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Lev Detela: Posekani svet 

 

Pripovednik, pesnik, prevajalec in kulturni publicist, lani osemdesetletnik Lev Detel je 

zelo posebna osebnost sodobne slovenske besedne ustvarjalnosti. Pri enaindvajsetih se je – 

razočaran nad nesvobodo drugače mislečih doma, zlasti nad izgonom profesorja Slodnjaka z 

univerze in preganjanjem Edvarda Kocbeka – izselil v Avstrijo. Tam je dobil politično 

zatočišče in zaključil študij na dunajski univerzi, vendar se naslednjih trideset let, do 

osamosvojitve leta 1990, ni več mogel vrniti. Postal je disident – o čemer piše predvsem v 

knjigi z enakim naslovom – čeprav to v smislu političnega oporečništva ni bil. Je pa postal in 

ostal zavzet in kritičen poročevalec v zahodnoevropskem tisku o razmerah v slovenski kulturi 

v zadnjih desetletjih Jugoslavije – in zato črno zapisan pri tedanjih oblasteh.  

Kot samostojni pisatelj je Detela ves ta čas neutrudno pisal, v slovenščini in čedalje 

pogosteje tudi v nemščini. Za svoje pisanje in kulturno posredništvo je prejel vrsto priznanj: v 

Trstu na primer nagrado vstajenje, v Celovcu pa nagrado Mohorjeve družbe. Leta 2009 mu je 

avstrijski predsednik podelil častni naziv profesor za zasluge na literarnem in kulturnem 

področju. Po vrhu se je izkazal tudi za dobrega organizatorja. Med drugim je bil na začetku 

60. let soustanovitelj in sourednik tržaške revije Most. Ker se je mogel doma oglašati le 

občasno, se je tesneje povezal s Slovenci v zamejstvu in diaspori. 

 Lev Detela poleg poezije in kratke proze ustvarja tudi daljša pripovedna dela, 

večinoma z avtobiografskimi in spominskimi prvinami. Hkrati ga privlačujejo za slovenski 

prostor pomembne zgodovinske teme. Najde jih v obdobju rimske antike in pokristjanjevanja 

Slovencev tako kot v času Celjskih grofov in tragične usode Veronike Deseniške ter v zadnjih 

desetletjih Habsburške monarhije.  

V ta krog spada tudi roman Posekani svet. Detela ga je napisal za zbirko Večernice – 

čeprav sploh ne gre za lahkotno večerniško branje –, sestavni del tradicionalnega knjižnega 

daru Celovške Mohorjeve družbe za leto 2021. K pisanju ga je bržkone spodbudilo v zadnjih 

letih močno povečano zanimanje za vzroke, potek in posledice prve svetovne vojne, ko je bil 

svet, kot je zapisal, »ujet v nečloveški nič,« in je v ta »neznanski nič preštevilne izvrglo iz 

njihovih ustaljenih življenj ...« Kot pisatelj je torej dolgi vrsti različnih strokovnih in 

umetniških odmevov na ta čas dodal še svojega. Pri tem se je izkazal za dobrega poznavalca 

obravnavanega obdobja ter literature in arhivskega gradiva o njem. Znal ga je tudi povezati z 

današnjim časom in povedati svojo sodbo o dogajanju pred dobrim stoletjem. 

Podobno kot v drugih svojih spisih z zgodovinskim ozadjem je tudi v Posekanem 

svetu, kot je že pred leti opozorila raziskovalka slovenskega izseljenstva in migracij Anja 

Žitnik Serafin, uporabil »posredne pripovedovalce in druge pripovedne tehnike, ki ustvarjajo 

kolaž različnih časovnih, subjektivnih in kolektivnih gledišč. S prepletanjem prikazov, 

izpovedi, pripovedi, komentarjev in liričnih vložkov, s katerimi ruši prejšnje resnice in gradi 

nove, da bi jih spet zrušil in nakazal možnost še drugačnih, ponazarja kompleksnost resnice, 

ki je ena najpomembnejših rdečih niti Detelovega pripovedništva.«  

Lev Detela je najbolj prelomno obdobje v novejši evropski zgodovini, ki ga je zanetil 

sarajevski atentat, končalo pa se je po štirih letih vojne z milijoni žrtev ter z razpadom treh 

velikih imperijev in nastankom novih narodnih držav, upodobil z galerijo nekaj tedanjih 

ključnih osebnosti. Na eno stran je postavil atentatorja Gavrila Principa, na drugo pa 

njegovega sodnika Pfefferja in žrtev, prestolonaslednika Franca Ferdinanda, ter ostarelega 

monarha Franca Jožefa, ki ničesar več prav ne razume. Z njimi se vseskozi vneto ukvarja 



druga skupina stvarnih in fiktivnih likov iz današnjega sveta, vpletenih v zahrbtna akademska 

spletkarjenja.  

V ospredju je Helena Kletzki, študentka in v nadaljevanju obetajoča asistentka na 

zgodovinskem inštitutu, ki se ji ob uradnih dokumentih o dogajanju v Sarajevu in na Dunaju v 

juliju 1914 vedno znova oglaša dvom, ali je bilo res tako ali pa morda popolnoma drugače. 

Zapleta se v prepire s predstojnikom Karlom Henslom, ki sicer tudi meni, da je celotna 

zgodovinska znanost le zmes pripovedk in domnev, vendar nasprotuje njenim razmišljanjem. 

Kljub temu postane njegova ljubica in asistentka, ko že kaže, da bo postala tudi njegova 

naslednica, pa se s profesorjevo nenadno smrtjo vse obrne na glavo. Spogledljiva, častihlepna  

tekmica Pipa, ki je prej ostala praznih rok, omreži novega, s svojo lastno povprečnostjo 

popolnoma zaslepljenega predstojnika, in izigrana Helena mora zapustiti inštitut. Postane 

učiteljica v zakotnem nižjeavstrijskem gnezdu, kjer se v samotnih večerih še naprej vrača k 

zgodovinskim knjigam o prvi svetovni vojni, »čeprav ne ve,« kot zapiše Detela, »zakaj se 

sploh še ukvarja s tem zamotanim dogajanjem, ki ji je osebno nakopalo toliko gorja.« 

Avtor se od nekdanje dunajske asistentke, precej bolj modre, kot je bila nekoč, poslovi 

v Berlinu, kjer se na znanstvenem inštitutu še naprej ukvarja s prvo svetovno vojno, »toda 

zdaj neortodoksno, svobodno, z novimi pristopi. Njeni mladi asistenti skušajo vse staro 

postaviti na glavo. Cesar Franc Jožef ob vsem tem ni več posebno pomemben …« Helena – in 

z njo tudi avtor – šele na tej točki sprevidi, da zgodovina ni ne bela in ne črna, da obstaja več 

zgodovin z različnih zornih kotov ... 

 

   

 

 

 

 

 

 


