, žk in
popkovnica obvisi kot črevo v
ženskih rokah, žk, obvisi v ženskih
rokah in se razcveti: popek sveta.
Me pa še naprej klestimo, klestimo
njegove brste, klestimo njegovo
listje: kdor preživi, se okrepi.)

III.
Je rezalo v polmrak in jaz,
pogreznjena vanj do pasu, se
nisem mogla premakniti in ne
krikniti. In vendar sem bila na
varnem. Iz opečnatih sten je vel
vonj po blatu, strjenem na sončni
pripeki. Videla sem oznojena moška
telesa, ki so se sklanjala nadenj,
ki so ga gnetla z rokami in nogami,
ki so dihala vanj. Bila sem na varnem.
Videla sem jih, strice in bratrance,
žive in zdavnaj pokojne, nešteto kolen
naprej in nazaj, kako me ščitijo.
Kajti: dokler bom v njihovi hiši,
mi nihče ne bo skrivil lasu na glavi.
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IV.
Nihče mi ne bo skrivil lasu na glavi,
so zagotavljali. Nihče, so v zboru,
enoglasno vzklikale tete in sestrične,
babice in prababice, žive in že zdavnaj
prekopane, prekopane in preorane,
okrašene z živalskimi in rastlinskimi
imeni. Nihče, so vzklikale in si
skrbno česale lase in mi skrbno
česale lase in si jih spletale in mi
jih spletale, prsti so jim vztrepetavali
kot vešče na razsvetljeni šipi:
z glave na las, z lasu na prt,
s prta skozi okno, v veter, v noč
(Govori prt:
Odkar vem zase, se podstavljam
pod komolce in dlani, pod brade,
s katerih kaplja in teče. Nad mano
sopejo prsi: dvigajo se in spuščajo,
dvigajo in spuščajo. Vinski madeži
rastejo kot gobe. Po potrebi sem
tudi rjuha. Takrat ovijem telo,
pripravljeno za zadnjo pot. Takrat
se prsi nič več ne dvigajo in spuščajo.
Tako koristim živim in mrtvim.)
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V.
Kot vešče na razsvetljeni šipi
so vztrepetavali njihovi prsti,
kar naprej in naprej, kajti dela
je bilo veliko in obred je terjal
priprave. Pretehtati vsako besedo,
izmeriti vsak korak. Izbrati žrtveno
jagnje. Pogrniti mizo. Narediti
senco. Poklicati bližnje: žive pa
tudi zdavnaj pokojne. Obdali so
me s svojimi telesi kot živi zid,
kot živi ščit in vedela sem:
nihče od zunaj me ne more raniti,
nihče od zunaj mi ne more do živega.
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Milan Vincetič
(1957)
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Bocca della verita
Ljubezen
V ozadju parnik
in struga ki bo reka
na premcu senca
vpeta med človeka
ki se držita
ne preveč objeta
medtem ko s krme
prešerno trobi
rumeni zastava
in na smrt nagaja

Klobuk
Bo žaltavo bo
za guvernanto
ki je kupila klistir
ali za obešenca
z nabreklim
ki pristaja
od vsega hudega
da bi zabredla
po tvoj klobuk
v jezero
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Saksofon
Ti s kopeli vzeta
jaz z moškostjo
ki se otepa
doli pod balkonom
pa plašen saksofon
ki mijavka
in čivkari
vsevprek za naju
ker da je jutro
da ni take noči

Poletje
Pa zadega peskokop
pismo v steklenici
v katerem roka
skrbno in čitljivo
ga izroča
peni in tokovom
da ga poneso
do njemu drage
do njemu ljube
do obema tuje
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Lolita
Stol pa se je kar
po pasje uleknil
pod tvojo torbico
pod sivi balonar
skopuški modrc
krilo na zvon
karo žabicami
in hlačkami
ki so se neučakano
mečkale v rokah

Miramar
Beli se prebeli grad
klesan iz mlečne pene
v njem sobana
do soban
pod njim pomol
prostran privez
in senčna klopca
z zbogano perico
v srajci
zalega zamorca
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Breza
Pa je le vzdržalo
vseh devet tednov
in desetega pol
v motelski sobi
s čokato uro
in obrežno brezo
ter podoljem
tvojih dojk
ki ji je bilo
za skorajšnjo minuto

Sotiš
Lišček se je barval
v oljenko
radio v dopisnico
roka v prste
ki so mrščili
raz tvoje čelo
kot nažgana luna
ki je premižala
zeleno in rdečo
ljubica moja
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Sleporog
Večer posede
v kunčji prh
ti pa ljubko sama
odtegneš sanje
v knjigo knjig
do sleporoga
ki buha buha
v tesno okno
do pokore
v damskem stolpu

Lovec
Smešno se je godilo
njeni torbici
ko je bedrala
in joškala
in svedrala
vzdolž letališke
ki jo je klinčkal
nič kaj divji lovec
in ji prepasal
škrobasti životec
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Novica Novaković
(1965)
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Novica Novaković (1965, Ljubljana) je po izobrazbi pravnik, kot pe-

snik pa je opozoril nase že leta 1990, ko je na »Goranovem proljeću« prejel
jugoslovansko nagrado »goran« za mlade pesnike. Njegove »nadrealistične« pesmi so izšle v zbirki Raztegljiva tetovaža in bile prevedene v hrvaški
jezik. Do zdaj je objavil trinajst knjig, od tega sedem pesniških zbirk za
odrasle in šest za otroke.
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21

Cikel pesmi je nastal ob branju latinskih rekov, ki jih je napisal in v Pravni
praksi v rubriki Pozabljena latinščina objavljal prof. dr. Janez Kranjc.

Brezbrižnost
Non licet sui commodi causa nocere alteri
(Cicero)
Seveda, to je prava rešitev, vedno novi in novi predpisi, novi
zakoni, njihove spremembe, kopice sklepov, uredb, pravilnikov
in navodil, to nas bo spremenilo v boljše ljudi, to bo pripomoglo,
da bomo bolj pošteni in etični, da bo celotna družba naenkrat
bolj pravična, z novimi in novimi normami bomo dvignili vrednote
na najvišjo raven, vrnili bomo spoštovanje v skoraj izgubljeno
prihodnost, v trenutku bomo vsi človeški in solidarni drug do
drugega, vse, kar je bilo nakradeno in izropano, bo spet postalo
skupno dobro, tako je, zato ustvarjajte paragrafe, pisuni, in nam
še naprej mečite pesek v oči, a tega peska in megle, ki jo umetno
ustvarjate, vam bo počasi zmanjkalo, takrat bo zmanjkalo tudi
črnila za vaše člene in odstavke, brezbrižnost počasi izginja in
vse bližje je ura, ko bo brezobzirno bogatenje dobilo svoj epilog,
pogoltni posamezniki pa bodo končali v Kerberjevih gobcih.
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Razum
Si vis omnia tibi subicere, te subici rationi; multos reges, si ratio te rexerit
(Seneka)
Je res samo razum zmožen dojeti, kaj je prav, ločiti dobro in
slabo, pravično in krivično, razumeti, da kar je legalno, ni
nujno tudi legitimno, ali je edino razum lahko zares pravo
vodilo, morda, kdo ve, logični razmislek resnično lahko razreši
marsikaj, nam pomaga izviti se iz primeža potrošniške miselnosti
in neprikritega zavajanja političnih reklam, prebiti se skozi mline
vsemogočne birokracije, dojeti probleme in jih uspešno rešiti,
začeti ceniti tudi kakovost poleg količine, verjetno res, čeprav
je razmišljanje naporno, saj smo v svoji osnovi leni in težimo
k najlažji poti za dosego navidezno pomembnih ciljev, pa vseeno,
včasih je treba prisluhniti tudi srcu, ki bije v prsih, razum in srce
pa nas lahko skupaj vodita po poti kreposti in sožitja z naravo.
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Stisk roke
Ibi potest valere populus, ubi leges valent
(Publilij Sirec)
Pravična in poštena družba je v osnovi mogoča samo tam, kjer
ljudje spoštujejo sprejete dogovore, kjer stisk roke še vedno nekaj
pomeni, kjer se lahko zanesemo drug na drugega, obenem pa
spoštujemo vladavino prava in veljavne zakone, ki pa morajo
biti primerni in resno mišljeni, da jih bo mogoče uresničevati, in
ne preglomazni, saj je obče znano, da ima najbolj izprijena država
največ zakonov, zato mora država razumsko in smiselno ravnati,
strokovno in po pameti je treba sprejemati zakonodajo, ker se
lahko v nasprotnem primeru znajdemo v začaranem krogu,
ko so nenehno potrebni novi zakoni, novi predpisi, lukenj in
nedorečenosti pa je vedno več, zato je potrebno zaupanje,
zato je potrebna kultura, dvigniti moramo raven optimizma,
prisluhniti drug drugemu in pogledati v oči, ko stisnemo roko.
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Avtoriteta
Ubi nil timetur, quod timeatur nascitur
(Publilij Sirec)
Bogastvo ni isto kot avtoriteta, enako velja za politični vpliv in
surovo moč mišic, ne, daleč od tega, avtoriteta je nekaj čisto
drugega, je mešanica dobrih zgledov, odgovornosti, kulture
in discipline, en dober zgled zaleže več kot sto in sto besed,
odgovorni smo do staršev, potomcev, do prijateljev in družbe,
navsezadnje smo odgovorni do samega sebe, za drobne stvari,
za majhna dejanja, za komaj vidne reči, kultura je nekaj več
kot morala, kot etika ali vrednote, je vse skupaj in še mnogo
več, disciplina pa je temelj ustvarjanja in osnova za uspešno
organiziranje majhne ali velike skupnosti, vse to je avtoriteta
in še veliko, veliko več, brez nje bi bili mi in naši otroci
izgubljeni, družba kot celota bi bila brez pravega kompasa,
tavali bi brez pravega cilja, na robu nasilja, na robu vojne.
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Dobro in zlo
Honestum id intellegimus, quod per se ipsum possit iure laudari
(Cicero)
Prijatelji, prenehajmo si zatiskati oči, naj nam ne bo vseeno, ozrimo
se okoli sebe in poskusimo preprečiti nepoštena ravnanja, ki smo jim
priča v vsakodnevnem življenju, vse skupaj traja že mnogo predolgo,
vse skupaj se je počasi, z majhnimi koraki, razraslo v veliko zlo,
ki nas duši in nam onemogoča normalno življenje, dajmo, uprimo se,
vsa svoja prizadevanja usmerimo v iskanje dobrega, v poštenost in
pravičnost, še prej pa moramo pozabiti na sleherno korist, ki bi jo
lahko imeli z mižanjem, pa čeprav bi nam to prineslo trenutno
ugodje, ne, občutek za to, kar je prav, naj bo od zdaj vedno na prvem
mestu, pri vseh nas, ki še vedno sanjamo in ki še vedno upamo.
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Hec
Nec in eadem intentione aequaliter retinenda mens est, sed ad iocos
devocanda
(Seneka)
Hej, ustavi se, vsaj za trenutek se umiri, sicer se ti lahko primeri,
da boš postal samo še ena žrtev bolezni, ki se imenuje kronično
pomanjkanje časa, in pristal boš na pokopališču nenehne naglice,
prav nikamor se ti ne mudi, vse težave, vsi problemi, vsa teža,
ki jo nosiš na hrbtu in zaradi katere si že popolnoma zgrbljen in
puklast, vse to lahko počaka, nikamor ne bo izginilo, izginil pa bo
občutek, da se ti neznosno mudi, in zaznal boš, da se notranja
napetost umirja, nenehno hitenje te najeda od znotraj, namesto
da bi imel več časa, ga imaš vedno manj, predvsem pa nimaš časa
zase in za druge, ki te obkrožajo in ki te imajo radi, nimaš časa,
da bi se spomnil, kako si se kot otrok veselil in smejal, kako je bil
ves svet samo tvoj in kako je bil čas brezmejna kategorija, zato
se ustavi za trenutek in ta trenutek naj postane ura, ura pa dan in
tako naprej, takrat boš začutil notranji mir in veselje, zdelo se ti bo,
kot da lebdiš ali pa na hrbtu ležiš na zrcalni gladini kristalno
modrega jezera, takrat povej drugim kakšno šalo, da se bodo tudi
oni nasmejali, občasno se ustavi na ulici in si v mislih povej šalo
ter se ob tem prešerno nasmej, povsem vseeno je, če te mimoidoči
pisano gledajo, pomembno je, da si radosten in prijazen, s tem bodo
tudi vsi okoli tebe sproščeni in pot do sreče bo naenkrat odprta.
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Vodja
Nec bene vivi sine bona re publica posset,
nec quicquam civitate bene constituta beatius
(Cicero)
Zaupaj nam, koliko si v resnici pošten in pravičen, koliko moder
in razgledan, ali se v tebi morda skriva kateri od sedmih smrtnih
grehov, katere vrednote so zate najpomembnejše, ali si zjutraj,
ko se pogledaš v ogledalo, s čistim srcem prikimaš in optimistično
pomežikneš, vedoč, da je tvoja morala še vedno enaka, da se nisi
spremenil in spridil, da se nisi niti za milimeter odmaknil od poti,
ki si jo ponudil in zaradi katere si tam, kamor smo te državljani
postavili, od poti, ki obljublja povezanost in solidarnost, ki je
tlakovana z empatijo in sočutjem, zaupaj nam vse to, da ti bomo
lahko zaupali, da se ne bomo počutili opeharjene, ogoljufane,
ujete, da se bomo lahko poistovetili s skupnostjo, z državo, s tabo.
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Sara Špelec

Sara Špelec (1985, Maribor), po izobrazbi rusistka in primerjalna

slovanska jezikoslovka; prevajalka in pesnica. Bila je urednica zbirke Sto
slovanskih romanov v Sloveniji. Kot mlada raziskovalka na Oddelku za
etnologijo in kulturno antropologijo se ukvarja z etnologijo in ideologijo
Balkana ter življenjem in vladavino Aleksandra Karađorđevića I. Med njenimi literarnimi prevodi (v slovenščino) so ruske pravljice in ruske ljudske
pesmi. Je ustanoviteljica Kulturno-gledališkega društva Reciklaža, katerega
glavni namen je širjenje kulturne in literarne dediščine slovansko govorečih
dežel. Sodeluje z Ruskim centrom znanosti in kulture, vodi mednarodne
festivale in kulturne projekte. Pripravlja pesniški prvenec Ljubezen v kiti.
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POT RDEČE KAPICE
Odšla je od doma pod kapo rdečo …
A misli, da gozd
ji pričaral bo srečo?
Da nanjo v grmovju
nihče ne preži?
Povsod volčjih jagod krvave sledi …
Obrni se v drugo smer,
Kapica draga!
Ko hiška bo blizu,
ti nič ne pomaga:
iz dimnika babica se že kadi –
če greš po tej poti, naslednja boš ti!
A Kapica jagode mirno nabira
pa zraven se volku poredno smehlja –
ta k sebi jo stisne, da komaj še diha,
pa vpraša, če jagode svoje mu da.
Leži, leži v hišici
(nič več rdeča),
težko se premika
(visoko noseča).
Razmišlja:
»Le kaj bo z menoj … kaj sledi?«
Če greš po tej poti,
naslednja boš ti …
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SVETOBOLJE
»Jejna, jejna!« srček bije.
»Šlika-šlaka!« smrt pove.
»Ne imej me za bedaka,
vem, da potrebuješ me!«
»Fej, nečista!« srček zine.
»Ni prostora za oba!
Se ti že cedijo sline?
Ven iz mojega sveta!«
»Kje pa, tepček!« smrt se brani.
»Kaj mi mar za tvoj zaklad!
V luno tuliš že od lani spat ne morem! Kaj bi rad?!«
S srčka odvali se kamen,
botri smrt se izpove.
»To je vse?« ga vpraša. »Amen!
Naj življenje se začne!«
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KLAVNICA
V klavnico sem se rodila –
življenje reže, reže …!
Vem, da bom že dolgo gnila,
ko me rabljev nož doseže.
Duh mrtvaški v vetru veje –
pod listjem trupla, trupla ...
Čas pa se nam smeje, smeje:
lica gnijejo osupla.
Tika-taka ura bije:
na mizo daš prašiča.
Roka nož v srce zarije –
boj se, boj hudiča!
Krik nedolžnega mladiča,
rabljeva prisega –
hop, na divji voz hudiča,
ki ga človek vprega …!
Spati, spati se mi hoče,
da prespim to zimo –
odprem oči in jagnje joče:
kri napiše zadnjo rimo.
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ŽIVLJENJE V FILMU
Nič hudega sluteč,
sprehajam se po cesti
in gledam na ljudi
kot revež na obresti …
Glej, ta je lep,
ta zanimiv,
a oni je zaseden!
Naj še poslednjič se ozrem:
prav vsak je greha vreden!
Kako je lepa ta gospa
in njena hčerka tudi!
(Gospa, pardon,
pa vendarle:
so to res vaše grudi?)
Kako sem sama …
Nič zato!
S to družbo se ne trudi.
V ta njihov svet,
kot mignil bi,
bo trčila reklama.
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VAMPIRSKA
Bil on je vampir in ona vampirka,
drug drugemu pila sta kri.
Zaspala sta lačna in vstala krvava:
prečuden je čas polnoči …
Rodilo se v krvi je dete:
po mami obraz, po očetu oči –
vsak svoje sta mu darovala,
a eden in drugi sta dala mu kri.
Jokalo, jokalo je malo vampirče,
po hiši je brisalo kri,
a nič ni zaleglo, saj kmalu, prekmalu
so novi vampirčki prišli.
A solze mladine se hitro sušijo:
obrt starih pride jim v kri –
želijo si, da s krvoločno partijo
v rdeča nebesa bi šli.
Bil on je vampir in ona vampirka,
drug drugemu pila sta kri,
dokler nista v krvi poslednjič zaspala,
kot takšnim se rado zgodi.
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LJUBEZEN V KITI
Moja dolga, bujna kita
zrasla je le zate,
v upanju, da enkrat skupaj
šla bova med svate.
Vanjo vse, kar sem, bom spletla
in pred svetom skrila
to ljubezen, ki pod njo
se v meni bo rodila.
Rada bi, da prvi boš,
ki pride in ostane,
ki iz nje razčesal boš
skrivnosti zavozlane.
A če, dragi, te ne bo –
zakaj sem se rodila? –
se iz dolge, bujne kite
kača bo zlevila.

DRAGEMU
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Preštej me, kot preštevaš svoje znamke,
kot dežele, ki bi rad jih še odkril,
kot diode, ki prišle so iz tujine,
kot besede, ki si v verze jih prelil,
kot Tolkienove nadzemeljske viline,
kot odtenke vsakodnevnih »ljubim te«,
kot trenutke, preden z mano se pokriješ,
ko naposled bo prešteto čisto vse.

Iz novejše slovenske poezije / Sara Špelec

***
Ljubim te, kot mačka ljubi miši,
ljubim te kot misel,
ki žgečka,
ljubim te kot noč,
ki dan poljubi,
kot izvir, ki v meni
brbota.

ŠKRLATNA PESEM
Ovij v škrlatno me nocoj,
s poljubi me prerajaj
in šepetaj mi,
da si moj:
prihajaj in odhajaj …
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OTROČJA
Lička mi božaš
in roke,
ramena,
še nosek mi včasih
ošvrkneš z dlanjo,
ko se počasi spustiš do kolena,
je vmesnih postaj
nekaj sto.
Le njih, ki so prve
ti dušo razkrile,
prebrale vse tvoje strani –
Pozabil si nanje …
Brez njih ne obstajaš.
Zakaj mi ne božaš oči?
***
Bereš mi Biblijo –
sveta prevara:
ti nisi Abraham,
le jaz sem Sara.
***
Tam na podstrešju
se ljubita strastno
muha in pajek.
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***
Rekel si mi: »Ljubim te.«
Že iz tvojih rožnih ust
kača se vali …

PRAZNINA
Prazna sem
kot votel list,
v katerem zima klije,
prazna
kakor hladna dlan,
potem ko strup popije,
prazna
kot poljub brez sle,
kot žalost zaigrana
in vsa prazna
v prazno zrem,
ko školjka je
posrana.
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Andrej Pleterski (1979), prevajalec poezije idr. leposlovja
Knjižni leposlovni prevodi:
• Nick Cave, Ko je oslica zagledala angela (Modrijan, 2011) /angl. roman/
• Nick Cave, Smrt Zajčija Munra (Modrijan, 2011) /angl. roman/
• Gale Burns, Kaj smo spoznali na igriščih (Študentska založba, 2012) /angl.
izbor iz poezije/
• Jana Bodnárová, Punčka iz stolpa (Sodobnost, 2013) /slovaški otroški roman/
• Josip Osti, Sredi sveta (pesem You Departed …) (Študentska založba,
2013) /angl. izbor/
• Laurence Plazenet, Sama ljubezen (Sodobnost, 2014) /franc. roman/
Revijalni prevodi /proza/:
• Jana Bodnárová, Insomnia (odlomka iz kratke proze) /Mentor, 2012/
• Brane Mozetič, kratka zgodba Kino iz zbirke Pasijon (1993) (v soavtorstvu
s Kristíno Potočňákovo) /Enter+, 2012/
• Pavel Vilikovský, Pes na poti (odlomki iz romana Pes na ceste, 2010) /
Apokalipsa, 2013/
• Uršuľa Kovalyk, Pet zgodb (iz zbirke Travesty šou, 2004) /Literatura,
2013/
Revijalni prevodi (Slovenija) /poezija, izbor/:
• Lucija Stupica, izbor poezije iz treh zbirk (v soavtorstvu s Kristíno
Potočňákovo) /Rp. Lirikon21, 2010/ (v slk)
• Erik Jakub Groch, Em (izbrane pesmi) /Rp. Lirikon21, 2011/ (iz slk)
• Michal Habaj, izbrane pesmi /Rp. Lirikon21, 2011/ (iz slk)
• Agda Bavi Pain, izbrane pesmi /Rp. Lirikon21, 2011/ (iz slk)
• Alojz Ihan, Salsa (izbrane pesmi) /Rp. Lirikon21, 2012/ (v angl.)
• Dušan Jovanović, Nisem (izbrane pesmi) /Rp. Lirikon21, 2012/ (v angl.)
• Josip Osti, Na križu ljubezni (izbrane pesmi) /Rp. Lirikon21, 2012/ (v
angl.)
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• Nick Cave, Do konca sveta (izbrane pesmi) /revija Srp, 2013/ (iz angl.)
• Jana Bodnárová, izbor iz zbirke S periferij (2013) /zbornik Dnevi poezije
in vina, Beletrina, 2014/ (iz slk)
• Dana Podracká, izbor iz zbirke Kubus (2014) in neobjavljene /Rp.
Lirikon21, 2014/ (iz slk)
• Veronika Dianišková, izbor iz zbirke Zlati pavi razpadejo v sneg (2014) /
Rp. Lirikon21, 2014/ (iz slk)
• Milan Dekleva, izbor iz zbirke Audrey Hepburn, slišiš metlo budističnega
učenca? (2008) /Rp. Lirikon21, 2014/ (v angl.)
Prevodne objave (tujina) /poezija/:
• Lucija Stupica, Nádherní zatratenci (pesem). Antológia súčasnej
slovinskej literatúry, Univerzita Komenského Bratislava, 2010. (v
soavtorstvu s Kristíno Potočňákovo)
• Lucija Stupica, 4 pesmi iz zbirke Otok, mesto in drugi (2008) (Kada
barbari dođu / When the Barbarians Arrive: zbornik 6. mednarodnega
festivala sodobne poezije; Zagreb: Brutal, 2011) /v angleščini/
• Lucija Stupica, Rdeča pokrajina / The Red Lanscape (pesniški cikel)
(literarno-likovna inštalacija, Cultuurloft, Gent, Belgija, 2011) /v
angleščini/
• Iztok Osojnik, 2 pesmi /revija Enter+, 2012/ /v slovaščini/
• Milan Dekleva, 3 poetične meditacije iz zbirke Etimologija pozabe (2012)
/revija Enter+, 2012/ /v slovaščini/
• Andrej Rozman - Roza, 5 pesmi (iz knjig Izbrane Rozine v akciji (2011)
in Mali rimski cirkus (2010)) (v soavtorstvu z Jánom Gavuro) /revija
Enter+, 2012/ /v slovaščini/
Mentorski prevodi (iz slovaščine) /proza/:
• Miniromani (prozne miniature slovaških avtorjev: Alexová, Bodnárová,
Kollár, Lavrík, Mičuch) /revija Mentor, 2012/
• Ján Milčák, Trinajsta sobana (otroške zgodbe) /revija Mentor, 2013/
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• Pozitivci: sodobne slovaške humoreske (10 zgodb 11-ih avtorjev) /JSKD,
Zbirka Mentorjeva prevajalnica, 2012/
• Víťo Staviarsky, Negovalčevi zapisi (odlomek iz novele) /revija Mentor,
2014/
Nagrade in priznanja:
• Lirikonov zlát 2012 za vrhunske revijalne prevode slovenske poezije XXI.
stoletja v angleščino (Ihan, Jovanović, Osti)
• Posebno priznanje Oddelka za slavistiko Filozofske fakultete UL
»za večletno mentorsko delo s študenti slovakistike na prevajalskih
delavnicah in uredništvo knjige Pozitivci: sodobne slovaške humoreske«
(dec. 2012)

***
Iz Lirikonovega pogovora s prevajalcem Andrejem Pleterskim
Nastopaš v vlogah prevajalca angleške, francoske, slovenske, slovaške
književnosti, literarnega mentorja, urednika, vodje prevajalskih delavnic,
publicista in moderatorja. Kaj je zate književno prevajanje? Kruh, konjiček,
strast ...?
Strast, za katero si prizadevam, da bi bila kruh. Okrog nje se vrti vse
ostalo. V svojem bistvu je zbliževanje kultur v njihovi različnosti. Živim ga
tudi v etičnem smislu – kot drzen izziv svobode, spoštovanja drugačnosti,
sprejemanja drugačnih idej, nazorov, torej tudi kot obliko solidarnosti z
avtorjem, kulturo in stvarnostjo. Vedno znova od mene terja osvobajanje
od samoumevnosti, površinskosti, terja odgovore na vprašanja, kakšno je
stališče avtorja, literarnega lika, pripovedovalca, lirskega jaza, zahteva tudi
samoizpraševanje, kakšno je moje stališče in ali bi vanj veljalo podvomiti.
Verjamem, da me dela boljšega človeka, a tudi vseskozi iščočega.
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Kaj odloča o izbiri literarnega/umetniškega besedila/knjige za prevod?
Prevajalčev okus, znanje oz. sposobnosti prevajalca ali prepoznavnost, vrhunskost avtorjev in književnih del? Ali predvsem berljivost ali morda naročilo
založbe?
Po navadi je jeziček na tehtnici vrhunskost (še bolje: nagrajenost) izvirnega dela, neredko pa zgolj tržna perspektiva (ki seveda izhaja iz prepoznavnosti) – pogosto ne glede na vse druge ozire.
Po lastnih izkušnjah tudi možnost subvencije, na slovenski ali tuji strani, s čimer imata kakovost ali berljivost prevoda in izvirnika še najmanj
opraviti, uredniki pod vplivom stanja v kulturi namreč postajajo menedžerji (papirologi), zaželeno je, da so takšni že v izhodišču, da se znajo prijavljati na razpise in zagotavljati sredstva. S samim besedilom se v fazi izbire pretirano ne ukvarjajo, če za njim stoji nagrada ali zveneče ime. Po drugi
strani pa nezveneče ime le stežka prepriča s še tako odličnim izvirnikom ali
prevodom, s čimer se srečujem v prizadevanjih po uveljavljanju slovaških
književnih del.
Kakšna je vloga književnega prevajalca? Prenos besedila iz enega jezika v
drugega ali tudi kaj več?
O tem so bili preliti potoki črnila – vendar so take diskusije vselej dobrodošle! Gre za dokaj dinamično vlogo. V zadnjem desetletju vesel opažam, da se tudi v Sloveniji vsaj med kulturno srenjo širi splošna zavest, da
je prevajalec medkulturni posrednik, najsi bo usmerjen v književno ali tehnično prevajanje. V 80. letih je namreč tudi v prevodoslovju zaradi zgodovinskih sprememb prišlo do spremembe paradigme, t. i. kulturnega obrata,
od koder ni bilo več poti nazaj, kar je intenzivnost globalizacije še pospešila. Prevajalčevo posredništvo gre danes razumeti dvojno: (1) posredniško
dejanje je že sam prevodni postopek z vsako mikrobesedilno rešitvijo, (2)
s fizičnim in virtualnim zbliževanjem kultur prevajalec vse bolj prevzema
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dodatne vloge; svojim avtorjem je turistični (kulturni) vodnik, lobist, srečuje in posvetuje se s t. i. kulturnimi informanti, neredko nudi »domačo
rezidenco« raznim subjektom na področju kulture, jih usmerja ali nagovarja, je moderator dogodkov, priložnostni tolmač, spremljevalec na festivalih. Tovrstne zadolžitve so mnogokrat popestritev sicer dokaj samotnega
dela, a žal odnašajo veliko časa, denarja pa v glavnem ne prinašajo. Tako
posredništvo ni zelo na očeh, odrazi se šele v prevodnih izdelkih. Zaradi
medmrežnih možnosti se krepi dejavno sodelovanje z izvirnimi avtorji pri
nastajanju prevoda, kar sicer še ne zagotavlja uspešnih ciljnih ubeseditev,
vsekakor pa prinaša dober občutek povezanosti, globlji vpogled v avtorjevo
razmišljanje.
Prevajalčeva vloga je torej vselej kulturnoposredniška, medtem ko je
vloga prevoda spremenljiva, podvržena vsakokratni prevajalčevi presoji
glede njegove optimalne funkcije v ciljnem literarnem sistemu, v katerem
delujejo določene prevodne norme, ki so rezultanta sistemskih odnosov
med vsemi subjekti (uredniki, kritiki, lektorji, bralci ...). Na podlagi tega v
prevodnem procesu nato sprejema svoje odločitve.
Ali je znanje jezika dovolj za prevajanje leposlovja? Kakšne sposobnosti,
znanja mora imeti književni prevajalec? Ali je razlika med prevajalci proze in
poezije?
Morda bo zvenelo nenavadno, vendar je jezikovno znanje v odnosu
do kulturnega za književno prevajanje vse manj osrednje. Za razvozlavanje tujejezičnega izvirnika je (tudi za redkejše jezike) namreč na voljo
toliko spletnih virov, jezikovnih priročnikov, splošnih in specializiranih
eno- in večjezičnih slovarjev, tezavrov, jezikovnih korpusov, podatkovnih
baz, prevajalnikov, s čimer se jezikovna kompetenca na ravni dekodiranja
med prevajalci izenačuje; ta znanja postajajo samoumevna. Po drugi strani
narava prevajanja terja čedalje boljše kulturno znanje, ki pa mu današnja
prenagljenost bivanja ni naklonjena, zanemarja relacijsko mišljenje in ob394
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čutljivost za medkulturne razlike, za prepoznavanje zanimive drugačnosti
in različnosti. Takšno afiniteto pa bi od leposlovnega prevajalca pričakovali. Zagovarjam prepričanje, da je prevod kakovosten toliko, kolikor je prevajalec odprt in kolikor časa mu je pripravljen posvetiti oz., vse pogosteje,
ga ima na voljo. Pasti pa prežijo tako na manj kot bolj izkušene prevajalce.
Slednjim se denimo utegne zgoditi, da jim prevajanje postane rutina, prevodni postopki namreč hočeš-nočeš sčasoma postanejo vse bolj proceduralni, prevodne rešitve pa refleksne, v boju s časom in denarjem vse manj
reflektirane.
Namenoma se nisem dotaknil vprašanja znanja ciljnega jezika, najpogosteje materinščine. Njegovo poznavanje je tako zelo samoumevno kot
danes uporaba računalnika; je osnovno orodje. Pri književnem prevajalcu
je samoumevna tudi seznanjenost z nekdanjo in sedanjo jezikovno rabo,
diskurzi na mnogih področjih družbenega delovanja, literarno produkcijo
in vedo. V mojem primeru to pomeni tudi branje izvirnih avtorjev, ki mi
osvežujejo izrazni in idejni nabor.
Če govoriva o kategoriji »prevajalec poezije«, bi si želel, da v Sloveniji zares obstaja. Odgovor bo sicer zgolj teoretičen. Pri »proznih« prevajalskih kolegih opažam distanciranost do prevajanja poezije, sam pa tovrstnih
občutkov ne gojim in teh kompetenc načeloma ne ločujem. Naklonjenost
besedi pri meni ne pozna specifičnega prenosnika ali zvrstnih omejitev.
Navsezadnje je marsikatera proza veliko bolj ritmična in zvočna od poezije. Če pa bi bila pisana kitično, bi večina prevajalcev otrpnila. Nekakšen
refleks, predsodek zaradi »vzvišenosti« poezije, ki najbrž izhaja iz njenega
trajnega sistemskega položaja na Slovenskem – pri nas je nosilka jezika,
naroda, identitete in obstoja. V številnih drugih kulturah prevajalcev (poezije) ta narodna »teža« ne bremeni, imajo drugačno slovstveno izročilo.
Zato se tam lahko piše tudi občutno drugačna poezija.
V kakšni meri/v kakšnem smislu je književno prevajanje medkulturno
povezovanje? Kako lahko književni prevod zaživi v tujem prostoru?
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Zlasti založniki se premalo zavedajo, da izvirna uspešnost književnega
besedila ni jamstvo, da bo tako tudi v kulturi sprejemnici. Kot majhnemu,
nesamozavestnemu narodu nam je v krvi, da se pogosto zgolj naslonimo
na tujo publiciteto, če gre za knjižno ali celo filmsko uspešnico. Prodaja
pogosto sledi, a prevod med bralci ne zaživi popolnoma; tedaj se večinoma sprašujemo o tržnih spodrsljajih. Če v prevodu primanjkuje možnosti
identifikacije, če v njem družba vsaj za hip ne uzre lastnega obličja, je prevod praviloma slabo sprejet. Poglavitno je torej, da se prevajalec zaveda,
da gre pri prevajanju za spremenjene sistemske okoliščine, kajti prevod ne
nagovarja več istega naslovnika, iste kulture, niti se ne ukoreninja v isto
tradicijo.
Prevajalčeva naloga – večina prevodov vendarle izide na njegovo pobudo, je pa ta trend v upadanju – je torej, da v preliminarni fazi razišče t. i. recepcijski potencial (književnega besedila), ki je (časovno pogojena) rezultanta ciljnih znotrajsistemskih odnosov. Izraelski prevodoslovec G. Toury
je v ta namen že v 70. letih vpeljal koncept prevodnih norm, ki delujejo tako
v fazi izbora besedila za prevod kot med samim prevodnim postopkom.
Te norme so, kot tudi družbene norme nasploh, najpogosteje nenapisane,
kulturno ponotranjene. Pritrjuje jim tudi recepcijska estetika, ki jih imenuje »obzorje bralčevih pričakovanj«. Mimo njih prevajalec ne more, zato
je priporočljivo, da jih ozavešča, če želi, da bo prevodu pripisal zaželeno
funkcijo, da bo v ciljni kulturi resnično deloval, tj. dejansko zaživel.
Kdo je odgovoren za uveljavljanje tujega avtorja na domačem trgu ali
domačega avtorja na tujem trgu? Prevajalec, literarni agent ali sam avtor?
Kakšne izkušnje imaš v tem pogledu?
Po mojih izkušnjah lahko vsi navedeni akterji to delo korektno opravijo, agenti morda še z najmanjšim uspehom. Kot lahko vidim, je tukaj, grobo
rečeno, še vedno razlika med vzhodom in zahodom Evrope. Vzhodnim av396
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torjem se v veliki večini ne zdi, da bi se morali promovirati ali da je od tega
kakšna korist. Tisti, ki tako nujnost priznavajo, jo po navadi vseeno štejejo
zlasti kot izgubo časa, tj. časa za ustvarjalno delo. Slovenski avtorji so v tem
pogledu nekje »vmes«. Zlasti srednja in starejša generacija tega še ne čuti
kot odgovornosti (primarno do sebe in svojega dela). Na Slovaškem ima
kakšna peterica slovaških pisateljev denimo svojega agenta, vendar imam
občutek, da se še vedno uveljavljajo bolj zaradi nagrad kot po izrecni njihovi zaslugi. Ali pa je njihova strategija precej zgrešena, saj merijo predvsem
na velike trge (»londonske« in »frankfurtske«), kjer pa je gneča in na njihov angažma niso preveč odzivni. Veliko večji posluh za manjše literarne
sisteme imamo manjši narodi, saj se z njimi lažje poistovetimo. Živahna
literarna povezava denimo poteka med Slovaško in Bolgarijo prav po tem
ključu.
V Sloveniji čutim precej negativizma, kadar se naš avtor dejavno promovira, vendar je to na Zahodu, kjer se zavedajo zakonitosti trga, ustaljena
praksa. Zanimivo je, da se nam tak refleks ne sproži, kadar že tretjič gostujemo istega tujega pisatelja zvenečega imena, za katerega si ne upamo
priznati, da niti ni tako zelo dober, a se zna prodajati.
Razumljivo je, da bo pri nas avtor načeloma še naprej tisti, ki bo najbolj
zavzet za promocijo lastnih del. Agenta bodisi nima ali pa si ga deli, saj si lastnega zaradi majhnosti trga ne more privoščiti. A tudi čudeži, da se kakšen
prevajalec nad nekim (nekomercialnim) pisateljem tako zelo navduši, da je
v njegovo uveljavljanje pripravljen vložiti veliko zastonjskega dela, na srečo
niso redki, saj se obenem bori tudi za lastno eksistenco, energija je dvojna. Vendar je prav, da jih imenujemo čudeži ali pa kar ljubezenske zgodbe
(smeh).
Ker se zadnje čase največ ukvarjaš s slovaško literaturo – ali je slovaška literatura v Sloveniji prepoznavna? Kakšna so tvoja opažanja glede zanimanja
za slovaško in nasploh slovansko književnost v Sloveniji in drugih slovanskih
literatur v slovanskih državah?
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Uveljavljanje slovaške književnosti pri nas sem si resnično zastavil za
eno večjih poslanstev. Izziv izhaja prav iz njene neprepoznavnosti. Trenutno stanje je takšno. O minimalni prepoznavnosti bomo lahko govorili šele
tedaj, ko bo vsaj večina strokovne javnosti zmožna suvereno navesti eno
pisateljsko in eno pesniško ime, ki ga je brala, kar je tudi moj srednjeročni cilj. Uveljaviti enega do dva pesnika oz. pisatelja. Nekateri se spomnijo
imena nagrajenca Vilenice 1997, Pavla Vilikovskega, bral pa ga ni nihče.
V smislu številčnosti predstavljenih avtorjev (festivali, zborniki, revije) je
bilo v zadnjem desetletju ali dveh storjenega mnogo, kar pa je prehodnega
značaja. Vsako naslednje ime v naši zavesti briše poprejšnje – kar se ne
ponavlja, se pozabi. Domišljam si, da bi v Sloveniji zanimanje za slovaško
književnost lahko vzbudili, vendar za zdaj v branje nimamo ponuditi kaj
dosti, tako da je rokavica tukaj vržena nam, prevajalcem. Lepo ta vidik zasledujemo na področju uveljavljanja sodobne češke in poljske književnosti.
Te tri države pogosto obravnavamo v trojčku, vendar Slovaška – drznem si
reči, zaradi nižje narodne samopodobe – na svojih in naših tleh odločilno
zaostaja. V Sloveniji imamo vsaj peščico profiliranih, kakovostnih prevajalcev iz češčine in poljščine, tako da v zadnjem desetletju lahko tu govorimo o nekakšnem preporodu prevodne dejavnosti, letno namreč izide vsaj
kakšna peterica naslovov, večinoma romanesknih pa tudi kakšna temeljna
pesniška zbirka ali antologija, bralsko zanimanje pa jim postopoma sledi.
Torej je mogoče – terja pa stoodstotno predanost in obvladano neučakanost (smeh).
Tudi drugim slovanskim književnostim se v zadnjem desetletju krizi
navkljub ne piše prav slabo. Nikoli sicer v tolikšni meri, kot bi si posamezni
prevajalci želeli, kar je razumljivo, vendar se mi zdi prav, da naš angažma
zahteva tudi nekaj truda, prevajalca tako razni literarni subjekti dodobra
pretipajo, koliko mu dejansko gre za stvar.
Sedanji zgodovinski čas vidim kot slovanskosti naklonjenega, z zahodnjaškimi žanrskimi klišeji bomo počasi zasičeni, pričakujem tudi, da bo
glede prave mere kaj ukrenila tudi knjižnična politika. Prihaja denimo do
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ponovnih prevodov ruskih klasikov. Kar zadeva slovansko izmenjavo sodobne literature, pa poteka na več ravneh, dvostransko ali pa s sistematičnimi poskusi, kot je projekt »Sto slovanskih romanov«, kjer je zavzetost
posameznih narodov zanj sicer pričakovano različna, a dokler poteka, kaže,
da z njim v razmeroma kratkem času dobivamo kakšno stoterico prvič prevedenih slovanskih del, povečini nastalih po letu 1989. Poleg dobre kontinuitete z južnimi Slovani slovenskim avtorjem dobro kaže tudi na Češkem,
Poljskem, v Rusiji in še marsikje.
Lotevaš se prevajanja literature v nematerni jezik. Ali si upaš? Ali mora prevajalec, ki prevaja npr. poezijo v nematerni jezik, izpolnjevati kakšne posebne
pogoje ali morda biti posebno nadarjen?
Strahospoštovanja do prevajanja v nematerni jezik sem se bil primoran
otresti čisto na začetku študija prevajalstva, že moje prvo besedilo, ki sem
ga tam prevedel, je bilo v angleščino. Ugotovil sem, da je izvedljivo. Tako
početje od prevajalca dejansko – v nasprotju z zmotnim prepričanjem – ne
terja dvojezičnosti, tako priljubljene besede, ki naj bi pritikala dobrim prevajalcem. Resnični poudarek je drugje. Nekdo, ki nikoli ni prevajal, dela
kratko malo ne bo dobro opravil. Potrebna je izurjenost, veščina, a tudi
jasna zavest o vlogi prevoda, pri tehničnem prevajanju kilometrina, pri leposlovnem pa seveda tudi tankočutnost, sposobnost vživljanja, pri poeziji
tudi odnos do poezije, ki je že kar odnos do sveta.
Odkar sem se prvič spopadal s prevajanjem v nematerni jezik s papirjem in slovarjem, je na voljo množica pomagal, ki jih prej nismo imeli na
voljo, sem sodi celotno medmrežje, v izrazito pomoč so jezikovni korpusi,
terminološke baze, črkovalniki in spletni slovarji, ki natančno beležijo jezikovno rabo in prevajalcu posledično vlivajo več samozavesti, da lahko,
kadar se znajde v dvomih, nekaj vselej preveri, in to na več mestih. Kar je
v prejšnjih časih bilo mogoče, je v sedanjih še toliko bolj, četudi standardi naraščajo. Obenem pa ne prezrimo dejstva, da kot maloštevilen jezik
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ne moremo računati na kompetenco iz slovenščine pri redkejših ali bolj
oddaljenih jezikih, zato je prevajanje v nematerni jezik in učenje množice
jezikov pri nas pogosto nuja, že kar tradicija. Sam sem se priučil slovaščine
in ob angleščini tudi vanjo zelo kmalu začel prevajati, s čimer ne odjedam
kruha nikomur, saj na Slovaškem, preverjeno, od tega ne živi nihče. Pri
dejavnosti prevajanja v nematerni jezik vztrajam predvsem zaradi naklonjenosti mnogim slovenskim avtorjem, za katere bi si želel, da bi jih poznali
tudi drugje.
Morda še zahtevnejše od samega prevajanja je merjenje kakovosti, na
Slovenskem je prevodna kritika tako popolnoma borna, da sploh ni vzpostavljen osnovni opisni aparat, s katerim bi lahko pristopali k vrednotenju
prevodov. Če k temu prištejemo še slovensko specifiko, da še pri tistih redkih poskusih zaradi dreves običajno ne vidimo gozda, je tovrstno početje
lahko celo kvarno, saj s cenenimi, bežnimi sodbami reducira pravo naravo
prevajalčevega dela.
Nadarjenost, ki jo omenjate, je občutljiva kategorija, težko izmerljiva.
Želel bi si domišljati, da se poezije načeloma tako ali tako ne lotevajo tisti
prevajalci, ki do nje ne čutijo odnosa. Erosa. Poleg zelo zaželenih izkušenj
je to verjetno ključni pogoj. Od tod naprej pa samo delo in delo. Povsem
sprijaznjen sem z dejstvom, da ena pesem lahko dobiva podobo več mesecev, navsezadnje tudi pesnikom ni vedno lahko (smeh).
In še refleksiji na temo Lirikonfestovega književno-prevajalskega omizja, h kateremu te vljudno vabimo k razpravi: Dvojnost poezije v razmerju
izvirnika in prevoda? Družbena funkcija prevedene poezije: potvarjanje ali
poustvarjanje?
V izognitev diskurzu, ki bi se vrtel okrog (ne)zmožnosti prevajanja poezije, s čimer bi pričal zgolj o mojem optimizmu ali pesimizmu – slednji bi
bil za prevajalca nevzdržen – se bom tukaj oprl na objektivnejša spoznanja,
ki bi utegnila ponuditi nekaj iztočnic za nadaljnjo razpravo.
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Prevajalec je v medkulturnem položaju, iz njega presoja, se odloča za
rešitve. Najizraziteje je vpet med izvirnik in njegovo kulturo ter ciljne bralce
in njihovo kulturo. Slovaški teoretik Anton Popovič odnos med izvirnikom
in prevodom že v 70. letih opredeljuje kot »napetostno razmerje«, tak je
seveda tudi sam prevodni postopek, med katerim je prevajalec (pri sprejemanju še tako mikrobesedilne rešitve) vseskozi razpet med »ustreznostjo«
in »sprejemljivostjo« (če si izposodim izraza izraelskega prevodoslovca G.
Touryja), po tej osi se v tem procesu dejansko pomika, in sicer na podlagi
presoje o zaželeni funkciji prevodi. (Dodobra zastarel je diskurz, ki se vrti
zgolj okrog »zvestobe« kot abstraktnega merila kakovosti prevoda, ideala,
ki se mu je prevajalec bolj ali manj približal. Taka usmerjenost je izključno
izhodiščna, zagledana v genialnost izvirnega avtorja, ki je nedosegljiv ideal,
ostalina romantične ideje.)
Tako gledanje spregleduje ciljni pol – specifične potrebe sprejemnega
literarnega sistema (bralstva in ostalih subjektov), ki jih mora prevajalec
upoštevati. Zato ne preseneča, da je prevodoslovje sredi 80. let 20. stol. začelo poudarjati manipulativni značaj prevajanja (T. Hermans, 1985), a ne
kot vrednostno oznako. Predmet manipulacije, kot sredi 90. let s svojimi
razčlembami najbolje ponazori ameriški prevodoslovec André Lefevere,
sta pri tem poetološka in ideološka razsežnost prevoda. Do manipulacije
prihaja, da bi prevajalec (in drugi subjekti) zadostili poetološkim in ideološkim normam ciljnega sistema, ki narekujejo sprejemljivost posameznega
prevodnega izdelka.
Če se zelo poenostavljeno omejimo na poezijo, je zelo zgovoren in nazoren primer odnos posameznega literarnega sistema do pojava rimanosti.
V angleški literaturi ima že vsaj stoletje predznak zlajnanosti in lahkotnosti.
Prevajanje naše močno vezane besede z enako kompaktnostjo v angleški
ciljni ubeseditvi torej ni zaželeno, saj prinaša nezaželene učinke (arhaične,
komične, parodične). Nasprotno je v ruski (ali tudi slovaški), kjer je metrična ureditev (formalno enaka izvirniku) poglavitna prevajalčeva skrb,
neredko na račun občutnih semantičnih odmikov, s čimer sem se deni401
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mo srečal pri prevajanju Andreja Rozmana - Roze v slovaščino. Opisno
prevodoslovje se pri tem distancira od sodbe, da gre pri takih postopkih
za potvarjanje (izraz, ki ga omenjate). Dve poetiki, in z njima poetološka
normativna sistema, sta lahko zelo vsaksebi. Pojav, do katerega prihaja pri
tej »prilagoditvi«, ugledni ameriški prevajalec in prevodoslovec L. Venuti
v zadnjem času pojmuje kot »asimetrično posredniško dejanje« – za nas
morda še vedno kruto neromantično spoznanje – uresničeni prevod se namreč vselej prevesi v prid ciljnega pola. Tako prevajalec zaradi tovrstne posredniške vloge ne more biti neviden, v nasprotju s tradicionalnim idealom,
ki ga radi slišimo zajetega v (dozdevno) hvalilni krilatici za prevod: bere se
kot original.
Poustvarjanje, ki ga omenjate, je torej nujnost in stvarnost prevajanja
poezije. S čimer ne podčrtujem svojega na začetku nakazanega optimizma,
marveč izhajam iz prevajalčevega medkulturnega položaja, v katerem mora
upoštevati kulturne norme in konvencije, zavzeti stališče do tujosti in drugačnosti, vzpostaviti – sicer vselej napeto – stičišče (kompromis) med dvema normativnima sistemoma, izhodiščnim in ciljnim, tako v jezikovnem
kot kulturnem smislu. Stopnja napetosti je odvisna od razlik med njima,
poetoloških in ideoloških. Ker pa se besedilo uresničuje znotraj ciljnega sistema, mora biti posredništvo (vsaj nekoliko) asimetrično. Razlike v odnosu
med prevodom in izvirnikom primarno torej ne izhajajo iz ustvarjalnosti,
temveč iz prizadevanja po kompromisu. Če je ciljni (sprejemni) sistem za
drugačnost bolj odprt, je prevajalcu dovoljena večja ustvarjalnost, inovativnost (tudi pri izbiri avtorja), določena mera inovativnosti pa je v prevodu
zmeraj prisotna že zaradi premoščanja jezikovnosistemskih razlik.
O veljavnih slovenskih prevodnih normah v poeziji npr. pričajo dvojezične, vzporedno poravnane izdaje, neredko v prestižnejših izdajah, s čimer prevajalca (tudi bralca) napeljujejo k izraziti formalni skladnosti in
tudi večji semantični disciplini; formalnim lastnostim poezije naša prevodna tradicija in sedanjost še vedno radi pritrjujeta po zgledu: heksameter
s heksametrom, aleksandrinec z aleksandrincem, enajsterec z enajstercem,
402

Pogovori s prevajalci poezije XXI. st. / Andrej Pleterski

čeprav se estetske norme (okus) v izvirni poeziji živahno spreminjajo. Prevodna in izvirna ustvarjalnost se značilno razvijata z različno hitrostjo, po
svoji progi, tako tudi v teoriji govorimo o dveh različnih sistemih.
V okviru osebnega prevajalskega »kreda« in ustvarjalne svobode pa
lahko – kot pri človeških značajih – tudi v primeru prevajalcev prepoznamo dve osnovni težnji: »nazadnjaško« in »navdahnjeno« (če si izposodim
izraza ameriškega prevodoslovca A. Lefeverja), a je ta prevajalčev nagib v
fazah od oddaje do objave vsaj v določeni meri »korigiran«, odvisno od
vsakokratnih sistemskih okoliščin, ki opredeljujejo ciljno sprejemljivost.
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Željko Perović
(1961)
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Željko Perović (1961, Visoko, Bosna in Hercegovina), književni pre-

vajalec in pesnik. Knjižno objavil tri pesniške zbirke v slovenščini (Podarjeni glasovi, 1997; Kapljevina, 2001; Sinapse, 2010), eno v hrvaščini (Utiha,
2002) ter eno v bosanščini (Golim sinapsama, 2009). Iz hrvaščine, srbščine
in bosanščine v slovenščino ter obratno prevaja prozo in poezijo. V slovenščino je mdr. prevedel zbirko kratke proze Vse o vetrnicah (2005) hrvaškega
pisatelja R. Mlinarca, skupaj z N. Flisarjem, M. Pungartnikom in J. Ostijem panoramo novejše bosansko-hercegovske poezije Zmanjkuje prostora
(2009), roman Kora (2009) hrvaške pisateljice M. Ezgeta, zbirko pesmi Na
poti skozi Saharo (2003) in roman Mala Ana (2008) V. Vekića; v sodelovanju z M. Bašo roman Scabiosa trenta (2012) Z. Kecmana, zbirko pesmi
Snežna azbuka (2013) črnogorskega pesnika A. Radulovića (2013) idr. V
hrvaščino je mdr. knjižno prevedel roman Skarabej in vestalka (2013) F.
Lainščka ter skupaj z R. Mlinarcem Lainščkov roman Ki jo je megla prinesla (2002), zbirko izbranih pesmi Iva Stropnika Dizanje kamena (2014)
idr. V srbščino je prevedel Lainščkovo zbirko kratke proze Rad bi ustavil
čas/Voleo bih da zaustavim vreme (2008). Na mednarodnem Lirikonfestu v
Velenju je 2013 za vrhunske revijalne prevode avtorjev iz BiH, Hrvaške in
Srbije prejel prevajalsko priznanje lirikonov zlát. Prevode in lastno poezijo
objavlja v slovenskih in tujih književnih revijah ter knjižno. Živi in ustvarja
v Mariboru.

***
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Iz Lirikonovega pogovora s prevajalcem Željkom Perovićem
Rojen si v mestu Visoko, v Bosni in Hercegovini, večji del svojega življenja
pa živiš v Sloveniji. Vprašanje dvojezičnosti: v tvojem pesniškem snovanju se
prepletata dva jezika – kako usklajuješ, kateri jezik ima prednost; v katerem
jeziku pišeš?
PEROVIĆ: Dvojezičnost/bikulturnost je vsekakor nekaj posebnega,
pravzaprav veliko bogastvo. Pišem v obeh jezikih, v maternem in slovenščini, po potrebi pa tudi prevajam iz enega v drugi jezik.
V katerem jeziku pa kričiš, ko sediš na stolu pri zobozdravniku?
PEROVIĆ: Krik je primarna, elementarna govorica v vseh jezikih, tako
da tu dvojezičnost ne igra nobene vloge.
Univerzalnost torej, ki jo s posredovanjem prevajalcev pridobivajo tudi
književna dela, odpravljajoč babilonsko zmedo. Poleg lastnega pesniškega
ustvarjanja si tudi književni prevajalec in kar pogosto vez med slovensko, hrvaško, srbsko in bosansko-hercegovsko kulturo.
Kolikšna je svoboda intervencije v avtorskem besedilu? Ali so prevajalci
po krivici v senci avtorjev?
PEROVIĆ: V prevodu poskušam ohraniti stik z avtorjem do kar največje mere, da je mogoče (ob)čutiti njegovega duha v izvirniku. Kakšne intervencije pa so včasih seveda nujne, saj gre za presaditev v drugi jezik, drugo kulturno okolje. Avtor je vsekakor avtor, pri prevodu pa je nedvomno
pomembna prevajalčeva vloga, njegova jezikovno-sobivanjska izkušnja v
enem in drugem kulturnem prostoru.
Vsak jezik ima torej svoje variacije – razslojevanja, kar se npr. pri govor407
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ni karakterizaciji likov najbolj pokaže v prozi in drami, ki ju občasno tudi
prevajaš. Kako in koliko ti v tovrstnih primerih uspe ohraniti oz. prenesti
jezikovno avtentičnost?
PEROVIĆ: Seveda poskušam ujeti čim celovitejše bistvo zapisanega v
izvirniku in v prevodu ohraniti avtentičnost. Tako sem se npr. pri prevajanju zgodbe Marjana Tomšiča Guštinova smrt odpravil v hrvaško Istro, v
Buzet, kjer sem preverjal in dopolnjeval prevod, da bi zvenel čim avtentičneje, ker je dogajalni prostor zgodbe tudi jezikovno svojevrstno okolje. V
nekem drugem primeru prevajanja sem se moral poučiti o hrvaški cerkveni
terminologiji itd. Pri prevajanju pač naletiš tudi na trše orehe in se je treba
(v jeziku in z njim) znajti …
Nisi profesionalni prevajalec, ampak kljub temu tvoj prevajalski opus še
zdaleč ni neznaten …
PEROVIĆ: Ob lastnem pesniškem ustvarjanju, ki prav tako kot moje
prevajanje ni profesionalno, in spoznavanju slovenske literature in jezika
sem najprej prevajal le svoja besedila, pozneje pa je tako naneslo, da so me
v prevajanje 'potegnile' stvaritve drugih avtorjev …
Prevedel si dela uglednih avtorjev iz širše regije, s svojimi prevodi pa si v
Sloveniji (in tudi obratno) predstavil več mlajših, še neuveljavljenih imen iz
BiH, Srbije, Hrvaške ...
PEROVIĆ: Knjiga te najde, pravijo, in verjetno so me tako našle oz. se
me dotaknile knjige Ferija Lainščka, Zdravka Kecmana, Roberta Mlinarca,
Denisa Poniža, Admirala Mahića idr. in se znašle v prevodih. V zadnjih
letih pa sem spoznal kar nekaj mladih avtorjev iz širše regije, katerih dela
(proza, poezija, drama) so se mi zdela vredna prevajanja in sem jih predstavil v različnih literarnih revijah in zbornikih, občasno pa komu izmed njih
408
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(vzporedno s prevodom njegova dela) omogočil tudi gostovanje na kakšnem
literarnem festivalu, branju ipd., kolikor je to bilo oz. je v moji moči.
(Za Rp. Lirikon21 Belmir Biberović)
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Laima Masytė
(1975)
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Laima Masytė

Laima Masytė (1975, Litva) je leta 2000 končala bolgarsko in sloven-

sko filologijo na Filološki fakulteti vilniuške univerze. Prevaja od leta 1998.
Od 2010 je članica Društva književnih prevajalcev Litve. Trenutno je svobodna prevajalka.
Iz njenih novejših prevodov: poezija S. Hrastelj za almanah Druskininkai Poetry Fall (2012); O. Frljić: Preklet naj bo izdajalec svoje domovine! (gostovanje Slovenskega mladinskega gledališča, 2012); G. Smilevski: Sestra
Zigmunda Freuda (2013); poezija Z. Kecmana za almanah Poetry spring
(2013); mednarodni književni projekt 6 pesnikov iz Hercegovine (2013); v
prevajanju: odlomek iz knjige B. Jezernika: Dežela, kjer je vse narobe: poezija A. Pepelnik za almanah Druskininkai Poetry Fall (2013) idr.
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Si mlada litovska znanstvenica, slovenistka, bolgaristka, prevajalka …
Kaj je zate književno prevajanje? Kruh, konjiček, strast ...?
Kruh in strast.
Kaj odloča o izbiri literarnega/umetniškega besedila/knjige za prevod?
Okus, znanje oz. sposobnosti prevajalca ali prepoznavnost, vrhunskost avtorjev in književnih del? Ali predvsem berljivost ali morda naročilo založbe?
Različno se zgodi: v glavnem me zanima kakovostna literatura, vrhunskost avtorjev, prevajam tudi po naročilu založb, včasih me založniki prosijo, naj preberem kakšno knjigo in povem svoje mnenje, če bo to zanimalo
litovskega bralca, ali pa naj svetujem nekaj svojega.
Kakšna je vloga književnega prevajalca? Prenos besedila iz enega jezika v
drugega ali tudi kaj več?
Čeprav po navadi prevajalca ne opazimo, je njegova vloga zelo pomembna, delo pa je izredno odgovorno. V teoriji prevoda in tudi na splošno v kulturnem prostoru je že zdavnaj priznano, da pri književnem prevodu ne gre samo za preprosti prenos besedila iz enega jezika v drugega,
ampak za globlje »čarovništvo«.
Ali je znanje jezika dovolj za prevajanje leposlovja? Kakšne sposobnosti,
znanja mora imeti književni prevajalec? Ali je razlika med prevajalci proze
in poezije?
Mislim, da za prevajanje leposlovja nikakor ni dovolj golo znanje tujega
jezika, treba je biti seznanjen z literarno tradicijo, razvojem književnosti,
spoznati kulturni, zgodovinski kontekst, ki je močno povezan z narodovo
mentaliteto itn. Prevajalec pa bi moral zelo dobro obvladati svoj materni je413
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zik in imeti občutek zanj. Rekla bi, da obstaja razlika med prevajanjem (ne
pa obvezno prevajalci) proze in poezije; jaz, recimo, prevajam prozna dela,
kakor tudi pesništvo. In če se že v prevajanju proznega besedila počutim
bolj ali manj »doma«, mislim, da že obvladam določene zakonitosti, recimo, južnoslovanski jeziki so bolj »samostalniški«, litovski pa je enostavno
»glagolski« jezik ipd., prevajanje poezije pa je zame še vedno mistično in
bolj zapleteno ...
V kakšni meri/v kakšnem smislu je književno prevajanje medkulturno
povezovanje? Kako lahko književni prevod zaživi v tujem prostoru?
Predstavljajte si, da nekaj mesecev noben prevajalec ničesar ne prevaja,
po mojem mnenju, bi takoj nastale velike kulturne praznote, kar je enostavno negativen pojav – kajne? Mislim, da en prevod zaživi v tujem prostoru,
ko ga začnejo citirati v literarnem, publicističnem, kulturnem prostoru, tj.
ko besedilo začne funkcionirati v tuji kulturi, v določeni meri vplivati nanjo.
Kdo je odgovoren za uveljavljanje tujega avtorja na domačem trgu ali
domačega avtorja na tujem trgu? Prevajalec, literarni agent ali sam avtor?
Kakšne izkušnje imaš v tem pogledu?
Moja izkušnja kaže, da je pomembno prizadevanje prevajalca, založbe
in tudi avtorja (če je živ, seveda). Mislim, da prevajalčevo prizadevanje ni
končano s prevodom zadnjega stavka, sama se vedno potrudim pripraviti
in objaviti odlomek prevoda v reviji ali časopisu za književnost in kulturo,
nekako najaviti svojega avtorja, njegovo delo, zadnjič pa sem celo pripravila
intervju z avtorjem, čigar delo sem prevedla. To je, seveda, povezano s tem,
da pač prevajam iz južnoslovanskih jezikov, ki so še vedno nekaj eksotičnega v naših krajih, literatura pa sploh ... Čeprav se ne bi smela pritoževati,
nekaj južnoslovanskih avtorjev širše bralstvo že pozna (M. Pavić, S. Žižek,
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T. Šalamun, D. Jančar, D. Ugrešić), na pesniške festivale vabijo slovenske
pesnike, lani sem prevajala S. Hrastelj, letos pa me čaka prevajanje poezije
A. Pepelnik ... Pravici na ljubo moram reči, da tudi založniki pokažejo zanimanje za književnost južnoslovanskih narodov: letos so me tri založbe
prosile za priporočilo južnoslovanskih avtorjev. Trenutno čakamo na odgovor evropske fundacije, upam, da bo vsaj ena založba dobila subvencijo.
Ukvarjaš se predvsem s slovensko književnostjo. Prevedla si dela okrog
20-ih slovenskih avtorjev. Ali je slovenska književnost v Litvi prepoznavna?
Kakšna so tvoja opažanja glede zanimanja za slovensko književnost v Litvi in
drugih slovanskih literatur v slovanskih državah?
Žal, ne morem objektivno povedati, po eni strani ožji krog ljudi, ki se
zanimajo za književnost, prevode in sledijo dogajanju na literarnem področju, nedvomno pozna slovenske avtorje, v glavnem pesnike, glede širšega
kroga bralcev ne bi znala povedati, kako je. Zanimanje pa je, sem že omenila, da sem letos na prošnjo nekaj založb priporočila južnoslovanske avtorje
za prevod, med njimi tri slovenske romane, ampak naj za zdaj premolčim,
kateri so, in počakajmo na odgovor fundacije.
Ali se lotevaš prevajanja literature v nematerni jezik? Ali si upaš? Ali
mora prevajalec, ki prevaja npr. poezijo v nematerni jezik izpolnjevati kakšne
posebne pogoje ali morda biti posebno nadarjen?
Imela sem tako izkušnjo, ampak to so bili dobesedni prevodi, tj. gradivo, s katerim je potem delal prevajalec tega jezika (tako sem prevajala
v slovenščino in bolgarščino). Če potem imaš čas za analiziranje svojega
dobesednega prevoda in prevoda, ki ga je naredil prevajalec, lahko najdeš
marsikaj zanimivega in koristnega. No, mene pa zanima izboljševanje prevajanja v materni jezik.
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Tvoja refleksija na temo Lirikonfestovega književno-prevajalskega omizja
o dvojnosti poezije v razmerju izvirnika in prevoda? Družbena funkcija prevedene poezije: potvarjanje ali poustvarjanje?
Dobra besedna igra, zdaj razmišljam, kako naj bi jo prevedla v litovščino ... Kar se tiče izvirnika in prevoda, razlika je v tem, da je izvirnik edini,
prevodov pa je lahko več, veliko, tukaj gre za določeno interpretacijo, videnje, dojemanje in je odvisno od prevajalca, ali bo njegov prevod potvarjanje
ali poustvarjanje.
Družbena funkcija prevedene poezije: potvarjanje ali poustvarjanje?
Dvojnost poezije v razmerju izvirnika in prevoda?
Vprašanje se glasi: kaj je prevedena poezija: potvarjanje ali poustvarjanje?
Lahko odgovorim z besedami dveh naših znamenitih pesnikov in prevajalcev poezije. Justinas Marcinkevičius: »Ko pesnik prevaja znana dela
svetovne literature, širi obzorje svojega maternega jezika, uveljavlja moč,
zvočnost, obilico možnosti izražanja, lepoto svojega jezika. O dozorelosti
nacionalne književnosti lahko sodimo (in tudi sodimo) po tem, v kakšni
meri in kako ta podomači zaklad svetovne literature.« Besede Sigitasa
Gede: »Kar koli bi govorili o prevodih, to je uvod v svetovno stihijo lepote
in modrosti. Brez tega uvoda bi vsi ljudje, ki obvladajo samo en jezik, ostali
sirote. Podobnega problema ni pri glasbi, likovni umetnosti. Poezija pa z
globino svoje narave prav prosi za prevod. Morda je to celo najpomembnejši pogoj za njeno eksistenco med ljudmi.«
Prepričana sem, da so podobne misli s podobnimi besedami izrazili
tudi znani pesniki in prevajalci drugih narodov: Albanci, Slovenci, Hrvati,
Črnogorci, Srbi itn.
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Če sprejmemo to stališče, prevedena poezija nikakor ni potvarjanje, gre
seveda za dobre prevode dobre poezije.
Pri prevodu poezije namreč imamo opravka s fino snovjo – »s kulturno,
duhovno esenco drugega naroda, tj. z idejami, vsebino, izraženo v popolni
nacionalni obliki« (S. Geda), zato bi resno, odgovorno in kreativno prevajalčevo delo imenovala ustvarjanje. Teoretik prevajanja P. Newmark pravi:
»Uspešno prevedena pesem je vedno druga pesem« (navajam po slovenski
izdaji), tukaj seveda ne gre za popolnoma novo delo, ampak za uspešno,
posrečeno interpretacijo izvirnika.
Dvojnost poezije v razmerju izvirnika in prevoda?
Izvirnik je edini, neponovljiv, nedotakljiv, on je avtoriteta; prevodov pa
je lahko več, saj je to določena interpretacija izvirnika (tukaj lahko govorimo tudi o določenem pluralizmu), torej prevodi so ponovljivi, kar sploh ne
pomeni, da je samo eden izmed njih dober, najboljši.
Prevod pogosto zahteva na primer osvežitev jezika, ki se kot živ organizem spreminja in razvija, posebej pa v obdobju socialnih in političnih
sprememb, zato pa je denimo Goethejev Faust doživel več prevodov v litovščino, zadnji pa pripada sodobnemu, znanemu in priznanemu pesniku,
prevajalcu iz nemščine Antanasu A. Jonynasu, ki je za ta prevod l. 2003
dobil Nacionalno nagrado za kulturo in umetnost, kar enostavno pomeni, da je njegovo ustvarjalno delo, prevod literarne mojstrovine ocenjen in
priznan kot ekvivalenten izvirniku, torej je sprejet kot del naše sodobne
kulture, kot del zaklada svetovne književnosti.
Tako se vračam k stališču, ki ga zastopam: prevajanje poezije je ustvarjalna dejavnost, ki nedvomno opravlja svojo pomembno, pozitivno družbeno funkcijo in povezuje ljudi, narode, kontinente.
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Zoranu Pevcu
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Zoran Pevec (1955, Celje), pesnik, literarni kritik, esejist in urednik.

Po osnovni izobrazbi je ekonomist in slovenist, zaposlen v Cinkarni Celje
kot vodja strokovne knjižnice. Končal je znanstveni podiplomski magistrski študij književnosti (na temo Ženski liki v slovenski poetični drami po letu
1960) in je doktorand slovenske književnosti (na temo »urbana poezija na
Slovenskem«). Je član Društva slovenskih pisateljev in vrsto let povezovalec književnokulturnega življenja ter literarni mentor tako med mlajšimi
kot starejšimi literarnimi ustvarjalci na širšem celjskem območju. Pesmi
in literarno kritiko objavlja v vseh pomembnejših slovenskih literarnih revijah. Njegove pesmi so revijalno prevedene v več jezikov. Napisal je tudi
priročnik za pisanje poezije Kako narediti pesem (2006). Osrednje – pesniškoustvarjano – je knjižno objavil šest samostojnih pesniških zbirk: Orbis
pictus (1986), Zapisi pozabljenih (1996), Pod silikonskim nebom (2000) in v
zadnjih desetih letih vrhunske pesniške zbirke: Moški v sobi (2004), V neki
točki (2006) in Hasidski pevec (2011). Živi in ustvarja v Celju.

***
Poezija Zorana Pevca je intelektualno izražanje realnosti in čutnosti.
Zoran Pevec trdno stopa po verzih, uokvirja intimnost, bolečino, sanje,
strah, hrepenenje, žensko in sebe. Pred ogledalo postavlja lirični jaz kot
mejo realnega premika, kjer se kot odmev samega sebe sooča z lastnimi
strahovi in izzivi. Išče mistično v sebi, neponovljivo in izmuzljivo nadčutno – znotraj logičnega prostora, surovega vsakdanjika. Ne definira in ne
ocenjuje zunanjega sveta (‘izven oklepajev’); le opazuje ga in opozarja na
prevlado časa, prostora, ljubezni ter smrti. Zunanji svet mu je oblika, okvir
liričnega jaza, duhovnega pomena, strastne domišljije subjekta (liričnega
jaza in bralca), ki s svojim pesnjenjem oz. branjem odpre veke sedanjosti
ter se spusti v brezdanji ne-spomin, odprt horizont veledomišljije.
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Pevčev vrhunski desetletni pesniški opus v zadnjih desetih letih je izkazan s pesniškimi zbirkami Moški v sobi, V neki točki in Hasidski pevec,
vrhunskost v njegovem desetletnem pesniškem opusu pa izkazujejo tudi
njegove pesmi v več književnorevijalnih objavah, ki na knjižni natis še čakajo. – (iz utemeljitve nagrade)

***
Sestop-razkroj-nujnost liričnega v evropskem človeku
(refleksija pri književnem omizju mednarodnega Lirikonfesta Velenje 2013)
KAJ POČNE HERKUL …
Literarni teoretik Jonathan Culler meni, da so literarna dela fikcijske imitacije iz »resničnega sveta«, lirika pa je fikcijska imitacija osebnih izrekov.
Rekonstrukcijo takšnega, liričnega izraza je mogoče zaznati iz vrste situacij,
ki so po navadi onkraj vsakdanje zaznave človekovega okolja, v katerem
(pre)biva.
XXI. stoletje je obdobje, ki ga zaznamuje tesnobnost. Kulturno-socialna antropologija nam razlaga, da je sodobna Evropa le še ostanek nekdanje
civilizacije. Na vseh nivojih in področjih naletimo na uničenje, razkroj ter
razvrednotenje, in sicer od proizvodnje in politike do socialne države, od
kulture do šolstva. Posledično je nujna misel o tem, kakšno je mesto liričnosti danes. Na kakšen način pesnik ponotranji sestop mesta subjekta v
času, ko ta ostaja vedno bolj sam, nepriznan, dezorientiran? Ali je poezija,
lirična poezija, še vedno tista, ki temeljno opredeljuje, zapisuje bistvo bivanja na tem svetu? Ali nas je lirična poezija še vedno sposobna očarati ali
nam še vedno lahko pomaga reševati uganke življenja in nas odrešiti vsakdanjih skrbi?
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Spomin nam govori o tem, da različni teoretiki že vrsto desetletij (če se
spomnimo na Platonov odnos do poezije v Državi, pa morda že od evropskih začetkov v antiki) pišejo o koncu poezije, o razkroju liričnosti – pa vendar, na vseh koncih sveta od Pekinga do New Yorka, od severne do južne
poloble, v vseh kulturah, pesniki še vedno pišejo lirično poezijo. Morda se
zdi, da jo zapisujejo bolj kot ne zase in literarne teoretike, toda dejstvo je, da
poezija nikoli ni bila stvar množičnosti (morda prav zato, ker nam najbolj
zares pripoveduje tisto resnico o nas, ki si je ne upamo priznati). A vsekakor drži, da je tu že od nekdaj, od Homerja in kitajske lirike dalje. In če
dobro pomislimo, konec koncev tudi Platon z ukinitvijo pesnikov ni mislil
na tiste, ki pišejo kakovostno, umetniško vredno poezijo, temveč predvsem
na tako imenovane »obrtne pesnike« – ne nazadnje je v Fajdrosu razvil hierarhijo človeških duš in opravil, pesnik pa nastopi dvakrat: prvič se znajde
v njem kot posnemovalec, v soseščini rokodelca, in drugič, kar je zelo pomembno, kot pesnik izbranec Muz, od katerih je prejel ustvarjalni navdih.
O pesnikovem božanskem navdihu piše potem še v Ionu, kjer pravi, da prek
pesnikov govori Bog sam. Filozof je torej ločil med pesnikom rokodelcem
(in le-ta je tudi izgnan iz Države) ter med pesnikom-umetnikom, ki med
nas prinaša – ob obrtno izkušenem – tudi navdihnjenega ustvarjalca, ki pa
ga ta svet še kako potrebuje in spoštuje, saj sicer nihče več ne bi govoril niti
o Sapfo niti o Danteju, ne o Celanu ne o Pessou, in če hočete, ne o Prešernu
in ne o Šalamunu.
S časom in z različnim govorcem se seveda spreminja pesniški izraz in
tudi tu nas misel lahko znova zanese v antični svet. Tam in takrat je kipar
ustvaril umetniški kip, ki je dobil kinično ime »Herkul, ki ščije«, medtem
ko bi Sokrat verjetno enako situacijo artikuliral s »Herkul, ki lula« ali morda »Herkul, ki urinira« – prav vseeno je, kako bi to izrazil sodobni umetnik
oziroma v našem primeru pesnik – pomembneje je, da je bil kip ustvarjen
ali da bo pesem zapisana. In ta pesem je tu in še dolgo bo tu, ker tudi sodobni pesnik še vedno izpoveduje svoja najintimnejša občutja, še vedno
išče vprašanje (za)kajstva bivanja tukaj in sedaj, v času in prostoru.
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Morda se zdi, da smo izgubili stik z vrednotami in cilji, z bistvenimi
pogledi na svoja čustva in duševno življenje. A o tem nam – na odtujen način – govorijo trenutni jezik kapitala, neoliberalistična lakomnost in nenasitnost. Človekova notranjost, naša bit, naša duša, če se izrazimo nekoliko
navadno, pa ostaja, kot je bila od nekdaj, zato se z njo ohranja podobno intimen, o sebstvu razmišljujoči govorčev odnos in s tem tudi lirična poezija.
– (Zoran Pevec)
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Nikollë Berishaj, roj. 1958 v črnogorskem mestu Tuzi, kjer živi in

ustvarja. Je Albanec iz Črne gore, po izobrazbi inženir elektrotehnike, sicer
pa pisatelj, pesnik, prevajalec, esejist ... Prevaja iz slovenščine, hrvaščine,
srbščine, bosanščine, črnogorščine in obratno. V letih 1977–1989 je živel,
študiral in delal v Ljubljani. Od 1980 je član Društva znanstvenih in tehničnih prevajalcev Slovenije. Je tudi član Društva književnih prevajalcev
Albanije in Črne gore.
V Enciklopediji Slovenije (zv. 1, 1987) je avtor strokovnega članka o zgodovini albansko-slovenskih odnosov. V njegovem uredništvu in prevodu v
albanščino je 2008 v Tirani objavil antologijo sodobne slovenske poezije
(Antologji e poezisë bashkëkohore sllovene). Je avtor Slovensko-albanskega
in albansko-slovenskega slovarja (prva izdaja v Ljubljani 1989, druga, dopolnjena izdaja v Tirani 2002 in 2009). Objavil je pesniško zbirko Sub rosa
dictum (2001) in roman Kush e vrau besën (2011).
Iz slovenščine je v albanščino prevedel več leposlovnih in strokovnih
knjižnih izdaj, mdr. Kajetana Koviča (Miku im Piki Jakob/Moj prijatelj
Piki Jakob, 1984), Željka Kozinca (Gjarpëri nën gur/Kača pod kamnom,
1989), Slavka Pregla (Gjenitë pa brekë/Geniji brez hlač, 2012), Borisa Pahorja (Nekropoli/Nekropola, v tisku), Draga Jančarja (Druri pa emër/Drevo
brez imena, v tisku); Antona Beblerja (Hyrje në integrimet evropiane/Uvod
v Evropske integracije, 2008), Milana Jazbeca (Bazat e diplomacisë/Osnove
diplomacije, 2008), Martina Berishaja (Identiteti dhe shtetësia/Identiteta in
državljanstvo, 2010), Jerneja Mlekuža (Burek.si, 2011) idr.
Iz albanščine je v slovenščino prevedel roman Zlomljeni april Ismaila
Kadaréja (2006). Revijalno/časopisno so v njegovih albanskih prevodih iz
slovenske poezije in proze predstavljeni Edvard Kocbek, Dane Zajc, Maruša Krese, Igor Torkar, Drago Jančar, Milan Dekleva, Suzana Tratnik, Katarina Marinčič idr. V slovenščino je iz albanščine prevedel ter revijalno/časopisno predstavil več albanskih avtorjev (Migjeni, Kadare, Ujkani, Podrimja,
Tufa, Cufaj, Kongoli, Starova, Rreshpja idr.). V albanščino je prevedel tudi
besedila več črnogorskih, hrvaških idr. sodobnih avtorjev.
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Lenki Kuhar Daňhelovi
MEDNARODNO FESTIVALNO KNJIŽEVNO PRIZNANJE

lirikonov zlát 2013
za vrhunske revijalne prevode novejše slovenske poezije
v češčino (objavljene v mednarodni Rp. Lirikon21)
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Lenka Kuhar Daňhelová (1973), češka pesnica, pisateljica, likovna

ustvarjalka, prevajalka iz poljščine, italijanščine, francoščine in slovenščine. Objavila je 3 pesniške zbirke in roman, skupaj s prevodi 14 knjižnih
naslovov. Je predsednica avtorskega združenja Stranou/Na robu in mednarodnega festivala Evropski pesniki v živo. Svoje pesmi in prevode objavlja v
čeških in tujih literarnih revijah ter založbah. Bila je odgovorna urednica
češke različice mednarodne večjezične e-revije Pobocza/Obrobja. Je sodelavka več literarnih revij na Češkem, v Sloveniji idr. Živi in ustvarja v Berounu pri Pragi.
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Že prav na začetku me preganja misel iz verza Bertolta Brechta, da »so
slabi časi za liriko«. Kako prav ima Brecht, ko o tem premišljuje med odmevom topništva in orožja, ki nikoli ni bilo tuje celotnemu jezikovnemu
področju, ki je v središču mojega zanimanja.
Ali so »slabi časi za liriko« le časi blesketanja cevi in lažnega sija »mirovnih pogajanj«, ki so bila tako pogosta na teh prostorih, in ali so »čas
smrti« in pokola, znova prebujeni čas taborišč in temačnosti ljudskega
uma, edini »slabi časi za liriko«? Mimogrede še vprašanje: so to »slabi časi«
za ustvarjanje ali za branje lirike?
Če to drži – kateri so dobri časi za liriko? Kdaj bi se lahko ustvarjala (in
brala!) lirika v balkanskem prostoru, še posebej v prostoru mojega maternega jezika – albanščine?
Poezija in lirika sta vseeno preživeli, tudi v najhujših vojnah, ki jih je
doživel moj domači jezikovni prostor (Albanija, Kosovo ...), in v najbolj
temni obliki totalitarizma, ki ga pozna zgodovina, med diktaturo Enverja
Hoxhe. To stanje duha preide v naraščanje poetičnega jecljanja in počasi v
krik in obtožbe, opazuje Tine Hribar ter izražata Aleš Debeljak v pesmih
Mesto in otrok, Bosanska elegija ... ter Dane Zajc v Smehu hijen in Modrasih.
Kdaj pa kdaj je bila mera liričnosti, ki je bila izražena v merilu občutljivosti srca in solz, močnejša v miru kot v vojni. Torej s tega vidika ni samo
vojno vzdušje tisto, kar »onemogoča« liričnost. Brecht ni mogel predvidevati »našega« časa, ki ni niti najmanj liričen, ki »ubija« liričnost v človeku.
Svet potrošništva je dandanašnji največji sovražnik liričnosti in poezije. Ta
svet je, na prvi pogled, preplavil ne samo bralce in uživalce liričnosti v poeziji in življenju, temveč je prodrl globoko v zavest njenih »ljubiteljev« in
celo »ustvarjalcev«. Na vso srečo ima vsak čas svojega Župančiča (Veš, poet,
svoj dolg) ali pa Alija Podrimja (Kdo bo ubil volka), ki razkraja duhovno
lenobnost sodobnega komunikacijskega pekla, bi rekel pesnik Agron Tufa.
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Kaj pa »evropska« lirika? Kakšna bi bila videti z našega zornega kota
– brez najpozornejšega bralca – prevajalca? Kako izbrati pravo mero liričnosti drugih in jo postaviti ob bok naši liričnosti? Žal ustvarjalna samota
prevajalca, ki jo pogosto slabo razumemo, še slabše pa vrednotimo, ostaja edina možnost izgradnje mostov med našimi duhovnimi kulturami. Še
slabše, v času globalizacije si želimo, na vsak način, spoznati »večje kulture«, »večje književnosti«, pozabljamo pa, da so »majhne kulture« že po
svoji naravi dosti bližje druga drugi. Usoda majhnih se pogosto odraža tudi
v liričnih refleksijah njihovih pesnikov – od tod tudi tako preprosto razumevanje poetičnih utrinkov, ki, čeprav se ne rojevajo v enakem družbenem
okolju, izražajo podobna hrepenenja. Smrt pesnikov Kajetana Koviča je kot
na kožo pisana Frederiku Rreshpji, ki »odgovarja« s svojo Kroniko.
»Preobrazba je nekaj, kar vam omogoča, da se vzdignete nad kaosom,
ki vas obdaja,« pravi Bob Dylan, dodajam pa, da bo liričnost v evropskem
človeku preživela tudi ta ubijalski čas miru in potrošništva.
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IZPOD KOPIT IN SKAL
(8)
MARUŠA KRESE
(1947–2013)

FREDERIK RRESHPJA
(1940–2006)

CZESŁAW MIŁOSZ
(1911–2004)
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Iz albanskih prevodov novejše slovenske poezije

Maruša Krese
(1947–2013)

V albanščino prevedel
NIKOLLЁ BERISHAJ
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Maruša Krese (1947–2013), pesnica, pisateljica, publicistka, psihote-

rapevtka. Njen pesniški prvenec Danes je izšel leta 1989. Nato je izdala več
pesniških zbirk v slovenščini in nemščini, zbirka Sarajevo, ljubavi moja pa
je izšla v hrvaškem jeziku (1994, prev. Josip Osti); v nemščino sta prevedeni tudi dve njeni prozni deli. S sestro Meto Krese sta pripravili več skupnih razstav in drugih akcij, leta 2011 pa izdali skupno knjigo Nenadoma
se je stemnilo : popotniške pesmi/Plötzlich wurde es dunkel : Reisegedichte.
Od leta 1990 je živela v Berlinu in delala za ugledne nemške medije. Za
humanitarno in kulturno dejavnost med vojno v Bosni in Hercegovini jo je
nemški predsednik leta 1997 odlikoval s križcem za zasluge. Za knjigo Vsi
moji božiči sta ji leta 2008 časopisna hiša Dnevnik in ljubljanska Študentska
založba podelili nagrado fabula za najboljšo zbirko kratke proze v zadnjih
dveh letih. – (P. K.)
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Perëndesha
(Boginja)

Të bëhesh perëndeshë nuk është vështirë,
është vështirë të mbetsh.
Për çdo trëndafil
duhet ta dhurosh buzëqeshjen
dhe mesazhin.
Të krijosh bardhësinë,
dhe të veshësh në të zeza,
ta vrasësh femrën
dhe të aktrosh qenie pa gjini.
Ta ndash baraspeshën
dhe të flasësh me zë të ulur,
të shikosh thellë në sy.
Ke një orë kohë,
t’i dorëzohesh marrëzisë,
pastaj tregoje diellin,
përkushtoju ushqimit tonë,
askujt mos ia trego fshehtësitë tua,
sepse, gjithmonë janë të njëjta,
askurrë mjaft të thella.
Bekoji edhe nipërit tu,
E pastaj vdiq me kancer në bark.
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(Hodim po ulici dolgi)

Unë ec nëpër rrugën e gjatë,
ec nëpër diell ndërmjet muresh,
që vërtetë janë heshtur.
Ec ngadalë,
nëpër neveri, nëpër bukuri,
nëpër fat, që vetëm më prek rrëshqitazi
atëherë kur dua të fli.
Ec ndërmjet shtëpiash pa dritare
dhe më kot e lus zotin apo dreqin
që të lëviz diçka.
Dielli pjek.
Vjen erë deti.

***

		

(Lahko rečem, da ni res, in zaprem oči)

Mund të them se s’është e vërtetë dhe i mbyll sytë.
Mund të them se Berlini është ende rrënojë.
Mund të them se të gjithë ata miliona të vdekur janë ende gjallë,
mund të them, të them, se jam e lumtur,
se çdo mëngjes këndoj nga lumturia,
mund të them se nuk kam flokë të thinjura,
mund të them se kam arritur gjithçka në jetë,
mund të them se i mësoj përmendsh librat gjermanë,
ngase nuk di ç’të bëj me jetën.
Mund të them se jam mbytur në lumturi.
Mund të them.
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(Zdaj jo bom zares zaprla. To Yorkshire torbo)

E tani vërtetë do ta mbyll. Këtë çantën Yorkshire.
Në fakt, së pari do ta hap.
Do t’i gjuaj jashtë të gjitha kujtimet.
Detin, fëmijët e lumtur,
qullën e hikrrës dhe jorganët e qepur.
Makinën e qepjes dhe furrat e vjetra,
Vullnetin për jetën,
Majën e furtunës dhe fotografitë e martesës.
Certifikatat e lindjes dhe kaçurrelat e fëmijëve,
Argjendin dhe vargjet e lumturisë,
Letrat për dashurinë e amshuar dhe medaljen e trimërisë.
Numrat e telefonit dhe panoramat nga Iowa,
Recetat për ushqimin makribiotik dhe për piten e spinaqit,
Pizhamet fëmijërore dhe parfumet femërore,
Kremin për depilim dhe këshillat e mjekut.
Guacat dhe rërën nga Shkretia e vdekur,
Romanin, që nuk ia shkrova fundin,
Çelësat e makinës, që ma kanë vjedhur,
Ilaçet e vjetra dhe çajin për tretje
Tabletat hormonale dhe tamponët e vjetër.
Telegramin me përmbajtje: “Të gjitha të mirat.”
Vërtetë, do ta hap e pastaj ta mbyll këtë çantë.
Njëherë.
Sot, jo.
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(Do včeraj sem držala v rokah)

Deri dje e mbaja në duar
Ende iluzionin tim të fundit.
Lidhur me atë, se ndoshta kisha takuar njerëz,
Lidhur me atë, se është bukur të jetosh,
Lidhur me atë, se nuk jam emigrant në veten time.
Jetoj në vendin anonim,
Të ftohtë dhe të mjegullt,
I mbyll sytë dhe dëshiroj
net pa ëndrra, net pa kujtime.
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Iz slovenskih prevodov albanskih klasikov

Frederik Rreshpja
(1940–2006)

Iz albanščine prevedel
NIKOLLЁ BERISHAJ
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Frederik Rreshpja

Frederik Rreshpja (1940, Skadar/Shkodër), albanski pesnik. Končal

je osnovno in srednjo šolo, a ker ga je služba državne varnosti že kot osnovnošolca zaznamovala kot državnega sovražnika, šolanja ni mogel nadaljevati. Leta 1967 je objavil prvo pesniško zbirko (Rapsodi shqiptare – Albanske
rapsodije), ki jo je književna kritika sprejela zelo pozitivno, državni organi
pa so ga obsodili na 17 let zaporne kazni. Po padcu Enverjevega režima je
začel znova objavljati: Erdhi ora të vdes përsëri/Prišel je čas, da znova umrem
(1994), Lirika të zgjedhura/Izbrana lirika (1996), Në vetmi/V samoti (2004).
Umrl je leta 2006 v Skadru.
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Ave, mati moja
Stojim v dežju. To je edino, kar imam rad.
Kdo je ta? Vprašajo kapljice dežja na mojem čelu
Tako sem slišal glas dežja
Nekega poletnega dne, ob starem hrastu
Ob vratih, odprtih za ptiče.
Ah, ko sem bil mlad in lep, sem verjel,
da vsa deževja sveta padajo name,
zdaj pa, ko je minilo toliko let,
vem, deževanje nima nobenega smisla
Tudi moja mati je zbežala pod marmornim dežjem
arheologije božanstev, ki so padala
Ave, mati moja!
Samo tebi verujem
Drugega boga nikoli nisem imel. Amen!

Kronika
Neki list je postal ptič in zajokal nad oljkami.
Iz sosednje vasi so se prikazali starci,
dirjali so za dušami, ki so se vrtinčile v zraku
proti Mlečni cesti.
Ubite so nanizali na trgu DEMOKRACIJA
pokrite s poročnimi pregrinjali.				
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Tisk pa je označil volitve za poštene, svobodne in fer. TV-ji tudi
Nato so pobrisali kri
Ob oljčniku z drevesi zvitih od bolečin
Ah! Oljke Albanije in vaš prekleti mir.

Kje si bila?
Kje si bila, ko sem se pojavil sam pod luno?
Pod katero si se ti sprehajala?
Kje si bila, ko sem obiskal tvoj profil
Na steklu sončnega zahoda, ki je počil in se je otožno razbil
Nato je prišla noč, polna tvoje odsotnosti
Nato je spet prišla noč
In tako bo do zadnjega dne noči.
Sestopil sem do izvira
in držal v rokah občutljivo vazo jutra
videl sem tvoje oči, shranjene v spominu voda.
Stari hrast je spustil iz rok jesensko krono
Kot suveren, ki odstopa
Dobro, mene je ujelo prekletstvo.
Vendar, kako je gozdu brez tebe? Kako prihaja jesen?
Ali pa, ne bo nikoli več jeseni?
In, v imenu česa bo listje padalo?
V imenu česa bodo prišla deževja, megle, mavrice?
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Ah, moje srce, postavi roko nad letne čase.

Iz slovenskih prevodov poljskih klasikov

Czesław Miłosz
(1911–2004)

Iz poljščine prevedla
KATARINA ŠALAMUN BIEDRZYCKA
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PESMI IZ LET 1932–1938

DOMOVINA
Dolgi rogovi surm se vodoravno nad obzorjem
počasi k ustom dvigujejo.
Gozdovi, zažrti v nebo, so utišani.
Poti so skrivenčene kot lovke sip.
Zibane, pestovane
zdaj surme igrajo navzgor.
Nam, mirnim in trdnim, možatim,
je namenjen ta preprosti pozdrav.
Padamo v pesek poti. Ruvamo travo. Boli.
Melodija buči sredi gozdov. Peče kot vitriol.

ŠE ENA PESEM O DOMOVINI
Tam, kjer teče modri Njemen
in Njevaža črna,
sejejo svetlolasi kmetje
pšenice težka zrna.
Kosijo travo – to zelenje
največja radost je sveta –
in verjamejo, da dobri Bog
kot jastreb kroži sredi neba.				
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Fantje s celo čredo v žaru opoldneva
jahajo okopat konje na plitvino
in pesem radostna odmeva,
ko kot v strune udarjajo ob konjsko grivo.
V nedeljo pa se ob večerih sliši glasba
po celi njihovi dolini,
zdaj grejo ravnokar dekleta in fantje
na ples ob gegužini.
Te plodne zemlje
ni vsakdo vreden,
z njenih polj
se širi krotki vonj.
Kdor v srcu ni preprost,
vanjo nima vstopa,
za hitrim zajčjim tekom
ne bo pognal več konja.
Ob svitu v lahkem čolnu
ne bo drsel po reki,
ne slišal o polnoči zvenenja
milih strun nebeških.
Tam, kjer teče modri Njemen
in Njevaža črna,
sejejo svetlolasi kmetje
pšenice težka zrna.
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ZGODBA
Sredi militarizirane dežele, v mestu, kjer so se po cestah
valili kriki nacionalističnih pohodov, je mlad človek
raziskoval bistvo oblike, njeno trajanje in nastanek.
V ta namen je hotel vpreči vseh pet čutov,
ampak ti so imeli moč – končevala se je ob svitu – samo v sanjah.
Rakete so se raztreščale na ozadju neba.
Zid, naphan z bloki, je ob predsednikovem godu rožnato buhtel.
Leta, merjena z različnimi vrstami žensk, so minevala. Včasih je na cesti
pod noge padla preteklost in poskakovala kot razparana riba.
Da bi v enem samem mističnem preblisku prepoznal serijo podob,
ki jih tvori živo telo plus kovina, pognana v tek,
moraš pripreti oči
in jih gledati z njihove zunanje strani.
Njihov element lahko postane tudi obraz veselega zidarja,
ampak vseeno je varnejši kakšen drug, manj spojen z življenjem ljudi.
Nebo je ob svitu pokalo in kazalo brezsramno sončevo meso.
Zemlja, razrita s tuneli, drhteča v mrščavici prvih vlakov, je cvrčala.
Molitev, neznana izparina, se je vedno bolj kadila
iz kotičkov laboratorija, ki ga je skrivalo simetrično telo.
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Nekega dne je veter državni grb razcefral na kosce.
Naslednje jutro je proletariat po trgih pel, včasih se je kje zabliskal
posamičen strel.
Raziskovalec oblik je na ozkih stopnicah svoje hiše
s skrepenelim tilnikom ležal. Rdečkasti petelin, zlata masa
							
upognjena v polmesec,
je nad njegovo glavo mahal s krili in hrope kričal.
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DITIRAMB
S čistimi besedami izrekajmo vsa valovanja morij v jutrih,
hrup celin, z električnimi iskrami prenašanimi čez mostove nad lagune,
prvi blesk dneva, ki stopa z visokih gor
ob potokih nad meglo nad rožnatimi jezeri
in greje oči tem, ki so obstali za hip z dlanjo ob sencih, zapuščajočim noč.
Brezmejna radost. Potrebujemo prostosti,
svoboda je potrebna, da nas ne bi grizla skrb,
kako naj se izreče to, kar se hoče izpovedati skozi naša usta.
Izrekajmo modre bazene, steklene strehe nad njimi in sonce,
marčno ali aprilsko, rumene žarke in pojoči trampolin,
ritmično potapljanje glave pred pramenom pene, ki se vleče za njo ob
nogah,
ali poldne, ki se ravno bliža, kot vrč vijolic, z vlago senc.
In je tako, da se takrat, ko nas povezuje
s svetom ljubezen, z žalostjo preizkušana,
jez molka nenadoma predre,
šum, vrenje kril, v nas pesem barv spregovori
in znamo prerokovati iz neba, dreves in kar naenkrat
je jasno, kako naj se izreče to, kar se hoče izpovedati skozi naša usta.
Uporabljene besede naj bodo čiste, naj jih ne umaže niti najdrobnejša sled
spomina na preživete dni, noči.
Ker zato so tedni, meseci in leta, zato modrosti bolečine,
da bi znali reči: drevo drevesu, človeku človek in zvezdi zvezda,
da bi nam iz izparin strahu uspelo izpeljati zemljo,
ki bo nova, kot oblika Boga, ustvarjajoča jo na novo.		
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Ne bomo pozabili niti tistih, ki trpijo – s krivico smo speti z vozlom
gordijskim, ampak z ramen se nam spušča kraljevski plašč,
s tožbo ponižanih, s krvjo kletev je podložen.
In tega vozla ne bo presekal meč,
topovska kolesa krivic ne preglasila,
pač pa bo pomagala beseda, tako razumna, da se sama upogiba v struji
navdiha 							
kot rastlina na dnu poskočnih rek
in ve, da je le pripravljavka bujnega ležišča,
in čaka, da se je dotakne duh in da potihne spor,
kako naj se izreče to, kar se hoče izpovedati skozi naša usta.
Torej začenjamo to čudovito pot, začudeni, da smo morali čakati
tako dolgo na lepoto, ki bi morala biti vidna
in dostopna vsakemu otroku. Na ta novi red
prerojenih oblik, pohlepno izražajočih
resnico, ki bi se morale celine od nje tresti, ona pa
prihaja tiho in večer ni več večer
in teža ni več teža
in usoda ni več ista usoda.
Ker glej, strela udari in zemlje dom je razdeljen.
Dobro je tu in zlo je tu. In nesmrtnost čaka.
Hitro, kako hitro tečejo ubogi dnevi. Hitro, kako hitro se izmenjujejo ure,
ampak ne zastonj, ne zaman.
Nežna tema se sklanja nad čelo,
kot ljuba nad spečega telo,
in ozek pramenček svetlobe, ki je v njej,
izpira veke. Pojdimo – pravi – pojdimo, 				

rosa ni več takšna, kot je bila prej, klije v zeliščih,
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mesta pod nami niso nič več tista spodaj,
potopimo se še enkrat v valove časa,
naše dlani se že dotikajo trpečih src,
Glorija.

OB ZAKLJUČKU
Otroci topočejo. Ulica strmo navzgor.
V jutrih goreči odbleski obračajo krila v tišini naletavajočega snega.
Bil sem in ni me. Ptiči so visoko kriče preleteli.
Smeh lokomotiv
je odmev.
Življenje. Njegova groza tako dolgo trga usta,
dokler se iz njih ne iztrga zmagoslavni krik
in vstane ljubezen, neznana poprej,
do človeških del, do neštevilnih oblik teles,
do skrivnosti trpljenja.
Nesi, zemlja, naprej svoja krhka mesta.
Med tabo in mano viharni prostor nastaja
in vidim, ko krožim nad teboj, za teboj:
na borovih mizah se jed kadi,
otroci po strmi ulici
v šolo gredo.
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Izbrani prevodi (1)

NOVI
SLOVENSKI PREVODI
POEZIJE XXI. ST.
LEONIDOV / FRIDRICH / CHROBÁKOVA
JUKIĆ / LOVRIĆ / VALANTINAITĖ /
PETROŠIUS / JANUŠEVIČIUS
Prevajalci
Namita Subiotto / Peter Kuhar
Željko Perović / Klemen Pisk
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Iz novejše bolgarske poezije

Rumen Leonidov
(1953)

Iz bolgarščine prevedla
NAMITA SUBIOTTO
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Rumen Leonidov

Rumen Leonidov (1953, Sofija) je eden vodilnih bolgarskih in-

telektualcev, pesnik, novinar, urednik in založnik. Bil je (oz. je) urednik
pomembnih bolgarskih revij za literaturo in kulturo: Bakla, Bolgarski mesečnik, Literarni časopis. Je avtor devetih pesniških zbirk: Opozorilo, Tudi
ogenj se spomni na iskro, Velik in majhen, Neustrezne življenjske razmere,
Konec mitologije, Prodajalčeva noč, Klasični odlomki, Slepa nedelja* in Rumbotaver. V Sloveniji je objavljen izbor njegove poezije Z vrha jezika (2009);
avtor izbora in spremne besede je Ljudmil Dimitrov, prevajalci pa Metod
Čepar, Borut Omerzel in Namita Subiotto. Leonidov je leta 2012 prejel kristal Vilenice.
* Prevedene pesmi so izbrane iz zbirke Slepa nedelja (2011), iz cikla Odpuščanja.
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Rumen Leonidov

ЧЕРЕШОВА ЗАДУШНИЦА
Дъжд дъжди.
Сняг снежи.
Слънце се смее.
Смее се мечка.
Мече се жени.
Гръм вали.
Дъб дими.
Змей се развежда.
Плаче гората.
Хоро се вие.
Кон пръхти.
Меч лъщи.
Риза белее.
Булка чернее.
Бебе се беси.
Кръв кърви.
Дух лети.
Пее полето.
Пука небето.
Гроб им кумува.
Кос цъфти.
Сол сълзи.
Червей пирува.
Луна лудува.
Месец беснее.					
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Дим хвърчи.
Вълк ечи.
Дявол се пощи.
Ангел се моли.
Бог се сбогува.
Вест кръжи.
Бог божи.
Вятър немее.
Блее агнецът.
Кръстът се кръсти.

ČEŠNJEVA ZADUŠNICA
(ЧЕРЕШОВА ЗАДУШНИЦА)

Dež deži.
Sneg sneži.
Sonce se smeje.
Smeje se medved.
Medo se ženi.
Grom grmi.
Hrast gori.
Zmaj se ločuje.
Joče lesovje.
Kolo se vije.
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Konj nori.
Meč žari.
Srajca se beli.
Žena se črni.
Dete se davi.
Kri krvi.
Duh leti.
Poje poljana.
Ječe nebesa.
Grob jim botruje.
Kos cveti.
Sol solzi.
Črv se nažira.
Luna razsaja.
Mesec pustoši.
Dim frči.
Volk ječi.
Zlodej se trebi.
Angel se klanja.
Bog se poslavlja.
Vest leti.
Bog boži.
Veter obmolkne.
Jagnje zableja.
Križ se pokriža.
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JURJEVO

(ГЕРГЬОВДЕН)

Vstani Jurij, rdeči Jurij
Konjec beli v dobi črni.
Vrani konjec v svetli dobi …
Kdor ne verje, naj ne verje.
Sveti Jurij, v grob se spusti.
Zmaj zmajuje sto pomladi,
Svetli Jurij, fantič mladi,
stopi v temo, ven nas reši,
konjca belega zajaši.
Prazna nedra, črno žito,
v temi hiramo, ječimo.
Vrag prižiga v dušah svečo,
križa se in poje mašo.
Kdo od nas se sam zanika,
kdo se sam rodu odreka …
Bog nas, brat, hudo kaznuje,
bratu brata odtujuje.
Pesmi skupne, skupno carstvo,
tarna Ohrid, Solun toži.
Črna zloba in spletkarstvo,
žene jokajo in moži.						
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Vstani Jurij, v grob se spusti.
Črno notri, zunaj črno.
Ob Gospodu si na desni,
v njega tu ne verje nikdo.
Daj nam sile, bratec mili,
daj nam grob z imenom svojim.
Tod divjajo gole vile,
kača cuza kozje vime.
Angel božji solze lije.
Bele-črne so neveste.
Grešnik svoje grehe šteje.
Zmaj zmajuje krohotaje …
Zgrabi, Svetli, dolgo kopje,
Vardar bomo prebrodili.
In od Sofije do Skopja
mrtve dede obudili.
Črne očke, črna mati,
črna voda tebe ziblje.
Kdor ne verje, naj ne verje,
brat se z bratom več ne brati.
Rod od roda se odraja.
Zla usoda – zmaj hudoba.
Kri s krvjo razvodeneva,
Pirin zbežal bo z Balkana.				
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Črno zunaj, notri črno.
Vstani, Jurij, rdeči Jurij!
Kdor ti verje, naj ti verje.
Bili bomo črno kačo.
Njena kri je vino črno.
Njen je znoj pekoče žganje.
Le naj tuli na vse grlo,
za svobodo moleduje.
Žolč strupen iz nje izpijmo
in oči ji izsesajmo.
In do zadnjega pobijmo
vse otroke ji med viko.
Mati moja, poj nam pesmi,
poj nam, mati – jok te davi.
V boju bijemo se besni,
v miru smo slabotno mirni.
Daj nam ogenj, svetli Jurij,
da zasvetimo, daj ogenj.
Ti iz groba nas potegni,
pot nam do Boga pokaži.
Mrtvi čas se bliža koncu.
Daj, da v nas zasveti ogenj.
Daj nam silo, da umremo
in da vrnemo se k Bogu.						
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SIRNA NEDELJA
(СИРНА НЕДЕЛЯ)

Kuga naj pobere zoro,
kaj mudi se vse do svita …
Tema je zažgala hosto
od peta pa vse do vrata.
Ogenj njeno listje smuka.
V spanju se krohoče tema.
Reva hosta milo joka.
Ritensko se v mrak umika.
Pete ji podžiga plamen.
Trava proti nebu leta.
Poka kamen, poka kamen.
Bleda luna nemo gleda.
Zore ni in ni na plano,
črno sonce počrneva.
Volk si bo iztulil dušo.
O, kako požar prepeva …
Kje je ta blodnica blodna,
ki s petehi noč mineva,
ki se v rosi nepokorna
znova vsak večer znajdeva …
V zemljo, hosta, se zakoplji,
vkoplji v svojo mater črno!
Zgrda zora ne zazori.
Nikdar se ne bo zdanilo.					
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Jezna se potaplja hosta.
Jezna pred belino jutra …
… Naj napoči že ta zora.
Naj za vekomaj napoči.

SVETI DUH, BINKOŠTI
(СВЕТИ ДУХ, ДУХОВДЕН)

Od tam doli grejo kosci, nosijo kapuce črne,
togo stopajo po temi, vodijo neveste mrtve.
Strašna košnja se obeta, lunina polnočna košnja,
tulež volkov do poldneva, napoji jih kri deviška.
Od tam doli grejo kosci, vštric po dva in dva iz mraka,
krokar brez premora kraka, v dretju dren odreveneva.
V njem preži rusalka gola, trne šili trnoljica,
tast nad taščo se izživlja, svakinja zaklinja svaka.
Od tam doli grejo kosci, kose se iskrijo ostre,
jezdec črt jih smelo vodi, smrt nam bo pripeljal v goste.
Panji planejo v zeleno, plamené zeleni ognji,
kače sukajo vreteno, bijejo se kače z noži.
Od tam doli grejo kosci in ne črhnejo besede.
Sova porod objokuje, ljubijo se stare vešče.
Črne zvijajo se v rosi. Rosnico v lase so vpele.
Frfotajo netopirji, piski drevenijo drevje.
Tiho tarnajo livade. Plaho dirjajo košute.
In trkljajo se betice, od telesa oddvojene.
Grejo, bližajo se kosci. Krščen z nekrščenim stopa.
V joku vlečejo se mrtvi. Živi z radostjo umira.
Niti eden ni odrešen. Vsakdo je postal vedomec.
Ves travnik je pokošen. Za bridki trnov venec.
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Iz novejše češke poezije

Radek Fridrich
(1968)

Iz češčine prevedel
PETER KUHAR
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Radek Fridrich

Radek Fridrich (1968) je bil rojen v mestu Dĕčín, na severu Če-

ške, kjer tudi živi. Po poklicu je srednješolski učitelj češčine in nemščine.
Do zdaj je izdal deset pesniških zbirk. Izbor je vzet iz zbirke krooa krooa
(kraaa-kraaa), izdane 2011 pri češki založbi Host. Zanjo je leta 2012 dobil nagrado magnesia litera, priznanje za najboljšo zbirko leta (primerljivo z nagrado Prešernovega sklada). Objavlja tudi v nemščini. Eden od
pomembnih elementov Fridrichove poezije, opazen tudi v tem izboru, je
iskanje pozabljenih sledi in spomina na nekoč večinsko, nemško govoreče prebivalstvo t. i. Sudetov. Sudeti ali nem. Sudetenland je bilo do konca
druge vojne imenovano veliko območje, ki obdaja celotno današnjo Češko republiko ob poljski, nemški in avstrijski meji. Spomladi leta 1945 je
bilo zaradi kolektivne krivde kolaboracije z nacizmom iz Češkoslovaške
izgnanih precej več kot tri milijone ljudi, in sicer na temelju Potsdamskega
sporazuma in Beneševih dekretov. Gre za perečo tematiko, ki jo obravnavajo tudi nekateri sodobni češki filmi, televizijski in radijski dokumentarci,
zgodovinska in domoznanska literatura, beletristika … ter seveda politika.

476

Radek Fridrich / Iz češčine prevedel Peter Kuhar

PESMI

(iz zbirke krooa krooa, Host, 2011)

KLATZEK KRÁKÁ DO ÚDOLÍ
Zakrákám,
krooa, krooa.
Do údolí řeky Elbe.
Z ostrohu jménem Mönch.
Zakrákám,
krooa, krooa.
Tajemná, jemná slova.
Zschirnstein a Winterberberg.

KLATZEK KRAKA V DOLINO
Zakrakam,
kraaa, kraaa.
V dolino reke Elbe.
S skalne čeri Mönch.
Zakrakam,
kraaa, kraaa.
Skrivnostne, mehke besede.
Zschirnstein in Winterberg.
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Radek Fridrich / Iz češčine prevedel Peter Kuhar

KOŠUTA VABI S POHOTNIM RIKANJEM
Ostani vpet v moje telo
z vsemi zimzelenimi mahovi
oglatimi kamni
štrlečimi izrastki
strohnelih dreves.
Priplazim se na vrh
peščenjakove stene Nonne.
Nad dolino, ki si mi jo
h kopitom položil.
Zakrakam kraaa kraaa,
v skalni odmev.

SLIKA
Na vrhu skale
obliva sonce tvoje izpostavljeno telo
rdeče krmežljavo sonce.
Naga plešeš na vrhu,
med nogami zgrbljenega,
prestrašenega netopirja podkovnjaka.
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Radek Fridrich / Iz češčine prevedel Peter Kuhar

BOJIŠČE
Krik je pregriznil grlo jutra.
Oranžna debla so se v hladu škripaje nagnila.
Med mahovnatimi kamni:
drobne kosti, črno sivo perje.
Nekaj se je zganilo v grmovju,
dlaka na gobcu, popackanem z zasušeno krvjo.

SPET BOJAZLJIVI HASENFUSS
V nočnem gozdu
jazbec mahne s krempljasto taco
V nočnem gozdu
kopitca ob skale temno kopitljajo
V nočnem gozdu
plaha srnica na stezici stŕmi
V nočnem gozdu
strah iz šibja nenadoma odreveni.
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Radek Fridrich / Iz češčine prevedel Peter Kuhar

PSOŽER
Tega šekastega psa sem
srečal med nevihto,
ko je voda cmeravo mezela iz satovja,
njene kapljice pa so v pepelnatem pesku ustvarjale
majhne nasipe in jarke.
Ostro ledeno svečo sem mu zabodel v očnice,
da je cvileče kriknil.
Z obrednim nožem sem ga zaklal
in pustil izkrvaveti.
Mehko meso zadnjih stegen!
Česnova juha!
Slani možgančki!
Omaka z bezgovo uhljevko!
Pasja mast proti piskanju v pljučih!
Ti pa me boš zaradi tega obsodil?
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Radek Fridrich / Iz češčine prevedel Peter Kuhar

VABIM TE NAZAJ, KROKARICA,
KRAAA KRAAA
Sesala si moj znoj iz duplin sivih štorov,
gladila si brazgotine mojih poti,
poljubljala puščobo mojega sudetskega srca,
sledila mojim pokopališkim korakom,
s prsti presipavala pesek pokrajine,
gazila si mrzle, okljukaste rečice,
z dlanmi si božala z mahovnate obraze previsov.
Kličem te nazaj, krokarica, kraaa kraaa!
Na veke bom stal na vrhu skale Mönch
in nemirno preletaval skalovje,
jaz, ki sem te kruto ljubil.
Kličem te nazaj, košutica, kraaa kraaa!
V brlogu se bom zaril do porjavelega listja
in bom kot mrtev spal,
dokler ne boš našla mojega otrplega telesa.
Mlahavo bom dvignil svojo ptičjo glavo,
se hvaležno predramil k tebi z očesom,
s solznim krilom te bom poslednjič pobožal.

481

Radek Fridrich / Iz češčine prevedel Peter Kuhar

IZGINOTJE
Wo ist Traumkreutz?
Tam, kjer sove snijo.
Wo ist Vogelkreutz?
Tam, kjer drevesa donijo.
Wo ist Dichterkreutz?
Tam, kjer srne spijo.
Wo ist Tierkreutz?
Tam, kjer suhe trave trohnijo.

NEVIDNI KRIŽ
V
tej dreveneči
polzeči
temi
se
te
končno
dotikam.
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Radek Fridrich / Iz češčine prevedel Peter Kuhar

ČETRTO, FRAGMENTARNO SPOROČILO
VLAŠKEGA DANIELA, PROSPEKTORJA
Išči spiralnico rude
v steni, ki je nasproti.
Vzemi rdeče žveplo,
živo srebro in vitriol.
Raztvori mrtvo glavo,
pomešaj boraks, antimon.

PETO SPOROČILO
VLAŠKEGA DANIELA, PROSPEKTORJA
Pri Winterbergu prideš v Srebrno dolino.
Tam najdeš trideset metrov globoko jamo,
kjer v rovu ležijo trije sloji žvepla.
Zadovoljen z najdbo prideš v Šipkovje.
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Iz novejše slovaške poezije

Stanislava Chrobáková Repar
(1960)

Iz slovaščine prevedel
PETER KUHAR
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Stanislava Chrobáková Repar

Stanislava Chrobáková Repar (1960), v Bratislavi rojena slovaška

in slovenska pesnica, znanstvenica, prozaistka, prevajalka in urednica številnih publikacij. Do zdaj je objavila dvanajst avtorskih knjig, od tega pet
pesniških zbirk, in (so)prevedla petnajst knjižnih del. Pričujoče pesmi so
izšle v zbirki Tichožitia/Tiha-življenja (Založba Edition Ryba, 2011) in so
del obsežnejšega cikla S tretjim očesom (Peripetije). Odlikujejo se po izraziti
polivalenci pomenov, grajenih na ljubezenskem občutju in ne vedno lahko
umljivih skrivnostih medsebojnih odnosov.
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Stanislava Chrobáková Repar

S TRETJIM OČESOM
(Peripetije)

***
Sediet’ oproti sebe, dotýkat’ sa
kolenom kolena, usmievat’ sa
jeden druhému, pozerat’ si
do tvárí, pomaly,
unavene sa rozprávat’ o prežitom
dni, túžit’ v očakávaní noci,
spoločne stúpat’ do schodov alebo
hore ulicou, držat’ sa za ruky ...
Kol’ko prostého št’astia!

***
Pri uchu mi piští krvilačný komár,
láska sa ukláda pod prahom.
Vstupujem k tebe cez tyrkysové dvere
všetkých pyšných kalendarov
pred aj po Kristovi,				



487

Stanislava Chrobáková Repar / Iz slovaščine prevedel Peter Kuhar

usádzam sa ti na kolená, beriem t’a
za ruku, tvoju dlaň si pritískam
na tvár, na l’avé aj pravé
bahniatko:
odtlačok v duši, tу
vo mne,
ja.

***
Sedeti si nasproti, dotikati se
s kolenom h kolenu, smehljati se
drug drugemu, zreti si
v obraz, počasi,
se utrujeno pogovarjati o prestanem
dnevu, hrepeneti v pričakovanju noči
skupaj se vzpenjati po stopnicah ali
po ulici navzgor, držati se za roke ...
Koliko preproste sreče!
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Stanislava Chrobáková Repar / Iz slovaščine prevedel Peter Kuhar

***
Ob ušesu mi piska krvoločni komar,
ljubezen se položi pod prag.
Vstopam k tebi skozi turkizna vrata
vseh ošabnih koledarjev
pred Kristusom in po njem,
posadim se ti na kolena, primem te
za roko, tvojo dlan si pritisnem
na lica, na levo in desno
mačico:
odtis v duši, ti
v meni,
jaz.

***
V meni je za cel atlas
nepobožanih kotičkov,
nedotaknjenih noči in dni.
Razpiram se ti kot glasba, drug
k drugemu se podava v tem mladem
septembrskem jutru				
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Stanislava Chrobáková Repar / Iz slovaščine prevedel Peter Kuhar

Moje srce se je dotaknilo tvojega
srca. Vse note so se razsule
v razcvetelo krilo. Prevladuje
sinji zrak, ob tebi
spet zadremam …

***
Objemi me, ljubezen moja,
naj te močneje čutim.
Naj je jutro še bolj sinje
in dan naj dobi zlato čipko
okrog vratu.
»Previdno se ti prepuščam
s slehernim utripom
svojega srca.«
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Stanislava Chrobáková Repar / Iz slovaščine prevedel Peter Kuhar

***
Alpe, vršaci, s soncem obliti,
toda jesen nas že ščiplje
v nos.
Pijem irsko kavo, pišem voščila
še enim srečnim novoporočencem,
berem nelogične pesmi, pohajam
čez pokrajino, nasmiham se v sebi,
brez tebe, pojem si za zobmi.
Čez hip se obrnem proti domu
in bom delala
dolgo v noč.

***
Če v tvojem življenju ne smem biti
veselje – komet
z dolgim repom, naj bom vsaj
žalost – zvezda,
potopljena v jezeru.
Spila sem zeliščni čaj,
pobožala kamne,
slekla rdečico.
»Izgubljam pogum,
da bi zajemal iz tvoje svetlobe.«				
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Stanislava Chrobáková Repar / Iz slovaščine prevedel Peter Kuhar

Tega ne bi zmogla.
Kdo je dovolil ljubezen med nama?
Kdo je rekel: S teboj bom
vedno, ko boš želela?

***
Včeraj si imel v glasu sledi
veselja. Moja pritajena ljubezen.
Tvoja klepetulja iz slušalke.
Drhti – a ne pritiska.
Poležavam v postelji,
prav od tod ti pošiljam
oblaček svoje toplote.
Objemam se kar se da nežno.
Ves svet diši po izginevanju.
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Stanislava Chrobáková Repar / Iz slovaščine prevedel Peter Kuhar

***
Sončno dopoldne
na konicah prstov.
Nedeljski zvonovi so povsod,
kjer mi dovoliš.
V molčanju, plapolanju, vsiljivo
in zateglo. Vse do tihega ječanja.
Vase zgrbljene besede so že čez.

***
Najraje bi jokala
v vodo, utrujena
od večnega kroženja.
Kakor da bi življenje izgubilo smer.
Vsa v črnini, potrta
zaradi še ene Evridike.
Lastno delo sem zanemarila.
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Iz novejše bosansko-hercegovske poezije

Milo Jukić
(1966)

Prevedel
ŽELJKO PEROVIĆ

495

Milo Jukić

Milo Jukić (1966, Deževice pri Kreševu, BiH) se ukvarja s književnostjo,
zgodovino, etnologijo in publicistiko, več let pa je bil dejaven tudi v novinarstvu (Glas Amerike, Slobodna Dalmacija, Večernji list idr.).
Objavil je pesniško zbirko Ožiljci i brazgotine/Ureznine in brazgotine
(2010) ter dvojezično knjigo potopisne proze Tri dana u Karaševu/Trei zile
la Caraşova (2011), pred izidom (2013/2014) sta roman in nova pesniška
zbirka.
Objavlja v različnih časopisih in revijah v BiH, Srbiji, Makedoniji in na
Hrvaškem. Je avtor večjega števila kritik, recenzij ter leksikografskih gesel.
Pri Književni zakladi/Fundaciji »Fra Grgo Martić« je glavni urednik
knjižnih izdaj ter avtor in urednik letnih almanahov in letopisov. Živi v
Kreševu (BiH).
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Milo Jukić / Prevedel Željko Perović

zakaj imam tako malo pesmi
Zakaj imaš ti tako malo pesmi,
me je prijatelj pesnik vprašal okrog pol šestih zjutraj.
Že pred eno ura sva ostala brez piva,
narezka pa je še bilo nekaj,
zato sva se počasi začela trezniti.
Verjetno.
Ah … Še sam ne vem, kdaj sem napisal
te, ki jih imam, sem rekel.
Ker pesmi pišem samo takrat, ko ne pijem kot nocoj,
doma, s takšnimi, kot si ti, ali za šankom pri Sherifu, s komer koli,
potem ko ni zime,
ko se ne sliši digitalna turbo folklora, ker mi to zmoti pozornost,
najbolje je, ko drsijo Django, Dizzy ali Duke,
tole je naključno izpadlo v 3D-formatu,
da, lahko tudi Ella ali Billy,
v predzadnjem verzu sem krivično pozabil nanju,
ko se ne kurbam in ko nisem z drago.
Da, zjutraj vsekakor ne pišem …
Ne pišem pa jih tudi, ko se ukvarjam z resnim delom,
kot, na primer, ko berem tuje pesmi
ali ko sem ves v glagolici porumenelih listov,
ki so edino, kar je ostalo za umrlimi v mojem malem mestu
leta 1767,
medtem ko se živahno pogovarjam s tujimi dedki in babicami,
takrat bi morda lahko v desetercu,
ampak vse bi bilo videti nekako kot prepisano,
niti ko je pomlad, ker sem takrat preveč nor,
racionalnost je že s taljenjem snega shranjena			
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Milo Jukić / Prevedel Željko Perović

v moj mali, interni slovar arhaizmov,
čeprav pesmi nimajo ničesar neposrednega s tem, ampak …
Ali ko iščem kristale na Rudnih
in rimsko keramiko staroslovanske kulturne skupine na Gradcu,
kjer je kaj takega zelo redek pojav:
roke so prah, skorja,
težko bi prenesle pero in tipkovnico,
pisava bi bila okorna, in pesem tudi,
potem poleti, po tisti pasji vročini,
o Bog, a sploh kdo v takem piše pesmi,
včasih kakšno tudi bi, ampak pred tem se odločim,
da bom odigral samo eno partijo mach jonga, toda ne gre mi
in pozabim, zakaj sem se sploh spravil zraven in kaj sem hotel.
Potem pa skrbi, veličastni načrti, čas pa je,
že zdavnaj so rekli, starcem v breme, prijatelj moj …
Pa tudi rad lenarim, ure in dneve, pred tem pa
samega sebe prepričam, da mi tako in tako ne gre te dni.
Ali pa moram obrezati sadna drevesa, ker
si bom leta in leta očital, če bodo zdivjala, ljudje pa,
navajeni uživati v tuji sramoti,
bodo začeli s prstom kazati nanje in name!
Jeseni bi lahko veliko pisal,
ampak, dragi moj prijatelj,
nič ne bo s pesmijo, ko pa vem:
čez kakšen mesec bo prišla zima …
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ob vznožju gore Gat
Ob vznožju gore Gat sedim za razmajano mizo,
z gostiteljem, ki me ne sprašuje, ali bi
kozarček slivovke, ampak le toči, čeprav je šele deveta zjutraj.
Njegovi otročički so tako radovedni, gostitelj pa samo
zato, ker nekdo iz daljnega bosanskega hribovja vendarle ima
razlog, da je prišel sem in se želi povzpeti na Gat,
edini hrib v okolici,
gospodinja bolj poredko videva neznane moške, v njenem očesu je
toliko vsega, da se niti na Noetovo Arko ne bi moglo spraviti.
Mnogo jih je okrog mene, a vendar sem sam in premišljujem,
le kdo bi vedel, zakaj, o tem, ali bi sploh kdo kdaj
slišal za Ksantipo, če ne bi bila Sokratova žena,
le kaj bi rekel, ko bi videl, kako ga zdaj zaradi nje,
delajoč se norca, opravljajo po internetu,
ali bi na forumih pisal komentarje pod tujimi nicki
in ali bi se jaz z njim, potem ko bi tudi on spil
kozarček domače slivovke,
sploh upal odpraviti na goro Gat.
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Milo Jukić / Prevedel Željko Perović

moje mesto
Občinski svet mi je zadal nalogo,
da napišem Mestno monografijo.
Saj ne da ne bi vedel, kje začeti,
čeprav se je skozi minula stoletja marsikaj zgodilo,
ampak muči me sedanjost, kako naj jo predstavim.
Moje Mesto se odpravlja zgodaj spat,
pozimi bi lahko šel ob pol desetih zvečer
z golo ritjo na sprehod,
razen prehlada in morda pljučnice
drugih posledic ne bi bilo,
tukaj je ritem umiranja kilometre in svetlobna
leta ušel ritmu rojevanja,
kot nekoč Paavo Nurmi tistim, ki so se lahko
imenovali samo njegovi spremljevalci,
nikakor konkurenti.
Moje mesto vsakodnevno, na obe dojki, glasno cmoka,
hraneč se s preteklimi slavnimi leti,
naj se mu naredi mamografija
namesto monografije,
to je tisto, kar delam
in kar je moja izbira.
Kjer bom na koncu
zamenjal svetove.
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pri bratih Grimm
V nekem snu sem bil v gosteh
pri bratih Grimm. Jacob me je pričakal rahlo zadržano, vzvišeno,
Wilhelm pa si je prizadeval za sproščenost. In mene in mojega sna.
Jacob me je hotel pod psevdonimom potisniti, kot negativca,
v neko novo pravljico, za katero sta imela samo okvirni siže,
na hitro vkup nametan, se mi zdi, Wilhelm ga je povedal,
smejoč se občasno samemu sebi in nekim rahlo
nelogičnim rešitvam za nekaj, kar bo šlo v otroška ušesa.
Jacob ga je gledal po strani in se delal pomembnega.
Verjetno je moja teta Barbara imela rahel spanec,
če je, kdo ve, zakaj in od kod, zatavala v moje sanje,
ravno k bratoma Grimm. Onadva je nista opazila,
kje pa še, da bi ji postregla s kavo, kot se spodobi;
verjetno je bila v sanjah samo duh. Vse je slišala.
In molčala. Zmeraj potrpežljiva.
Vljudno sem se poslovil. Jacob je samo pokimal z glavo
in me ni niti pogledal. Niti vrat, skozi katera sem odšel.
Wilhelm me je potrepljal po rami, njegov nasmeh je bil iskren.
Naslednjega dne teta Barbara ni skoraj nič rekla.
Nič, samo kratko: »Nista slaba …«
Njen zamolk je odmeval čez nebesni svod.
24. 8. 2010
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Iz novejše bosansko-hercegovske poezije

Suzana Lovrić
(1967)

Prevedel
ŽELJKO PEROVIĆ
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Suzana Lovrić

Suzana Lovrić (1967, Fojnica, Bosna in Hercegovina) je po poklicu

doktorica stomatologije. Objavila je dve pesniški zbirki: Pisma iz uzaludnosti/Pisma iz zamanskosti (2008), za katero je 2007 prejela nagrado za prvenec Fundacije Fra Grgo Martić in 2008 nagrado Anka Topić, ter Tumačenje
nesanice/Tolmačenje nespečnosti (2009). Z avtorskimi objavami sodeluje z
več književnimi časopisi in revijami v regiji (Motrišta, Marulić, Riječ, Sovremenost, Divan idr.). Je urednica časopisa Fojnička škrinja/Fojniška skrinja. Živi in dela v Fojnici.
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Suzana Lovrić / Prevedel Željko Perović

če spiš
sanjaj pradavno mesto Abydos
z rokami prvih pogumnih bogov
ki so se spustili ob plodni reki
pesek je barve soli in vetra
podnevi na njem sušimo kruh
odganjajoč ptice pisanih bohotnih repov
ponoči se z njim zagrnejo drobni kuščarji
poglej kako v daljavi stotine kodrastih glav
vlečejo kamne ki pojejo ob prvem dotiku sončeve dlani
jih zlagajo v spomin za pusta sušna leta
prgišče žita svežega pogleda
zlate ogrlice neznosnega poljuba
tukaj se vse da ohraniti
zvok piščali slepega beduina
s katero kliče karavane z belimi šotori in črnimi biseri
čuvaja koz naslonjenega na steblo sandalovine
ki mu bo spet povedal zgodbo o daljnjem večnem dežju
vse se da ohraniti v zaklonišču prevare
pastirske palice
ki nam varujejo stopala
nas vseeno ne naredijo za vladarje srca
palica ki si jo včeraj pozabil v roki lepe trgovke iz
Levanta
je moj novi logogram
in se že učim
kdaj se je treba žrtvovati za svojega kralja
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Suzana Lovrić / Prevedel Željko Perović

ravnokar sem pila čaj
s stoletnikovimi zadržanimi trepalnicami
temno nagnjenje k strahu
mu je lica naredilo skoraj otroška
ali se poraja bližina?
medtem ko pravi kako je nekoč davno rešil mladiča pande
ki je pobegnil pred ognjem v gorah
moram pomisliti na vse tiste ptice ki so
s krili težkimi od nočne rose
poletele proti nekemu bledemu obzorju
v pavzah sna
je bila njegova senca podobna mandarinskemu božanstvu
zato sem hitro objemala belo plišasto igračo
ki sicer ne prebiva v moji postelji
smešno kratko preden bo ura zazvonila
sem se zaprepadena znašla med riževimi polji
hrib pred mojimi očmi je bil v plamenih
starca pa nikjer
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uglajeno govorjenje nesramnih besed
se začne s snemanjem mehkega šala z oči
ker bi rada videla
kako grizeš
in z vlažnimi prsti odpiraš brst za tolaženje
z maternim nežno božaš nabreklo hrepenenje
ki pod sokom svetlika kot balonček iz stekla
kako jemljem
najprej z ustnicami in pazljivo
kot se jemlje mrzla oblica
tisočletja oblikovana z vodo
da bi občutila
tudi najgloblje žile po katerih boš pokal
ko te bom dala v ogenj
vse dokler se belo testo s koncev najinih hrbtenic
ne bo spremenilo v peno
v razžarjene črepinje vprašanj
ki jih čakava objeta
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daj naj sanjam
staro rusko mesto Jaroslav
z dvovprego na sever
en dan in eno noč od Moskve
obkrožen z reko in umeščen med neskončne brezove gozdove
ker sva na zdelani rečni ladji
se pogovarjava z brezzobimi mornarji z Volge
medtem pa v daljavi z gozdnatih obal
zvenijo žalobni ženski vokali
in slišiva sireno ki jih pozdravlja
ko pa ladja pristane
brez težav najdeva ožgane opeke
z zahodom obarvano mestno obzidje
in nasmejano žensko ki čisti ribe na pomolu
ne boš mogel odtrgati pogleda z vrtnic na njeni ruti
dva rdečelična dečka nama bosta pokazala pot
tu bova srečala kopače jantarja
(žada ne sanjam več)
ponujajo nam požirek kislega gruzijskega vina
samo kakšno uro
prej preden skozi odprto okno vstopi balalajka
in naju odkrije
pretekla mirna bodoča tujca
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Indrė Valantinaitė (1984, Kaunas, Litva), pesnica, pevka (nasto-

pila je v rok operah Ognjeni lov z gonjači (Ugnies medžioklė su varovais)
in Sončna zemlja (Saulės žemė). Po maturi na Jezuitski gimnaziji v Kaunasu je na Vilenski univerzi študirala kulturni menedžment. Leta 2006 je
dobila nagrado za najboljši prvenec, in sicer za pesniško zbirko Ribam in
lilijam (Žuvim ir lelijom), ki je izšla pri založbi Društva litovskih pisateljev. Istega leta je zmagala na natečaju festivala Pesniška pomlad. V njeni
rahločutni poeziji je navzoča intimna tematika, ki je nekateri kritiki niso
dobro razumeli in so jo obtožili moraliziranja. Po mnenju Karolisa Baublisa
je njena poezija daleč od kakršnega koli moraliziranja, v njej se čuti rahla
ironija, s katero se zoperstavlja banalnosti. Ženski „jaz“ ima v poeziji Indrė
Valantinaitė posebno vlogo: lirski subjekt se skuša spraviti s samim seboj in
najti svoj mir oziroma kot pravi pesnica: »Najpomembneje je, da ne stresamo jabolk iz košare razočaranja.« – L. 2013 je gostovala na mednarodnem
Lirikonfestu v Velenju.
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Kiautas
Nuo tada kai iš tavęs išsikrausčiau
šliaužiu lyg sraigė,
prie kurios glitaus kūno vis dar prilipę
aštrūs sulūžusio kiauto likučiai.
Tokia bejausmė šliūžė driekiasi iš paskos manęs.
Milijonai pasaulio viešbučių, iš ledo, dramblio kaulo, akmens druskos
skalaujamų nežinomų kalbų, veidų, papročių jūrų
atvertų savo duris, paslėptų mane.
Grįžčiau ten, kur prieš dvidešimt metų maigiau mirusią medūzą vandens spalvos skaidrų debesį.
Paplūdimyje dar nedėvėjau viršutinės maudymuko dalies.
Mano pirštai smigo į beformį jos kūną.
Plastilinas.
Tai vadintųsi ”viską pradėti iš naujo”,
sulipdyti save nuo pirmųjų žodžių, nuo kojų pirštų nagų.
Ten, kur mano širdis buvo – aštri stiklo šukė,
ilgainiui apaugtų raumens audinio žiedlapiais:
sulig kiekvienu tvinktelėjimu vis mažiau geltų,
vis rečiau primintų kaltę, kilmę, gimtąją kalbą.
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Hišica
(Kiautas)

Odkar sem se preselila iz tvojega stanovanja,
se plazim kot polž,
na katerega gladko telo so še vedno prilepljeni
ostri ostanki polomljene hišice.
Neka brezčutna sled se vleče za mano.
Milijoni hotelov tega sveta, iz ledu, slonovine, kamene soli,
ob katere pljuskajo neznani jeziki, obrazi, navade in morja,
bi radi odprli svoja vrata in me skrili.
Vrnila bi se tja, kjer sem pred dvajsetimi leti mečkala mrtvo meduzo –
prosojen oblak vodene barve.
Na plaži še nisem nosila zgornjega dela kopalk.
Moji prsti so se zabadali v njeno brezoblično telo.
Plastelin.
To bi lahko pomenilo »vse začeti znova«,
zlepiti se iz prvih besed, iz nohtov na nožnih prstih.
Kjer je bilo moje srce, je ostra črepinja
in tam bo počasi zrasel zemljevid iz mišičnih vlaken:
z vsakim utripom bo manj bolelo,
vse manj bo spomina na krivdo, poreklo in materni jezik.
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Kopalka
Ženska je vstala z zelenkaste odejice
in zabredla v morje –
do gležnjev
do kolen
do pasu
do prsi
do ramen
do vratu
dokler se njena drobna postava ni razblinila
pod baldahinom valov s čipkastimi mehurčki.
Veter je počasi obračal liste
in bral knjigo, ki jo je tam pozabila.
Ko se je stemnilo, je oguljeno knjigo vrnil peščeni knjižnici
in s peskom zasul usta junakov,
ki so bila še vedno živa in so se davila
s stavki, napisanimi v neznanem jeziku.
Bila je tujka, stara kakšnih trideset let.
Nihče je ni poznal.
Počitnikovala je sama.
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Moj jezik se samo skriva v njegovi ustni votlini
Прости, прости, что за тебя
Я слишком многих принимала.
Анна Ахматова
Premajhna čarovnica in prevelika psica,
da bi se zmogla obrniti.
Če še ni prepozno,
bom naročila majhne krste za svoje pomanjkljivosti.
Moj jezik se samo skriva v njegovi ustni votlini
kot naključni mimoidoči, ki ga na lepem zmoči dež.
Samostan je skozi okna mojega ljubimca videti kot speča sova.
V tem hipu se ravno mrači, in ženske na stezici v parku prižigajo svetilke.
Prevelika čarovnica in preveč radovedna,
da bi kdaj stopala po njej.
Sence svečk
na steni dekliške sobe spominjajo
na rjovečega medveda,
gagajočo gos,
tulečega volka,
šepajočo lisico –
in vse to sem jaz.
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Pozno je že,
pozno je že,
v zboru prikimavajo ovele spominčice,
namočene v kristalno babičino karafino.
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V parku
Po parku, kjer so v ribnikih utapljali nezakonske otroke,
kjer so se veje lomile zaradi trohnečih nesrečnih zaljubljencev,
kjer sta se na emblemu nad vrati parila samoroga,
je potovala najina senca – črka M.
Prelisičila sva pijanega čuvaja in počakala, da so zaškripala vrata
in se je ključ v ključavnici dvakrat zavrtel v ritmu valčka.
Imela sva nalogo, da se rešiva –
da v eni noči premagava strah v parku,
skovikanje sove, zenico polne lune.
Poznala sva konec, bila sva novopečena ljubimca,
ki se spreminjata v kip dihajočih vej v cerkveni ladji.
Ko se v vodi vodnjaka zrcali
gosta zavesa večernih oblakov,
ko hrepenenje poljublja rože v rastlinjaku,
ko se čelo sonca potopi v krošnje dreves in stolpe cerkva,
postaneva eno, kot plen v kitovi notranjosti.
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Lena
Lena, kuharica restavracije v letovišču,
se opira na podboj vhodnih vrat in kadi.
Skozi deževno zaveso zabada pogled v morje kot nož,
ki trebi še neulovljene ribe.
Žepi popolnoma premočenega pikčastega predpasnika so prazni –
ravnokar je za zmeraj vrnila ključ.
V ponudbi letoviške restavracije je ostrozoba riba –
specialiteta, ki se ji reče ucha.
Iz kuhinje se sliši, kako nekdo ščukam seklja glave:
cak, cak, cak ...
Lastnikova ljubica si obriše roke v kavbojke –
mlada opravljivka z lasmi v sončni barvi.
V Lenini torbi s pokvarjeno zadrgo
počivajo trije izmaknjeni kotleti –
večerja za hčere in zanjo.
Zadnji avtobus domov pelje čez dve uri.
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Kijev (solnica)
Meglo prebadajo stolpi lesenih cerkva.
Prvi oktober v predmestju Kijeva.
Ob cesti se svetlika trakec,
dvakrat višji od glave prvošolke.
Otroci prosijo miloščino, sposodile so si jih
ciganke, ki pod zakrpanimi krili nosijo rožnate žabe,
lak na nohtih prodajalk se lušči,
na sladolednem vozičku so zbledeli beli medvedi iz reklame,
okrogla kot pijana pošast je posoda s kvašeno vodo.
Ne nehaš in ne nehaš fotografirati. Potujeva v času.
Ob reki od gluhega rezbarja kupim lesenega prašička.
Skozi luknjice njegovega rilca se siplje sol
za mojo današnjo hrano.
Če samo pomislim nate, ki si zdaj tako daleč –
se mi puhasta vojska na gibkem zapestju postavi pokonci.
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Vse sobe
Vse sobe, ki so slišale moj smeh;
naslonjala stolov in omare, katerih tema je zaobjela moje obleke,
kadar sem se gola odzibala do –
kopalnice, v kateri je moj šibak glasek,
mrmral že slišane melodije.
Hotelska mila, ki so umila kožo,
brisače, ki so jo vso naježeno obrisale.
Vse žimnice, njihove vzmeti, ki so čutile težo najine ljubezni.
Pernate blazine, v katere so bile zatlačene sanjske zgodbe.
Vsako ogledalo nad školjko, ki je vsrkalo vase mojo podobo,
v katerega sem zjutraj vperjala motne oči;
v stanovanjih, kjer sem jih priprla,
me je vse to opominjalo: tako mlada in neprivlačna,
pa sploh nimaš ciganske krvi.
Do konca življenja bi rada spet obiskala tiste kraje,
da bi lahko sestavila sebe/naju nazaj, po koščkih.
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Napačen občutek
Vrat sem, ki je odrevenel od čakanja
in razgaljen potrpežljivo čaka na ovratnico.
Bel in raven kot prt
pred prazničnim kosilom
je tiho, dokler se ne zberejo vsi člani družine.
Čeden kot čipkast robček,
iz katerega bo rabelj odvil kruhke,
medtem ko se bodo glave kotalile.
Napačen občutek je kot
pozitiven test nosečnosti,
ki ga najstnica odvrže v koš za smeti.
Kar naprej se igram.
On pa se cmeri in prosi, naj ga spustim.
Napačen občutek
bi morda lahko uspaval bolno žival,
ki si je spletla gnezdo v mojem trebuhu.
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Donatas Petrošius

Donatas Petrošius (1978, Bijotai, Litva) je pesnik in novinar. Leta

2005 je magistriral iz književnosti na Vilenski pedagoški univerzi. Od leta
2001 objavlja poezijo v literarnih revijah. Leta 2003 je zmagal na natečaju Filološka jesen, leto pozneje pa na natečaju Pranasa Lembertasa Grand
Prix. Za zbirko Po D-jevih močeh (Iš tvermės D, 2004) je dobil dve prestižni
nagradi: za najboljši prvenec leta in nagrado festivala Pesniška jesen v Druskininkaju. Leta 2009 je izšla njegova druga pesniška zbirka Aorist (Aoristas), za katero je dobil nagrado Društva litovskih pisateljev za najboljšo
knjigo leta. Poleg poezije piše tudi kritike in eseje. Leta 2010 je dobil štipendijo evropske literarne mreže HALMA. Sodeloval je na pesniških festivalih
v Göteborgu, Punsku, Ventspilisu, Rigi, Londonu, Jeglavi, Minsku, Sankt
Petersburgu in Moskvi. Njegova poezija je bila prevedena v angleščino, latvijščino, ruščino, švedščino, poljščino, katalonščino, nemščino, romunščino, beloruščino, ukrajinščino, gruzinščino in bolgarščino. – Gostoval je na
mednarodnem Lirikonfestu v Velenju 2013.
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Dviračių vagys
(Tatovi koles)

žinau kas pavogė mūsų dviratį
žinau kad ir tėtis žino kas ir kodėl
aną pirmadienį po kino nutiko
šiokių tokių incidentų pacaniukai
atkeršijo ne kitaip įvyko taip
kaip įvyko viskas taip aišku kad ir
milicijos kviesti nereikia ir mamai
nėra prasmės aiškinti kodėl vieną
rytą prie malkinės neberadom mūsų
raudonojo dviračio
po kelių mėnesių parsivarėme naują
tamsiai žalią vyrišką dviratį tiesiai iš
sandėlio gerai važiavo pavogtąjį ir
pamiršę buvom bet dviračio vagis
matyt sąžinė užgriaužė ir mes vieną
rytą po nakties radome griovyje tarp
eglikių įgriuvusį svetimą žalią dviratį
aprūdijusiu rėmu kaip kompensaciją
suprask pasikarščiavom pamokėm
tada tai dabar atlyginam
o mums bjauru negražus tas dviratis
nežinia kieno ne iš mūsų apylinkės
nematytas nėra kam grąžinti o ir
išmesti gaila važiuojantis dar ne
vienus metus galėtų tarnauti bet
nereikia mums antro puikiausiai 			
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išsiverčiam su vienu o jeigu atsirastų
tikrasis savininkas pradėtų šaukti
stokit dviračių vagys vėlu būtų
pulti įrodinėti savo teisybę
nėra jos

Tatovi koles

(Dviračių vagys)
vem kdo je ukradel naše kolo
vem da je tudi oče vedel kdo in zakaj
tisti ponedeljek ko smo prišli iz kina se je zgodil
ta pripetljaj fantje so se pač hoteli maščevati
zgodilo se je kar se je moralo zgoditi
vse je bilo jasno kot na dlani
še milice nismo hoteli poklicati tudi ni bilo
nobenega smisla da bi pojasnili materi zakaj nekega
jutra pri drvarnici ni bilo več našega
rdečega kolesa
čez nekaj mesecev smo naravnost iz tovarne
dobili čisto novo temnozeleno moško kolo
čudovito se je bilo voziti z njim
na ukradeno smo skoraj pozabili toda tatove
je očitno pekla vest in tako smo nekega
zgodnjega jutra sredi kotanje med preslicami
našli tuje zeleno kolo z zarjavelim okvirjem
nekakšno nadomestilo za staro				
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veste maščevali smo se in vas podučili
zdaj pa vračamo kar smo vam vzeli
nam se je to kolo zdelo strašno grdo
nismo vedeli čigavo je ker ni bilo iz naših krajev
nismo vedeli komu naj ga vrnemo pa tudi
zavreči bi ga bilo škoda še nekaj let
bi se bilo mogoče voziti z njim toda
eden je bil čisto dovolj odlično
smo shajali z enim samim če pa bi ponj prišel
pravi lastnik bi začeli kričati
stojte tatovi koles in potem bi
morali dokazovati svoj prav
ki sploh ne obstaja

Spoznavanje narave v najnovejši zgodovini
O Človeku, njegovem drobovju in
načinu razmnoževanja bo govora šele v devetem razredu;
do tedaj boš nekako moral prestati
kosmato zoologijo osmega razreda:
od mnogoceličarjev do mamutov
in drugih trobčarjev. Vključno z njimi.
V sedmem razredu moraš postati tele in
prebaviti drevesa, travo, grme,
lišaje, mah, gobe, a ne vseh.
Kaj je spoznavanje narave? Kadar sije sonce,
se lahko orientiraš in odideš domov.
Kadar je oblačno, lahko zaideš. Poglej 				


525

Donatas Petrošius / Iz litovščine prevedel Klemen Pisk

lišaje in mah. Ne zganjaj panike. Ne teci.
Ko tečeš, je leva noga krajša –
vrtiš se v krogu na istem mestu, v istem času,
v istem razpoloženju: celo vonjave so iste – velike
neprelistane jesenske knjige –
začetek oktobra je tisti, ki začenja najnovejšo
zgodovino, toda takoj vidim, da laže – ta zgodovina
ni nova: na pesniški krožek so se prijavili trije otroci
in zdaj lahko vidim njihove ocene, in sicer
na začetku šolskega leta – prav dobro, na koncu – prav dobro,
in drugo leto spet prav dobro –
pišite, kar hočete, mene ne boste naplahtali: čim dlje vse to traja,
tem hitreje ti novi časi zastarijo
najnovejši čas se je končal
predpredlani: takrat sem še imel dvoje športnih copatov
hranil sem jih v nezaklenjeni garderobni omarici
v telovadnici je nekdo vrgel enega za zaščitno mrežo
pod stropom, ki varuje luči pred udarci
treba bi ga bilo izbezati, toda kje je mogoče dobiti tako dolgo palico? –
tako velika drevesa pri nas več ne rastejo
bil sem v Črni hosti preveril sem položaj – našel dolgo
košato vejo – prišel bom ponjo s sekirico, a moral bom paziti,
da me živega ne pokoplje;
na robu gozda stojijo polomljeni gozdarski tovornjaki
in razvaline poljedelske tehnologije;
lobanje strokovnjakov, okamnele stopinje
hitečih kolhoznic – tu so se najnovejši časi
začeli že zelo dolgo nazaj, toda niso trajali dolgo –
bobri in drugi hudiči so uničili namakalne sisteme,
zemlja je razpokala kot radiatorji
v kulturnem domu zaradi nenadnega marčevskega mraza;
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sedel sem in gledal filme, ki sem jih gledal že zdavnaj
ob temnih večerih,
nenadzirani sputniki našega imperija
so leteli mimo in neslišno goreli
tam v najvišjih plasteh atmosfere –
in sploh ne nujno ponoči,
saj tudi podnevi sveti
zelo lepa svetloba, čeprav ni mogoče pojasniti –
od kod prihaja?

Po gobe
Gozd stoji in čaka
nečak Rok, skoraj tri leta
O, Bog, našel sem gobo!
Aidas Marčėnas
Ne vem, kako naj se pohvalim
– preprosto zabredel sem v goščavo:
v eni roki – nož, v drugi
košara, in mirna glava; nobenih
božjih podobic, križev ali kakšnih drugih
teoloških bremen – za obstoj svojega
Boga ne potrebujem nobenih dokazov;
toda če se bom dolgo sprehajal,
jih bom tudi našel, ne le enega: med mahom,
v kakšni zapuščeni luknji ali					
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skritega v gnilem štoru;
ni se še rodil ta, ki bi
našel vse, celo Hudič
se lahko izgubi v svojem
vesolju med Kristalnim močvirjem
in Črno hosto – tudi sam sem nekoč
vozil razpadajočega forda fiesto
– Nemcem se je pokvaril v naši vasi
ko so potovali iz Vilne
v Frankfurt – ležal sem pod njim
in se valil sem ter tja z ukrivljeno izpušno cevjo
med rebri – dobil je delo
v tamkajšnji operi, zato je tudi emigriral
z vso družino – šofer je pritiskal
na plin – ne maram hrupa,
sem rekel, ko se na odru derejo name
– tu pa so še blato in saje –
še dobro, da mojega Boga ni
med stenami, da ga ni v nobenem zaprtem
prostoru – zaradi takšnega dima
bi lahko celo zaspal – njega pa zdaj ni niti
tam, kjer je peč, kjer
obrezujemo in preverjamo dokaze,
jih sušimo nataknjene na raženj:
le zakaj tako potemnijo,
zakaj postanejo zmečkan papir
– poln drobnih črk –
hvala, že znam, ne bom si
več kvaril oči, saj zdaj vem,
kako moraš biti načitan, da
se lahko sučeš med vsemi temi 				
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borovci, med stenami in vrh vsega
še zreš skozi preseko v Sonce
skozi oblake, in ugotoviš, da sploh nisi
zataval tja, kamor si bil v resnici namenjen –
no, pa naj bo tako – svet lahko odkriješ šele
takrat, ko se do konca izgubiš

Kava in cigarete
Le zakaj si tako prepričan, da je Bog
podoben cigaretnemu dimu – če v zaprtem prostoru
kadi ena oseba, pasivno kadijo vsi;
in če v istem prostoru moli en sam človek,
bodo odrešeni vsi.
Če On obstaja le za nekoga,
to pomeni, da obstaja za vse,
zato, ker se dim in pena dvigata
nad vse. Vonj dima prepoji sleherno
tkanino, močnejši je od vonjav najdražjih parfumov,
vpije se skozi najdebelejšo kožo do najglobljih
prepričanj. Zapri oči in začutil boš,
da je pena brez okusa. Pena najcenejše kave
ali tista pri šampanjcu – koliko časa mora še preteči,
da boš tudi sam spoznal, da ni velike razlike,
okusi ločujejo, Bog združuje: je kakor
pena brez okusa, kot vonj po 					
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projekcijski kabini – betonska podlaga in gumijasta
preproga – da te ne bi streslo, če bi iz
radovednosti vtaknil prst med zobata kolesca tiste
naprave, ki sicer kaže to črno-belo
barvno resničnost.
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Iz novejše litovske poezije

Benediktas Januševičius
(1973)

Iz litovščine prevedel
KLEMEN PISK
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Benediktas Januševičius

Benediktas Januševičius (1973, Vilna, Litva) je študiral veterino na

višji šoli v Buivydiškėsu. Delal je v uredništvu časopisov Jaunimo gretos in
Literatūra ir menas. Član Društva litovskih pisateljev od leta 1995. Izdal
je 7 pesniških zbirk: Obraz (Veidas, 1992), Zelje (Šalkis, 1995), 12'' stolov
(12'' kėdžių, 1997), Ključ od stanovanja (Buto raktas, 1999), 0+6: pesmi/
stvari (0+6: eilėraščiai/daiktai), S kislo krvjo (Raugintu krauju, 2007), Zajec
zajčje zajčevina (Kiškis kiškiškai kiškena, 2008). Uredil je več zbornikov
pesniških festivalov. Iz ruščine je prevedel romana E. Limonova Jaz, Edička
(2006) in V. Sorokina Opričnikov dan (2008). V revijah poleg poezije objavlja prozo in literarne prevode, sodeloval je na mnogih pesniških branjih,
literarnih festivalih. Njegova poezija je bila prevedena v beloruščino, latvijščino, poljščino in angleščino. Ustvarja tudi vizualno poezijo.
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vėlinės vėl

(spet noč na verne duše)
paeiliui pakeliui palaikiui
suregzti dar vieną gyvenimo atkarpą
dar keletą metrų kaukti
kaip mėnulis kaukia į šunį
plasnoti vėliau kiek atvėsti
kaip langas vėsta žvelgdamas
į vynuogės lapą
paeiliui pakeliui palaikiui
pasislėpt po žeme
dairytis regėti daugybę keleivių
jie snaudžia taikiai stumdydamies
lūkuriuoja:
keletas šunsnukių karjeristų
trys mulkiai dvi kekšės
ir vienas napoleonas
likusieji – broliai ir sesės
bičiuliai kolegos mylėjėliai
visi paeiliui pakeliui palaikiui
ir paklaikęs būrelis sliekų po lapais
tūlas kurmis urmu aplanko paseka
pasaką paseka pakasa pakasa paseka
ir giesmę užtraukia
paskutinė
bulvė								
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vėlinės vėlinas vėl
prisimintas kapas šluostosi žvakeles
po nukryžiuotu dangum
kiek daug mirusių
mažiau gyvų
ir visi paeiliui pakeliui palaikiui

spet noč na verne duše
(vėlinės vėl)

po vrsti mimogrede začasno
dopolniti še en košček življenja
tuliti še nekaj metrov
kot mesec tuli na psa
plahutati in se nekoliko ohladiti
kot se ohladi okno ko gleda
na listič trte
po vrsti mimogrede začasno
se skriti pod zemljo
razgledovati se in opaziti večino mimoidočih
mirno dremljejo se prerivajo
in čakajo:
nekaj ničvrednih karieristov
trije tepci dve kurbi
in en napoleon
ostali – bratje in sestre
prijatelji kolegi ljubimci					
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vsi po vrsti mimogrede začasno
in ponorela skupina deževnikov pod listi
marsikateri krt brez izjeme sledi
pravljici sledi in koplje koplje in sledi
in napev prekine
zadnji
krompir
noč na verne duše spet zamuja
nepozabljeni grob si otira sveče
pod prekrižanim nebom
je več mrtvih
kot živih
in vsi po vrsti mimogrede začasno

o ribi
ali peščena riba razume deževno ribo?
se riba teme kdaj sreča z ribo svetlico?
ali jutranja riba ve, kaj je to morski mesec?
in ali večerna riba sprejme ribo sončnega zahoda?
in zakaj morska igla zbada balonasto ribo?
mar riba upanja nikdar ne zatava?
zakaj riba časa ne plava proti toku?
in ali takšne ribe sploh obstajajo?
veliko različnih rib obstaja: krilate, zobate, luskavke, pljučarice,
hrustančice, vretenčarice in celo dvoživne!
torej nadaljujmo:
kam dolgoprsta riba pelje kratkonogo ribo?			
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koga bo tokrat za nos potegnila hinavska riba, ki beži pred ribo časti?
ali riba pastirička pase morske konjičke?
ali morski ježek že dolgo spi pod morsko jelko?
ali se riba čistilka ne prepira z morsko svinjo?
ali bo iz semenčaste ribe zrasla riba sadika?
o čem sanja riba hladilnik?
kaj pričakuje od življenja riba akumulator?
kot sem že omenil, obstaja veliko različnih rib: rdeče, rumene, modre, pisane in celo
brezbarvne, obstajajo nevidne ribe, prave in lažne, izobražene in nepismene
glej, glej, kredasta riba se je zdrobila pri tabličasti ribi – morda se bo spremenila
v morsko pero? ...
glej, glej, iz ustnične ribe je skočila besedna riba
iz besedne ribe pa uhajajo črkovne ribe
riii ali pa ri
ri ri ri ne pomeni nič
če bi po pikčasti ribi sledila vejičasta riba, bi storili napako
ri ri ri
ba ba ba
ribe sprehajalke visijo na drevesih
glej, glej, z drevesne krošnje se ponosno razgleduje riba vrana
zre v nebo
ne da bi vedela, kaj tam vidi, morda postavno oblačno ribo,
morda urne morske lastovice
kot sem že rekel, obstaja veliko različnih rib:
koralnica, ki se veseli morske lilije, angelska riba, ki se prepira z morsko spako,
svetleča sekirica, ki hoče usekati morski list, morska lisica, prav tako morski zajec
toda včasih je res prijetno opazovati, kako se riba na mizi premetava 		
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kuhana riba, pečena riba
kako na mizi počiva ribja klobasa
ali ribji sir
na krožniku pa se cedi riba v želatini:
ri ri ri, ba ba ba
do konca naribana

***
kaj bi dejali, če bi se nenadoma izkazalo, da je ženska, ki ste jo ljubili cela
dva meseca,
neumna kokoš?
ne le dva meseca, ampak dve … kaj dve, tri leta …
in če že ne bi bila kokoš, bi bila gos
in vi sami – osel, kljuse, oprostite, merjasec
torej – gos in merjasec
oziroma veper …
ali kozel in podgana
ali lahkoživka na štoru
ali gnoj pod jagodo
ali na primer prhljaj pod lasiščem
kako bi se počutili, če bi vam nenadoma sporočili, da ste pes, ona pa –
bolha?
ali ne bi bilo bolje, da bi bila ježek in uš?
ali vrabček in sraka?
morda pav ... oziroma krokar in štorklja?
kako bi ravnali, če bi vaju kdo poklical			
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teslo in klada? ali copat in cunja? ali goban in spužva?
bi ugovarjali, če bi vaju klicali živec in žila? kaj pa kol in grča?
vse bi zanikali, mar ne? dejali bi, da je ona zvezda, sami pa ste na primer mesec
ali orel s kačo v prsih
kača z imenom ovenela šopulja
in orel, ki mu pravijo mušji jastreb
bi si želeli, da bi vas prepoznali?
če bi bili vol, ki bi se pretvarjal, da je zajec, ona pa veverica z masko sove
ali pa slaboten fantič z ostarelo češpljo
ali ona – srnica, vi pa los, z velikimi rogovi, torej takšen rogat,
čeprav ne bodičast in tudi ne igličast
množica bi bila vesela, ko bi vas opazila, kar ploskala bi, topotala in žvižgala!
kakšen junak!
oziroma spak
če ga pogledaš
od zadaj
samo pomislite!
glava družine s solzavo šmarnico!
zaspanka in knjižni molj!!
nerodnež, ki ga je pičila pridna čebela!!
no, prav
kam bi se dali, dragi gospod, če bi nenadoma postali
nenavaden hrast s pobožno pocestnico na plečih?
ali pa slasten kifeljc, ki bi stiskal pod sabo dve skopulji
poduhovljeni, malce strastni, toda kolikor mogoče sočni
in kaj bi svetovali volku, ki je izgubil bolničarsko spričevalo in v katerega
so se zapičile trske filozofskih desk?					
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kaj bi zaželeli beraču in beraški palici, ki sta nepremišljeno stopila na
skupno pot
in kako bi spravili zemeljsko kroglo v lonec pohval??
in kako bi potolažili preslico, ki je pogoltnila zajčjo zel?
kakšni otroci bi se rojevali sodčku in dolginki? pokavec in smrklja? sušica
in vandrovček? grinta in cefizelj?
vse to so strašno pomembna vprašanja
torej začnimo znova:
kaj bi dejali, če bi se nenadoma izkazalo, da je ženska, ki ste jo ljubili,
kokoš?

539

REZERVAT ZA POEZIJO | FESTIVAL LIRIČNEGA OBČUTJA

REZER

MEDNARODNI REZERVAT ZA POEZIJO | FESTIVAL LIRIČNEGA OBČUTJA

MEDNAR

Izbrani prevodi (2)

NOVI PREVODI
SLOVENSKE POEZIJE XXI. ST.
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Prevajalka
Lenka Kuhar Daňhelová
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Kajetan Kovič
(1931)

V češčino prevedla
LENKA KUHAR DAŇHELOVÁ
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Kajetan Kovič

Minuta molka
Za minuto molka
vas prosim.
Tudi velike ljubezni
umirajo.
Zelo se bojimo
njihovih smrti,
ki so nazadnje
blage in neboleče.
Kot sveča požge
svoj vosek
in se utrne v dim.
Kot lučni mojster
za odrom
privije luči.
Ko so besede že daleč
v preteklem času
povedane.
Pesmi prebrane
ali pozabljene.
Okusi,
vrnjeni v shrambe.
Vonji pa morebiti
že dišijo drugje.
Svet je poln
tavajočega cvetja
in venci so beli.
Za minuto molka
vas prosim.
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(Vse poti so)
(Izbrane in nove pesmi)

Kajetan Kovič / V češčino prevedla Lenka Kuhar Daňhelová

Minuta ticha
O minutu ticha
vás prosím.
I velké lásky
umírají.
Moc se bojíme
jejich smrti,
která je nakonec
mírná a bezbolestná.
Jako svíce spálí
svůj vosk
a vyhasne v dým.
Jako mistr osvětlovač
za jevištěm
ztlumí světla.
Když už jsou slova daleko
v minulém čase
vypovězená.
Básně přečtené
nebo zapomenuté.
Chuti
vrácené do spíže.
Vůně však možná
už zavání jinde.
Svět je plný
potulujícího se kvítí
a věnce jsou bílé.
O minutu ticha
vás prosím.
(Všechny cesty jsou)
(Vybrané a nové básně)
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Něco
Něco něžného,
něco něžného,
něco dálného,
něco blízkého.
Během procházky
párminutové
více citlivé
než smyslné.
Mnoho neznámého,
ale souladného,
ani nevzatého
ani nedaného.
Něco sudého,
něco lichého,
něco velmi, velmi
tichého, tichého …
(Všechny cesty jsou)
(Vybrané a nové básně)
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Dopis
Psal bych ti,
i když to vlastně
není třeba.
Na poli
k tobě místo mě
bude promlouvat vítr,
obilí vyroste ti
k nohám,
a když přijdeš
k aleji,
řekne ti:
za pár dní
bude zase tu.
Píšu ti dopis,
který neodešlu,
a bojím se,
že ho i přesto
budeš číst.
(Všechny cesty jsou)
(Vybrané a nové básně)
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Co řekli
Chybíš nám,
řeklo kapradí
než ho posekali.
Chybíš,
řekla tráva
před druhým kosením.
Chybíš,
řekly stromy,
jež musejí rychle růst.
Chybíš,
řekla oblaka,
unášená na sever.
Chybíš,
řekly potoky,
které tě ještě neviděly.
Chybíš,
řekla cesta,
po které jsi ještě nešla.
Chybíš,
řekly dny,
které teprve nastanou.
Chybíš,
řekl tvůj milý,
který tě už nikdy
nenechal odejít.
(Všechny cesty jsou)
(Vybrané a nové básně)
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(Noční zápisky)
*

Báseň je sama
stále je vykloněná někam ven
k nějakému bohu
k nějakému protějšku
nechce se k němu přibližovat
jen jí má naslouchat
když se promění ve vítr
protože se nechce stát mnou
ale něco co je
co skutečně přetrvává
vítr mrak nebo voda
rychlá voda
něco jako pohyb
a zároveň nehybné
na okamžik zklidnělé
ať jde zase dál
za věčným neznámem
žít může jen v nekonečnu

**

jak je možné
během jedné noci napsat
básnickou sbírku
bát se sebe
a jiných
jak nejistý je čas
v prostoru
nejsme odpovědí
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na žádnou otázku
jen nějaké krátké
rychlé světlo
jen okamžik
pirueta jepice
zvuk pomíjivé látky
hudba hvězd
přísada bez které
ani věčnost není
(Všechny cesty jsou)
(Vybrané a nové básně)
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Iz čeških prevodov novejše slovenske poezije

Alojz Ihan
(1961)

V češčino prevedla
LENKA KUHAR DAŇHELOVÁ
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Dvě katedrály
Dvě samoty nejsou dost pro setkání
a těla, která to přivane do blízkosti, se bez přestání zase oddalují
jako hvězdy, které neslyšně krouží po svých věčných drahách
i když je v parku rozmáčený, pozdní podzim
a schovali se i ptáci, kteří by němým kolemjdoucím
obraceli vzájemné pohledy někam pryč, k nebi.
Dvě samoty nejsou dost pro setkání
a ani mráz nezaručí, že těla vklouznou do teplých objetí
ledové doby jsou zjevným důkazem
posypaným ostatky osamocených, vyhynulých koster
všechny živé bytosti mučí zvláštní nedůvěřivost
vůči nejjednodušším a zřejmým řešením.
Proto stavíme katedrály
s masivními oblouky, které koření hluboko v podzemním magmatu
dojemně křehké věže se pak bezsilně vzpínají k nebi
jako prosící ruce, které se špičkami nehtů snaží dosáhnout alespoň
první miliontiny cesty ke Slunci,
která je ještě tisíckrát drobnějším dílkem cestování
k dalším hvězdám.
Z každého kousku země neustále raší nové katedrály
aby kamennými zdmi překryly temnou, ozvěnou odpovídající samotu
a nás zvenku ochránily před vesmírným mrazem
který nás vytrvale nutí vyhledat nejbližší teplé tělo
ke spásnému objetí.
(Salsa)
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O létání
Je mi líto ptáků. Nikdo jim
nepoví, že letí. Nikdo jim
neodhalí nebezpečí výšek.
Že je možné spadnout. Nebo
být přilepený k zemi.
Nebo se vůbec nehýbat. Je
mi líto ptáků. Nikdo jim nepoví,
že letí.
(Salsa)

Sprchy
Jen jedinou fotografii mám přilepenou
na zdi svého pokoje; zástup Židů před
plynovou komorou se sprchami a občas zírám
do jejich tváří, až je tím, netuším proč,
uvedu do rozpaků; začnou se prodírat někam
dozadu, dokud nezůstanu úplně sám, pod
sprchami, z nichž se začne dýmat... tehdy
se mě zmocní hněv, opřu se o plynovou trubku
a jdu podél ní skrze zdi a chodby
až tam, kde začíná; následuji ji skrz
zemi, vzduch a stromy, skrz teplá břicha
srn, a skrze křídla ptáků, dokud
nespatřím ruce, které otevírají ventily, zoufale
známé prsty a dlaně, známé lokty,				
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ramena, a když mám pohlédnout nahoru,
rozmyslím si to, znovu se chopím trubky a vracím se,
také Židé jsou opět tam, se skloněnými hlavami a
zarudlými tvářemi, potom se zadýmí a
s rozšířeným chřípím začneme lačně
vdechovat.
(Salsa)

Obsah těla
Tři čtvrtiny člověka tvoří
voda a jednu dvacetinu vzduch,
pevné látky je zato zoufale
málo a jen zřídka se podaří
nasbírat dost pro ostrov, na kterém
by mohl s důvěrou zapomenout na
slepou hrůzu topícího se a
z nejvyšší palmy se rozhlížel po
celé své šířce tam k obzoru,
kde se zakřivuje duše a
začíná možná něco nového.
(Salsa)
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Holka z autobusu
Holka z autobusu, třetí sedadlo vlevo,
všichni ji znáte, každý den na ni
čekáte před kinem Šiška, stoupnete
si za ni a už běží první záběr.
Trochu se potíte a měníte
rytmus dechu, vrchol obyčejně následuje
před semaforem za Šubicovou ulicí,
protože u Divadla vystoupí, čilá a
čiperná, přestože ji ten den už nejmíň
sto kolemjdoucích povalilo do kopek v senících
svých snů a musela před každým
zvlášť roztáhnout nohy a sténat
tak, jak se právě jemu líbí.
(Salsa)
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SLOVENSKA POEZIJA
XXI. ST.
Zoran Pevec
Željko Perović
Goran Gluvić
Petra Koršič
Tanja P. Hohler
Bernarda Jelen
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Iz novejše slovenske poezije

Zoran Pevec
(1955)
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Iz novejše slovenske poezije / Zoran Pevec

Smisel stvari
Kako živijo stvari?
Smisel stvari je navzočnost. Tako navadno, da so tu.
Pričujoče. Da obvisijo ob enem od dnevov tedna,
v fragmentu z odpustkom. Zapisane na drugem listu
trajnosti. V volumnu prostora. Nanje lahko položimo
roko ali pogled. Lahko jih interpretiramo ali jim
odvzamemo možnost zvenenja. Glasbilo odprte
brezbrižnosti. Slike, umaknjene v abstrakcijo
počasnega odmiranja. Improvizirane oznake
zvestobe. Zapisane v opombi in v naslovu.
V neškodljivih vprašanjih. V vzorcu interreligiozne
izbire. Nastopajo v našem glasu. So del kulturne
dediščine in blebetajočega popoldneva,
v paradoksu relativnega absoluta.
Utrujeno uporabne. Takole, recimo: žlica,
miza, dlančnik, špica kolesa, lonček za rože.
V muzeju naših navad, v uri osebnih dilem.

PREOBRAZBA
Po ulici sta drug proti drugemu
prihajala mali in veliki pesnik.
Med bližanjem je veliki začel postajati mali
in mali veliki pesnik.
Ko sta se srečala,
je prišlo do dokončne preobrazbe
in v njiju se je porajalo vprašanje,
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kako je mogoče,
da je mali pesnik postal tako velik
in da se je veliki spremenil v tako majhnega.
Odgovora seveda nista poznala,
realni čas pa ju je z leti
postavil na točno določeno mesto,
ne glede na to,
da se je njun posmrtni kip
začel počasi sesedati vase.

SPLAV MEDUZE
Angleži jedo samo noge,
Rusi pa dušo.
(Charles Simic)

Narediš pesem,
iščeš jutra in večere,
potuješ v vesolje,
misliš na zvezdo,
ritensko se umikaš vprašanjem,
kričiš: »The Ink Spots – Maybe! Maybe!«
Tako sam si,
da pozabiš odpreti okno,
tako sam si,
da ne maraš spominov,
samaritan, ki narahlo diha;
fiksiraš se v pozor,
z dvignjenim prstom nad tipkovnico,
sestaviš splav iz verzov					
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in jih seciraš,
norec v ovirnici.
Si govoriš: »Pesnik,«
in zdi se ti,
da imajo nekateri raje rime,
drugi pa črke znotraj besed …
In ko napišeš: »Lepa ženska si,«
včasih pomisliš na dolge noge,
kdaj drugič pa sanjariš
o dolgih breztežnih poletnih nočeh.

PROMISKUITETNO SKRPUCALO
Ljubiš – s sovraštvom.*
Ubiješ hčer, da je ne ubije drugi moški.
Poročiš se, da bi se ločil.
Mirno stopiš v živi pesek govorice,
napleteš zgodbo,
poiščeš ljubico,
promiskuitetno skrpucalo,
in zazdi se ti,
da nisi več na smrt bolan.
A zanjo obstaja upanje,
ona zna surovo raniti,
ti ne znaš niti ljubiti
niti zapreti oči.
_______
* Slavoj Žižek, Ljubezen in teror.
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PROTON PSEUDOS
Po malem je deževalo,
ravno prav,
da je prijetno šumelo v duši,
četudi je to nenavadna podoba za naš čas,
a takšna je pravzaprav vedno.
Potem si me odpeljala v park,
kar je bil drugi starinski pripetljaj dogodka.
Rekla si, naj zaprem oči
in da mi boš pripovedovala,
kaj vse vidiš.
Nad nama krošnje,
ptički so žvrgoleli,
na nebu luna …
Luna v dežju …
To je bila prva laž!
Druga je bil tvoj poljub.

ŽIV, MORDA, DO SMRTI
Okužen s pomenom,
s svetlobo, ki pripoveduje zgodbe,
kot tisti, ki je skrit v mladega dečka,
z misijo odsotnosti, ko izgineva,
mitičen ponaredek,
nadzornik časa,
s smolo v rokavu,
procesualni krščanski filozof,
porabnik dobre doze žalovanja,
na prvi strani narisan palček,				
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prirastek imaginarne norosti,
lucidni bolnik življenja,
recitator zaupanja v božjo skrb,
pretkani trgovski potnik
z videzom prodajalca nečimrnosti,
egipčanski bog z živalsko glavo;
v biblijski sagi si videti tako lep
kot modni nakit
ali grd kot bradavica na dojenčkovi ritki.
Začetnik smisla vstajenja
v korespondenci s formulo naključja.
Čakajoč na sem, kar bom –
živ, morda, do smrti.

DANSE MACABRE
Na plesišču.
Začetnika vadiva ples.
Tam so že vsi – tako veliki,
malo sumljivi, malo pocukrani.
Svoje kariere prikrivajo z otroštvom.
Ušesa in jezik imajo prebodena
s pirsingom upanja,
zakamuflirani so v skrivnost,
ki je zgolj finta neuspele prevare,
kako postati pomemben
za petnajst minut,
kot je menda izjavil Warhol
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in pobarval Marylinko na rumeno.
V plastični torbici
je nekaj pripomočkov,
da se lahko na hitro uredimo,
kar deluje zelo priročno,
in v levem žepu
je od upanja posmrkan papirnati robček,
ki morda pride prav
naslednjih petnajst minut,
ko ostanemo sami
skisani od grimas
in napačnih korakov.
Zavemo se zasoplega dihanja,
pozabimo zapreti odprta usta,
a znamo dobro zamižati.

ŽIVAL, KI OBLJUBLJA*
Si človek, si bog, si žival,
krvni sorodnik, baobab sredi otoka,
steklena trava, kamnita veja,
prijateljica, ki bolna čaka v postelji …
Zgodnja jesen je, sonce bolj daleč,
lena svetloba se razteza preko pokrajine;
če bi dobro prisluhnil,
bi slišal, kako pade oblak za sosednjo hišo.
Spočit bi odprl okno,
se zazrl do roba parkirišča pred blokom
in v dimenziji govorice
bi si zaželel avtobiografsko preteklost
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z dobro mero fantazmagorije v naročju,
z morda nekoliko trpečim pogledom,
a s kančkom cinizma na robu ustnic.
V patološkem stanju subjektivne norije
bi svoji senci omenil večnost,
a žival, ki obljublja,
je tudi polna laži.
_____
* F. Nietzsche: Genealogija morale

VONJ JE OSTAL V BESEDI*
Proust je potreboval za spomin na jutro
vonj po magdalenicah,
jaz potrebujem za pesem
vonj po najini hotelski sobi.
Dišala je po tvoji koži,
po tvojem spolu,
po neki drugi sobi,
ki je bila obdana s stenami
brez vrat in oken –
te sva risala sproti,
z vsakim novim srečanjem
in jih brisala
z vsakim razhajanjem.
Rekla si,							
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da je v kamnu obljuba,
da čakanje ni nikoli zaman …
Rekla si, da je za eno ljubezen
premalo en poljub
in da sta preveč dva.
Rekla si: »Grem!«
A se vedno znova vračaš.
Vonj po tebi je ostal v besedi.
______
* Gaston Bachelard: Poetika sanjarije

SKRITI DRUGI
Kljub temu, da si predstavljaš,
da si najpametnejši,
najzanimivejši,
najlepši,
najboljši,
vedno pride drugi,
pametnejši,
zanimivejši,
lepši,
boljši …
Kam se skrije drugi,
ko pride smrt …
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Željko Perović
(1961)
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Se preceja
in presnavlja, vsaka scena je bolj
neizrekljiva, se znova sestavlja, v čas
prostor vstavlja, enako zapeljiva, in vsaka
pot je prepoznana in nedojemljiva, njeni
prihodi, prehodi, in nisi več tu, stvari
so odprte za drs diha
do stiha, zdaj polziš (krajec lune na nitki
sam sebe lovi) po zalizku kamnite reke,
besede v vinu, nič
se ne ujame, le ura se nagiba
nekam tja, se obira, po prekatih se preceja
v molk odeta

Pod obokom
neonske lune, svečanost
upočasnjuje korak,
polsvet diha in odpira tretje
uho, žebra mantre, ziba
os med tvojimi boki,
v transu plahutajo
tančice, iščeš
enosmerna križišča, lebdijo
nasmehi s panojev, tudi to
je zdaj stvarstvo, utripaš
k utripom, vseokrog
cvetijo aluzije, te zanaša					
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v iluzije, se prav prileže
še ena pomlad, izrečeš
pod obok in si puh, pošev
na vse strani (potem zaideš
na neki grušč in dahneš, hej,
jutro bo)

Podrtija
jutranji opis časa, književni
listi so edino, kar pobereš
med pavzo, sicer pa sesljaš
oblak – zdaj spet leti
majska pilotka, zavija
s trepalnicami, tvoja očala
z dioptrijo na rezervi, spomini
žulijo zrkla, potem pa razprh
zakrije obris, ali res bediš,
ji še slediš, si jo izgubil, si se
utrudil, ali še skriva obraz,
s čim jo zaliva jutro –
današnje bolj spodnaša oči,
tvoja naivnost je mlačna
subverzivnost, pravi glas, da,
da, sveta pomagalka –
da, da, svet se odpira v cvet
in se podira, spet in spet.
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V predvečeru, pred nevihto
sik modrega ognja, prsti polzijo
za obzorja, veduta je zdaj
le sosednje sleme, zdaj
jezikovo seme, vsaka tvoja
misel je pojmovnik minljivosti,
lahkotna lakota, precejena
skozi tančico grla, čas se preveša
v nedoločljivo območje, pod kožo
škrablja, kaplja za kapljo (ni dež
ne rosa), beseda
je skleda, in membrana,
vase zbrana,
je ritem rim v legi vse in nič
slutečega, v polju nič motečega,
ko
prostor poka do nemega stoka:
prsata soseda Zala je na balkonu
perilo pobrala, gola, in te
ni zaznala, v tem vlažnem
predvečeru, pred nevihto,
ko so ti prsti polzeli
za mokra obzorja in pod kožo –
je še dolgo škrabljalo
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Slepa pega
(ob branju zbirke K. Siwczyka Preveč videnja)

v drobovju, v lastnem,
vase odeta, na nič opreta,
se sama poganja in teče
ura v brezčasju, potem
s pomeni zavaja v
vseenost (je že bila godna,
plapolajoča, že podarjena
v glasovih, z jezikom
v nedojemljivem – zdaj
smisel, zdaj čustvujoča
misel, slepa pega, lepa
groza, ontološka)
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PET SLABIH LJUBEZENSKIH PESMI
IN ENA OBUPNA
1
S svojo pretirano ljubeznijo me izčrpavaš
Kot menedžerka izčrpava podjetje
V družbeni lasti
Lastiš si najboljše v meni
A ne veš kaj je najboljše
Kot crknjeno žival mečeš moje najslabše
Na cesto
A ne veš kaj je najslabše
Stojiš nad mojim raztrganim poželenjem
In čakaš na profit ljubezni
Da se dvigne v neskončnost
In večnost
Ne, draga, vedno obstajajo meje
najslabšega in najboljšega
In zato ne potrebuješ prisilne poravnave
Ne stečaja
Le začetek da najprej sama sebi
Daš odpoved

2
Ti si kot zlizana prispodoba
Ki je šla prek tisočerih ust
Ker je nihče ni hotel pogoltniti
Ti si nekakšen jekleni konjiček
Asfaltna džungla sejalec smrti				
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Polovična zapora
Ti si tista
Praviš da imaš še veliko rezerve
Ki si jo natlačila
V nogavico pozabe
Ti si tista
Ki čakaš da ti bom
Naoljil stroj
Ki bo pognal proizvodnjo
In izplačal plače
Ti si tista
Praviš da bodo potem
Rezerve same skočile
Iz nogavic
Ti si tista

3
Nihče na svetu še ni izgovoril takšnega stavka
Ki bi ti ga izgovoril jaz
Ko bi le znal
Ko bi znal sestaviti znamenke
V vrsto
Ki bi zmagoslavno paradirala
V tvoje …
Kar koli …
Še za to ne najdem besed
Kot popolni analfabet stojim pred tabo				
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In se pogrezam …
Tudi tu mi zmanjka besed
No recimo se pogrezam v tvoje mehke
Ne vem kaj
Skratka izgovarjam ti stavek
Brez glasu črk besed in interpunkcije
In vem da se počutiš slabo
Morda pa bi ti moral reči
Kaj bolj spodbudnega kot na primer
Molčim
Dokler ne izgovorim takšnega stavka
Kakršnega ti še nihče na svetu ni izgovoril

4
Tvoje temačne misli so se obešale
Na moja vprašanja
Nenehno
Nisem vedel
Ali naj ti opišem pokrajine
V barvah
Ali v črno-beli spretnosti
Srečala sva se popoldne
Ki je bilo videti
Kot mehko kuhano jajce
Ni se prilagajalo temačnim mislim
Obrnila si mi hrbet
Na katerem je pisalo:
Če boš našel ustnice, ki bolje
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Poljubljajo od mojih,
Naj gre popoldan v večer
In naprej v noč do jutra
Potem pa je prišlo novo popoldne
Z zlepljenimi ustnicami
In kačjim jezikom

5
Dišala si kot začetek sveta
Hodila sva na rokah
Da bi gazila vesolje s strastjo
pobeljenega slona
še vedno se sprašujem
kakšen je pobeljeni slon

OBUPNA
Zagledala si se v mojo litoželezno konstrukcijo
Ki ne čuti ničesar
Le pluje po oceanih
In išče ledeno goro da bi se združila
V jezo zaljubljencev
Ko sem te prosil da bi si simulirala
Ledeno goro
Si odvrnila: pih!
Tvojega jezika nisem razumel
Zato sem zaplul na obzorje				
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Sledila si mi
In še naprej nepremično zrla v mojo
Litoželezno konstrukcijo
Ko sem se obrnil
Si rekla: pih!
Še preden sem te hotel poklicati
Si me prehitela s pih!
In tako v nedogled
Takrat sem spoznal da sva zaljubljena
Do ušes
In kaj bi šele bilo če jih ne bi
imela
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Ko Furlanka dvigne krilo
O minevanju
Dež pada na tanko, a vztrajno.
Kot bi hotel priklicati skromnost, hvaležnost.
Deževniki se od veselja vijejo po zemlji.
Dolgo se sprehajava. Vsak kamen, ki ga vržem
v nebo, obudi drobec spomina
iz najine bližine. Že daleč si zdaj.
A ta črni slokec – tridesetkrat po
tri galope in še več – srečen –
govori, da je naše
drobceno življenje
tu, v vsej svoji velikosti.
Dežne kaplje udarjajo
po črnem dežniku,
voda drsi po črni dlaki.
Oranžen kljunček
kosa pomika
pesem.
Blizu.
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O pokončnosti
Krava je v nekaj letih povrgla ducat telet.
Častili smo njeno moč. Častili mladost.
Peli smo hvalnice velikanom,
na krhkih smo lomili
svojo prikrito bolečino,
na njihovih hrbtih posedali
in spuščali v zrak papirnate avione.
Najkrepkejša teleta
neustrašno in neprekinjeno
mukajo in mulijo
svežo travo.
Štala se je v letih spremenila v hlev.
In prašiči so izvrgli
tiste, ki kot ribe plavajo naprej,
tiste, ki kot gamsi plezajo na previsu,
tiste, ki kot žirafe dvigajo glave visoko
in obirajo redke zelene lističe
skoraj na nebu.
Izvrgli so tiste, ki jim je ritje
po blatu ali krmljenje z ostanki
premalo.
Moja misel je kot ptiček
na slonovem hrbtu,
trdno na tleh, nikoli na dnu,
bližje vzletu in vedno
bližje nebu in soncu.
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O času danes
Jaz imam čas.
Ogromno časa imam.
Kožo si namažem z oljčnim oljem,
da satanu zdrsne, če nastavi zobe nanjo,
kite krepim z leti kot bolečino, ni je manj,
da lažje pretečem nov krog,
moj čas je Bog na razpelu,
s trnovo krono se nastavim, če me hočejo poljubljati,
zobe brusim, ko drobim granitne kocke, da jim tlakujem pot,
vedno pazim, da ima moja oblekica žep,
da potisnem prst, če je treba.
Pogoltnem milnico, jezik teče,
drsi v mehurčke – tudi moji možje morajo pasti
– pof –
kot zadenejo lažne obljube ob trda tla
– pok –
se razpoči srce –
nič hudega – bomo pobrisali,
saj je samo žajfnica,
samo da je vse v redu.
Gobcaj še naprej. Govorite, pišite,
pišite, kuloarite, ližite si usta,
ustvarjajte nagrade, podeljujte si jih, bruhajte realnost,
ne morete je prebaviti, kradite nesojeni.
Le kar –
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Tišina v belini
Drsijo morja, drsijo gore,
drsi otroku, ki prvič stopa po ledu.
Tišina lika.
Ne bo nas prepognila,
ne bo odložila, ne bo shranila.
Počasi bo zravnala vse paberke,
dokler ne skopni belina.

Krog
Naše želje so se stekle v krog.
A kolo se ni zavrtelo,
sonce se ni obrnilo.
Odjeknil je strel – eden je ostal,
kjer je bil, kar si je vzel, kar so mu dali –
in nas je izstrelilo
skozi dolgi koridor,
vsakega na drugo stran
svoje želje.
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(1967)
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POVSOD SI …
DOMIŠLJAŠ SI …
I.
Povsod si – te je nekaj ostalo
prečesane vihravosti na glavniku
rožnat emblem na robu ogledala
gnezdo odsotnega spanca na blazini
na steni s črnilom poškropljeno drevo
v modrih cvetovih je zmeraj pomlad
in tista packa med njimi kjer pajek
zapreda praznino ni ptič – odletela si

III.
Povsod si – te je nekaj ostalo
na vrhu tekočih stopnic trgovskega centra
sveža zvedavost opazuje mimoidoče
te mravlje na robniku vrtne gredice
brezglavo hiteče za imaginarno srečo
ko bi imela slamico bi koga spotaknila
bi padel iz navideznega ravnovesja
bi padla iz togih okvirjev dobre vzgoje
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VII.
Povsod si – te je nekaj ostalo
pod molčečimi grčami hrastove mize
ne ti – kraka krojaških škarij kar sama
fino pletenje dvojine razrežeta v franže
popkovino prerežeta da nista več midve
da gresta v spiralno popolnost
kot ona in ti – dve samosvoji ženski
po genskem zapisu po biti sorodni

***
III.
Domišljaš si da se bo vse ponovilo
da kolikor daješ prejmeš nazaj
ker je (je)mati več kot spomin
je prvi mlečni zob pod blazino
spotaknjena kolena vročično čelo
sol solz in odstrižen pramen plavih las
je več kot darovanje je sublimacija
zanosna navznoter in slučajna navzven
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IV.
Domišljaš si da boš razumljena
ko se boš obračala proti zahodu in ti bo
ob približevanju večnosti zmanjkalo besed
s podrobnostmi zapolnjuješ sinapse
z iskrivostmi – na zalogo – za čas
ko ti bo vid opešal in bo koža prevelika
ko bodo drsajoči koraki iskali oporo
in bo vse samo zrcalna slika drugih ur

VII.
Domišljaš si da si v njeni srajci
ko strmiš v trebuh noseče ženske
in ugibaš njeno psihično vzdržljivost
desnico položiš tri prste pod rebra
da med drobovjem zatipaš znamenja
samodejnih tektonskih premikov in
po konveksnosti popka ugotavljaš
koliko čiste enosti vama še ostane
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Gospodarica besed
V očesu
reke Magdalene
se zrcali potovanje resnice o meni.
Ubogo je,
niti najmanj podobno toku prvakinje.
Vzporedno se mora cijaziti kot Via 40
in iskati alibi,
se pretvarjati,
da je posebna oblika zraka
in ne navaden kisik.
Njegova snažnost ostaja skrita,
nedoločljiva kot letnice tropskih dreves.
Kroži z nalivi solz,
teče po olesenelih lianah,
cveti zajedavsko življenje orhideje.
Nekoč, ko bom odšla v Kolumbijo
in priplavala s tega na oni breg,
resnica o meni ne bo več potovala,
ampak rasla na bananovcih.
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Včasih imam občutek,
da sem apotekarica.
Z receptom v roki stojim pred sabo,
na njem je seznam ljudi z imeni,
zaradi katerih sem zbolela
in zdaj moram poiskati
pravi sirup besed.
Razlagam si,
da bi želela omesti tiste,
ki upravljajo z mojo nirvano.
Včasih imam občutek,
da sem res naporna!
Prodala bi ledvico,
odpotovala
v obbaltiški Kiel,
se usedla na teraso romantičnega hotela
Kieler Kaufmann
in naročila
latte macchiato.
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Nekateri okusi zajtrkov ostanejo;
na primer okus polbelega kruha,
namazanega z maslom,
poplaknjenega
s sladkim čajem mete.
Zaradi teh okusov otroštva
se ne bi nikoli postila
ali – še huje –
jedla po načrtu ločevalne diete.
Lahko bi si rekla,
da je o tem nesmiselno premišljevati,
ker ne vem,
kakšno jedrce se skriva v orehovi lupini:
črno izsušeno
ali nežno rjavo, meseno, polno.
Lahko bi si rekla tudi,
da obdržim biser v zaprti školjki,
in se prosila,
ali lahko še naprej ostanem
svoja prva bralka.
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Kljub naglici;
oklepa se me
kot sozvočje akorda,
sem opazila,
da spadam med kakovostna rdeča vina,
da me ščiti pet tigrov neba
in
da sem se zaljubila
v lastne oči.
V njih vidim oblast,
ki jo lahko ima samo Bog
nad ustvarjeno deželo.
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Na prvi pogled
se zdi moje lice naivno,
saj zmore na sebi
zadržati pogled
z milino Yellowstona.
Vendar gre
za najstarejši narodni park
na svetu,
ki s prisotnostjo
bistrega zelenega jezerca
naznanja,
da tu prebivajo
številne divje živali,
vrejo zaščiteni gejzirji,
mnogi obiskovalci
pa si lahko ogledajo
celo dremajoči vulkan.
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Skoraj čarobno je,
kako sem se navadila na telo.
Kot mir zime
na bleščeči posip.
Sprva sem rjovela
od natikanja udov,
se branila
z malajsko blaznostjo,
nato pa s pomočjo
občutka za lepo
popustila,
odrasla v kalanko,
ki rada loči
sladko meso od koščice.
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