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 Panonska elegija je naslov pred nedavnim objavljene zbirke kratkih zgodb Leva 

Detele. Topografska oznaka v naslovu označuje ubesedeno izkušnjo na pokrajini ob 

Dravi. Slednja je prevladujoča dominanta v vseh zgodbah, čeprav pisatelj ravna s 

prostorom povsem subjektivno, ogne se stereotipni krajinarski opisnosti in vnaša v 

besedila bivanjsko motiviko, fantastična videnja in osebna doživetja. V ospredje 

postavlja podobo slovenskega človeka, ujetega v napeto razmerje med centrom in 

obrobjem, med uveljavljenostjo oz. vključenostjo v prostorsko determinanto in 

zapostavljenim položajem v družbi. Oddaljuje se od kanoniziranih predstav in skuša 

zajeti drugačno sliko prostora. V prvi vrsti izpostavi značilnost povojnega obdobja, ko 

je prevladovala težnja po razmejevanju in izpostavljanju razlik, ko zaznavanje 

drugačnosti ni dopuščalo dotikališča, izmenjave in prehajanja, temveč je vodilo v 

dokončno razmejitev in učinkovalo na drugačnega povsem izključevalno.  

 Pisatelj se odloča za upomenjanje obrobnega konteksta, pozornost namenja 

zapostavljeni in zanemarjeni pojavnosti sveta, prikaže pripadnike mejnih con: klošarje, 

zamejce, starce, raznovrstne posebneže, zasvojence ali samohodce. Tak je berač Igen, 

ki živi »izven življenjskega kroga«, vpet je »v svojo tiho osamljeno drugačnost« in išče 

znamenja, ki bi ga vodila k pravi sreči. Tak je župnik, ki se pogreza v temno samoto in 

začuti, da prihaja notranji nemir iz nezemeljskih razsežnosti. Pretresljiv je lik 

narkomanke Sare, usodno ujete v žalost svoje duše, zaklete v notranji jok, da njena 

duša razpada in se telo razgrajuje. Različnost človeka usodno zaznamuje, kajti 

odstopanje od družbene norme in neupoštevanje ustaljenih obnašanj pahne 

posameznika na rob, kjer eksistence imajo drugorazredno vrednost. Posebneži tudi 

sami doživljajo sebe kot drugačne, postavljajo se v manjvredni položaj in v sebi 

osnujejo občutke stiske, kar pride do izraza že v prvi zgodbi Kača. Fabulativno ogrodje 

tvori deško srečanje s kačo, ki vodi glavnega junaka v drugačno doživljanje, 

razumevanje in razlaganje sveta. Ne gre le za stvarno videnje plazilca, temveč za 

zbližanje s kačo, za »dejanje, ki ga gozd nikoli ne dovoli.« Subjekt doživi namišljen 

dotik, duhovno poglobljena izmenjava z živaljo poteka v sanjah, s čimer pride do izraza 

»težko dostopna skrivnost«. Zaznava nevidnega potrjuje obstoj paralelnih svetov, 

razumevanje teh vodi v odkrito drugačnost. Zmožnost videnja podtalne nematerialnosti 

vodi v poudarjanje razlike. Drugačnost glavnega junaka vznemirja, da izjavi: 

»Pravzaprav sem se bal za posebneža, toda odrasli so se smejali, ko so opazili moj 



strah.« Ravno zavest o sposobnosti globljega zaznavanja in vednost, da prostor v času 

ohranja preživelosti posameznika obremenita z občutjem neharmonične vpetosti v 

okolje. Tako tržaški profesor izrazi občutje ogroženosti ob pogledu na prostorske 

razglede: na svetilnik, temno morje, sledovi zgodovinske travme in sodobni politični 

pritiski.  

 Tudi s krajevno opisnostjo Detela ustvarja prostore nelagodja. V orisih gozda 

poudari vdolbine, votline, temne ozke jarke. Z opisi mest, vasi in bivališč ubeseduje 

ozračje tesnobe in morečnosti. Vasi se pogrezajo v mraz, meglo, veter, vlago, led, v 

katerih se izrisujejo sledovi starih bolečin. Okoli hiš se vali rjavi mrak, trave dišijo po 

gnilih jabolkih, sončni zahodi žarijo v krvi. Težko nelagodje se prenese iz zunanjosti v 

notranjost hiš, v katerih pisatelj poudari razsulost, zanemarjenost, zanikrnost. 

Razpadanje naznanjajo pokanje lesa, mrtve muhe na tleh in podobno.  

 Kljub temu človek ostaja zavezan prostoru, v katerem se je družinski rod rodil, 

razvijal in propadal, spomini ustvarjajo trdno vez, ki sili posameznika v nenehna 

vračanja v družinska domovanja, saj se pri koreninah oblikujejo »osnovnice bivanja«. 

Vendar spominske zaznave niso povsem objektivne, čustvena vpletenost modificira 

podobe iz preteklosti, ojači nekatera doživetja, izbriše, omili bolečine. Ob vrnitvi 

predmeti dobijo drugačne oblike, postelja se zdi manjša, omara drugačna, mladostna 

pisava postane skrpucalo iz obledelih neurejenih črk. Konkretnejšo sled predstavljajo 

fotografije, razglednice, časopiopisni članki, razmetani po predalih. Preživeto deluje 

retorika povojnih časov, vezana na obnovo domovine, gre za posnetke petokrake 

zvezde in »protipostavno odvzetih nepremičnin«. Prav tako odtujeno se zdi beleženje 

osebnih vtisov, v katerih so razvidna dnevna opravila, skrb za dohodke in izdatke ter 

namigi na prijetna osebna doživetja, kot je stričev vzpon na vrh Triglava, 18. avgusta 

1951. 

 Posebnost proze Leva Detele je, da avtor presega pripovedni realizem s 

kombinacijo realističnega in fantastičnega. Prehode med stvarno in domišljijsko 

razsežnostjo ustvarja s presenetljivimi obrati, v katerih odstopa od logične 

racionalnosti in posega po čarobnih prvinah, podzavestnih prijemih, sanjskih 

ekskurzijah in izpovednih izlivih. 
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