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Ob zaprti knjigi
Nemški literarni kompas

O posvetilih v knjigah
Slavo Šerc

Ena od mojih navad je, da pri vsa-
ki knjigi, ki jo dobim v roke, naj-
prej pogledam, komu je posveče-
na. Kakor da bi hotel vedeti, za
koga je napisana, čeprav vem, da
si vsak avtor želi kar največ bral-
cev. Zanesljivo pa je mogoče iz
natisnjenih posvetil na začetku
(ali na koncu) knjige marsikaj
sklepati in ugotoviti. Kaj si je mo-
goče misliti ob posvetilu h knjigi z
naslovom Hürriyet Love Express,

ki mi jo je poslal Imran Ayata in ki sem ga 2006 spo-
znal na nekem branju v Berlinu. Imran na začetku za-
piše: »Nihče ne piše sam. Hvala in spoštovanje«. Potem
pa sledi kakšnih 50 imen, pa še celotna ekipa založbe
KiWi iz Kölna, pri kateri je knjiga izšla, nogometni klub
Galatasaray Istanbul SK itd. V redu, zelo komunikati-
ven in odprt avtor, bi kdo dejal. Takšen kot njegove
zgodbe ... Drugi primer: Thomas Brussig svojega roma-
na Junaki kot mi ni posvetil nikomur, naslednji, Wie es
leuchtet pa je posvečen Kirstin. Potem pa vzamem v ro-
ke še knjigi nekega drugega avtorja, ki sem ga prav ta-
ko prevajal: Peter Stamm je v svojem prvencu Agnes za
moto izbral verze Johna Keatsa, v drugem romanu z
naslovom Ungefähre Landschaft pa je k verzu Paula
Celana napisano tudi posvetilo Stefaniji. Aha, bi kdo
pomislil, so se ženske pri njima resno pojavile šele te-
daj, ko sta bila že znana in priznana avtorja? Sta s sta-
tusom pisatelja morda postala bolj erotična, zanimi-
vejša ...? Kdo bi to vedel. Lahko le ugibamo. A propos
ženske: Ingo Schulze, letošnji dobitnik nagrade leipzi-
škega knjižnega sejma za zbirko Handy in lanskoletni
gost poletne zgodbe časnika Delo, je svoj monumental-
ni roman Neue Leben posvetil kar štirim ženskam. Na
začetku knjige je namreč zapisano: Für Christa, Für
Natalia, Für Clara, Für Franziska. To kaže na določeno
enakopravnost teh štirih žensk, vsaka ima tudi svoj
predlog pred imenom, vendar ne gre za nobeno poliga-
mijo. Gre za njegovo mater, ženo in obe hčerki, očeta ni
veliko doživljal v svojem življenju ... Bolj skrivnostno je
posvetilo v njegovem prvencu 33 trenutkov sreče: Za H.
P. Ampak tudi tukaj gre verjetno za žensko osebo. Obi-
čajna so posvetila, ki se glasijo nekako takole: Za Betti-
no, za Franza, za Helgo, – kot je zapisano v knjigah
Maxima Billerja (Die Tochter), Judith Hermann (Nich-
ts als Gespennster), Roberta Gernhardta (Denken wir
uns). Bolj skrivnostne so samo kratice. Monika Maron
v svoji najnovejši knjigi, romanu Ach Glück, posveča
nekemu/neki B ... Enako tudi Zsuzsa Bánk v zbirki
zgodb Heißester Sommer, ki je posvečena M. Zanimivo

je, da pisatelji takrat, ko izberejo kakšen citat, moto k
romanu, redko knjigo še komu »posvečajo«. Kakor da
za oboje ne bi bilo prostora. Izjeme seveda obstajajo,
na primer že omenjena Judith Hermann, Peter Stamm
in še kdo. Povečini pa – ko tako brskam po knjižni poli-
ci – opažam, da se avtorji omejujejo na eno ali drugo.
Urs Faes je k svojemu najnovejšemu romanu Liebe-
sarchiv, ki je izšel letos spomladi, za moto h knjigi iz-
bral citat Georga Büchnerja. Antje Ravic – Strubel v
svojem odličnem romanu Kältere Schichten der Luft, ki
je izšel tudi pravkar in še diši po tiskarni, za moto h
knjigi izbrala citate Lorda Byrona in D. H. Lawrencea,
Marcus Braun pa v romanu Armor (keltsko: Ar – mor,
dežela morja), ki bo izšel julija, Richarda Wagnerja in
Georgesa Simenona.

Ob tiskanih posvetilih pa so zame pomembni tudi
posvetila, napisana z roko. Ne vem, kako bi psihologi
označili moje ravnanje, ampak velikokrat se zgodi, da
ne preberem kake pesmi, ki je posvečena določeni ose-
bi. Zakaj bi moral biti indiskreten? Če Tomaž Š. napiše
pesem za Jureta D., potem je to njuna pesem ... Morda
gre za nečimrnost, morda za kaj drugega, ampak tako
je in tega ne morem spremeniti. Spominjam se, da sem
dolgo potreboval, da sem prebral roman prijatelja An-
dreja B. Tao ljubezni. Saj je posvečena N., in to celo
zdaj in zmeraj, sem pomislil. Ampak Andrej mi je z ro-
ko v knjigo napisal tudi posvetilo – torej je knjiga neko-
liko namenjena tudi meni, sem se prepričeval – in jo na
srečo seveda prebral ... Zelo ljuba so mi posvetila, ki so
mi jih med drugim napisali Alain Robbe – Grillet, Hans
Magnus Enzensberger, Adolf Muschg. Prvi je orna-
mentalno narisal začetnici svojega priimka, in dodal
pour slavo, un livre tonic!, drugi je z malimi črkami
enostavno napisal hmenzensberger in naslov elek-
tronske pošte: hme ... To je dovolj, HME je namreč v
nemški kulturni sceni tako znana kratica in že tudi
simbol kot na primer IBM ali BMW v industriji ... No, če
smo že pri ekonomiji: morda bi kakšen nadobuden pe-
snik v Sloveniji lahko svojo zbirko posvetil kakšnemu
na novo obogatelemu lastniku vrednostnih papirjev in
delnic (predvsem v 16. in 17. stoletju so pesniki in uče-
njaki svoja dela radi posvečali vplivnim in bogatim
osebnostim ...) Pa kaj, ko melanholični verzi na belem
papirju in vrednostni papirji nimajo nič kaj skupnega.
Bolj verjetno bo kak pesnik svojo pesniško zbirko prej
posvetil sebi (in ob tem napisal, da je ne posveča slo-
venskim založbam, če se bodo programi še naprej tako
drastično krčili ...). Tako kot Ulrich Roski v knjigi In
vollen Zügen, v kateri piše o svojim mladostnih letih in
še posebej o študentskem gibanju leta 1968. Knjiga je
preprosto: Pour moi.

Taja Kramberger
Vsakdanji pogovori
Center za slovensko književnost,
Aleph 108), Ljubljana 2006, 124 str.,
14 evrov.

Kratek ekskurz
v pesniško
senzibilnost
Jelka Kernev Štrajn

T emeljno vprašanje, ki ga od-
pirajo besedila najnovejše
pesniške knjige Taje Kram-

berger, je vprašanje senzibilnosti
(tujo besedo rabim, ker pokriva
vsaj tri pomene: občutljivost, ra-
hločutnost in čutno zaznavnost).
Kaže se v odnosu avtorice do iz-
branega pesniškega izraza in do
zunanjega sveta. Že to je razlog, da
Vsakdanje pogovore lahko doja-
memo kot pesniški produkt, vre-

den premisleka
tudi širše, se
pravi ne zgolj v
kontekstu slo-
venske poezije
sedanjega tre-
nutka. V sle-
herni prepri-
čljivi poeziji
morata biti, kot

je že davno ugotovil francoski pe-
snik Francis Ponge, navzoči obe
senzibilnosti, vendar senzibilnost
za zunanji svet nikoli ne sme za-
senčiti jezikovne senzibilnosti. To
nikakor ni samoumevno spozna-
nje, zlasti če vemo, da ga je izrekel
pesnik, ki je poezijo razumel tudi
kot etično in celo politično dejanje.

Problem razmerja med omenje-
nima senzibilnostma je v pričujoči
zbirki pomemben zato, ker že prvi
pogled pove, da je pesnica v njih
precej radikalneje kot, denimo, v
Žametnem indigu (2004) izpeljala

svoj postmoderni obrat k realne-
mu (tega ni mogoče misliti zunaj
razmerja s fiktivnim in imaginar-
nim) ali, drugače povedano, pre-
cejšen del pesmi v zbirki je zazna-
movan z družbenim kontekstom
sedanjega trenutka in hkrati z izja-
vljalnim položajem govorke, ki je
v mnogih besedilih tudi izrecno
reflektiran. Takšen izris govorne-
ga položaja je razberljiv že na rav-
ni zunanje zgradbe te zanimive
zbirke, sestoječe iz sedmih sklo-
pov in uvodne pesmi. Slednjo kaže
razumeti kot okvir in vodilo za
branje: »Stojim natanko tam, ka-
mor/sta me zasadila/poezija in ži-
vljenje«. Ta pesem po eni strani
korespondira s stihi, ki uokvirjajo
delo kot celoto, po drugi strani pa
jo je mogoče brati kot evokacijo ali
oddaljen odmev nekega verza iz
Žametnega indiga, »Edina že-
lja:/nežni spust v objem mreže
drugega«. Ta drugi je v primeru

Recenzijski izvod

Antologija
Malezijska in singapurska kratka proza

Daljnovzhodna igrivost strpnosti
Andrej Lutman

“ V izboru in ureditvi Jane Bauer Sodobnost
International s knjižno zbirko Izmenjave/Exchanges
nadaljuje seznanjanje slovenskega bralstva s
krajšimi in kratkimi pripovedmi ter zgodbami s
celega sveta. Zgodbe iz Malezije (Ljubljana 2007, 176
str., 25 evrov) imajo podnaslov Antologija malezijske
in singapurske kratke proze. Štirinajst besedil sta
prevedli Dušanka in Nina Zabukovec. ”
V izčrpnem in jedrnatem

Predgovoru Špela Bre-
celj opozori ter izposta-
vi nekatere značilnosti
izbora. Že prvi stavek je

pomenljiv: »Malezija je domovina
prvega pisca iz Azije in obenem pr-
ve ženske, ki je prejela literarno
nagrado Commonwealtha.« Prav
jezik, angleščina, je kamen spotike
in hkrati odskočna deska za tovr-
stno pisarijo: »V Singapurju je an-
gleščina en izmed štirih uradnih
jezikov (poleg kitajske mandarin-
ščine, malajščine in indijske tamil-
ščine). Malezijski uradni jezik je
malajščina, vendar se učenci veči-
no šolskih predmetov učijo v an-
gleščini.«; «V tem smislu je priču-
joča antologija zgovoren dokaz, da
je literatura, izvorno napisana v
angleškem jeziku, še vedno lahko
izrazito malezijska, očarljivo ekso-
tična.« Oba navedka nakazujeta

jezikovne težave in tudi prednosti
zavojevalskega jezika, ki pa ni bil
le angleščina. Svoje je opravila tu-
di japonščina. Kakorkoli, dejstvo
je, da se mešanica jezikov odraža
kot še en prispevek k pisanosti in
raznoterosti teh krajev. Špela Bre-
celj opozori tudi na zgodovinsko
in versko raznovrstnost vplivov:
»Izbrane zgodbe so zgovorne o po-
sameznikih v okolju, zaznamova-
nem s koncentracijo kitajskega,
indijskega, malajskega, arabskega
in evropskega izročila.« »Po do-
godkih 11. septembra so bile napi-
sane številne knjige, ki zaradi od-
kritega dvoma o islamu in njegovi
smiselnosti nikoli niso smele na
police knjižnic in knjigarn. Izmed
vseh prisotnih veroizpovedi na-
mreč malezijska ustava navaja
islam kot edino uradno religijo.«;
»V antologiji so predstavljene tri
glavne etnične skupine Malezije

in Singapurja. Težjim političnim
temam revščine, rasne in religio-
zne nestrpnosti pa se zgodbe izo-
gnejo.« Po vsem navedenem je
vsekakor mogoč sklep, da za bese-
dno (in vsakršno) ustvarjanje ni
nikakršnih ovir. K splošnemu vti-
su o knjigi naj zopet z navedkom iz
Predgovora omenim: »V pričujo-
čem izboru so nanizane zgodbe
treh generacij sodobnih piscev, s
čimer antologija zaokroženo oriše
razvoj in rast posebne literarne vr-
ste.«

Razdelek Podatki o avtorjih, s
katerim se knjiga končuje, je tudi
pester, saj nudi vsaj nadih, kakšno
je lahko življenje pišočih, ki to
knjigo sestavljajo. Pri nekaterih ni
navedenih letnic rojstva, za Chuah
Guat Eng zvemo, da je bila pred
petimi leti gostja Vilenice, Ridjal
Noor je predstavljen z besedami:
»Noor o sebi pravi, da je sramežljiv
in tih. Piše že deset let. Pravi, da se
je pri pisanju naučil razčlenjevati
in razumevati ljudi okoli sebe ter
jim odpuščati njihova dejanja.«,
Julijah Shamsul pa takole: »Je ma-
ti, svetovalka za telekomunikacije,
slaba pesnica in ambiciozna pisa-
teljica, ki se rada smeji življenj-
skim zgodbam. Študirala je geolo-
gijo.«

In končno k samim besedilom.
Menim, da je oznaka igrivost ena

od tistih, ki o tako različnih zgod-
bah mnogo pove. Naj v zvezi s tem
opozorim na drugouvrščeno zgod-
bo M. Shanmughalingama z naslo-
vom Viktorijin kimono, kjer v opi-
sovanju dogodivščin pri pouku
nastane tudi takšen del pogovora
med strogim učiteljem in poni-
žnim učencem: »Malopridnež ma-
lomarni, kako ti je ime?«, »Fu Kam
Te, gospod.« Tudi priimek pisate-
lja te zgodbe morda skriva namig
na moško štrlino. Druga oznaka, ki
mnogo pove, je vedrina. To je la-
stnost, ki povzroča, da postane str-
pnost do težav in preizkušen pre-
vladujoči način razmerij med ra-
zličnimi ljudmi, različnimi pogle-
di, različnimi različnostmi. Že sa-
ma razdeljenost kopnega in morja
v tistih koncih sveta pove mnogo o
popolnoma nemogočem poenote-
nju. Prav težnja po tem, se pravi po
enopomenskosti, je pa tista ozna-
ka, ki lahko stori, da se naboj teh
pisav razstreli v mnogotere smeri,
ki vodijo do človeškega srca, da
njegove naklonjenosti do sobitja
in sobivanja, vsem pritiskom na-
sprotnega navkljub. Kot nepozna-
valec te književnosti menim, da se
s prebiranjem Zgodb iz Malezije da
marsikaj naučiti o doživljanju sve-
ta, ki je pravzaprav svet pred do-
mačim pragom.

Učenje korana v Kuala Lumpurju
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Odsevanja 65/66

Ob literarnih zapisih je nova
številka Odsevanj močno
esejistično obarvana. Po re-

snosti tematike presega lokalne
okvire razmišljanje arhitekta, ki-
parja in slikarja Boštjana Temni-
karja (objavljen je tudi intervju z
njim), objavljenem pod naslovom
Analiza kiparstva na prostem v
mestu Slovenj Gradec ali resnična
vrednost nekaterih postavitev.
Med drugim zapiše: »Ni potrebno
biti pretirano likovno občutljiv in
kiparsko razgledan, da ugotoviš,
da je najbolj zgrešena kiparska in-
vesticija v mestu Venetski konj
oblikovalca Oskarja Kogoja.« Na
esejističnih straneh je mogoče
brati tudi o predmetu in nastaja-
nju knjige Prežihov ustvarjeni
svet Marije Irme Vačun Kolar, v
zadnjih letih plodne avtorice, ki ji
je tudi zato namenjena simpatična
predstavitev v sliki in besedi v ru-
briki Film. Svoje bodo našli tudi
bralci tematsko pisanih recenzij in
zapisov o kulturnem dogajanju,
med katerim izstopa petdesetle-
tnica Koroške galerije likovnih
umetnosti. M. Vo.

Vsakdanjih pogovorov konkretno
poimenovan. Oznake kraja in časa
nastanka nekaterih besedil pa
učinkujejo na isti ravni kot ome-
njena evokacija konkretne osebe
in nedvomno prispevajo k razu-
mevanju pesmi. Protiutež tej drži
so samonanašalnost v nekaterih
besedilih (na primer Zbirateljstvo,
Makedonija II in VI) in mnogoteri
medbesedilni prijemi. Denimo v
pesmi Makedonija II, kjer prvoo-
sebna govorka svojo umeščenost v
dejanski čas in prostor (pesniški
večeri v Strugi, avgusta 2006) do-
polni s fiktivno in imaginarno raz-
sežnostjo, s tem ko izvirno pesni-
ško situacijo (plovba s čolnom po
Ohridskem jezeru) opiše in pod-
voji prek sklicevanja na Carpacci-
ovi sliki (Lov v laguni in Beneški
gospodični) in tako spretno ter z
izjemno senzibilnostjo (za besedo
in za stvarnost) omogoči, da pe-
sem »s pomočjo beneškega slikar-

ja spenja/nekaj bežnih krajev in
podob struške pokrajine« ter
hkrati opozori na vzporednice
med geografsko in kulturno tako
različnimi toposi, kot so lagune
Serenissime in Ohridsko jezero.

Podobna senzibilnost, učinkujo-
ča bodisi skozi melanholijo in iro-
nijo bodisi skozi satiro, je zaznav-
na tudi v besedilih, ki antropomor-
fizirajo predmete (Iz življenja po-
štne položnice) ali postvarujejo
ljudi (Orodja na izletu). Še izrazi-
tejša in pesniško učinkovitejša pa
je v pesmih, kjer so predmeti
obravnavani kot »oporne vezi spo-
mina« (Zbirateljstvo) ali kot enti-
tete, »ki se brez/življenja v bližini
počasi razkrajajo« (Gospa C). Po-
grešam pa jo v besedilih, ki temati-
zirajo današnji družbeni kontekst
(na primer Razmere v deželi), kjer
se na trenutke zazdi, da senzibil-
nost za zunanji svet nekoliko za-
senči senzibilnost za besedo.

Obletnica
Petdeset let revije Mladika

Slovenstvo, krščanska
tradicija in demokratični duh
Primož Sturman

Jože Peterlin je bil seveda
njen prvi glavni urednik, za-
radi tedanjih političnih raz-
mer pa ni mogel prevzeti
funkcije odgovornega ure-

dnika. Le-to so v prvem desetletju
opravljali tržaško-istrski duhov-
nik Dušan Jakomin, odvetnik Dra-
go Štoka in Lojze Škerlj. Leta 1967
je odgovorni urednik postal Marij
Maver, ki je po prerani smrti Jože-
ta Peterlina leta 1976 prijel tudi za
krmilo glavnega uredništva, obe
nalogi pa opravlja še danes.

Profesorja Peterlina so pri ureja-
nju Mladike vodila tri poglavitna
načela, in sicer slovenstvo, krščan-
ska tradicija in demokratični duh.
Iz teh korenin so v šestdesetih
prav tako po njegovi zaslugi zrasli
študijski dnevi Draga. Revija je od
samega začetka obravnavala kul-
turni utrip Slovencev na Trža-
škem. Redno je poročala o dogaja-
nju na področju gledališča, filma,
glasbe in književnosti. Prav kmalu
pa je prerasla ozek okvir tržaške
oziroma zamejske stvarnosti. V
času, ko je v matici vladalo enou-
mje, je Mladika prinašala novice
in vesti o kulturnih podvigih in
dosežkih Slovencev v emigraciji.
O zdomski literaturi se je na stra-
neh Mladike razpisal profesor
Martin Jevnikar, Zora Tavčar pa je

pred kakim poldrugim desetle-
tjem objavila celo vrsto intervju-
jev s Slovenci v zdomstvu, ki so ka-
sneje izšli tudi v knjižni obliki z
naslovom Slovenci za danes. S so-
dobnim izrazom bi danes rekli, da
je Mladika od svojega začetka ime-
la nekakšen »globalen« pogled na
slovensko stvarnost. V začetku
osemdesetih pa je kot priloga Mla-
dike začel izhajati tudi mladinski
list Rast, ki je v svoj krog privabil
predvsem mlajše pisce.

Mladika je danes za slovensko
kulturno stvarnost prav gotovo
nepogrešljiva. V zadnjih petdese-
tih letih se je v prostoru med Trbi-
žem in Miljami rodilo, razcvetelo,
pa tudi usahnilo veliko revij
(Zaliv, Sidro, Stvarnost, Razgledi).
Mladika pa uspešno kljubuje ča-
som in še naprej brsti. Z daljšo tra-
dicijo se lahko v zamejstvu poleg
Primorskega dnevnika pohvalita le
mladinski reviji Pastirček in Ga-
leb. Če danes prelistamo njen
izvod, bomo v njem našli marsikaj,
od aktualnopolitičnega komentar-
ja urednika, poezije, proze, roma-
na v nadaljevanju, kroniko delo-
vanja Društva slovenskih izobra-
žencev v Trstu ter pregled po-
membnih kulturnih dogodkov, ki
se vrstijo tostran in onstran meje.
Poleg samega izdajanja revije ure-

dniški odbor Mladike vsako leto
razpisuje literarni natečaj, ki je po-
stal že tradicionalen, saj se nanj
prijavi veliko število piscev, še po-
sebej iz matice. Po razglasitvi re-
zultatov natečaja ob slovenskem
kulturnem prazniku revija v teku
leta objavlja prispevke, ki so na li-
terarnem natečaju prejeli nagrade
ali jih je komisija priporočila za
objavo. Ob literarnem natečaju se
pod okriljem Mladike vsako leto
zbere posebna komisija, ki podeli
literarno nagrado Vstajenje, in si-
cer za najboljše knjižno delo, ki je
v preteklem letu izšlo v zamejstvu
in zdomstvu.

Založniška dejavnost Mladike je
sicer nekoliko mlajša, saj sega v za-
četek šestdesetih, razmahnila pa
se je predvsem v zadnjih petnaj-
stih letih, in sicer po spremembi
političnih razmer v matici. V pe-

tinštiridesetih letih je pri Mladiki
izšlo preko tristo naslovov, pred-
vsem romanov in pesniških zbirk,
pa ne samo. Revija je izdala tudi
veliko knjig za otroke, zbornikov,
katalogov, monografij in strokov-
nih razprav. Če se omejimo samo
na književnike, se lahko tržaška
založba pohvali z imeni, kot so Bo-
ris Pahor, Alojz Rebula, Zorko Si-
mčič, Pavle Merkù, Miroslav Ko-
šuta in mnoga druga.

Goriška raziskovalka Magdale-
na Pahor, ki je pripravila študijo
ob Mladikinem zlatem jubileju, je
ugotovila, da je bilo od leta 1957 do
danes natisnjenih preko petsto
številk Mladike na okrog petnajst
tisoč straneh, revija pa je v svoji
polstoletni zgodovini objavila več
kot dvatisoč štiristo pesmi ...

Književne liste ureja Igor Bratož

Jože Peterlin (1913–1976), začetnik in prvi glavni urednik revije Mladika
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“ Tržaška literarna revija Mladika praznuje letos
svoj zlati jubilej. Bilo je leta 1957, ko je profesor Jože
Peterlin, povojni emigrant doma iz Vinjega vrha pri
Semiču, v Trstu začel z izdajanjem družinske revije
Mladika. V uvodnik prve številke je profesor Peterlin
zapisal, da je nova, tržaška Mladika nadaljevalka
tiste Mladike, ki jo je do leta 1941 gojil slovenski
duhovnik in pisatelj Fran Saleški Finžgar. ”


