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Zagotovo ni brez pomena, da
sta v naslovu vašega romana Mu-
riša povezana dva pojma. Žensko
ime, ki so ga Cigani nekoč nadeli
zapuščenemu in ogroženemu de-
tetu, poznejši veliki ljubezni glav-
ne osebe romana Zinaidi Kozlovi.
In krajinsko ime za mrtvico (pre-
sahli del nekdanje rečne struge)
ob Muri. V obeh primerih je mogo-
če slutiti v ozadju prvinsko silo na-
rave in še kaj?

V zgodbi sem namenoma vzpo-
stavil situacijo, ki ob tem imenu
bralcu omogoča dve domnevi.
Mogoče je, da je bilo zapuščeni de-
klici v resnici ime Muriša, in jo je
torej tako krstila mati. Mogoče pa
je tudi, da »čerga« ni poznala nje-
nega pravega imena, in so jo torej
tako krstili Cigani. V prvem pri-
meru dekletovo ime izraža materi-
no željo oziroma spregovori o nje-
ni nostalgiji, verjetno tudi hrepe-
nenju po krajih, ki jih je v obreme-
nilnih okoliščinah zapustila. V
drugem primeru táko poimenova-
nje seveda nastaja v bolj metafizič-
ni, ali pač magični razsežnosti,
vanj je namreč položena ciganska
moč videnja njene pretekle in pri-
hodnje usode. Eno ali drugo je to-
rej v tem romanu mogoče, bralec
se seveda lahko sam odloči. No, če
že imam pri tem delu še kaj bese-
de, potem moram reči, da kot av-
tor v resnici najbolj računam s ti-
stim bralcem, ki ga takšna roma-
neskna situacija ne napeljuje k do-
mnevi, temveč lahko zapopade
presečišče obeh možnosti. Tak se-
veda razume, da ga to besedilo na-
govarja tudi v vmesnih legah, ozi-
roma ve, da je tvorec morebitnih
presežkov nekako tudi sam.

Do spoznanja o premoči narave
in zgodovine nad posameznikom
vodi Bágarjeva modrost, po kateri
büjraš (delavec na nasipu) ne mo-
re nikoli toliko prinesti, kot lahko
reka odnese, in inženir ne toliko
zgraditi, kolikor lahko vojak poru-
ši. Inž. Julian Spransky je v roma-

nu izpostavljen nepredvidljivi in
mogočni privlačnosti narave (ute-
lešeni v Muri in v Zinaidi Kozlovi)
ter usodnim preobratom zgodovi-
ne (na pragu 2. svetovne vojne),
sredi katerih more preživeti le kot
»osamljen v množici«, »izločenec«
oziroma kot norec, saj »smrt se
boji norcev«.

Da bi lahko rekel kaj o koncu, ali
pač o sporočilu tega »fantoma 2.
svetovne vojne«, v katerega se na-
zadnje spremeni Spransky, mo-
ram zdaj na začetek. Bolj kot zgo-
dovinska dejstva me je namreč ob
pripravah na ta roman zanimal
duh časa, iz katerega se vzposta-
vljajo oziroma delujejo njegovi
protagonisti. In če sem imel pred
tem srečo, saj sem v romanu Ločil
bom peno od valov dokaj uspešno
»lovil« duh časa z začetka stoletja,
moram priznati, da mi je pri roma-
nu Muriša taka obsedenost vzela
kar nekaj let, o čemer navsezadnje
priča tudi leto izida. Ali rečeno
drugače, pogosto se me je pred to
zgodovinsko razsežnostjo loteval
obup, čutil sem nemoč pred stra-
hoto, ki se je takrat poigrala z ljud-
mi in ljudstvi, skratka zdelo se je,
da si uganke, kaj vse je takrat gnalo
notranjo uro človeštva, ne bom ni-
koli razrešil. No, saj tudi še zdaj
pravzaprav ne vem, če sem jo, a
vsekakor mi je uspelo veliko tega
položiti v junaka, ki lahko gleda
smrti v oči in preživi. Menim na-
mreč, da so se po koncu 2. svetov-
ne vojne ostanki mnogih ljudstev
počutili kot Spransky in da je to
zelo vplivalo na njihovo kasnejšo
zgodovino. Zame, intimno, je tudi
to ena izmed razlag, zakaj so bili
kasnejši »izmi« tako uspešni. Juli-
an Spransky pa bo lahko ravno za-
to eden izmed dejavnih protagoni-
stov tretjega romana v tem mojem
nizu, saj bo moral doživeti še ko-
munizem.

Julianova ljubezenska zgodba,
ki se polnokrvno razmahne iz sr-
hljivega in zloslutnega dogodka z

žarečim medvedom, vsebuje šte-
vilne značilne lege moškega in
ženskega principa v tem vrtincu
erosa in tanatosa. Zastavlja pa se
vprašanje, ali je nenadoma razkri-
ta in družbeno stigmatizirana pre-
grešna ljubezen z njegovo do-
mnevno sestro zares lahko povod
za tako radikalno in dokončno
prekinitev dotlej harmoničnega
razmerja z njegove strani, še pose-
bej na samem pragu skupnega be-
ga na tuje, kjer bi lahko zaživela
kot popolna neznanca. Ali ne gre
pri tem tudi za silovit spopad med
krščansko ukročeno civilizacijo, ki
jo pooseblja Julian, ter prvinsko,
pogansko neukročeno žensko na-
ravo, ki jo pooseblja Zinaida s ci-
ganskim imenom Muriša?

Ne dvomim, da roman dopušča
tudi tako interpretacijo, in to mu
štejem v dobro, čeprav moram pri-
znati, da sem se sam ves čas ukvar-
jal z nekoliko kompleksnejšo
osebnostno strukturo obeh osre-
dnjih junakov. Julianov moralni
in etični princip, na katerem v ni-
zu usodnih odločitev temelji tudi
ta, ki jo postavljate kot primer, iz-
haja iz predpostavke, da ga je vzga-
jala gospa Rosa, ki je bila judovske
vere, da ga je z vzgledom nezave-
dno učil oče, ki je bil vse do svojega
zloma svojevrstni praktik in teh-
nicist, ter da sta v njem kot tretja
bistvena komponenta preživeli
materina tenkočutna narava in
srčnost. Spopad, ki ga v tem pri-
meru postavljate v središče, torej
med krščansko ukročeno kulturo
in pogansko neukročeno naravo,
pa sem položil v srce Zinaidi, za
kar mi je – to pravim brez vsakršne
ironije – še danes žal. Ravno Zinai-
da, ali pač Muriša, je namreč tista
moja literarna junakinja, ki sem jo
najbolj ljubil in njena smrt me je
zelo prizadela. Verjemite mi, bilo
mi je po tistih straneh še dolgo ta-
ko, kot bi odšel kdo izmed mojih
najbližjih.

Kako se sklada Julianova tenko-
čutnost do sveta sanj, v katerih se
srečuje in pogovarja s pokojnim
očetom, z njegovo popolno kapi-
tulacijo pred uradno krščansko
moralo? Razcepljenost med po-
ganskimi prisluhi sanjam in neze-
meljskim sporočilom narave ter
racionalno prilagodljivostjo druž-

benim in cerkvenim normam se
zdi odločilna za njegovo občutje
neizživetosti in izvrženosti.

Julian prihaja v ta roman s pre-
pričanjem, ali pač notranjo, inti-
mno vizijo, da bo v skupnosti in
času z vse bolj negotovimi družbe-
nimi razmerji lahko preživel, če se
ideološko, politično in nacionalno
ne bo opredelil. Obenem prinaša s
sabo globoko ponotranjeno željo
po prilagojenosti »kar tako«. Ali
celo še več, zdi se mu, da bo z do-
brim in poštenim delom uspešen
in se bo lahko hkrati posvečal svoji
zasebni nalogi ali pač malce ču-
dnemu družinskemu poslanstvu,
ki ga tihotapi s sabo kot neko du-
hovno dediščino. V tem smislu je
Julian, vsaj z današnjega gledišča,
dokaj naiven junak, a zaradi take
naivnosti so takrat, to vemo, šli v
smrt mnogi. Prav ta vrtinec pa, to
brezno, ki ob taki njegovi postavi-
tvi potem lahko sledi, se mi je zdel
paradigmatičen – tudi v njem je
del sporočila, ki ne govori samo o
tistem času. Sam namreč menim,
da Julianovo kasnejšo usodo v ve-
liki meri določa njegova svojevr-
stna socialna slepota, da je njegova
»napaka« neodzivnost na družbe-
no dogajanje in da ga prav iz tega
izhajajoče napačne predpostavke
povlečejo v mehanizem, ki ga več
ne izpusti iz zloveščega toka.

Ali nista magična in nepredvi-
dljiva reka Mura ter Julianov most
pri Petanjcih tudi metafora za več-
no razcepljenost v posamezniku
in svetu, iz katere izvira vsa dra-
matičnost in dinamičnost vsakega
neponovljivega življenja?

Vsekakor, da. Čisto mogoče je
sicer, da se bo tudi Muriša kdaj
znašla v kakem napačnem preda-
lu, kjer jo bo kdo skušal obravna-
vati samo kot zgodovinski roman,
toda to seveda ne bo imelo bistve-
ne zveze z mojo dejansko željo in
namenom. To, kar me, vsaj kar za-
deva romanopisje, zmeraj znova
požene v tek, sta vznemirljiva slu-
tnja ali čudežni privid tiste brezča-
sne metafore, ki je lahko uporabna
tako danes kot tudi jutri. V tem
smislu sem verjetno kar vernik.
Verjamem, da se lahko prav s pe-
sniško resnico o tem našem svetu
najbolj približamo Resnici.
Slavko Pezdir

Pogovor s kresnikovim nominirancem Ferijem Lainščkom

Čudežni privid brezčasne metafore
Četrtič do zdaj med nominiranci za kresnika z romanom Muriša, ki je lani izšel v zbirki Beletrina Študentske
založbe – Nadaljevanje prekmurske sage, ki jo je zastavil z romanom Ločil bom peno od valov

Pisatelju, ki v sodobno slovensko pripovedništvo av-
torsko prepoznavno vpisuje podobe preteklosti in se-
danjosti dežele ob Muri, se je do zdaj četrtič uspelo
uvrstiti med nominirance za kresnika (leta 2000 Pete-
linji zajtrk, leta 2004 Ločil bom peno od valov). Leta
1992 pa je Feri Lainšček tudi že dobil kresnika za svoj
roman Namesto koga roža cveti.

Feri Lainšček
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Različni besednjaki fotografije
Igor Bratož

Na prvi pogled – Iz življenja
slovenskih fotoreporterjev
scenarij in režija Dušan Moravec
produkcija Društvo ŠKUC, v
koprodukciji z
Emotionfilm/Vertigo
premiera 14. junija, Cankarjev
dom

dokumentarni film

A meriški psihologi so pred
leti poskušali ugotoviti,
kaj in koliko si

zapomnimo. Pokazalo se je, da si
od tistega, kar smo slišali,
povprečno zapomnimo približno
deset odstotkov, od prebranega
okrog trideset, od tistega, kar smo
videli, pa menda kar osemdeset
odstotkov. Fotografija je torej
strašljivo mogočna forma,
fotografi, še posebej, če
fotografirajo za časopisni medij,
pa morajo pripovedovati zgodbe,
kažejo – kot je nekoč nekdo
zapisal – glagole vsakršnega
dogajanja, in to jih loči od
»navadne« fotografije. Zanima
jih torej citat resničnosti, trenutek
podobe, a tu ni na prvi pogled
ničesar presežnega, javnosti s
svojimi fotografijami govorijo o

tistem, kar je načeloma dosegljivo
in vidno vsem, a s svojim
posebnim pogledom so njihove
fotografije zmožne dati od sebe
več. Eden od portretirancev v
dokumentarcu Dušana Moravca
je to ubesedil z mislijo, da morajo
fotografije enostavno povedati
več kot spremno pisanje, odkriti
nezapisano. To morajo seveda
povedati v svojem,
nediskurzivnem jeziku. Pisatelj
William Saroyan je nekoč
pripomnil: »Slika pove več kot
tisoč besed. Že res, a le takrat, ko
sliko pogledaš in si misliš ali
izrečeš tisoč besed.« Moravec je za
svoj film izbral sedem slovenskih
fotoreporterjev, katerih slike
lahko gledamo tako rekoč vsak
dan in si ob njih mislimo svoje. Da
je ravno njihovo početje pristalo v
režiserjevi zgodbi, je čisto
naključje, a tudi, če bi se Moravec
lotil trikrat po sedem portretov, bi
bilo še premalo. Zgodbe o Borutu
Peterlinu, Mateju Družniku, Nadi
Žgank, Mihi Frasu, Alenki Žavbi,
Juretu Erženu in Igorju Maliju
poskušajo govoriti o zakulisju
tukajšnje vizualne kulture ter
zagatah in lepotah, ki jih v
njihova življenja prinašata

reportažna fotografija in
fotoreporterstvo, in to je filmu
nedvomno uspelo.

Portrete je režiser zgradil na
podlagi spremljanja
posameznega fotografa na
terenu, ujel jih je torej na delu, »on
assignment«, in to je pokazalo
njihove različne pristope, zasilno
bi lahko rekli kar njihovo
filozofijo. To je seveda zanimivo
in sprejemljivo, bolj analitično
razpoloženim pa se bo po ogledu
dokumentarca lahko zdelo, da so
nekatere stvari žal umanjkale,
čeprav je bila priložnost za
problematizacijo več kot odlična.
Ena od teh zadev je na primer
uredniška politika, ki reportersko
fotografijo včasih izrablja zgolj
zaradi forme in je ne plasira v
medije tako, da bi lahko govorila
svojo zgodbo. Prav tako se film ni
dotaknil za marsikoga
intrigantne teme o računalniški
manipulaciji fotografij, tega, na
primer, kaj poskušajo sami
fotografi prikriti in kaj poudariti.
Vsi se tudi lahko strinjamo, da je
pravi fotožurnalizem početje, ki
se ga je treba lotevati z ostrino, z
uvidom, a zadeve so v hipu precej
kompleksne, če upoštevamo še vse

tisto, kar je zunaj fotografovega
dosega. Dokumentarec se
tematike o kontekstu in o tem,
kakšen dialog na primer
objavljene fotografije lahko
sprožijo, prav tako ni posebej
dotaknil. Pa so ta vprašanja, če
me spomin ne vara, v zadnjih letih
ves čas v zraku. Dejstvo je, da na
primer emocionalno nabite
podobe vojne, opustošenja
govorijo brez besed, a njihova
uporaba mora biti previdna, z
lahkoto lahko proizvedejo
neprimeren učinek, na primer
trivializacijo ali zavajanje, a tudi
kaj precej hujšega. Zgolj za primer
lahko navedem sporočilno
vrednost fotografij enega od
portretirancev: fotografije
odhoda slovenskih oborožencev
na misijo v tujino so ob objavi
nehote sprožale več kot
militantne podtone, čeprav tako
najbrž niso bile mišljene, v
grožnjo jih je spremenil kontekst.
No, takih tem se dokumentarec
Na prvi pogled (na ogled bo
predvidoma jeseni na programu
ene od tukajšnjih televizijskih
postaj) žal ni lotil, je pa vseeno
postregel z gledljivim vpogledom
v početje tukajšnjih fotografov.

Zoran Predin navdušuje Hrvate
Ambiciozen slovenski avtor drugačne popularne glasbe Zoran Predin je
nedavno izdal prvo od svojih plošč, zapetih v tujih jezikih, ki ima v hrvašči-
ni naslov Za šaku ljubavi (Za pest ljubezni) in na kateri je 10 pesmi. Hrvaški
pevci in glasbeniki so intrepretirali Predinove stare in nove pesmi ter po-
vzročili, da so se pesmi tega mariborskega samosvojega trubadurja začele
pojavljati na hrvaških glasbenih lestvicah. Kot pravi Predin, je nekaj
skladb v hrvaščino prepesnil njegov prijatelj Arsen Dedić, nekaj pa kar
sam, ker je Arsen nekoliko omahoval.
Predin bo svojemu mentorju Arsenu vrnil prijaznost, saj bo nastopil na
njegovem petkovem koncertu v ljubljanskih Križankah, ko bosta nastopi-
la še njegova žena Gabi Novak in njun sin Matija, ki je pianist. Slednji je tu-
di sodeloval pri albumu Za šaku ljubavi. Drugi sodelujoči pa so predvsem
izjemni hrvaški vokalisti Massimo Savić, Aki Rahimovski, Matina Vrbos,
Gibonni, Dado Topić in ženski vokalni kvartet E. N. I., skladbo Osoba A je
Predin odpel sam, Digestivo del Bizgo pa je instrumental zasedbe ArtBiro
Quintet, ki trenutno spremlja Predina na koncertih.
Zoran Predin je še povedal, da je bilo sodelovanje s hrvaškimi glasbeniki
posebna izkušnja, njegove pesmi pa so zaživele nova življenja in so sedaj
to tudi pesmi teh izvajalcev, ki jih radi pojejo na svojih koncertih. Čeprav
je bila predstavitev albuma z delno zasedbo gostov že v koncertni dvorni
Vatroslav Lisinki v Zagrebu, upa, da mu bo jeseni uspelo na en koncert na
Hrvaškem pripeljati vse, ki so sodelovali pri nastanku plošče Za šaku lju-
bavi, prav tako pa bi bil vesel, če mu bo uspelo imeti tak koncert tudi v
Sloveniji. O nastanku tega posebnega album, je bil posnet tudi dokumen-
tarec, v katerem sodelujoči spregovorijo o pomenu Predinovega glasbe-
nega delovanja na širšem kulturnem območju, ki presega omejitve držav-
nih meja. Predin načrtuje še izdajo svojih pesmi v italijanščini, francoščini,
španščini, angleščini, verjetno pa bo nastal tudi album instrumentalnih
pesmi. Z. M.

Kdor se v Ljubljani te dni podaja
čez nekatere bolj obljudene mestne
zebre, bo na njih opazil katero od
približno dvajsetih avtorskih misli.
Gre za projekt Cestna poezija Studia
Poper, s katerim slednji vstopa v
ljubljanski javni prostor in se vse-
binsko navezuje tudi na nedavno
odprto razstavo Obrazi Ljubljane v
Mestnem muzeju Ljubljana.

Da je zebra zanimiv grafični ele-
ment, so že pred desetletji spoznali
Beatlesi, ko so jo prečkali na naslov-
nici svojega albuma Abbey Road.
Studio Poper pa je poleg njene foto-
geničnosti zebro odkril tudi kot ko-
munikacijsko sredstvo ali kar urba-
ni medij sporočanja. Skrbno izbra-
ne misli razvpitih znanstvenikov in
umetnikov poudarjajo stavbo ali
prostor, kjer se nahajajo. Tako lah-
ko na sprehodu mimo Narodne in
Moderne galerije zasledimo misel
Clauda Debussyja »Umetnost je

najlepša laž«, v bližini Drame nas
pričaka Shakespearov »All the wor-
ld's a stage«, na Zmajskem mostu
nas nagovori Heraklit »Nikoli ne
stopiš v isto reko«, ob Stari elektrar-

ni nas razsvetli »Vrlina sije v temi«
Nikole Tesle, na Poljanski cesti v
bližini Gimnazije Poljane analitični
drobec Sigmunda Freuda »Če bi
mladost vedela; če bi starost zmo-
gla« itd.

Cestna poezija je tako sinteza
oglaševalske strategije, umetniške-
ga izraza in družbenega angažmaja.
Izpostaviti velja prav Poprov po-
skus oživljanja javnega prostora in
zbujanja refleksije o njem. Če na
tem mestu ne upoštevamo problem

Kulturaža

Zebra, popoprana z mislimiBakhantke v Trstu
V petek, 22. junija, ob 21.30 bo v
okviru festivala Gledališče v gleda-
lišču v Trstu gostovalo slovensko
gledališče z »Balkan opero« režiser-
ja Vita Tauferja in skladatelja Saša
Lošića Bakhantke (po Evripidu).
Odigrali in odpeli jih bodo v sloven-
skem jeziku ter z italijanskimi po-
dnapisi člani SSG Trst in SNG Nova
Gorica, ki so s to predstavo uspešno
gostovali že v Turčiji in Rusiji. S. Pe.

Hrepenenje v Brnu
V okviru festivala glasbenih pred-
stav v Brnu je v ponedeljek v tam-
kajšnjem Mestnem gledališču an-
sambel ljubljanskega MGL predsta-
vil muzikal Joeja Masteroffa, Johna
Kanderja in Freda Ebba Kabaret v
režiji Stanislava Moše, šansonjerka
Vita Mavrič pa je predstavila svoj
avtorski projekt Hrepenenja, ki ga
je s songi Bertolta Brechta in Kurta
Weilla pripravila v koprodukciji Ca-
fé teatra in MGL. S. Pe.

Zoran Predin v hrvaščini
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vse bolj izpraznjenega ljubljanske-
ga mestnega jedra na račun velikih
nakupovalnih središč na mestnem
obrobju, se je dobro ustaviti ob splo-
šnem spoznanju, da javni mestni
prostor – ne zgolj pri nas – vse bolj
nadomešča kapital. V mestu je vse
manj (predvsem pokritih) kotič-
kov, kjer lahko meščan prebije ne-
kaj ur, ne da bi za to moral zapra-
vljati denar, javne površine so pre-
pogostokrat spremenjene v parkiri-
šča ali namenjene kakšni drugi tr-
žni dejavnosti, na ulicah pa nas z
vseh strani bombardirajo jumbo
plakati, ki bolj kot ne kazijo podobo
mesta.

Odtisnjene Poprove misli v ze-
brah sugerirajo, kako zasesti ulice,
obenem opozarjajo in ponazarjajo,
da javni prostor terja premišljen ur-
bani program, namenjen vsem upo-
rabnikom mesta, ne glede na njihov
družbeni ali premnoženjski status.
Jela Krečič

V strahu – 22. oktobra leta 2005 je Jure Eržen posnel fotografijo Johna Nkruma (14) v Maroku (Ferkana), o čemer govori tudi v dokumentarnem filmu
Na prvi pogled.
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Ljubljana – Cestna poezija kot sinteza oglaševalskega, umetniškega in družbenega angažmaja.
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Cestna poezija
Ljubljana
Od danes do izbrisa

Na kratko


