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»Me ženske nismo plašne, ne 
zastrupljamo razuma, ne izogibamo 
se tveganju«: Claribel Alegría, pogum 
za resnico in pričevanjska literatura

In padli so moji bogovi
in padli so naklonjeni duhovi –
skrčili so se,
se zgubali
in porumeneli.
Komaj kak list
mi je ostal:
vseh skupaj
štiri ali pet,
morda še manj.
In še enkrat sem se stresla,
bolj besno,
a ti listi niso padli,
ostali so
kakor jekleni propelerji.

Claribel Alegría, In sanjala sem, da sem bila drevo, Korenine 
[Raíces], 1975.

V napornih trenutkih človeškega življenja odvečne stvari in 
besede odpadejo, šibke, varljive in zrahljane družbene vezi po- 
pustijo. Človeku, ki se je odločil iti po težji, samostojni in sin-
gularni poti, se pravi po poti courage de la vérité, to je poguma 
za resnico,* naj bo ta še tako partikularna in osebna – sicer pa  
* Seveda resnica tu ni opreproščeno pojmovana kakor kakšno esen-

cialno, enkrat za vselej postulirano ali naturalizirano razmerje do 
sveta, ampak je v foucaultovskem in bourdieujevskem pomenu sama 
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nikdar ni zgolj to, še zlasti ne, če vsi njegovi angažmaji in 
produkti pričajo o skrbi za bonum communis in ne za sebične 
koristi ali lastno slavo (osebna izkušnja je ključ do kolektivne 
in njen conditio sine qua non) –, po neurju ostane, če ima srečo 
in če je v preteklosti že zgradil trdne vezi ravnovesja in vza-
jemnosti, pravi pesnica, le nekaj jeklenih propelerjev. Le nekaj 
zanesljivih glasov. Toda življenje teče dalje in treba se je zbrati,  
kakor bi zapisala neka druga pesnica, June Jordan (1936–2002), 
narediti obračun dosedanjih del in dejanj, se okrepiti, znova 
preveriti svoje stališče in ga preoblikovati tako, da ga lahko 
uporabljajo tudi drugi, nadaljevati na svoji poti še bolj zavzeto  
(gl. Korun, 2012, 7).

Ko sem leta 2008 v Kopru za naslednje študijsko leto 
(2009/2010) pri enem od predmetov zgodovinske antropologije 
(ki sva jih z Dragom Rotarjem napisala za primorsko univerzo) 
pripravljala predavanja o sociohistoričnih razsežnostih pesmi 
upora,* natančneje o vlogi glasbe (melodije, ritma in pomen-

produkt součinkovanja med življenjskimi, intelektualnimi in politič-
nimi zastavki osebe, ki govori – in je kot taka v razmerju do občih  
pogojev produkcije resnice v družbi, kjer oseba deluje (tj. do poli-
tičnega, ekonomskega in institucionalnega režima produkcije resnice 
v določenem prostoru). Resnica je potemtakem učinek sil, ki nanjo 
delujejo, in zmožnost osebe, da skozi delovanja, pritiske in prisile teh 
sil ohrani prisebnost, integriteto in etično držo, ne da bi zapadla v 
škripčevje dokse, ki jo ideološke sile ponujajo kot lažji izhod iz tega 
(nujnega) spopada. Več o tem v nadaljevanju.
* Cikel predavanj je zajemal 5 velikih tem: francosko revolucijo iz 

zornega kota nastanka Marseljeze; pariško komuno skozi Internaci-
onalo in njen pohod okoli sveta; špansko državljansko vojno skozi 
pesmi španskih borcev, ki so med drugim tako močno vplivale na 
bojne pesmi jugoslovanskih in slovenskih partizanov, ter pesmi druge 
svetovne vojne zoper nacizem in fašizem; protitok glasbenih in drugih 
emancipacijskih gibanj v 60. letih v ZDA zoper imperialistične držav-
ne apetite, sloneč na starih indijanskih, folklornih, afriških oz. afro- 
ameriških blues in drugih napevih in, naposled, pesmi odpora (Nueva 
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ljivih razmerij med njima, vibracije tona, intonacije) in besede 
(njene diahrone semantike in pomenljivih premen v različnih 
kontekstih) pri transmisiji kolektivne memorije v gibanjih upo-
ra med 18. in 20. stoletjem, še nisem vedela, kako pomembna 
bodo ta odkritja za moje kasnejše življenje. Tedaj tudi še ni-
sem vedela, nisem mogla vedeti, da moji fakultetni kolegi in 
kolegice pripravljajo veliko čistko zaposlenih z evfemističnim 
imenom »kadrovska racionalizacija« (in s posebnim prikritim 
poudarkom na kritičnih intelektualkah in intelektualcih), ki 
mi je vzela intelektualno in eksistenčno podlago za delo in ust-
varjanje v Sloveniji. Oba dogodka sta posredno pomembna za 
moje srečanje s poezijo Claribel Alegría in skorajda hvaležna sem 
jima, seveda zgolj figurativno, da sta me obogatila z izkušnjami 
in me utrdila na jasno začrtani poti, ki jo vseskozi čutim kot 
svojo.

Ko sem torej raziskovala materiale za dežele »odprtih žil« Latin-
ske Amerike (Galeano, 2010 [1971]*), sem lahko opazovala, kako 
izrazito drugačen od evropskega, še zlasti srednjeevropskega,** je 

Canción Latinoamericana) zoper diktature oz. vojaške hunte v deželah 
Latinske Amerike.
*  V oglatem oklepaju navajam letnico izdaje izvirnika.
** Kjer so odzivi na opresijo avtokratskih in totalitarnih režimov ome-

jeni na dispozitiv družbene matrice stasis: to je na produkcijo videza 
domnevne nevpletenosti (ljudi na pozicijah) v režimsko politiko v 
prvem planu, ki se naivnemu ljudstvu daje na ogled, in na nenehno 
kolaboracijo (teh istih družbenih agensov) z oblastmi v drugem, manj 
vidnem, z malomestno spodobnostjo zakritem planu. Tako je dispo-
zitiv družbene mimikrije dodobra zatesnjen: prvi člen ne deluje brez 
drugega, in v razmerju do tega dispozitiva so ljudje, ki se na katerikoli 
način zares (ne le na videz ali le z verbalizmi, ta karneval videzov je 
namreč sprejemljiv, saj se ujema z mejami spodobnosti) borijo za so-
cialno pravičnost, videti kakor klovni na pogrebni procesiji, surogatne 
marionete v tej groteski »realnosti«, povsem zlite z željami in zahteva-
mi režima (včasih čisto mehansko, spontano, nezavedno – tako da se 
vse odvija naturalizirano-naravno, tudi režim tako najbolje deluje), pa 
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odziv tega dela sveta na dehumanizacijo in depersonalizacijo 
angažiranih ljudi (posameznic in posameznikov), kako izos-
trena in nedvoumno vpisana v memorijo občutljivih ljudi je 
zavest o družbenih krivicah, kako izrazita in jasna je reakcija 
številnih posameznic in posameznikov na poniževanja, laži in 
spletke oblastnikov, na poskuse zatrtja ali iztrebljenja osebnih 
in kolektivnih memorij. Ne le matere (izginulih otrok) s Plaza 
de Mayo v Buenos Airesu, ki so v času diktature (ne pozneje, 
ko ni bilo več nevarno) dostojanstveno in teden za tednom tiho 
in s simboli izražale svoj protest do oblasti, ampak tudi glasbe-
nice (Violeta Parra, Mercedes Sosa, Soledad Bravo, Isabel Parra, 
Sara González, Sarita Gálvez, Isabel Aldunate idr.) in glasbeniki 
(Victor Jara, Víctor Heredia, León Gieco, Pablo Milanés, Sil-
vio Rodrígues, Daniel Viglietti, Gilberto Gil, Caetano Veloso, 
Alí Primera, Joaquín Sabina idr.), pesnice (Clementina Suárez, 
Claribel Alegría, Daisy Zamora, Nancy Morejón, Gioconda 
Belli, Rosario Murillo idr.)* in pesniki (Pablo Neruda, Roque 
so povzdigovane in čaščene. To velja za vsa polja družbene produkcije. 
Samo v takšnem, na glavo postavljenem (inverznem) družbenem dis-
pozitivu, ki je simptom totalitarizma, so namreč tisti, ki se borijo za 
večjo socialno pravičnost, nenehno degradirani, povzdigovani pa no-
silci družbenih anomalij, krivičnosti in zločinov vseh vrst. Seveda pa 
so posredniki, mediatorji, medijski intelektualci, tj. z vsem strinjajoči 
se »nekonfliktni« ljudje, ki delujejo v imenu sožitja in sopostavljanja 
neustreznih ravni druge ob drugo, denimo, fašistov in borcev zoper 
fašizem v isto ekvidistančno razmerje, dejanski profiterji te zgodbe. In 
prav ti žvrkljalci pomena, ti mešalci megle s svojim popolnoma spon-
tanim konformizmom so odgovorni za prolongiranje represivnih sis-
temov (običajno gre za »intelektualce« in družbene »elite«, za ljudi tik 
pod oblastniki, za njihove blazirane govorce in »intelektualne« šepetal-
ce, bogato založene z evfemizmi). Ta aberativna, patološka in patogena 
družbena struktura z vsemi štrlečimi rebri in vso bedo človeških prevar 
se seveda nikdar ne vidi bolje in v vsem svojem sijaju kakor tedaj, ko v 
deželi vladajo zaostrene družbene razmere: politično-ekonomska kriza 
in nečloveška revščina.
* Za revolucionarne pesnice Srednje in Južne Amerike gl. članek Me-
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Dalton, Otto René Castillo, Ernesto Cardenal, Mario Bene-
detti, Manlio Argueta, Argueles Morales, Leonel Rugama idr.) 
ter številni drugi ustvarjalci/ustvarjalke in intelektualci/intelek-
tualke niso niti neprizadeto čakali na odrešitev križem rok niti 
spontano in neodgovorno zdrsnili v režimsko govorico, ampak 
so se nasilju oblasti nedvoumno zoperstavili. V času najhujših 
primežev diktatur so se organizirali tako, da so v kar obsežnem 
subverzivnem spletu posameznikov/posameznic, skupin in 
omrežij nemoteno kljubovali, dalje izrekali in prenašali besede in 
imena, ki jih je oblast skušala izbrisati in potisniti v pozabo.* Pri 
tem so uporabljali različna sredstva: melodije, geste, tihe pro-
teste, letake, kodirano govorico, ilegalni tisk ali druge simbolne 
in materialne akte upora zoper opresijo. In v tem niso bili osam-
ljeni ali edini, podobno so delale tudi številne druge skupine 
intelektualcev in ustvarjalcev, vsaka na svoj način – in tako je 
vsaka od njih gradila droben svetel pramen upanja v skupnem 
plamenu luči za prihodnost.** 

lisse Hussain, 2007, za španske pesnice Generacije 27 gl. Pepa Merlo, 
2010.
*  Luisa, protagonistka v knjigi Claribel Alegría Luisa v deželi realnosti, 

nam razkriva soroden kod delovanja, namreč, da »se moramo mrtvih 
spominjati, jih imenovati, da ne padejo v limb« (Alegría, 1987, 13).
**  Zgodba, ki jo v svoji avtobiografiji pripoveduje urugvajski pisatelj 

in aktivist Eduardo Galeano, zaradi režima v Urugvaju po vojaškem 
udaru leta 1973 tudi sam pregnan v sosednjo deželo (kjer je izdajal 
revijo Crisis), je odlična ilustracija te trdne intelektualno-emocional-
ne volje in kolegialne mišljenjske povezanosti, ki temelji na diskusiji 
in pluralnosti pogledov, pa tudi na trudu in tveganju, investiranim v 
pridobitev ključnih informacij (atributi intelekta in osebnih tveganj 
so domala – z nekaj izjemami – povsem neznani srednjeevropskemu 
prostoru): »Danes sem izvedel, da vsak mesec, ko izide revija, skupina 
mož prečka reko Urugvaj, da bi jo prebrala. Kakih dvajset jih je. Vodi 
jih profesor, ki jih ima nekaj čez šestdeset in je bil dolga leta zaprt. 
Zjutraj odrinejo iz Payasandúja in se podajo na argentinsko ozemlje. 
Vsi skupaj kupijo en izvod Crisis in zasedejo bližnjo kavarno. Eden 
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Pripadniki in pripadnice teh skupin so, bodisi z glasbeno bo-
disi z likovno ali s kakšno tretjo govorico, vzdrževali državljansko 
nepokorščino živo, v zavesti so ohranjali, komemorirali so posa-
meznike in posameznice (npr. Victorja Jaraja),* ki so se borili 
proti nasilju oblasti in ki svojih življenj in nadarjenosti tako 
niso zastavili zaman. Šele skozi nadaljevanje boja se namreč 
izpolnijo osnovni pogoji, zaradi katerih lahko postanejo imena 
in besede ljudi iz preteklosti pomembni, ne le mrtve črke na 
papirju, ki skozi čas utonejo v pozabo. Šele skozi kontinuum 
upora postanejo pretekle izkušnje vitalni oprijemki, saj prav 
skozi izkušnje naslednic in naslednikov sporočila, spoznan-
stran za stranjo glasno bere vsem. Poslušajo in razpravljajo. Berejo ves 
dan. Ko končajo, pustijo revijo za darilo lastniku kavarne in se vrnejo 
v mojo državo, kjer je prepovedana. ›Že samo zaradi tega,‹ si mislim, 
›se jo splača izdajati.‹« (Cit. po spremni besedi Gašperja Kralja v Gale-
ano, 2010 [1971], 373, v op. 2.)
* Victor Jara (1932–1973), čilski pesnik, kantavtor in militant, mo-

rebiti največja ali vsaj najbolj znana ikona boja zoper diktaturo v Čilu, 
je bil 14. septembra 1973 na santiaškem stadionu brutalno umorjen 
s strani Pinochetovih čet. Seveda po svoji smrti ni ležal pol stoletja v 
predalu kakor Srečko Kosovel, da bi celo še po tem času pooblaščenci 
s precej nekoherentimi interpretacijami in z dovodom njegove poezije 
po kapljicah, brez slehernega odpora ljudstva ali kompetentnih inte-
lektualcev, razvodeneli njegovo dejansko mobilizacijsko poetično in 
mentalno moč. Ravno narobe, Jarajevi glasbeni kolegi in kolegice, pe-
sniki in pesnice, prijatelji in prijateljice in drugi ljudje so v času doga-
janja samega prepoznali pomen njegovega boja, in memorija o njem, 
ki je obenem osebna in kolektivna, ni mogla biti nasilno prekinjena in 
skrotovičena s pomočjo ljudem podtaknjenih oblastniških reprezenta-
cij in predsodkov. Kjer laž s ponavljanjem ne postane že kar resnica (to 
seveda ni koncept, pa naj si kdo še tako želi, ampak ponujen ideološki 
model delovanja in alibi za tiste, ki jim ta model koristi), kjer ljudje ne 
dovolijo pozabe in se proti njej borijo na najrazličnejše načine, ne da 
bi se sredi dela in akcij sesedli in prestopili v vrste ležernega oportu-
nizma homogenizacije, laž in pozaba tudi ne moreta vladati, še manj 
triumfirati na kraju resnice samem.
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ja in dejanja iz preteklosti postopoma pridobivajo pomen in  
postanejo reference novih bojev, v zahtevah po socialni 
pravičnosti sorodnih nekdanjim. Ko sta se Ana Ahmatova in 
Nadežda Mandelštam na pamet učili Osipove pesmi, saj je bilo 
treba zapise sproti uničevati, sta počeli natanko to: upirali sta se 
pozabi, nasilni prekinitvi, zamolku, skrbeli sta za subverzivno, a 
kontinuirano transmisijo memorije, zelo pomembne memorije 
o nekem pogumnem osebnem in singularnem odporu (parrhêsia) 
zoper homogenizacijo kolektivne norosti, zoper amnezično po-
blaznelost, ki se začne pri izpuščanju imen in besed in se fizično 
udejanji v preganjanju ali uboju sočloveka (vsi izključevalni pro-
jekti so velike mračne manifestacije kolektivnega in individual-
no ponotranjenega in naturaliziranega nemišljenega), ki je (sin-
gularni odpor) v nadaljevanju prerasel posamičnost in je postal 
temeljna točka kolektivnega upanja in odpora. V slehernem, še 
tako majhnem odporu, drobni ljubeznivosti ali kolegialnosti na 
robu obupa, je skrita želja po vzpostavitvi bolj resničn(ostn)ega 
razmerja do sveta od tistega, ki je obče postulirano in uniform-
no; v uporniškem aktu je zametek tega, da bi bolje obvladovali 
svoje življenje in s tem pomagali življenjem številnih drugih. 
Izrekanje imen in besed, ki niso režimske ali so ekspli-citno 
protirežimske, pomeni oblikovati majhne, a pomembne žepe, 
mikroteritorije svobode, ki spominjajo na prostost Emily Di-
ckinson v drugem nadstropju 280 Main Street v Amherstu sre-
di 19. stoletja, zgoščeno v besedah, naslovljenih na nečakinjo: 
»Matty, tu je svoboda.« (Rich, 2003 [1975])* Ljudstva Srednje 
in Južne Amerike se očitno veliko bolje (od evropskih) zavedajo 
velikanskega pomena pluralnih kolektivnih memorij za obliko-
vanje normaliziranega demokratičnega družbenega ravnovesja 
in neponarejene zgodovine. 

* »Matty, here’s freedom.« Gl. Rich, 1993, 178, v eseju z naslovom 
»Vesuvius at Home: The Power of Emily Dickinson« iz leta 1975, na 
straneh 177–195.
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Nekje med temi spoznanji o mnogoterosti odzivov in recep-
cij so mi prek urugvajskega pesnika Maria Benedettija (1920–
2009)* v roke prišle pesmi salvadorskega pesnika Roqueja Dal-
tona (1935–1975),** med katerimi so nekatere stale temeljno 
kakor gore in kljubovale temi kakor mogočni svetilniki v vihar-
ju. Takih pesmi in pričevanjske literature sploh, ki bi na jasen 
in večplasten način tenkočutno prevajala družbeno dogajanje 
v simbolizacijski literarni prostor, v slovenski tradiciji ni; nekaj 
močnih in v spoznanjih temeljnih transformativnih pesmi je le 
pri Francetu Prešernu in poznem Srečku Kosovelu, nekaj jih je 
še pri posamičnih avtorjih in avtoricah (a ne v obsegu opusov, 
ampak v sporadični obliki, kar je zagotovo že učinek sistem-
ske strategije razbijanja avtonomnosti mišljenja in nevšečnih 
platform), a tu me je čakal opus takšnih pesmi, druga drugi 

* Ki se je v lepi pesmi Zapornik, ki opazuje svojega sina (Hombre preso 
que mira a su hijo) poklonil soborcu in kolegu Victorju Jaraju. Mario 
Benedetti je tudi vrsto let sodeloval v angažiranem tandemu z enako 
politično izostrenim in jasno (zoper družbena ščuvanja in izključeva-
nja) pozicioniranim glasbenikom Danielom Vigliettijem.
** O Daltonu sem v zadnjih nekaj letih pisala in predavala na več 

mestih, večkrat sem javno predstavila njegove pesmi (gl. Kramberger, 
2011; 2012a in 2012b). Naposled je njegova poezija kot hommage 
pesniku vključena tudi v mojo dramo Če utišate pevca/pevko (2011), 
ki smo jo z veliko dobre volje in optimizma z mojimi nekdanjimi 
študentkami in študenti ter nekaterimi pesnicami in pesniki v letih 
2011/2012 uspeli spraviti do ene javne uprizoritve v Murski Soboti 
poleti 2012 (gl. Kramberger 2011/2012). Cenzurna in nepojmljivo 
nizkotna politična intriga, ki je sledila, se je očitno morala zgoditi iz 
številnih razlogov, znanih slovenskim literatom, pesnikom in kriti-
kom; morda jih bo nekdo nekoč raziskal. A sled in inovativna smer, 
ki smo jo v gledaliških prijemih ubrali, sta vendarle ostali jasni in do-
kumentirani. Zdaj, po dobrem letu in pol, vidim lansiranje sorodnih 
gledaliških idej po slovenski gledališki sceni in pozive, naj se ustvarja 
(protestne, uporniške ipd.) drame, kakršna je bila naša (zoper neolibe-
ralizem in podobne opresivne režime).
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so sledile, nato njegova proza, pričevanje o Miguelu Mármolu 
z enakim jasnim sporočilom … medtem ko so bila sorodna 
besedila v zobatem kolesju province, od koder sem, drugo za 
drugim obglavljena, v razsežnosti družbenega transferja pa 
še dodatno ideološko amortizirana. In tako bo ostalo, dokler 
najširše literarno občinstvo slovenskega jezika (ne specializirani 
pooblaščenci in pooblaščenke) ne postane bolj državljansko 
emancipirano, samo svoj razsodnik, in jih ne začne brati v 
zahtevnejših bralskih legah, dokler, skratka, ljudje sami ne 
začnejo misliti, živeti in se oprijemati lastnih spoznavnih izkušenj 
in ne bodo sami doumeli, kako pomembne tedaj postanejo 
izkušnje ljudi iz preteklosti, katerih sestavni del je tudi poetična 
govorica močnih pesnikov in pesnic. 

Tu, potapljajoč se na eni strani v nevihtne oblake zgodovinske-
ga dogajanja in njegovih napornih mikrokontekstov, na drugi 
pa v mehke, duhovite in izostrenih spoznanj polne, a človeško 
tople in razgibane Daltonove pesmi, sem naletela na besedilo,  
z naslovom »Roque Dalton: pesnik in revolucionar«, v katerem 
se nikaragovsko-salvadorska pesnica Claribel Alegría spominja 
svojega revolucionarnega pesniškega sopotnika in prijatelja, 
ki ga pravzaprav, čeprav sta si od leta 1965 dopisovala (precej  
o kulinaričnih recepturah, manj o politiki in poetiki), ni nikdar 
srečala v živo (Alegría, 1996b): 

Njegova bogata umetniška produkcija, prekinjena pri šti-
ridesetih letih, ostaja monumentalen artefakt: pričevanje 
o njegovem potovanju, polnem zavojev, skozi 20. stoletje, 
ki je na eni strani razkrivalo njegovo protislovno, dialek-
tično in ljubezensko-sovražno razmerje s Salvadorjem, tj. 
z deželo, v kateri se je rodil, tako v času eksila kakor v času 
vrnitve, na drugi strani pa razgaljalo tako življenje kakor 
njegovo delo. Kot taka je fino izbrušen skalpel spremembe 
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– tako v besedi kakor v dejanju –, medtem ko sam pesnik 
živi v globoko nepravični, stagnirajoči družbi. […]
Kot oseba je Roque žarčil prekipevajočo vitalnost, ki je 
razsvetljevala slehernega od mnogoterih aspektov njego-
vega življenja: njegovo poezijo, njegov neusmiljeni čut za 
samoposmehovanje, njegovo revolucionarno voljo, njego-
vo nezmotljivo radovednost, njegovo potrebo, da bi spo-
znaval in pojasnil zapleteni in protislovni svet, v katerem 
se je gibal.* 

 
In tako se je začelo: moje prvo srečanje s pesnico se je zgodilo 

skozi njen zapis, namenjen salvadorskemu pesniku-revolucio-
narju. Nisem pa še vedela, da je tudi njena poezija globoko re-
volucionarna in transformativna, da je prav tako eden od izvirov 
vitalnosti in poskusov nagovarjanja zapletenega in protislovnega 
sveta, ki pesnico obdaja, s perspektive onkraj narcisističnih ogle-
dovanj, četudi je lahko jasno, da Daltona kajpada ne bi zmogla 
niti opaziti, ko takšna ne bi bila tudi sama.

Moja narcisistična faza 
mi je v nadlego,
raje se spominjam ljudi, ki so dajali,
ki so se dajali
Roque Dalton,
Cortázar,
Salarrué:
alpinisti
na gorskih verigah neznanega.   

(iz pesmi Nedosegljiva zvezda)

* O Roqueju Daltonu govori tudi Alegríina pesem Smrtni skok, ki je 
vključena v slovenski izbor, omenja pa pesnica pesnika tudi v številnih 
drugih pesmih.
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Knjige Claribel Alegría, ki sem jih nato teden za tednom 
naročala prek spleta, so prihajale v rednih časovnih razmikih, ki 
so mi dopuščali mirno, zbrano branje in potapljanje v pesničino 
govorico, kasneje tudi v prozo in eseje. Pesem ne steče, bi rekel 
Alain Badiou, če se vanjo ne namestimo – in v Alegríine pesmi 
sem se nameščala kakor v prijetne kopeli, pesmi so me sproščale, 
krepile, masirale, z njimi sem potovala, ugotavljala, kaj se v njih 
dogaja, kako se giblje misel, kako se spreminja njihov relief, 
kakšna je klima, kako me govorica nosi. Ta (pesniška govorica) 
me je z nenadnimi bližinami in odmiki, s strukturno sorodnimi 
vzorci in spet z drugačnim sociohistoričnim mikrokontekstom 
in odzivi, presenečala in nagovarjala. 

Nikdar več se ne vrne ta dež,
ne pramen svetlobe
na gorski pečini,
ne obroba 
tega oblaka,
ne tvoj bežni, nepremični
smehljaj,
nikdar več ta trenutek,
ki se že poslavlja
skozi tvoje oči.  

(iz pesmi Deževen dan v knjigi Luisa v deželi realnosti)

Pesničina vitalna razmerja do življenja in vseh njegovih obra-
tov, zlasti še tistih nelagodnih, kakršne so nesreče, katastrofe, 
vojne, celo do smrti, ki je v poetiki Claribel Alegría z življenjem 
zvezana z neizključevalno funkcijo, so me presunila. Kratko pe-
sem, ki sledi, sem uporabila kot moto svoje zadnje knjige Z roba 
klifa (2011):

Algerija TEXT.indd   193 14.Mar.2013   8:42 AM



194

Žalost 
ne shaja dobro z menoj,
odpeljem jo proti življenju
in izpuhti.   

(pesem Žalost ne shaja)

Njena odločna volja, da izgubam navkljub ostaja trdno vpe-
ta v tokove življenja, da je življenju predana do zadnjega kot 
korenina, ki neizprosno vrta v trdo prst, kar sem sicer poznala 
iz številnih izkušenj pesnic aktivistk, kakršni sta June Jordan 
in Audre Lorde (1934–1992) ali pa Muriel Rukeyser (1913–
1980), je bila temeljna. Takole pravi v pesmi Korenina sem:

Več kakor zloščen kamen,
več kakor jutranji prah,
več kakor sanje drevesa,
cveta ali sadeža:
korenina sem
brez leska,
brez prihodnosti,
slepa za prerokbe,
utrjujem tla,
ko valujem skoznje
[...]
Življenje, ki ga moram živeti,
me ne potroši,
na mojih ustnicah,
so razpoke

K takšni življenjski dispoziciji, ki veliko da na oblikovanje 
človeško in korektno organiziranih skupnosti, nekako samo- 
dejno sodita prav tako nepogrešljivi kategoriji kolegialnosti in so-
lidarnosti med člani kolektiva, s posebno pozornostjo do žensk, 
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ki jih Alegría v vseh svojih delih, še zlasti pa v pričevanjski prozi, 
obravnava z značilno humorno, naklonjeno in ljubeznivo senzi-
bilnostjo. Tu gnezdi tista najgloblja človeška zaveza, ki – kakor 
je lepo zapisala Barbara Korun (2012, 9) – sega onkraj razlik in 
ki ni pasivno motrenje situacije ali pasivno čakanje na njen izid, 
da bi se potem razvrstili na stran zmagovalcev, ampak nemu-
doma reagira na zlorabe, spletke in (pretežno paternalistične) 
frivolnosti. Samo aktivna udeležba v lastnem življenju, v ka-
terem je skozi številne izkušnje sovražnosti svoje roke naoljila / 
z jezo / in s trdoto, lahko pesnico pripelje do spoznanja o tem, 
da se reprezentacijska raven podob o ženskah, ki jo motivirano 
vzdržuje tisti del populacije, ki ima od tega koristi, bistveno ra-
zlikuje od dejanskega stanja stvari in da ženske (dejansko) nismo 
plašne, / ne zastrupljamo razuma, / ne izogibamo se tveganju (oba 
navedka sta iz pesmi Antigona).

Vendar pa so predstave o druženju žensk, o solidarnosti med 
njimi in o vlogah, ki jih ženske igrajo v vsakdanjem življenju, 
v delih Claribel Alegría daleč od ideje o »ženskem getu«, raje 
se oprijemljejo zapletenih, tudi protislovnih ali absurdnih 
družbenih razmerij ter vzvodov. Nemalokrat jih avtorica zapelje 
v smeh ali jim doda humorno noto (tako si je težko brez na-
smeha predstavljati procesijo ljudi pod vodstvom pokroviteljske 
donje Adele, ki v globoko jamo na hišnem vrtu – da je ne bi 
snedli pujski – pokopava popkovino). Soočenja z družbeno 
realnostjo v obliki prelomnih dogodkov ali medosebnih kon-
fliktov so pojmovana pozitivno, kot emancipacijski sprožilci, 
s pomočjo katerih ženske postopoma začnejo snovati samoza-
vedanje, začnejo zavračati akomodacijo na patriarhalno matrico 
in se lotijo temeljitega preoblikovanja svojih življenj ter pogle-
dov na svet (prim. Jovanovski, 2011). Manuelova »nora« babica 
(definicija njene norosti je v zgodbi Babica in Zlati most dvakrat 
duhovito postavljena pod vprašaj: najprej verbalno in nato še 
skozi sam modus operandi te očitno kar prisebne gospe) s svojo 
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odločnostjo, da pomaga revoluciji, da je na strani šibkih in  
zatiranih, je izvrsten primerek literarne figure – ženske, ki je ne-
odvisna, samosvoja in ne potrebuje prav nobenih označevalcev 
za to, da bi bila kaj drugega od tega, kar je.

Claribelina lirična na eni strani in socialno občutljiva pesniška 
govorica na drugi strani me je prevzela, polnila me je, dotikala 
se je moje pesniške krajine, mojega imaginarnega »pohištva«, 
mojih spoznanj, jih soočala z novimi, drugačnimi možnostmi 
in včasih se mi je zdelo, da se nekateri elementi najinih pokrajin 
prekrivajo: je cedra mojega otroštva lahko kapokovec Claribel 
Alegría? Kaj je na metafori drevesa, da se postavi, da se vsili v 
središče neke poetike ali neke umetniške govorice? Razmišljala 
sem, ali se nekateri komunikacijski tokovi Alegríine imaginarne 
pokrajine lahko nadaljujejo v moji ali narobe (npr. reke in nji-
hova semantika, zorni kot merjenja socialnih krivic, breskev kot 
manifestacija življenja itn.). Kje so prekinitve pomena, razlike? 
Se sorodne misli in ideje, kakor je pred več kakor stoletjem 
zapisal Remy de Gourmont, res »oprijemljejo druga druge na 
najboljši možni način kakor Epikurjevi atomi«? (Gourmont, 
1983 [1899], 114.) Tu so bili tudi verzi, ki so izredno podobni 
in so nastajali na različnih koncih sveta v razmiku le nekaj let, 
včasih niti to ne. 

Seveda bližina ali oddaljenost od neke poetike nista nobena ra-
zloga za njeno vzpostavitev ali zavrnitev (veliko izvrstnih pesnic 
in pesnikov poznam in rada berem, ki mi niso tako blizu, kakor 
mi je poezija Claribel Alegría), pa vendar moram iskreno reči, 
da se mi je prilegla določena komplementarnost, bolj koncizno 
rečeno: spoznavna vzporednost poetičnih govoric v času, ko je 
bila moja poezija v Sloveniji razglašena za ne-poezijo s strani 
tistih, ki so pred nekaj desetletji oznanjali svojo avantgardno 
odprtost ali pa jo celo še zmeraj, tokrat le retorično, nosijo kot 
prapor, četudi so zdaj de facto varuhi barikad zoper domnevno 
ne-poezijo in imajo v rokah cenzorske instrumente za izme-
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ro konca poezije (kakor da bi ta zares obstajal). Les esprits se  
rencontrent, ne glede na to, ali njihove nosilke in nosilci živijo 
na različnih koncih sveta, mi je prešinjalo um, in ko sem se na 
pesniškem festivalu v Lleidi marca 2011 pri nekem prijetnem 
obedu s katalonskimi pesniškimi kolegicami in kolegi pogo-
varjala o svojem zadnjem literarnem potovanju s poetičnim va-
lom nikaragovsko-salvadorske pesnice in o svojih namerah, da 
bi njene prevode objavila, se je z druge strani omizja oglasila 
Pepa Merlo: »O, ja, seveda, Claribel Alegría – v Seattlu sem 
pazila njenega mačka,« in si poznavalsko potisnila sveže priprav-
ljenega in okusno začinjenega katalonskega polža v usta. Cla-
ribelin maček, ki sem ga poznala iz pesmi Savoir faire in še neka-
terih drugih pesničinih omemb, je zapečatil usodo knjige, ki jo 
držite v rokah. In »moja« mala divja črna mucka brez zobka s 
koprskega dvorišča je imela kremplje vmes. Ljubezen se začne  
z mačko(m) … pravi Hélène Cixous (1998, 116).

Zahvalo za to, da sem uspela to lepo literarno in imagi-
narno vesolje materializirati tudi v slovenščini in da je kn-
jiga zdaj na voljo med platnicami nove zbirke Kons v okrilju 
KUD Pólice Dubove in Zveze Modro-bela ptica v prvi vrsti 
dolgujem dragima pesniškima kolegicama in prijateljica-
ma Tatjani Jamnik in Barbari Korun, v drugi vrsti sem za 
nepogrešljive pripombe in nasvete v zvezi s prevodi hvaležna 
osebi, s katero me poleg številnih drugih niti veže neomaj-
na in trdna ljubezen, Bracu Rotarju. Naposled pa je tu še 
nekaj ljubeznivih jeklenih propelerjev, brez katerih bi nama  
z Bracom bilo življenje v Parizu ta trenutek bistveno težje, kakor 
dejansko je. Muchas gracias a todos.

***

Preden pa nadaljujem s kratkim esejem o pesničinih delih, 
pričevanjski vrednosti njenih govoric in njenih spoznavnih 
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zastavkih, se čutim dolžna bralki in bralcu pripisati še kratko 
pojasnilo glede izbora in organizacije besedil v publikaciji: 
pesmi, ki sem jih za knjigo zbrala iz različnih zbirk, namreč 
niso nanizane kronološko, ampak tematsko. In sicer si tematski  
sklopi sledijo takole:

V prvem ciklu z naslovom KAPOKOVEC* so zbrane pesmi, 
ki zaznamujejo ključne pesničine formativne kraje memorije. 
Od bolj osebnih in intimnih krajev zgodnjega otroštva (Santa 
Ana, kapokovec kot posvečeni kraj otroške memorije: kraj obre-
da, miru, kohezije, blagoslova), se cikel razpne v mogočen itine-
rarij, ki se sklene s kraji memorije velikih kolektivnih dogajanj v 
Srednji Ameriki in v svetu (Izalco, Guernica, Auschwitz, Belsen, 
Buchenwald, Hirošima, Palestina, Bosna, Ruanda, Tlatelolco, 
Sumpul idr.), ki jih pesnica opazuje in premerja na različne 
načine – bodisi iz zraka z ostrim očesom (pesem Krokarjevo 
oko) bodisi retrospektivno (v pesmi Z mostu) bodisi na kak 

* Kapokovec (špansko ceíba, latinsko Ceiba pentandra, sicer je  
kapokovec tudi simbol Portorika in Srednje Amerike) je veliko  
tropsko drevo iz družine slezenovk (kritosemenke), ki zraste v višino 
do 80 metrov. V spodnjem delu debla, ki lahko doseže med 3–5 me-
trov v premeru, ima debele in visoke podporne korenine, ki so njegova 
značilnost in so nemalokrat močno prepletene. Krošnja kapokovca je 
široka, veje močne. Listje je podolgovato – v obliki dlani, cvetovi beli, 
plodovi pa imajo obliko štruc. Obdajajo jih kosmi prediva, iz katerega 
delajo posebno volno (običajno za polnjenje blazin, saj je ni mogoče 
presti), imenovano kapok. Osrednje mesto kapokovca v tem ciklu in 
v Alegríini pesniški govorici sploh bi si zaslužilo posebno študijo, za 
katero tu ni prostora. Metafora (tega) drevesa kot središča pesničinega 
znanega in imaginarnega sveta in obenem strukturantne osi konstruk-
cije identitete je zanimiva iz zornega kota kartografije memorije (raz-
vejanost, metaforika korenin, imaginarna vraščenost, svoboda rasti v 
vse smeri, pogled neba, senca-zavetje kolektiva, geometrija spoznanj 
v obliki kroga, kroženja, potovanja okoli sveta-drevesa, simbolizacija 
Srednje Amerike ipd.) in ritualnih procedur, ki so v pesmih večkrat 
nakazane prav v zvezi s kapokovcem.
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tretji način. Pesnica se k tem krajem vrača, da bi jih ponovno  
premislila, da bi razumela razmerja med njimi in svoja razmerja 
do njih. Pred nami je izrazita pesniška topografija, ki vsebuje 
kraje, relief, znamenja, ljudi, živali, predmete in dogodke in ki 
izrisuje konture neke imaginarne topologije – kot sledi post-
opka oblikovanja neke partikularno-univerzalne resnice.

Drugi cikel sem imenovala ARS POETICA in vanj vključila 
pesmi, ki izražajo pesničin credo, njeno pesniško vizijo,  
njeno umeščenost v svet, njeno nezvedljivost na druge pesniške 
govorice, njeno specifično razliko in kvintesenco. Pesnica v 
pesmih tega dela preiskuje meje svoje pesniške govorice in svo-
jih zmožnosti. Tiplje za fluidnimi mejami med osebno, kolek-
tivno, umetniško in politično krajino.

Tretji cikel, DOKUMENTAREC, se razpira v močno, so-
cialno občutljivo poezijo nekaterih daljših – drugih pa spet 
čisto kratkih – refleksivnih in pričevanjskih pesmi. Alegríina 
pesniška govorica se tu kaže in giblje kot realno telo resničnega 
sveta, okušamo lahko njene brazgotine, udarce, modrice, vi-
dimo poškodbe, vrzeli, šive, tiho šepetanje zahtev po enakosti, 
hrupno vrvenje izkoriščanja, kapitalizma (zadnje v pesmih The 
American Way of Life, The American Way of Death). Velike pesmi 
tega dela, kakršna je v številne jezike prevedena pesem Doku-
mentarec, uporabljajo tehniko montaže, da bi bolje zgrabile 
sociohistorično materijo v pesniški in bralski suspenz.

SVET SE NE KONČA je naslov četrtega cikla, v katerem so 
nanizane pesmi rekonfiguracije mitoloških figur in pripovedi  
(v tem izboru gre pretežno za antične mite, sicer pa pesnica enak 
postopek uporablja tudi za latinskoameriške in druge mite), še 
zlasti ženskih likov. Pesniška govorica transponira in posoda-
blja njihova sporočila v smeri preloma s hegemonijo diskurza, 
ki ženskam zapira prostor simbolizacije. Ariadna tu (v pesmi 
Ariadnina tožba) nagovarja Tezeja, naj se vrne k njej, pri čemer 
ne pozna nobene ponižnosti, svojo jezo uporabi konstruktivno 
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in nima nobenega strahu pred drugimi bogovi: Moja jeza, pravi, 
je ognjena / in se bo vzpela / iz teh vod / do neba.

Peti, zadnji cikel, SLOVESA, spenja pesmi, katerih skupni 
imenovalec so poslavljanja, odhodi, nagovori smrti. Ta cikel 
komunicira tam, kjer se komunikacija običajno prekine: sko-
zi nezmožnost komunikacije v težkih predsmrtnih trenutkih, 
skozi hipostazijo medlih glasov ali tišin, skozi poglede in boleče 
odsotnosti, a tudi skozi vztrajnostni moment življenja, ki nas 
gleda z onkraj smrti, ki jih človek izkusi za časa svojega življenja.

Petim ciklom poezije sledita dva prozna sklopa, in sicer je  
v prvem prevedenih devet fragmentov in pesmi iz avtobiograf-
sko fiktivne proze-kolaža z naslovom Luisa v deželi realnosti 
(1987), v drugem pa so v dveh poglavjih in epilogu iz knjige, ki 
sta jo skupaj napisala Claribel Alegría in Darwin Flacoll, pred-
stavljena izredno zanimiva pričevanja gverilcev, ki so sklenili 
vzeti pravico v svoje roke in so septembra 1980 v Asunciónu (v 
Paragvaju) spravili s poti diktatorja Anastasia (Tachita) Somozo 
Debayla. Prevajalski del se sklene s pesničinim intervjujem s 
pisateljico in novinarko Araceli Otamendi iz leta 2006.

Eksil, pričevanjska literatura in boj zoper pozabo: 
ponovno vrisovanje krajev memorije na zemljevid 
zgodovine

Implikacije odkritega govora

Stara misel danskega fizika Nielsa Bohra, da je ustvarjalen 
posameznik komplementaren družbi, v kateri živi in deluje, na 
način solista v orkestru, je seveda koherentna: posameznik in 
skupnost sta drug drugemu potrebna (Bohr, 1985, 323–324). 
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June Jordan ni zaman ponavljala, da je njeno življenje »intimni 
obraz univerzalnega boja« (Jordan v: Ards, 2002, 64). 

Govoriti odkrito (franc parler), pisati odkrito (v kateremkoli 
žanru že) sta singularni in osebni dejanji, ki zahtevata pogum 
in odkritost pri obeh v komunikacijski akt vpletenih straneh: 
na strani govornika/govornice (avtorja/avtorice) pogum, da 
si drzne govoriti resnico, na strani poslušalstva/občinstva pa 
odprtost, odkritost, da to resnico sprejme kot legitimen parti-
kularni obraz univerzalnega boja. Ti dve komponenti se morata 
nujno srečati, če naj se misel (pesem, literarno ali kako dru-
go umetniško delo, pa tudi znanstveno spoznanje) nadaljuje 
v ljudski memoriji in naknadno preobrazi v družbeno akcijo. 
Prav prenos spoznanj v realnost je točka, ki povzroča največ 
preglavic, saj se vlade, ki ne delujejo v dobro ljudstva, običajno 
izrekajo zoper poseganje spoznanj v realnost, za status quo. Zara-
di tega obstaja vrsta družbenih mehanizmov, zapor in ovir, ki 
takšno spoznavno srečanje (utegnilo bi »opolnomočiti« ljudi, 
jih spodbuditi k mišljenju in jih spraviti nazaj k sebi) motivirano 
onemogočajo (cenzura, namerne negativne kritiške reprezent-
acije dela, izločenje dela iz obtoka – v bunker, pregon avtorja/
avtorice – tudi skozi medikalizacijski diskurz ali stigmatizacijo 
itn.). 

Eden od povzročiteljev neprijetnih zastojev v recepciji dela in 
njegovih spoznanj je tudi to, da se literarno občinstvo ne opre-
deli, da se ne zna, ne zmore opredeliti do literature, bodisi zato, 
ker ima premalo znanja, bodisi zato, ker nima dovolj poguma 
in je prestrašeno. Če občinstvo odpove zavezo, sta avtor in av-
torica v nevarnosti, njune družbene vezi so na preizkušnji. Kjer 
se ljudje sami ne izrečejo, ne opredelijo do umetniškega dela 
(kjer to počne le naročena in nadzorovana kritika, ki vzdržuje 
svojo lastno klientelo ne glede na njeno literarno vrednost), 
kakor ugotavlja že Badiou, ustvarjalec ali ustvarjalka ne moreta 
obstajati v sedanjosti. S subtilno kritiško spletko, ki ju odreže 
od zaledja, sta izločena iz skupnosti, v kateri živita, in iz jezika, 
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v katerem pišeta (še zlasti, če gre za jezik, ki ga govori majhna 
skupnost, je to mogoče doseči zlahka). Njuna akcija je omejena, 
njuno izhodišče je – zaradi kritiške in medijske intrige – odsot-
nost občinstva – konstitutivni manko. V tem smislu je antiopre-
sivno pisanje in vztrajanje na njegovih izhodiščih v vsakem pri-
meru in v precejšnji meri že kultura eksila. Četudi sta avtorica 
in avtor nemara še v »svoji« deželi.

Eksil in vklop druge perspektive

Eksil pomeni odmik od stare realnosti (nevzdržne, ker je za-
tohla in omejena, zaprta za drugačne poglede). Salman Rushdie 
ga označuje s trojno dislokacijo, ki prizadene emigrante (Rush-
die, 2010, 279–280). Pri prvi dislokaciji gre za deteritorializacijo 
(v tradicionalističnem diskurzu, ki pa za seboj potegne povsem 
drug epistemični horizont, kakor ga tu želimo evocirati, bi temu 
rekli »izkoreninjenje«), ki je izguba občutka varnosti, doma, 
zaščite. Druga je lingvistična dislokacija, ki človeku dobesedno 
iz rok iztrga njegovo ključno orodje, tj. sredstvo izražanja, izjav-
ljanja: jezik. Potrebna je reinvencija govorice v drugem jeziku, 
kar pomeni dodaten napor. Tretja dislokacija je družbena dis-
rupcija, v kateri emigranti izgubijo ali vsaj zelo zrahljajo vezi 
s svojim predhodnim socializacijskim okoljem. Zaradi te dis-
lokacije, ki je fizična in mentalna, se človek počuti izrinjenega 
iz skupnosti, katere kulturni kod dobro pozna. Tudi tu je potre-
ben napor, predvsem pa čas za vključitev v nov kulturni kod in 
za postopno izoblikovanje novih družbenih vezi.

Ko sta se Claribel Alegría in njen mož Darwin Flakoll odločila 
živeti v evropskem okolju in zatem še v različnih drugih državah 
sveta,* sta kot eksilanta živela zunaj primarnega socializacijskega 
* Claribel Alegría vztraja na tem, da se prava leta (prisilnega) eksila 

začnejo šele z umorom nadškofa Romera, ko je v času bivanja v Parizu 
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okolja in zunaj znanega kulturnega koda, vendar pa ju je obsežna 
svetovna hispanofona skupnost obvarovala pred lingvistično dis-
lokacijo, ki je morda – še posebej za literatke in literate – najbolj 
obremenjujoča od vseh. Vendar pa pesmi Claribel Alegría na-
kazujejo izhod iz te zazidanosti, saj pesnici nenehen – včasih 
napet in nepopustljiv – dialog s seboj ne dopušča, da bi obtičala 
na mrtvi točki nezmožnosti. V pesmi Moj raj na Mallorci v času 
eksila zapiše: 

Vsake noči
v mojem raju na Mallorci
vzidejo nove prikazni:
mrakobne prepirljive tožbe,
pesem slavčkov,
otroški jok,
že uveli pogledi 
dvajsetletnikov,
ki mi temnijo nebo.
[…]
in čeprav je morje mlačno
in te jaz ljubim,
je moj raj na Mallorci
zaprta soba,
ki jo vsako noč poselijo prikazni.

Emigrantka-eksilantka nosi svojo usidranost v sebi, v svojem 
imaginariju. Dokler vodi dialog s seboj, pa naj bo ta še tako trd 
in poln prikazni, je ta usidranost v ravnovesju. Zdi se, da je prav 
nenehna refleksija, kontinuiran dialog s seboj pogoj za to, da 
človek preživi dislokacije in da lahko znova zasnuje in preuredi 
svoj imaginarni svet ter lahko nadaljuje z ustvarjanjem, ne glede 
prejela klic pesnika prijatelja Roberta Armija o tem dogodku, čez ne-
kaj dni pa še klic bratranca (diplomata), naj se, če ji je kaj do življenja, 
raje ne vrača v deželo (Salvador). Eksil je trajal 11 let. Najhuje je bilo, 
ko je v Salvadorju umirala njena mati, pa ni smela ne na obisk ne na 
pogreb. O tem piše v pesmi Nedokončan obred.
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na prisilne dekontekstualizacije. Verjetno ni naključje, da sta 
se pesnica in njen mož, s katerim je Claribel Alegría literarno 
sodelovala v velikih proznih pričevanjskih projektih, prav v času, 
ko sta bila v eksilu, odločila razviti pričevanje v svojo novo literar- 
no izrazno obliko (Forché, 1999, xii), skozi katero bi zmogla 
zbrati glasove, ki so odmevali tudi v njiju, kakor da se oglašajo 
glasovi iz pozabljenih grobnic »apatridskega pokopališča«.* Med 
publikacije njunega skupnega pričevanjskega projekta sodijo:

1966: Cenizas de Izalco
1982: Nicaragua: La Revolución Sandinista. Una Crónica 
Política 1855–1979
1983: No me agarran viva: La mujer salvadoreña en lucha
1984: Para romper el silencio: Resistencia y lucha en las cár-
celes salvadorieñas 
1992: Fuga de Canto grande
1993: Somoza: expediente cerrado: La historia de un ajusti-
ciamiento 

Pričevanjska proza pesnici – poleg pričevanjske poezije, ki 
kontinuirano nastaja vzporedno (v ta tok je treba zajeti vsaj 
pesmi, kakršne so Dokumentarec, Z mostu, VIII. Krokarjevo 
oko, The American Way of Life, The American Way of Death) – 
omogoča, da politični kaos preoblikuje v notranji red, razume-
vanje in očiščenje. Avtobiografsko pričevanje Pepel iz Izalca, ki 
smo ga že omenili, stoji na začetku te pomembne serije, četudi 
druga velika dela, v katera pesnica in Darwin Flakoll vključujeta 
pričevanja številnih ljudi, privrejo na dan skoraj dve desetletji 
kasneje. Vmes je bilo potrebno iti skozi številne premene in 
usodne dogodke, da je avtorica spoznala pomembnost beleženja 
pozabljenih dogodkov z velikim kolektivnim impaktom. Pesem 
Z mostu omenja te premene, brez katerih bi pesničina življenjska 

* Cemeterio apátrida – tako si pravi Claribel Alegría in dodaja, da je 
mrtvih (in izginulih) preveč, da bi lahko vse pokopali.
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pot in z njo njena poezija bili bistveno drugačni:*

še moraš skozi
Roquejevo, Rodolfovo 
smrt,
skozi vse te 
neštete smrti,
ki te napadejo,
te zasledujejo,
te določajo 

Resnice torej ni brez učinkovanja na podlago, brez posega v 
realnost: začela se je, ko so knjige pričevanjske literature začele 
izhajati, zaradi česar recepcija ni bila vselej takoj mogoča, a ljudje 
v deželi, v regiji (drugače kakor v Srednji Evropi) so se sčasoma 
le izrekli, spoznali so vrednost te poezije za svoja življenja in 
spoznanja. Ker sta Claribel Alegría in Darwin Flakoll opravila 
številne intervjuje s preživelimi udeleženci in udeleženkami bo-
jev (tudi oboroženih), z njihovimi svojci, družinami, prijatelji, 
so dela nastajala neposredno iz teh različnih govoric. Njihova 
velikanska vrednost je v korekcijskem potencialu v razmerju do 
uradnih diskurzov o prelomnih dogodkih. Ta dela omogočajo 
in vzpostavljajo (od kanonične dominantne verzije) drugačne 
opornice za skupno memorijo ljudi in prek tega transformira-
jo osebne izkušnje v pričevanjsko vrednost, zaradi česar so 
nepogrešljiv prispevek k zgodovini odporov. 

* Claribel Alegría so duhovno in kognitivno oblikovali predvsem trije 
dogodki: poboj uporniških salvadorskih kmetov (1932), zmaga ku-
banske revolucije, ki je nakazala pot k izhodu iz združenodržavske 
hegemonije in tiranije v Srednji in Južni Ameriki (1959), in uboj sal-
vadorskega nadškofa Oscarja Arnulfa Romera, ki se ni hotel podre-
diti tiraniji in je skušal na lastno pest zaustaviti divjanje ustrahovanja 
(1980). Vsi trije dogodki so kolektivne travme in kot takšne name-
njene pozabi, kolektivni lobotomiji, ki je Claribel Alegría in Darwin 
Flakoll nista hotela dopustiti.
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Claribel Alegría na več mestih v svojih delih govori o kolektivni 
transformaciji, ki jo opravijo ljudje, ko se borijo za svoje pravice. 
Njihova zapuščina naknadno pomaga naslednjim generacijam 
vzpostaviti bolj človeške pogoje za življenje (Flores y Asencio 
in Alegría, 2000). Politična zavezanost, ki jo pesnica imenuje 
kar »nalezljiva bolezen« latinskoameriškega sveta, je reakcija 
ljudi na svet, v katerem živijo. Takole o politični angažiranosti 
razmišlja C. Alegría, ki je do nje prišla postopoma:

Kaj delam tu? Kam grem?
To sta zunanji eksistenčni in globoko politični vprašanji 
in ustvarjalni pisatelj in pisateljica posvetita svoje življenje 
temu, da bi nanju podajala odgovore, medtem ko se spoti-
kata ob nastavljene ovire in barikade iz bodeče žice v teku 
tega 20. stoletja.
[…]
Kaj sem delala, ko sem sedela ob strani, medtem ko so 
moji ljudje trpeli nepojmljivo represijo družine Somoza. 
Nekatere od mojih pesmi so se protestno izbrusile in  
z možem sva napisala roman o nočni mori mojega otro-
štva: poboju kmetov leta 1932. (Cit. Alegría po: Meyer 
ed., 1988.)

Spopad resnice z neresnicami, potlačitvami in popačitvami  
v interpretaciji dogodkov v prostoru in času (popačenja zmerom 
vsebujejo egotične primesi svojih nosilcev, to je tistih, ki na  
aberacije pristajajo zaradi lastnih vzgibov ali nerazrešenih frus-
tracij, ali tistih, ki ustvarjajo zmedo, kaos, da bi laže vladali) je 
nujen, neizogiben. Nakazan je v pesmi Z mostu:

Nikoli nisem našla reda,
ki sem ga iskala,
ampak vselej poguben 
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in skrbno načrtovan nered,
odmerjen nered,
ki raste v rokah tistih,
ki razkazujejo oblast,
medtem ko drugi,
tisti, ki glasno zahtevajo
pravičnejši svet,
z manj lakote
in več upanja,
umirajo mučeni
v zaporu. 

Nekonfliktnost ali izogibanje soočenju v tem procesu delovan-
ja resnice na podlago je znamenje odsotnosti subjektivacije, je 
znak pomanjkanja suverenosti in indic nezmožnosti za spre-
membe. Obenem pa je to lažja in navidezna pot iz situacije, ki 
nima dovolj potenciala za vsebinske konfrontacije in jih zato 
nadomesti s spodobnostjo (z zlagano formo). V pesmi Slovesa 
je naratorica pesmi nekajkrat na tem, da bi izrekla resnico, ki 
jo tišči, a se ji vsakokrat – zaradi okoliščin, ki jih vzpostavlja 
sorodniška konstelacija – zatakne v grlu:

Kako je mogoče, da ne vidi 
vse te nakopičene revščine,
da ne sliši tega joka,
skritega za vpitjem,
da ne sprejme sporočila
teh oči?
[...]
Alberto, ki me poučuje,
naj neham sejati sovraštvo 
s pisanjem,
in jaz s svojim pripravljenim stavkom,
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zataknjenim v grlu.

Izrekati resnico (epimeleia heautou) pomeni uporabljati svojo 
svobodo za odkritost in ne za prepričevanje, za resnico in ne 
za laži, polresnice in demagogijo. Pomeni izpostaviti se tve-
ganju namesto ostati v varni ovojnici udobja, pomeni rokovati  
s kritiko in etiko, ne pa z laskanjem in moralno apatijo (Fou-
cault, 1996).* Konfliktni ton znotraj pričevanjske literature 
pomeni prednost, saj je njegov emocionalno-politični naboj 
prav tista kategorija, ki pričevanju dodeljuje smisel in priča  
o avtentičnosti nekega protitoka, protesta, o človeškosti in ne  
o mehaničnosti nekega partikularnega dogajanja in akomodaciji 
nanj. Argumentiran spopad med nasprotnimi stališči (polemi-
ka, spori med različnimi skupinami, programi, manifesti itn.), 
o katerem govorim – in nikakor ne diskurz preseganja nasprotij 
(ki je sam del problema, ne pa tudi rešitve), ne da bi jih najprej 
razgrnili in skušali razumeti, ki se torej niso dala na ogled in se 
niso soočila – je conditio sine qua non za resnico: omogoči jo, 
skozenj jo je šele mogoče videti v njenem nastajanju/postajanju, 
jo argumentirati in afirmirati. 

Resnica politične poezije oz. pričevanjske literature je 
potemtakem prav v tem spopadu, v njegovih razmerjih in v sin-
gularnosti pesnikovih ali pesničinih odzivov na ta spopad. Izhaja 
iz tega spopada s svetom, iz te z realnostjo soočene ireverzibilne 
in neodtujljive razlike, iz tega notranjega ali zunanjega eksila, 
pregona, linča, obrekovalskih odmikov, ki jih namesto realne 
podobe človeka in vsebine njegovih del motivirano ustvarijo 
kroženja mnenj in predsodkov. Ni je brez spopada z realnostjo, 
ni je brez telesne udeležbe (udeležbe utelešenih vednosti) in 

* Pri čemer ima Michel Foucault samo etiko za reflektirano obliko 
svobode. Iztok Osojnik (2006 in 2011b) k temu dodaja pomembno 
spoznanje, da šele na ozadju zla in v razmerju do njegovih vsakdanjih 
manifestacij lahko merimo in ocenjujemo realnost etičnih izhodišč.
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njene družbene refleksije:*

Plula sem z Reko navzgor –
proti toku
sem plula, 
skočila na breg
in začela tavati
po nevarnih poteh.
Telo me je vodilo,
me vleklo s seboj;
[...]
Tip, vonj
okus,
sluh in vid –
pet čutov 
me je izsušilo,
me vžgalo od ljubezni,
me izstrelilo.
Z njimi sem lahko zgrabila
poezijo,
toda odletela je,
odletela.  

(iz pesmi III. Čebelja matica)

* Skratka: pesnik oz. pesnica politične poezije ali poezije upora, pro-
testa, močne transformativne poezije (gl. moj koncept transformativnih 
diskurzov iz leta 2002 v članku Kramberger, 2002) s potencialom za 
družbene spremembe, katerih poezija je že kar apriori sprejemljiva s 
strani establishmenta in njegovih mnogoterih pripadnikov, ne obsta-
jata, ne moreta obstajati. Sta zgolj pravšnja ideološka nadomestka, ki 
uporabljata »pesniški« žargon pravšnjosti (Jargon der Eigentlichkeit), ka-
kor bi rekel Adorno. 
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Pričevanjska literatura

Pričevanjska literatura je eksplozija glasov, ki razbijejo kalup 
postulirane nujnosti, da bi naredili prostor za možno in za 
odpor; je vdor heteronomije v polje homogenosti.* Ko se pojavi 
tam, kjer oblast zahteva homogenizirano in unificirano verzijo 
dogodkov, je konflikt že tu. Pričevanjska literatura je nekakšen 
vzporeden imaginarij, je ponovna vzpostavitev zabrisanih krajev 
memorije, katerih mreža nas volens nolens drži v razmerjih in 
diktira naše delovanje. Zanimanje za pozabljene kraje, imena, 
ljudi, geste, za utišane glasove zgodovine, kjer se kondenzira in 
manifestira izčrpani ali blokirani kapital kolektivne memorije, 
sodi v to senzibilnost. 

Socialno občutljiva pričevanjska literatura, med katero 
prištevamo tudi politično poezijo,** ne more v nobenem primeru 
biti ne mimetične narave in ne imeti konfesionalnega značaja 
(Forché, 2011a), saj gre za zapleten proces simbolizacije, v ka-
terega temelju pa je kljub temu neposreden prenos dejanskih in 
konkretnih izkušenj ljudi na simbolno raven. Ko je leta 1966 
izšla skupna knjiga Claribel Alegría in Darwina Flakolla Pepel 
iz Izalca, ki je opisovala poboj (matanza) 30.000 kmetov v času 
salvadorskega diktatorja Maximiliana Hernándeza Martíneza 
leta 1932 (sedemletna pesnica je prizore lahko opazovala skozi 
okno, saj je živela nasproti vojašnice), so jo salvadorske oblasti 
* Za bolj akademsko in klasično definicijo pričevanjske literature bi 

lahko po Ricardu Roqueju Baldovinosu (2000, 14) izpostavili dva  
njena aspekta, in sicer, prvič, refleksijo niza družbenih sprememb, ki 
se v pričevanjski literaturi artikulirajo skozi literarno naracijo ali pe-
sniško misel, in, drugič, njen prispevek k reinterpretaciji družbene re-
alnosti prek imaginarne ravni, saj pričevanjska literatura komemorira 
tisti del družbene realnosti, ki vstopa v tišino in prav zaradi nje znova 
izstopa skozi literarne žanre in pričevanja.
**  O politični poeziji gl. Kramberger, 2011 in 2012a in b. Prim. Osoj-

nik, 2011a.

Algerija TEXT.indd   210 14.Mar.2013   8:42 AM



211

prepovedale (človek pomisli na Voltaira in njegovo izjavo, da je 
nevarno imeti prav, ko se vlada moti), dale v bunker, kasneje pa je 
postala učbeniški zgled odkritega govora (parrhêsia), pričevanja 
zoper nasilje političnih represalij v imenu socialne pravičnosti. 

Tako na ravni prozne kakor na ravni poetične govorice Claribel 
Alegría kljubuje, grize roko, ki jo hrani – in tako je tudi prav. 
(Obgrizena roka se zaceli, ne moreta pa se zaceliti odsekana roka 
ali ročna proteza.) V sklepnem delu pesmi Dokumentarec je na 
izostren način prikazana abeceda bolezenskih simptomov neke 
zablodele družbe (seveda tiste, ki jo pesnica dobro pozna): 

Tovornjak 
s hrumenjem odhaja
izpred kašče.
Rjove navzgor po hribu
in zaduši učno uro:
A za alkoholizem,
B za beznico,
C za cenzuro,
D za diktaturo,
E za eksploatacijo,
F za fevdalno oblast štirinajstih družin
in tako dalje, in tako dalje, in tako dalje.
In tako dalje dežela,
ranjena dežela, otrok,
jok,
obsesija.

Čisto posebno pričevanje, katerega tri poglavja sem zaradi  
ilustracije in zgodovinske vrednosti vključila v pričujoči iz-
bor, nudi knjiga Somozova smrt (1993). V njej skupina ljudi – 
večinoma članov in članic argentinske Revolucionarne delavske 
stranke (PRT) – poroča o svojem načrtovanju in izvedbi usmr-
titve diktatorja Anastasia Somoze med letoma 1979 in 1980. 
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Claribel Alegría in Darwin Flakoll sta intervjuje s compañerosi 
naredila že leta 1982, vendar sta objavo materialov iz raznote-
rih družbeno-političnih razlogov zadržala vse do leta 1993. Ne 
da bi se tu spuščala v rezoniranje o zunajpravni upravičenosti 
usmrtitve, za katero nisem usposobljena, naj le še podam kratek 
in zanimiv zapis, ki ga navaja Eduardo Galeano v svojem delu 
Stoletje vetra* (cit. po Evans, 2007), in napotim bralko in bralca 
tega zapisa na branje prevodov. Ko je novinar v Managui vprašal 
sandinističnega poveljnika Tomása Borgeja, kdo je usmrtil  
Somozo, mu je ta skrivnostno odgovoril v govorici 17. stoletja 
z naslovom neke španske drame Lopeja de Vege. Ta naslov je 
obenem eponim za vas, ki je prevzela odgovornost za uboj svo-
jega tirana. Poveljnik je torej odgovoril »Fuenteovejuna«. [Vsi.]

Po vsem doslej povedanem je verjetno bralkam in bralcem ne-
koliko bolj jasno, da resnica ne more preživeti brez učinkovanja 
na podlago in brez spopada z drugimi interpretacijami, ki iz 
tega izhaja, saj je njeno preživetje odločilno odvisno od vpisa 
v materialni nosilec. Mimogrede, to pomembno spoznanje 
je vpisano v verze Srečka Kosovela, ko pravi pesem bodi trenje 
bolesti, ko zapiše vaše besede morajo imeti trenje, / da zagrabijo 
srca človeška (pesem Rime). Pesnik se je zavedal, da je potrebno 
sprovocirati interferenco med našo realnostjo in tem, kar vemo 
o naši preteklosti (prvi pogoj je torej vednost, znanje) – in prav 
to počne pričevanjska literatura. Trenje oz. trk sta neizogibna, 
saj vse oblasti na svetu (v različnih stopnjah in z različno sub-
tilnostjo) – to je namreč v naravi oblasti – želijo imeti nadzor 
nad memorijo in pozabo ljudi, zaradi česar nenehno izvajajo 
politiko memorije,** medtem ko je eden od stranskih učinkov 
pluralnosti memorij krepitev suverenosti in avtonomnosti  

* Memoria del fuego: El siglo del viento, Volume 3, Siglo XXI, 2000, 
Madrid. 
** Več o tem v monografijah, ki sva jih napisala z Dragom Rotarjem, 

gl. Kramberger in Rotar, 2010 in 2011.
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partikularnih skupin in znotraj njih posameznic in posameznik-
ov. Vendar pa to soočenje, ta spopad šele omogoča sporazume-
vanje, komunikacijo med ljudmi, saj partikularna resnica, pravi 
Michel Foucault (1996), če jasno in javno skozi konfrontacijo 
(polemiko ali spor in njuno argumentacijo) ne pokaže svoje tra-
jektorije in svojih spoznavnih postopkov, ne doseže občinstva. 

Akt, dejanje, gesta resnice je obenem – naj bo intimno (naj-
bolj notranje) ali ekstimno (najbolj zunanje) – dejanje ljubezni 
in skrbi za svet in družbo. Je hkrati osebno in kolektivno: gre 
za prodor osebnih stališč, prepričanj in vsebin izrečenega ali 
zapisanega, ki so skozi čas kolektivno evoluirali. Potemtakem je 
mogoče reči, da ima osebna odgovornost v okviru pričevanjske 
literature kolektivne implikacije in kolektivno vrednost:

Priča lahko dopusti intimnost, ki bi se komu drugemu 
zdela napadalna. V mojem pogledu ni ničesar, kar ne bi 
bilo osebno. Pričevanjska poezija se lahko bere kot glas 
javnosti, a tudi kot zelo intimen glas. Spoj javnega oratorja 
in liričnega šepeta. (Forché, 2011b.)

Kraji memorije

Kraji memorije se pojavijo, pravi Pierre Nora (1997), ko ni več 
okolja memorije, ko pogoji, ki vzpostavljajo vsebino-substanco, 
izginejo. Dokler memorijo še živimo, nimamo potrebe, da bi 
jo razstavljali na loces, tj. na kraje memorije, ki bi jih posvetili 
in posebej častili. Ko pa memorije ni več ali je na tem, da bo 
izginila (ta problem se pojavi s smrtjo nosilcev ali z izginotjem 
arhivov), ostanejo kraji tista mesta, ostanki in sledovi, v katerih 
je zgoščena komemorativna zavest o (skupni) preteklosti. Kraji 
memorije so arhivi naših preteklih dejavnosti, poti, so fosilni 
ostanki živih akcij, inventar, ki priča o minulem življenju.
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Ko Claribel Alegría v svoji pesniški in prozni govorici jasno 
definira in locira svoje kraje memorije, njihove koordinate in 
itinerarij pa izriše pred bralko in bralcem brez prerogativov 
moči, brez samomitologizacije in vkopavanja v pozicije oblasti 
ali časti, bralki in bralcu dejansko ponuja zemljevid svojega 
preteklega življenja z vsemi zmotami in zablodami vred. (Prav 
nič nenavadno ni, da zadnji prispevek v knjigi Luisa v deželi  
realnosti nosi naslov »Kartografija memorije«.) V pesmi Z mostu 
(kakor tudi v številnih drugih pesmih) razkriva svoje mladostne 
naivnosti in jih sooča s kasnejšimi streznitvami:

Naredila si še en korak:
kratke lase imaš
in nekaj besedil
pod roko,
uboga zaslepljenka,
naučila si se tolažbe
filozofije,
preden si prisluhnila,
zakaj je tolažba potrebna,
knjige so ti govorile 
o pravičnosti
in se skrbno izogibale 
nesnage, ki nas je
od nekdaj obdajala;
nadaljevala si s svojimi verzi,
iskala red v zmešnjavi
in to je bilo tvoje vodilo
ali morda tvoja obsodba.

S tem hkrati označuje določeno prekinitev identitetnih vezi in 
jo prek poetične refleksije znova vzpostavlja, a tokrat v nekem 
drugem registru, bolj distančnem in objektiviranem. Pesnica z 
značilno retrospektivno poetiko iz mallorškega eksila opisuje 
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prelom (spoznavni preskok) v dojemanju sveta, ko ji je oče raz-
kril nekaj osnovnih resnic o Sandinu (iz pesmi Moj raj na Ma-
llorci):

Takrat sem se rodila.
Kakor Venera 
sem prvič videla svetlobo
skozi peno.
Pred tem sem bila bilka,
nepremišljen klas,
ki ga nosi veter,
par neomadeževanih 
in praznih oči.

Prelom v perspektivi (refleksivni zasuk) je že posledica oz. 
učinek preloma ob izgubi krajev memorije, je refleksivni obračun 
s preteklostjo in njenimi (velikokrat) neobstojnimi zapovedmi, 
ki so izhajale iz sklenjenih identitetnih mehanizmov. Ta prelom 
je – širše gledano – demarkacijska črta med memorijo in zgo-
dovino; medtem ko je memorija potopljena v topla razmerja 
vživljanja, vzajemnosti, aditivnosti in brezčasnosti, je zgodovina 
analitično organizirana perspektiva z jasno časovnico in kot 
taka objektivacijska instanca različnih memorij. Zmožnost 
razlikovanja med doživeto osebno memorijo in intelektualno  
operacijo – v našem primeru je to postopek pesnjenja –, ki prav 
skozi prelom s to osebno memorijo šele naredi prav to memo-
rijo inteligibilno, je dokaz, da imamo opraviti z reflektirano in 
odgovorno osebo, ki ni ostala ujeta v predspoznavnem limbu.* 

* Nebogljenost pesniških govoric (afabulacij) in tistih diskurzov pesni-
kov, ki obdajajo in ustvarjajo kontekst njihove pesniške govorice (in-
tervjuji, eseji, kritike, govori itn.), kaže na to, da je večina slovenskega 
literarno-pesniškega kanona zgolj del nezavedne memorijske konvul-
zije, nezmožne vzpostaviti distanco med infantilno fazo memorije kot 
spontanega organizacijskega načela in jasno zavestjo o reprezentacijski 
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Prelom s spontanizmom memorije (ki je »naravno« okolje avto- 
matiziranega pisanja, a le dotlej, dokler pisec ne ve, da gre 
za to) zato lahko definiramo skozi vzpostavitev pogojev za 

ravni (poetskega) opisovanja preteklosti in sedanjosti, do katere lahko 
pride šele po prelomu z memorijskim/mitskim načelom spontanosti 
in avtomatiziranega pisanja. Povedano drugače: kjer se pesniki skli-
cujejo na domnevno istost ali nespremenljivost zastavkov svoje poetike 
skozi vse svoje življenje (so zaprti za spremembe), ne da bi bili zmožni 
preiskati in reflektirati vsak svoj korak, vsak partikularni socialni in 
jezikovni kontekst v odvijanju lastne življenjske trajektorije, bo (plu-
riformno-konformna) »literatura«, ki nastaja v neozaveščenem memo-
rijskem okolju, le razmeroma nekonsistenten uvod v neko neobstoječo 
močno in avtonomno literaturo, za katere nastajanje še niso izpolnjeni 
temeljni pogoji. Značilnost takih neliterarnih ali pa aliterarnih okolij 
je, da preganjajo sleherno močno literaturo. Dvorski pisarji v takem 
močno transformativno literaturo odklanjajočem (socialno skrepene-
lem, nepremičnem) okolju (temu bi jaz rekla transfirmativno okolje), 
ki se imajo za pesnike, pa zavračajo sleherno družbeno odgovornost, 
njihov verz oblikuje krčevito pulziranje libidinalnih investicij v obliki 
»pesniške govorice«, analitično perspektivo pa zavračajo (ker so je sami 
nezmožni, menijo, da jih teorija ogroža). Nadomestek za vse primanj-
kljaje najdejo v tem, da se vdajajo prisilnemu užitku erotizacije jezika, 
ki pa je krčevita redukcija kompozitne človeške jouissance na zgolj ene-
ga izmed najmanj nadzorljivih aspektov. Seveda je – znotraj takšnega, 
inverznega in pohabljenega zarisa znanega sveta – »pesniška govorica« 
te vrste sprejeta kot normalizirana, močna transformativna poezija pa 
skozi (največkrat sovražne) projekcije izključena iz polja vidnosti in 
validnosti. Zanimivo bi si bilo ogledati vse zbrane sestavine-predsodke 
projekcij, usmerjenih zoper močno poezijo (in zoper pesnice/pesnike, 
ki jo pišejo), v luči tistih, ki projekcije pošiljajo v obtok, saj namreč te 
v prvi vrsti govorijo o njih samih – so zatajevana diagnostika njihove 
psihične konstitucije in simptom neke slepote (futilnosti? jalovosti? 
objestnosti? izprijenosti? naposled pa predvsem omejenosti): povedo 
veliko o njihovi meji zmogljivosti, o dosegu njihovega dojemanja in 
tudi o nezmožnosti določenih oseb biti tiho tam, kjer nič več ne veš 
ali ne razumeš.
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možnosti razločevanja dveh pomembnih omenjenih kategorij: 
to pa se zgodi skozi denaturalizacijo naivnih govoric, poetik in 
spontanističnih pogledov na svet. Claribel Alegría je ena od av-
toric, ki so ta postopek izpeljale nadvse temeljito: prekinila je s 
spontano potopljenostjo v večno konformnost memorije, prek 
poezije si je skozi kartografijo krajev memorije ponovno prilas-
tila memorijo, ki ji ne pripada več.

Če naj bodo tako pesmi kraji poetizacije osebnega in 
družbenega dogajanja, tj. loci, kjer se dogaja neko mišljenje, 
neka kognitivna funkcija v poetični konfiguraciji, potem se 
mora znotraj pesmi, znotraj pesniške govorice zgoditi kogni-
tiven odmik od doksične in naturalizirane situacije. Socialno 
občutljive pesmi so – s pomočjo vrste pesniških notranjih in 
jezikovnih distanc izpeljani – veličastni izstopi iz dokse in 
(ponotranjene) oblastniške kategorizacije sveta. Motrenje reda 
stvari poslej pridobi ustrezno distanco, s katere je mogoče videti 
več in prodreti dlje (iz pesmi VIII. Krokarjevo oko):

Krokarjevo oko sem,
vztrajno oko,
ki snema 
bežne trenutke
mojega časa.

Ko govorimo o poeziji Claribel Alegría, opazimo, da je njeno 
otroštvo znotraj njene pesniške (in prozne, zlasti v Luisi v deželi 
realnosti) govorice vpeto v niz metafor, ki zaznamujejo, markira-
jo prostor in čas: Santa Ana–kapokovec–pokol v Izalcu–vulkan. 
V vseh pulzira simbolno življenje neke davne preteklosti, ki je 
medtem že postala »tuja dežela«. Pretrganje sprijetosti z njo 
je omogočila vzpostavitev teh pesmi. Angažirana leta poezije 
Claribel Alegría prežema govorica preloma: eksila, iztrganja, 
drugosti, natančneje, pomnožene skrbi za drugost in za odrin-
jeno (vrisovanje krajev pozabe/memorije nazaj na zemljevid 
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zgodovine), naraščajoče socialne senzibilnosti in smrti. V tem 
času se v njenem opusu začne pojavljati tudi zelo zanimiv odnos 
do mitoloških pripovedi, ki jih pesnica na presenetljivo svež 
in tenkočuten način desakralizira, delegitimira (zopet vpisuje 
nek prelom), ne da bi jih poškodovala v njihovih elementarnih 
sporočilih. Ravno narobe, mitom sleče njihova mitološka ogrin-
jala, da bi jih pomladila, osvežila in vanje vdela nova in živa 
sporočila, jih pomensko, simbolno posodobila. Ta njen postopek, 
 ki so ga seveda pred njo uporabili številni drugi temeljni ust-
varjalci in ustvarjalke, je zelo učinkovit in dosleden (izjemno 
močne so npr. pesmi o antičnih boginjah, ki so feminizirane 
skozi pesničino jasno družbeno emancipatorično noto – in ni-
kakor ne skozi trivialno biološko atribucijo spola). Pesmi, ki 
so rekoncepcije mitoloških zgodb – v pričujoči knjigi zbrane 
v ciklu SVET SE NE KONČA –, so kakor simbolni mejni-
ki Alegríine pesniške govorice, so sporočilni punctum njene 
pesniške in življenjske (kolikor gre za dve entiteti in ne za eno 
samo v dveh aspektih) vpletenosti v svet na ravni mišljenja oz. 
pesniške govorice, ki v isti sapi spne zgodovinsko diahronijo  
z osebno življenjsko izkušnjo. 

Claribel Alegría v pesniško tkanje svojih zadnjih zbirk (vsaj od 
smrti moža leta 1995, se pravi, od zbirke Saudade naprej) vse 
bolj intenzivno vpleta novo nit, tj. nagovor smrti, ob katerem se 
je treba za trenutek ustaviti. 

Evokacija smrti, ki je v prvih pesničinih zbirkah konotirana 
drugače – pluralna je (kot socialno-politično kopičenje neljubih 
smrti, kot industrija smrti v vojnah in genocidih, kot stalnica 
eksuberantne latinskoameriške realnosti), postane v poznih 
delih edninska, spreobrne se v oseben, natančneje, intimen 
dialog, ki pa, paradoksno, ostaja vitalen, kakor da bi smrt za 
pesnico ne bila antidota življenju, kakor da bi bila še zadnje, 
sklepno vitalno dejanje. Smrt ni izključena iz življenja, ne čaka 
v suspenzu s koso v roki, ne grozi in ne straši ljudi, ampak je 
temeljna sestavina življenja, le prikaže se kot njegova zadnja 

Algerija TEXT.indd   218 14.Mar.2013   8:42 AM



219

poteza. In svet gre dalje tudi po smrti in življenje se po njej prav 
tako nadaljuje (npr. v pesmi Kasandra):

Smrt je izgubila 
nedolžnost
in nam pokazala svojo
peklensko mašinerijo;
toda svet se ne konča,
spreminja se, Kasandra,
spreminja se.

Smrt v tem kontekstu ni klasična ars moriendi, melanholično 
turobni prehod čez reko Stiks, ni velika izenačevalka razlik, gre-
hov in kaj vem kaj še, ki naj bi se razkrili ali razblinili v večnosti, 
ni obdana s temnim sijem večnega mraka ali z bledomodrikavo 
zaledenelostjo življenja, nima suhih ust, ki cmokaje umolknejo. 
Claribelina usta še naprej izrekajo besede in imena, pesnica ne 
želi večnosti, zagrobnih privilegijev, želi le popolnoma izkoris-
titi svoje življenje in svoje telo, ki je njegov nosilec; telesu (in 
ne duhu; tu imamo dejansko inverzijo znanega razmerja, v ka-
terem je duh nosilec življenja) ne dovoli, da bi jo zapustilo, da 
bi se vdalo (smrti):

Nočem biti večna,
večnost me teži,
hočem biti živa,
medtem ko živim   

(iz pesmi Nočem)

Ali:

Čas je že, 
da se vdaš,
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moje naporno 
in utrujeno telo,
daj mi pravico, da zbežim.
[...]
Toda kljub tvojim bolečinam
in tvojim nemim stokom
še vedno hočeš živeti.
Ta ljubezen do življenja,
ki te podžiga,
ti ne pusti,
da bi me zapustilo.  

(iz pesmi Čas je že, da se vdaš)

Veliki boj proti pozabi smrti, ki je na delu v Alegríinem opusu, 
je integralni del življenjske melase, življenjskega pretoka, meta-
morfoz, pri čemer se njegov toksični naboj razstruplja, njegova 
potujenost in eksotizem pa se razpuščata domala vzporedno z 
intenzifikacijo doživetij oz. življenja. V tem je poezija Claribel 
Alegría – poleg drugih enkratnosti, ki jih vsebuje – resnično 
nekaj posebnega.

V smrt želim stopiti
z odprtimi očmi,
z ušesi odprtimi, 
brez mask,
brez strahu,
vedoč
in ne vedoč,
kako se vedro soočiti 
z drugimi glasovi,
z drugimi ozračji,
z drugimi potmi …
 
(iz pesmi Želja)
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Združenodržavska pesnica Carolyn Forché, ki je bila tudi 
angleška prevajalka pesmi nikaragovsko-salvadorske pesnice, 
povsem upravičeno ugotavlja, da je C. Alegría »pobotana s 
svojimi mrtvimi«, raztovorila, sublimirala je svoje osebne frus-
tracije in uredila kolektivna bremena (Forché, 1999). V go-
voricah Claribel Alegría, najsibo v pesniških, esejističnih ali 
proznih idr., ni sledu neizenačene granulacije pomenov, neko-
herence v sopostavitvi besed, ni žaltavih primesi, ni krvoločne 
morilske govorice (langage meurtriere), ki izhaja iz »mrtvih« (v 
smislu nedejavnih, neživih) teles govorcev in se skuša maščevati 
bolj živim od sebe, ni simbolnega nasilja (do žensk, drugih, 
drugačnih, živali, rastlin), ni pasti za bralke in bralce; to so v 
vseh pogledih rafinirane in skrajno človeško odprte govorice, ki 
jih zdrži le malokdo. Dostop do občinstva so si izborile sčasoma 
prek številnih izkušenjskih in življenjskih digresij, prek posto-
pnega bližanja širšemu občinstvu (in ne narobe).*

* Pot do močne elementarne pesniške govorice preprostosti nujno vodi 
skozi naporne osebno-kolektivne življenjske izkušnje (pregon, linč in 
eksil so prav to: osebno-kolektivne izkušnje; seveda ne govorim o tem, 
da bi jih moral okusiti vsak pesnik ali vsaka pesnica, pač pa le o tem, 
da se to, kar se jima dogaja, na njuni govorici pozna, ta postane, če 
jih okusita, hkrati prodornejša, zahtevnejša in bolj elementarna). Ta 
pot obsega potrpežljivo, nadzorovano in prizadevno krajšanje kom-
pleksnosti, ki jo človek nenehno živi, v poenostavljenost, da bi lju-
dem mogli približati pesniška in človeška spoznanja. Preprostost, ki ni 
opravila te naporne in nevarne poti radikalnih življenjskih izkušenj in 
ki teh ni vtkala v svojo pesniško govorico, ki je preprostost izmisleka 
ali celo povzemanje tujih spoznanj, je brez moči, je votla, izsiljena 
(mimetična) govorica, ki nima energetskega in spoznavnega nabo-
ja, četudi skuša svojo mlahavost, ki je posledica odsotnosti ključnih 
sestavin za izpisovanje močne literature, začasno (življenje je kratko, 
ta literatura pa še krajša) nadomestiti z nepresojnim ekranom tako 
imenovane erotizacije – se pravi s tiranijo ugodja, ki je lažji izhod iz 
primeža jouissance multifacette.
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Glasovi žensk in pričevanjska literatura

Od časov delovanja izjemne ženske Victorie Ocampo (1890–
1979),* argentinske pisateljice, ki je leta 1936 ustanovila  
argentinsko Žensko zvezo, pa do danes se je za ženske v deželah 
Latinske Amerike marsikaj spremenilo. V enem od slovitih go-
vorov Victorie Ocampo iz leta 1936 beremo:

Vse doslej smo poslušali moške priče o ženskah, priče, 
ki jih sodišče ne bi dovolilo, saj bi bile dvomljive, moške 
priče, katerih pričevanja so pristranska. Ženske same so 
komajda izrekle besedo. Na ženskah je ne le, da odkrijejo 
to neraziskano celino, ki jo predstavljajo, ampak tudi, da 
spregovorijo o moških kot o dvomljivih pričah.
Če bodo ženske to zmogle (in nisem prepričana, da bodo), 
bo svetovna literatura – onkraj vsake preračunljivosti – 
obogatena.
Iz svojih izkušenj vem, kako nepripravljene so današnje 
ženske, da bi dosegle to zmago. Nimajo niti ustrezne  

*Victoria Ocampo je potomka aristokratske družine, kar je izrabila za 
plasiranje svojega življenjskega projekta: za okrepitev ženskih glasov in 
oblikovanje družbenih razmer, v katerih bi ženske lahko ustvarjale in 
pisale enakovredno moškim. Popolnoma jasno ji je bilo, da ta proces 
ni nikdar povsem končan in da jo bodo že za časa njenega življenja 
poskušali ustavljati, kjer bo le mogoče. Še v 20. in 30. letih 20. stoletja 
so se v Buenos Airesu njenemu projektu posmehovali, danes pa velja 
za nespregledljivo referenco emancipacije in suverenizacije žensk v Ar-
gentini in po svetu. Med drugo svetovno vojno je skupaj s prijateljico 
Pelegrino Pastorino iz Buenos Airesa sourejala protinacistični časopis 
Lettres françaises, katerega glavni urednik je bil Roger Callois. Kot ena 
izmed maloštevilnih žensk iz Južne Amerike se je udeležila nürnber-
škega sodnega procesa in o njem pisala. Njena literarna revija Sur je 
danes eponim za živahno mednarodno literarno življenje v Argentini, 
h kateremu je toliko pripomogla.
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izobrazbe niti svobode niti tradicije. In sprašujem se, kaj 
lahko duh brez teh treh stvari doseže; ali sploh lahko izdela 
kaj vrednega? Čudež umetniškega dela je mogoče ustva-
riti zgolj tedaj, ko se je to v tišini pripravljalo dolga leta. 
(Manguel, 1986, 6.)

Dejstvo je, da so nekatere ženske zmogle razviti intelektu-
alno in kreativno moč do te stopnje, da so se z revidiranjem 
družbenih razmerij in diskurzov lahko odmaknile od vsiljene 
dileme »avtocenzure ali diskvalifikacije« in da so ustvarile 
precedenčne primere za druge ženske (in moške).* Akumulacija 
ženskih glasov, ki se niso pustile podrediti moškim, je sprožila 
preobrazbo ter pripomogla k opaznosti drugačnih življenjskih 
perspektiv in izkušenj; seveda pa te spremembe ne pomenijo 
oblikovanja kakšne specifične ali monolitne ženske identitete 
(to bi bil kratkoviden esencializem oz. neprimerni medikali-
zacija ali biologizacija, se pravi nedopustna poenostavitev nad- 
vse pomembne problematike), saj so glasovi žensk prav tako 
heterogeni kakor glasovi moških. Feministične pridobitve 
pomenijo predvsem sprostitev drugačnih možnosti, pritegnitev 
novih orodij za mišljenje družbe v intelektualno polje in novo 
odprtost identitetnih konfiguracij. Pomenijo namreč zrahljanje 
determinant, ki vežejo reprezentacije ljudi v ozke kategorične 
snope, ki človeku ne dajo dihati. Kot taki so arhivi ženskih gla-
sov, pripovedi in analiz korak k popolni enakopravnosti spolov, 
ki je obenem temeljna in ultimativna zahteva vsakega eman-
cipacijskega ženskega gibanja, pa čeprav ga k tlom tišči vrsta 
nedomišljenih in absurdnih izključevalnih strategij, oprtih na 
– če že govorimo o sodobnem svetu – patriarhalno globinsko 
strukturo (deep structure) nacionalnih držav. In, kakor ugotav-
lja že Margaret Randall (2011, 63), smo se vsemu navkljub do 
danes komaj kaj premaknili/premaknile iz nelagodja začetnih 
* O tem glej odlično spremno besedo Tatjane Jamnik h knjigi A. 

Berkove Temna ljubezen (Jamnik, 2012).
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izhodišč: v današnjih družbah (patriarhalno) nasilje pravzaprav 
sploh ni tabu, tabu je (še zmeraj) glasno in javno govorjenje  
o njem.

Ko je francoska feministka Andrée Michel, ki je precej pre-
davala po Latinski Ameriki, leta 1983 – se pravi slabega pol 
stoletja po Victorii Ocampo – izjavila, da je »že čas, da se izvrši 
revolucija v ženskih navadah« in »da se ženskam vrne njihovo 
izgubljeno dostojanstvo, s čimer se jim omogoči, da prispevajo  
k družbam«, je skušala s tem poudariti, da je delovanje žensk 
medtem vseeno postalo legitimen in sestavni del delovanja 
družb in da delo žensk na nobenem področju družbene produk-
cije ne sme več biti niti spregledano niti odrinjeno. Brez tega 
korektiva svobodna družba ni mogoča (ali je to oblastnikom 
in agensom reakcionarnih družbenih vizij dandanes res kaj bolj 
jasno kakor nekoč, je drugo – ne nepomembno – vprašanje). 

Prispevek feminističnih gibanj, še posebej tistih, v katerih so 
ženske pionirske izkušnje svojih socialnih in političnih bojev 
znale senzibilno in učinkovito prevesti v teoretsko refleksijo, 
h krepitvi demokracij je v svetu nedvoumen. K emancipaciji 
žensk v Nikaragvi in Salvadorju je nedvomno prispevalo tudi 
veliko število žensk v oboroženih revolucionarnih osvobodilnih 
gibanjih (med 30 in 40 %).* Komplementarni del boja za vid-
nost žensk in opaženost njihovih glasov pa je tudi pričevanjska 
literatura, pripovedovana iz zornega kota žensk, kar pomeni, 
da se skozi naracijo, kakor si je nekoč želela Victoria Ocam-
po, razkrivajo grobe in bolj prefinjene strategije dvomljivih 
prič, tj. moške dominacije. Na ta način je prišlo na dan veliko 
diskriminacijskih mehanizmov, ki jih kulturni sistem večine 
obstoječih družb v vseh družbenih poljih (od literature, kul-
ture, umetniških praks do izobraževanja, politike, ekonomije in 
vojaškega aparata) spontano reproducira.

* Luciak, 2001, 3, in Hussain, 2007.
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Četudi Claribel Alegría sama sebe ne prišteva v katero od 
feminističnih šol (še zlasti ne v tiste nezavezujoče, ki kopičijo 
reference in druge zunanje atribute feminizma, dejansko pa 
jim emancipacija žensk v konkretnem oz. realnem življenju ne 
pomeni nič), pa je vendarle ves čas uglašena z emancipacijskimi 
praksami žensk, z revolucionarnim nabojem njihove osvobo-
ditve. Zaradi jasnega pozicioniranja in doslednega vztrajanja pri 
enakopravnosti spolov so nekateri kritiki Alegríino Luiso v deželi 
realnosti označili za feministično delo. Nedvoumno prepričanje, 
da so glasovi, imena, besede in izkušnje žensk pomembni, je 
med drugim izkazala tudi tako, da je številnim ženskam z zapi-
som in objavo njihovih pričevanj pomagala do javne opaženosti.

V njenem proznem delu Družinski album (Albúm fami-
liar, gl. Alegría, 1991 [1982]) je prikazana usoda žensk, ki v 
sebi nosijo in včasih med seboj delijo vrsto zgodb, za katere 
se moški ne zmenijo. Skozi pripoved je dobro skicirana dvoj-
nost, vzporednost dveh svetov, njuna (običajna) komunikacij-
ska nezmožnost, kadar se akterke in akterji ne poslušajo in ne 
slišijo drug drugega. Zaprtost žensk v lastne zgodbe in v lastni 
svet se ne pretrga, dokler v njihova življenja ne poseže nenaden 
ali prelomen dogodek (lahko gre za povsem neopazno prigo-
do, drobno znamenje, gesto, videnje nečesa), ki sproži premik 
perspektive, in zgodi se premik v dojemanju realnosti. Nova 
perspektiva se organizira okrog nove politično-socialne senzibil-
nosti, ki pa ni več zaprti svet nedostopnosti, ampak živo zani-
manje za lokalno in svetovno dogajanje, velikokrat s posebnim 
poudarkom na prizadevanjih za večjo socialno pravičnost. Tako 
se, denimo, Ximena v Družinskem albumu na podlagi drobnega 
znaka, izbrisa bratrančevega obraza s fotografije, po katerem 
spozna, da je njen sorodnik že mrtev, nenadoma vzpostavi kot 
avtonomna oseba in se družbeno aktivira, saj meni, da je po 
bratrančevi smrti njena vloga ta, da ga nadomesti v boju zo-
per tiranijo družine Somoza. Tako njena prise de conscience steče 
prek metonimičnega akta, ki se razkrije kot prelom z dotedanjo 
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pasivnostjo. V drugih zgodbah so nosilci memorij tudi vsak-
danji predmeti, artefakti (dnevniki, pisma, fotografski albumi 
itn.), ki simbolno anticipirajo pričevanjski potencial. Ženske v 
Alegríini prozi po prelomnem dogodku običajno spoznajo, da 
jih je njihova pretekla nevednost dolgo/predolgo držala v krem-
pljih in da se je po ovedenju potrebno dejavno angažirati v boju 
proti politični represiji. Seveda se konteksti in strategije teh 
angažmajev med seboj razlikujejo, C. Alegría nikjer ne homo- 
genizira izkušenj žensk in jih ne zvaja na postulirano združevanje 
ali unificiranje (Sternbach Saporta, 1990, 10–12).

V drugem delu, Ne bodo me dobili žive: salvadorska ženska v 
boju (No me agarran viva: La mujer salvadoreña en lucha, gl. 
Alegría, 1987 [1983]), osrednja protagonistka Evgenija, revolu-
cionarka in mati (pričevanjsko delo izhaja iz intervjujev Claribel 
Alegría z gverilsko borko-materjo), v okviru pripovedi večkrat 
nastopa skupaj z drugimi salvadorskimi ženskami, ki so se kakor 
ona odločile za oborožen boj zoper zatiranje in s tem za pot do 
osvoboditve ljudstva. Takšni zastavitvi druženja in boja je inhe-
rentna socialno-politična organiziranost žensk in njihova visoka 
kolektivna udeležba v salvadorski državljanski vojni. Ne bodo me 
dobili žive, ki razkriva številne elemente in vsakdanje izkušnje 
žensk v tem boju (npr. izredno težavnost pozicije matere-re-
volucionarke), je pravzaprav razgrnitev glasov neke zamolčane 
kolektivne memorije, ki je prav z objavo tega dela dobe- 
sedno prišla do izraza. Glasove te memorije žensk je mogoče 
razstaviti na posamične spomine iz memorij posameznic in 
spet sestaviti v skupno kolektivno izkušnjo, katere pričevanje 
v prihodnje omogoča bdenje nad prekrški, nad slabo zastav-
ljenimi nalogami, nad nedomišljenimi ali slabo premišljenimi 
akcijami, nad diskriminatornimi praksami. Arhiv pluralnih in 
različnih glasov je prvi korak k izboljšanju družbenih razmer 
in sprožilec postopnega psihološkega in intelektualnega napre-
dovanja k zahtevnejšim, bolj refleksivnim in reflektiranim ob-
likam mišljenja državljanske vojne – ali pa, naposled, kakega 
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drugega družbenega dogajanja. Evgenija v delu med drugim 
pravi: Ženska mora sodelovati v graditvi družbe. Dvigniti mora 
glavo zatirane ženske. (Alegría, 1987 [1983], 86; prim. Randall, 
1981.)

In za konec …

Knjiga je medtem že postavljena in spremno besedo, ki je 
bolj kompendij komajda navezujočih se – sem ter tja pa tudi 
tavajočih – fragmentov, ki so se mi porodili ob branju Alegríinih 
del, kakor poglobljena študija avtoričinih del, pišem v Parizu v 
zadnjih trenutkih pred tiskom. 

V čudnem vakuumu sem/sva se z Bracom znašla zdaj, ko sva 
deželo, v kateri sva preživela največji del svojih življenj in zanjo 
desetletja trošila vse razpoložljive ustvarjalne in intelektualne 
moči, zapustila (bila prisiljena zapustiti, saj se ljudje, katerih glas 
šteje, niso izrekli za to, da bi ostala in da bi tam lahko preživela 
dostojno kot človeka, ne pa kot popredmeteni konstrukciji 
spletk, obrekovanj in pregona zavistnih literarnih in intelektual-
nih »kolegov« in »kolegic«, prav narobe: najino družbeno mesto 
je bilo od koprskega napada na naju potrošeno, dodeljeno tem 
in prejšnjim napadalcem) in pristala v pariškem limbu. Pariške 
pejsaže in imaginarno krajino imava neizmerno rada, to se ni 
spremenilo niti za ped, a človek v eksilu je zmerom še nekje 
drugje. Podvojen je in hkrati razpolovljen; težko prenaša dej- 
stvo, da mu je de facto odvzeta pravica, da bi živel v deželi, kjer 
je doma in kjer se bohotijo njegovi zatiralci. V vzporednem 
svetu živiva, ker za naju ni prostora tam, kjer sva svoje boje bila 
doslej. Kjer sva, ni več samo brezskrbni Pariz nekdanjih dni, 
nekaj precej manj lahkotnega se mu je dodalo, nekaj, k čemur 
se bova in se bom še vračala, da bi razumela. Za zdaj vem, da je 
eksil nenavadna oblika kriptobioze.
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Na dolgih sprehodih (tudi hoja je oblika vzpostavljanja izgu-
bljenega miru, saj narekuje ritem telesu, ki je ritem, ker je vanj 
vdrl in se zarezal kaos političnega režima, začasno izgubilo) si 
ogledujem okna, pročelja, zavese, tramove, knjižnice, v kleti 
Harmattana na rue des Écoles tipljem najbolj skrite knjige, naj-
bolj nerazumljive in zaprašene, kakor da bi mi te – namesto 
onih razvpitih, med katerimi je le nekaj (in še teh nekaj le po-
gojno) zanimivih – lahko dale odgovor na stotera vprašanja, ki 
si jih ljudje običajno sploh ne zastavljajo. Strmim v grmovja, 
zapomniti si skušam konture lističev, zasledujem zasedene in 
prazne stole v Luksemburškem parku, v tišini premišljujem, 
kateri so pariški kraji memorije Claribel Alegría, kje sta v času 
svojega eksila živela z Budom, kod sta hodila Julio Cortázar in 
njegova tedanja žena Carol Dunlop. Kje so kraji, kjer sta se para 
srečevala (rue Martel?), kaj so se živahni in inteligentni ljudje, ki 
jih je zaznamovala dvojna ali trojna dislokacija in permanenca 
kljubovanja represiji ter pozabi, pogovarjali … 

Na slovenske emigrante, ki bi bili kritični do razmer v deželi, iz 
katere so/sva, ki bi zaostrene razmere znali misliti z laičnimi in-
telektualnimi in državljanskimi mentalnimi orodji, ni računati, 
ker jih pač ni. Pariz je pretežno zatočišče slovenske desnice (pri 
drugih ljudstvih je seveda drugače), ta je vselej tu imela dobro 
organizirano mrežo, laična in republikanska levica (kolikor je 
sploh obstajala in to ni bila le po videzu ali po strankarskih 
afiliacijah) si ni znala najti koherentne socializacijske oblike. 
Svoje je prispevala tudi stalinistična prevara, s katero »slovenski 
živelj« še ni opravil. Tistih rojakov, ki jih sem ter tja bolj po 
smoli kakor po volji srečava in ki radi pridigajo o ponižnosti, 
skromnosti in pohlevnosti ter o »lepi domovini«, v kateri so vsi 
od najbolj bedne podobe monolitnega »slovenstva« drugačni in 
ozki plasti structures élémentaires de la parenté nepripadajoči ljudje 
tako rekoč brezpravni, z Bracom ne želiva srečevati, kaj šele 
navezovati z njimi kak stik. Ni nama do takšne etnogenetične 
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pripadnosti, drugje sva, drugje sva bila, še preden sva Slovenijo 
zapustila. Želiva si, da naju ta nadležna in nesrečna dežela, ki je 
neprimerno aktivnejša, ko je treba kaj spodrezati, kakor tedaj, 
ko je treba kaj podpreti, in njene politikantske prikazni zgolj 
pustijo na miru. Listje je, kakor pravi Claribel Alegría, odpadlo 
in nehote, ker naju je v to prisililo življenje, z budnim očesom 
spremljava delovanje peščice jeklenih propelerjev. 

Ostale pa so nama knjige in ostala mi je poezija Claribel 
Alegría in še nekaterih močnih pesnic in pesnikov, katerih 
»dežele ni mogoče najti«, kakor bi rekel pesnik Ilya Kaminsky, 
njeni »državljani se srečujejo v sanjah, da bi izpeljali volitve«.  
V tej deželi bi lahko ob vhodu, če kaj takega obstaja, stali 
zapisani tile Kosovelovi verzi:

Moja pesem je eksplozija,
divja raztrganost. Disharmonija.
Moja pesem noče do vas,
ki ste po božji previdnosti, volji
mrtvi esteti, muzejski molji,
moja pesem je moj obraz.

In ta obraz, pomislim s Claribel Alegría, je pri močnih pesnicah 
in pesnikih vselej več kakor zloščen kamen.
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