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Tekmovanja so za konje, ne za umetnike
Si upamo priznati, da gre pogosto samo za strahopetnost?
Neandertalec, ki je v roke prvič vzel kamen, da ga
zaluča v bližnjega, je bil strahopetec. Kot zajec je
čepel v grmovju in čakal, da zveri raztrgajo svoj
plen – si vzamejo, kar jim pripada. Kar je ostalo –
nekaj smrdljive mrhovine – po tem je planil, da si
napolni želodec. Dokler nekega dne v roke ni vzel
dveh kamnov in ju drgnil enega ob drugega. Dobil
je kamniti nož in ogenj. Dobil je moč in pogum, da
si podjarmi gozdove, gore, morja in živa bitja.
Zrasel je, se razvil, a v sebi ostal isti strahopetec!
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Zaradi strahopetnosti si je zgradil meje, ki so bile
v nasprotju z naravnimi mejami in zdravo pametjo.
Želel je strogo ločiti svetlobo od teme, zanemariti nianse. Tako se je laže odločiti, razvrstiti, spredalčkati ljudi, stvari in dogodke. Življenje v šabloni
je udobnejše in varnejše. Če se človek počuti varno,
lahko odlično igra svoje družbene vloge in potlači

strahopetca v sebi. Tistega nebogljenega mrhovinarja, ki tresoč se čepi v grmovju in se boji lastne
sence. Že maska na obrazu je dovolj, da se prebudijo skrite strasti in smo pripravljeni tvegati več;
da si želimo višje in močneje – morda tudi zalučati kamen v bližnjega.
Iz strahopetnosti.
In če kdo poskuša prestopiti našo mejo? Gorje mu. K nam prihajajo mučitelji, kriminalci. Zrušili
bodo naše cerkve, si podjarmili naše ženske … Tako je potrebno vnovič pograbiti kamen, zanetiti
iskro. Iz strahu pred neznanim, iz nevednosti, lastne šibkosti in slaboumnosti. Potem se nekega
dne zazreš v svojega soseda, s katerim si še včeraj živel v slogi. Skupaj sta postavila bodečo žico,
da zalega ne bi prodrla čez mejo, dokler nekega dne ne dobiš v glavo njegovega kamna, ker si
zbral pogum, da razmišljaš drugače.
In kaj ima umetnost s strahopetnostjo?
Obstajata dve vrsti umetnosti. Prva se je prodala kapitalu, se zavila v darilni papir in leži na prodajnih policah skupaj z WC račko in makaroni. Vzbuja prijetne občutke in zadovoljstvo, ker si ne
dovoli prestopiti meje ugodja. Druga vrsta umetnosti se ne sprašuje, kakšna bi morala biti, da bi
ugajala. Preprosto je, brez sprenevedanja in preračunljivosti. Nastane iz potrebe po preseganju
lastne strahopetnosti, iz gneva in bolečine. Mora se zgoditi, četudi je prezrta. Ne tekmuje in ni ji
mar, kako visoko kotira, saj ve – tako kot je zapisal Béla Bartók – da so tekmovanja rezervirana za
konje, in ne za umetnike.
Aleksandra Jelušič
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Kurent je tu zaradi prihodnosti in ne zaradi preteklosti
Razmišljanja ob knjigi Kurent, pisatelja Milana
Petka Levokova.

čevanje ni namenjeno njemu, temveč nam, ki
smo skozi tisočletja ustvarjali mit.
Nekje na tej poti v prihodnost smo morali zaiti s poti zdravega razuma in srčnosti, obrnili
smo hrbet naravi, ki nas hrani, da bi dokazali,
kako lahko gospodarimo nad letnimi časi, nad
preteklostjo, in kako lahko po mili volji kreiramo prihodnost.
Pa jo res lahko?!

Pred tremi leti sem bila v najstarejšem slovenskem mestu priča simboličnemu očiščevanju
Kurenta, o katerem je avtorica projekta Stanka Vauda Benčevič zapisala: »Projekt Očiščevanja kurenta je nastal zaradi človeka – bitja, v katerega sem nekdaj idealistično verjela,
čutila njegovo lepoto, a me je skozi življenje
in izkušnje tolikokrat negativno presenetil.
Poslanstva Kurenta ni razvrednotila samo katoliška cerkev, temveč tudi komercializacija in
sodobni način življenja, ki nam onemogočata
stik z naravo, zemljo, ko nam ni več potrebno
samim skrbeti za sadove in hrano, temveč se
prepuščamo obilju nakupovalnih centrov, kjer
ni razlike med pomladjo, poletjem, jesenjo in
zimo. Vse je na razpolago in hrepenenja po
pristnosti in stiku tako s samim seboj kot z
naravo izginjajo. Kurentu pa raste dlaka. Raste
mu, da je v očeh mnogih vse lepši, mogočnejši, pohotnejši, prepomemben, bolj mačističen
– in vprašanje je, ali se sploh zaveda, da mu
za celost in izpolnjenje manjka Vesna, boginja
pomladi, manjka resnična ljubezen.« Ko sem
takrat hodila po kupih volne, odrezane od
Kurentovega telesa, sem razmišljala, da očiš-
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Zgodbo o naših zablodah je mogoče povedati na mnogotere načine in težko se je odločiti, kateri je tisti, pravi. Kričanje že dolgo ne
deluje več, saj je človeštvo preveč apatično,
da bi lahko slišalo, pa tudi hektolitri krvi so
grozljivo odveč. Lahko pasivnost, odsotnost
dobrote, empatije in skrbi za druge predramimo s tistim, iz česar smo stkani? Lahko iz
drobovja zemlje izrujemo korenino drevesa,
ki je tam od nekdaj prisluškovala modrostim
naših prednikov? Kaj pa nenavadna zgodba o
Kurentu, ki je začetek vseh začetkov in naša
stelja, na kateri smo zgradili svojo vero, da je
nad nami nekaj večjega, močnejšega, kar nam
bo pomagalo preživeti?
Tu v zgodbo vstopi pisatelj Milan Petek Levokov, ki ga je skozi odraščanje ravno tako
spremljal mit Kurenta – bitja z demonskim videzom in blago sredico, ki je ob koncu zime
zapeljal Vesno, boginjo pomladi, da je zagospodarila nad pokrajino. Že njegova knjiga
Zapiski z mrtvega brega da bralcu slutiti, da
je podoba življenja v rovtah le na videz idilična. Morda – če jo opazuješ z distance ali nisi
dovolj pronicljiv opazovalec. Mastna ilovnata

Foto: Stanislav Zebec

7

zemlja in strma pobočja bregov, ki obrobljajo
panonsko nižino, kjer so se naselili rovtarji, je
pravi poligon, ki dan za dnem preskuša človeka in meje njegovih zmožnosti: »Garati, garati, garati!«

in strašljivo pojavo odganjala zmrzal z njiv in
drevesnih vej.
Njegove noge bi se lahko skozi leta zlile z
zemljo – pa se niso, ker je verjel, da je njegovo
poslanstvo drugje in mora stran od ilovnate
zemlje, da bi se mogel nekoč znova vračati.
A oči, ki so se razgledale po svetu, zdaj dru-

Brez dela ni jela in brez jela ni življenja. Takšen je tudi človek. Trd, neizprosen, delaven,
pošten in predan zemlji. Za na videz kamnito podobo se skriva mehkoba in močna vera,
ki ga drži pokončnega nad bremeni življenja.
Včasih se zazdi, da so se noge rovtarjev zlile z
zemljo in so kot drevesa, ki jih moraš izruvati,
če jih želiš prestaviti. V takšnih pogojih lahko
človek preživi le z vero. Ne tisto priučeno, ki
jo lahko prebere iz knjig, in ne tisto vsiljeno, ki
se je prenašala s krvavim mečem in ognjem.
Verovati mora v tisto, ki so jo poznala že stara
ljudstva in je vzklila iz hvaležnosti do sonca,
oblakov, zemlje, dežja, lune. Ta vera ni potrebovala mogočnih templjev, kamor bi jo človek
hodil iskat, dovolj je bilo, da se je zagledal v
naravo, jo opazoval in ji sledil. Kljub temu da
narava ni nikoli sentimentalna, je vselej dajala pravilne odgovore. Ljudi je učila, ob kakšni
luni je treba v zemljo zagrniti semena in kdaj
je potrebno žeti sadove dela. In kdor se ji je
izneveril, gorje mu!

gače vidijo, kaj so zapustile. Silno občutje ga
preplavi in neko čudno hrepenenje, ki iz spomina naplavi zgodbe, vraže in legende, ki so
ga ustvarile. Tako bo Milan v svoji biti za vselej Kurent, človek ostrih robov, ki svojih zgodb
ne bo zavijal kot »svizec čokolado«, temveč
jih bo pripovedoval neposredno, brez kičas-

tih pridevnikov. Nikogar ne bo sodil, ostal bo
zvest svojim prepričanjem, svoji veri, pravičen
in surov, kakršna je tudi natura, ki ga je dojila. A za njegovo neposrednostjo in zvedavim
umom je nekaj toplega in mehkega, kar zna
razumeti in odpuščati, sprejemati in dajati.
Avtor se je v Zgodbi o Kurentu zatekel v sati-

Njegove zgodbe so prepojene z miti, legendami in vražami, ki so bile del njegovega odraščajočega okolja. Tudi sam se je po starih
šegah kdaj pa kdaj oblekel v Kurenta in spominja se silne moči, ki ga je takrat preplavila.
Kot da bi se levil, odvrgel svojo staro kožo in
postal demonsko bitje, ki je z zvonci, rogovi
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Foto: Tanja Božič

Milan Petek Levokov je pisatelj, ki piše iz sebe.

9

ro in nam postregel z ostro in zbadljivo pripovedjo, ki se zgleduje po Svetem pismu. Prične se z
apokalipso, saj človeški um pač nujno potrebuje začetke in konce. Najbolj varno se bralec počuti
takrat, kadar mu avtor postreže z začetkom, ki pa je v apokaliptičnem smislu točka nič. Kako si
razložiti točko nič, pisatelj prepušča bralcu, saj si Milan Petek Levokov ni nikdar postavljal takšnih
vprašanj. Naravne danosti v skladu z izročili pač sprejema kot samoumevne, ne da bi o tem razpredal. Vesolje takrat ustvari svet, kot ga poznamo. Ker pa svet potrebuje dramo, ustvari tudi Kurenta
– bitje, ki ne pripada nikomur in ničemur, saj je med nebom in zemljo, med temo in svetlobo. Ni
ne človek ne žival in ravno v tem je njegova strašljiva tragika. Še najbolj podoben je naravi.
V preobleki kosmatega in rogovilastega orjaka, s Kristusovimi naravnimi danostmi, se Kurent naposled zateče na vzhod, v provinco, ki se je poimenovala mesto, kjer živijo ljudje z malomeščansko mentaliteto. Provinca ni nič drugega kot skupek malih človeških pregreh, ki jih ljudje vsak dan
živijo, ne da bi se v celoti zavedali posledic svojih dejanj. Kar ne razumejo, ne sprejemajo ali še
huje, označijo za čudaško in noro. To je strah pred različnostjo, pred katerim je potrebno bežati,
ga izkoreniniti, uničiti. Kurent je za njih Norec, da bi jim bilo tako lažje. A vseeno se ga ne morejo
znebiti, saj ga krasi zdrava pamet in pretkanost, ki ni škodoželjna. Svoj kotiček najde na obrobju
družbe, na smetišču – to je za ljudi prostor očiščevanja, saj tja odlagajo vse, česar ne potrebujejo,
kar je moteče, smrdljivo, zatohlo, gnijoče. In takšen se jim zdi tudi Kurent. Nepotrebno zlo, ki se je
naselilo v njihovem mestu, da bi jih dan za dnem opominjalo na izvirni greh, ki ga živijo. V mestu
smo priča življenju, ki smrtnike nenehno skuša in zapeljuje. Za etiketo Norca pa se skriva mnogo
več, kot bi si upali priznati. Ta pošast, ki naj bi bila po vseh pravilih spajdašena s hudičem, neumna
in izprijena, se izkaže kot moder razsodnik, ki je ves čas razpet med nedolžnostjo in zlom, ki gospodari v telesu slehernega človeka. Boli ga krivica, a še bolj to, da so jo ljudje pripravljeni prezreti,
jo potlačiti. Naposled tudi ta pristane na smetišču kot predmet pozabe. A ne more mimo Kurenta,
ki jo začuti, maščuje in poravna, da je narava znova v ravnovesju. To je vendar njegovo poslanstvo.

Saj je vendarle pisec!

10

Foto: Tanja Božič

V zgodbi svoje mesto najde tudi pesnik. Tam ni po naključju: avtor dobi možnost, da izpove delček
sebe, ki ga živi. Poet je berač, saj pesmi ne prinašajo kruha. Kot tudi zgodbe ne. No, morda bralcu duševnega, a pisec s tem ne bo napolnil svojega želodca, čeprav je več kot arhivar zgodovine,
saj njegove oči marsikaj povedo. Če ga izberejo zvezde, kajti mnogi so samooklicani umetniki, ki
jih vodi sla po pozornosti in nečimrnost. Milan Petek Levokov ne spada med slednje. Je pisec, ki
ga je izbralo življenje, to je njegova naravna drža, potreba. Ne mara izpostavljanja in ne hlepi po
zvenečih titulah, ki bi iz njega naredile pisca, saj ve, da je to že od nekdaj. Ustvarja brezmejne svetove, prave domišljijske pašnike, na katerih iščoči odgovorov najdejo svojo dušno hrano. Je tudi
natančen opazovalec in poznavalec človeške nravi, pred njim se ne moreš igrati skrivalnic, saj vidi
dlje, globlje in podrobneje, ter ima pogum, da to izpove.
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Vsak drugi bi preskočil Kurentov falus, ker se
v družbi, ki ji pripadamo, o njem ne spodobi govoriti. Četudi je del človeka, del narave,
brez katerega ne bi bilo nadaljevanja vrste.
Kurent ima ogromen falus, kar pa ni naključje.
Če želi zapeljati Vesno in obuditi bilje na pomlad, potem mora reprodukcija v naravi dobro delovati; s semeni ni za skopariti in ljubeče
jih je potrebno zagrebsti v zemljo, to mastno
vulvo, ki ima magijo, da spočne novo življenje,
ki se bo pustilo spoštljivo vzeti, da bo nahranilo lačna usta – kajti le tako bo narava lahko
krožila v svojem večnem in popolnem toku.
V tem ni nič grešnega, le človekove oči vidijo
greh tam, kjer narava vidi ljubezen, lepo in prvobitno. Ljubezen je proces, ki ozaljša suhoparnost reprodukcije, morda je celo nagrada
zanjo. Kar velja tudi za užitek. Gon od nas ne
zahteva drugega kot nadaljevanje vrste, vse
ostalo je potrata časa, način, kako smo zapletli naša mala življenja. Vse ostalo je torej onkraj
Kurenta.
Avtor se še enkrat prikloni literaturi: ne zna
drugače. Vesna dobi podobo Lepe Vide, tiste, ki je prala plenice ob morju, tiste grešne
Vide, ki je zapustila svojega otroka in moža,
da bi se predala slastem strasti. Tokrat dobi
Vida možnost, da opere slab sloves. Postane
Kurentova predana družica. V njem vidi vse to,
kar malomeščanska družba prezre. Vidi moč,
pravičnost, dobroto in pogum. Postane prvič
zorana njiva, v katero Kurent s svojim ogromnim falusom spusti semena kot upanje v boljši
jutri. Medtem ko v trebuhu lepe Vide kali dete
– odrešitev zblojenega sveta – se v mestu ku-
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jejo spletke. Kurenta je potrebno pregnati,
izbrisati z obličja.
Podobno kot Ahila tudi Kurenta kljub njegovi
nadnaravni moči prežema šibkost, kjer je neskončno ranljiv. Njegovo kri bi lahko stokrat
prelili, ne da bi ga to količkaj prizadelo. Toda
kdo bi si drznil izruvati sad njegove ljubezni,
magije, ki gladi ostre robove malomeščanskega sveta, v katerem je prisiljen živeti?!
Iz Vidinega telesa izrujejo bilje, ki ga je posejal
Kurent, njo samo brutalno zabodejo. Ahilova
peta zakrvavi, Kurent sedem dni tuli od bolečine. Podobno kot Jezus si prebode dlani in
stopala, da bi ga navzočnost bolečine na vsakem koraku opominjala na neljubi dogodek.
Če človek predolgo gleda zlo, sam postane
zlo, zato še poslednjikrat zavihti svojo gorjačo, pod katero padejo vsi apostoli, in maščuje
smrt svoje ljubljene. Resda ga to dejanje maščevanja očisti, vendar v njem ni več ne ljubezni ne bolečine. Zopet je le bitje, lebdeče med
nebom in zemljo, med svetlobo in temo. Bitje, iščoče svoj prostor v tem medprostoru, ki
ne pripada nikomur in ničemur. Odvrže svoj
kožuh, breme ki mu ga je naložilo nekaj, kar
lebdi nad vsemi nami. Odvrže gorjačo.
Poslej ga čaka le še smrt oziroma nov začetek.
Kajti narava je krvoločna in milostna hkrati:
vsakemu koncu nameni svoj začetek. In tu so
zasejana semena upanja!
Foto: Sandra Požun

Besedilo: Aleksandra Jelušič
Foto: Tanja Božič
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Zgodba
Kurent
Zgodba iz istoimenske knjige pisatelja Milana Petka Levokova, letošnjega nominiranca za nagrado
Modra Ptica, za najboljši mladinski roman.
Glej, prihaja z oblaki,
in videlo ga bo vsako oko,
tudi tisti, ki so ga prebodli,
in zaradi njega se bodo bili na
prsi vsi
narodi na zemlji.
Apokalipsa, (1, 7)

Ali so bili kakšni znaki kurentovega prihoda?
Da, bili so, a jih noben ni opazil. Napovedi – ko
bi jih vsaj kdo zaznal. O njih razmišljal. Poskušal
razumeti. Vsaj malo – pa jih ni. Na neki način se
je ljudem vse zdelo naravno. Vse vzročno–posledično. Razumljivo. Človeško. Vsakodnevno.
Tako jasno –
Po zimi ni bilo pomladi. Le vročina. Soparna vročica je že sredi aprila legla nad mesto. V nočeh
so nebo parali bliski, brez grmenja, dežja pa nič.
Pa bi ga bilo treba, suša je vse stiskala za vrat.
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Foto: Sandra Požun
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Potem žabe; zapustile so-- presušeno reko,
se v velikem eksodusu odpravile na suho, čez
ceste in ulice. Nekam. Izgledalo je kamorkoli.
Svoj mrest so ponoči razpenjale po pločnikih.
Na tisoče žab je to bilo. Vseh vrst; zelene rege,
rumenoriti urhi, krastače. Vse je nekam lezlo
in skakalo. Žabe so rinile v hiše, kjer so jih čakali ljudje, jim nastavljali pasti, strupe, eni so

jih celo jedli – a ni nič pomagalo. Preveč je
bilo žab, ljudi pa premalo. Uporabiti bi morali
razbeljeno železo, to je bila stara praksa, a te
se noben ni spomnil. V tistih dneh so ceste
bile polne pomečkanih žab. Zaradi avtomobilov. Žabje horde so šle čez cesto, kjer so pač
šle. Svobodno. Ker so bile v svobodni deželi,
recimo.

– Dezorientiranost, so rekli strokovnjaki. Na avstralskih plažah tako umirajo kiti. Pri nas pač žabe.
Tako gre to.
Od tega so imele koristi podgane. Že prej jih je bilo polno po smetiščih, potem pa itak. Njihov
rod je ponorel, v demografskem smislu, seveda. Žrle so žabe in se plodile. Potem pa spet žrle in
spet plodile. Naravni ciklus, razumljiv ljudem. Njih podgane zdaj niso presenetile. Podganje horde
ponoči so bile pričakovane. Cviljenje in mehko valovanje podganjih hrbtov je bilo tako zanimivo.
A redki so stopili mednje, je to bilo le za pogumne. Podganja krdela niso nobeni heci, je to jasno.
A podgane so bile večinoma site, ljudje jih niso brigali. Velike, zavaljene so poležavale po ulicah,
in vse to pri belem dnevu. Ljudi se niso bale. In tudi ljudje so izgubili zoprn občutek o njih. Na nek
način sta si vrsti, po svoje tako zelo različni božji stvarjenji, mirno stopili nasproti. Na neki časovni
točki v bodočnosti so biologi in antropologi napovedovali bližnje srečanje četrte vrste. Če bi šlo
vse po sreči, recimo; če se človeški rod ne bi prej uničil. Tu je bila caka, ta nevarnost. Za podgane
te nevarnosti niso predvidevali, podgane so imele zagotovljeno prihodnost. A kakorkoli, dovolj o
tem, podgane so bile tam in to je bilo dejstvo. Znak kurentovega prihoda.
In Marijine solze: V cerkvi na glavnem trgu so se pojavile. Na leseni sohi Device so pritekle, drobne,
rdečkaste solze. Mezeče kot kri iz rane. Iz rane v lesu – ha!– dajte no? Ne nas jebat!
Jasno – kdo še verjame vsem tem Devicam in njihovim solzam? Še časopisi so o tem pisali pod
rubriko Zanimivosti od tu in tam. Kaj se je še dogajalo v tistem času? Črne kronike po časopisih
so bile polne družinskih prepirov: Mož je ustrelil ženo, otroka, potem pa še sebe, so pripovedovali
časopisni stolpiči. Že dvanajsti primer do takrat. Lansko leto komaj neopazni trije. Pa kaj, deset
vrstic v časopisu in gremo dalje. Se tega sploh ni opazilo. Je bilo že nekam običajno za tisti čas.
Ljudje se koljejo, pa kaj?
In še: En mesec so se rojevali samo dečki. Ženske, ki so nosile deklice, so po vrsti splavile zarod.
Zakaj le? Radioaktivnost? Hrana? Zdravila? Sončne pege?
– Najbrž le slučaj, so razlagali strokovnjaki. Se pač dogaja.
Slučaj, da je krava nekemu kmetu povrgla dvoglavo tele?
Krava je poginila, spačka pa je gospodar na skrivaj ubil. A se je zvedelo. Potem mu je državna inšpekcija zapečatila kmetijo. Krava je bila zmešana, so ugotovili. In so pobili še druge krave in vse
živo na kmetiji. Norost je nalezljiva, pamet ni. A kmeta in družino so vseeno pustili pri življenju.
Žabe, podgane, solze Device, pobite družine in nore krave so bili sigurno eni znaki. Da se kobilic
niti ne omenja. Priletele so, vse požrle – listje, travo, les, plastiko, železo – in šle. V treh dneh, kaj
veliko o tem, ni za govorit. O tistem, česar ni več, ni kaj za pravit.
A vse to je bilo eno, bilo pa je še drugo: Nebesna znamenja.
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Luna s krvavim obročem. Nič lepega. Včasih
so takšni obroči napovedovali dolgotrajne
vojne ali kuge. Vprašati bi morali stare ljudi,
pa starcev več ni bilo. V tisti vročini so starci
umirali v množini. Kot da bežijo s tega sveta,
da se umikajo. Da, tudi to je bil nek znak.
Ampak – spet razlaga tega fenomena: Kaj ni
bilo vedno tako, da starci umirajo spomladi?
Pa kaj!
Glavna stvar je prišla na koncu. Temna senca
je zdrsnila čez svet, sredi dneva. V nenavadni temi sta se združila nebo in zemlja. Za tri
minute se je vse ustavilo, utihnilo. Onemelo.
Ptice, živali, ljudje, še cvetje na travnikih se je
zaprlo, so vsi mislili, da je prišla noč. Pa ne, le
naravni pojav, baje. Mrk. Ko se združita svetloba in tema.
Točka združitve je bilo mesto. Za ljudi je bil to
dogodek stoletja. Spektakel. Čudež za mnoge. Televizija ga je neposredno prenašala.
Seveda to ni bil čudež, pojav je bil znanstveno
predvidljiv, recimo: Luna kroži okrog Zemlje,
Zemlja okrog Sonca in se zgodi tudi to. Večne
kozmične tirnice in ostali bla–bla–bla.
Potem je tema izginila. Spet so se oglasile ptice in tako naprej. Ljudje so si pogledali v obraz in videli, da je zraven njih še nekdo.
– Hej, kdo je zdaj ta? so se vprašali. Ta – ta …
Pa niso znali povedati. Pred njimi je bil Neimenovani. Stvor pač.
Pa ta tudi ni vedel. Le stresel se je in poskočil
v zrak. Zvonci na telesu so zaropotali, težko,
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Foto: Sandra Požun

– Kako ti je ime? so vprašali Neimenovanega.
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hrupno, kot klovnu, a ni bil klovn.
– Klovni že niso takšni, so odkimali ljudje. Kdo
potem, za vraga – ?
– Saj to je Kurent! je vzkliknil nek otrok. Prišel
je s starši mimo. Deček. Rad si je izmišljal nove
in nove stvari. Tudi imena. Izmišljanje je bila
zanj otroška igra. Rad je tudi risal čudna bitja.
Takšna, kot jih je ponoči sanjal. Neimenovani
je bil isti kot bitje o katerem je sanjal prejšnjo
noč. O Kurentu je sanjal otrok.
– Aha, Kurent je! so vzkliknili ljudje. Saj res,
Kurent!
In bili so veseli in zadovoljni. Bog je v nebesih, mi pa na zemlji, na svetu je vse prav, so
zapeli. (To je stara pesem, hvalnica stvarniku.)
Kurent z masko, v kožuhu in z zvonci, jih je
gledal. (Še palice se ne sme pozabiti: lepe palice, težke, okovane z žeblji.) Bil je lep, Kurent,
tako atraktiven, tako –
– Kaj stojiš kot lipov bog – pleši nam! so mu
ljudje ukazali.
Pa je Kurent zaplesal.
Bil je smešen v začetku, v tistih prvih krogih.
V tisti vročini. In v čudnih risih, ki jim je sledil
ter zraven nerodno ropotal z zvonci. A to je bil
šele njegov prvi ples.
– Super, oh, kako krasno, so bili ljudje zadovoljni. Kurent pa je plesal in plesal. V risih.
Ljudje pa so se mu smejali.

20

Foto: Sandra Požun

Tako je v mesto in deželo prišel Kurent.
Foto: Sandra Požun

KURENTOV PLES
Kurent pleše, Kurent pleše
Oj oj oj, pleše Kurent, pleše
Skače Kurent, skače
Oj oj oj, skače Kurent, skače
(Oj, kako skače!)
Tam dol na ravnem polju, tam dol
Oj oj oj, ravnem polju, tam dol
Se vrti, se vrti, Kurent naš
Oj oj oj, se vrti Kurent naš
Polje pleše, njive, travniki
Oj oj oj, plešejo polje, njive travniki
(Oj, kako plešejo!)
Mesto se vrti, trgi, vasi, hribi, se vrtijo
Oj oj oj, se vrtijo mesto, trgi, vasi, hribi, se vrtijo
Ves svet pleše, zvezde, sonce, luna, plešejo
Oj oj oj, plešejo svet, zvezde, luna, plešejo
(Za crknit, kako plešejo!)
Vse pleše, ves folk, še oni na rdečem planetu,
marsovci, plešejo
Oj oj oj, plešejo vsi, ves folk in marsovci,
plešejo
Kurent nori, vse nori, kako nori
Oj oj oj, vse nori, kako nori
Tam dol na ravnem polju,
tam dol
Oj oj oj, tam dol na ravnem polju,
tam dol
Neko noč, neki dan, neko pomlad
Oj oj oj, neki dan, neko noč,
neko pomlad
Kurent pleše, Kurent pleše
Oj oj oj, pleše Kurent, pleše
Mojbog, kako pleše
Kurent naš
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Intervju sa
Svetislavom Basarom
piscem, kolumnistom, bivšim ambasadorom
Svetislav Basara poznati, popularni i kontroverzni srpski pisac, nagrađivan je brojnim srpskim
i međunarodnim književnim nagradama, a dobitnik je i Ninove nagrade za roman „Uspon
i pad Parkinsonove bolesti“ za 2006. godinu
Svetislav Basara je autor više od tridesetak knjiga romana, zbirki pripovedaka, drama i eseja,
i prvi je dobitnik stipendije iz Fonda „Borislav
Pekić“ za rukopis u nastajanju. Njegove su knjige prevođene na engleski, francuski, nemački,
mađarski, bugarski, italijanski i makedonski.
Član je Srpskog književnog društva.
Bio je gost na centralnoj svečanosti 22. Kulturne manifestacije „Kosteljnikova jesen“ u Ruskom Krsturu, a intervju nam je dao pre početka Manifestacije, dok je pio svoju crnu kafu.

Zašto je važno pisati? Moglo bi se reći da su
sve priče već ispričane. Zašto je važno da svaka generacija ostavi svoj trag?
Zaista se mnogo pisalo i mnogo toga je ispričano, ali i dalje nama ništa nije jasno i neće nam
biti jasno ni nakon pisanja ove generacije. Čovek
mora da piše, da pokušava da objasni, bez nade
da će nešto definitivno da objasni.
Istorija je opsesija mnogih Vaših likova, pa,
rekla bih i Vaša opsesivna tema? Zašto je istorija tako važna?
Istorija je prostor u kojem živimo, prema tome
ne znam šta može biti važnije od istorije, osim,
recimo vazduh i voda. Istorija je zapravo jedna
pozornica na kojoj se pojavljujemo, na kojoj živimo, na koju ne možemo mnogo da utičemo, jer
ogroman deo te pozornice su režirale generacije
pre nas. Onda je sasvim logično da se ljudi koji
pišu, interesuju zašto je ovako kako jeste, da li je
moglo biti drugačije u prošlosti i da li bi možda
moglo u budućnosti biti nekako bolje. To je, ja
mislim, i u vezi sa prvim pitanjem. Smisao postojanja na svetu je u istoriji.
U najnovijem romanu „Anđeo atentata“ priča
je koncipirana sa pozicije austrijskog nadvojvode, prestolonaslednika Franca Ferdinanda.
Zašto nam je važan taj ugao gledanja na Prvi
svetski rat?
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Pa, zato što, bar to što sam ja pročitao, bili su
to razni uglovi gledanja uglavnom ljudi koji su
bili sa strane. Ja sam pomislio u jednom momentu zašto ne bi moglo biti, naravno u jednoj fantastičnoj pripovesti, zašto ne bi saslušali drugu
stranu, ona koja je najoštećenija u svemu, u tom
atentatu koji je simbolično značio početak kraja
mnogih stvari.
Vrlo je interesantan taj ugao gledanja.
Pa, jeste, on je čovek koji je tu najviše stradao, a
svi su drugi govorili osim njega. Hteo sam jednostavno da mu dam šansu, naravno da kroz njegova usta kažem šta ja mislim o tome i o mnogim drugim stvarima, jer u knjizi se govori i o
mnogim drugim stvarima.
U najnovijem romanu kao lajt motiv se provlači i misao u kojoj kažete da Sloveni za pesnike,
filozofe i muzikante ne haju i kad god mogu
masovno ih uništavaju, a da baš u tome leži

24

njihova slovenska vitalnost. Da li to znači da
Slovenima umetnost nije važna?
Pa nisam baš to hteo da kažem. Imao sam na
umu zapravo lošu sudbinu pesnika i svih pomenutih u Srbiji i Rusiji. Nisu baš dobro prolazili, to
znamo isuviše dobro iz novije istorije, a zato su,
mislim, i suviše loše prošli što su se loše odnosili
prema umetnosti, poeziji i filozofiji. Mislio sam
na Srbe i Ruse, jer ima naravno naroda kao što
su Česi ili Poljaci koji mnogo više vode računa o
tome, zato im mnogo bolje ide. Nisu svi Sloveni
kao mi.
Šta zapravo mislite o promenama uopšte, s
obzirom na inkorporiranu Platonovu misao o
muzici u Vašem najnovijem romanu?
Pa, promene, to je mnogo teško pitanje, sledeće
godine morate pozvati nekog filozofa, on će vam
mnogo bolje odgovoriti. Čovek se izgleda plaši
promena, pa čak i kada su promene na bolje. Ne
znam da li ste to primetili, zapravo svima nama

odgovara neka rutina sa što manje promena, a
promene su opet s druge strane neizbežne. Češće su to promene na gore, tako da je to urođeni
strah od niza promena. Konačno taj niz promena
vodi do nestajanja svega, uključujući i naše živote
tako daje to neki urođen strah. Nismo baš skloni
promenama mi ljudi. Od dve varijante uvek se
lošija događa. Ipak još uvek funkcionišemo. To su
ti apsurdi.
U jednom Vašem romanu kao lajt motiv se često provlači jedna interesantna rečenica koja
glasi „Da bude ono što biti ne može“, ironična aluzija na Kosovo. Da li danas ta rečenica
može da se iskoristi za naš ulazak u Evropu?
Pa ne znam, pre ili kasnije ćemo se i tu naći, ali
jedva ćemo ući.
Zašto je taj ulazak tako težak. Zar mi nismo
deo Evrope?
Pa, jesmo, naravno deo Evrope, ali ulazak u Evro-

pu, pristupanje Evropskoj zajednici podrazumeva
promenu niza pravila ponašanja, pravila poslovanja koji baš našem mentalitetu i ne odgovaraju.
Znači, nije kriva Evropa za to smo mi krivi.
U Vašem prvom romanu „Fama o biciklistima“
postoji interesantan „Projekat velike ludnice“. Danas to izgleda kao proročanstvo. Tako
je barem zapazila kritika. Kako Vama to danas
izgleda?
Da zaista, „Fama“ je davno izašla, još 1988. godine. Znači dve ili tri godine pre nego što je izbio
rat u kojem su svi ludaci dobili svoju šansu, kojima sam upravo ja prvi dao šansu u „Fami o biciklistima“. Nisam imao nameru da budem prorok,
a, eto, postao sam.
Da li je danas moguće objediniti jugoslovenski prostor u kulturnom i recimo, ekonomskom smislu?
Sve teže kako vreme odmiče. Umesto da rane za-
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“Knjige se ne menjaju, ali se mi menjamo”
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rastaju, mislim da je sada situacija bivših republičica napetija, nego 1995. godine, pre dvadeset
godina. Tako da vrlo teško. Najlakše ide sa kulturnim vezama, jer one možda nikada i nisu bile
prekidane, one se najlakše uspostavljaju. Posle
njih će ići ekonomske, ali turističke veze, to će ići
vrlo teško. Ne znam, možda grešim, daj bože da
nisam u pravu.
Zar se ljudi neće osvestiti, neće želeti taj prostor, neće im nedostajati?
Ne, ne, ne. Da su imali tu svest, ne bi izbio rat. Te
svesti jednostavno nema i ja mislim da se situacija pogoršava.
Ali mnogi kažu da im je žao za Jugoslavijom,
pa čak i Slovenci.
Naravno da im je žao, jednostavno mali narod i
mnogo bolji nego što smo mi i njihova je sudbina prilično vezana za mogućnosti jer su mogućnosti ograničene. Jednu veliku, jednu snažnu
zemlju zameniti za nekoliko malih to mi liči na
onaj vic u kome, samo sa obrnutim predznakom,
jedan deda nudi svoju stogodišnju babu za pet
devojaka od po dvadeset godina. Mi smo dali
našu devojku sa dvadeset godina za šest, sedam,
ne znam više ni koliko ima tih republičica, za šest
ili sedam devojaka od po dvesta godina. Toliko,
otprilike, kasni mentalitet za sadašnjim stanjem,
za sadašnjim vremenom.
Vi ste jedan od pobornika za prevrednovanje
srpske tradicije. Zašto je potrebno prevrednovati srpsku tradiciju?
Pa potrebno je ne samo srpskoj, to je potrebno
svakoj tradiciji samo se srpska tradicija strašno
odupire tome i onda se na kraju pretvara u nekakav mnogobožački hram u kome su uspostavljeni idoli. Nema dinamike naprosto u takvoj jednoj
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statičnoj kulturi, nema dinamike. Prevrednovanje
uvek unosi dinamiku u jednu kulturu. Odsustvo
dinamike je veliki problem u šem društvu, ne
samo u kulturi, nego uopšte.

Esej

U jednom intervjuu ste rekli da istovremeno
čitate sedam knjiga. Šta danas čita pisac Basara?
Možda i više. Imam sanduk knjiga, jer mi je natkasna mala. U sanduku ima deset, petnaest knjiga.
U svim knjigama su uredno stavljeni obeleživači i
čitam šta mi je u tom momentu interesantno, da
li prozu, da li eseje, da li teologiju, da li filozofiju,
istoriju, geografiju, svaki dan čitam najmanje dve
ili tri knjige, nastavljam tamo gde sam stao, pa
dokle stignem.

Kairos kot možnost
doživetega trenutka

Da li se vraćate nekim knjigama?
Redovno. Upravo čitam „Seobe“ od Crnjanskog.
Čemu se još vraćate?
Mnogim knjigama. Spisak je vrlo dugačak. Zapravo na svakih deset godina imam jedan dugačak spisak knjiga kojima se vraćam. Knjige se ne
menjaju, ali ja se menjam, bolje sagledavam, drugačije sagledavam. Ima tu knjiga iz beletristike, iz
filozofije. Čovek zapravo zri i drugačije čita i treba da se vraća knjigama. Uvek se iznova vraćam
Šopenhaueru, Hegelu, Šelingu, i još nekima ...

Besedilo: Olena Plančak-Sakač
Foto: arhiv Svetislava Basare

Preden se odpravimo na pot proti zvezdam, posvetimo nekaj pozornosti vprašanju »pasijona naravnega v nas« v kulturi, pri čemer bomo poiskali
pomoč v Freudovem kabinetu, če bomo le na polici
našli Nelagodje v kulturi. In seveda bomo. Kako
ne bi! Če bi bila namreč na polici ena sama knjiga, bi bilo to prav gotovo Nelagodje v kulturi.
Osnova Nelagodja v kulturi je razprava o nespravljivem antagonizmu med nagonskimi zahtevami
in omejitvami, ki nam jih je naložila kultura, zato
Freud uvodoma največjo krivdo za naš občutek bede in nezadoščenosti naloži ravno kulturi
in potoži, da bi bili najbrž veliko srečnejši, če bi
se ji odrekli in se vrnili v primitivne razmere. Kot
psihiater je namreč Freud dobro vedel, da človek
postane nevrotičen zato, ker ne more prenesti
mere odrekanja, ki mu ga nalaga družba, ko služi
svojim kulturnim idealom. Ideal Reda, na katerem družba v osnovi temelji, je v tako očitnem
nasprotju s človekovo naravno težnjo po neposrednem in neomejenem izražanju nagonskih
vzgibov in zadovoljevanju potreb, da se nam ne-

Foto: arhiv Robert Felix Titan

29

malokrat zdi, da življenje preživimo kot »divjaki v
kletki«.
Pa smo zato res neprimerno na slabšem? »Pračlovek je bil dejansko na boljšem, saj ni poznal nobenega omejevanja nagonov. To pa se je izravnalo s tem, da je bila tudi njegova gotovost, da bo
takšno srečo dolgo užival, zelo majhna. Človek
kulture je kos možnosti sreče zamenjal za kos gotovosti.« Sožitje v skupnosti omogoči šele združitev večine, ki je močnejša od posameznika in
drži skupaj zoper njega. Nadomestitev moči posameznika z močjo skupnosti je odločilen korak
kulture, posledična kulturna zahteva pa je zahteva po pravičnosti, se pravi zagotovilo, da enkrat
dani pravni red ne bo nikoli ponovno prelomljen
v prid posamezniku. Pravo je tista moč skupnosti,
ki se zoperstavi moči posameznika, zdaj obsojani
kot »surovo nasilje«.
Individualna svoboda, za katero si v kulturnem
razvoju nenehno prizadevamo, po Freudu ni nikakršna kulturna dobrina, še manj pridobitev. Največja je bila pred sleherno kulturo, ampak takrat
skoraj brez vrednosti, saj jo je bil posameznik komaj sposoben braniti. In tudi sami bomo morali
priznati, da nam skritim za masivnimi hrastovimi
vrati, zaklenjenimi z devetimi ključavnicami, pred
katerimi stoji tolpa nasilnežev, pripravljena vdreti
za svoje koristi, niti sovraštvo do kulture niti nelagodje v njej ne preprečujeta, da ne bi poklicali
na pomoč resničnih varuhov reda in stabilnosti;
in prav to sta tista gotovost in varnost, ki jo od
kulture tudi zahtevamo.
Freud bi na tem mestu pokomentiral: »Zaradi
primarne sovražnosti med ljudmi kulturni družbi
nenehno grozi razpad. Interes skupnosti v delu
je ne bi obdržal skupaj, nagonske strasti so namreč močnejše od razumskih interesov. Kultura
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mora zato dati vse od sebe, da bi človekovim
agresivnim nagonom postavila meje in s psihičnimi reakcijskimi tvorbami dušila njihovo izražanja.« Na tem mestu je Freud že na prehodu iz
strahu pred avtoriteto kot realnim varuhom reda
in stabilnosti skupnosti k nadjazu, ki je njegovo
psihično zastopstvo, ki nas brzda bolj učinkovito
od avtoritete same, a to nas bo zanimalo na nekem drugem mestu, tisto, kar nas na tem mestu
še zanima, je človekovo neutolažljivo hrepenenje
po sreči.
Freudu se človekovo hrepenenje po sreči prvenstveno zdi v nasprotju s celim svetom,
s celotnim ustrojem vesoljstva, nikjer v načrtu
stvarjenja namreč ni bilo predvideno, da naj bi
bil človek srečen. Ljudje pa vsak trenutek svojega
življenja stremijo ravno po sreči, želijo postati in
ostati srečni, kar na eni strani pomeni odsotnost
bolečine in neugodja, na drugi strani pa željo
po doživljanju močnih občutkov ugodja. Freud v
stremljenju po sreči vidi prevlado načela ugodja
nad načelom realnosti. Zahtevi ni mogoče ugoditi, saj tisto, kar doživljamo kot srečo, ne more
postati permanentno stanje: »Kar v najstrožjem
pomenu imenujemo sreča, prej izhaja iz nenadne zadovoljitve skrajno nakopičenih potreb in
je po svoji naravi možno le kot epizodičen fenomen. Sleherno nadaljnje trajanje situacije, po
kateri stremi načelo ugodja, prinaša le občutek
mlačne lagodnosti.« Kairos je potemtakem zares
onstran, ni del naravnega ustroja in dogajanja
sveta, dolgočasnega enakomernega vrtenje kolesa kronosa.
Načelo ugodja omejuje načelo realnosti in s tem
pomaga človeku preživeti v dejanskem svetu. Željo zameji v prostor realnih možnosti, s čimer ne
samo zmanjša zahtevo načela ugodja po sreči,

ampak človekovo delovanje v svetu uskladi z realnim stanjem sveta in njegovo dejansko vlogo
v njem. Freud svojo razlago človeka v njegovih
naravnih osnovah uvede s Schillerjevim verzom
Lakota in ljubezen nosita vrvenje sveta. Po Freudu je človek po eni strani samosmoter, ki skuša
preživeti tudi na škodo drugih, po drugi strani pa
člen reproduktivne verige, ki se je za določen čas
in za primerno odškodnino pripravljen odreči samolastnim interesom v prid skupnosti, katere nadaljnji obstoj reprodukcija v osnovi sploh omogoča. »Lakota bi lahko veljala za zastopnico tistih
nagonov, ki hočejo ohranjati posamezno bitje,
ljubezen pa stremi k objektom, njena poglavitna
funkcija, ki jo v vsem podpira narava, je ohranitev
vrste. Tako so si najprej stopili nasproti nagoni
jaza in objektni nagoni.«
Izhodišča takega razvoja moramo iskati v zgodovinskih okoliščinah, v času, ko se je človek po
izstopu iz paleolitika nenadoma znašel v položaju, ko ni več mogel preživeti v majhnih skupinah, v katerih je bilo sodelovanje še osnovano na
samoumevni empatiji krvno povezanih posameznikov (s čimer se sicer Freud v Totemu in tabuju
ultimativno ni strinjal, a to je tako problematično diskutabilen tekst, da na tem mestu raje verjemimo spoznanjem zgodovinarjev). Če so bila
prva človekova kulturna dejanja uporaba orodij,
ukrotitev ognja in gradnja bivališč, ter posledična uvedba poljedelstva in živinoreje, prilastitev
kulturnih rastlin in udomačitev živali, je resnični
prvi uspeh kulture povsem kulturne narave. Prvi
uspeh kulture je namreč bil, da je v skupnosti zmoglo ostati večje število ljudi, tudi takih, ki
niso imeli nobenega »naravnega« razloga, da bi
si bili naklonjeni, razen da onstran meje naselja
niso mogli preživeti, zato je ta uspeh rezultat šte-
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vilnih naporov. Začetek kulture, totemska kultura,
temelji na omejitvah, ki so si jih morali vzajemno
naložiti, da bi novo stanje ohranili, saj se je kot
ključna težava pokazalo, da človek interes erosa
vedno postavi pred interes delovne skupnosti.
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Freudova spoznanetljivih in kdaj tudi šokantnih
razpotjih človekove seksualnosti si lahko ogledamo v njegovem delu Tri razprave o teoriji seksualnosti. Na tem mestu jih ne bomo podrobneje
navajali, opozorimo samo na sklep, na katerem je
Freud zgradil svoje razumevanje temeljne človekove nagonske potrebe, v osnovi namenjene reprodukciji vrste: »Abnormalne ali duševno bolne
niso ponavadi niti osebe, katerih seksualni nagon
v premagovanje odporov (sramu, gnusa, groze,
bolečine) vlaga osupljive napore (lizanje blata,
zloraba trupel), ampak so take samo na področju seksualnosti, najbolj nebrzdanega nagona.«
Odvzem nagonske potrebe po seksualnosti posamezniku in njegovemu intimnemu (družinskemu) okolju, s katerim je ravno preko tega
povezan, in njegova podreditev interesom širše
skupnosti – v začetku s totemskimi pravili – je v
enaki meri tako osnova kulture kot tisto, pri čemer si narava in kultura najbolj hodita navzkriž.
Freud je za tako stanje našel najbolj verjeten
razlog v uravnavanju seksualnosti z družbenimi
pravili in njeni podreditvi interesom skupnosti,
čemur je nastanek totemske kulture v osnovi služil: »Ni lahko razumeti, kako je kultura zmožna
nagonu odtegniti zadovoljitev. To tudi nikakor
ni nenevarno; če tega ekonomsko ne kompenziramo, se lahko pripravimo na resne motnje.« In
te resne motnje smo se v zadnjem času navadili
imenovati nevroze.
Preden se odpravimo nazaj na pot proti zvezdam,
moramo opomniti na Lotmanovo opozorilo, da
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neka podoba s simbolno konotacijo za neko kulturo nima identičnega pomena na veke vekov, kar ponavadi velja za znake in alegorične predstavitve. Ob vsaki konkretni rabi sicer postavi v prostor ves korpus
pomenov svoje vertikalne osi, poenostavljeno rečeno: potovanja simbolnega pomena podobe skozi čas
od trenutka, ko je nastala realnost, ki je, če naj tako postavimo, denotativni vir njenega konotativnega
pomena, obenem pa se ob rabi tudi reaktualizira in do neke mere odstopi od najbolj običajnega pomena
iz korpusa možnih – redko sicer dobi popolnoma nov pomen, saj ima vertikalna os za njeno postavitev v
prostor preveliko težo, lahko pa se tudi zgodi, vendar se takrat novi pomen nemalokrat definira namerno
in se v kulturi sčasoma utrdi.
Pot od trnja do zvezd bomo razumljivo opravili na podlagi posameznih pesmi in v njih uporabljenih
podob. Poudarimo naj, da od avtorice ne pričakujemo, da se bo strinjala z vsako kontekstualizacijo
posamezne podobe, niti nam ni pomembno, ali je z njo res mislila in doživljala ravno tisto, kar bomo
iz nje razbrali, saj izhajamo iz prepričanja, da je védenje podobe, oziroma simbola, vnaprejšnje, zaradi
česar vemo že vnaprej, kam smo se napotili in kam bomo tudi prišli, saj smo vendar otroci te kulture in
tega njenega časa in zvezde razumemo, še preden si jih razložimo, pravzaprav jih nezavedno veliko bolj
neposredno doživljamo, kot si jih zavestno razlagamo. Da torej asociativna igra pesniških podob, ki na
sebi lasten način odraža konkretnost, o kateri in iz katere ustvarjamo, ve več od nas samih, tudi tisto, kar
izrazimo nezavedno.
Pesem Vrvohodka do neke mere sledi budističnemu negativnemu stališču do vprašanj, ki si jih zastavljamo, po katerem se peze, ki nam jo nalaga stvarnost življenja, ni mogoče otresti drugače, kot da iz življenja izstopimo, vsaj na stranski tir; a nato lastno izhodišče zavrne in postavi zvezde kot dovršitev poti,
po kateri z umaknitvijo v naravo pridemo do v naravi, ali pač onstran nje, skritega »več.« Simptomatično
je, da tako pot izstop iz človeškega sveta in pobeg od odgovornosti, ki so nam v njem naložene, predpostavlja in da se nam izhodišče in razplet sploh ne zdita v nasprotju, ampak komplementarno povezana.
»z zavezanimi očmi je hodila skozi življenje / kot vrvohodke v cirkusih / ljudem je zastajal dih / na pomlad
je poljubljala cvetove marelic / po njih je dišala pozno v poletje« (Vrvohodka) Preveza na očeh namreč
zastira samo človeški svet, skoznjo se narava prav dobro vidi in po nizu podob iz narave, ki presevajo
skozi prevezo, se pokaže smisel in cilj pobega iz človeškega sveta. »dovoljeno ji bo vstopiti v druge svetove / barve bodo izginile / odsanjala bo ples regratovih padalcev / pognala se bo do zvezd« (prav tam)
Zvezde zares predstavljajo cilj, ki ga iščemo. A kaj ta cilj sploh je?
Zvezde v prvi vrsti osimboljajo zatočišče pred pezo odgovornosti in omejitev, ki jih je naravnemu v nas
naložila kultura, da bi obvarovala Skupnost, Pravila in Red. Popolne izločenosti iz sveta neznosnih bremen in odgovornosti, ki se jih skoraj ne da nositi, so zmožni samo asketi, ki jih je po eni strani peščica,
po drugi strani pa še ti svoje odločitve ne speljejo vedno najbolj posrečeno, če naj tako postavimo; in
ker smo v prejšnjem razdelku ugotovili, da bi nam bila vrnitev v vsesplošno divjaštvo še manj pogodu, se
nam vse bolj dozdeva, da od zvezd pričakujemo nekaj popolnoma drugega, kot smo na naši poti do njih
ves čas bili prepričani. »potem bi bilo stvarstvo / čudovito občutljiv / in umetelno usklajen / orkester // –
ob njegovem igranju bi poplesavale zvezde« (Enosmerna vozovnica v osamo) Freud bi se ob tem seveda

34

zgrozil in nas pobaral, kako lahko kaj takega od stvarnosti, v kateri živimo, sploh pričakujemo.
Pesem Ptičja kletka pa je precej prepričljivo besedilo o človekovi poti skozi življenje. Poskusimo jo brati,
kakor domnevamo, da bi jo bral Freud. Zaščitenost mladiča v varstvu osnovne reproduktivne enote je
vir njegovega primarnega navdušenja nad svetom in obstojem: »prostor / v katerem se je znašel nekega
jutra / se je izdajal za čudežno deželo / v njem so kamni čutili / sladoled si lahko pojedel na žlico« (Ptičja kletka) Potem pa sledi presenečenje, ne samo da njegovim zahtevam ni vedno v trenutku ugodeno,
onstran varnosti primarnega okolja obstaja še veliko bolj strašen Zunaj: »– potem se je vse spremenilo //
neke noči je ugotovil / da je v hiralnici / rjuhe v domovih za ostarele niso tako bele kot v reklamah / (kje
je brezmadežna prihodnost?) / nekje na dnu zatohel smrad človeških iztrebkov / podgane z obrazi ljudi
ga grizejo v roke« (prav tam) Občutje, ki ga ob tem strašnem Zunaj obdaja, je užaljenost, da je prisiljen
živeti v takem svetu: »v svojem bistvu je bil velik siromak / imel je polno rit vsega / in nezavidljivo vrsto
novodobnih ljubezni / njegovo bivanje je bilo omejeno na jutranje vstajanje / ščetkanje zob in jezika /
kimanje, spanje / bizarno življenje / tako bizarno, kot je uriniranje potepuških psov po vogalih / kaj več
od njega niso pričakovali« (prav tam) Upovedani lik niti najmanj ne spada med deprivilegirance, o katerih
smo razpravljali v predhodnih delih našega besedila, saj ima polno rit vsega in je torej v kulturi uspešen,
a se v njej vseeno nikakor ne počuti tako. »– sem nihče! – sem nihče! – sem nihče!« In kaj je tisto, kar mu
manjka? »sam sebi laže, da ne potrebuje ljubezni / ne potrebuje dotikov / čutenje vendar ni v domeni
privilegirancev« (prav tam) Rešitev bi bila potem precej enostavna. Poiskati ljubezen. Zgodi pa se nekaj
presenetljivo drugega. »vsak dan hodi spat v ptičjo kletko / zjutraj po ščetkanju zob se odpravi v človeški
zverinjak« Ptice so na simbolni ravni vez med nebom in zemljo in edino, kar lahko v ptičji kletki čakamo,
je dar neba. A zakaj brezplodno čakanje daru neba namesto udeležbe v konkretnosti čutenja?
Na kratko si oglejmo, kako po Freudu poteka človekov razvoj. Dojenček svojega jaza še ne razločuje od
zunanjega sveta. Prvotno jaz v sebi vsebuje vse, kasneje pa iz sebe izloči zunanji svet. Ločiti sebe od zunaj
se človeški mladič nauči postopoma, glede na različne spodbude. Nanj mora narediti kar najmočnejši
vtis, da se mu nekateri izmed virov vzdraženja na zahtevo neposredno odzovejo, drugi pa se mu včasih
odtegnejo in si jih lahko povrne šele s posebno zahtevo, kričanjem. Tako se »jazu« prvič postavi nasproti
»objekt« kot nekaj, kar je »zunaj« in kar mu na njegovo veliko presenečenje ni vedno samoumevno na
razpolago. Nadaljnje spodbude za ločitev sebe od zunanjega sveta nato prihajajo od številnih in pogostih občutkov bolečine in neugodja, ki se jim prav tako ni mogoče izogniti: »Načelo ugodja, katerega
vladavina nima meja, pa ukazuje, da jih je treba odpraviti ali pa se jim izogniti. Nastane težnja po tem,
da se vse, kar bi lahko bilo vir takega neugodja, izloči iz jaza in vrže navzven ter tako vzpostavi čisti jaz
ugodja, ki mu nasproti stoji tuji, grozeči zunaj. Meje tega primitivnega jaza ugodja se ne morejo izogniti
popravkom na podlagi izkustva.«
Delovni aparat za »popravke na podlagi izkustva« Freud poimenuje načelo realnosti. Načelo ugodja, ki
sodi med primarne delovne načine duševnega aparata, je tako – kot smo že večkrat poudarili – pogosto
neuporabno sredi težav zunanjega sveta, zato ga mora organizem nujno uravnavati z načelom realnosti
(odlog potešitve, odpoved nekaterim možnostim zadovoljitve, začasno prenašanje neugodja). A načelo
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ugodja včasih na škodo celotnega organizma prevlada nad načelom realnosti. Zakaj?
Prve avtoerotične zadovoljitve doživlja otrok po v navezavi na življenjske funkcije, ki služijo samoohranitvi. Seksualni nagoni se sprva naslonijo na zadovoljitev nagonov jaza in se šele pozneje od njih
osamosvojijo in se usmerijo proti objektni zadovoljitvi. Seksualni nagoni, se, ko se vedejo avtoerotično,
predvsem ne znajdejo v situacijah odrekanja, ki je nujno vodilo med vzpostavljanjem načela realnosti,
zato se z nastopom načela realnosti odcepi določena vrsta miselne dejavnosti, ki ostane od tega načela
neodvisna in podvržena zgolj načelu ugodja. To je fantaziranje. Kot dnevno sanjarjenje opusti navezavo
na realne objekte in ostaja v primitivnem brezobjektnem stanju narcizma, kar je sicer z narcizmom kot
vmesno stopnjo med avtoerotizmom in objektno ljubeznijo običajen del človekovega razvoja v času
latence, a zakaj se k njemu vračamo tudi v odraslosti, ko bi vendarle morali zaupati predvsem načelu
realnosti?
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Zapostavljanje načela realnosti proti načelu ugodja na škodo celotnega organizma je po Freudu povezano z značilnostmi meščanske družbe, v kateri so preveč zaščitenemu otroku naložene preprosto
nemogoče naloge. Starši otroku na videz sicer želijo predvsem dobro: da bi se mu godilo bolje kot njim
in da ne bi bil podvržen tegobam, ki so jim bili izpostavljeni sami. A to je vendar samo odraz njihovega
lastnega narcizma, katerega pričakovanja se niso izpolnila, in tudi »njegovo veličanstvo otrok« jih ne bo
mogel izpolniti, ampak bo vse življenje postavljen pred nemogočo nalogo, saj deček precej verjetno ne
bo namesto očeta postal velik mož in heroj, niti se deklica ne bo poročila s princem kot zapoznelo oškodovanje za mater, ampak se jima bo v poskusih izvršitve nemogoče naloge izmuznilo bistveno: njuno
lastno življenje.
A vrnimo se k zvezdam in pesniški knjigi Aleksandre Jelušič Z jezikom ti pišem pesem. Zvezde se v pesmi
Smotkvica pojavijo v naslednjem nizu podob: »smotkvica je to dekle / še ne ve, kaj je življenje / verjame
v večnost / trubadurje pod balkonom /…/ ponoči se preobleče v zvezdo / domišlja si, da bo večna.« Simbolni pomen, ki ga je naša kultura naselila v zvezde, pa nam bo veliko bolj neposredno razkrila pesem
Frida, ki pokaže, kaj Smotkvica, ki verjame v večnost in se preoblači v zvezdo, od Trubadurja pod balkonom sploh pričakuje: »ti mi lezeš pod krilo / kot da bi prav tam počivali vsi najini ideali,« pri čemer se na
koncu pesmi zgodi bistveni premik s Smotkvičinim vprašanjem Trubadurju: »boš zmogel živeti Diega?«
(Frida) Smotkvica se v resnici sploh ne preoblači v zvezdo – če seveda ni zvezdna preobleka ravno ta, ki
si jo nadeva – ampak v Frido, »ki je umrla za prozorne ideale / in od neke čudne ljubezni.« (Frida) Trubadurju, ki mu je morda v resnici ime Franc, je tako naložena precej nemogoča naloga postati Diego za
Frido, saj pa vendar ni nikakršen Diego, ampak samo navaden Franc, pri čemer pa seveda tudi Smotkvica
ni nikakršna Frida, pa če bi to še tako rada bila, kar je sicer morda nemogoča naloga tudi za njo samo, ker
se tega podviga seveda ni mogla sama spomniti, ampak ji je bil naložen s pritiskom družbene ideologije
v aktualnem času, ker bi najbrž onstran te vsiljene zahteve bila povsem prijetno vsakdanje dekle in Trubadurju pod oknom v taki izvedbi najbrž celo še bolj všeč. Pritisk na Smotkvico, ki se ne more (ne sme)
uresničiti nikakor drugače kot preko potujitve v Frido, skupnost izvaja s pomočjo sodobne pop kulture in
njenega precej popreproščenega razumevanja romantične dediščine, kar je v osnovi tako ali tako samo
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Zvezde, ko smo jih končno razkrinkali, v našem
času torej niso nič drugega kot mračna senca
romantične dediščine, ki se nam je spet zalezla
v stvarnost, odsev romantičnega razkoraka med
Stvarnostjo in Idealom, ki je sicer v resnici rezultat sekularizacije, desakralizacija tistega precej
nesmiselnega religioznega koncepta, da je edino
Resnično onstran, nesrečni Trubadur pod oknom
nedosegljive Deve pa tako premestitveni nadomestek za »metafizično bolečino« nedosežnosti
Absolutnega Drugega mistika iz minulih časov:
»mistika je nerazumevanje sveta / ne verjameva
vanjo,« (O mali kvantni fiziki po domače); toda
rešitev, ki jo lirski subjekt pesmi ponuja nekaj verzov naprej – »včasih zbeživa iz urbanega / v najine svetove / zeleni so in dišeči / takrat sva spet
otroka / preštevava zvezde,« (prav tam) – ni nikakršna rešitev, saj se v njuni »otroški« navdušenosti nad bolščanjem v zvezde prav zlahka zgodi,
da kar naenkrat ne bosta več hotela biti Onadva,
ampak se bosta pričela doživljati kot Frido in Diega, in v tem seveda ni nič naravnega več, kajti
kaj je lahko bolj »kulturnega« kot identifikacija z
Vzorom, postavimo neposredno: Idealom.
To pa v osnovi ni nič drugega kot sentimentalno zatekanje v spomin otroštva, v rajski vrt brezobjektnega stanja narcizma, namesto spopada z
realnim življenjem, izvirni greh, ki ga je zagrešila
ravno romantika. Tako da se precej motimo, če se
skušamo prepričati, da nismo več v ničemer zataknjeni globoko v romantično dediščino, in da
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nismo hlastno pograbili valentinovega, jezdecev
na belih konjih ter modernih trubadurjev v usnjenih jaknah v popreproščeni izvedbi ameriške
TV industrije samo zato, da ji lahko (ostajamo)
postanemo spet zvesti kot »Cankarjeva mama
svojim / vročim skodelicam kave,« čeprav »iz njih
se že dolgo ne kadi več,« (O zvestobi). Sicer pa
problem sploh ni v nesrečnih skodelicah kave, in
če se ali ne kadi iz njih, ampak v še bolj nesrečni
židani ruti, kajti življenje ni (ne more biti) nič drugega kot tek za vozom, židana ruta pa ponavadi
zgolj privid, ali vsaj ne tako židana, kot preden
jo vzamemo v roke, zato bi Francka storila veliko
bolje, če bi strme v zadek voza samo zamahnila
z roko in se vrnila domov na nezabeljene žgance.
Kajti še tako suhi žganci so veliko več od vsake
židane rute, katere barva vedno tako skrivnostno
zbledi, kadar jo primemo v roke.

Besedilo: Robet Titan Felix
Foto: Tanja Božič
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pozicioniranje aktualne ideologije časa. Potujitev
v valentinovo, jezdece na belih konjih, moderne
trubadurje v usnjenih jaknah in podobne nesmisle pa se ne more navezati nikamor drugam
kakor na »sentimentalno polovico tvojih možganov.« (Včasih se zgodi)
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Intervju sa
Tanjom Kragujević
Ovogodišnji dobitnik nagrade Desanka Maksimović za ukupno pesničko delo i doprinos
srpskoj poeziji 2015

Rođena 1946. u Senti, gradiću na Tisi, na severu
Vojvodine, gde je završila prvi razred osnovne škole. Školovanje je nastavila u Beogradu, u osmogodišnjoj školi “Vuk Karadžić” i Drugoj beogradskoj gimnaziji. Diplomirala je 1970, a magistrirala
1973. na Filološkom fakultetu u Beogradu, na grupi
za Opštu književnost sa teorijom književnosti. Magistarski rad, posvećen jednom od najznačajnijih
srpskih pesnika Momčilu Nastasijeviću, objavila je
u formi eseja u uglednoj ediciji Argus, beogradske
izdavačke kuće “Vuk Karadžić”, 1976. godine. Prvu
pesničku knjigu objavila je u dvadesetoj godini, u
kolekciji “Prva knjiga”, u izdanju “Matice srpske”,
Novi Sad, 1966. Do sada je objavila 23 knjige pesama i 10 eseja.
Zastupljena je u više antologija savremene srpske
poezije u zemlji i inostranstvu.
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O pisanju poezije. Kako je sve počelo?
Odrasla sam u prebogatoj panonskoj ravnici. No
to je istovremeno ambijent tišine, gde se sve čuje
izoštreno: šum šimšira, u bašti, povijanje kukuruza na poljima. Mirisi su jasni. I ne daju se zaboraviti. Cvet narcisa je tu krupniji, jer niče iz plodne
crnice, jorgovani su prepuni njihanja neba. Sve to
me ispunjava, i danas.
Reči prolaznika, uvek priča o nekom događaju,
u polju, kraj bunara, ili razgovori suseda, uveče,
istiha, ispred malih belih kuća, budili su svest o
ljudima, o rečima ...
No ipak, moj rodni grad na Tisi bio je grad kulture. Nedeljom se išlo u crkvu, u Park, na Kej, i
obalu prelepe Tise, ali – i u Čitaonicu Gradske biblioteke.
Rastvarao se beskraj reči preda mnom.
Moja putovanja, kasnije, o raspustima, čini mi se
da su sve prelomila.
Iz Beograda sam dolazila u rodni grad, i opet, u
septembru istim putem nazad. U Sentu sam donosila knige, urbane skice, tek oslušnut govor
grada, koji mi je bio gotovo potpuno nov, ali i
knjige pesnika koji su tada slovili za gotovo novi
književni mit.
Osećala sam da se doživljaji množe, ukrštaju i
plode. I tako je sve počelo.
Odakle dolazi inspiracija?
Iz nežnosti i snage svake senzacije. Iz oblaka prašine i dima, iz trepeta zalazećeg sunca, iz pam-
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ćenja pokreta, i reči voljenih, iz pejzaža, zvezde
padalice, iz dečje igre, iz sentence filozofa, stiha
omiljenog pesnika, iz svega što se čini da je samo
jednom, samo sad i što pomišljate da stihom možete ovekovečiti. Ili što je večna mudrost, a vi joj
se primičete svojim sitnim korakom, naklonom
sopstvenog stiha.
Naslovi vaših knjiga: Hleb od ruža, Staklena
trava, Plavi sneg imaju puno simbolike. Otkud
to?
Simbolika je način da saberete ono za šta bi trebalo mnogo godina da se ispriča. Kako izreći
miris, ili tu neobičnu sudbinu trava, da prežive
u snegu, kako naslikati taj odraz snega, koji vas
prati ne zato što ga vidite, već zato što ga i mislite ...
Imam utisak da uz svaku reč Vi možete stvoriti pesmu.
„Toliko dugo učim se rečima. / Gotovo da sam
već i sama / jedna od njih. / Moglo bi se / reći:
jezička figura“. Ovako sam, u novoj knjizi opisala
svoj odnos prema rečima koji me zaista određuje,
jer traje gotovo pet decenija. Nije samo u pitanju
neka prirodna, ili predodređena sklonosti – tako
to počinje – već, naravno, i ona druga, tražena
spona. Gradeći svoj izraz, proučavala sam i druge
pesnike, jer ipak, ceo svet književnosti raskriljen
je pred nama, a ja sam, pri tom, i studirala takozvanu Univerzalnu, ili Opšta književnost. Ono
što se u ranoj dobi i studentskoj mladosti primi,
zaista je neprocenjivo. I na neki način, odredi, uz
elementarni talenat i sklonosti, dalje interesovanje, i dalji put.
Možete li za reviju Provinca reći jedan stih, recimo na reč “nada”?
Neka to bude, recimo, čitava pesma, iz moje zbir-
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ke “Od svetlosti, od prašine”. U njoj su citirane
reči velikog naučnika, njegov jasan, ali i senzibilan
pogled na detalj života, koji se uvek iznova budi.
Ja sam ga nadgradila završnim delom pesme –
u potpuno rastvaranje mog omiljenog simbola
– Ruže. Dete, ili ruža, novi dan, život sam, „ta ljubavna / tajna svake stranice ponaosob“, nije li to
već po sebi NADA.

poezija aspolutne premoći improvizacije i trenutka, ili zamene teza i terena – pretvrajaću se u neku
vrstu superaktualizovanog disputa o aktuelnom,
u blic-fraze, slam-poeziju. Neka i to postoji. Ali,
ona ume biti i drugačija - istrajava u samoistraživanju i novom izrazu onoga što je lirika oduvek
bila. Glas sopstvene melodije, velikih potencijala

govora, slike, refleksije.
Iako je manje tiražna od proznih dela, preovladava mišljenje da predstavlja onaj najbogatiji i
najbolji vid savremene srpske književnosti. Trebalo bi je više prevoditi – učiniti dostupnijom i na
drugim jezicima.

1979. godine ste priredili knjigu za decu Desanke Maksimović „Patuljak Kukuruzović”.
Danas, Vas porede sa Desankom Maksimović,
kakva je tu veza?
Veoma bi bilo neskromno od mene da to komentarišem. No, reći ću ipak, da je još u prvim mojim oglašavanjima, kritika zapazila neku bliskost
mojih otvorenih, senzibilnih stihova sa iskazom
velike pesniknje. Stasavala sam u doba kada su
se začinjali neavangardni pokreti, iskušavala se
glasnost, estradna moć reči, angažovana, protesna poezija. Istrajala sam u nečemu što je bilo
i tada, a čini se i sada, retkost – veoma stišan,
intiman izraz i ton. Pri tom se on sve više, kao
u poslednjim zbirkama, okreće svetu, drugima.
Taj element zaisteresovanosti za ljudske sudbine,
za svet koji nas okružuje, za ono što nosi vreme, naravno, krasilo je i našu veliku pesnikinju.
Objavljivala je punih 68 godina, menjajući svoje
tematske i stilske pristupe. Razumeo ju je, i voleo, čitav svet. Kada je 1988. dobila „Zlatni venac
Struge“, za životno delo, to priznanje podržao je
i Unesko. To neponovljivo.
A nama, razume se, ostaje vlastiti put.
Šta je sa srpskom poezijom danas?
Danas je poezija zaista otvoreno polje – često
pomešana sa elementima diskurzivnog, ili čisto
jezičkog, a neretko shvaćena je i pomodno, kao
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Recite nam nešto o Legatu Stevana Kragujevića.

Pupin: Studirajući život ruže

Posmatrajte nekog letnjeg jutra
kako rani sunčevi zraci
bude uspavanu ružu
iz njenog sna.
Setite se da je to odgovor
tela i duše ruže
koji su usaglašeni
sa melodijama koje sjajni
sunčevi zraci ulivaju
u njeno opčinjeno uho.
Ovo nije samo stilska figura
već kratak opis divnih fizičkih
odnosa koje je nauka otkrila
studirajući ružin život.
Ništa tu ne bih mogla dodati.
U pogledu stila. O duši
ruže da ne govorimo.
Koliko sam samo gimnazijskih
časova propustila. Bivajući
u zadnjem dvorištu.
Na klizaljkama. U dimu
petparačkih priča.
Ne verujući. Da tako
pouzdani snovi dolaze
kap po kap. Iz meda jutarnje
misli. Čiste melodije.
Onoga ko čuje. Tu ljubavnu
tajnu. Svake stranice ponaosob.
Udenute u prosta vremena
buđenja jedne jedine ruže.

46

Foto: Miroljub Stojanović

47

Moj otac, Stevan Kragujević, proveo je više od
pet decenija u značajnim informativnim medijima, agenciji Tanjug, i dnevnom listu „Politika“.
U ovim institucijama ostalo je mnoštvo njegovih
dokumentarnih fotosa iz čitave jedne epohe. Ali,
on je čuvao i svoju ličnu arhivu, i ja sam njen nastanak sa ljubavlju i interesovanjem pratila. Došlo
je ipak vreme da je, nakon njegovog odlaska, poverim na dalje čuvanje, a podudaranje osnovnih
interesovanja i tema, kao i serioznost u pristupu
građi, entuzijazam mladih stručnjaka, ulili su mi
odlučujuće poverenje, te je 1. aprila 2015. godine u Muzeju istorije Jugoslavije, dobrom voljom
i svesrdnom podrškom ove značajne muzejske
ustanove, osnovan Legat Stevana Kragujevića.
On već broji preko 6000 negativa i 1500 crnobelih fotografija, ali se, naravno, i dopunjava.
Muzej ih koristi za tematske izložbene prezentacije, internet arhivu, pozajmljuje ih takođe i
drugim ustanovama i medijima u našoj sredini,
ili van zemlje.
Meni lično je posebno zanimljivo da iznova, u
profiliranom vidu, vidim pojedine segmente
naše istorije, ili pak fragmente bogate kulturne
i umetničke prošlosti – osvrte na teme kao što
su rađanje Pokreta nesvrstanih, boravak značajnih stranih lidera i suverena u nekadašnoj našoj
zemlji, obeležavanje Dana mladosti, čitav mali
istorijat Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu, razvoj i osavremenjivanje značajnih institucija, poput Narodne biblioteke u Beogradu; svetski
uspeh našeg filma (premijera velike i prve naše
filmske koprodukcije „Bitka na Neretvi“, Veljka
Bulajića, 29. novembra 1969), ili premijera jednog od nekada najpopularnijih domačih filmova „Vesna“,1953, Františeka Čapa; fotostorija o
nobelovcu Ivi Andriću - snimci načinjeni u mo-
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mentu kada je upravo saznao o dobijanju ovog
značajnog priznanja. Ili fotopriče u koje je upleteno i lično prijateljstvo mog oca sa korifejima
umetnosti, poput Božidara Jakca, Lazara Vujaklije, i drugih, te i vrsno urađeni umetnički portreti
velikana svetske operske scene poput Marija del
Monaka, ili glumaca – Orsona Velsa, Žerara Filipa, Jula Brinera, Alena Delona, Doroti Dendridž, i
drugih, koji i u ovome času izazivaju pažnju internet portala, i na svoj način govore da je čuvanje
ovakve građe poželjno, i izuzetno važno.

Besedilo: Miroljub Stojanović
Foto: Miroljub Stojanović,
arhiv Tanje Kragujević

Web adresa Tanje Kragujević, gde se nalazi
veliki broj njenih knjiga u pdf formatu:
http://tanjakragujevic.com/

Prevedena poezija
Staklena trava: sedam pesama na sedam jezika
(francuski, nemački, grčki, mađarski, italijanski,
japanski, španski).
Sećanje svile: Izbor iz zbirke Hleb do ruža. Prevod
na engleski, francuski i španski.

Dobitnik je mnogobrojnih nagrada:
1966		
1968		
1976		
1984 		
1993		
1996		
2009
2013		
2009		
2014		
2015		
2015		

“Brankova nagrada”
Za književni i kulturni doprinos nagrađena je plaketom rodnog grada
“Isidora Sekulić” za esejistiku
Plaketa grada Beograda
“Đura Jakšić” za poeziju
“Milan Bogdanović” za književnu kritiku
“Milica Stojadinović Srpkinja” za poeziju
“Pečat varoši sremskokarlovačke” za poeziju
Odlukom Vlade Srbije, od 24. decembra 2009, dobitnik je zvanja vrhunskog
umetnika u oblasti književnosti
Nagrada “Rade Tomić”, povelja i objavljena knjiga
Desanka Maksimović za ukupno pesničko delo i doprinos srpskoj poeziji
Lenkin prsten za najbolju ljubavnu pesmu na srpskom jeziku

Knjige poezije:
1966 		
1973		
1978		
1986		
1993		
1993		
1993		
1995		
1995		
1996		
1998		
2001		
2002		
2002		
2004		
2006		
2008		
2009		
2010		
2010		
2012		
2012		
2014		

Vratio se Volođa
Nesan
Stud
Samica
Osmejak omčice
Divlji bulevar
Muška srma
Duša trna
Osmejak pod stražom
Autoportret, sa krilom
Slovočuvar i slovočuvarka
Pejzaži nevidljivog
Godine, pesme
Pismo na koži
Njutnov dremež
Žena od pesme
Plavi sneg
Staklena trava
Ruža, odista
Motel za zbogom
Staklena trava, Sedam pesama na sedam jezika
Hleb od ruža
Od svetlosti, od prašine
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Kdo je Nataša Gregorič?
Najprej je človek, etična, v harmoniji z notranjim in zunanjim svetom, ljubeča, minljiva …
Rojena je v Šempetru pri Gorici, kjer živi in
ustvarja, kadar ni naokrog s svojim spačkom.
Diplomirala je leta 2007 na beneški likovni
akademiji (Accademia di Belle Arti di Venezia)
s polaroid manipulacijo pri prof. fotografije Guido Cecere. Slikarstvo je prepletla s fotografijo.
Njena strast so knjige in ilustriranje le-teh.
Upodablja besede in občutke v kompozicije z
različnimi slikarskimi tehnikami – z akvarelom,
guašem, tušem in pasteli ustavlja čas v neskončnih prostorih. Samostojno se nadgrajuje
na področju terapije kreativnega izražanja ter
izobražuje v projektu Zagovornik – glas otroka
pri Varuhu človekovih pravic.

Foto: arhiv Nataše Gregorič

Kaj so ti sojenice položile v zibko?
V zibelko sta mi bila položena empatija in zunajčutno dojemanje. Nazaj sem s svetom komunicirala v likovnem upodabljanju. Če ni šlo, z besedami.
Kaj bom, ko bom velika – klasično otroško
vprašanje – si že imela odgovor?
Slikarka!
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Ampak ne vem več točno, zakaj sem raje kot sprejemne izpite za srednjo oblikovno šolo v Ljubljani
izbrala morje in srednjo gostinsko turistično šolo
v Izoli. Tuji jeziki in geografija ter turistično odkrivanje krajev in ljudi so bili zame takrat neprepričljiva izbira. Obenem sem »skrivaj« tudi slikala.
Potem sem se zaposlila v turistični družbi: služba
je bila začetek pravega učenja in dela na sebi.
Tako sem nekega dne sprejela odločitev, da grem
delat »sprejemce« na likovno akademijo v Benetke. In sem šla. Jih naredila. Pa se vrnila k morju.
Šest let sem preživela v Benetkah (kamor se vedno znova vračam), ki so bila ključna v mojem življenju: oblikovala so me in usmerila na pravo pot.
Od leta 2007, ko sem diplomirala, sta papir in
platno prenesla marsikaj: od tistega, kar mi je dal
zunanji svet nepravičnega ali lepega, do tistega
ključnega, ko sem vse neprimerno preoblikovala
preko sebe v enkratno ...
Utrdila sem svoj notranji svet, kjer je vse mogoče.
Kjer sem. To sem si želela že kot punčka: da komuniciram in pretvarjam sive svetove v barvne,
da slikam. Skozi sito gredo občutki, moji, tvoji,
njegovi; ostanejo samo prvinski občutki v črti,
packi ali črki. Odnosi in okoliščine mi pokažejo
tisto, kar nočem biti, zato jih enostavno preobrazim v nekaj, kar hočem postati. Kot narava, ki
prej ali slej sama poskrbi za to, da se ravnovesje
znova vzpostavi, sem našla svojega v povezavi
med svetovi.
Kot slikarka z veliko stili – kje si najboljša in
kateri stil ti je najljubši?
Trenutno so to akvareli. Je zahtevna tehnika, ampak ko se ji prepustiš, lahkotno lebdiš v njej. Uporabljam črn tuš, barven tuš, prave akvarelne barve
in svinčnike, gvaš, kombiniram, eksperimentiram
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s tistim, kar imam pri roki. In tu je voda, ta je brez
oblike. Voda lovi barve. Ali pa barva, ki se mehča
v vodi, pušča moje prehode na papirju. In ko me
prime, da bi prelila čustva v neko drugo obliko,
se prepustim polzenju vode v prepletanju barv,
uživam in se zabavam. To naredim v trenutnem
afektu, želim ujeti tisti hip, ki mi je nekaj dal ali
vzel. Slikanje je zadovoljstvo, ki nima cene. Je tudi
čutno učenje, kdo sem in kaj počnem s tistim, kar
mi je v danem trenutku dano.
»Zapomnite si – ste pol voda. Če ne morete premagati ovire, jo zaobidite. Voda to naredi!« (Margaret Atwood)
Občutek – kje živiš, v centru sveta ali provinci?
Najprej vem, da živim. Živim v svojem centru sveta, v sebi. Stanujem pa v stanovanju, hiši v lepi
goriški pokrajini rodovitnih polj, provinci. Tu je
moj nono Marijan Orel leta 1955 v času svobode
s svojimi rokami zgradil dom. Pokrajina je tudi
tista, ki je izoblikovala tu živeče ljudi, marsikaj je
tudi prenesla. Ena zvrst upodabljanja kot v slikarstvu.
Po Jungu – človeka osrečuje tisto, kar je sanjal
kot otrok – drži?
V kar si verjel kot otrok? Drži. Zame definitivno.
Nekje v sebi vem, da smo kot otroci tja do 7. leta
celoviti, potem nas navade, prepričanja družine,
okolice, družbe zvlečejo v neke druge sanje in
svetove, ki pravijo, da je to najboljše za nas …
Kako lahko nekdo drug ve, kaj je najboljše zame?!
To ne drži »stoposto«, če ti občutki pravijo, da
v neki situaciji nisi varen, in te taisti, ki te prepričuje, da je to najboljše zate, udari ali preslepi,
in mogoče naloži še breme krivde, da ti tega ne
ceniš … Izkrivljen je njegov svet, ne tvoj. Zato se
drži svojega, sanjaj, da se boš polnil z dobrimi
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vibracijami in pritegnil najboljše. Potem počakaj,
zaupaj: narava, čas vse »poštimata«.
Tvoje strasti?
Prva je ljubezen v vseh oblikah, ta pelje naprej.
Druga je slikanje in vse povezano z njim. Tretja
je duhovnost in osebna rast. Četrta so ljudje in
odnosi. Peta narava in »životinjsko« carstvo. Šesta je lahko moja pločevinasta igračka – spaček
citroen 2cv – Mozzarella. Sedma so potovanja z
njo. Osma so knjige. Deveta je glasba – z občutki,
ki ti jih da. Enajsta … jo držim zaenkrat zase. Lahko je karkoli …
Začne se z drobno iskrico do nečesa ali nekoga, da zanetiš majhen plamen. In ko ga neguješ,
zanetiš strast v duhu in telesu. Nešteto obrazov
ima strast, navdušuje, dviga lastno samozavest in
dinamiko življenja.
Nekoga moraš imeti rad – kako je to pri tebi?
Nekoga moraš … sebe najprej. Brez tega ni nič.
Ne moreš imeti rad trave, reke, drevesa ali kamna, če prej nimaš rad tistega v sebi, ki to občuduje. Rada imam svoje bližnje, tudi tiste, ki niso več
ob meni. Ljubezen nikoli ne umre. Ljubim pa nekoga, ki ga v tem svetu ne bi smela, a v mojem je
vse dovoljeno. Vem, da je moja sorodna duša in
se bova našla. »Moj« Rumi pravi, da preko ideje
pravilnega in napačnega delovanja je polje. Tam
se bova srečala. Ljubezen je potrpežljiva, vse prestane.
Česa pri ljudeh ne maraš?
Če česa ne maram, preusmerim pozornost na
tisto, kar bi mogoče marala. Nekaj je v slabem
dobrega. Včasih.
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Česa nasploh ne maraš?
Ni mi všeč, kadar človek oropa drugega človeka
moči, je do njega nasilen, tekmovalen, pohlepen,
zavisten, ga poskuša spraviti iz ravnotežja. Všeč
mi je obratno: kadar nekoga opolnomočiš, mu
vliješ moči in mu stojiš ob strani, ko se postavlja
na svoje noge. Zato se osredotočam na slednje,
tega hočem več v svojem življenju. To imam rada.
V zadnjem času vsi govorijo o hrani, pišejo
knjige, snemajo oddaje: Tvoja najljubša jed –
in obratno?
Rada pripravljam preproste »primorske« jedi, sezonske mineštre, marsikaj … Naj pomislim, zelo
rada imam brokoli, torej naj bodo to bucatini z
brokolijem, orehi in kurkumo. Ne bom pa pripravila kakšnih jetrc ali vampov.
Rdeče ali belo – vino, seveda? Kava – čaj?
Rdeče in belo. Če mi je okusno, ne gledam znamk
in njihovega slovesa. Espresso, pravi, na hitro ujeti okus, to obožujem. Tudi čaj imam rada.
Domovina samo ena je – kje bi lahko še živela? Kateri del sveta si želiš videti?
Tu sem. Čeprav sem koščke srca pustila v Benetkah pa ob Gardskem jezeru, v Comu, Gironi, kjer
bi z lahkoto živela naprej, ampak zaenkrat ostajam tu.
Želim si videti Latinsko Ameriko.
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Najljubša žival?
Pes, ker živim z njim in se spoznavava kot bitji. Je
zanimivo. Govoriva drugačen jezik, a se razumeva.
Najljubši film? Knjiga? Pevka, pevec? Naj
skladba?
Najljubši film – Amelie/Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain
Najljubša knjiga – OSHO, Ljubezen duhovnost in
seks
Najljubši pevec, pevka – Manu Chao, ZAZ
Naj skladba – Oggi sono io, Mina
Najljubša znamka avta?
Me zafrkavaš? Citroen, moja pločevinasta igračka.

Stonsi ali Beatli?
Stonsi.
Od česa si bila v življenju najbolj zadeta?
Od ljubezni do … Večkrat in še danes.
Največje sranje, ki si ga kdaj napravila?
Mislim, da nikoli nisem naredila ničesar, kar bi
spravilo mene ali koga drugega v neprijetne
okoliščine. Cenim se in cenim druge. So bile tiste
nedolžno igrive in nagajive situacije, a so imele
vselej srečen konec. Sem optimist, ne oportunist.
Knjiga, ki bi jo vzela na samotni otok?
Če sem sama na samotnem otoku, najbrž potrebujem čas za razmislek in čas zase. (Če bi lahko

izbirala, bi raje preživela čas na samotnem otoku
v dvoje ali v prijetni druščini.) Zato bi vzela Zlato
knjižico načel, Dale Carnegie! Ne kritiziraj, ne obsojaj in ne pritožuj se. Si, kjer si, in iz tega naredi
najboljše.
Tvoj dosedanji največji uspeh, tudi tisti, ki ga
ti občutiš kot takega – kjerkoli, karkoli?
Uspeh v mojem svetu je, da sem kljub okoliščinam in ljudem to, kar sem danes. Da imam rada
življenje, ki mi ljubezen vrača. Potem so še tisti dosežki, za katere sem hvaležna, ampak jih ne
bom omenjala.
Optimistov ni, so v resnici le slabo obveščeni
pesimisti. Ali drugače: Optimist pravi: Ta svet

Če bi imela možnost, bi šla na Mars?
Ne verjamem, da bi šla. Če bi morda šla, bi si želela to zaradi poti med zvezdami. In da bi od tam
videla Zemljo.
Tvoja najljubša nadmorska višina?
Veliko jih je, najljubša je tista, od koder se vidi
morje. Recimo 1699 n. v. – Mali Rajinac na Velebitu.
Verjameš v globalno segrevanje?
Recimo, da ljudje znamo biti packi, kakorkoli.
Verjameš v zakon – vse se vrača, vse se plača?
Pa še kako. Akcija – reakcija. Povrnjeno takoj ali
kasneje, dobimo jo v kakovosti, s katero smo sejali. Vzroki in posledice sledijo vsakemu našemu
dejanju.
Beneški fantje ali Avseniki?
Beneški fantje.
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je najboljši od vseh možnih svetov. Pesimist
se boji, da je to res. Ti?
Vse je res. Pozabil si še na oportuniste; medtem
ko se dajeta optimist in pesimist, je zagotovo
zraven. Pač, tudi ti so na svetu. In so, eni in drugi,
jaz pa vsak dan znova izbiram optimizem.
Če bi imela čarobno palico – kaj bi naredila?
V bistvu jo vsak že ima, ampak je ne zna uporabljati pravilno ali niti ne ve, da jo ima. Meni
včasih uspe pričarati marsikaj. Zgodi se, da mi s
prve ne uspe, zato potrebujem več vztrajnosti in
potrpljenja. Uporabi notranjo moč, koncentriraj
se in usmeri to moč v želeno! Pod&Poc! (smeh)
Kakšnega okusa bi bila, če bi se znašla v olupku kakšnega sadja?
Nežnega, mestoma sladko slastnega okusa,
kakšna lubenica mogoče – jih obožujem.

Za Vroči stol Province spraševal in zapisal:
Milan Petek Levokov
Ilustracije: Nataša Gregorič
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Objave in razstave
Oblikovanje in ilustracije:
2012 		
2012 		
2012 		
2012
2013		
2013		
2013
2014 		
2014		
2015		

Pampers Slovenija - ilustracije Najlepše slovenske basni, 3 knjigice
Darja Korez Korenčan, BOJEČKA – ilustracije, Založba ALBA 2000
Tomo Pirc, MOJ PRIJATELJ ZMAJ – Priročnik po sledeh zmaja – ilustracije in oblikovanje,
Založba ALBA 2000
Darja Korez Korenčan – BAJSI, ilustracije in oblikovanje, Založba ALBA 2000
Ana Koritnik – PELIN IN SLADKOR, ilustracije in oblikovanje, Založba ALBA 2000
Emanuela Malačič Kladnik – MAČKON GOSPODIČNE VALENTINE, ilustracije in
oblikovanje, Založba ALBA 2000
Sonja Koranter – LJUBEZEN NA MOTORJU, ilustracije in oblikovanje, Založba ALBA 2000
Pampers Slovenija – ilustracije Najlepše ljudske pesmi, 3 knjigice
Milan Petek Levokov - Maček Ferdo in skriti zaklad ter 2 mačji pustolovščini,
ilustracije in oblikovanje, Založba Karantanija
Milan Petek Levokov - Inšpektor Parkeljton: Ko pride tiger, ilustracije in oblikovanje,
Založba Karantanija

Razstave
1999		
2004		
2005		
2008		
2008		
2008 		
2009 		
2009 		
2009 		
2009 		
2009 		
2010 		
2010 		
2011 		
2013 		
		
		

62

Galerija Paviljon, Poslovni center Hit
Accademia di Belle Arti, Atelier aperti
51st Biennale of Venezia/ Atelier aperti/Work in progress, Accademia di Belle
Arti di Venezia
PLUTOVINA - PLUTOVINO - PLUTOVIVO, Vrhpolje, Slovenia
Arhipelag, The International festival of contemporary art Nova Gorica, Slovenia
and Gorizia, Italy
Restaurant Rusa hiša/Red house, Nova Gorica, Slovenia - Interier concept and
paintings exibition
http://polaroid.net, virtual gallery polaroid
Sanjati rdeče, Galerija Paviljon, Poslovni center Hit
Mesec oblikovanja Ljubljana, Eat & Drink design
Oblikovanje CGP družbe HGP d.o.o. Nova Gorica in interier restavracije in picerije
Rusa hiša
CGP ter idejna prostorska rešitev restavracije Vrtnica Nova Gorica,
Marija Kršić, s. p.
Interior design privat stanovanja, Volčja Draga
http://www.zink.com/interact-make-art/ virtual gallery U.S.A.
Ilustracije spletna stran www.imc.si
Razstava RTV AVLA, razstava knjig avtorice Darja Korez Korenčan; dve knjigi,
ilustracije Boječka in Bajsi, založba ALBA 2000
Diplomska naloga, Manipulacije polaroid filma sx-70, Image/Spectra – praskanje,
barvanje, odpiranje in vstavljanje različnih medijev, toplotna obdelava mozaika
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Meje da, meje ne ...
Besedilo je nastalo novembra 2015, preden je
naša država postavila žičnato ograjo oz. t.i. tehnične ovire na južno mejo in preden bi Avstrija
spet uvedla nadzor na meji s Slovenijo.
Povod za nastanek tega besedila je begunska
kriza, ki je našo državo zajela v zadnji tretjini leta
2015. Prav pogled na tisoče in tisoče beguncev
me je namreč spodbudil, da zapišem razmišljanje o pomenu ne samo človekovih pravic in vrednot, ampak tudi o svobodi premikanja, ki jo danes uživamo malodane vsi tisti, ki prebivamo v
deželah tako imenovanega razvitega zahodnega
sveta. Politični in druge vrste analitiki so zahodno
javnost sicer že dlje časa svarili na možne posledice razvoja humanitarne krize, ki utegne slediti
destabilizaciji Bližnjega vzhoda. Kakor je danes
vsem na očeh, se pri tem niso ušteli. Dolgo časa
je namreč izgledalo, da je Slovenija izvzeta iz problematik priseljevanja oziroma množičnih migracij, ki že nekaj desetletij pestijo druge, predvsem
večje evropske države. Tako imenovana »balkanska pot« pa nas je v oktobru 2015 dobesedno
pregazila, saj je v nekaj tednih čez naše ozemlje
šlo preko sto tisoč ljudi.
Spominjam se, da sem pred leti s prijateljem na
družabnem omrežju Facebook modroval o tem,
kakšna naj bo slovenska nacionalna zavest. Zase
in za pripadnike svojega naroda sem tedaj zahteval nekakšen privilegij, ki je po vsej verjetnosti
koreninil v mojem tedaj še zelo prisotnem kompleksu manjvrednosti, in sicer da za Slovenijo ne
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morejo veljati pravila kot za vse ostale, predvsem
večje evropske narode, saj nas je le dva milijona.
Sogovornik italijanskega jezika pa je tedaj zapisal,
da bomo morali tudi Slovenci nekega dne delati
račune z masovnimi migracijami, ki so nam bile
še do pred nekaj časa prihranjene. Če se znova
vrnem v današnji čas, je seveda res, da želi večina
sodobnih migrantov preko našega ozemlja predvsem v države srednje in severne Evrope. Njihov
prihod oziroma tranzit preko Slovenije pa nam
vseeno nalaga obveznosti in odgovornosti, s katerimi se doslej še nismo spopadli.
Na tem mestu ne želim polemizirati z našimi oziroma tujimi državnimi organi, ki so se velikokrat
znašli v sporu predvsem zaradi premajhnega oziroma pomanjkljivega usklajevanja pri premikanju
in upravljanju s tako velikimi množicami sestradanih in premraženih ljudi, ki prihajajo med nas.
V svojem zapisu želim namreč obravnavati drugi vidik, ki se nam danes zdi dejansko še vedno
nepomemben, a utegne imeti na življenje posameznega človeka še kako velik vpliv. Vsem je
namreč znano, da so nekatere evropske države
za obrambo pred begunskim valom postavile zidove oziroma žičnate ograje. Pri tem je zanimivo,
da je prva to storila prav Madžarska, ki je pred
petindvajsetimi leti prav tako prva prestrigla svojo bodečo žico na meji z Avstrijo. A to je že druga
zgodba, ki se je tokratni zapis ne tiče.
Samega sebe imam za človeka meje, saj sem
zrastel na prostoru med morjem in Krasom. V
tem pogledu je bil moj učitelj pred dobrim poldrugim desetletjem preminuli istrsko-tržaški pisec Fulvio Tomizza. Tomizza se je rodil leta 1935
v kraju Materada, nedaleč od Umaga v severni
Istri, ves povojni čas pa preživel v Trstu, kjer se
je skušal po svojih močeh vključiti v tamkajšnje
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kulturno življenje. Predvsem tistega dela italijanskega Trsta, ki je bil nacionalistično usmerjen, ni
maral, saj je od samega začetka zagovarjal odpravljanje in preseganje predvsem miselnih meja
ter povezovanje med od politike v zadnjem stoletju umetno ločenimi narodi in jeziki.
Alarmni zvonec je v tokratnem primeru sprožila
napoved nekaterih držav, med njimi tudi Slovenije, da utegne svojo mejo utrditi z ovirami oziroma
postavitvijo mreže. Vsak posameznik oziroma država seveda imata sveto pravico, da zaščitita samega/samo sebe ter lastno integriteto. Tudi šengenski sporazum govori o tem, da je moč mejne
kontrole uvesti v vsakem trenutku, predvsem tedaj, ko to zahtevajo izredne razmere. Posamezne
evropske države so to do tedaj storile predvsem
ob priredbi pomembnih državniških srečanj (G8,
gospodarski forumi itd.) pa tudi večjih športnih
dogodkih, kot so denimo svetovna prvenstva v
nogometu.
Ni še tako zelo daleč od časov, ko smo v naših
krajih proslavljali dokončen padec meja. Za območje, ki ga vsakodnevno živim, se je to zgodilo
leta 2004 oziroma 2007, ko so z ukinitvijo rednih
kontrol na državnih mejah (prej carinskih, nato
še policijskih) dejansko padle zadnje prepreke,
ki so ljudi ločevale dolga povojna desetletja. Večina je spremembo doživela oziroma sprejela z
odobravanjem, saj se je s temi dogodki ta prostor dejansko povrnil v čas, ko je utripal in deloval enotno ter pri tem pomagal do blagostanja
marsikomu. Iz narodnostnega oziroma jezikovnega vidika je to pomenilo dokončno združitev
Slovencev v matici in zamejstvu v enotni prostor,
ki ga je v sredini predpreteklega stoletja na svoj
zemljevid zarisal že geograf Peter Kozler.
Najbolj črnega scenarija, po katerem bi se v na-
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šem prostoru zgodovina začela vrteti nazaj, si seveda nihče ne želi. Strahovi, da utegnejo nekatere države ali njihove politične sile dolgotrajnejšo
begunsko krizo oziroma izredne razmere izkoristiti za krčenje človekovih oziroma državljanskih
pravic in svoboščin, so po vsej verjetnosti pretirani. V nadaljevanju bom zato skušal nanizati nekaj
primerov, ki jih sam poznam in so se v preteklosti
že zgodili prav zaradi pregosto prepredenih zank
takih ali drugačnih meja.
Začel bom na naši južni meji, na kateri je naša
država trenutno izpostavljena najhujšim pritiskom. Nekateri trdijo, da v slovensko jezikovno
(in s tem narodno območje) spada veliko ozemelj na hrvaški strani, med njimi tudi severni del
današnje hrvaške Istre, predvsem območje med
Bujami in Buzetom. Dejansko je govorica tamkajšnjih staroselcev bolj podobna slovenskemu
kaj-u kot hrvaškemu što-ju oziroma ča-ju. Marsikdo s področja bujskega Krasa zna povedati,
da se jim je življenje močno zakompliciralo po
letu 1991, ko je stopila v veljavo nova državna
meja med Slovenijo in Hrvaško, ki je bila prej le
republiška in zato primerljiva sedanjim državnim
mejam znotraj šengenskega območja. Pred letom ali dvema sem denimo intervjuval bolje poznano novinarko s področja slovenske Istre, ki je
povedala, da so imeli v domačem podjetju v prvi
polovici devetdesetih let velike težave s tem, ker
je del njihove posesti oziroma vinogradov ostal
na hrvaški strani, torej predvsem tisti, ki ga je v
doto nekoč prinesla ena tolikih nevest z območja današnje hrvaške Istre. Carinski in druge vrste
pregledi so namreč tedaj vse presenetili, zato se
nihče niti pod razno ni uspel pripraviti na novo
situacijo, ki je v tistem trenutku nastala. Na podobno stanje sem naletel tudi v Posavju, pokraji-
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ni, ki je danes močno na udaru begunskega vala.
Tudi tu so ljudje povedali, da so se pred letom
1991 poročali med seboj in skorajda ni posameznika, ki med svojimi predniki ne bi imel koga, ki
prihaja »z druge strani«.
Če se vrnem v domače loge, ki jih tudi najbolje
poznam, lahko zapišem, da starejši prebivalci obmejnega območja med Italijo in Slovenijo, predvsem na slovenski strani, povedo, da so se kraji, ki jih je državna meja 1947. priključila matični
domovini ter s tem vsaj delno popravila krivico,
ki je bila storjena po drugi svetovni vojni, znašli
v obupni situaciji, saj jih je sprememba dejansko
odrezala od dveh stoletij vitalne poti do Trsta.
Veliko ljudi je bilo tedaj postavljeno pred izbiro
ostati ali oditi. Kdor se je odločil za drugo možnost, je moral emigrirati (spet smo tam), oblasti
naših sosedov pa ga še danes ob vsakoletnem 10.
februarju prištevajo med 350 tisoč ezulov, ki so
na zahod zbežali pred »slovansko nevarnostjo«.
Stanje se je v teh krajih nekoliko popravilo po
slabem desetletju, ko je bil z videmskim sporazumom iz leta 1955 sproščen obmejni promet in
stiki so se tako lahko znova začeli plesti.
Današnji čas se od tistega razlikuje predvsem po
tem, da poteka življenje veliko hitreje kot nekoč.
V zadnjem desetletju so se razmere spremenile do take mere, da bi bil lahko vsak korak nazaj zelo problematičen. Tu mislim predvsem na
gospodarski vidik. Pomislimo na dejstvo, koliko
denarja v državni proračun prispevajo denimo
igralni saloni, ki so posejani vzdolž naše zahodne
meje od Kranjske Gore do Ankarana in še dlje.
Denar se vanje steka predvsem iz Italije. Isto velja
za vsa trgovska oziroma nakupovalna središča, ki
so se v zadnjem desetletju pojavila na območju
Goriške, Krasa in Istre in kamor se prav tako ste-

ka veliko evrov naših zahodnih sosedov. Ponovim naj, da opisujem najbolj črn scenarij, ki si ga
seveda nihče ne želi, in za katerega upam, da se
nikoli ne bo uresničil.
Pri tem pa moram obravnavati še nekatere druge vidike. V zadnjih desetih letih je pri nas svoja
podjetja ustanovilo veliko italijanskih državljanov,
ki raje vlagajo v naše gospodarstvo in prispevajo
denar proračunu naše države (tiste, ki je sami ne
maramo), saj so prepričani, da je vse skupaj še
vedno veliko bolj znosno kot pri njih doma. Naša
obmejna območja poznajo tudi pojav čezmejnega dela, saj se veliko naših državljanov vozi služit
vsakdanji kruh čez mejo. Nenazadnje pa gre tu
omeniti pojav čezmejnega preseljevanja, ki se je
v zadnjih letih zelo razmahnil.
Ponavadi se reče, da imajo običajni ljudje vedno
prav in da bi morale vlade slediti željam in stremljenjem svojih državljanov. Večina evropskih
državljanov si ne želi zapiranja meja, saj pravzaprav sploh ne vemo, kako naj bi to potekalo. Zelo
težko bi bilo namreč izvajati selektivne preglede z namenom zavrnitve takih ali drugačnih migrantov, ne da bi pri tem posledice čutilo tudi
obmejno prebivalstvo, ki se je nadlog državnih
meja dokončno rešilo pred desetletjem ali dvema. Potrebno je upoštevati tudi psihološki vidik
takih ali drugačnih meddržavnih pregrad. Državni aparati, ki imajo sedež v svojih središčih, torej
glavnih mestih, se za pogajalsko mizo odločijo,
da bodo po določenih parametrih potegnili črto
in tako ločili ozemlja ter ljudi, ki so do tedaj živeli
skupaj. Za uveljavljanje lastnih odločitev se ponavadi poslužujejo tistih (pripadnikov policijskih
sil, vojske ipd.), ki prihajajo od drugod, in torej
navad posameznega kraja oziroma mikroregije
ne poznajo. Tak je bolj ali manj vsak primer loče-

vanja. Kdor je bil do pred kratkim navajen živeti
na določen način, se mora podrediti neki logiki,
ki je bila vsiljena od zunaj in utegne biti posamezniku ali skupnosti do kraja poniževalna, saj ne
upošteva zakonitosti, ki so dotlej veljale v okolju.
Prav zato si ne gre želeti dodatnega zaostrovanja
še tako zapletenega stanja. Veliki evropski modreci (med njimi naj omenim italijanskega politika
Alcideja de Gasperija) so že pred dobrim stoletjem ugotovili, da more naša celina živeti v miru
in blagostanju le v medsebojni slogi. Slednjo je
seveda veliko laže doseči tedaj, ko gredo stvari na vseh področjih (ekonomskem, političnem,
družbenem) odlično. Finančne, begunske in druge vrste krize so nekakšen test, ki postavlja pod
vprašaj trdnost skupne evropske zgradbe. Od
njihovih rezultatov bo seveda odvisna naša skupna prihodnost.

Besedilo: Primož Sturman
Foto: Sandra Požun
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BesedoVanja
Glasba
Iz besedne igre zapisane v E-knjigi
BesedoVanja, 1. poglavje: Glasba,
kratka verzija
Abecedovanja
Barvanja
Cafovanja
Čustvovanja
Dopisovanja
Ediktovanja
Filmovanja
Gostovanja
Hitevanja
Izzvenevanja
Jenjevanja
Kupovanja
Ločevanja
Mirovanja
Nategovanja
Opevanja
Preposluševanja
Radovanja
Samouresničevanja
Šepetavanja
Točkovanja
Uglasbovanja
Valovanja
Zborovanja
Žvrgolevanja
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Abecedovanja
Note in notno črtovje so abeceda glasbenega
sveta. Violinski ključ, bas ključ in pavze. In vse te
zastavice, ki delijo takt na polovinko, četrtinko,
osminko in šestnajstinko.

ro in veselo bomo odplesali skozi zadnja vrata in
izginili v noč.

Barvanja
Barve glasbe so kakor valovi, ki jih čutimo v možganih. Na razpoloženje ima velik vpliv glasba. Kako? Glasba vzpodbudi v možganih gama
sinhronizacijo, kar pomeni, da omogoči, da se
različni predeli možganov med seboj povežejo
in informacije dojamemo bolj celostno. Študije,
s katerimi so proučevali glasbo in možgansko
aktivnost, ugotavljajo, da glasba aktivira veliko
različnih delov možganov. Tako se pri poslušanju
glasbe poleg delov, v katerih naj bi se procesirala
glasba, aktivirajo še deli možganov, ki se povezujejo s pozornostjo in vizualnimi sposobnostmi.

Ediktovanja
Številne raziskave so dokazale, da je glasba zelo
primerna podpora za hitro učenje tujih jezikov
in za doseganje alfa stanja. Glasba lahko izzove
posebno stanje sprostitve, v katerem so možgani
najbolj dovzetni za sprejemanje informacij. To je
stanje sproščene pozornosti. Sproščeno zavedanje. Glasba mora imeti primeren ritem, in sicer
50–70 udarcev na minuto, da se možgansko valovanje umiri. Najbolj priporočljiva glasba za ta
namen je baročna glasba 17. in 18. stoletja. To je
glasba, ki so jo napisali: Italijan Correli, Antonio
Vivaldi, Francoz Coupertin, Nemca Bach in Handel.

Cafovanja
Caf, caf, caf, ritem, ki drži takt. Fljuk, fljuk, fljuk.
Z medmeti lepo posnemamo naravne glasove.
Tako ustvarimo prijetno sozvočje. Skladbo, ki jo
sestavljajo naravni glasovi in zvoki, ki jih tvorimo.
Npr.: tiktakanje ure, ki eksplodira: tika taka tika
taka tika taka tika taka tika taka tika taka, bum
bum.
Čustvovanja
Vsaka glasba ima čustven prizvok, učinek na nas.
Nekatera je namenoma uporabna le za meditacijo. Mozart npr. najbolje deluje na naše možgane
kot predpriprava za učenje.
Dopisovanja
Dopisala sem eno noto in pobrisala nižaj. Izbrisala sem vse polovinke in napisala osminke. Hit-

Vadi zdaj to pesem in se uri. Le tako bomo po
osminkah odplesali elegantno in popolnoma
naskrivaj.

Filmovanja
Filmska glasba je zvočna podlaga za film. Film
je namreč sintetična zvrst. Združuje literarno
ustvarjanje, dramsko igro in glasbeno umetnost.
Pri tem uporablja tehnična sredstva, ki so na razpolago za ustvarjanje iluzije resničnosti. Studijska
tehnologija in računalniška animacija. Zato je bilo
razmerje med filmom in glasbo v tesni povezavi
v vseh zgodovinskih obdobjih filmske zgodovine. Glasbo namreč najpogosteje dojemamo kot
govorico čustev.
Gostovanja
Gostovanja glasbenikov so pogosta. To so gostovanja glasbenih šol v različnih dvoranah. Izvajajo jih javni zavodi. Podpirajo jo država, lokalne
skupnosti, nevladne organizacije in samostojni
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ustvarjalci. Gostovanja spadajo v javni interes na področju glasbene kulture. To so razni
koncertni cikli in festivali.
Hitevanja
Hitimo v tempu. Accelerando, vedno hitreje in
hitreje. In še stringendo, vse hitreje. Tako hitro, da komajda zmoremo!
Tempo označuje hitrost izvajanja glasbenih
del. Nanaša se na trajanje osnovne ritmične
enote v taktu. Ritmična enota je pri 3/2 polovinka, pri 4/4 pa četrtinka. Tempo, kot enakomerno hitrost izvajanja, določamo z opisnimi
oznakami: andante, allegro … Z metronomsko
oznako pa definiramo, koliko danih ritmičnih
enot moramo zaigrati v eni minuti. Neenakomerno hitrost izvajanja pa lahko označimo s
tempom: rubato, colla parte in se vrnemo v
strogi tempo z izrazom a battuta.
Izzvenevanja
Izzvenela je skladba. Leta smo jo poslušali in
je izzvenela. Ampak v ušesih še zmeraj zveni
ta zvok. Ampak dejstvo je, da je skladba izzvenela. Ko jo po letih spet slišimo, se spomnimo
na tisto obdobje, ko smo poslušali to pesem.
Neverjetno, koliko trenutkov nekega obdobja
lahko prikličemo iz spomina s poslušanjem že
davno izzvenele skladbe.
Jenjevanja
Najprej ritenuto, zelo zadržano, potem pa
je na partituri pisalo ritardando. Kar pomeni
zavlačujoče, vse počasneje. In potem tenuto,
kar je pomenilo zadržano. Glasba je jenjavala.
To je pomenil konec pesmi.
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Kupovanja
Glasbo lahko kupimo v trgovini, prek iTunes
in tudi Google ima svojo glasbeno trgovino.
Muziq manager je npr. programska oprema, ki
jo lahko uporabljaš na računalniku ali mobilnem telefonu. Omogoča prenašanje melodije,
urejanje glasbenih zbirk in poslušanje CD-jev.
Če jih nimaš dovolj, jih kupiš v Muziq shopu.
Tam je na voljo več kot 3.000.000 kakovostnih
melodij.
Ločevanja
V glasbi ločimo več glasbenih zvrsti. Naj jih tu
le nekaj naštejem: acid jazz, alternativni rap,
alternativni punk, alternativni rock, art rock,
ambientalna glasba, amen break, avantgardni rock, beat, bebop, big beat, black metal,
bluegrass, blues, boogie-woogie, bossa nova,
britanski blues, britanski pop (britpop), cajun,
canterbury, cool, country, cow punk, dance, dancehall, death metal, disko, dixieland,
dream pop, duhovna ritmična glasba (DRG),
drum in bass, dub, dub reggae, eksperimentalni rock, elektronska glasba, elektropop,
elektronski rock, emo (emocore), etno-jazz,
fado, filmska glasba, folk, folk rock, free jazz,
funk, funky drummer, fusion, gabber (gabba),
gangsta rap, garažni rock (garage rock), glam
rock, Goa trance, gospel, gotski rock, grunge,
happy hardcore, hard rock, hardcore punk,
heavy metal, hilbilly, hip hop, hot, house, indie rock, industrijska glasba, industrijski rock,
jangle pop, jazz, jazz rap, jazz rock, jodlanje,
jump blues, jumpstyle, kalipso, krautrock, lovers rock, mariachi, marš, math rock, mento,
merengue, merseybeat, metal (+ podzvrsti),
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metalcore, minimal, mod, neoklasicistični rock, neoprogresivni rock, Neue Deutsche Welle, new age, no
wave, noise pop, nova romantika, novi val, nu soul (nouvelle-soul, neo soul), Oi!, plesna glasba, pop folk,
pop glasba, pop punk, pop rock, post punk, power pop, progresivni metal, progresivni rock, progresivni
folk rock, prosto-progresivni rock, psihedelični rock, psychobilly, punk, punk rock, queercore, ragga, ragtime, rai, rap, rapcore, reggae, reggeton, ritem in blues, Riot Grrl, rock, rock & roll, rock steady, rockers reggae, rockabilly, roots rock, roots rock reggae, sadcore, salsa, screamo, shoegazing, sibirski samomorilski
post punk, simfonični rock, ska, ska punk, skiffle, slowcore, soca, son, soul, space rock, spiritual, straight
edge, surf rock, swing, synth pop, šramel, tango, techno, težkometalni rock, texmex, thrash metal, trance,
trip hop, turbo folk, twee pop in Zeuhl.
Mirovanja
Težko sem si predstavljala, da mir poslušaš. Da si v CD-predvajalniku predvajaš mir. Da je glasba bolj mirna kot jaz. Torej sem jaz bila svoj mir in potem je glasba postala moj mir.
Nategovanja
Nategnil je skladbo. Tako, da je sedaj dolga. Predolga. In kadar pozabim, da poslušam, vzamem iz predala prav to skladbo in jo zavrtim. Ta nategnjena skladba je zdaj tu napolnila to sobo z glasbo in je postala
ambientalna skladba.
Opevanja
Opevala bom življenje. Vse svoje ljube, ki me obkrožajo. Vse dogodke, ki jih žejno pričakujem in jih občudujem. Opevam jih, v sebi. Tako, da me radostijo misli. Da me radostijo in polnijo z življenjem.
Preposluševanja
100-krat smo preposlušali. Poslušamo glasbo. Gladko in jasno skladbo, glasbo. In ostane nam v glavi.
Zvečer, ko zaspimo. Zjutraj, ko se zbudimo. Zapelje nas v skušnjavo ponovnega poslušanja. Čisto naskrivaj se vtke v naše zaznavanje.
Radovanja
Radost glasbe ima velik vpliv na počutje. Vsaka glasba vpliva na razpoloženje. Lahko je to kratko otroško
radovanje. Glasba povezuje in osrečuje. Veseliš se nagrade, ki je velikokrat poslušanje glasbe v prostem
času.
Samouresničevanja
Samouresničenje z glasbo. Morda kdo išče svojo čutnost v glasbi in postaja ob glasbi kreativen, kar pomeni, da doseže svoje samouresničenje z glasbo. Glasba ima to magično moč, da ponuja nešteto možnosti.
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Šepetavanja
Šepetava glasbo. Šepetava glasbo najinega dueta. Slišijo se šumi. Sledijo nama z milim tonom, pianissimo maestro. Šepetamo zdaj vsi skupaj z orkestrom. Toni, ki se nas dotaknejo. Zvoki, ki nas nežno prevzamejo in nas ponesejo v transcendenco.
Točkovanja
Točkovali so nas na tekmovanju za najboljšo skladbo. Dobili smo 10 točk od 10. Točkovali so naprej in
nihče več ni dobil 10 točk. Vsi pojejo zdaj našo pesem, nihče več je ne točkuje.
Uglasbovanja
Uglasbiti skladbo pomeni, da svojo zamisel ali zamisel ustvarjalca prenesemo v glasbo. Zaigraj besede.
Valovanja
Glasba naj bi spremenila (znižala) beta valovanje možganov. Višanje in nižanje tega valovanja se povezujeta z aktiviranjem kognitivnih sposobnosti. Pokazalo se je, da so možgani glasbenikov v nekaterih
predelih večji od možganov “neglasbenikov”.
Zborovanja
Pevski zbor poje. Vsi glasovi so pokriti z mladimi pevci. Pevke še posebej izstopajo na sopranu. Dirigent
je dvignil roko. Tišina.
Žvrgolevanja
Žvrgolele so ptičke na drevesu. Tako, da jih je dekle poslušalo. Dekle je odraščalo in petje ptic vsako pomlad ji je odzvanjalo v ušesih.

Besedilo: Vanja Lebar
Foto: splet
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Bangkok, 25. junij 2015

Bangkok, 29. april 2015

Potovanje od Litije do Čateža bi lahko zlahka
simbolično poimenoval svojo včerajšnjo pot
iz Šempetra via Stockholm v Bangkok. Če se
je poanta fabule izvorno vrtela okrog opisa
pokrajine v Zasavju, se v moji različici dotika
večnih človeških vprašanj, takih, ki sodijo v
domeno duše. Postavil sem se pred čas in v
hipu imel na voljo tisočero oči; vsako oko za
svojo resnico ... Ko so me kasneje vprašali, katera je najbolj resnična od vseh, sem se dvignil
onkraj meje časa, jim pogledal naravnost v oči
in rekel: »Ta je, ki jo gledam sedaj.«

Po beneškem letališču, ki me je po začetnih
neprijetnih, povsem neživljenjskih pravilih, ki
tam vladajo, ponovno spomnilo na zastrašujoč razkorak, ki ga ta dežela umetnosti živi
med deklarativnim in realnim, me je pričakal Stockholm v polnem soncu. Presenetljiva omamna ležernost je vladala po hodnikih
tega, iz vseh vetrov pripeljanega ljudstva, in
spodila začetni slab vtis, ki ga je pustilo beneško vzdušje. To vnovično zavedanje dvoličnosti, ki vlada italijanski družbi, je obudilo
stare, že na pol pozabljene izkušnje iz nekega
drugega filma, imenovanega Krea. Pravzaprav
me spoznanje niti ni presenetilo, morda le zopet razžalostilo ... Velika ptica, ki sem se ji za
deset ur predal, da postane moj začasni dom
visoko nad oblaki, je bila ne le velika, temveč
in predvsem opremljena z obiljem tehničnih
novotarij, ki so omogočile udoben let. Design za resnične in ne samo umišljene potrebe
ljudi, sem si rekel. Misli so bile s Sirijo, ki se je
svetila tam na desni, ko je velika ptica letela
nad njo ... Tokrat ni nosila bomb v svojih nedrjih, zgolj moje misli na ljudi tam spodaj. Porinjeni v morje, kjer edino smrt lahko razrešuje
gorje, ki ga sejejo trgovci z orožjem in slabimi
nameni, so ostale njihove smrti zgolj zapisani
statistični podatki v včerajšnjih novicah, ki jih
nihče več ne bere ... Gaze nisem več ugledal ...
Tudi nisem zaslutil krika od izraelskih bomb
uničenih domov, pohabljenih življenj, zasejanega sovraštva ... Tega res nisem slišal tu gori
blizu božjemu obličju. Pa tudi On, kot se zdi,
se ni zavedal, kaj vse se v njegovem imenu

Tako je v naravi stvari.
Bangkok, 1. november 2015

Tako je v naravi stvari

Pogled iz devetega štuka

Iz mojega bangkoskega doma,
drugega doma
Bojan Maraž

Damjan in Brigita sta me pospremila od doma
do beneškega letališča. Skupinski »selfi« je
tik pred odhodom naznanil novo ustvarjeno
prijateljstvo in nam dal blagoslov, ko smo se
malo zatem razšli – vsak v svoj svet, za hip na
videz ločeni. Misli na vso dobroto, ki sem je
bil deležen ta slaba dva meseca doma v Sloveniji, na vse tiste stare in nove prijatelje, ki so
vstopili v moje življenje, ne da bi sploh vedel,
da obstajajo, so dajale ton mojemu tokratnemu bivanju doma nad pričakovanji. O angelih
drugič ... Nikakor nisem uspel dognati, čemu.
Sprva sem bil. Nato sem doživljal. Temu je sledilo spominjanje na vse, kar je bilo dragoceno. Nakar me je presenetilo, da želim ohranjati. Presenetilo me je to spoznanje odhajanja.
Tako je v naravi stvari, v času, ki ga ni, tudi
tega prvega novembra.
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rojeva tam izven raja, kamor ju je napodil, da
si bosta v lastnem potu služila vsakdanji kruh
in objokovala čas podarjene nedolžne popolnosti. Tibet se je pod nami razprostiral kot na
dlani. Belina višavij se je odtisnila od planjav
indijskega podkontinenta na drugi strani. Ljudi pod ruševinami nisem zaznal, ko sem dojemal razsežnosti človeških stisk in zemlje, ki
joče z njimi. V onostranstvo zatopljeni Buda
ni zastavil svoje besede, da bi obvarovala ljudi pred smrtno žetvijo, ki je lastna in razumljiva le njej. Razsuli so se kipci in kipi, palače
in templji, fetiši nečesa, kar nima nobenega
smisla s tišino, o kateri je učil ... Ne dojemam
obsega bolečine vseh žrtev, ki si ga ta kosa
privošči. Tuja je mojemu razumu tako divjost
človeške rase, ki zadaja smrt v imenu ljubezni,
kakor tudi neprizadeta krutost narave, ki osuje listje z drevesa življenja, še preden ga jesen
dodobra pospremi k odhajanju ... Ne morem,
ne želim, nisem mogel zaobjeti groteskne dimenzije spričo realnosti, mimo katere je letela
ta velika bela ptica z rdečim kljunom. V svojem
sočustvovanju sem bil nemočno pomilovanja
vreden dah vetra, ki izgine pozabljen, preden
se docela pojavi. Tako sem se bil počutil, ko
sem letel pod modrino neba, ki mu je le krilo
dajalo pečat, da niso vse samo sanje. Nerazumen je bil pogled na ta kratki odsek človeške
oble, nad katero sem letel. Tako mizerno nemočne so se zdele moje misli ... ko sem letel
čezenj ... čez ta predel človeške bede namreč.
Tudi o hudičih drugič ... Stari dobri vonj, ki me
je pričakal, ko sem vstopil v s tropsko klimo
pogojeno deželo, se tudi tokrat ni izneveril.

82

Vonj po sladkem, rahlo trohnečem, pomešan
z zavedanjem vročine, ki je buhnila vame, čim
sem izstopil, je bil povsem identičen onemu
prvemu, ki me je pozdravil, ko sem prvič prestopil prag še starega bangkoškega letališča
leta 1994. Lex je prišel kasneje, da me pobere.
Čakajoč nanj sem sede opazoval tajske obraze,
se muzal ob njihovem infantilnem čebljanju in
se čudil grandioznosti letališke arhitekture, ki
so jo bili ti drobni ljudje sposobni ustvariti. Bil
je še vedno tam, moj drugi dom, Tigrova ulica, Soi Seyay, kakor ji pravijo Tajci. Nasmejani
obrazi meni dragih ljudi, prijateljev, sosedov
in še koga so mi priredili dobrodošlico, ki jo
lahko ponudi samo dom. Ko se to zgodi, veš,
da je dom tam, kjer še vedno najdeš vesele,
nedolžno iskrive oči, ki jih ni sram, ko ti brez
puhlih besed povedo, da si del njihovega bivanja. O panorami pokrajin našega bivanja
sem hotel pravzaprav pripovedovati, ko sem
včeraj potoval »od Litije do Čateža« s to veliko
belo ptico.
Tudi to je v naravi stvari.
Bangkok, 26. oktober 2015
Potovanje od Litije do Čateža, torej preko Benetk in Bangkoka se je ponovilo. Benetke so
bile najbliže, tam sem štartal. Bangkok je ciljna
destinacija, kjer sem pristal. Berem »Čakajoč
Godota«, medtem ko čas v moji percepciji nerazumljivo teče dalje. Ure so kazale pravilno,
čeravno v resnici niso. Ko sem pristal na cilju,
se mi je izmuzljivi čas zaskočil in me s kazalci
na uri osuplega prepričeval, da se nisem še
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niti odpravil na pot. Tako nekako. Berem »Uro
brez kazalcev«.
Tako je vselej, kadar so stvari v sebi lastnem
redu pravilne.
Bangkok, 21. junij 2015
Domovi so tistim, ki potujejo, hitro prilagodljiv prostor. Najdejo jih v drobnih detajlih, svetlobi, ki pada pravilno, pogledu skozi
okno, ki ima poznani videz, naslonjalu v vlaku, ki se pravilno poleže, ko telo rabi spanec,
brazdi s posejanimi paradižniki z obeh strani,
da se hrbet zlekne obnje. Ko vseh teh dobrot
zmanjka in se za hip zazdi, da je samota edini
stol, na katerega se opremo, takrat dom zgubi obliko, vonj, domačnost. V tistih trenutkih
je dom misel, v katero se zavijem. Obdan z
spoznanji in spomini obrzda vsa težka dognanja, ki ga obdajajo v prostorih, ki niso niti
dom niti spomin nanj. Popotnemu je čas palica v oporo in prostori brlogi z lepšo ali manj
prijetno dekoracijo. Vsi dišijo enako. V vseh je
prisoten vonj po minevanju.
Bangkoška noč je zavila moj brlog v poseben
šarm. Hrup spodaj na cesti se v ničemer ne
zoperstavlja tišini, ki vlada med temi stenami,
omarami s knjigami, ležečim Budo tam bolj na
levi. Vonj po smrti še ni prežel moči življenja.
Tako je v naravi stvari.
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Šempeter, 11. april 2014

Bangkok, 8. junij 2015

Barve so tu. Vmes belina, polno zelene in vseh
njenih odtenkov. Črnine, ki daje ton globini,
ne manjka, tudi ne modrine tam zgoraj. Kdo
bi še pogrešal zimo?! Vse v vsem je tako, kot
mora biti.
Odhajam. Vnovič odhajam. Tako kot že tisoč in
enkrat prej. Morda pa sem bil v prejšnjem življenju ptica selivka in nosim v svojih genih še
vedno spomin na dežele, kjer sem si ustvarjal
vselej nove domove, kamor sem se vračal …

Dom je res tam, kjer so ljudje dobre volje z ali
brez barv.

Ne vedel bi, kaj vse bi izgubil, če jih ne bi bilo.
Opomnikov Časa. Pripovedovalcev zgodb s
posebnim pomenom, ko duša ne ve prav točno, kam jo vodi pot. Spominov, ki jih imam v
mislih, ko zavija veter okrog vogalov mojega
doma v osmem štuku, ko se polzenje dežnih
kapljic po šipah nagajivo poigrava z asociacijami goriške burje in škur iz vrtejbskih hiš. Nobene razlike ni v teh zvokih, nobene nevarnosti
v spominjanju. Nostalgija je samo predhodno
stanje na poti do trenutka, kateremu pripadam. Vedno sem. Spomini. Odsev so časa, ki
sem mu pripadal, ga živel in soustvarjal. Nemalokrat izigral v svoji nevednosti, ozirajoč se
vse preveč za njimi, ali sanjaril o prihodnjem,
ki ga še ni bilo. Izgubil sem trenutek, ki sem
mu pripadal. Niti za hip nisem pomislil, da se
mi bo maščevalno vračal kot opozorilo slepemu, kaj je spregledal. Hranim se. Do sitega
sedim za mizo, obloženo s patino svojih popotnikov. Prostori so izkrivljeni in čas o času
nima perspektive preteklega niti prihodnjega.
Zgolj je. Tako je s tem hranjenjem, kjer sta hrana spomini in obred spominjanje. Ko se naužijem, se zdi, da je bilo dovolj. Trenutek, ki ga
dojamem kot možen spomin, me ne plaši več.
Živim ga, ne da bi potreboval njegovo vračanje. Nasmehnem se svoji umišljeni modrosti,
ko vzporejam čas trenutka in čas spominjanja.
Prijetno se zleknem, pihnem luč, prisluhnem
dežju, ki se meša z oddaljenim grmenjem tam
zunaj, in spomini so samo še obredi iz časa, ki
ga ni več.

Tako je v naravi stvari.

Tako je to v naravi stvari.

Vračanja, ta neprestana vračanja domov. Barve so v tem domu, ki ga zapuščam za nekaj
časa, mavrične.
Pomlad prihaja z urnim kazalcem. Barve Benetk, nad katerimi bom letel, bodo drobne
pike nekje spodaj z vijugasto ying in yang linijo Kanala Grande, ki daje temu kosu zemlje čarobnost onostranstva. Ko bo Alpe zamenjalo skalovje Karpatov tam na levi in bo
mogočna širina Azije ter tibetanskega višavja
pred mano, bom že skoraj doma. To vem. Iz
izkušenj vem. Še Indijo bo treba preskočiti, se
čuditi svetlikajočim jezerom Burme, ko bo pilot najavil, da je Bangkok pred nami. Vročina ne bo motila povratka. Tajsko novo leto, ki
bo trajalo tri dni, se bo pričelo jutri. Sawadee
be mai, Sonkran. Sawadee be mai my friends.
Vsem prijateljem na facebooku in drugje voščim brez besed in njih pomenov tajsko novo
leto.
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Bangkok, 29. junij 2015
Zazdi se, da se oziram po času zato, da bi ga
priklical predse, ga dodobra razumel. Zdi se,
da je brez razumevanja moj obstoj nesmiseln.
Ko pa razmislim, spoznam, da je vse, kar si res
želim, zgolj to, da bi živel čas. Čas ni pomemben sam po sebi, temveč moje bivanje: vse,
kar počnem v hipu in prostoru, ki sta mi dodeljena. Čas smo podedovali, opredelili miselno, da si lahko povemo vse, kar se je in kar si
želimo, da bi se zgodilo. Ko modrost Azije uči
biti prisoten v tem hipu, pove natanko to, kar
sem slutil; da je namreč izza pripovedovanja
o času, še posebej preteklem in prihodnjem,
past. Oba sta neulovljiva, oba nas zapeljujeta v svet, ki ne živi ta trenutek. Razbiti med
preteklostjo in prihodnostjo ga ne razumemo
več; z njim ne vemo, ne vem, kaj bi počel. Kot
bi me bil obsedel zli duh, iščem vsakič znova tisto, kar že imam. Tako zapravljam čas, ker
sem se ukvarjal s preteklim in sanjaril o prihodnjem.

vseh oblik, ne da bi videl barve in nianse, ki ga
bodo izoblikovale. Vsak kamen, ki ga položi
na drugi kamen, je posledica – vključno z njegovo barvo in obliko. Prva nudi vonj, druga
trdnost. Ko se boš odločil, da si jih naložil dovolj, da je dom zgrajen, cilj dosežen, se ozri po

vonju barv, ki so ga zapustile. Z očali bo vsak
kamen gradil hišo, ti pa hrepeniš po domu.
»Postal boš eden izmed njih, kamen potreben
drugemu, ki ga poišče, da zgradi svoj dom, ko
pride njegov čas«, uči budizem na tem azijskem koncu. Brez miru v srcu je bivanje kot

gradnja s kamni in očali. Nikoli ne bodo oči
videle tistega, kar bi, če jih ne bi bilo tam, očal
namreč. Če mi je zahod dal spoznanje, zavedanje obstoja materialnega in duhovnega v
mojem življenju, mi daje vzhod spoznanje o
sožitju obeh. Brez konfliktov. Brez prisile. Brez

Tako je v stanju stvari.
Bangkok, 5. oktober 2015
Če le snameš očala in dovoliš očem, da vidijo po svoje, medtem ko gradiš zid svojemu
domovanju s temi kamni vseh oblik in nians,
boš morda zgradil – ne le hišo, temveč tudi
dom svoji družini. Harmonija barv kamnov, ki
jih zlagaš tako pazljivo, je zgodba o vsebini in
obliki. O popotnem, ki vidi zgolj cilj, ne vidi pa
pokrajine, niti ljudi, še manj zvoka pokrajine,
skozi katerega potuje. Gradi svoj dom s kamni
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vsiljevanj. Brez dajanja občutka krivde, s katero je zahod tako groteskno obseden, konflikten in dvoličen. Kratek utrinek, ki sem ga po
naključju ujel, priča o tem, kako lahko sobiva
duhovnost, spojena z resničnim življenjem.
Vsakič znova me trenutki najdejo nepripravljenega. Ko se zavem, kako globoko se je
usidral vame zahodni duh, ves tisti del, ki ga
sedaj ne maram več, me čudno stisne. V sebi
soočam vse tisto, kar vidim zgrešeno tam zunaj, napačno pot iskanja blagostanja in sreče
do sožitja, ki se ne imenuje niti levica niti desnica, niti država niti vera. Soočanje s samim
seboj je morda edina vrednota, ki jo podarijo
potovanja: ne lažejo in ne morejo lagati. Kako
tudi bi, saj so življenje samo.

Bangkok, 27. oktober 2015

Tudi to je v naravi stvari, v spoznanju o naravi
stvari.

Besedilo: Bojan Maraž
Foto: Bojan Maraž

»Prostori, kjer je smeh še doma.«
Eni pravijo spodnjim podobam revščina. Drugi izkoriščanje otrok. Tretji zgolj kimajo z glavo. Nekaterim pride v zavest ekologija. Ne gre
pozabiti, da je bila Slovenija ne tako dolgo
tega na istem. Nekateri pričevalci so še živi.
Okolje, v katerem živim, je tisti del Bangkoka,
kjer živijo priseljenci, imigranti, ki se preživljajo z reciklažo vsega, usoda, ki čaka marsikaterega od sedanjih emigrantov v Evropi. Zato
sem izbral ta najbogatejši predel Bangkoka,
ker je tu smeh še doma. Tako je to.
Tako je v naravi stvari z usmiljenostjo ali zgolj
z moraliziranjem.
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Razmislek
Bog je umrčkal. Naj živi
Boginja!
Razmislek na temo filma Čisto nova zaveza
(Le tout nouveau testament, 2015), režiser: Jaco
Van Dormael

Ima me, da bi hvaležno stisnila roko vsakomur, ki
me od srca nasmeje. Današnjost je žal takšna, da
se sence Mordorja plazijo iz vseh strani, pa četudi odvračamo pogled ali klonemo in se zavijemo
v črno.
Pred kratkim mi je senco vsaj za kratek čas pregnal film Čisto nova zaveza (Le tout nouveau testament, režiser Jaco Van Dormael; premierno
predvajan na lanskoletnem LIFF-u in pozneje v
Cankarjevem domu v Ljubljani), ki pobira dobre
ocene kritikov in nasmeje občinstvo. Zgodba je
preprosta in čeprav se neprestano poigrava s klišeji, sama ne zapade vanje. Bog živi s popolnoma
otopelo ženo (Boginjo) in najstniško hčerko, ki
so ji hormoni zaradi pubertete ravno prebudili
uporniški duh, v zaprtem stanovanju v Bruslju.
Ima pisarno, kamor nima nihče drug vstopa; v
njej pa kot prava moška šovinistična svinja pije,
kadi in s pomočjo računalniškega programa, s
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katerim obvladuje svoje stvarstvo, zajebava ljudi.
Če že ne spravlja sveta, ki ga je ustvaril, v trpljenje, nemoč, obup in v vseh sedem naglavnih
grehov, potem tlači ženo in obvladuje hčer. Sin –
J. K., kdo pa drug – mu je že pred časom pobegnil
v brezupnem poskusu, da bi rešil svet. Kako se
je to končalo, je jasno vsem, ki so bili vzgojeni v
krščanskem duhu. Od prekrasne zamisli so ostali
kipci, s katerih je treba brisati prah.
Uporniški duh najstnice in njen bister um Bog
podcenjuje, kar ga drago stane. Hči mu skozi
pralni stroj pobegne v svet, poišče še šest apostolov in skuša popraviti tisto, kar njenemu starejšemu bratu ni uspelo. Ko Bog opazi, da mu
je kreacija (stvarstvo) ušla iz vajeti, se brezumno
požene za hčerko in na lastni koži prepozno okusi, da je svet naredil preveč okruten – v njem ni
milosti niti Zanj. Še sreča, da obstaja lepa navada
izgona migrantov brez dokumentov. Boga, ki se
je s svojo brezobzirnostjo zameril sicer dobremu
katoliškemu duhovniku, skupaj z ostalo nevredno drhaljo izženejo iz Evrope. Prav mu je, katoliške Evrope si tako ali tako ne zasluži.
Nasmejala sem se torej dobremu filmu. V našem
svetu je smeh mogoč, pa čeprav na račun Boga;
režiserju se je posrečilo narediti prvovrstno zabavo iz naše glavne religije. Religijska čustva so
sicer izjemno alergična na smeh. Bog in njegove zadeve so smrtno resna stvar. Poglejmo muslimane – tu ni prostora za štosiranje na račun
Mohameda ali Alaha. Človek lahko za kaj takega
ostane brez glave. Saj se vsi spomnite tistih karikatur, ki so vznemirile svet. Charlie Hebdo pa
je itak je suis. Na tem svetu ni obredov, ki bi bili
tako kot religijski obredi povsem cepljeni proti
humorju. Z verniki ni dobro heca zobati, lahko se
ti maščuje. Ko gre za Boga, vrag odnese šalo.
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Zdaj bi me lahko prijelo, da bi se hvalila, kako
je pri nas v Evropi drugače. Smo civilizirana krščanska Evropa, pa glejte, kakšen smisel za humor premoremo, celo na lasten račun. Morda se
spominjate, da je pred leti na nivoju EU potekala
razprava o tem, če bi v preambulo k Pogodbi o
Evropski uniji zapisali, da ima Evropa krščanske
korenine in da je njena prihodnost krščanska.
Zagovorniki te zamisli so takrat trdili, da je zgolj
krščanska kultura sposobna premika k strpnosti
do drugih ver, ter da nobena druga religija ne
dopušča, da bi se ateizem razvil znotraj nje. In da
je Evropa zraščena s svojo krščansko tradicijo.
Kar je huda trditev. Evropa, kot jo danes poznamo in v kateri uživamo pravico do smeha tudi
na račun lastne vere, je izšla iz razsvetljenstva.
Krščanstvo, ki si upa trditi, da je dovolilo znotraj sebe ateizem, preprosto laže. Njihov sestop
z oblasti se je zgodil približno tako prostovoljno,
kot so pri nas odšli komunisti – ker so opazili, da
je z njimi pometel čas in se jim je zgodila moč
ljudstva.
Tudi krščanstvu se je zgodilo razsvetljenstvo in
kasneje modernizem. A ničesar niso podarili; borili so se do konca in borili krvavo.
Skoraj neverjetno se zdi, da religije, ki vse po vrsti
temeljijo na učenju svojih prerokov, neprestano
in dosledno kršijo prav ta učenja. Po domače povedano – grešijo. Ne le, da lažejo; tudi kradejo in
ubijajo. In zlorabljajo. Besede so hude – a poglejte, kaj delajo muslimanski teroristi?! Se strinjate z
mano, da v imenu svoje vere nimajo pravice ubijati? Napadati naš moderni svet? Seveda se strinjate. Toda krščanstvo ni bilo nič boljše. Zločine,
ki jih je počelo po svetu, bi morali obravnavati
pri zgodovini enako, kot tiste, ki so jih povzročili
totalitarni režimi. Če kaj, lahko mirne vesti rečem,
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da je bil katoliški režim – totalitaren. Poglejmo.
Med letom 1533 in 1588 se je po nekaterih ocenah število prvotnega prebivalstva Novega sveta
z 80 milijonov zmanjšalo na 10 milijonov – tako
se je zgodilo po Kolumbovem odkritju Amerike,
ko so španski in portugalski kolonizatorji pripluli v Južno Ameriko. Ti deželi sta bili v tem času
močno katoliški. Tako piše Alain de Botton v knjigi Utehe filozofije: »V 42 letih po Kolumbovem
prihodu so uničili azteško in inkovsko cesarstvo,
tamkajšnja ljudstva pa so zasužnjili in pobili. … Do
svojih žrtev niso pokazali trohice milosti. Ubijali
so otroke, nosečnicam so parali trebuhe, ljudem
iztikali oči, žive so zažgali cele družine in ponoči požigali vasi. Naučili so pse, da so krožili po
pragozdovih, kamor so se zatekali Indijanci in jih
trgali na kose. Može so poslali na delo v rudnike
zlata in srebra in jih z železnimi ovratnimi obroči
priklenili drug na drugega … Večina Indijancev
v rudnikih ni preživela več kot tri tedne. Ženske
so posiljevali in jih iznakazili pred očmi njihovih
mož. Najbolj priljubljen način iznakaženja je bil,
da so jim prerezali lica in odrezali nos. Las Casas pripoveduje o ženski, ki je takoj, ko je videla,
da se bližajo Španci s svojimi psi, ubila najprej
svojega otroka, potem pa se je obesila še sama.
Pristopil je vojak, z mečem presekal otroka na
dvoje, polovico trupla vrgel psom, potem pa prosil duhovnika, naj to, kar je ostalo, mazili z oljem
za zadnje maziljenje, da bi bil otroku zagotovljen
prostor v Kristusovem raju.«

vana v led, je šele leta 1884 odkril Gustav Holm,
ki je z ogromnim naporom volje s sanmi premagal naravne prepreke in našel vas s petdesetimi
avtohtonimi prebivalci. Čez deset let so bili že vsi
krščeni. »Če nisi hotel stradati, si moral postati
katolik,« so se hitro naučili. Prej sicer niso tako
stradali, da ne bi mogli preživeti, a s prihodom
močnejše krščanske kulture je bilo to neizogibno. Tudi takšne so bile metode pokristjanjevanja.
Bog, kot kaže, ni imel nič proti.
Kamor koli so prišli, so na silo vsiljevali svojo vero.

Ne le zunaj Evrope, tudi znotraj nje. Celo s svojimi svetniki, s katerimi se danes tako radi ponašajo kot s cvetoberom filozofije in umetnosti, so
ravnali huje kot svinja z mehom.
V Španiji, na katero je vplivalo več stoletij arabske
kulture, je po uničenju njene oblasti sledilo eno
najbolj mračnih obdobij – norost inkvizicije, ki je
v štirinajstem stoletju med ostalimi grozodejstvi
množično prisilila številne Jude k spreobrnjenju
v krščansko vero. Konvertiti, kot so jim pravili, so
bili manjšina, ki so jo stalno preganjali s poseb-

Z eno besedo – genocid.
Zmotno bi bilo verjeti, da se je to dogajalo le
v času, preden se je srednji vek poslovil. Še ko
je v Evropi razsvetljenstvo že zmagalo, so pri
pokristjanjevanju uporabljali podle trike. Vzhodno Grenlandijo, ki je od novembra do julija vko-
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nimi davki, izobčenjem iz cerkvenih ali vojaških poklicev in celo z omejevanjem služenja v Novem svetu
V družini konvertitov se je rodila tudi Tereza Avilska, velika katoliška svetnica. Večina njenih del, ki je danes na voljo, je prirejena, saj so originali padli v roke preveč zagretim katoličanom. Sv. Janez od Križa je
prav tako izhajal iz družine konvertitov. Leta 1577 so ga zaradi poskusa prenove karmeličanskega reda in
njegove povezanosti s sv. Terezijo ugrabili sobratje duhovniki in zaprli v Toledu. Prav v tem obdobju ponižujočega zapora in mučenja je čudežno spesnil nekatere od svojih najboljših pesmi. Od devetih mesecev,
ki jih je preživel v zaporu v kleti samostana, je bil večino časa zaprt v celico, pravzaprav v neosvetljeno
shrambo, ki je bila tako majhna, da se v njej ni mogel niti dvigniti. Izločati je moral na tla celice in njegovo
borno hrano so mu včasih vrgli kar med iztrebke, na katerih je bil prisiljen tudi spati. Nekateri duhovniki
so ga redno vodili iz celice in ga pretepali, da je zaradi poškodb končno ohromel. Dolge mesece ni imel
priložnosti, da bi se umil in preoblekel. Dobil je uši in zbolel za akutno grižo. (Iz knjige Ljubezenske pesmi Boga, avtor Daniel Ladinsky). Tudi veliki teolog, filozof in mistik mojster Eckhart je bil v času življenja
obtožen herezije – po smrti so večino njegovih del zažgali.
Krščanstvo – Bog mu odpusti – si je te mistike kljub zatiranju za časa njihovega življenja pragmatično
prisvojilo.
V mestecu San Gimignano (Italija) sem si pred leti ogledala muzej inkvizicijskih pripomočkov. Katoliška
cerkev je svoj kreativni potencial vložila v tako domiselne naprave, da moraš imeti dober želodec že
zgolj za njihov ogled. Poleg nasilnega pokristjanjevanja je bila inkvizicija najmočnejši aparat katoliške
cerkve, s katerim pa ni toliko branila krščansko dogmo, kot preprečevala, da bi se neuko, vraževerno in
prestrašeno ljudstvo osvobodilo izpod njenega vpliva, k čemur je vodil vpliv renesančnega humanizma
in razvoj znanosti, filozofije, astronomije. Tako je Giordano Bruno, astronom, matematik in filozof, svojo
pokončno držo plačal z življenjem. Inkvizicija ga je obsodila in 17. februarja 1600 je bil zažgan na grmadi.
Pred usmrtitvijo so mu z ostjo prebodli jezik, češ da je imel preveč zlobnega. Njegove posmrtne ostanke
so odvrgli v reko Tibero, vsa Brunova dela pa so se znašla na seznamu prepovedanih knjig. Galileo Galilei
je bil morda manj pogumen kot Bruno (a kdo bi mu lahko to zameril); pred inkvizicijo je klonil in se odrekel svojemu znanstvenemu delu. Ker je odkril, da se sonce ne vrti okrog Zemlje, temveč obratno, ga je
inkvizicija obsodila, da nasprotuje nauku Biblije.
Brez sestopa krščanstva (ali njene glavne politične moči, katoliške cerkve) z oblasti bi se nam danes v
znanosti slabo godilo. Evolucije ne bi poznali, svet bi bil ploščat in sonce bi se vrtelo okrog njega. A
spet – nikar ne verjemite, da je zanikanje znanosti s strani katoliške cerkve srednjeveška preteklost. Od
renesanse naprej je bil v katoliški Evropi najbolj učinkovit model cenzure Index librorum prohibitorum,
ki so ga neprestano popravljali in dopolnjevali z novimi avtorji in njihovimi deli, za kar sta bili zadolženi
Kongregacija Svete inkvizicije in Kongregacija Indeksa v Rimu. Namen prepovedi je bil zaščititi vero in
moralo ljudi s prepovedjo branja, posedovanja in razširjanja spornih knjig. Mimogrede – Dalmatinova
biblija je bila le pogojno dovoljena. In čeprav se zdi ta z leti oddaljena norost že nekako smešna, je treba
poudariti, da 20. stoletje ni bilo imuno na prepoved. Med njimi so se znašla celo dela velikega psihologa
C. G. Junga.
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Če vso to versko noč, ki se je do zadnjega upirala
najprej renesansi in kasneje razsvetljenstvu, dodatno razsvetlimo z žarom grmad, na katerih so
gorele čarovnice (pa tudi protestanti in celo otroci), dobimo osupljivo in grozljivo sliko krščanske
Evrope. Točnega števila vseh žrtev čarovniških
procesov ni mogoče ugotoviti. Po neki oceni iz
leta 1817 naj bi bilo skozi 11 stoletij v čarovniških
procesih usmrčenih okoli 9.500.000 ljudi oziroma
okoli 850.000 v posameznem stoletju.
Do tu sem naštela veliko preveč hudega, da mi
na ustih ne bi zamrznil tisti smeh z ogleda filma
Čisto nova zaveza. Smeh na račun Boga je otrok
razsvetljenstva, oplojenega s pomočjo ateističnega humanizma. Da se človek lahko smeji, mora
najprej imeti pravico do kritičnega uma in svojega mnenja. Pravico do svobode izražanja in pravico, da Boga iztrga iz rok katerekoli religije ter
si ga vrne kot svojo osebno pravico v področje
intimnega. Po zgoraj zapisanenem upam trditi,
da so vse religije zlorabile Boga v svoje namene,
kjer se je skrb za duhovnost človeka že zdavnaj
(če je je sploh kaj bilo) prodala hlepenju po moči
in oblasti, tudi bogastvu. Bog je menda ustvaril
človeka po lastni podobi. A ker Boga kot kaže
nihče zares ni videl, bi bilo morda pametneje trditi, da je človek ustvaril Boga po lastni podobi.
Tudi Bog izpod kamere Jaca Van Dormaela je tak.
A ker svoje okrutnosti ne skriva in se ne trudi biti
simpatičen, v končnem izidu pa tudi uspešen več
ni, se mu lahko brez skrbi smejimo. Manj smeha
nam prinaša Bog, ki vlada temu svetu v celoti.
Ne glede na to, katera religija (ali ideologija) si
ga prisvaja, lahko ugotavljamo, da je to pritlehen
bog vojn, brezobzirnega pohlepa in neizmerne
človeške sebičnosti, ki si velike začetnice ne zasluži. Zato po ogledu filma, ko smeh izzveni, os-
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tane v gledalcu trpek priokus. Kaj se je zgodilo s človekom in
njegovim resničnim Bogom? Je bilo vse zaman?
Kakšen bo naš konec, ne vemo. Trenutno se nam ne obeta
nič dobrega. A konec filma je srečen. Ko jo mož zapusti, Boginja spet zaživi. Skrb za stvarstvo vzame v svoje roke in ga
spremeni v bolj prijazen, nekakšen hipijevski svet.
Bog v filmu ni umrl; bil je izgnan. Ker je brez veljavnih osebnih dokumentov, ima presneto malo možnosti, da se bo vrnil
v trdnjavo Evropo, v njeno prestolnico Bruselj. Morda se bo
ustalil v neki tretjerazredni državi in tam začel znova. Možnosti za to je na pretek. Kakšen nov bog vedno znova prav
pride, kot nas uči zgodovina. V njegovo čast se pišejo knjige (in stare sežigajo), postavljajo svetišča (in stara rušijo), z
orožjem pridobivajo novi verniki (razcvet vojaške industrije s
hkratnim zmanjšanjem človeške populacije) in ko se zadeve
umirijo, zacveti še verski turizem.
Sam bog ve, kaj je hotel povedati Nietzsche s svojim najbolj
znanim izrekom Bog je mrtev. Morda ga je premagal cinizem.
Mogoče je prepoznal, da je umrl Bog v ljudeh, ki so zato
kljub vsej svoji osupljivi civilizaciji – zgolj barbari. Ali pa je
preprosto obupal nad možnostjo, da je sploh kdaj živel.
Pred kratkim je moj sin po naključju izustil novo slovensko
pomanjševalnico. Govoril je o našem mačku in omenjal možnost njegove smrti. A ker mu je bilo težko prenesti težo absolutnosti ločitve, ker je tabu govoriti o smrti nasploh, kaj šele
našega mucka, je glagol umreti pomanjšal v – umrčkati.
Strašno je, če Boga zares ni. Skoraj še bolj strašno, kot če je
tak, kot smo ga naredili ljudje. Zato lahko le upamo, da je
Bog umrčkal, da bomo nekaj časa žalovali za njim, a ko bo za
njim izginil še spomin, se bo znova rodil. Morda kot Boginja.
Ja, kot Boginja. To bi bilo nekaj novega. To bi bilo fino. Boginje so bolj materinske in skrbijo za ljudi. Naj živi Boginja!

Besedilo: Neli Filipić
Foto: Aleksandra Jelušič
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Intervju
Franc Vezela
“Sem bojevnik anarhije”
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Foto: arhiv Franca Vezela

Franc Vezela je mnogoteren ustvarjalec, ki je
Ptujčanom dodobra poznan kot avtor gledališke predstave Pita v režiji ptujskega režiserja Sama M. Strelca, uprizorjene junija 2014 v
dvorcu Turnišče. Franc Vezela je tudi nekdo, ki
celo življenje raziskuje v fazah po sedem let, se
druži z žuželkami in zelišči, nabira gobe in borovnice in gozdne jagode, tudi kostanj. Šahira
in tarokira, pred tem nabija žogo kot Messi, a
ker ni iz Brazilije, mu propade kariera.
Vtika se v literaturo, piše eseje, drame, groteske, pesmi, romane, radijske igre, pred tem
adaptira Butalce Frana Milčinskega, ki jih spremeni v lutke, odide, ko je čas, na šanson; ker
prvič niso dobro slišali, gre še drugič, takrat pa
že vedo, da ne smejo čuti, kar govori in poje.
Je torej disident / heretik, ki prevaja in izvaja
Ježka, Waitsa, Brela, Piafovo, uglasbi Preklete
kadilce svoje muze Svetlane Makarovič, napiše
igro v slovenskem jeziku, da jo potem igrajo v
treh jezikih naenkrat in hkrati, uglasbi in na
CD-ju izda pesmi evropskih in svetovnih avtor-

jev v njihovih jezikih. Pod njegovim vodstvom
v okviru gledališke skupine Spunk slovenjgraške gimnazije skozi različne generacije delujejo
glasbene skupine Spunk banda, Franc'n'Roses
in Matalaja, takisto prispeva glasbo za prvi koroški celovečerec režiserja Toma Novosela – Tu
se piše življenje (2013).
Njegovo življenje se piše z rdečo – barvo ognja, krvi, revolucije, pravzaprav vsega tistega,
kar nekaj poganja. Barvo njegove anarhistične
volnene kape. Franc Vezela je torej tisto bitje,
ki zna neobremenjeno uiti času, kar je v današnjem času, ko le-ta ljudem uhaja iz vajeti,
malodane umetnost.

Franc, kašen je tvoj pogled na svet in življenje ter kaj te je slednje naučilo?
Tega v resnici ne moreš kar tako povedati, to
terja večere, ne samo minute in ure. Ravno
zadnjič sem gledal oddajo o fiziki; če gledaš
fizikalne oddaje, ugotoviš marsikaj, se sprašuješ, in jaz sem iz tega potegnil eno misel:
»Človek je samo prehod iz niča v večnost.« In
vse, kar počne, počne na lastno odgovornost;
ker pa je danes živeč tak tip družbe, kot je,
noče nihče nič početi na lastno odgovornost,
zato se ljudje zanašajo na vlado pa na cerkev
in so vsi sužnji. Nobeden nima svoje odgovornosti in jo prelaga, da bo odgovarjal bog
ali pa oficir ali pa škof ali pa papež. In nihče ni
bolj zasužnjen kot tisti, ki ne ve, da je.
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Torej, če prav razumem, te je življenje med
drugim naučilo odgovornosti?
Izpade, da sem se celo življenje izmikal nadzoru in odgovornosti, kar je tudi res; če se drugim izmikaš, moraš sam biti nad sabo, imeti
nadzor in biti odgovoren do sebe, in ravno
zaradi izmikanja, da bi me drugi nadzorovali,
sem prišel do tiste stopnje, ko sem odgovoren
sam do sebe.

Z drugimi besedami bi temu lahko rekli
tudi navdih.
Drugi izraz; če sveto jezo daš v prvo, dobiš
navdih, ki pa je po Rembrandtu vznemirjenje.
In kako izgleda tvoja ustvarjalnost?
Moja sveta jeza se vidi, bere ali posluša na
CD-jih.

Foto: Sandra Jazbec

Kaj je zate ustvarjalnost?
Ustvarjalnost je nasprotje od demoliranja
in uničevanja. V jezi uničuješ, v sveti jezi pa

Ti je katera od tvojih ustvarjalnosti še posebej blizu ali vse dojemaš kot enakovredne?
Najprej sem začel, v osnovni šoli seveda, s
pisanjem; prosti spis, kjer so se pojavili prvi
zanimivi stavki, pa razburljivo je bilo kaj napisati na svoj način. Potem je prišel ansambel
– band, se pravi, začela je prevladovati muzika, potem pijača, potem ženske, potem se je
vse skupaj zmešalo in na koncu in skladam in
pišem in rišem in se izražam tako ali drugače,
nobena ustvarjalnost nima prednosti.

ustvarjaš. Ugotavljam, da človek potrebuje
oboje, tako uničevanje kot ustvarjanje, in če
ta balans narediš, si frajer; le da žal večina človeštva uničuje. Če samo pogledaš represivne
organe, oni uničujejo, umetnik pa ustvarja,
a oboji zaradi besa; prvi zaradi jeze in besa,
drugi pa zaradi svete jeze in besa; sam sem
sveto besen in sveto jezo imam v sebi.
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Podeli z nami svojo izkušnjo predstave Pita
in doživetje tega projekta.
Pita je nastala slučajno, ko sem nekje našel
razpis za odrsko delo, in mi je postala zanimiva v trenutku, zato ker si je nekdo na razpisu
upal direktno postaviti stvari; dana so bila vsa
navodila. S tem, ko ti postaviš tri vloge za tri
ljudi, ki so že živeli, si v bistvu takoj vezan. Zanimivo se je bilo spoprijeti s tem, glede na to,
da je bilo treba narediti nekaj novega, svežega, pa ne dolgočasnega – iz takih osebnosti,
kot so Rudolf Steiner, Martin Kojc in Marlene Dietrich. Da je nastala iz tega mednarodna
produkcija, nisem pričakoval, ker sem pisal v
slovenščini; nisem pričakoval, da bo potem
režiser angažiral različne igralce iz različnih
držav, zanimivo, predvsem pa zame ena največjih nagrad, da sem več jezikov vnovič nekje
združil, tako kot v svoji muziki, recimo.
Kako pa si doživel sodelovanje z režiserjem
Samom M. Strelcem?
Prvič sva se srečala na Dravi, na eni barki, in

Foto: arhiv Franca Vezela

Na kaj se pa ti zanašaš?
Na naravo; na to, da bom zjutraj vstal pa bom
videl, da sonce posije, pa si bom enega prižgal pa psu dal priboljšek in zvečer šel spat.

na prvi pogled se vidi, da je on genialec, za
moje pojme eden najboljših odrskih režiserjev; v glavnem, takoj sem se ujel z njim, da se
boljše ne bi dalo.
Če nadaljujeva z režiserji; o tebi je takisto
nastal nagrajeni dokumentarni film Vezela
(2013) obetavnega mladega režiserja Toma
Novosela. V kakšnem spominu si ohranil ta
filmski podvig?
Tomo je naredil prvi koroški celovečerec, v katerem je moja glasba, in ko je bila premiera
tega filma, je že snemal naslednjega, in sicer
dokumentarec Vezela, ker je izjavil, da če on
ne bi posnel filma o meni, ga ne bi nihče drug.
In to bi bila baje škoda; bržkone zato, ker sem
pač tako drugačen, da je mogoče že sam film
po sebi sprejemljiv za radovedneže. Naključni gledalci so mi rekli, da take odkritosrčnosti
niso srečali še v nobenem dokumentarcu, sam
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bolj zanimajo tisti, ki izgubijo, in v tem kontekstu ugotavljam, da je propaganda po televiziji pa vsa ta podjetnost pa cel svet ena sama
lopovščina. Vedno le prvi prvi prvi, tekmuj
tekmuj tekmuj, imej to, imej več, imej ono,
boljše, hitro, bolje, vse to je v resnici ena sama
maska pa larifari, pa ena laž in ena velika godlja. Modreci pravijo, da v porazu vidiš, kakšen je človek, in zato me bolj zanimajo tisti, ki
v finalu izgubijo. In tudi sam ugotavljam, da

pa tu ne vidim, da bi bilo kaj odkritega: povedal sem pač, da si o katolikih ne bi nič kaj rad
mislil, pa da je trava bolj zdrava kot alkohol.

Spet se vračava k vznemirjenju; pojasnil si,
kaj dojemaš kot nagrado (ponovno združenje več jezikov v svoji igri), pa bi na tem
mestu vprašala, kaj je v očeh Franca Vezele
uspeh?
Zadnje čase, ko gledam nogomet ali karkoli,
kjer dva tekmujeta med sabo, opažam, da me
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Foto: arhiv Franca Vezela

Kakšen vtis je nate napravila Milena Zupančič, ki je igrala v znani gledališki predstavi
(Pita)?
Glede na to, da sem jo prvič videl, ko sem bil
še otrok, mislim na televiziji, v živo pa nikdar,
in je skozi desetletja postajala vedno bolj znamenita pa zvezda in eno pa drugo, je to potem v resnici šok, ko se srečaš z njo. Prvič sva
se sestala na kavi, ko smo se zbrali in pogovorili o projektu. Šokiran sem bil, ker si nisem
mislil, da je lahko ena taka famozna igralka
tako preprosta. Že to, da jo je režiser potegnil
v mojo igro in je v njej dobila četrto vlogo po
minutaži, pa je celo grotesko naredilo še bolj
... Seveda sem bil vzhičen, ko sem slišal, kdo
bo igral. Drugače pa sem Mileni in njeni hčerki potem naredil astrološko karto in potem,
ko sem ji poslal, se nisva več videla. Srečala
sva se znova na premieri in namesto, da bi
skočila proti meni, tako kot je skočila, z veseljem, da je igra uspela, je rekla: »Joj, hvala
za horoskop!« Potem sva se pomenkovala o
horoskopu namesto o igri, nakar sva oba ugotovila, da je igra tako ali tako super.

uspeh … uspeh je tako relativen. Hočem reči,
uspeh je zame to, da sem skrivaj kadil s Svetlano Makarovič, ki je moja muza med ostalimi,
da mi je dovolila uglasbiti svoje Kadilce; to,
da sem spoznal Ifigenijo Simonovič, ki sem ji
uglasbil nekatere pesmi, da sem bil na šansonu, da sem srečal Gojmirja Lešnjaka Gojca, da
sem Mileni Zupančič naredil horoskop, to so
uspehi, ki se v življenju pač dogajajo, trenutki uspehov – neuspehov, da vse skupaj klapa.

Uspeh je tudi to, da me pri mojih letih, ne glede ne to, da se tako malo vidimo, otroka ne
sovražita, ampak imam celo stike z njima.
Preidiva na mesto, kjer domuješ. Po čem
diši Slovenj Gradec?
V Slovenj Gradcu poznam skupino ljudi, ki so
meni vsaj malo podobni, ostali so zame tujci, tako kot jaz za njih. Kar se dogaja na občinski ravni, je pač enako kot v vseh mestih.
Pravzaprav se Slovenj Gradec kar naprej hvali
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z »mestom miru«, to so vse politične spletke
in podobno, da o tem ne bi govorili. Drugače
je seveda najbolj znan po znamenitem slikarju
Jožetu Tisnikarju. Tudi to štejem med uspehe,
da sem z njim enkrat pel: jaz sem vlekel harmoniko, oba sva pela »glejte, že sonce zahaja«, a pela sva tako počasi, da sva odpela le
eno kitico, potem sva se pa »zmatrala« … Jože
je bil genialec, potem Rade Nikolić, kipar, ki je
ravno tako deloval tu …
Dobil sem slovenjgraško plaketo, zaposlitve pa
vsekakor ne, ker te z gimnazijo pri mojih letih

ne bo nihče zaposlil, vendar se zaradi tega ne
sekiram. (Vezela je študiral glasbeno pedagogiko, vendar študija ni dokončal; nekaj časa je
deloval kot učitelj glasbene vzgoje na osnovni
šoli.) Sicer je vse ostalo isto; isto preganjajo
»travarje« kot po drugih krajih, menda.
Kaj bi s svojimi življenjskimi izkušnjami
svetoval današnjim mladim ustvarjalcem?
Kar jaz svetujem, ne prinese takega uspeha,

110

kot ga želijo tisti, ki naj bi jim svetoval. Tisti,
ki želijo uspeh v tem, da so prepoznani, znani in da imajo dober avto pa nekaj »cvenka«
v žepu, jim moji nasveti nič ne koristijo, ker
ustvarjalnost sama nikdar ni prinesla nobenega denarja. Denar je prinesel kak agent ali pa
kakšen človek, ki si ga poznal, ki je tvoje delo
lahko prodal, da si potem živel od tega. Včasih
za tobak nimam; za travo imam, za tobak pa
ne. Se pravi, od tega, da bi jaz komu svetoval, kako naj dela, je pet svetlobnih milj, ker
tako kot delam, nihče ne dela; in težko, da bi
kdo. Mogoče je bilo par tipov v 19. stoletju, s
katerimi bi se lahko enačil, predvsem v Franciji, pa v obdobju romantike. Recimo: včasih
se slabo počutim, ker vem, da me pozimi ne
zebe, Cankarja pa je zeblo, ko je pisal, kar je za
mene grozno.
Kdo so tisti možje iz 19. stoletja, s katerimi
se lahko poistovetiš?
Tisti, ki so moji idoli in smo si verjetno v življenjskem slogu najbolj podobni: Allan Edgar
Poe, čeprav sam nisem nobene sestrične oženil, potem prekleti pesnik, ki je kadil hašiš –
Charles Baudelaire, nato Lord Byron, ki je celo
angleško elito poslal nekam, Heinrich Heine
isto (ta je bil izgnan), nadalje Bertolt Brecht,
ki je bil ravno tako izgnan, potem Fjodor Mihajlovič Dostojevski … To so tipi, ki so delovali v skladu s prvim motom umetnosti, ki ga
je postavil Max Frisch: umetnost mora služiti
v okviru časa, v katerem obstaja. In če je čas
slab, mora to prikazati v svojstveni dimenziji,
tako da ljudje pridejo do te ugotovitve. A v bistvu je to mišljeno samo za elito, sodrga dru-

Foto: Boris B. Voglar

gače gleda na isto stvar. Recimo, nekaterim se
zdi, da mojega dela sploh ne razumejo; tisti, ki
ga, pa ga mogoče napačno razumejo (smeh).
Veš, najbolj se mi dopade Picassova ideja: ko
so ga vprašali, zakaj je tako dolgo ostal mlad,
je rekel: »Vedno, ko se mi zdi, da nečesa ne
morem narediti, tisto naredim takoj.« To tudi
sam prakticiram.
In koga imaš v čislih od slovenskih umetnikov?
Janija Kovačiča, on je genialec, potem Svetlano Makarovič (njej sem rekel, da če je ona najboljša pisateljica pravljic na svetu, sem jaz takoj za njo in se je nasmejala ter rekla: »Juhu!«).
Nato je od medijskih še Marcel Štefančič in tu
se pri živečih neha. Če pogledava nazaj, je bil

Frane Milčinski Ježek svoje vrste genialec.
Kaj so tvoje radosti, kaj je tvoja sreča?
Ko grem po cesti in srečam lepe ženske, med
njimi še kakšno lepšo, in grem domov z zavestjo, da na našem planetu hodijo takšna
bitja, da bom morda kdaj katero od njih lahko
prijel za popek ali trebuh – to je zame višek
nekega doživetja. Če ne bi po svetu hodilo
toliko žensk, sploh ne bi hodil ven, edino po
tobak in nujno, sploh ne bi ustvarjal. In če ne
bi ustvarjal, bi umrl. Se pravi, da je sreča tisto,
kar me gor drži. Mene v resnici sreča gor drži!
In naj tako tudi ostane.
Besedilo: Sandra Jazbec
Foto: Sandra Jazbec, arhiv Franca Vezele
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Kolumna
Seks in mediji
Tri črke, nič krive, so: K, F in U. Primerne za
kufer, za fikus, kung fu, če pa skup so kot fuk
– dvigne se dosti prahu – v tem vrstnem redu so
velik tabu.
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Foto: Bojan Maraž

Zakaj bi ponovno izumljali toplo vodo? Sploh ko
govorimo o oglaševalski industriji, ki je številka
ena v recikliranju idej. Gornji podnaslov, vzet iz
Smolarjeve pesmi K, F in U, namreč najlepše zadane bistvo obravnavane in velikokrat tabuizirane teme – uporaba seks apelov v oglasih. Prag
tolerance dolgo prepovedanih besed v resnih
medijih se je dvignil tudi z oglasi. Upam, da glede na naslov niste imeli strahov, da boste v tej
virtualni reviji prebirali o »ptičkih in čebelicah«,
kamasutri oziroma o stvareh, ki bi vam jih morala
razložiti mama, ali pa berete o njih v revijah, ki jih
skrivate pred otroki.
Že od »živahnih šestdesetih« naprej nas namreč
oglaševalci preko medijev bombardirajo s podobo golega telesa: naj bo le-to prikazano subtilno,
prikrito ali pa so prizori seksa tako jasni, da si
moramo ob »očitni packariji« zakriti oči, se pokri-

žati in dvakrat pljuniti čez ramo. Če malo razmislimo, se sploh ni za čuditi, da ob vsej računalniško popravljeni estetiki lepih obrazov in mlade
kože ter oglaševalski in »emtevejevski« poplavi
tang, prsi, ritnic, mišic in dolgih, svileno gladkih
nožic, ki nas gledajo iz revij, TV programov, jumbo plakatov, ali pa jih slišimo po radijskih valovih,
naša prva asociacija na črko S nikakor ni svinjska
pečenka.
Zakaj seks apel?
Ja, ker očitno deluje. Oglaševalci si niso zaman
izmislili gesla Sex Sells. Če se za trenutek, dva
preselimo v vserazložljivi svet antropologije, vidimo, da je seks za človeka drugi najmočnejši
psihološki apel, takoj za samoohranitvenim nagonom. Spolni nagon se je razvijal milijone let
in je trdno zasidran v našem genskem materialu. Pomembno je dodati, da je seksualni nagon,
njegova pojavnost v vsakodnevnem življenju in
posledično učinkovitost določenega oglasa na
moški oziroma ženski spol različna, prav tako,
kot sta si v svoji psihobiologiji različna oba spola.
Spolna sla je nagonska reakcija živali, namenjena
ohranitvi in nadaljnji reprodukciji določene vrste.
Tako pri ženski kot pri moškem je enako močna,
vendar z bistveno razliko – moški jo zaznavamo
drugače kot ženske.
Seksualna sla se pojavi šele, ko partner oziroma partnerica zadovolji oziroma vsaj minimalno
dosega naše kriterije (dosežena vsota kriterijev
mora biti večja od vsote, ki so jo zbrali drugi pripadniki določene živalske vrste). Izmed vseh partnerjev, ki jih imamo na voljo, se bomo najbolj
»ogreli« za tistega, ki v naših očeh najbolje izpolnjuje ali celo presega kriterije, oziroma nam biološko gledano nudi največjo možnost spočetja
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kakovostnih potomcev in s tem ohranitev vrste. Prav pri izbiri partnerja oziroma določitvi, kateri kriteriji
so pomembni in kateri ne, se moški in ženska najbolj razlikujeta. Moški namreč pri spolnem kontaktu z
razliko od žensk nosijo minimalno tveganje. Za moškega je najboljša biološka strategija promiskuiteta
oziroma menjava partneric z namenom zaploditve čim več otrok. Njegovi kriteriji so preprosti: ženska
mora biti zdrava, mlada, dojemljiva za dvorjenje in sposobna zanositve. Največji pomen pri moškem je
sam spolni akt oziroma je ključno doseganje potence za uspešno izvedbo le-tega – po njem je edina moška skrb, kako doseči, da bo čimveč žensk zanosilo. Iz tega izhaja, da je potenca za moškega izrednega
pomena – biološko gledano moški kot žival spolno moč enači z nadaljevanjem vrste, uspehom, življenjem, lastno vrednostjo. Izguba spolne zmožnosti se pri njem še dandanes smatra za največjo psihološko
katastrofo, kar biološko gledano tudi je.
Žensko tveganje je pri spočetju otrok veliko večje, saj če si po sebi lastnih kriterijih izbere kateregakoli moškega, ki pride mimo, ji je namenjeno, da potroši veliko časa (najmanj 9 mesecev) in energije, da
na koncu porodi šibkega otroka oziroma otroka s slabo gensko zasnovo. Moški napačno izbiro plačajo

mnogo ceneje. Sam spolni akt za žensko torej ni
ključnega pomena, kot je to pravilo pri moškem,
zato mora biti veliko bolj previdna pri izbiri. Izbrati
skuša moškega z najboljšim genskim materialom,
ki ji bo obenem tudi kasneje v pomoč pri negi in
vzgoji otroka. Ženska si sicer želi fizično atraktivnega partnerja, vendar mora le-ta zadovoljiti
dodatne kriterije, ki vključujejo tudi moč, zdravje,
sposobnost branjenja, inteligenco, denar, prestiž,
položaj v družbi, politično in religiozno naravnanost, skratka vse, kar bo prispevalo h kar se da
dobri genetski zasnovi in preživetju njenih otrok.
Če moški zadovolji omenjene socialne kriterije v
zadostni meri, bo ženska celo ignorirala fizično

privlačnost. V nasprotju pa moški sociološke dejavnike laže zanemari, saj jih upošteva šele nekaj
tisoč let. Za seks mu zadostuje izključno fizična
privlačnost.
Da ob gornjih stavkih ne boste skočili v zrak, je
treba dodati, da človek ni samo biološko bitje.
Človek kot biološko bitje je le del širše družbe,
ki mu postavlja pravila. Prav zaradi sposobnosti
mišljenja, komuniciranja, manipuliranja z okolico
ter pomnjenja preteklih dogodkov smo zmožni
uvideti posledice lastnih dejanj relativno daleč v
prihodnost. Človeški kriteriji ne zajemajo samo
zgoraj omenjene biološke dediščine, ampak tudi
Foto: Milan Petek Levokov
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sebi in svojemu okolju lastne in izrazito kompleksne sociološke ter kulturne kriterije, ki smo si
jih v zgodovini ustvarili sami in ki v vsakdanjem
življenju prevladujejo nad zgoraj omenjenimi biološkimi nagoni. Mnenje okolice je večkrat pomembnejše od spolne privlačnosti.
Tale žepna razlaga prvinskih vzrokov, ki vplivajo na našo percepcijo oglasov (ki vsebujejo seks
apel), je bila potrebna, saj lahko po lastnih izkušnjah trdim, da se pri študiju ekonomije oziroma
marketinga tovrstne osnove grobo preskakujejo
v smislu: Sex Sells, otroci, tukaj imate nekaj zlatih
pravil, ki jih velja upoštevati, sedaj pa preidimo na
naslednjo snov. Nihče ne doda, da bi bilo dobro prebrati še kakšno malenkost več o bioloških,
socioloških in kulturoloških osnovah človeškega
obnašanja oziroma o razlikah, ki obstajajo med
spoloma, odkar smo prilezli iz vode. Družba teh
osnovnih bioloških razlik med spoloma (moške
promiskuitete in ženske previdnosti), ki so nastajale milijone let, ne more odpraviti. Še najmanj pa
v štiridesetih letih televizijskega pranja možganov. Določenih stvari se iz genov enostavno ne
da izbrisati.
Smernice za dnevno uporabo
Če želimo kaj prodati, omenjenih razlik ne smemo zanemariti. Seksualno povezavo med izdelkom in kupcem laže dosežemo pri moških kot pri
ženskah prav zaradi omenjenih minimalnih kriterijev, ki jih imajo moški in se predvsem nanašajo na žensko anatomijo. Tukaj oglaševalci ciljajo
bolj na nagon kot na intelekt.
Uporaba seks apelov je nasprotno za žensko ciljno skupino veliko težja prav zaradi kompleksne
mešanice zahtev in velike količine pričakovanj, ki
jih ima do svojega partnerja. Vse to je nemogo-
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če stlačiti v en sam oglas in obenem še oglaševati izdelek, zato je uporaba seksualnih apelov
pri ženskah redkejša, ker za razliko od moških (ki
morajo za spočetje otroka uživati in tako doživeti orgazem) ženske biološko gledano nujno ne
potrebujejo užitka, ampak na seks gledajo, kaj
naj bi zanje pomenil v prihodnosti. A izdelek želimo prodati sedaj in ne v oddaljeni prihodnosti.
Kaj storiti?
Oglaševalci so se pri oglasih, ki ciljajo v žensko
ciljno skupino, oprijeli romantike, ki ustreza njenim pogledom na razmerje oziroma je sinonim
za proces dvorjenja moškega. Med dvorjenjem
se namreč moški poteguje za njeno naklonjenost
tako, da predstavi svoje sociološke in biološke
prednosti upajoč, da je primeren partner. Zato se
moško telo, če se že pojavlja v oglasih, namenjenih ženskam, največkrat predstavlja bolj v romantični kot erotični luči, kar največkrat vključuje
cvetje, nežno glasbo, moški pa je v zaščitniški,
malodane starševski vlogi. Seveda je način prikazovanja romantike v oglasu odvisen od vrste
izdelka. Pomembno je, da oglasi zadovoljujejo
ženske sociološke kriterije glede idealnega moškega, ki naj bi imel denar, status, okus, povrhu
pa bil tudi pozoren. Z nakupom stvari, opisane na
omenjen način, ženska ne dobi le izdelka, temveč
tudi občutek, da je v njeno življenje stopila romantika. Seks in erotika se pojavljata, če že, le
subtilno, »med vrsticami«.

dejstvo, da je to posledica moške biološke zapuščine. Zato v njih ne srečujemo pokojne matere
Tereze, angleške kraljice ali kakšne znanstvenice – torej žensk, ki imajo denar, moč, intelekt ali
dobro srce, temveč vidimo fizično privlačna dekleta.

ženske predstavlja v poniževalni in stereotipni
luči spolnega objekta oziroma osebe, ki je zadolžena za hišna dela, ali je prikazana na način,
kjer ni vidne povezave med ženskim telesom ter
izdelkom. In smo že pri seksizmu, ki bo vašemu
izdelku naredil več škode kot koristi..

Z biološkega vidika je prodaja izdelkov moškim s
pomočjo atraktivnega ženskega telesa neproblematična. Drugače je, če na takšno vrsto oglasa
pogledamo skozi očala kulture, kjer živimo, saj
lahko tak oglas naleti na neodobravanje, češ da

Besedilo: Gregor Jurko
Foto: Milan Petek Levokov, Bojan Maraž
Foto: Milan Petek Levokov

V oglasih, ki ciljajo na moško publiko, je navadno ženska seksualno poželjiva. Največkrat ne
govori, nič ne kaže na to, da bi posedovala denar, moč, status ali intelekt, ampak je preprosto
lepa. Čeprav so zahteve javnosti po prikazovanju ženske v oglasih v mnogo manj seksistični in
poniževalni luči, vse glasnejše in močnejše ostaja
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Recenzija
Aiaja, ogigija in sherija
Pesniška zbirka
Robert Titan Felix: Zapiski z otoka, Društvo
MAUS, Maribor 2015
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Foto: Aleksandra Jelušič

Že dvanajst let je od tega, ko je izšla zadnja pesniška zbirka, naslovljena Pekel spomladi, pisatelja, pesnika, publicista in urednika Roberta Titana
Felixa, ki je svojo literarno pot začel kot pesnik,
a se je na literarni sceni uveljavil predvsem kot
izvrsten romanopisec, o čemer pričajo nominacije za nagrado Kresnik.
Komaj smo odložili njegovo Volosovo čredo
(2014), roman, katerega pripovedno ogrodje sloni na mitu o slovanskih bogovih, Volosu, bogu
podzemlja, bogastva, živine in vojne, ki se spopada s Perunom, najvišjim slovanskim božanstvom
in mu krade njegovo soprogo Mokoš, boginjo
plodnosti, je tu že njegovo najnovejše delo, pesniška zbirka Zapiski z otoka. Pričujoča pesniška
zbirka se zelo razlikuje od njegovega predhodnega pesniškega ustvarjanja, ki je bilo bolj »klasično«, saj so bile pesmi spisane v kiticah in prostem verzu, kajti tokrat imamo pred sabo pesmi v
prozi, ki so organizirane v pesnitev. Lahko bi rekli,
da je omenjeno delo veliko bližje njegovemu romanesknemu ustvarjanju kakor pa dosedanjemu
pesniškemu udejstvovanju, predvsem zadnjemu
romanu, saj avtor tudi tokrat gradi na mitih, ki jih
v svojem pesniškem snovanju uporablja v skladu
s Freudovimi in predvsem Jungovimi teorijami o

arhetipih. V takem razumevanju mita je njegov
namen nagovor sleherne osebe, da ob podobah
in simbolih prepoznavamo motive in resničnost,
ki nas osebno prizadevajo in jih latentno nosimo
v sebi. Tako bi naj mit opravljal vlogo ozaveščanja in spodbujanja nezavednih form in vsebin, ki
omogočajo skladnost sobivanja individualnega
jaza in sebstva. Medtem ko je mit o Volosu v Volosovi čredi služil kot arhetipski vzorec, ki se je
vezal na čustvena stanja protagonistov, imamo
tokrat opraviti z miti kot arhetipskimi vzorci, ki
služijo kot proces individuacije pesniškega subjekta, a ker avtor uporablja drugo osebo ednine, v svoj diskurz spretno vplete bralca, tako da
le-ta postane soudeleženec tega procesa oz. ga
avtor potegne v proces njegove lastne individuacije.
Zdaj smo prispeli do točke, ko lahko razložimo
naslov kritike, ki je aluzija na Homerjevo Odisejo, in sicer so to imena treh ključnih otokov, na
katerih se znajde Odisej. Če se je Robert Titan
Felix v zadnjem romanu eksplicitno navezoval na
staroslovanski mit o Volosu, je tokrat bolj decenten, mite, ki jih uporablja v pričujočem delu in
ki se navezujejo na antično izročilo, prepoznamo
zgolj v aluzijah in krovni mit pesnitve Zapiski z
otoka je Odisejev. Simbolični otok, na katerem
se znajdemo kot bralci in zaradi že omenjene
pisateljske strategije obenem tudi protagonisti,
je nekakšen arhipelag Odisejevih otokov: Aiaja,
Ogigija in Sherija. Da hodimo po nekakšnih Odisejevih stopinjah, se zavemo, ko v požgani deželi
brez sledi življenja naletimo na žensko bitje, za
katero ob namigu na prašiče in po njeni nadaljnji
funkciji, ko se nam po njeni pojavitvi odpre pot v
podzemlje, lahko sklepamo, da imamo opraviti z
lepolaso boginjo Kirko.
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»Samo obžgano posodje vsenaokrog in v zraku
sukljanje zadnjih ostankov dima. Prašiči, ki so požrli trupla, so prav tako že davno razpadli. /…/ In
ko sedeš pod majavi zaslon in podnetiš nebogljeni plamen, preprosto prisede.«
Da se omenjeno srečanje s Kirko zgodi ob ognju,
ni naključje, saj je že Jung, čigar teoretski aparat
in besedišče avtor sicer mestoma nekoliko preveč eksplicitno uporablja v pesnitvi, opozarjal na
ogenj, ki zaradi vezi s spolnim žarom postane privilegirani medij sakralnega obreda, hierogamije
ali svete poroke, ki se, ko napredujemo po otoku,
na koncu tudi zgodi in simbolizira nekakšno popolno obvladanje življenja. Ob Kirki v povezavi s
seksualno simboliko najdemo še en antični mit,
ki se ga avtor poslužuje, in sicer je to mit o lovcu
Aktajonu in boginji lova Diani, ki jo ta skrivaj opazuje pri kopanju in ga ta zaradi tega kaznuje tako,
da ga spremeni v jelena in ga razkosajo njegovi
lastni lovski psi. V tej simboliki lahko prepoznamo, kakšno demonično in uničevalno moč poseduje premočna spolna sla. V revitalizaciji tega
mitičnega vzorca gre avtor še dlje, saj so volkovi
in ne psi tisti, ki raztrgajo lirski subjekt/nas.
»Volkovi se potuhnjeno plazijo med skrivenčenimi drevesi in te z ostrimi čekani trgajo po vsem
telesu in ko ti raznesejo meso do kosti, se nenadoma spet znajdeš pred strašnim obrazom
na prepadni steni. Z upanjem se zastrmiš vanj in
spoznaš, da je to pravzaprav obraz Ljubezni.«
Po izkušnji sestopa v podzemlje, ki reprezentira
spustitev v naše nezavedno, nas nazaj v življenje,
s tem pa tudi k rdeči niti Odisejevega mita, pospremi Boginja, ki bi lahko bila aluzija na nimfo Kalipso, s pomočjo katere Odisej gradi splav, ki ga
bo ponesel domov na rodno Itako, vendar potem vseeno zaradi Pozejdona pristane na Sheriju,
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saj po tej izkušnji lirski subjekt prav tako prične
z gradnjo čolna, s katerim bo zapustil otok in se
vrnil nazaj v življenje, kjer ga tako kot Odiseja čaka
zbor snubcev, ki ga ne sme/ne smemo zamuditi
ter seveda mistična poroka, omenjena že prej, ki
sledi potem in simbolizira, kot smo že povedali,
znova popolno obvladanje življenja. Čeprav lirski subjekt ne doživi otoka Sherija in se brez te
izkušnje iz Ogigija vrne na Itako, smo ga v kritiki
uporabili, kajti predstavlja pripovedno strategijo,
ki se je poslužuje avtor; kot vemo, Odisej svojo dogodivščino pripoveduje Fajakom na otoku
Sherija, in avtorjeva strategija, kot bomo videli na
koncu, nosi ključno vlogo za branje in razumevanje tega dela.
Zadnje tri pesmi v zbirki uvede moto: »Potem
spregovoriš z lastnim glasom.« Ki prelomi z mitičnim okvirom in dotedanjo strategijo uporabe druge osebe ednine ter preide v prvo osebo
in nagovor ljubljene osebe, kjer se lirski subjekt
zave, da prek ljubljene osebe postaja šele resnično on sam. Tak zaključek zbirke nas lahko skupaj
z občasno rabo psihoanalitične terminologije napoti, da izkušnjo otoka beremo kot sanje, saj je
po Lacanu nezavedno strukturirano kot govorica
in smo, ko nič ne delamo in ne mislimo, torej v
sanjah, na neki način mi sami govorjeni. Kakor
koli že, pričujoča zbirka zaradi svoje obilne rabe
mitologije in njene simbolike dopušča mnogotera branja, ki jo edino mestoma moti psihoanalitična terminologija, kar lahko deluje kot preveč
očitna razlaga uporabljane simbolike, kar pa ne
uniči suvereno izpisane pesniške zbirke kot celote.
Besedilo: Denis Škofič
Foto: Aleksandra Jelušič, Milan Petek Levokov

Nataša Švikart Žumer

O pesniški zbirki

Pesnica in aktivistka

Zapiski z otoka, pesmi v prozi

Rojena 1972 v Mariboru. Piše poezijo, pravljice za
otroke in prevaja. Vodi Društvo MAUS, Založbo
MAUS in je njena glavna urednica. Je pobudnica
in izvajalka festivala erotične poezije. Pobudnica
in organizatorka številnih humanitarnih akcij za
otroke. Publikacije: Venerine samoizpovedi, Miška
želi postati pevka, Ljubljana 2012, Dodiri duša,
Znotraj sem pesem. Prevedena v angleški, italijanski, grški, romunski, arabski, makedonski, hrvaški
in srbski jezik. Prevodi njenih pesmi so objavljeni
v mnogih mednarodnih zbornikih in antologijah.
Prejela nagrado za poezijo Litera 1999 v Mariboru, Mednarodne nagrade: Arte, Srbija 2014, Balkanika 2014 v Romuniji in Književno pero, Hrvaška 2015.

so avtorjeva šesta pesniška zbirka, v kateri tematizira proces individuacije in njegove ključne
simbole oblikuje v zgodbo o bivanju na otoku,
»na katerem nikoli nisi bil pripravljen bivati, na
katerem si se preprosto znašel,« ampak ko si že
enkrat na njem, nimaš druge izbire, kot da preneseš spogled s strašnim obrazom, dotik boginje,
postaviš pentagrame in si zgradiš čoln, s katerim
boš lahko odplul nazaj v življenje. Zapiski z otoka
so skladno z alkimističnimi pravili izpisani v desetih stopnjah, v desetih kratkih in zgoščenih ciklih
pesmi v prozi, so pot iz pred v po; in med gradnjo čolna iz ostankov voza, ki si ga moral potegniti skozi sotesko, v kateri se ti je zataknilo življenje, si moraš odgovoriti na vprašanja: »Koliko
kosov voza je preživelo otok in koliko jih boš moral pustiti v izkušnji? Koliko vsega je moralo biti
požganega, da si to izvedel, in koliko preteklega bo v novem ostalo? Obstaja življenje onstran
otoka?« A ker avtor ne želi bralcu vsiljevati odgovorov, ampak z njim deliti izkušnjo pretresa, saj si
na vprašanje, kako in kam iz pretresa v stabilnost,
mora odgovoriti vsakdo sam, so napisani v drugi
osebi ednine, da lahko med branjem doživimo
lasten otok, lastno izkušnjo poti iz v. Edino v zadnji pesmi spregovori v prvi osebi, in to seveda
ni več pesem ednine, ampak dvo ojine, kajti: »V
vsakem trenutku sem. Ker si ti.«
Besedilo: Nataša Švikart Žumer

121

O pesniški zbirki
Stvari, kot so

Aleksandra Jelušič (1976) se je kot pesnica
predstavila s pesniškim prvencem Z jezikom ti pišem pesem, v katerem ima dihotomija med naravo in kulturo precej odločujočo vlogo. V drugi
pesniški zbirki Stvari, kot so zastavljenemu poetičnemu credu sledi in čeprav je med branjem
najprej opazno, da se predstavlja z vse bolj izčiščeno in izdelano pesniško govorico, svoj pesniški izraz presenetljivo tudi radikalizira. Dihotomija med naravo in kulturo je še bolj očitna in
nemalokrat prehaja v neposredno družbeno kritiko političnih, ekonomskih in socialnih konfliktov, sestop v preteklost pa je predvsem poskus
razumeti za vrsto homo sapiens značilnega zla,
zlasti v pesmih z obiskov koncentracijskih taboriščih in drugih prizorišč genocidov. Od ekstatičnega predajanja »naravnemu v nas« je tako pesnica ob soočenju z zlom kulture prešla k bolj
žalobnim in elegičnim tonom, ki si ne pomišljajo
niti pred izrekanjem neposrednih obtožb.
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Foto: Milan Petek Levokov

Besedilo: Nataša Švikart Žumer
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Novi veter v Provinci
Pesnik
Dare Gozdnik

Foto: Boris B. Voglar

Poezijo Dareta Gozdnikarja, kakor se prezentira v tem izboru, odlikuje značilnost, ki v
sodobni slovenski poeziji ni postavljena najbolj v ospredje; in četudi bi kdo pripomnil,
da se z oznako motim, se bo moral strinjati,
da v večini primerov vendarle ni deležna tolikšne pozornosti. In sicer po refleksivnosti, ki
je v tem primeru deležna celo tolikšne pozornosti, da lahko precej upravičeno govorimo
o miselni poeziji.
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Izpostavljena ustvarjalna naravnanost pa
prinese s sabo tudi specifične značilnosti in
nekatere nevarnosti, ki so pri teh pesmih posebej izpostavljene. Refleksivnost, ki naprej
premeri in šele potem prehodi, že sama po
sebi narekuje, da svet v teh pesmih ne bo
odražen v ekstatičnih izbruhih, in tudi res ni,
ampak je ton pesmi nevsiljiv, njihov tok počasen in premišljen. Nevarnost, ki se jim te
pesmi uspešno izogibajo, pa so zlasti na tistih
mestih, kjer se misel v prehodu v poanto posluži kdaj skoraj filozofične formulacije – »Tišina je spoštovala bivanje;« – precej skrbnosti
pa ta poezija od avtorja zahteva tudi tam,
kjer uporabi genitivno metaforo.

Genitivna metafora je z vsemi ladjami duhov in palačami bogov, ki so natresena po
zgodovini pesništva, seveda nekaj, česar
se v sodobni poeziji po navadi branimo kot
satanisti žegnane vode, vendar pa vedno
znova ugotavljamo, da ima svojo specifično moč, kadar naletimo nanjo na primerno
izbranih mestih in v ustrezno prenovljenih oblikah. Ampak, če smo čisto pošteni, to najbrž
ni toliko zadeva genitivne metafore same
po sebi kot veščine njene uporabe, pesniške
veščine nasploh, in v tem primeru avtorju
lahko priznamo, da z orodjem vešče ravna,
dasiravno si večkrat drzne sprehoditi se po
robu.
Počasen, razmišljujoč tok vodenja misli skozi pesem in postavljanja podobe v jezikovni
organizem je nekaj, česar se je sodobna poezija učila predvsem pri pesniških izdelkih iz
vzhodnjaških logov, v katerih se srečujemo
tudi z navdušenim opisovanjem sveta vseokoli razmišljujočega pogleda, ki pa v pesniškem organizmu ni prezentiran zaradi samega sebe, ampak kot podoba (metafora), ki
odraža misel; in tudi Gozdnikarjeva poezija
ni brez zunanjega sveta, ki se ga misel dotika; in čeprav ga ne predstavlja (samo) zato,
da bi z njim izražala nekaj drugega onstran
njega samega, ga vendarle najprej misli, in
še potem slika.
Pesnik dobro ve, da sveta ne more videti,
ne da bi ga predvsem mislil, zato ne skriva,
da se zaveda dejstva, da podoba nikoli ne
more biti samo podoba, ampak vedno tudi
tisto, kar se v njej unavzoči, pa če hočemo
ali ne, ker se unavzoči že s samo postavitvijo
v prostor pesmi. »Pokrajina v človeka odtisne

razpoloženje / in ko udejanjimo naše odločitve, spreminjamo pokrajino.« Ne samo da
se tega dobro zaveda, podobo zna nevsiljivo uporabiti za misel, ki pa je vendarle večinoma v ospredju njegovega ustvarjalnega
interesa. »Gorovja se zlivajo v peščena morja / in mešanje prajuhe traja res neokusno
dolgo.« Da ne bomo posebej izpostavljali
domiselne uporabe različnih pesniških figur,
naj raje sklenemo s precej posrečeno personifikacijo: »Čas nima želje pozdravljati, / še
manj odzdraviti, če ga že srečaš.«
Besedilo: Robert Titan Felix
Foto: Boris B. Voglar

Kdo je Dare Gozdnikar?
Dare Gozdnikar že v mladosti piše poezijo, a ga
kasneje še bolj prevzame glasba. Igra bobne pri
celjski rokenrol zasedbi Stranci. Piše besedila za
skupino Gromofon iz Celja. Pod psevdomimom
je pisal tudi kratke hudomušne zgodbe za radijsko oddajo V nedeljo zvečer z Jankom Ropretom.
Dobitnik priznanja na lanskoletnem literarnem
natečaju V zavetju besede. S fotografom Borisom
B. Voglarjem je v letu 2015 sodeloval s skupno
razstavo pesmi in fotografij z naslovom Ali - Ali na
festivalu Dnevi poezije in vina 2015 na Ptuju. Imel
je nekaj objav na spletnih portalih, med drugim
na Poiesis in Pesem.si. Objavlja jih tudi na svojem
FB profilu. V prihodnje se nadeja izdaje prve pesniške zbirke.
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Poezija
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švigali v ritmu.
Ostrila sva, zrak je zvenel, brisala ostružke,
toplina je brstela.
Skrhanost je pojemala z vsakim potegom.
Nič posebnega.
Le ob očetu sin, ki je vedel, da je vse lahko.
In ob sinu oče, ki to zmore in zna.
In sreča odklepa zaklenjenost na rezilu časa.

Nisem te vzel vse in ne smem,
lebdečo te puščam v zraku,
da dihaš do drevesnih korenin,
temelja zaupanja,
razobešenega med plodovi
in odpadlim listjem.
Ne vzamem te vse in ne bom,
ker potem ne ostajaš.
Želim vedno počasi po malem,
da te nikdar ne zmanjka.
Jemljem te v mozaik želja,
kot drstenje proda v reki sočutja,
da se ohranjaš
in se v toku časa zliješ na mesto,
ki te čaka ob kamnu mojega imena.
Tako se vsa razrasteš po moji notranjosti.
Ko neprespane rjuhe
slačijo obrise tvoje golote
mi umirjeno utripaš
v ritmu letnih časov na vekah
in kot zemlja me učiš dajati v jemanje

Foto: Boris B. Voglar

Pokrajina v človeka odtisne razpoloženje
in ko udejanjimo naše odločitve,
spreminjamo pokrajino.
Preudarnost zastavljenih poti se nam izmika
in zanamci bodo hodili po starih poteh
z novimi upanji.
Vse ima svoj začetek, le stvarstvo
I
se mu umika.
In kot da bi to bila replika na naše bivanje!
Z glavo rinemo skozi zidove,
ne da bi pogledali
čeznje. Svoboda je kot krhek led na vodi,
odvisen od topline čustev.
In ko se obračamo stran takrat,
ko bi morali
poslušati, slišimo le svoj prav,
da ustoličimo sebe.
Množimo se v neznanke,
ki višajo končni obračun.
Spremenljivke pa so odrešujoče rešitve.
Slabega je več, a dobro je močnejše.
In vsem je vse jasno, a nihče nič ne ve.
Vse se spreminja na enak način,
le rezultati so drugačni.
In ko ljubimo, zrna naših misli
rastejo v drugih mislih.
Nič posebnega ni bilo.
Brez besed in odvečnega poveličevanja.
Tišina je spoštovala bivanje.
V brušenje sem ti prinesel skrhane nože,
ki si jih pozorno vzel in s prsti preveril ostrino.
Imel si več brusilnikov,
med njimi tudi dva za kose,
s katerimi so včasih po odišavljeni košnji

127

Odhajanje od nečesa kot prihajanje k sebi,
da počakaš, ker pride.
Ostaline novega kot pridobivanje
na vrednosti.
In brez vednosti svoboden bogatiš
z izkušnjami.
Mlajšega trepljajo po ramenih,
starejši oznanja pozabe.
Misel smisla priklanjanja.
Pričakuj nepričakovano
in pomagaj si sam,
da se premagaš.
Čas nima želje pozdravljati,
še manj odzdraviti, če ga že srečaš.
Po pameti ne hiti počasi in poglej čez levo
in desno do naprej ter dol prek navzgor.
In da bi bila mera še večja,
izmerimo nezmožnost
na neskončno decimalk natančno.
Točno do ničesar in ravno prav.
Spremenjene stalnice narekujejo
znova vedno končno.
Življenje se začne s staranjem.
Nekje se ni nič zgodilo.
Tu enkrat vse.
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Gorovja se zlivajo v peščena morja
in mešanje prajuhe traja res neokusno dolgo.
Ko zastavljamo vprašanje tišine,
ki odgovarja samo gluhim,
drugi odgovarjajo s hrupom,
da preglasijo svoje misli.
S hitenjem velikokrat zaostajamo in
v naročju zibljemo otroštvo,
počasi in nalahno,
kakor da mirna roka pelje starko čez cesto.
In ko se narava nadiha naših izdihov,
posadimo drevesa,
v senci katerih se nikoli ne bomo hladili.

in včasih se z nohti vanjo potopi
saj prsti so kot tipalke teles
ki iščejo kratko pot do nebes
in s prsti roka roki prerokuje
da po globokih črtah pluje
in roke ki nemo tleskajo
so roke ki zadnjič mahajo v slovo
in so roke s sklenjenimi prsti
ki počivajo v zaprti krsti
in so roke ki s stiskom roke
pletejo človeški most
in roka ki roko umije in roka
ki nekomu srce povije

Nenapisana pesem si želi branja
rekla si
da bi jo rada slišala
kako ti jo berem
preden zaspim
je to še zadnja stvar
ki jo v zvokih razberem
Foto: Aleksandra Jelušič, Bojan Maraž

Jutro.
Minus sedem stopinj.
Pet stopinj v snegu.
Ko objamem vso belino
ostaneta še dve.
In ko stopinji
skupaj stopita
se stopita.
Moja vate.
Tvoja vame.
Pomlad bo.
Nekje roka tipa za roko
drugje druga greje ljubljeno
mogoče roki sklenjeni v bran
so blizu roke ki se obrača stran
včasih dlan stisnjena v pest
udarja v poku osamljenih sten
vedno pa roka pošteno stisne roko
ko skozi dobre misli zre oko
občasno roka gladi gladine dlani

Foto: Boris B. Voglar

in voda uči zemljo prileganja v odpuščanje
kadar preplavi širjave
in zrak je naučil vodo dihanja
v ponovno vznikanje
prilegaš se mi
kot pretegovanje jutra
po nočnem stekanju dvoedinosti
in vsak dan nov dan nama je dan.
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VENECIJA - MIT O
VEČNOM VRAĆANJU
»Glačajući vodu, ovaj grad oplemenjuje izgled
vremena, ulepšava budućnost. To je njegova uloga u vasioni. Grad je statičan, dok se mi krećemo … «
(»Vodeni žig«, Josif Brodski, 1991)

Venecija grad crkvi, mostova i kanala, grad tr-
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gova, palata i gondola, grad maski, karnevala i
komedije del arte, grad muzeja i pozorišta, grad
malih, ušuškanih prodavnica murano stakla, bezbrojnih kafeterija i restorana, grad anđela, čudovišta i krilatog lava, grad pod zaštitom sv. Marka,
grad s bogatom istorijom, jednom rečju magičan
grad. Grad koji zovu Serenissima, Benetke, Venice, Venecija, Kraljica Jadrana, ili ga čitaju kao Veni
etiem što znači dođi opet. Mit o večnom vraćanju, u mojem slučaju se potvrđuje, u Veneciju se
vraćam po drugi put.
Prvi put u Veneciju dolazim brodom iz Rovinja,
jer u putovanju vodom ima nečeg tako iskonskog kako je pisao Brodski, tako arhaičnog, ima
nečeg tako mitskog. Ogroman putnički brod klizio je kroz vodu glatko, sigurno i polako. U ranu
zoru, dok se rađalo sunce, prvi put u životu ugledala sam Veneciju. Zaista je veličanstven ulazak
u Veneciju brodom sa otvorenog mora. Taj grad
koji se iznenada pojavi na uzanoj liniji horizonta,
kao obećana zemlja, bukvalno izranja iz vode, iz

tog divnog morskog plavetnila, kao da iz pene
Jadrana izranja sama boginja Venera.
Ona, Serenissima, približava se polako, dostojanstveno, bez žurbe, tako kraljevski otmeno i raskošno, izranja iz tamne vode sve veća i lepša, da
bi potpuno zaokupila moju pažnju i ja uzbuđeno gledam neverovatan, skoro fantastičan prizor
kako iz vode izranjaju tornjevi, kupole bazilika,
krovovi palata, pa dva izdužena bela stuba, kao
dva obeliska sa simbolom Venecije, krilati lav i sv.
Teodor. Pred mojim pogledom izroni i prostrani
trg Svetog Marka, nezaboravna Duždeva palata, sva u ružičastom i belom mermeru, mostovi,
brojne gondole … Da u Veneciju uđete sa otvorenog mora to je kao da ste ušli na glavni ulaz,
na prednja vrata palate, kako je to divno primetio
junak iz kultnomg romana Tomasa Mana »Smrt u
Veneciji«, Ašenbah.
Biće to doživljaj koji ću dugo pamtiti, jer ulazak
u Veneciju brodom u vama probudi sve moguće istorijske asocijacije na nekadašnje galije, pa
jedrenjake koji su u tu luku uplovljavali puni pompe, divljenja i isčekivanja, posle višemesečnih
plovidbi pučinama svetskih mora i okeana, donoseći njenim stanovnicima razne blagodeti. Kakav li je bio doček kada je u Veneciju uplovljavao
francuski kralj Anri III sa svojim zlatnim brodom
na kojem je veslalo 400 Morlaka, naših slovenskih
veslača, pokušavam da zamislim u svojoj mašti
toga jutra na vodenom pragu Venecije.
Smeštena na 118 ostrvaca u Jadranskom moru,
izgrađena na našim slovenskim borovima i istarskom kamenu, zbog čega je južni Sloveni oduvek
smatraju i za svoju duhovnu prestonicu. Opevana u narodnoj epskoj poeziji (Ženidba Dušanova, Ženidba Maksima Crnojevića), o njoj su pisali
naši pisci Njegoš, Jakšić, Kostić, Matavulj, Dučić,
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Crnjanski, Pištalo, u njoj su štampane brojne srpske crkvene knjige, prvi srpski Bukvar Inoka Save
u 16. veku, prvi »Slaveno serbski magazin« Zaharija Orfelina u 18. veku …
Prvi put Veneciju osvajam brodom i njene ulice,
tj. kanale, proći ću turističkim brodićem vaporetom. Crkvu Santa Maria della Salute ću videti
samo spolja, sa vaporeta i ostaće mi u maglovi-

tom sećanju, jedna bela, kružna crkva na početku
Velikog kanala, ali u koju tada neću ući na moju
veliku žalost.
Poslednjeg dana oktobra u Veneciju dolazim po
drugi put. Sasvim neočekivano i sasvim neplanirano. Drugi put Veneciju osvajam kopneno, jer
grad pripada onome ko se šeta njegovim ulicama. Dan je divan, okupan suncem, kakav turista
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samo poželeti može. Prvo što ću sada ugledati u Veneciji je krajičak mora, duboki zaliv i u njemu usidrena
dva ogrmona kruzera. Nedaleko od garaže, gde smo parkirali automobil, ugledala sam prvu venecijansku crkvicu sa zvonikom tako nalik na naše vojvođanske.
Sada se u Veneciju vraćam kao hodočasnik, a hodočašće podrazumeva izvesnu žrtvu. Ovoga puta to je
pešačenje sa jednom jedinom željom da u crkvi Santa Maria della Salute upalim sveće za Lenku Dunđerski i Lazu Kostića. Dve sveće za spas dve duše, za ispunjenje jedne neostvarene, jedne osujećene ljubavi,
ljubavi koja bi u našem vremenu bila tako sasvim moguća. Da uđem baš u tu crkvu, da je vidim i shvatim
čemu se divio Laza kada je napisao svoju čuvenu pesmu »Santa Maria della Salute«.
Prešavši stakleni most ulazimo u lavirint bezbrojnih, uzanih uličica, nekih tako uzanih kojima jedva da
može proći jedan čovek. Nižu se mostići, stepeništa, kanali tirkizno plavetne boje, trgovi sa bunarima,
statuama svetaca, istorijskih ličnosti i čudovista. Lavirint nalik na kritski, ali bez Minotaura. Moja Arijadnina nit je sve ono što sam u literaturi pročitala o ovom gradu. U ovom venecijanskom lavirintu, u njegovom središtu je Trg sv. Marka i divna, stara crkva istog imena u kojoj se čuvaju mošti sv. Marka zaštitnika
ovog grada. Izgrađena u vizantijsko-romanskom stilu, sa pozlaćenim mozaicima kako na fasadi crkve,
tako i u njenoj unutrašnjosti, na podovima, na zidovima, na svodovima, u kupolama … Crkva je građena
i dograđivana nekoliko vekova i u svom izgledu u mnogome podseća na carigradske istočne crkve. Krovom dominiraju pet zlatnih kupola, a iznad glavnih ulaznih vrata nalaze se čuveni pozlaćeni Lisipovi konji
koji su prenošeni iz Grčke u Rim, zatim u Carigrad, da bi početkom 13. veka stigli u Veneciju.
Pred mojim pogledom nižu se vile sa cvetnim balkonima, prodavnice suvenira, umetničkih slika, stilskog
nameštaja, nižu se prodavnice knjiga, maski i kostima … Na ponekom trgu iznenadi me ogromno drveće, a u vilama su skriveni mali, simpatični vrtovi s cvećem i zimzelenim drvećem. Pitam se da li je među
njima i onaj skriveni, zapušteni, onaj čarobni u kojem se nalaze vrata kroz koja kada prođeš, možeš promeniti svoju životnu priču, ako ti je dotadašnja dosadila … Premreženim kanalima plove gondole i čamci.
Kostimirani gondolijeri sa šeširima širokog oboda prinuđeni su da se sagnu dok veslaju stojećki ispod
malih, niskih mostića. U Veneciji je izgrađeno oko 400 mostova, a najpoznatiji je onaj najveći kameni
most Rijalto sa brojnim prodavnicama i onaj mali, beli, zatvoreni nazvan Most uzdisaja koji spaja Duždevu palatu i venecijanski zatvor.

Dok se odmaramo, jedan prelepi sivi golub sa ljubičastim prstenom oko vrata i tamnim krilima, sleće na
moju čizmu. Nisam sigurna da li je to sreća i da li sam tim kontaktom obeležena, ali sam se obradovala tom susretu. Setila sam se Brodskog koji je pisao o uzbudljivim gambitima koje izvode golubovi na
ogromnoj šahovskoj tabli trga, Piazza St. Marco. Taj ogromni trg neravne površine podseća me da šetam
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Foto: Sandra Požun

Krenuli smo prema centru, prema Trgu Svetog Marka i što se više približavamo centralnoj turističkoj
atrakciji, turista je tušta i tma. Svi slikaju svoje selfije, da bi imali dokaze svoje posete. U gužvi turista
čuju se melodije brojnih jezika, a prošetali su i italijanski karabinjeri. Na Trgu Svetog Marka smanjilo se
jato golubova, njihov mir i bezbrižnost proterali su turisti. Sad su se ptice preselile bliže pristaništu, bliže
gondolama i tu čekaju da ih turisti nahrane.
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dalmatinskim borovima koji polako trule i tonu u Jadransko more. Da li će Venecija zaista jednog dana
nestati zauvek, potonuti? Ne mogu da poverujem u to u ovom trenutku. Jedna misao Dostojevskog kaže
da će »lepota spasiti svet«, a ovaj grad je tako lep, tako autentičan, tako mističan, on je magija vraćanja u
prošla vremena, u srednji vek, u raskošnu renesansu i barok ... U središnjem delu trga dominira izduženi
narandžasti zvonik Svetog Marka, jedan od simbola ovoga grada, sa čijeg se tornja pruža prelep panoramski pogled.
Venecija je za mene ženski grad, koji je tako ljupko, tako bezbolno i tako harmonično ujedinio istok i zapad. Sve te raskošne mermerne čipke, barokne fasade, ulice, vile, palate, kupole, rozete, niše, karijatide,
kolonade, arkade, arabeske, freske, madone, svetice, opatice, golubice, gondole, jahte, barke, lože, maske, aždaje, sfinge, himere, karnize, anfilade, galerije, lampe, zavese ... vraćaju me u istoriju ovog grada,
vraćaju me u priče, legende i mitove. Sva ta lepota svoj odraz daruje vodama kanala, i titra u vodi koja je
u neprekidnom kretanju danonoćno donoseći energiju dalekih morskih pučina. Njenim ulicama, koje se
nisu promenile do danas šetali su Dante, Petrarka, Šekspir, Direr, Bajron, Dikens, Prust, Mopasan, Tarner,
Vagner, Man, Brodski … A sada njima šetam i ja.
Polako odlazimo na Akademski most i prelazimo kanal Grande, gde u daljini između vila izranja ogromna
bazilika, crkva Santa Maria della Salute (crkva Bogorodice od Spasenja) sva bela, čedna i nežna, sa impozantnom centralnom kupolom i jednom manjom i dva uzana zvonika koji podsećaju na minarete. Crkva
je remek-delo baroka i genijalnog arhitekte Longena, njenog tvorca. U svojim beleškama Longena je
zapisao »Biće to crkva kakvu svet do sada nije video«. Ta crkva je postala simbol ovog grada, podignuta
u 17. veku posle epidemije kuge, koja je odnela trećinu stanovnika Venecije. U znak zahvalnosti, stanovnici su izgradili reprezentativnu crkvu koja je postala remek delo zapadne kulture i umetnosti. Barokne
oltare su oslikali Tintoreto, Ticijan, Hoze de Korte, Alesandro Varotari … Za izgradnju platformi korišćena
je drvena građa iz Crne Gore. Zato joj se zadivljen njenim izgledom, već u prvoj strofi Laza Kositić obraća
sa izvinjenjem:
»Oprosti, majko sveta, oprosti,
što naših gora požalih bor,
na kom se ustuk svakoje zlosti
blaženoj tebi podiže dvor …«

138

Foto: Milan Petek Levokov

(»Santa Maria della Salute«, Laza Kostić, 1909)
Kostićeva pesma inspirisana ovom crkvom je kultna pesma srpske književnosti sa početka 20. veka, njegova najlepša, labudova pesma i najlepša zvučna pesma srpskog romantizma. Ona je više od opisa, više
od doživljaja, to je »pesma nad pesmama« koja pokušava da izmiri istok i zapad, pravoslavlje i katoličanstvo, himna je lepoti, poeziji i voljenoj, dragoj Lenki Dunđerski, ujedno i molitva Bogorodici, za spas, za
ljubav, za ponovni susret, pesma o umetnosti uopšte.
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Izdaleka gledam u niše ispunjene statuama, dekorativne karnize, kamene figure svetaca poređanih ispod kupole i kružnog balkona crkve, visoke,
vitke stubove sa raskošno ukrašenim kapitelima
u korintskom stilu i skladnim visokim portalom.
Crkva pleni svojom spoljašnošću, tako blistavo,
snežno bela, pa i venecijansko sunce, koje je u
svojoj putanji krenulo prema zalasku, osvetljava je tako ljupko, tako dražesno, tako spokojno.
Popodne prelazi u veče polako, bez žurbe, bez
napora. Ulazim u crkvu vidno uzbuđena, da saznam, da shvatim čemu se divio Laza, da doživim
tu emociju, da osetim tu bol i tu nemoć da se
promeni tok sudbine, poput mitskih junaka, da
pokušam da otkrijem tu ekstazu divljenja, jer čovek zanemi pred lepotom.
»A naša deca pesme su moje,
tih sastanaka večiti trag;
to se ne piše, to se ne poje,
samo što dušom probije zrak.
To razumemo samo nas dvoje,
To je i raju prinovak drag,
To tek u zanosu proroci slute,
Santa Maria della Salute.«
Crkva deluje da je kružnog oblika iako je sagrađena kao osmougaonik, pa primećujem simboliku u Kostićevim strofama u pesmi koje su oktave (sve osim poslednje). Crkva je uprkos tamnim
oltarima svetla i prozračna, sunce je osvetljava
popodnevnom svetlošću, u vreme kada su uobičajene popodnevne molitve i bogosluženja. Zapalila sam dve sveće za Lenku i Lazu, moj san se
ostvario, moja se želja ispunila, moje hodočašće
se obistinilo. Moje molitve su izrečene tu gde je
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(»Santa Maria della Salute«, Laza Kostić, 1909)

ljudska nada najveća, tu gde je lepota izvan vremena, tu gde je kosmička ljubav moguća.
Ta crkva je spoj istoka i zapada. Svojom spoljašnošću više liči na ortodoksne istočne crkve,
svojom unutrašnjošću na katoličke, ali ni njena
unutrašnjost nije potpuno katolička, jer tu su
ogromna kandila tako očigledan simbol istočnih
crkvi. Kako je moguće u jednoj građevini ujediniti istok i zapad, tako ljupko, tako skladno, tako
dražesno, tako bezbolno, tako lepo, tako čedno,
tako harmonično, tako oplemenjujuće, tako blaženo, a nije moguće u ljudkoj misli, u filozofiji, u
hrišćanskom učenju, u molitvi, u hodočašću? Da
li je Laza Kostić prvi koji je prevazišao te granice
deljenja i razdora, te zemaljske granice i shvatio
kosmičku suštinu zajedništva, u sjedinjenju, u
putovanju kroz prostor i vreme, kao našu neminovnost, kao našu jedinu mogućnost? Možda je
pesnik shvatio suštinu rastanka, patnje, gubitka
i bola koji oplemenjuje, koji daje smisao lepoti,
ljubavi, pa i prolaznosti. Večnost je i ispred i iza
nas. Ona je sveobuhvatna.
»Suza to dokazuje. Jer mi odlazimo, a lepota ostaje. Mi idemo u budućnost, a lepota je večna sadašnjost. Suza je pokušaj da se ostane, da se ne
ide, da se slije s gradom. Ali, to je protiv pravila.
Suza je korak nazad, danak koji budućnost plaća
prošlosti …«
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(»Vodeni žig«, Josif Brodski, 1991)
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PREDSTAVITEV AVTORJEV

SANDRA POŽUN

FEBRUARSKE ŠTEVILKE PROVINCE

MILAN PETEK LEVOKOV
Rojen leta 1960 na Ptuju, otroštvo je preživel v Veliki Nedelji (pri Ormožu), po študiju prava na ljubljanski
univerzi pa že vrsto let živi v Novi Gorici, kjer dela kot sodnik. Piše romane, kratko prozo ter poezijo; v
okviru kratke proze se je preizkusil skoraj v vseh zvrsteh in žanrih, saj piše znanstveno fantastiko, humor
in satiro, postmoderno prozo, realistične novele za odrasle in kratko prozo za otroke in mladino ter literarne potopise in reportaže. Za oddajo Lahko noč, otroci na Radiu Slovenija je prispeval že več kot sto
svojih pravljic. Doslej ima 30 samostojnih knjižnih izdaj, njegova proza pa je objavljena tudi v antologijskih zbirkah z drugimi avtorji.

ROBERT TITAN FELIX
Rojen leta 1972. Pesnik, pisatelj, publicist in urednik. Diplomiral iz slovenskega jezika s književnostjo na
Filozofski fakulteti v Mariboru. Izdal pet pesniških zbirk, Carpe diem!, Magnifikat, Benedictus, Pesem o
razbitem času in Pekel spomladi, pet samostojnih romanov, Portal, Kri na dlaneh, Sanja in samostan,
Pontifikat in Volosova čreda, s Štefanom Kardošem in Normo Bale sodeloval pri romanesknem projektu
Sekstant in z Lučko Zorko spisal pravljico Grimolda. Piše tudi kritike, eseje in publicistična besedila. Doslej
zabeležil nekaj revijalnih prevodov proze in poezije v hrvaščino, nemščino in madžarščino, tudi sam pa
se ob ostali dejavnosti sporadično ukvarja s prevajanjem.

ALEKSANDRA JELUŠIČ
Rojena leta 1976 v Mariboru. Po študiju ekonomije na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru se je
preselila na Ptuj, kjer že vrsto let živi in dela. Zaposlena je v podjetju Talum kot svetovalka za odnose z
javnostmi. Piše poezijo in kratko prozo. Izdala je knjigo kolumn, fotografij in pesmi, letos pa je izšla njena
pesniška zbirka Z jezikom ti pišem pesem. Je urednica strokovnega časopisa Aluminij, že vrsto let pa piše
potopise in intervjuje za različne časopise in revije. Ukvarja se tudi s fotografijo. Aleksandra Jelušič je bila
idejna, vsebinska in oblikovna pobudnica revije ter je tudi oblikovala prelom strani.

Rojena leta 1972 v hrvaškem Zadru, otroštvo preživela v Bujah v hrvaški Istri, po končani srednji šoli se je
preselila na Ptuj, kjer živi in ustvarja. Zaposlena v Slovenskem narodnem gledališču v Mariboru kot arhivarka. Ženska, neskončno zaljubljena v fotografijo in morje. Izraža se s fotografiranjem aktov, na ta način
izraža svoja čustva, sanje, želje, strahove, misli, upanja … Fotografija je zanjo najboljša terapija. Udeležila
se je nekaj skupinskih razstav, prav tako je imela že kar nekaj samostojnih razstav doma in v tujini, za
svoje delo je prejela tudi nekaj nagrad v Sloveniji in tujini.

SANDRA JAZBEC
Rojena leta 1982 v Novem mestu. V septembru 2010 je na ljubljanski Filozofski fakulteti pridobila naziv
univerzitetne diplomirane etnologinje in kulturne antropologinje ter v času, ki je sledil, objavila nekaj
znanstvenih, publicističnih člankov in monografijo. Pol desetletja kasneje na isti akademski ustanovi snuje doktorsko disertacijo na temo »Uspeh in Slovenci: zasnova Mesta uspehov na Slovenskem v dvorcu Turnišče«. Zato ker je izjemna občudovalka Ptuja in dvorca Turnišče ter kulturne dediščine ne jemlje vnemar.

NELI FILIPIĆ
Rojena na Primorskem leta 1964 – v tisočletju, ki je veliko obetalo, umrla pa bo v nekem drugem tisočletju, ki se je klavrno začelo – če se le da, od smeha. Po študiju grafičnega oblikovanja na ALUO je prepoznala, da so njena največja ljubezen knjige, in pri njih je tudi ostala. Rada počne marsikaj: strmi skozi
okno, čoha mačko pod brado, opazuje drevesne krošnje, vpenja besede v stavke, stavke v zgodbe, zgodbe
v knjige – lahko jih najdete na policah knjigarn in knjižnic. Živi v Ljubljani, kjer piše in objavlja zgodbe za
slikanice in stripe ter romane za mlade ljudi.

PREDSTAVITEV AVTORJEV
FEBRUARSKE ŠTEVILKE PROVINCE

VANJA LEBAR
Rojena leta 1974 v Murski Soboti. Študirala je na univerzi v Ljubljani, FF na Oddelku za pedagogiko in andragogiko. Kot šolska svetovalna delavka je službovala v Mariboru, M. Soboti, Razkrižju in Celju. Zdaj že vrsto
let živi v M. Soboti. Aktivna je na področju vzgoje in izobraževanja, projektnega vodenja in zavarovalništva.
Zadnjih nekaj let je po Sloveniji aktivna s predstavitvami avtorskega značaja. Iz svojega imena je naredila didaktično igro. Njeno kreativno pisanje sloni na zbranih in sestavljenih 5000–ih besednih oblikah.

OLENA PLANČAK-SAKAČ
Rođena u Ruskom Krsturu 1961. godine. Više od trideset godina živi i radi u Novom Sadu. Završila je
Filozofski fakultet, studijsku grupu Jugoslovenske književnosti i srpskohrvatski jezik u Novom Sadu. Od
1988. godine radi u NIU "Ruske slovo" na poslovima lektora, zatim novinara, a od 2000. godine do
danas na mestu urednika rubrika za kulturu i obrazovanje. Četiri godine je uređivala dodatak za književnost "Literaturne slovo", bila je član konkursnih komisija za izbor najboljih drama koje je raspisivala
NIU "Ruske slovo", kao i recenzent u ocenjivanju knjiga. Piše književnu i pozorišnu kritiku.

NATAŠA GREGORIČ
Rojena v Šempetru pri Gorici, kjer živi in ustvarja, kadar ni naokrog s svojim spačkom. Diplomirala je
2007 na beneški likovni akademiji (Accademia di Belle Arti di Venezia) s polaroid manipulacijo pri prof.
fotografije Guido Cecere – slikarstvo je prepletla s fotografijo. Njena strast so knjige in ilustriranje le-teh.
Upodablja besede in občutke v kompozicije z različnimi slikarskimi tehnikami – z akvarelom, guašem,
tušem in pasteli ustavlja čas v neskončnih prostorih. Samostojno se nadgrajuje na področju terapije kreativnega izražanja ter izobražuje v projektu Zagovornik – glas otroka pri Varuhu človekovih pravic.

MIROLJUB STOJANOVIĆ MIŠA
Moja priča počinje 10. avgusta leta 1956, u bolnici "Narodni front" u istoimenoj ulici u srcu Beograda.
“Moj život je protkan tananim nitima umetnosti, od muzike preko fotografije, likovne umetnosti ... do dizajna i WEB kreacija“. Diplomirani inženjer informatičkih nauka, zaposlen u Narodnoj biblioteci Srbije na
poslovima digitalizacije, živim u Beogradu. Zaljubljenik u fotografiju, 4 samostalne izložbe, 25 godina se
bavio pevanjem u horovima, solista hora. Oženjen, imamo sina Miloša od 19 godina.

JANJA JURANČIČ RAK
Rojena 1963. leta v Postojni. Klasično gimnazijo zaključila v Kamniku, nakar na Zdravstveni fakulteti diplomirala kot radiološka inženirka. Ker pa vrag semintja zareže v življenje, po poškodbi hrbtenjače leta 1987 ni več mogla opravljati svojega poklica. Parapleginjo je administrativno delo dolgočasilo,
zato je sledila svojemu daru in strasti. Zaljubljenka v besede zdaj že 15 let lektorira različne tekste.
Lani je vnovič postala urednica in lektorica Izziva, revije ljubljanskega društva paraplegikov. Povabilo
med 'Provincijalce', da pod drobnogledom križem kražem preveri njihove članke, ji je v izziv in ponos.

BOJAN MARAŽ
Rojen leta 1954 v Novi Gorici, kjer je končal Srednjo šolo za oblikovanje. Zadnjih 15 let živi in dela v Aziji, trenutno v Bangkoku na Tajskem. Kot mladi oblikovalec izdela šah za slepe, kar mu prinese državno
štipendijo za študij oblikovanja v Angliji. Po študiju se vrne v domovino, kjer dela kot svobodnjak in v
sosednji Italiji ustanovi oblikovalsko hišo Krea, ki jo vodi 22 let. V tem obdobju vzpostavi stik s trgi v ZDA,
Aziji in se kasneje osredotoči na Kitajsko. V vlogi oblikovalca, umetniškega vodje in lastnika oblikovalskih
agencij se podpiše pod 450 projektov, ki jih uspešno realizira v Italiji, Sloveniji, ZDA, na Tajskem in na
Kitajskem.

PREDSTAVITEV AVTORJEV

TANJA BOŽIČ

FEBRUARSKE ŠTEVILKE PROVINCE

Rojena leta 1973 na Ptuju. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je zaključila študij pedagogike in sociologije
kulture. Zaposlena na Ljudski univerzi Ptuj kot strokovna sodelavka pri mednarodnih projektih, predavateljica. Že tri leta se ljubiteljsko ukvarja s fotografijo, saj je v tem našla način sproščanja in uživanja. Skozi
fotografski objektiv, ki je najprej ujel njena sinova, pa je počasi začela iskati lepoto tudi v naravi in okolici
in gledati na svet z velikimi očmi.

BRANE PAVŠEK
Rojen 1965 v Trbovljah. Zaradi neobrzdane radovednosti je bil prvo polovico življenja razpet med naravoslovjem in družboslovjem, ne da bi si kje zares našel miren pristan. Po poldrugem desetletju oblikovanja
in programiranja spletnih aplikacij, www.avto.net je le ena izmed njih, z vmesno nekajletno epizodo ilustriranja medvedka Lina za Podravko ter priložnostnim oblikovanjem različnih revij in tiskovin, je končno
presodil, da je napočil čas, da razpne jadra in krmilo usmeri k obali mobilnih iger ter aplikacij in se naposled zasidra.

NATAŠA ŠVIKART ŽUMER

GREGOR JURKO
Rojen leta 1976 v bližini Maribora. Po študiju ekonomije in delu v različnih proizvodnih podjetjih se ustali
v Talumu, Kidričevo, kjer opravlja naloge produktnega vodje prodaje. V prostem času se ukvarja s pisanjem strokovnih člankov s področja ekonomije in marketinga za različne slovenske revije ter s pisanjem
kolumn za tovarniški časopis, ki pa imajo bolj humorno noto.

Rojena 1972 v Mariboru. Piše poezijo, pravljice za otroke in prevaja. Vodi Društvo MAUS, Založbo MAUS
in je njena glavna urednica. Je pobudnica in izvajalka festivala erotične poezije. Pobudnica in organizatorka številnih humanitarnih akcij za otroke. Publikacije: Venerine samoizpovedi, Miška želi postati
pevka, Ljubljana 2012, Dodiri duša, Znotraj sem pesem. Prevedena v angleški, italijanski, grški, romunski,
arabski, makedonski, hrvaški in srbski jezik. Prevodi njenih pesmi so objavljeni v mnogih mednarodnih
zbornikih in antologijah. Prejela nagrado za poezijo Litera 1999 v Mariboru. Mednarodne nagrade: Arte,
Srbija 2014, Balkanika 2014 v Romuniji in Književno pero, Hrvaška 2015.

PRIMOŽ STURMAN

STANISLAV ZEBEC STANČ
Samostojni ustvarjalec na področju kulture, rojen na Ptuju 1969. leta. Delujoč na področju fotografije
in videa ter filmskega snemanja. Avtor raznih fotografskih razstav, prav tako svoje fotografije objavlja v
lokalnih časopisih in revijah. Zadnja leta se bolj posveča video produkciji, redno sodeluje s Ptujsko televizijo PeTV ter ostalimi TV mediji, sicer deluje kot svobodni snemalec in fotograf. Odmevnejši projekti: od
1996–2005 pet samostojnih fotografskih razstav; fotografiranje in snemanje predstav v Gledališču Ptuj in
SNG Maribor; predstavitveni filmi in reklame za podjetje Talum; avtorski dokumentarni film Čari Maroka;
kot mentor prireja foto in video delavnice (CID Ptuj, Gimnazija Ptuj); glasbeni spoti (skupine Srečna mladina, Sleazy snails, Vox Arsana in drugi).

Rojen v Trstu leta 1980. Pred pol desetletja si je ustvaril novi dom na Krasu, v kraju Brje pri Koprivi, nedaleč od Sežane. Leta 2007 je diplomiral na Filozofski in leposlovni fakulteti Univerze v Trstu, lani pa
je opravil usposobljenostne izpite za poučevanje na šolah. Zaposlen je na Državnem izobraževalnem
zavodu Jožef Štefan. Sodeluje z oddajo Kulturni dogodki Radia Trst A in goriškim tednikom Novi glas.
Njegovi eseji, pesmi, prevodi in kratka proza so izšli v revijah Poetikon, Literatura, Apokalipsa, Sodobnost,
Mladika. Pred štirimi leti je v sodelovanju z Borisom Pahorjem za Slovensko matico uredil zbirko zapisov
Franca Jeze z naslovom In zgodil se bo čudež.

Prvo številko, izdano 1. novembra 2015,
je prelistalo kar 19.876 ljudi.

