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Sodelavec naše oddaje, Lev Detela, rojen v Mariboru, a že od šestdesetih let prejšnjega stoletja 

živeč v Avstriji, ustvarja dvojezično slovensko in nemško, ter zvrstno nadvse pestro leposlovje. 

Njegove pesmi, proza in dramatika so prevedene v različne jezike. Njegovo literarno 

ustvarjanje, ki je izšlo že v dvainpetdesetih različnih knjigah, je bilo že večkrat nagrajeno. 

Najnovejše izmed Detelovih del je zbirka kratkih zgodb 'Panonska elegija', ki jo je izdala 

celovška Mohorjeva založba. Spremno besedo je napisal Ivo Antič. 

 

Deformirana stvarnost, nadrealno vzdušje, preplet simbolike in fantastike, v središču 

vsega pa kristalno jasna esenca čustev, ki je jedro najnovejše zbirke pripovedi Leva Detele 

Panonska elegija. Vsaka od desetih zgodb, ki tvorijo zbirko, je živa podoba določenega čustva, 

za katerega se zdi, kot bi tudi fizično obstajalo v času in prostoru, kot bi bilo stvarno. 

Intenzivnost in eleganca jezikovnega izraza, v katerem bodo besedni esteti uživali, rojevata 

unikatne podobe, ki delujejo originalno, ne da bi kdaj prestopile v izumetničenost. In ravno 

prefinjen izraz je najbrž skrivna formula Detelovega pisanja, v katerem ni nekega resničnega 

dogodka ali dogajanja, pa vendar avtorjeva beseda vzdržuje stalno bralčevo zanimanje in 

pozornost. 

Četudi v predgovoru pisatelj napove, da gre v Panonski elegiji za zgodbe, ki so jih 

navdahnili pretresljivi politični zapleti v slovenski in svetovni polpreteklosti, je politike in 

zgodovine v njih manj, kot bi lahko pričakovali. Besedila so najbrž res nastala pod vplivom 

obeh, pa vendar končni izdelek so predvsem slike ranjene duševnosti, ki prestopa svoje običajne 

meje in z vso silovitostjo bruhne v stvarni svet ter se opredmeti z vizualno konkretnostjo. 

Nemogoče je ostati ravnodušno ob senzibilnosti, s katero Detela izpisuje človeška 

občutja. V svoj svet nas popelje z otrokom, ki sredi poletno pregrete in obžarjene pokrajine 

naleti na zamolklo lesketajočo se kačo, z zgodbo, v kateri nihče ne spregovori in se nič 

eklatantnega ne pripeti, pa vendar imamo občutek, kot bi bili ob dečku, kot bi z njim trepetali 

ob čudni želji, da bi se dotaknili nevarne kače ter se hkrati z njim bali njenega pika. Preko 

dodelanih čutnih podob se ekspresionistično vzdušje v zgodbah, ki sledijo, le še stopnjuje, da 

se nam zdi, kot bi resnično lahko vohali, kako neka kmečka hiša, če citiramo avtorjeve besede, 

»diši po cipresah, bučnem olju, čebuli in vosku« ali pa videli, kako je nebo nad pokrajino rdeče 

kot kri, ožarjeno od ognjev in požarov. Z avtorjem tako podoživljamo elegično vzdušje, občutek 



žalosti, otožnosti, groze in tesnobe, mračne misli, prežete s spominom na vojni čas iz kmečkega 

in mestnega okolja tam nekje na obrobju avtorju domače Panonske nižine, z redkimi 

prostorskimi odmiki v Celovec v pripovedi Klagenfurt in v tržaški zaliv v zgodbi Skrivnost 

ribje kosti. 

Pripoved, ki je vredna posebne pozornosti, nosi naslov Mraz. V njej je vrhunsko 

posredovan občutek ujetosti v nepremičnost in osamljenost, ki zaznamuje celotno zbirko in 

osrednje literarne like, ki v njih zaživijo. Ledeni zrak, megla, vlaga in mraz, v katere je celih 

devet mesecev v letu ovita vas nekje med Podonavjem in Moravsko, kjer prebivajo samo še 

starci in otroci, postanejo skozi Detelov bogat nabor primer in okrasnih pridevkov skorajda 

oprijemljivi. Zgodba deluje kot počasen posnetek, ki nas popelje od poetične podobe hroščev, 

ki otrpli spijo zimsko spanje, zatisnjeni v kote omar, do melanholije kmetov, ki sedijo pri 

kozarcih domačega žganja in nad čigar glavami lebdijo otrple mušice. Svojevrsten magični 

realizem avtor enako uspešno kot v primitivnem kmečkem svetu vraževerja, trdega dela in 

povezanosti z naravo izpelje tudi v mestnem dogajalnem prostoru duševne izgorelosti, kjer 

uporabi celovškega zmaja, ki lomasti po mestu in uničuje vse, kar se pojavi pred njim, za 

metaforo in simbol nesrečno razpadajočega protagonistovega življenja. Spet drugič so zla 

znamenja žogice, ki se kotalijo pred očmi nekdaj uspešnega namiznega tenisača, ali drobna 

ribja koščica, ki se tržaškemu profesorju Rudolfu zabode v ustno nebo in je povod za njegove 

apokaliptične privide. Vizije bližajoče se katastrofe odzvanjajo v zbirki Panonska elegija 

predvsem v obliki spomina na vojni čas prve polovice 20. stoletja, ki si ga srednjeevropski 

človek želi pozabiti, a se obenem tudi nepopisno boji dne, ko bo izginil še zadnji spomin nanj. 


