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na kratko

Ameriški predavatelj Reece Jones se

v raziskavah posveča predvsem poli-

tični geografiji, globalizaciji, mejam

in nacionalizmom. V delu Na s i l n e

m e je , ki je izšlo v prevodu Ane Kralj,

kritično obravnava vse bolj restrik-

tivne, selektivne in militarizirane

mejne režime in analizira vzroke da-

našnje migracijske krize. Pri tem je

posebej pozoren na strukturno druž-

beno nasilje, usmerjeno predvsem

proti najrevnejšim in najranljivejšim

prebivalcem planeta. Spremno bese-

do je prispevala Mojca Pajnik. ×

Reece Jones:

Nasilne meje

*cf., 2017

.......................................................................................................................................................................................................

Knjižica Ars e n i z m i vsebuje misli hr-

va škega glasbenika in tekstopisca

Arsena Dedića (1938 –2015). V prvem

delu so njegovi aforizmi, sledijo

anekdote in zgodbe iz njegovega ži-

vljenja, predvsem v domačem Šibe -

niku, posebno mesto zavzema pevče-

va družina. Zaključuje z besedami o

umetnikih, ki so zaznamovali njego-

vo pot, denimo pesnik Tin Ujević in

filmolog Ante Peterlić. Izbor je delo

Darka Gulina, prevod pa Neve Brun.

..................................................................

Pripravila Maja Šučur

Arsen Dedić:

Ar senizmi

Forma 7, 2018

Na t a ša Kramberger, ki se je uveljavi-

la že z romanom Nebesa v robidah in

potopisnimi eseji Brez zidu, se v no-

vem romanu Primerljivi hektarji od -

pravi na podeželje. Romaneskna pri-

povedovalka se v nasprotju z večino

mladih, ki odhajajo v tujino, po več

letih vrača domov in kljub dvomom

okolice o njenih sposobnostih prev-

zame skrb za kmetijo. Sprva je ne je-

mljejo resno, a ko se spopade z različ-

nimi sortami jabolk in birokracije, se

njena poetična pripoved, ki sedanjost

p oveže s preteklostjo, šele začne. ×

Nata ša Kramberger:

Primerljivi hektarji

LUD Literatura, 2017

do zadnje strani

Šrilanška travma

Prvenec Malo prahu na očeh britanske

pisateljice malezijskih korenin Minoli

Salgado se vsaj do določene mere vpi-

suje v kontekst avtoričine osebne

zgodbe in akademskih interesov. Odra-

ščala je na Šrilanki, danes predava na

Univerzi v Sussexu in se kot razisko-

valka posveča vprašanju travme v lite-

raturi, ki preraste v osrednjo temo v

Malo prahu na očeh. Avtorica večji del

romana raziskuje odnos med kolektiv-

no travmo, zaznamovano z dolgoletno

državljansko vojno, ter intimno, pove-

zano z izkušnjo izseljenke Savitri ali

Savi, ki jo je oče samovoljno poslal na

študij v Veliko Britanijo. Savijini sorod-

niki odhod vidijo kot srečno priložnost ,

ne razumejo pa notranjega razcepa, ki

ga sproži v protagonistki: občutek, da

ni nikjer zares doma. Za Savi je Šrilan-

ka sinonim srečnega otroštva, zato po-

gleda kljub političnim trenjem, na ka-

tera jo opozarja sestrična Renu, ni pri-

pravljena spremeniti niti se ne želi soo-

čiti z neobičajnimi okoliščinami, v ka-

terih je umrl njen oče. Medtem Renu

kot prostovoljka zbira izpovedi prič

vojnega nasilja za nevladno organiza-

cijo. Pri tem jo obseda ena sama zgod-

ba, kot senca vstavljena v prolog, ki se

v nadaljevanju edina sklene v nekak-

šno mitsko povračilo, o katerem govori

naslov, in vzpostavlja nekakšen sim-

bolni red. Podobno je mogoče razumeti

zaključek, ki obeta nov začetek, ne pa

nujno boljše prihodnosti.

Naslov romana se navezuje na Budovo

misel o ljudeh, ki zaradi »malo prahu

na očeh« ne razumejo kozmičnega za-

kona narave (dharma). Skozi vzposta-

vljeno navezavo roman prevprašuje

p re p u ščanje usodi kot izgovor za dr-

žavni molk, pa tudi za nevmešav anje

Zahoda. Povzeto z besedami Savijine

britanske tete Fione: »Kaj pa naj člo-

vek naredi? Vsi se moramo spopadati s

stvarmi, na katere nimamo vpliva.« Po-

dobno velja za Savi, ki se pred družin-

sko izgubo zateka v analitični jezik

doktorata o politični literaturi svoje

dežele, realnost pa pojasnjuje z nave-

zavami na antične mite in poša st i

(Mantikora). Nasprotno pa si Renu,

»rojena iz prahu«, ni pripravljena zatis-

kati oči in sprejeti kolonialistične men-

talitete: »Strpnost sama po sebi ni vrli-

na. Bistveno je, do česa smo strpni.«

Minoli Salgado, ki želi spregovoriti o

tuji bolečini, se privilegirane pozicije v

svojem romanu zaveda, vendar od nje

ne beži, temveč se z dilemo neposred-

no sooči: skozi lik Renu avtorica v ro-

man vnaša (za fikcijo skoraj nekoliko

preveč) teoretsko razpravo o jeziku,

diskurzu, načinu ubesedovanja travme

in legitimnosti njenega zapisovalca. »O

tem kraju ne moreš pisati, ne da bi tu

živela. / O tem kraju ne moreš pisati ,

ne da bi se od tod odselila.« Savi in Re-

nu sta komplementarna lika, tako kot

je travmatična vojna izkušnja vedno

hkrati intimna in kolektivna.

O dokumentarnem značaju romana

priča pripis v zahvali, kjer je posebej

omenjen vir, iz katerega so povzete be-

sede žrtev in staršev, sicer pa je pripo-

ved politično korektno uravnotežena .

Pozna se ji avtoričino akademsko

ozadje ter »zanos« – želja povedati vse

in še več –, značilen za prvence. Za pre-

sežek poskrbijo plastične podobe: kon-

čni prizor, v katerem otok po cunamiju

preplavijo še turisti, ki kot Savijin bivši

mož »ljubijo eksotično« in fotografira-

jo pretresene preživele, je eden od zgo-

vornih komentarjev k eksploataciji ka-

tastrof v družbi spektakla, s katerimi

p ostreže Minoli Salgado.×

...................................................................

T Ana Geršak

...................................................................

Minoli Salgado

Malo prahu na očeh

P revedla:

Ana Jasmina Oseban

KUD Police Dubove,

2017

*****
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zlati red za zasluge

Pahor odlikoval

igralca Borisa Cavazzo

Predsednik republike Borut Pahor

je včeraj z zlatim redom za zasluge

odlikoval igralca Borisa Cavazzo za

izjemen ustvarjalni opus na področ-

ju gledališča in filma ter za požr t vo-

valno pedagoško delo na AGRFT. Ca-

vazza se je uveljavil tudi kot reži s e r,

scenarist in glasbenik. Kolegi gleda-

liščniki so ga že nagradili z Boršt n i-

kovim prstanom, kolegi filmarji lani

z bertom za življenjsko delo, tokrat

pa je torej prejel še najvišje držav -

niško odlikovanje.

Predsednik je vročil še tri medalje

za zasluge. Prejeli so jih skladatelj Av -

gust Ipavec za glasbene stvaritve in

promocijo slovenske kulture v tujini,

predsednik Kulturnega doma v Gorici

Igor Komel za ustvarjanje prostora za

povezovanje narodov in kultur ter za-

konca Mihael in Jelica Horjak za pro-

mocijo narave na Kočevskem. × im

l i t e rat u ra

Na še najljubše sence

Knj i žnica pod krošnja m i , ki letos praz-

nuje štirinajsti rojstni dan, razve-

seljuje mnoge, ki sicer v tiste zaprte

ne zahajajo. Ne le izkušeni bralski

mački, ki točno vedo, da bodo v sen-

ci na Petkovškovem nabrežju našli

največ poezije in krajšo prozno for-

mo, družboslovci, ki bodo na trnov-

ski plaži poiskali humanistiko in stri-

pe, ali starši, ki bodo svoje nadobud-

neže odpeljali v Tivoli, kjer imajo v

največji knjižnici pod krošnjami ob

Tivolskem ribniku bogato zbirko čti-

va za otroke. Tudi naključni mimoi-

doči se radi odzovejo knjižnemu va-

bilu, da za nekaj minut ali ur zausta-

vijo svoj dan in se prepustijo branju.

Najnižja polica za otroke

Na to jih med drugim v parku Zvez-

da, v atriju galerije Škuc ali v Dru-

žinskem centru Mala ulica napeljejo

prepoznavni znaki – zložljivi leža l-

niki, igrive, s črkami opremljene

blazine, pisane knjižne police in

v p ra šujoči pogledi prostovoljcev, ki

bedijo nad knjižnim (ne)redom.

»Pazimo, da je na vseh lokacijah

najnižja knjižna polica namenjena

otrokom, da lahko knjige dosežejo

sami, vsaj v Ljubljani se povsod tru-

dimo tudi za vsaj eno polico knjig v

tujih jezikih, če se da, predvsem

slovenskih avtorjev, največ je pes-

niških zbirk,« razlaga vodja projek-

ta Tina Popovič iz zavoda Divja mi-

sel. Knjige – tudi elektronske – d o-

bijo od založnikov prek donacij. Že-

leli pa bi pridobiti dodatna sred-

stva, da bi jih lahko tudi kupili: »S

tem bi bolje skrbeli za različne po-

trebe bralcev, saj doniranih izvodov

ni toliko, kot imamo mi knjižnic.«

Prvič v štirinajstih letih so se knjiž-

nici pod krošnjami odrekli na lju-

bljanskem gradu, kar Popovičeva ob-

žaluje, saj je šlo za eno najbolje obis-

kanih lokacij, kjer so se s slovensko

literaturo srečevali tudi tujci. A se je

nič manj čarobna priložnost odprla

na drugem koncu mestnega središča

– knjižnica bo prvič zaživela na vrtu

Plečnikove hiše v Trnovem. »Branje

zahteva osredotočenje in premor od

vseh zunanjih šumov. Plečnikov vrt

je za iskanje tovrstnega miru idealna

lokacija,« meni vodja. Tam bodo

našle mesto predvsem knjige o arhi-

tekturi in pesniške zbirke.

Pod kozolcem, na planini

Spremljevalnih literarnih dogodkov

bo na ljubljanskih lokacijah letos

bistveno manj, ker želijo organiza-

torji senco pod krošnjami prepuščati

predvsem mirnemu branju, povsem

drugače pa bo v drugih krajih po Slo-

veniji, kjer je koncentracija podob-

nih prireditev sicer občutno manjša.

Projekt letos znova prerašča svoje

meje, saj bo s knjigami in literarnimi

obiski gostoval v rekordnih petnajst

krajih na dvaindvajsetih različnih lo-

kacijah. Sredi julija bo en teden mo-

goče izkušati prebiranje pod kozol-

cem hiše Juvan v Polšniku, višinski

rekord bo knjižnica pod krošnjami

konec julija ponovno podrla na Mali

planini, dvojezičnost bo vse poletje

podpirala v Pavlovi hiši v Radgoni na

avstrijskem Štajerskem. ×

...................................................................

TMaja Šučur

...................................................................

Danes se na različnih koncih Ljubljane odpira sezona

Knjižnice pod krošnjami, ki bo v svoji štirinajsti izvedbi v

različnih terminih utripala vse do septembra, zaživela pa

še v štirinajstih drugih slovenskih krajih in tudi prek meje.

Ena najbolj intimnih Knjižnic pod krošnjami bo letos ponovno v starem mestnem jedru Ljubljane, v atriju galerije Škuc .

Če le ne bo dežja. F arhiv Šku ca

Predsednik republike Borut Pahor med vročanjem državnega odlikovanja,

zlatega reda za zasluge, igralcu Borisu Cavazzi FMatja ž Ru št


