
LEV DETELA IN NEKATERE ZNA^ILNOSTI SODOBNE KNJI@EVNOSTI
IZSELJENCEV
Janja @itnik Serafin

In{titut za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU, Ljubljana

UDK 821.163.6.09 Detela L.:325.252(=163.6)

^e sta bili domoto`je in idealiziranje rojstne de`ele {e pred tremi desetletji osrednji tematski
zna~ilnosti knji`evnosti slovenskih izseljencev, pa tudi pomenski zna~ilnosti njenih simbolov in meta-
for, ju pri sodobnih, vse pogosteje dvojezi~nih izseljenskih avtorjih danes `e prepri~ljivo izpodrivajo
druge zna~ilnosti, npr. te`nja k zgodovinski, kulturni in do`ivljajski sinergiji obeh domovin. Prispevek
prina{a primerjavo teh zna~ilnosti v novej{ih delih avstrijskoslovenskega pisatelja Leva Detele z
razpoznavnimi posebnostmi sodobne knji`evnosti izseljencev, kot se ka`ejo v delih drugih avtorjev.

Lev Detela, izseljenska knji`evnost, narodna in kulturna identiteta, literarna tematika in motivika,
metaforika

If three decades ago, nostalgia and idealisation of one’s native land were still among the major
themes of Slovene émigré literature, they are now usually superseded by others, such as the tendency
towards the historical, cultural and experiential synergy of the two homelands. With this in mind, a
comparison is made between recent works by the Austrian-Slovene author Lev Detela and contempo-
rary émigré literature by other authors.

Lev Detela, émigré literature, national and cultural identity, literary themes and images, metaphors

V prispevku1 je te`i{~e na primerjavi med
tematsko-motivnimi zna~ilnostmi Detelovih
novej{ih leposlovnih del, ki jih je objavil v
preteklih treh desetletjih, in sodobnimi deli
nekaterih drugih slovenskih izseljenskih knji-
`evnikov ter priseljenskih avtorjev v Slove-
niji. Detela je kot pesnik, pisatelj, prevajalec
in urednik s svojimi {tiridesetimi slovenskimi
in nem{kimi knjigami med plodovitej{imi in
izvirnej{imi, zagotovo pa tudi med slogovno
in strukturno drznej{imi sodobnimi sloven-
skimi izseljenskimi pisci. Pri~ujo~a obrav-
nava izhaja iz sistemskih in empiri~nih pri-
stopov k obravnavanju knji`evnosti, ki so
uveljavili kompleksno obravnavo literarnega
sistema (Dovi} 2004) in dru`beno-kulturne

vloge pisatelja. V prispevku bom izpostavila
tiste literarne zna~ilnosti izseljenskega slov-
stva, ki jih je mogo~e zaslediti tudi v Dete-
lovem delu, pa tudi tiste, ki jih bomo v
Detelovih besedilih zaman iskali. V skladu s
sodobno metodologijo iskanja povezav ne le
med ustvarjal~evim delom in dru`beno-kul-
turnim ozadjem, v katerem je delo nastajalo,
temve~ tudi med avtorjevimi `ivljenjskimi
situacijami in njegovo vlogo v razli~nih lite-
rarnih sistemih bom prisotnost dolo~enih
zna~ilnosti izseljenske literature in odsotnost
drugih v Detelovem knji`evnem opusu
posku{ala pojasniti z avtorjevo dru`beno-kul-
turno vlogo.
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^eprav v Sloveniji rojeni dvojezi~ni
zdomski pisatelj Lev Detela `e od leta 1960
`ivi in ustvarja v Avstriji, se v svojih romanih
vedno znova vra~a k slovenski zgodovini in
kulturni dedi{~ini. Pri tem si za literarno snov
najpogosteje izbira prav tiste dele slovenske
zgodovine, ki se kar najtesneje prepletajo z
avstrijsko. V ta okvir vsekakor sodita roman o
vladavini zadnjega slovenskega poganskega
kneza Boruta in {irjenju kr{~anske vere med
koro{kimi Slovenci (Stiska in sijaj slovenske-
ga kneza, Detela 1989a) ter roman o avstrij-
skem plemstvu v Sloveniji, ki je bilo po drugi
svetovni vojni pregnano na Dunaj (Dunajski
val~ek za izgubljeno preteklost, Detela 1989b).
Tudi zgodbi celjskih grofov Hermana in
Friderika se v Detelovem obse`nem, nekoliko
zapoznelem postmodernisti~nem romanu Tri
zvezde (Detela 2008a) nenehno prepletata z
Dunajem in Habsbur`ani. S tem pisatelj
ohranja tisti del slovenske literarne tradicije,
v katerem se najslikoviteje zrcali zgodovin-
ska povezanost njegovih dveh domovin.

Podobno ustvarjalno motivacijo, namre~
te`njo k zgodovinski in kulturni, deloma tudi
subjektivno do`ivljajski sinergiji obeh domo-
vin, ki je na prvi pogled opaznej{a v Dete-
lovih pripovednih delih kot v njegovi poeziji
in dramatiki, ~eprav se odra`a tudi v slednjih
dveh, lahko zasledimo pri {tevilnih sloven-
skih izseljenskih piscih, pa tudi med prise-
ljenskimi knji`evniki in knji`evnicami v
Sloveniji. Nekateri – zlasti v liriki – pove-
zujejo svoj izvorni prostor z drugim domom
prek intimnega procesa spajanja spominov z
novimi izku{njami. Tako, denimo, dvojezi~na
hrva{koslovenska pesnica Mila Vla{i} Gvo-
zdi}, ki prihaja iz Hercegovine, `e v naslovu,
{e bolj pa v verzih svoje tretje pesni{ke zbirke
Te~em s srcem Neretve in So~e (Vla{i}
Gvozdi} 1986) zliva estetsko in emocionalno
energijo dveh svetov, dveh rek, dveh kultur v
»generator« neke nove literarno-estetske iz-
ku{nje.

Reka je (poleg univerzalnega neba) pri
znotrajcelinskih izseljenskih piscih tudi sicer
najzna~ilnej{i simboli~ni povezovalni ele-
ment, ki ga pri medcelinskih izseljenskih

avtorjih {e ve~krat predstavlja morje. Z
Dravo, ki kot nepretrgana popkovina zra{~a
obe Detelovi domovini, in z Donavo, ki se v
soto~ju spaja z Dravo, sta simboli~no pove-
zani tudi obe skrajni sidri{~i Detelove `iv-
ljenjske usode: Maribor in Dunaj. Vendar
asociacija med obema rekama ne prina{a
vselej ob~utka povezanosti prostora, konti-
nuiranosti ~asa, enovitosti usode. U~inek
asociacije je lahko tudi ravno obraten. In ~e je
tako, potem asociacija ne prina{a blago-
dejnega, tola`e~ega ob~utka povezanosti s
preteklostjo, temve~ bole~e spoznanje, da so
vezi s preteklostjo za vselej pretrgane.

V Detelovem Dunajskem val~ku je Do-
nava vir asociacij med obema pisateljevima
domovinama. Slovenskega arhivarja, pripo-
vedovalca zgodbe, reka spomni na rojstno
Dravo (1989b: 6); grofova h~erka Ana Marija
pa ga ob pogledu na Donavo in nostalgi~nem
spominu na prijetno mladost ob Dravi oto`no
zavrne: »To ni Drava.« (1989b: 9.) Gre za eno
redkih mest v Detelovem literarnem opusu,
kjer lahko zasledimo pretresljiv odraz do-
moto`ja, sicer tako zna~ilnega za zgodnej{a
obdobja knji`evnosti izseljencev, o ~emer
pi{e, denimo, Irena Avsenik Nabergoj (2005).
Prav nasproten je u~inek burkastih verzov v
pesmi Donava in Sava (Detela 2009: 62–63)
iz Detelove najnovej{e zbirke Gr{ke pesmi.

Kot nekak{en predhodnik poznej{ega
tematiziranja vse bolj razdvojene pripadnosti
v izseljenski literaturi se `e Rafko Vodeb v
svojem hajkuju Tujina s »filozofsko pre-
tresljivo kontradiktorno bole~ino« (Detela
1999a: 173) zave dvoreznega me~a ob~utka
doma~nosti v novem okolju, ki ga ponazarja
reka: »Tibera v morju lu~i / in sloki mostovi –
/ kako ta doma~nost boli!« (Vodeb 1953.)
»Doma~nost« ima lahko v teh verzih dvojen
pomen. Na eni strani lahko pomeni morebitno
asociacijo med reko in rojstno Savo ali, {e
verjetneje, Dravo, ob kateri je pesnik ve~ino-
ma odra{~al. Bole~ina torej izhaja iz dejstva,
da ga reka spominja na dom. Bole~ina je v
odrezanosti od doma, od preteklosti. Na drugi
strani pa lahko Tibera ob spominu na doma~o
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reko s svojo druga~nostjo simbolizira tujino;
pesnik ob pogledu na reko z grozo spozna, da
se tu `e po dobrem desetletju po~uti doma.
Gre torej za bole~i ob~utek krivde, ob~utek
izdaje domovine, dóma, »Zemlje, v kateri si
shodil« (@ohar 1991: 136), najglobljih teme-
ljev ~lovekove usode. Svojevrsten ob~utek
samoizdaje ali celo kulturnoidentitetnega
dezerterstva, na kar opozarja tudi Detela v
Sedemnajstem spevu svojih Starosvetnih
spevov (Detela 1999b), ko Vergil ob`aluje, da
je izdal svoj materni jezik in svojo kulturo.

Reka ima torej kot vir asociacij v izse-
ljenskih delih razli~ne pomenske konotacije,
ki so pogosto povezane s prvo domovino.
Vendar ne vselej. V Detelovi novej{i pesni{ki
zbirki Svetloba na {krlatni obali (Detela
2008c) florentinska reka Arno pesnika spom-
ni na Dantejevo ljubezen do Beatrice, ta pa na
njegovo lastno vzneseno ~ustvo do ljubljene
Mojce, ki ji je pesem posve~ena (Lilija na
no~ni poti, 2008c: 102). [e izraziteje pesnik
odstopa od omenjenega pravila v vseh dva-
najstih pesmih cikla Kratka potamologija iz
iste zbirke, ~eprav na nekem mestu, ko
omenja poslanstvo reke, morda be`no aludira
na Gregor~i~evo So~o (2. pesem v ciklu).

Kot v vsakem pesni{tvu, tudi mati~nem,
reka kot metafora tudi v izseljenski poeziji
najpogosteje simbolizira tok ~asa – minlji-
vost: »Glava mladost – norost / plava v starost /
in izpuhteva v ve~erni gozd ... […] Voda pr{i
v globine / naprej in naprej / skozi otopeli
nasmeh ~asa / do to~ke, od katere ni ve~ /
povratka.« (Detela 2008c: 28–29) ali pa njeno
nasprotje, sklenjeni vodni krog – ve~nost:
»preprosto pot sem izbrala / v temini brez in
dotokov do reke: / blagoslavljajo me kaplje
de`ja / v neprestanem teku / prek tesnih mo-
sti{~ na mo~virju.« (Na meji dneva, [oukal
1999: 55.) Neredko obe ~asovni dimenziji,
minljivost in ve~nost, v izseljenski poeziji
sovpadata s prostorom, s tem pa z odnosom
do rojstne de`ele, otro{tva, mladosti. Prav za-

to usahla reka v pesmi Pavle Gruden (2002:
57) z naslovom Neki ljubezni simbolizira pre-
trgano vez s preteklostjo, studenec v njeni
pesmi Bera~ica – pesnica (2002: 71) pa po-
`ivljajo~o vez s preteklostjo in domovino: »v
borbi za obstoj na tujih tleh, // kjer rada `u-
borela bi kot pesem, / ki iz studenca v grudih
domovine / jo zajema pesnik sebi zvest. // Jaz
pa se z ni~i praznimi ukvarjam ...« Zvestoba
sebi je torej zvestoba domovini, pretrgana vez
pa je – tudi tu – samoizdaja.

Reka in nebo sta tudi pri Tonkliju in
Pape`u tisti prvini, ki vedno znova prebujata
spomin na dom: »ko v tvoji senci gledam vale
/ Srebrne reke in obale / sosednje sanjam ...«
([tefan Tonkli, Domoto`je, v Bergles 1990:
32) ali: »Kako je v tej zemlji / nebo lahko
doma~e! [...] in nam je bilo, kot da bi se
ustavili / nekje pod Gorjanci« (Pape` 2001:
100). Torej lahko tako razli~nost kot podob-
nost univerzalnega (npr. neba, vode) odpirata
vpra{anja vselej prisotnega razmerja med ob-
~utkoma tujosti in doma~nosti.

Tako specifi~no izseljenskih pesni{kih
figur v Detelovi liriki zagotovo ne bomo
na{li. To velja tudi za mnoge druge izseljen-
ske pesnike, zlasti tiste, ki so se uspe{no
integrirali v novo kulturo in ji s svojim ust-
varjalnim delom vtisnili razpoznaven pe~at.
Tako se tudi priseljenska knji`evnica Dim-
kovska, ki `ivi v Sloveniji {ele nekaj let, v
svoji izrazito ekspresivni poeziji (Dimkovska
2004) ob izvirni metaforiki kolikor mogo~e
dosledno izogiba nostalgi~ni tematiki in me-
taforiki, ki je {e vedno zna~ilna za del {ibkeje
integriranih priseljenskih ustvarjalcev v Slo-
veniji.2

»Bolj ko boste pre`eti s kulturo de`ele
priselitve, bolj jo boste lahko pre`eli s svojo,«
pi{e Amin Maalouf (2002: 42). Prav tega
na~ela se dr`ijo {tevilni izseljenski pisci, med
njimi tudi Detela, Dimkovska in celo M.
Vla{i} Gvozdi}, ki je svojo zbirko Ko je
zemlja darove delila (1996) posvetila celo
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»Dr. Francetu Pre{ernu z ljubeznijo«. Seveda
velja tudi obratno: »Zgolj poznavanje tuje
kulture preprosto ne zado{~a za razvoj med-
kulturne zavesti. Nujno je namre~ vzpostaviti
primerjalno razmerje, ki temelji na poznava-
nju lastne kulture in jezika.« (Grosman 2004:
187.) In prav to je osnovno vodilo Leva
Detele, ki je s svojo raziskovalno dejavnostjo
pomembno prispeval k poznavanju in razu-
mevanju zunajmati~ne slovenske kulture.
Podobno vlogo, kot so jo odigrali G. Edward
Gobetz in Adele Donchenko s knjigo Slove-
nian Heritage I (Gobetz, Donchenko 1981) in
Tine Debeljak s svojimi analiti~nimi pred-
stavitvami povojnih zdomskih knji`evnikov
po svetu (Debeljak 1955, 1975), je v kontek-
stu evidentiranja, vrednotenja in afirmacije
slovenskega zamejskega in izseljenskega
slovstva odigral tudi Lev Detela s svojimi
{tevilnimi literarnozgodovinskimi {tudijami
o zdomski in zamejski knji`evnosti (npr.
Detela 1977; 1984a; 1984b; 1990; 1991a;
1999a), ki jih je objavil v slovenskem izse-
ljenstvu, zamejstvu in mati~ni Sloveniji.

V Detelovem leposlovnem delu se torej le
redko pojavlja kaka o~itna splo{nej{a zna~il-
nost zdomskega slovstva, za katerega {e ved-
no velja, da je v mnogo ve~ji meri kot ma-
ti~no leposlovje obremenjeno z identitetnimi
vidiki domovine (^ebulj Sajko 1999: 154).
Tako se v knji`evnih delih Detele domovina
le redko pojavlja kot spomin na idili~no
otro{tvo, ki je v zgodnej{ih obdobjih izseljen-
skega slovstva pogost fenomen. Namesto
tovrstne idealizacije izgubljenega sveta se v
Detelovih delih ubeseduje in utele{a njegova
osrednja fiksacija, namre~ njegov groteskni
kult tiranske O~etove figure, ki se `e skozi
dobra {tiri desetletja pojavlja kot osrednja
tema njegove ekspresionisti~ne proze – od
Izku{enj z nevihtami (Detela 1967) do naj-
novej{ih Treh zvezd (Detela 2008a) in celo v
njegovi poeziji (npr. pesem Hribolazci iz
zbirke Zvezde, zanke, Detela 2008b). Gre za
»nedvomno briljantno karikaturo cankarjan-
ske obsedenosti z materjo« (Virk 1991: 212),
ki na eni strani ponazarja avtorjevo travma-

ti~no do`ivljanje otro{tva, na drugi strani pa
njegovo do`ivljanje povojnega totalitarnega
re`ima v rojstni de`eli, na kar opozarja tudi
Anti~ (2008: [7–8]). Ob tem pa naletimo na
psiholo{ki fenomen, ki bi utegnil predstavljati
{e eno specifiko izseljenskega slovstva. Gra-
di{nik (1991: 6) namre~ sodi, da je za kolek-
tivno zavest mati~nih Slovencev zna~ilno, da
sprejema »o~etov princip« in si vrednostne
kriterije oblikuje po diktatu nadjaza. Od tod
nelagodje, ki ga utegne ob~utiti bralec Izku-
{enj z nevihtami (Detela 1967) ali Poslednje
gore (Detela 1991b) kot posledico na{e
vzgoje, programiranosti, v kateri ni prostora
za simbolni regicid. Po Gradi{nikovem mne-
nju je iz dejstva, da se je z O~etovo figuro s
podobno ustvarjalno mo~jo ukvarjal tudi v
ZDA rojeni pisatelj Frank Mlakar (He, the
Father, 1950), mogo~e sklepati, da je fizi~en
odmik od »o~etnjave« prerogativ, ki {ele
omogo~a spontano verbalizacijo nekaterih te-
meljnih »generacijskih« problemov (Gra-
di{nik 1991: 6). Prav ta ugotovitev {e dodatno
zaplete splo{no veljavni stereotip o idea-
lizaciji doma/otro{tva v izseljenski literaturi
kot eni njenih osrednjih zna~ilnosti.

Skupna zna~ilnost, ki jo Detela deli z
mnogimi drugimi sodobnimi izseljenskimi
pisci, je torej predvsem te`nja k zgodovinski,
kulturni in osebno-do`ivljajski sinergiji obeh
domovin, k ~emur bi lahko dodali kve~jemu
{e problematiko »kulturnega dezerterstva« in
samoizdaje (primer Vergila v Sedemnajstem
spevu Detelove zbirke Starosvetni spevi, De-
tela 1999b). Na splo{no bi njegove literarne
teme la`e povezali s temami svetovne knji-
`evnosti kot pa s specifi~no izseljenskimi
temami. Ob razpoznavno izvirnih strukturnih
zasnovah in pripovednih tehnikah v svojih
romanih rad sega po snov in motiviko (tako
kot opazen del slovenskih mati~nih piscev) v
slovensko zgodovino, zna~ilno izseljenskih
motivov pa v njegovih slovenskih tekstih
prakti~no ni.

Detela je torej v ve~ pogledih »nezna-
~ilen« izseljenski avtor, kar pa je na drugi
strani spet zna~ilno za velik del dobro inte-
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griranih izseljenskih/priseljenskih piscev, ki
so se v de`eli priselitve uveljavili kot dvoje-
zi~ni avtorji ali pa s prevodi svojih del, objav-
ljenimi tudi pri vidnih literarnih zalo`bah ali
v osrednjih kulturnih revijah in drugih medi-
jih njihove nove domovine. Detela se je v
nem{kem govornem prostoru uveljavil s
svojo ve~kulturno literarno zalo`bo LOG in
istoimensko literarno revijo, pa z objavami
svojih prispevkov v avstrijskih, nem{kih in
{vicarskih literarnih revijah ter s tamkaj{nji-
mi radijskimi prispevki, kar mu je – ob po-
mo~i ene njegovih vidnej{ih osebnostnih
potez, namre~ izjemne podjetnosti – prineslo
lepo {tevilo literarnih nagrad, {tipendij in pre-
vodov njegovih del v {tevilne tuje jezike. Z
objavljanjem slovenskih tekstov v mati~ni
Sloveniji, slovenskem zamejstvu in zdomstvu
ter z izdajateljskim in uredni{kim delom je
utrdil svoj ugled tudi v okviru vseh treh pod-
sistemov slovenskega kulturnega prostora.

Ob Detelovi izraziti ve~kulturni vpetosti
je opaznej{a tudi njegova vloga posrednika
med kulturami, s tem pa njegova vloga na
podro~ju razvijanja medkulturne zavesti.
Detela je v osrednjih dnevnikih in uglednih
literarnih revijah nem{kega govornega pro-
stora namre~ objavljal eseje, kritike in pre-
glede novosti tudi s podro~ja slovenske
mati~ne literature in kulture; Slovence v
mati~ni Sloveniji, {e bolj pa v zamejstvu in
izseljenstvu, pa je seznanjal z avstrijskim in
nem{kim ustvarjanjem. Zato je razumljivo, da
je v njegovem literarnem delu mogo~e zasle-
diti nekatere specifike, ki so zna~ilnej{e za
dobro integrirane izseljenske pisce z razpo-
znavnim mestom v dveh nacionalnih literar-
nih sistemih.3 Drugih literarnih specifik, zna-
~ilnih predvsem za slab{e integrirane pisce,
katerih ciljno bralstvo se obi~ajno omejuje na
njihovo jezikovno manj{ino v novi domovini,
v Detelovih delih skorajda ne bomo na{li.

Detela torej predstavlja zgovoren primer
sodobnega izseljenskega ustvarjalca, tj. uspe{no

dvonacionalno integriranega dvojezi~nega
pisatelja, ki ob mno`ici svojih vzporednih
dejavnosti v okviru avstrijskega (in {ir{e –
nem{kega) literarnega sistema in njegovih
institucij ohranja `iv stik z mati~no knji`ev-
nostjo in kulturo ter ju s svojim delom tudi
opazno dopolnjuje in nadgrajuje.
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