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Maja Sunčič: ARISTOFAN – MIROVNIŠKA KOMEDIJA.
Politične komedije II. Ljubljana, ISH publikacije, 2011,
358 str.
Knjiga Politične komedije II: Mirovniška komedija je
druga od treh knjig, posvečenih Aristofanovi politični
komediji. Glede na prevladujočo tematiko v obravnavanih komedijah so zasnovane tudi spremne študije in poudarki v njih. V prvi knjigi Politične komedije I: Ekonomska komedija se je avtorica zaradi sodobnega konteksta
(izbruh ekonomske krize l. 2008, ki se še ni polegla)
pomikala v času nazaj: začenja z zadnjimi Aristofanovimi deli po atenskem porazu v peloponeških vojnah,
nadaljuje pa z mirovniško problematiko, ki se umešča
v kontekst dolgotrajnih vojn na Bližnjem vzhodu, v
Afganistanu in Iraku, grožnjo z izbruhom vojne v Iranu
ter številnimi ljudskimi vstajami proti bližnjevzhodnim
diktatorjem. Med ukvarjanjem z mirovniško tematiko je
časovni okvir večletnega projekta »prehitela« realnost in
onemogočila sprotno opazovanje s participacijo, saj je v
Sloveniji prišlo do prvih predčasnih volitev, tako da Aristofanova demagoška komedija, predvidena za 2012, ni
obravnavana v predvidenem kontekstu parlamentarnih,
ampak zgolj predsedniških volitev, v problematičnem in
dolgotrajnem sestavljanju koalicijske vlade ter v splošni
politični, ekonomski in moralni negotovosti.
Danes bi se lahko vprašali, zakaj sploh razpravljati o vojni in miru, če nas tukaj in zdaj vojna v bistvu
ne zadeva več. Koncept nenehne vojne in oboroženih
spopadov dojemamo kot odtujene, kot povsem virtualne, čeprav jih lahko neposredno in v živo spremljamo
po medijih in prek interneta, zdaj tudi prek socialnih
omrežij. Pri vojni gre predvsem za ideologijo, pa če gre
za oddaljene vojne, kot je 2. svetovna vojna, o kateri
se v Sloveniji še danes bije kulturni boj, ali za sedanje
vojne npr. v Iraku ali Afganistanu. Gre za večni boj med
prizadevanji za svetovni mir in ideologijo vojne, ki je ne
žene zgolj vojno dobičkarstvo, ampak preprosto to, da
ideologija ne more obstajati brez vojne. Včasih tudi politika ne, kar lahko jasno vidimo tudi v slovenski politiki.
Aristofana in njegovo politično komedijo lahko postavimo za učitelja antične demokracije. V naslednjem
trenutku moramo to demokracijo izenačiti z vojno ideologijo in se vprašati, ali to pomeni, da se od Aristofana
lahko potem poučimo tudi o antični vojni in miru. Je
Aristofan bolj za vojno ali za mir? To ključno vprašanje
si postavlja ta knjiga, ko analizira Aristofanovo mirovniško komedijo, jo kontekstualizira v takratne koncepte
vojne in miru ter jih primerja s sodobnimi.
O tesni prepletenosti politike, vojne in miru nam govori tudi Aristofan. Predvsem v Lizistrati, ki ostaja večno sveža in vedno nova spodbuda za mirovništvo in za
ženski boj proti vojni. Po drugi strani bi lahko rekli, da
gre za konstruktivni nesporazum, ki zahteva kontekstualizirano antropološko branje. Med drugim tudi zato,
ker od nas zahteva prevetritev konceptov, da si postavimo vprašanje, ali gre res za mirovniško propagando ali

pa smo vse narobe razumeli, ker imamo druge ideje in
koncepte. Gre za večna vprašanja in večne odgovore,
čeprav se konteksti spreminjajo in vse postavljajo v drugačno perspektivo ter zahtevajo vzpostavitev dialoga s
to drugačnostjo. Za to si prizadeva tudi ta knjiga, ko se
sprašuje o Aristofanovem mirovništvu in o tem, kaj nam
lahko to danes pove.
Pri Aristofanu vidimo, da vojna ni nadaljevanje politike z drugimi sredstvi, ampak je vojna preprosto edina
politika in edina ideologija. Aristofan nam v komedijah
Mir (prvič uprizorjena leta 421 pr. n. št.) in Lizistrata (prvič uprizorjena leta 411 pr. n. št.) sporoča, da je napačna politika Grke privedla do dolgotrajne vojne, ki ne gre
v prid Atencem, prava ali vsaj boljša politika pa jih bo
popeljala do miru oz. do stanja, v katerem bodo Atenci
v boljšem ali nadrejenem položaju v primerjavi s svojimi nasprotniki. Ker realna politika očitno ni učinkovita,
se Aristofan loti komične politike, svetuje in ponuja komične rešitve za izhod iz brezizhodnega položaja. Nasvete in rešitve, ki jih predlagajo komični junaki, predvsem Lizistrata, je treba razumeti farsično, ne resnobno,
o čemer pričajo tudi obscenost in robate seksualne šale.
Smoter komedije ni reševanje realnih problemov vojne,
trajajoče že vrsto let (ob uprizoritvi Mira 10 let, ob uprizoritvi Lizistrate pa 20), ampak nuditi zabavo, pozabo
in pobeg pred grozotami vojne. Namesto zanič realnih
politikov v Dionizovem gledališču zavlada komediograf
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in vzpostavi boljši svet v vzporednih Atenah, saj bi bilo
iz realnih Aten bolje pobegniti. Če realne rešitve ni, obstaja vsaj fantastična komična rešitev.
Zato komična junakinja Lizistrata in komični junak
Trigaj kot realna politika predstavita vsak svoj program
občinstvu v gledališču, tj. državljanom v komični skupščini. Trigaj v fantastičnem slogu na govnačevem hrbtu
odleti na Olimp, kjer namesto Zevsa najde Hermesa in
Vojno. Ko reši boginjo Miro, se poroči z boginjino spremljevalko Trgatvijo, spremljevalko Zabavo preda vsem
državljanom v uživanje, iz svojega novega mirnega sveta pa izžene vse nasprotnike miru in vojne dobičkarje. Trigajevemu miru je dejansko sledil t. i. Nikijev mir,
Lizistratinemu miru pa nadaljevanje vojne do bridkega
poraza Aten l. 404 pr. n. št.
Lizistratin svet je tesnobnejši, zato je njen komični načrt še fantastičnejši, saj predstavlja ženski državni udar s seksualno stavko in ženski prevzem državne
blagajne. Naslovna junakinja Lizistrata (»Razpuščevalka
vojsk«) za prekinitev vojne predlaga seksualno stavko:
dokler možje (soprogi, ljubimci) ne sklenejo premirja, z
njimi ne bodo imele spolnih odnosov. Zaradi mirovniškega predloga pride do izbruha vojne med spoloma, ki
izrisuje vsakdanje življenje v takratnih Atenah in hkrati
poudarja pasti moške nadvlade. Predvsem z ekonomskim udarom ženske preprečijo nadaljevanje vojne, saj
so spoznale, da je denar vojne vladar. In ne samo denar,
tudi seks, pravzaprav pomanjkanje seksa. Nepotešeni
moški, ki jih nikoli ni doma, potem pa vendarle so, pristanejo na vse pogoje svojih soprog in sklenejo večno
prijateljstvo.
Mir in Lizistrata na vojno gledata skozi optiko kmeta,
ki so ga vojne uničile, in ženske, ki ravno tako propada
in vene zaradi neskončne vojne. V Lizistrati na eni strani stojijo ženske, želeče mir in – seks, na drugi pa od
vojne pobesneli, brezumni moški, v Miru pa imamo od
vojne obubožane kmete, ki so navdušeni nad mirom,
na drugi strani pa vojne dobičkarje, ki jih mir, čeprav
začasen (kot smo omenili, se vojna potem nadaljuje vse
do 404 pr. n. št.), dejansko žalosti in jezi. V obeh komedijah vidimo kritiko vojne skozi oči tistih, ki so zaradi
vojne utrpeli največjo škodo (ženske, kmetje, navadni
ljudje), na drugi strani pa stojijo vojni hujskači in dobičkarji. Komično zoperstavljanje ideologiji vojne, ki je
edina atenska ideologija, kaže na hudo krizo identitete
in razpad vojne ideologije, vodeče tudi k drugačnemu
pogledu na vojno in mir, kar lahko opazujemo tudi pri
Aristofanu.
Poleg vpeljave edinstvene komične junakinje, vsebujoče ženske in moške pozitivne lastnosti, Aristofan
pokaže na moč komedije v hudih vojnih razmerah, ki
še edina rešuje pred vojno. Po drugi strani pa nam zgodovinski kontekst uprizoritve komedije vzbuja številne
dvome, ali nemara ne gre bolj za vojno kot za mirovniško komedijo, torej da je komediograf vojne vladar. Ali
je treba poziv k brezpogojni sklenitvi premirja razumeti
kot odgovor Lizistratinih sozarotnic v istoimenski kome-

diji: »Naj se vojna nadaljuje« (v. 129)? Aristofan je dejansko doživel največji vzpon in uspeh svojih političnih
komedij med peloponeškimi vojnami, njegove kasnejše
komedije pa odsevajo drugačen politični ton, saj vojne
ni več, njeno mesto pa prevzame družbeni in ekonomski bankrot Aten.
Ker je v tej knjigi poudarek na mirovništvu, vsebuje prvi slovenski prevod komedije Mir in novi slovenski prevod Lizistrate, ki jo je pred tem že prevedel Fran
Bradač (1959). V nasprotju z Bradačevim prevodom, ki
cenzurira marsikatero obscenost, sta oba prevoda, tako
Mira kot Lizistrate, ustrezno obscena in odsevata Aristofanov razposajeni slog, saj ravno obscena seksualnost
in obče karnevalsko vzdušje slavi življenje, plodnost in
mir. Oba prevoda sta študijska, zato so na koncu vsakega obsežni komentarji in opombe, ki sodobnemu bralcu
omogočajo razumevanje in vpogled v takratno dogajanje, podrobno pa razlagajo tudi uporabljene obscenosti.
V spremnih študijah avtorica analizira Trigajev in
Lizistratin mir skozi antično optiko vojne in miru, ki se
zelo razlikuje od sodobne. Predstavljeni so antični in
Aristofanovi pogledi na mirovniško problematiko in na
to, kako se ta razlikuje od današnje (odnos do nasilja,
vojne in miru). Trigajev mir je analiziran v takratnem
zgodovinskem kontekstu, predvsem Nikijevega miru, ki
so ga podpisali le nekaj dni po izvedbi komedije. Trigaj
je predstavljen kot komični Belerofont, vojna in mir pa
nastopata kot božanski poosebljeni realnosti. Analizirani so razvoj Aristofanovega odnosa do vojne in miru ter
razlogi za tako pogosto pojavljanje idealizacije kmečkega življenja, ki je zaradi peloponeških vojn propadlo
in s tem povzročilo tudi družbenopolitične spremembe
v Atenah.
Pri analizi atenske in grške vojne ideologije se avtorica osredotoča tudi na ostre spolne dihotomije, ki jih
tragedija in komedija uprizarjata kot vojno med spoloma, ta pa se kaže v tragičnem ali komičnem paradoksu.
Da gre za postopek, ne za statičen koncept, lahko vidimo tudi iz Aristofanovih ženskih likov, ki iz molčečih in
pasivnih preidejo v govoreče in delujoče. O tem nam
pričajo tudi zgodovinska kontekstualizacija Lizistratinega sveta v 20. letu peloponeških vojn in razlogi za to, da
je seksualni in ekonomski državni udar edina rešitev, ki
lahko Atene reši pred dokončnim propadom, porazom v
vojni in ukinitvijo demokracije. Ženske stopijo v ospredje, ko začnejo moški izgubljati vojno, takrat ne morejo
več molčati, ampak samo še govorijo in zahtevajo, da se
prisluhne tudi njihovim nasvetom. Na primeru Lizistrate
in njenih žensk avtorica poudari, da so ženske v kriznih
razmerah boljše, vendar se morajo pri tem odpovedati
svoji tradicionalni spodobnosti, stopiti iz molka in delovati. Aristofan pokaže, da vojna ne izobrazi zgolj moških, ampak tudi ženske, saj jih zaradi izrednih razmer
prisili k izrednemu delovanju. Komična razrešitev ni v
skladu s pričakovanji sodobnega bralca in bralke, saj
komični narobe svet na koncu ženske in moške vrne na
njihovo »pravo« mesto.
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Maja Sunčič Aristofanovo komično mirovništvo postavi v drugačen kontekst in se sprašuje, ali ga lahko
razumemo tudi kot vojno propagando, razvidno predvsem iz stavka »naj se vojna nadaljuje«. Nadaljevanje
vojne je pomenilo za takratne Atene ohranitev demokracije in tudi širitev te ustavne ureditve drugod z vojno. V
tem lahko razpoznamo plodno paralelo s sodobnostjo,
predvsem z zunanjo politiko ZDA. Do napada na Irak je
prišlo 20. marca 2003, vojna pa se doslej še ni končala,
čeprav je predsednik ZDA Barack Obama oznanil umik
ameriških vojakov do konca leta 2011.
Kljub številnim razlikam med Aristofanovim in sodobnim mirovništvom (kategoriji sta bolj ali manj neprimerljivi), ZDA zagovarjajo ideologijo izvoza demokracije z vojno, kar velja tako za zdaj že desetletno vojno
v Afganistanu kot za osemletno vojno v Iraku. Paralele
lahko vidimo tudi v bližnjevzhodnih ljudskih vstajah
proti diktatorjem v Tuniziji, Egiptu, Libiji, Siriji, Jemnu
in drugod, ki so jih podprle ZDA in številne evropske
države, tudi Slovenija. Libijske upornike so v boju proti
dolgoletnemu diktatorju Gadafiju podprli celo zahodni
zavezniki v vojaški operaciji Odisejeva zora (19.–31.
marec 2011). Promocija moderne demokracije tako
ostaja neverjetno podobna antičnim postopkom, v obeh
primerih pa za tem ne stoji mirovniška, ampak vojna
ideologija.
Knjiga Maje Sunčič Aristofan – MIROVNIŠKA KOMEDIJA predstavlja inovativni pristop v antičnih študijih,
saj znanje iz klasične filologije uporablja kot izhodišče
in temelj, na katerem gradi svoje analize. Svoje teoretske izpeljave utemeljuje predvsem na francoski šoli zgodovinske antropologije in študijah spolov, pri čemer se
suvereno vključuje v razpravo z različnimi avtorji, ki so
problematiko že obravnavali in katerih zaključke bodisi
sprejme ali argumentirano zavrže. Vsekakor gre za študijo, ki utegne zaradi trajno aktualne problematike, ki
jo obravnava (vojna in mir), pritegniti sorazmerno širok
krog bralcev: v prvi vrsti seveda specialiste za antične
študije in strokovnjake z različnih področij humanistike ali družbenih ved – od sociologije in kulturologije
do antropologije in literarnih ved, morda tudi aktualne
politične kroge.

Egidio Ivetic (ur.): ISTRA SKOZI ČAS: Priročnik regionalne zgodovine Istre z navedbami o mestu Reka.
Fiume, Unione italiana - Trieste, Università popolare Rovigno, Centro di Ricerche Storiche, 2011, 735 str.
S prevodom dela Istria nel tempo / Manuale di storia regionale dell’Istria con riferimenti alla città di Fiume
(Rovigno, 2006) najprej v hrvaški, letos pa še v slovenski
jezik, se po šestih letih zaključuje obsežen in ambiciozen projekt Italijanske unije na Reki, Ljudske univerze
v Trstu in Središča za zgodovinske raziskave v Rovinju,
ki je ob zajetnem Priročniku regionalne zgodovine Istre
že od samega začetka vključeval tudi pripravo multimedijskega projekta »Istra skozi čas« v italijanskem,
slovenskem, hrvaškem in angleškem jeziku. Dokumentarec je nastal v sodelovanju italijanskega programa TV
Koper – Capodistria, Središča za zgodovinske raziskave
v Rovinju, Italijanske unije na Reki in Ljudska univerze
v Trstu, kjer je v sliki in besedi prvič predstavljena celotna zgodovina Istre od njenega geološkega nastanka do
današnjih dni.
Pripravo dokumentarca in izid publikacije je omogočilo Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Italije.
V spremni besedi publikacije, ki jo je uredil Egidio
Ivetic, je moč razbrati, da sta bila namen in cilj navedenega projekta, ki je bil zasnovan že pred desetimi leti,

Karmen Medica
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napisati zgodovino Istre s kar največjo mero objektivnosti in uporabo znanstvenega aparata, saj je njena zgodovinska preteklost – sicer bogata, a hkrati nemirna in
razgibana – polna neizbrisnih in globokih sledi krvavih
dogodkov, ki so sledili od konca 19. skozi celotno 20.
stoletje ob spopadu dveh nasprotujočih si nacionalnih
komponent.
To sicer ne pomeni, da je poudarek zgolj na zadnjih
dveh stoletjih njene zgodovine, kjer sledimo hudim nacionalnim in političnim antagonizmom ter posledično
radikalnim družbenim, socialnim in etničnim spremembam na tem območju, pač pa tudi na starejših obdobjih, je pa moč iz prvih vrstic podpoglavja o Italijanski
narodni skupnosti (1945–1992) razbrati, da bi naj lokalno prebivalstvo (zlasti italijanske narodnosti) v Istri,
na Reki in v Dalmaciji skoraj v celoti na lastnih plečih
nosilo posledice dramatičnih preobratov, ki so sledili po
II. svetovni vojni in s tem težko odločitev, ki so jo spre
jele zmagovite velesile.
Italijani Istre in Reke naj bi bili namreč s tem dokončno odrezani od domovine in prisiljeni sprejeti jugoslovansko državljanstvo ali pa optirati za italijansko
in izbrati bolečo pot eksodusa. S tem naj bi torej dozoreli pogoji za tisto, kar se je pokazalo kot najhujši etnični in demografski preobrat, ki se je dogodil na istrskem
polotoku in na Reki, se pravi bistveno zmanjšanje italijanske komponente na območjih, kjer naj bi le-ta stoletja odigravala pomembno oziroma celo odločujočo
gospodarsko, družbeno in kulturno vlogo. Eksodus naj
bi torej v nekaj letih izkoreninil stoletno ljudsko tradicijo, običaje in navade ter popolnoma spremenil multikulturno in multietnično podobo ter s tem tudi značilno
identiteto tega ozemlja. Več kot polovica celokupnega
prebivalstva Istre in Reke naj bi po besedah avtorjev
dokončno zapustila svojo zemljo in imetje, s tem pa
je bila italijanska jezikovna in kulturna prisotnost popolnoma izbrisana iz celotnih (zlasti mestnih) območij,
trgov in vasi.
Iz teh akcentov in zaključkov je torej moč razbrati,
da so bila prizadevanja avtorjev usmerjena predvsem v
podrobnejšo raziskavo dolgega in specifičnega zgodovinskega razvoja Istre in Reke, v katerem naj bi se zrcalile in potrdile teze o prevladujočem romanskem, kasneje
pa italijanskem značaju te pokrajine. Pri tem avtorjem
nikakor ne moremo očitati pristranskosti, saj se v štirih
poglavjih, ki orisujejo istrsko zgodovino od najstarejših
obdobij pa do konca beneške vladavine (1797), etnična, družbeno-politična, upravna in gospodarska podoba Istre izrisuje v značilnih premisah velikih političnih
tvorb, ki so dominirale nad njenim ozemljem tja od
antičnega Rima, Bizanca, frankovske države, oglejskih
patriarhov, Beneške republike in Habsburžanov. Velika
odlika navedenega dela je zlasti v tem, da nazorno in
argumentirano v teh poglavjih ob politični, upravni in
ekonomski podobi razgrinja tudi njeno družbeno, socialno in kulturno podobo ob sicer značilni istrski dihotomiji med mesti in podeželjem ter obstoječima kulturni-

ma krogoma, ki sta zajemala mesta na eni ter podeželje
z vsemi njegovimi etničnimi, kulturnimi in jezikovnimi
posebnostmi na drugi strani.
Odprti in polemični tako ostajajo nekateri zaključki
in stališča, ki so nanizana v petem in šestem poglavju,
ki zajemata 19. oziroma 20. stoletje z obdobjem avstrijske vladavine, kraljevine Italije in povojne Jugoslavije v
letih od 1945 do 1991.
Predolgo in preveč podrobno bi bilo naštevanje vseh
spornih stališč in navedb, zato bi se omejili le na dve
najpomembnejši:
ob koncu petega poglavja so le bežno omenjena
avstrijska ljudska štetja po kriteriju občevalnega jezika (lingua d’uso ali lingua parlata) med letoma 1880 in
1910, ki pa so bila ključnega pomena za izkrivljanje dejanskega etničnega stanja v Istri, zlasti zadnje štetje leta
1910, ki je kazalo na odkrite težnje (zlasti v Trstu) po
zmanjševanju dejanskega števila slovenskega, pa tudi
hrvaškega prebivalstva;
iz zaključkov o avstrijskem obdobju veje tendenciozno in neosnovano mnenje, da se je dunajska vlada
usmerila k popolnemu priznanju slovanske komponente in dodatnemu zmanjševanju italijanske, saj je Avstrija do konca svoje vladavine vztrajala pri ohranjanju
sistema kurij in cenzusa za deželnozborske volitve, kar
je v istrskem deželnem zboru ohranjalo prevlado italijanskega liberalno-nacionalnega tabora, ohranjala pa
je, kot že rečeno, tudi sistem občevalnega jezika pri
ljudskih štetjih in s tem zagotavljala dominantno pozicijo italijanskega vladajočega razreda, zato tudi ni
uspela doseči predvidenega kompromisa med obema
nacionalnima komponentama, kot npr. na Moravskem
in v Bukovini.
Nacionalno vprašanje se je v Istri, tako kot v drugih
podobnih srednjeevropskih okoljih, pojavilo kot sopotnik narodnostne pripadnosti in socialnega položaja.
Italijanska narodnost je tu, zlasti po združitvi Italije,
postala sredstvo za ohranitev in utrditev privilegiranega položaja v odnosu do istrskih Slovencev in Hrvatov,
pa tudi za obrambo avtonomističnih (monopolnih) pozicij pred uvajanjem narodnostno in družbeno nevtralne avstrijske zakonodaje. V tem obdobju je italijansko
nacionalno gibanje zakrnelo in izgubilo prvotni značaj
evropske odprtosti, ki so jo zamejevali kulturno zapiranje vase, iredentizem in asimilacijske težnje ter napadalnost rasistične vrste.
Ravno o tem obdobju finis Austriae je dovolj literature, tudi italijanske (npr. dela in članki Angela Are in
Paola Zillerja ter nekaterih drugih), ki argumentirano in
objektivno orisujejo položaj avstrijskih Italijanov oziroma obeh nacionalnih komponent v Avstrijskem primorju, pa tudi razloge za propad nacionalnega kompromisa
v Istri v letih od 1908 do 1910.
Ključna so seveda vprašanja, povezana z obdobjem
med obema vojnama oziroma z vprašanjem fašizma, ki
je sicer v navedenem delu obravnavano dovolj kritično
in objektivno, četudi bi pričakovali, da bodo avtorji ne-
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koliko podrobneje spregovorili o antifašizmu, narodnoobrambni organizaciji TIGR in Borba ter vsaj omenili
prvi in drugi tržaški proces, koprske zapore itd.
Temeljno v tem kontekstu torej ostaja vprašanje, ali
je res šele eksodus povojnega časa popolnoma spremenil multikulturno, multijezikovno in multietnično podobo Istre, potem ko se je že Mussolinijev fašizem v Istri
oziroma na območju Julijske krajine odločil za »etnično
bonifikacijo« in uvajal genocidno politiko, ki naj bi v
eni generaciji povsem spremenila etnični značaj pokrajine, kjer je živelo več kot pol milijona pripadnikov slovenske in hrvaške manjšine. Položaj italijanskega življa
z ohranjeno dominantno pozicijo pred I. svetovno vojno oziroma razpadom Avstro-Ogrske pač ni v ničemer
primerljiv s položajem slovanskega življa, v kakršnem
se je znašel po dvajsetih letih fašistične vladavine.
Seveda iz takega položaja izvira veliko tistega, kar
sta temu območju oziroma njegovemu prebivalstvu (do)
prinesla oba totalitarna sistema; najprej fašistični, ki se
je v Istri ohranil tudi po kapitulaciji Italije 8. septembra
1943 in je ostajal zvest nacistični Nemčiji do njenega propada leta 1945, in seveda povojni komunistični
sistem, ki ga je vzpostavila vojaška uprava jugoslovanske armade (VUJA) v letih od 1945 do 1947 oziroma
do podpisa Londonskega memoranduma leta 1954 na
območju cone B STO. Gledanja na to, komu pripada
»izvirni greh« za povojno dogajanje in politični razplet
v Istri, so očitno na eni in drugi strani še vedno dokaj
različna.
V raziskavah o zgodovinski kontinuiteti in posameznih, zlasti novejših obdobij istrske zgodovine, bi
se bilo torej treba izogibati stereotipom in tendencioznim interpretacijam zgodovinskih virov. Ne glede na
dejstvo, da se kolektivni zgodovinski spomin – zlasti na
nekatere prelomne in travmatične dogodke polpretekle dobe, kakršnega predstavlja npr. eksodus istrskega
prebivalstva – sčasoma spreminja, ne bi smeli zapadati
čustvom in politični propagandi, pač pa ostajati na realnih, objektivnih tleh zgodovinskih raziskav in dejstev,
pri tem pa tudi ne pozabiti na eno temeljnih substanc
istrske identitete: to je na njeno zgodovinsko konstanto
sobivanja in sožitja.
Ko govorimo o zgodovini Istre, se je treba, kot v
uvodu v svojo »Kratko zgodovino Istre« (Koper, 2008)
navaja njen avtor dr. D. Darovec, ozreti hkrati tudi na
zgodovinopisne teorije o regionalni oziroma regionalnih zgodovinah, pa ne le zato, da bi nedvoumno ugotovili, da gre pri tej tematiki za obravnavo zgodovine
določene regije, temveč da se na eni strani zavemo pomena mozaikov regionalnih zgodovin pri razumevanju
splošno zgodovinskih svetovnih dogodkov in procesov,
po drugi strani pa predvsem metodoloških izhodišč, ki
so bila potrebna za vzpostavitev t. i. koncepta regionalnih zgodovin. Čeprav je v tem pogledu treba imeti pred
očmi Braudelov izrek, da »pokrajina ni referenčni okvir
raziskovanja, temveč je referenčni okvir raziskovanja
lahko le problem«, moramo ugotoviti, da so tudi k tem

premikom na področju kulturne zgodovine precej pripomogle prav regionalne študije.
Mednje vsekakor sodi tudi Priročnik regionalne
zgodovine Istre z naslovom »Istra skozi čas«, s katerim
so si avtorji, kot je razvidno iz spremne besede, naprtili
težko in zahtevno nalogo, da naj bi to delo predstavljalo objektivno, znanstveno in nepristransko zgodovino
Istre in njenega prebivalstva. Ne glede na morebitne pomanjkljivosti in subjektivne sodbe nedvomno predstavlja dragocen doprinos v zakladnico istrske zgodovine,
kakršnega tudi sicer s svojo bogato in razvejano založniško-publicistično dejavnostjo (tudi za prostor slovenske
Istre) predstavlja Središče za zgodovinske raziskave v
Rovinju.
Obsežna in bogata publicistična dejavnost obeh istrskih raziskovalno-znanstvenih središč, tako v Rovinju
kot v Kopru, s svojo znanstveno periodiko, pa tudi s posameznimi monografskimi edicijami, kakršna sta »Istra
skozi čas« in že omenjena »Kratka zgodovina Istre« dr.
D. Darovca, torej v veliki meri uspešno zapolnjujeta vrzeli, ki so bile vse dotlej prisotne na tem področju, s tem
pa vsaka na svoj način tako strokovni kot laični javnosti
predstavljata rezultate raziskav o prelomnih obdobjih in
značilnostih bližnje in daljne istrske preteklosti.
Žal je pri tem avtorjem in snovalcem zajetnega, preglednega in bogato ilustriranega Priročnika regionalne
zgodovine Istre ušla pomembna sestavina tovrstnega
dela, namreč skrb za korekten in strokoven prevod v
slovenski jezik, ki bi na mnogih mestih potreboval dodatno lekturo in uporabo sicer že uveljavljene slovenske
historične terminologije.
Salvator Žitko

Marija Pirjevec: TRŽAŠKI KNJIŽEVNI RAZGLEDI.
Trst, Mladika, 2011, 320 str.
Ob koncu leta 2011 je na knjižnih policah raziskovalcev, profesorjev, študentov, pa tudi ljubiteljev
slovenske besede zagledala luč zajetna zbirka študij,
esejev in zapisov, ki so nastali v daljšem časovnem obdobju izpod peresa prof. Marije Pirjevec, ene najbolj
prodornih poznavalk in proučevalk slovenske pisane
besede, še posebej na zahodnem robu slovenskega
etničnega ozemlja. Knjiga, ki je izšla ob avtoričini sedemdesetletnici, ni bila zamišljena kot antologija ali
popoln pregled slovenskega literarnega ustvarjanja v
Italiji, pač pa kot izbor esejev, ki z različnih zornih
kotov obravnavajo več družbeno-zgodovinskih obdobij kakor tudi raznoliko paleto literarnih ustvarjalcev;
skupni imenovalec vsem člankom pa je večkulturno
in večjezično tržaško mesto, s katerim so bili izbrani
avtorji tako ali drugače povezani, kakor tudi stik in po-
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vezanost s prevladujočo italijansko »kulturno sfero, ki
se največkrat ni izkazovala v svoji velikodušnosti, prej
nasprotno«, kakor piše dr. Igor Škamperle v svoji spremni besedi k monografiji.
Knjiga je razdeljena na 4 razdelke, ki prestavljajo štiri različna področja raziskovanja in poglabljanja Marije
Pirjevec, dolgoletne profesorice slovenskega jezika in literature, najprej na Filozofski fakulteti v Trstu, nato pa še
na Visoki šoli modernih jezikov za tolmače in prevajalce. Prvi razdelek je skoraj popolnoma posvečen analizi
življenja in dela posameznih tržaških ustvarjalcev, kot
sta pisatelja Alojz Rebula in Boris Pahor, pesnici Ljubka Šorli in Bruna Marija Pertot, pesnika Igor Gruden in
Srečko Kosovel. Iz tega dela bi še posebej izpostavila
zanimivo analizo pogleda treh slovenskih ustvarjalcev
(Srečka Kosovela, Borisa Pahorja in Alojza Rebule) na
dogodek, ki je v marsičem zaznamoval slovensko narodno skupnost v Italiji, in sicer požig Narodnega doma
13. julija 1920. leta: vsi trije ustvarjalci obeležijo dogodek v svojih delih, a na zelo različne načine in z različnih zornih kotov, kar daje tej analizi še poseben pečat
izvirnosti in originalnosti. Razdelek smiselno zaključuje članek o periodizaciji slovenske književnosti na
Tržaškem, v katerem avtorica poskuša določiti kriterije
za porazdelitev slovenskega ustvarjanja v štiri faze, ki

jih poimenuje s predliterarno, narodnoprebudno fazo,
umetniško zrelo fazo tržaške književnosti primorskih piscev v emigraciji ter razvito, na domačih tleh nastalo
književnostjo po drugi svetovni vojni. Ob koncu tega
zapisa avtorica utemeljuje, da »razdalje med 'zamejsko'
in 'matično' književnostjo nikoli niso bile in niso tako
velike, da bi se resnično oddaljili od skupnih osnov. Pojem 'zamejska literatura' je zato že dolgo neutemeljen
in odveč«.
V drugem razdelku se raziskovalka ukvarja s tematiko, ki postaja v literarnih vedah vedno bolj zanimiva
in vredna posebne pozornosti in občutljivosti, in sicer z
narečno poezijo, ki jo raziskuje na podlagi poezij Marije Mijot od Svetega Ivana pri Trstu, Silvane Paletti iz
doline Rezije ter Benečanoma Giorgiu Qualizzi in Renatu Quaglii. Tako kot sama Pirjevčeve ugotavlja, postaja »dialektalna poezija v novejšem času ena pomembnejših tem sodobne evropske literarne vede, hkrati s
porastom narečne poezije in njenih funkcij«. Narečna
poezija se dejansko zelo hitro širi po vsej Evropi skupaj z uveljavljanjem posameznih lokalnih značilnosti
neke skupnosti, naroda, okolja in s tem tudi širi izrazne
zmožnosti narečja, ki je nenazadnje tisto najbolj intimno človekovo jezikovno izrazno sredstvo. V razpravi
so med drugim našteti številni fenomeni narečnega pesnjenja, ki se je od šestdesetih let dalje zelo razširilo tudi
na zahodnem robu slovenskega ozemlja. Raziskovalka
se posebej zaustavi ob slovenski besedi pesnice izpod
Kanina, Silvane Paletti, pri kateri življenje »vsemu obupnemu navkljub ohranja svoj globlji smisel in pomen«,
ki ga pesnica najde v vsem lepem, kar jo obdaja, v naravi, v lepoti poezije, v vrednotah življenja. Nekoliko bolj
svetovljanski in v svet razgledan pa je beneški pesnik
Renato Qualizza, ki pa je znal univerzalno izraznost
preliti tudi v narečno govorico, kar daje njegovemu delu
še poseben pomen.
Razpetost med domačijstvom in svetovljanstvom pa
je verjetno ena najbolj pogostih literarnih toposov vseh
slovenskih ustvarjalcev, ki se kot pripadniki majhnega evropskega naroda najverjetneje čutijo razpeti med
domačo zemljo – 'rodno grudo' in pa priložnostmi in
univerzalnostjo, ki jo ponuja današnja globalizirana
družba. Tematika se smiselno prevesi nato v tretji razdelek, ki obravnava ravno kulturne stike med ljubljanskimi
in italijanskimi akademijami. Eseji prinašajo celo vrsto
ugotovitev o še premalo poznanih in raziskanih odnosih, ki so se pletli med slovenskim in italijanskim narodom že od 17. stoletja dalje; v dobi baroka se slovenska
literarna ustvarjalnost sicer še ni razvila, so pa obstajali
posamezni intelektualci, ki so s svojim »kozmopolitizmom, večjezičnostjo ter s svojo kulturno, predvsem
znanstveno dejavnostjo pripravili tla za uveljavitev razsvetljenske miselnosti, ki je v drugi polovici 18. stoletja
privedla do razcveta slovenske književnosti in znanosti«. Razdelek se nadaljuje z obravnavo romantičnega
obdobja preporoda narodov, Prešerna in Mazzinija ter
Prešernovih prevodov v italijanščino.
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Četrti razdelek je posvečen nekaterim zbranim mislim o Kosovelovih integralih v italijanščini ter izčrpnemu in bogatemu opisu literarnozgodovinskega dela
profesorice Lojzke Bratuž. Monografijo zaokroženo zaključuje intervju, ki ga je Pirjevčeva opravila s Prešernovim nagrajencem Miroslavom Košuto, saj se pesnik
dotika marsikaterih tem, ki jih raziskovalka obravnava
v knjigi, predvsem pa njegovega odnosa do tržaškega
mesta, za katerega pravi, da je tudi naše mesto, tako kot
je mesto vseh naštetih in tudi drugih avtorjev, ki so v
monografiji poglobljeno analizirani.
Jadranka Cergol

TEZAVER SLOVENSKEGA LJUDSKEGA JEZIKA NA KOROŠKEM, 7. zvezek (črke L – mi).
Dunaj, Avstrijska akademija znanosti, 2012, 226 str.
Na Dunaju je letos izšel sedmi zvezek Tezavra, mednarodno uveljavljenega pripomočka v slovanski primerjalni dialektologiji, etimologiji in onomastiki ter edine
dvojezične (slovensko-nemške) konkordance v slovanskem narečjeslovju. Urednik je Ludvik Karničar, glavna
sodelavka pa Andrejka Žejn, ki je bila tri leta zaposlena pri graškem dolgoročnem leksikalnem projektu Avstrijske akademije znanosti, ki ga je v razmerju 50 : 50
sofinanciral ZRC SAZU in tako omogočil, da sta lahko
regularno izšla dva zvezka s petimi priloženimi jezikovnogeografskimi kartami o poteku diatopičnih sinonimov
za krompir, koruzo, košnjo, kositi in gozd. Vemo, kako
močno so ogroženi jeziki manjšinskih narodov, še posebej slovenski avtohtoni govori Roža, Podjune in Zilje
na Koroškem. Zaradi periferne lege so zanje značilni arhaizmi na glasoslovni in leksikalni ravni, po drugi strani
pa so zaradi več kot tisočletnega sobivanja z nemščino
zanimivi tudi iz sociolingvističnih razlogov.
Cilj tezavra je objaviti celotno, pred dobrimi 30 leti
ekscerpirano slovensko narečno gradivo na Koroškem
(gre za več kot 100 znanstvenih člankov, slovenističnih
in etnoloških prispevkov, za diplomske naloge in disertacije od leta 1842 pa do leta 1980, skratka od Urbana
Jarnika do Herte Lausegger). Zbranih je več kot pol milijona listkov, na katerih so podatki iz omrežja 220 informacijskih točk ziljskega, rožanskega, podjunskega in
obirskega narečja, na voljo pa je tudi arhiv s 600 urami
posnetkov. Zasnovan je bil kot dvojezičen in sociolingvistično usmerjen narečni slovar z zaključenim korpusom, medtem ko so po drugi strani posamezne besede
kot sopomenke, izpeljanke in frazemi označeni z zvezdico, kar pomeni, da so bile dodane na osnovi lastne
kompetence, arhiva in preverjanja na terenu. Zato Tezaver nudi tudi vpogled v aktualno jezikovno stanje koroških slovenskih govorov, ki je žal zelo zaskrbljujoče.

Vsa čast gre Avstrijski akademiji znanosti, ki je doslej
podpirala to pomembno in nadvse dragoceno leksikografsko delo. Nujno potrebno bi bilo, da bi raziskovalka
Andrejka Žejn, ki obenem pripravlja jezikovnogeografsko disertacijo o poteku izoleks na avstrijskem Koroškem na osnovi gradiva Inštituta za slavistiko v Gradcu,
kartografiranje pa poteka v sodelovanju z geografskim
inštitutom Antona Melika na barvni računalniški karti,
dobila redno zaposlitev pri projektu, kajti v nasprotnem
primeru ni nobene možnosti, da bi delo zagledalo črko
Ž. Doslej je namreč sodelovalo pri projektu ducat honorarno zaposlenih sodelavk, a so zaradi večje socialne
varnosti bile prisiljene, da so si po letu dni poiskale varnejše delovno mesto. Upati je, da bo životarjenja konec
in da bo uvidenost znanstvenih ustanov še trajala. Na
terenu se mudi zaradi zanesljivih informantov, po drugi
strani pa nadaljnjih kadrovskih sprememb Tezaver ne bi
preživel več.
Rada Cossutta
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Gilles Deleuze:
LOGIKA OBČUTJA: RAZPRAVA (prevod: Stojan Pelko
in Suzana Koncut). Koper, Hyperion, 2008, 154 str.
GUBA (prevod: Jana Pavlič). Ljubljana, Študentska
založba, 2009, 242 str.
KRITIKA IN KLINIKA (prevod: Suzana Koncut). Ljubljana, Študentska založba, 2010, 244 str.
NIETZSCHE IN FILOZOFIJA (prevod: Aljoša Kravanja).
Ljubljana, Krtina, 2011, 299 str.
RAZLIKA IN PONAVLJANJE (prevod: Samo Tomšič,
Ana Žerjav, Marko Jenko, Suzana Koncut). Ljubljana,
Založba ZRC SAZU, 2011, 496 str.
Mogoče ne bi bilo nesmiselno začeti z vprašanjem
– nenazadnje je to nekakšna ključna retorična figura francoske filozofije – ki se glasi: »kaj je recenzija?«
Morda bolje: kaj recenzija ni? Prav gotovo ni povzetek
(navsezadnje nam gre za to, da bi se knjige brale) in
prav gotovo ni mesto, kjer bi se predmet (knjigo, avtorja)
ignoriralo, preziralo in izvajalo lastne elaboracije. Recenzija je torej nekakšen bio-bibliografski vnos. Ob tem
je najprej treba izpostaviti dvoje: biografski vnos bo na
tem mestu vnos o francoskem filozofu Gillesu Deleuzu,

bibliografski pa o prevodih v slovenščino petih njegovih
del: Logika občutja: razprava (2008), Guba (2009), Kritika in klinika (2010), Nietzsche in filozofija ter Razlika in
ponavljanje (obe 2011). Zakaj naenkrat recenzirati pet
del, izdanih v razmaku štirih let? Zaradi bio-bibliografskega dejavnika ...
Gilles Deleuze je dolgo veljal za nekakšnega akademskega odpadnika, predvsem v Franciji (pa tudi drugje). Neizpodbitno pa je dejstvo, da je to ena poglavitnih figur francoske povojne filozofije, ki je s svojim
delovanjem izkazovala to razsrediščenost, nekonvencionalnost, morda celo inovativnost. Deleuze je svojo
kariero pričel po »klasični« poti: najprej na gimnazijah,
zatem kot asistent na Sorboni in kasneje še na Centre
National de la Recherche Scientifique. Toda kljub takšni »klasični« usmeritvi je močno podpiral gibanje
maja 1968 ter se zaposlil na »eksperimentalnem« univerzitetnem centru v Vincennesu. Takšna je nekako tudi
njegova književna pot. Sprva se je namreč proslavil za
zgodovinarja filozofije in postopoma skozi ta pristop
zgradil svojo filozofijo (čeprav ta zgodovina filozofije iz
njegovih del ni nikoli izginila). Sama biografija sicer ni
tako zelo pomembna za to, kar prevodna dela prinašajo
v slovenski prostor, je pa ta kratka »notica« dovolj, da
postavimo osnovo, na kateri je treba pretehtati pomen
teh prevodov.
Deleuzov vstop na slovensko knjižno polje se je sicer zgodil že leta 1991 s prevodom knjige L’image-mouvement. Cinéma 1 (Podoba-gibanje), obsežne filozofske
razprave o filmu (ki ni filozofija filma, temveč filozofija
skozi film), katere nadaljevanje (L’image-temps. Cinéma
2) naš prostor še čaka. V letu Deleuzove smrti (1995)
smo dobili še razpravo o Franzu Kafki (Kafka: za manjšinsko književnost), napisano z dolgoletnim prijateljem
in soavtorjem Félixom Guattarijem. S hitrim tempom
pa so po letu 1998 sledila še druga – temeljna – dela:
Logika smisla (1998), Kaj je filozofija? (1999, tudi z Guattarijem), Predstavitev Sacherja-Masocha (v zborniku z
leta 2000) ter Micelij (2000, kratek esej, z Guattarijem).
Temu je sledilo sedem let zatišja, ki mu je še vedno vladalo pomanjkanje nekaj Deleuzovih temeljnih del, deloma pa tudi zanimanja za avtorjeve knjige. Vse to pa se
je počasi pričelo spreminjati – je to morda zaradi vpliva
nenadne ekspanzije »deleuzovskih« študij v anglofonskem svetu? – z objavo navedenih petih monografij.
Prva v nizu je Logika občutja (1981), kjer Deleuze
postopa po svoji metodi filozofskih portretov, ki pa se
tokrat prelevi v »umetnikov« portret. Osnovni princip
njegovega portretiranja je opisal v knjižici Pourparlers:
»[P]riti k avtorju ‘od zadaj’ in mu napraviti otroka, ki bi
bil njegov lastni, a strašni, potomec.« (Deleuze, 1990,
15) Tako je portret Bacona pravzaprav ta strašni otrok, ki
nosi nove znake in koncepte neke estetike, ki ni le Baconova, ampak nosi implikacije, ki se raztezajo na celotno
polje umetnosti (to tematiko bo Deleuze obdeloval še v
zadnjem duetu z Guattarijem Kaj je filozofija?). In kaj nudijo ti Baconovi sinovi in hčere? Osnovni moment »ma-
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nifesta« o Baconu je nekakšen moto: »[S]likarstvo mora
iztrgati Figuro figurativnemu.« (Deleuze, 2008, 12) Gre
za vztrajno kritiko reprezentacije, ki jo Deleuze izvaja
najbolj dovršeno v delu Razlika in ponavljanje (1968),
toda vsaj že od dela Nietzsche in filozofija (1962). Figuracija, figurativno za Deleuza ne »delujeta« tako, da bi
iztrgala nekaj novega, da bi delovala tako, da bi sprožila misel. Figurativno slikarstvo je preveč vklenjeno v
reprezentacijo, da bi lahko prešlo ven iz tega sveta (toda
empirično, ne transcendentalno). In kaj je rešitev? Deleuze pravi, da vsekakor ne popolna abstrakcija (ta je,
ravno tako kot figuracija, podvržena zgolj možganskim
procesom – prvo »prepoznamo«, drugo si prizadevamo
razumeti), temveč neko slikarstvo, ki bi se dotaknilo telesa, ki bi šlo skozi čutno in telo spremenilo – pretreslo
od znotraj (prim. Deleuze, 2008, 35). Slikarstvo mora
(po Deleuzu) predstavljati to, kar se nahaja pod reprezentacijo, tisto, čemur pravi virtualno. In ko slikarstvu
uspe priklicati prisotno (za tako slikarstvo ima Deleuze
Baconovo slikarstvo, vendar elementi, pogoji, če tako
rečemo, ostajajo univerzalni meter) in ga »vreči« v telo
(gledalca), takrat je a-reprezentativno, a-figuralno (vendar tudi a-abstraktno), takrat postane slikarstvo novega,
Figure ali dejstva. Takrat postane slikarstvo ena od treh
form mišljenja, kot to izpeljujeta z Guattarijem v delu
Kaj je filozofija? (Deleuze, Guattari, 1999, 168–206).
In pravzaprav je vsebina tega kratkega orisa principov
in nujnosti delovanja slikarstva tisto, kar veže to knjigo
z naslednjim delom, Guba (1988), ki je kompleksno in
mnogoplastno, nagubano – tematika ni ena, knjiga je
suma, prepogibanje vseh Deleuzovih zanimanj, od fizike, metafizike, matematike, dogodka, sveta, subjekta in
nenazadnje do estetike (slikarstvo, arhitektura, glasba).
In osrednji koncept je ravno povzet v naslovu – guba.
Guba postane filozofski pojem baroka (in s tem opredeljuje Leibnizovo filozofijo in matematiko ter baročno
umetnost, modo itd.), ki je ključen za razumevanje vseh
premikov, gubanj v tem obdobju: »[Z]a nas je v resnici kriterij ali operativni koncept baroka Guba v svojem
najširšem pomenu (v vsem svojem razumevanju in vsej
svoji razsežnosti); guba po gubi.« (Deleuze, 2009, 58)
In taka guba je tudi subjekt ali monada po leibnizovsko. Ta subjekt pa je poseben subjekt, ki se bistveno
razlikuje od bolj »klasičnih« filozofskih opredelitev subjekta. Najpomembnejši vidik je ta, da je subjekt singularnost, ki vključuje univerzalnost. Vse kar je, je svet,
ki pa je v celoti v subjektu, kajti subjekt je guba sveta, svet, ki se prepogiba sam nase. In ta guba ne meče
sence, ravno nasprotno, osvetljuje ta majhen delec površine, ki ga pokriva, da bi se mu razkril – to je svet
monade. In tak subjekt, s svojim svetom (ki je istočasno
svet vseh ostalih) vred, je ključen za funkcijo umetnosti,
kot jo Deleuze opredeljuje v Logiki občutja. Namreč,
reprezentativna ali figurativna umetnost, kakor tudi abstrakcija, sta izraza te monade, tega nagubanega subjekta-sveta. Monade si sicer na nek temačen način delijo
svet, vendar vsaka reprezentacija je singularno gledišče

(point de vue), ki se vsiljuje ostalim. Zato mora biti slikarstvo baročno, prepogibno, gubajoče, slikarstvo mora
vsebovati to singularno gledišče tako, da ne reprezentira
ali abstrahira, temveč tako, da proizvaja materijo (osvetlitev virtualnega, tega majhnega koščka sveta) in jo daje
čutnemu, preči in guba telo (gledalca).
Guba tako ni zgolj knjiga o baroku, je exposé neke
filozofije, ki odklanja vsako obliko normalizacije, standardizacije, zdravorazumskosti; je filozofija razlike, ki
zatrjuje novo in kreacijo (prej kot vulgarno kreativnost).
Tudi v tem primeru je Leibniz tisti, ki mora zagledati prihod na svet svojega iznakaženega potomca, ta potomec
je Leibniz-Deleuze, pregneten, razmesarjen Leibniz, katerega filozofija omogoča prehod onkraj baroka. Guba
govori o svetu in subjektih, kar je vse, kar je potrebno za
ostale derivate: npr. religijo, kulturo, umetnost. Zato je
to delo vse prej kot ukleščeno v preteklost, temveč daje
pomembna izhodišča za razumevanje sodobnih fenomenov – od političnih do estetskih.
Kronološko podajanje neizogibno predstavi nadaljnjo povezavo – ki ni nujno želena, morda pa izkazuje
nekakšno afiniteto slovenskega strokovnega založništva
do estetike – in sicer knjigo Kritika in klinika (1993), v
kateri so zbrani spisi o literaturi. Kot že rečeno se pri
Deleuzu misel izraža mnogotero, predvsem pa govori
tri glavne jezike: filozofščino, umetnostščino in znan-
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stveniščino. Literatura je ovinek, skozi katerega Deleuze
nenehno vozi k svojim ciljem. Od Carrolla do Melvilla,
od Bartlebyja do Kafke. Od Moby Dicka k Alici, nenazadnje do umetnosti jecljanja (ki se je pokazala kot izjemno pomemben element manjšinskosti v delu Kafka).
Vendar kljub temu Kritika in klinika ni nabor spisov o
literaturi, je prej filozofiranje skozi literaturo. V svojem
slogu – skozi govor o različnih avtorjih ali literarnih temah – Deleuze predstavi svoje filozofske vidike, ki sevajo iz teh avtorjev, njihovih del in tem. Literatura nam
tako lahko spregovori o imanenci, politiki, postajanju,
razliki in ponavljanju, reprezentaciji itd.; vse to v mnogoterih jezikih, jezikih klasične literature (Carrol, Kafka),
jezikih abstraktne literature (Wolfson), jezikih filozofske
literature (Nietzsche, Platon, Spinoza, Kant). In vsega
tega ne jemlje kot simptom ali celo bolezen (literatura kot izražanje potlačenega), temveč ravno nasprotno,
zdravilo za civilizacijo; pisatelji – in to niso predvsem
tisti, ki izražajo »svoje spomine, potovanja, ljubezni in
žalovanja, svoje sanje in fantazme« (Deleuze, 2010,
15) – imajo nekakšno višjo, plemenitejšo nalogo – in
ta naloga se seveda sklada s tem, kar je pravzaprav tudi
naloga filozofije oz. mišljenja kot takega: praktična filo-

zofija ali, z drugimi besedami, politično – saj »[p]isati
je tudi postati nekaj drugega kot pisatelj. […] Pisatelj ne
govori o tem [pisanju, op. p.], briga se za druge stvari.«
(Deleuze, 2010, 20)
V tukajšnji kroniki pa je gotovo najpomembnejše leto
2011, v katerem sta svet uvidela dva prevoda starejših
del iz šestdesetih let (vsa ostala prevedena leta so nastala po letu 1975 z izjemo Logike smisla): prvi Nietzsche
in filozofija (1962), drugi Razlika in ponavljanje (1968).
Prva je pomembno delo, ki je zorelo več let (izšlo je 9
let po njegovi prvi knjigi Empirizem in subjektivnost iz
leta 1953). Gre za delo njegovega zgodnjega obdobja
(morda tistega, ki bi ga lahko poimenovali pred-Guattarijsko), kjer pa prihaja do izraza Deleuzova »filozofska metodologija« v raziskovanju zgodovine filozofije.
Osnovni cilj dela je namreč dati Nietzscheju »usta«,
skozi katera lahko izrazi in premleva nove probleme.
Podobo Nietzscheja Deleuze odtrže od jarmov »nihilizma«, »volje do moči« in »nadčloveka«, asociacij, ki
tega nemškega avtorja redukcionistično določajo in s
tem onemogočajo polno razumevanje (razvoj) njegove
misli. Knjigo Deleuze namreč začne s stavkom, ki Nietzscheja postavlja v popolnoma novo vlogo, tisto, ki se
ne osredotoča zgolj na prej omenjene pojme: »[U]vesti
v filozofijo pojma smisla in vrednosti je Nietzschejev
najsplošnejši project.« (Deleuze, 2011, 13) Nietzscheja
predstavi (skozi njegova dela, ideje in nove koncepte)
kot pravega kritičnega filozofa, ki je izvedel boljšo kritiko kakor Kant, filozofa, ki ga ne gre spregledati, ker so
v njegovih idejah vsebovani pravi nastavki za predrugačenje filozofije, ki je – kot je to konstanta Deleuzove kritike – podvržena dialektični podobi misli hegeljanstva.
Naposled je tu še delo Razlika in ponavljanje, ki po
mojem mnenju prinaša enega najpomembnejših prispevkov v slovenski filozofski prostor zadnjega desetletja. Ob ekstenzivnem branju in prevajanju Badiouja
(čigar temeljno delo, Bit in dogodek, sicer prav tako ni
prevedeno) je tisto, kar dela Deleuza izjemnega, bilo še
vedno prikrito, čeprav zelo podobno (ali vsaj s skupnimi zastavki) temu, kar izpostavlja Badiou. In omemba
Alaina Badiouja ni naključna ali zgolj demonstrativna,
saj sam v predgovoru slovenski izdaji v nekaj besedah
zaobjame pomen Deleuzove misli: »Prav nič ni popustil
hegemonični tematiki konca filozofije, ne v njeni patetični različici, ki ta konec povezuje z usodo Biti, ne v
njeni pohlevni različici, ki ga povezuje z logiko sodbe.
[…] Pač pa se je pogumno lotil konstruiranja sodobne
metafizike, za katero je izumil povsem izvirno genealogijo, v kateri sta filozofija in zgodovina filozofije nerazločljivi. Kot inavguralne ‘primere’ je precej samosvoje
obravnaval najbolj neizpodbitne miselne produkcije
svoje dobe pa tudi katerih drugih. S tem je pokazal razsodnost in ostrino brez primere med svojimi sodobniki,
posebej kar zadeva prozo, film, določene vidike znanosti pa tudi politično eksperimentiranje. Bil je namreč
progresist, odmaknjen upornik, ironična opora najradikalnejšim gibanjem. Zato se je tudi uprl ‘novim filozo-
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dvema osnovnima lastnostma biti: njenim bistvom –
razliko – ter njenim pojavljanjem – ponavljanjem. Kljub
temu pa knjige ne gre brati kot suhoparno, »akademsko« filozofsko delo, saj v svojih izpeljavah predstavlja
to, za kar v resnici gre pri Deleuzu: nekakšno praktično filozofijo (projekt, ki je posredno izražen v monografiji Spinoza: philosophie pratique, Spinoza: praktična filozofija). Deleuzovo kritiko je torej treba brati kot
politično naravnano. Deleuze je sicer dolgo veljal (ali
še velja) za apolitičnega, »aristokratskega« misleca, ki
ostaja v nekakšnem iracionalnem, oddaljenem prostoru
izven sveta, kot ga kritizira Peter Hallward v Out of this
World: Deleuze and the Philosophy of Creation. Vendar
podrobno branje pokaže prej nasprotno. Preobrniti platonizem nenazadnje pomeni ne podrejati se ustaljenim
potem, vzorcem, klišejem ... Skratka, gre za revolucionarno misel: revolutio Platonis est revolutio societas.
Na koncu še vprašanje: kaj obžalujemo pri teh prevodih? Izvirna izdaja Logike občutja je bila sestavljena
iz dveh zvezkov – prvega z esejem in drugega z reprodukcijami Baconovih slik (97 str.). Slovenski prevod
prinaša prvi zvezek in vanj vključen vzorec reprodukcij (šteje jih 15). To je seveda postranska pomanjkljivost
in razumeti je treba, da je za tako majhen trg, kot je
slovenski, in za tako majhno založbo, kot je Hyperion,

fom’, ostal zvest svoji viziji marksizma in se ni uklanjal
medli restavraciji morale in ‘demokratične razprave’.
[…] Bil je prvi, ki je takoj dojel, da je sodobna metafizika nujno teorija mnogoterosti in pojmovanja singularnosti. To zahtevo je povezal z zahtevo po kritiki najbolj
zvitih oblik transcendence. Uvidel je, da lahko le z zatrditvijo enoglasnosti biti opravimo s tem, kar je v interpretaciji smisla trajno religiozno. Jasno je dognal, da
lahko do resnice enoglasne biti pridemo le tako, da mislimo njen dogodkovni prihod. Ta pomemben program
je tudi moj.« (Badiou v: Deleuze, 2011, 11–12) Razlika
in ponavljanje namreč predstavlja strogo filozofsko podjetje Deleuzove misli. Začenja se z osnovnim vodilom,
ki se glasi: sprevrniti platonizem (Deleuze, 2011, 119),
iz česar sledi ostra kritika Hegla (identitete in negacije),
iz katere vznikneta razlika in ponavljanje kot temeljna
filozofska pojma. Vse skupaj vodi v kritično spodkopavanje tem, ki se nanašajo na reprezentacijo, enakost
(istost), norme in normalnost, zdrav razum itd. Gre za
odpor proti središču, proti uokvirjanju, rezanju, razvrščanju. Ta knjiga je resna filozofska knjiga, napisana v
»uradnem« akademskem jeziku (nenazadnje gre za Deleuzovo glavno doktorsko disertacijo), pravzaprav zelo
klasično filozofsko delo, saj gre za nekakšno ontološko
jedro Deleuzove misli (kjer se nenehno spopadamo z
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težko in stroškovno obremenjujoče pridobiti pravice za
več reprodukcij.
O Gubi pa moramo biti nekoliko bolj kritični, kot
bralci pa bolj pozorni. Prevod ima nekaj pomanjkljivosti, ki se izražajo predvsem v nekaterih prevajalskih
okornostih, večinoma povezanih s specifično filozofskimi temami. Tako kot v izvirniku, se v prevodu Deleuzovi
citati različnih avtorjev v opombah pod črto nanašajo
na francoske izdaje omenjanih del, čeprav je v slovenskem prostoru vsaj nekaj od teh že prevedenih (kot na
primer Heglova Znanost logike, Nietzschejev Onkraj
dobrega in zlega ali celo Borgesov »Vrt razcepljenih
stez« v Namišljenostih). Prav tako manjkajo natančni
sklici na izdaje Leibnizovih del oz. splošna opomba
o tem, po kateri zbirki Leibnizovih del citira Deleuze.
Nepozoren bralec lahko tako kaj kmalu ostane zmeden
ob prvi opombi v knjigi, če ne ve, da gre za citat iz
Leibnizovega dela; reproduciram opombo: »1. Système
nouveau de la Nature et de la communication des substances, §7.« (Deleuze, 2009, 11) To špekulacijo o »površnem prevodu« bi lahko podprl tudi prevod lastnega
imena Nikolausa von Kuesa ali Nikolausa Chrifftza, ki
ga prevajalka po francoskem izvirniku ohranja kot Nico-

las de Cues, ki pa bi se moral prevajati s privzetim poslovenjenim imenom Nikolaj Kuzanski (Deleuze, 2009,
206). Kritika ni nikakršen zagovor »čistoče« slovenskega jezika, gre zgolj za boljšo razumljivost besedila. Nicolas de Cues se po hitrem logičnem premisleku sicer
izkaže za Nikolaja Kuzanskega, vendar je v slovenskih
filozofskih delih udomačena poslovenjena različica (kakor, navsezadnje, v ostalih jezikih – Nicolas de Cues,
Nicola Cusano, Nicholas of Kues ...). Ime, prevzeto po
francoskem izvirniku, enostavno deluje kot ovira pri
branju. Na koncu morda še očitek spremni besedi, ki se
zdi v knjigi prisotna zgolj zaradi imena njenega avtorja
(Slavoj Žižek), ker o gubi pravzaprav ne spregovori oz.
delu nič ne doda. Ostalim prevodom ni kaj očitati, saj
so dobro opremljeni s komentarji (prevajalskimi, uredniškimi), predvsem pa gre hvala prevodu Razlike in ponavljanja, ki je pristna originalu, ohranja poglavja, kazalo,
opombe in smiselno dodatno razširja mesta, ki so morda
lahko obskurna, hkrati pa jo dopolnjuje zelo pomembno
stvarno kazalo.
Matej T. Vatovec
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