
Wspó∏czesna poezja 
s∏oweƒska
Wybór i przek∏ad ze s∏oweƒskiego: 

Katarina ·alamun-Biedrzycka

Duch wieje, k´dy chce, ale zdaje si´, ˝e energia, z której powstaje poezja,
lubi si´ skupiaç w niektórych miejscach i rozrastaç tam przez wieki. KtoÊ mó-
wi∏ o Polsce jako obwarzanku, ale ca∏à Europ´ moglibyÊmy potraktowaç
jako taki obwarzanek, najg´stszy na kraƒcach, od starodawnej Grecji poczyna-
jàc, Êledzàc na przyk∏ad ducha Druidów na przeciwleg∏ych koƒcach: na Litwie,
w Irlandii, na Pó∏wyspie Pirenejskim… czy w∏aÊnie w S∏owenii, o której brat-
nia Polska chyba w ostatnich dekadach dowiedzia∏a si´ (spotykajàc si´ z tomi-
kami TomaÏa ·alamuna, Ale‰a Debeljaka, Petra Semoliãa, MiklavÏa Komelja,
Alojza Ihana, Tone ·krjanca i wielu innych), ˝e bywa ona, jak ju˝ ktoÊ dawno
powiedzia∏, „mocarstwem poetyckim”. OczywiÊcie nie dlatego, ˝e tu wycho-
dzi przynajmniej 300 tomików poetyckich rocznie, ale dlatego, ˝e na przekór
ogólnej dekadencji i czarnym kolorom myÊl ludzka ciàgle potrafi szybowaç
w wolnych przestworach. Dlatego w tym krótkim wyborze wierszy z ostat-
nich tomików s∏oweƒskich ograniczy∏am si´ do jasnej tonacji 6 poetów i po-
etek z ró˝nych generacji (tylko po∏owa z nich by∏a ju˝ drukowana w Polsce).
Choç z innych wierszy tych samych poetów wynika, ˝e nie sà naiwni i ˝e wie-
dzà (to widaç najbardziej w ostatnim wierszu wielkiego filozofa i poety
Kocijanãiãa), na jakim Êwiecie ˝yjà.
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I tak META KU·AR, wybitna znawczyni Junga i obroƒczyni tradycji s∏o-
weƒskiego mieszczaƒstwa, wp∏ywa na s∏oweƒskie ˝ycie duchowe nie tylko
w∏asnà poezjà, ale te˝ na przyk∏ad za∏o˝onym przez siebie teatrem poetyckim
The Throne of Poetry, którego przedstawienia odbywa∏y si´ równie˝
w Stanach Zjednoczonych (Waszyngton, Cleveland, Chicago), Kanadzie
i Londynie. Znane sà jej wywiady ze s∏oweƒskimi twórcami (wybór w formie
ksià˝kowej ukaza∏ si´ w roku 2009) oraz audycje radiowe i filmy o nich. Jej
wiersze by∏y publikowane w licznych obcoj´zycznych antologiach (jako
ostatnià wymieƒmy najnowszà Poétes de la Méditerrané wydanà przez
wydawnictwo Gallimard), a jej tomiki to: Madeira (s∏oweƒsko-angielskie
i s∏oweƒsko-w∏oskie wydanie, Lublana 1993), Svila in lan (Silk and Flax, s∏o-
weƒsko-angielskie, Lublana 1997), Split Everywhere (Chattanooga 1997). Jej
tomik Ljubljana, który wyszed∏ w Lublanie w roku 2004, doczeka∏ si´ dwuj´-
zycznego wydania w Londynie w roku 2010 w wydawnictwie Arc Publica-
tions (w serii Visible Poets pod numerem 30, z polskich poetów wyszed∏ tu Ta-
deusz Ró˝ewicz). Tomik ten jest obecnie przygotowany do wydania w j´zyku
polskim. O jej najnowszym tomie Jaspis (Lublana 2008), z którego wiersze
przedstawione sà w niniejszym wyborze, TomaÏ ·alamun napisa∏: „Jaspis!
Najlepszy z dotychczasowych tomów Mety Ku‰ar. Wszystko objawia si´ w jas-
noÊci, naocznoÊci; wyra˝one ze spokojem, rozmachem, swobodnie i w g∏àb”.

UROÂ ZUPAN urodzi∏ si´ w roku 1963 w ma∏ej miejscowoÊci górniczej
Trbovlje, którà w swoich póêniejszych esejach przetworzy∏ w mitycznà kra-
in´ autentycznego ˝ycia. Po studiach na komparatystyce osiad∏ w Lublanie,
gdzie stworzywszy szcz´Êliwà rodzin´, trzyma si´ na uboczu s∏oweƒskiego
˝ycia literackiego. Jest jednak w nim bardzo obecny nie tylko przez po-
wszechnie uznawanà jakoÊç swojej poezji, ale równie˝ jako d∏ugoletni redak-
tor poetycki bardzo wa˝nego czasopisma literackiego „Literatura”. (W tym
miesi´czniku prowadzi te˝ specjalny dzia∏ „Inne kontynenty”, w którym
w ka˝dym numerze zamieszcza oko∏o 300 wersów przet∏umaczonego autora –
w moim przek∏adzie wydrukowano tam Krzysztofa Koehlera, Jacka Podsia-
d∏´, Mi∏osza Biedrzyckiego, Bohdana Zadur´ i Cypriana Norwida, raz – jako
wyjàtek – grupowo trzy polskie poetki: Juli´ Hartwig, Krystyn´ Mi∏ob´dzkà
i Joann´ Wajs oraz innych polskich poetów w przek∏adzie innych s∏oweƒ-
skich t∏umaczy). Wiersze Zupana ukazywa∏y si´ w polskich czasopismach od
roku 1992, w antologii poezji s∏oweƒskiej Srebro i mech (1995) wyst´puje on
z 15 wierszami jako najm∏odszy tam autor, a w roku 2001 opublikowa∏am
w Wydawnictwie Zielona Sowa tomik jego poezji Przygotowania do nadej-
Êcia kwietnia. W nim znalaz∏y si´ wiersze z nast´pujàcych tomików: Sutry
(1991), Rzeka (1993), Otwieranie delty (1995), SpuÊcizna oraz Drzewo i wró-
bel (1999). Póêniej wyda∏ jeszcze 3 tomiki poetyckie i 4 zbiory esejów. T∏u-
maczy poetów amerykaƒskich, chorwackich i serbskich, a w formie ksià˝ko-
wej wyda∏ poet´ Jehud´ Amichaja.
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TAJA KRAMBERGER, wybitna badaczka historii i antropologii historycz-
nej, swoim ostrym intelektem intensywnie uczestniczy w licznych polemi-
kach natury naukowej czy spo∏ecznej, dotyczàcych tak teorii, jak i krytyki sy-
tuacji w ró˝nych dziedzinach. Jej zaanga˝owanie jest wszechstronne,
a oprócz w∏asnego dorobku naukowego ma na swoim koncie wiele tekstów
przet∏umaczonych z j´zyków francuskiego, angielskiego, w∏oskiego i hisz-
paƒskiego. Z tych j´zyków przek∏ada te˝ utwory literackie, bo nim wstàpi∏a
na Êcie˝k´ kariery naukowej, jej energia objawi∏a si´ najpierw w poezji. Na
poczàtku wa˝nà rol´ odgrywa∏ Êwiat jej dzieciƒstwa w rodzinnym Koprze,
póêniej zaÊ do wierszy wesz∏o ca∏e jej ˝ycie ze swoimi mi∏ymi, jak i okrutny-
mi chwilami. Wyda∏a nast´pujàce tomiki poetyckie: Marcypan (1997), Prze-
mów morze (1999), Aksamitne indygo (2004), Codzienne rozmowy (2006)
i Opus quinque dierum (2009). W Polsce zamieszcza∏am przek∏ady jej wier-
szy od roku 1997 (w „Kartkach”, „Ricie Baum”, „Kresach” i in.), tu przedsta-
wione utwory pochodzà z tomiku Aksamitne indygo. Opublikowaniem jej po-
ezji po polsku powinno si´ zainteresowaç jakieÊ wydawnictwo – tomiki
Kramberger w j´zykach niemieckim, w´gierskim i chorwackim spotka∏y si´
z du˝ym uznaniem, jak równie˝ przek∏ady poszczególnych wierszy na j´zyk
francuski, w∏oski i hiszpaƒski.

RADHARANI PERNARâIâ swe imi´ zawdzi´cza rodzicom, którzy w pa-
mi´tnej epoce hipisów ch´tnie podró˝owali do Indii. Ona te˝ lubi podró˝e,
czasem na d∏ugo. Po dyplomie na wydziale etnologii i antropologii kulturo-
wej w Lublanie (gdzie obecnie pracuje) zanios∏o jà do Amsterdamu, gdzie
ukoƒczy∏a studia z choreografii i wspó∏czesnego taƒca, który – oprócz poezji
i jeszcze fotografii oraz wideo z dziedziny taƒca – jest ca∏y czas znaczàcà cz´-
Êcià jej ˝ycia. Tam te˝ zda∏a sobie spraw´, jak wa˝ny dla twórczoÊci jest j´-
zyk ojczysty (po s∏oweƒsku „matczyny”) i jego „najg∏´bsza istota – poezja”:
„Si∏a przyciàgania poezji jest naszà grawitacjà, domem, jedynà rzeczà, przez
którà nie mo˝emy si´ wykorzeniç, czymÊ, czego nie mo˝na wymieniç, prze-
stawiç, zastàpiç”. Na razie wyda∏a tylko jeden tomik poezji (w roku 2008),
którego tytu∏ jest grà s∏ów: wszechÊwiat, wierzba p∏aczàca, wiatr i ˝aluzje
Vesolje Ïalujko, veter Ïaluzije.

JURE JAKOB wyda∏ swój pierwszy tomik Tri postaje (Trzy przystanki) w ro-
ku 2003 i od razu zwróci∏ na siebie uwag´. Ksià˝ka dosta∏a nagrod´ jako de-
biut roku, a doczeka∏a si´ równie˝ drugiego wydania (co wÊród tomików
rzadko si´ zdarza – a˝ drugie i trzecie wydanie mia∏y Sutry Uro‰a Zupana).
Jego nast´pny tomik nazywa∏ si´ Budnost (CzujnoÊç albo Jawa, 2006), a naj-
nowszy Zapu‰ãeni kraji (Opuszczone miejsca lub miejscowoÊci, 2010).
W najlepszych wierszach Jakob wr´cz wciela si´ w rzeczy, roÊliny lub zwie-
rz´ta, o których pisze, co powoduje, ˝e jego tomiki sà regularnie nominowa-
ne do ró˝nych nagród.

122

CzK 0211  28/2/13  14:11  Page 122



ALEÂ ·TEGER jest nie tylko poetà, ale te˝ prozaikiem, t∏umaczem, redakto-
rem, a przede wszystkim doskona∏ym organizatorem ˝ycia literackiego
w S∏owenii i – jeÊli chodzi o lansowanie s∏oweƒskich autorów – za granicà
(przede wszystkim w Niemczech, bo jest wszak germanistà). W rodzimym
Ptuju ostatnio organizowa∏ wielki festiwal poezji, który – tak samo przy jego
wspó∏pracy – by∏ wczeÊniej znany (równie˝ licznym polskim poetom) pod
nazwà Medana – Festiwal Poezji i Wina. Swoje miasto (którym zachwyca∏ si´
np. Mro˝ek, kr´càc tam swój film) uhonorowa∏ te˝ Ksià˝kà o Ptuju, zebrawszy
w niej ró˝ne utwory o tej prastarej miejscowoÊci, poczàwszy od rzymskich
dziejów (wszak Poetovio wyda∏o nie tylko rzymskiego pisarza i wczesno-
chrzeÊcijaƒskiego filozofa, ale te˝ szereg póêniejszych twórców). JeÊli pomi-
niemy prozatorske ksià˝ki ·tegera o Berlinie i Peru (ostatnia, Czasem jest
styczeƒ w Êrodku lata z roku 1999, wysz∏a te˝ po s∏owacku), trzeba wymie-
niç jego nast´pujàce tomiki poetyckie: ·ahovnice ur (Szachownice godzin,
1995), Ka‰mir (Kaszmir, 1997, wydany równie˝ po s∏owacku i niemiecku),
Protuberance (2002, równie˝ po s∏owacku), Knjiga reãi (Ksià˝ka rzeczy,
2005, równie˝ po angielsku) i Knjiga teles (Ksià˝ka cia∏, 2010). Wybory jego
poezji wysz∏y po angielsku i hiszpaƒsku, poszczególne zaÊ wiersze w moim
przek∏adzie zamieÊci∏y „Fa-Art” (1996) i „Studium” (1997).

I ju˝ dochodzimy do najwi´kszej postaci w obecnym ˝yciu duchowym S∏owe-
nii – GORAZDA KOCIJANâIâA, filozofa, eseisty, t∏umacza i poety, cz∏o-
wieka, który „poza instytucjami dzia∏a na rzecz syntezy postmodernistycznej
myÊli z duchowoÊcià chrzeÊcijaƒskiego dziedzictwa”. Ju˝ samo spojrzenie na
jego dotychczasowy dorobek naukowy i translatorski przyprawia o zawrót
g∏owy: prze∏o˝y∏ i skomentowa∏ 6 ksià˝ek autorów patrystycznych, Fragmen-
ty Parmenidesa, podstawowe dzie∏a neoplatonizmu, a przede wszystkim kom-
pletne opus Platona (komentarz liczy tyle samo stron co teksty). Przet∏umaczy∏
So∏owjowa i Lévinasa, Eckharta i Jud´ Haleviego, Anio∏a Âl´zaka i Paula Ce-
lana, jego sà nowe przek∏ady Ewangelii i poezji bizantyjskiej. Prowadzi te˝ co-
miesi´czne wieczory rozmów elity intelektualnej na temat nowych ksià˝ek
i problemów filozoficznych, które póêniej wychodzà w formie ksià˝kowej.
Zanim doszed∏ do summy swojego systemu filozoficznego w ksià˝ce Razbitje.
Sedem radikalnih esejev (2009), wyda∏ apologi´ „radykalnie apofatycznej
myÊli” Posredovanja (1996, serbski przek∏ad 1998) i w∏asnà wizj´ ponadkon-
fesyjnego „wschodnio-zachodniego” chrzeÊcijaƒstwa (Mi´dzy Wschodem
a Zachodem. Cztery rozmyÊlania o ekstatyce, 2004). Jego prace filozoficzne
i krytycznoliterackie ukazujà si´ te˝ w mi´dzynarodowym czasopiÊmie elek-
tronicznym „Logos”, które prowadzi: www.kud-logos.si. Jego zaÊ poetyckie
tomiki to: Twoje imiona (z angielskim t∏umaczeniem, 2000 – 9 wierszy z tego
tomiku opublikowa∏y „Kresy” w roku 2002), TrzydzieÊci stopni i ju˝ nas nie
ma (2005) i Certamen spirituales (2008). Prze∏o˝ony tu wiersz pochodzi z ro-
ku 2010 (ze zbiorowego tomu poÊwi´conego wierszom o Lublanie). 
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