
Kako bivati in bivati zares
Nina Medved Drseči svet je prva pesniška zbirka lanskoletne uršljanke

Pesnico, fotografinjo, prevajalko

in performerko Nino Medved je

širša javnost pobliže spoznala na
tako imenovanih slamih - posta-
la je prva državna prvakinja v tej

disciplini in je vodja pesniškega
društva Siam zverine. Lani je pre-
jela nagrado urška, ki ji je omo-
gočila izid prvenca Drseči svet.

Nina Gostiša
Knjiga je izšla minuli petek pri
JSKD, je intimna, introspektivna
zbirka milozvočnih pesmi, ki na
običajne prizore iz vsakdana nasla-
njajo velika življenjska vprašanja, s
katerimi se sooča mlad človek na
pragu odraslosti.

Pesmi pišete že dolgo, na sceni

ste od gimnazijskih let. Gotovo

ste že kdaj imeli vzgib, da jih

objavite tudi v zbirki. Vam je

nagrada urška končno to omo-
gočila?
Ja in ne. Imela sem tudi malo

sreče. O zbirki sem namreč že
nekaj časa razmišljala in skušala
nagovoriti nekaj založb, vmes pa

se je zgodila urška. Če se ne bi,
bi poskusila še kje, a knjiga ne bi
bila takšna, kot je, saj je bila del

nekega procesa. Ko sem sodelo-

vala z mentorjem in so nastajale
nove pesmi, sem dobila občutek,
da je prva knjiga že mimo in da si

želim iti naprej z novim materia-
lom. V zbirki je nekaj predelanih
starejših tekstov, vsaj dve tretjini

pa je novih.

Zbirka je sklenjena, zaokrožena
celota. Beremo jo lahko kot eno
samo pesem, ki ji na koncu sledi

povzetek, ali kot posamezne pe-
smi, ki se naposled zlijejo v eno.
Kako ste starejša besedila izbrali,
predelali in smiselno umestili

vanjo?

Vedela sem, katere teme so zame
pomembne in sodijo skupaj.
Tematsko je knjiga precej podobna

prejšnji, saj ima podoben drama-

turški lok. Je nekakšna bildun-
gszbirka, v kateri lirski subjekt

vstopi v nenavaden prostor, ki ga

ne razume, ga začne raziskovati,

se poda v dogodivščino in iz nje

pride drugačen. Teme, povezane s
tem, so: kaj ti je najbolj pomemb-

no v življenju, kje si želiš živeti,
kakšen odnos imaš do sebe v sve-
tu kot družbeno in naravno bitje,
kako dojemaš svoje lastno telo,
kako vidiš svojo vlogo kot otrok,
posameznik, partner, tudi starš.

Ganljiv je del, v katerem nago-
varjate svojega morebitnega
bodočega otroka.

Najprej sem nameravala objaviti le

pesem o jajčecih, potem pa me je
ena od bralk - imela sem skupino

prvih bralcev, ki so mi sporočali
vtise - opozorila, naj premislim,
ali je to res vse, kar si želim dati v
zbirko, in kako se bo ta postarala.

Pesmi sem tako dala odgovor.
Razmislek o tej temi se mi zdi

pomemben - vedno več je literar-

nih, gledaliških, filmskih del, ki jo
obravnavajo z različnimi orodji.

To je bil pač moj način. Sheila Heti
na primer v svoji knjigi spreminja
odnos do materinstva in tudi pri
Jajčecih ne moreš biti povsem

prepričan, kakšno je moje končno
stališče.

Drseči svet je poln uvidov,
samospoznavanja. Kaj se vam je

dogajalo in vas zaznamovalo v
času nastajanja knjige?

To je zelo intimna zbirka. Zato

so tudi izbrisana vsa imena, vsi

kraji, vsi določni pojmi, čas ... V
pesniškem kodu, kot ga ima, bi jo
namreč preobremenili in jo nare-
dili zasebno. Povzema trenutke,
ki jih v takšni ali drugačni obliki
doživlja vsak mlad človek. Premi-
šljevanje, kje živeti, zdaj, ko je vse
možno in vse odprto; dolžnost, da
moraš oditi, ali dolžnost, da moraš
ostati, ta odločitev se mi zdi zelo

kompleksna, pomembna. Odnos
do sebe; kakšen si do samega sebe,
kako delaš s svojim čustvovanjem,
notranjim samogovorom. Človek

je notranje bogato in duhovno
bitje in na neki točki se gotovo
začne dojemati bolj poglobljeno.

Pomembno vprašanje je tudi od-

nos do družbenih vzorcev, ki se jih
priučiš v določenih okoljih. Šele

zdaj spoznavam, kako me je obli-
koval izraz pridna; koliko z njim

sama nagovarjam druge in koliko
se trudim, da ga zamenjujem z dru-

gimi izrazi. Naporno je zamenjati

besedo pridna z marljiva, delavna,
čestitam ti. Te besede na človeka

vplivajo povsem drugače.

Če si priden, se razdajaš, dokler te
ne zmanjka.

Nekaj takega se je tudi meni zgo-
dilo. Ta izkušnja me je naučila, da
moram s sabo delati drugače, bolj

nežno in se postaviti ... ne še čisto
na prvo mesto, ampak višje.

Mladim ženskam se to pogosto
zgodi že pred tridesetim letom

ravno zaradi vzorcev, ki so nas
oblikovali, v delovnem okolju pa
to izkoriščajo, vede in nevede.

Mladi dandanes dostikrat nimamo

privilegija, da bi si lahko postavlja-
li dolgoročnejše cilje, in ves čas
živimo v nekem začasnem svetu,
drsečem svetu, v katerem se ti
življenjske okoliščine vsak mesec,
vsako leto zamenjajo tako radikal-

no, da izgubiš vse. Ko se odločiš, da

si ga boš zgradil znova, ugotoviš,
da ne iščeš več samo dela, ampak

življenje, ki ti ustreza.
Še en velik sklop, ki je oblikoval

zbirko, pa je razmislek o končno-
sti. V preteklih letih smo v družini

doživeli kar nekaj hudih bolezni,

ki so bile zelo strnjene in šokan-
tne. Naenkrat sem začela razumeti,
zakaj mladi ljudje ves čas gledajo v
prihodnost; starejši ko si, pa gledaš
najprej sedanji trenutek in potem
vedno bolj nazaj. Skrajno težko je

zadržati karkoli, kar bi bilo vsaj
malo bolj dolgoročno ali stalno, in

ugotoviš, da imaš dostop samo do

tega, kar je imanentno okoli tebe, v
tvoji neposredni okolici. Vse drugo
je popolnoma nepredvidljivo.

Je oprijem v drsečem svetu seda-

nji trenutek?

Oprijemi so lahko različni. Lahko

je to stik z lastnim telesom,
fizičnim telesom, lahko je to
ljubezen ... Ljubezen do nekoga, z
nekom podeljena, je ena najlepših

stvari, ki jih je mogoče doživeti,
in če si kakorkoli delal na njej, je
lahko močnejša od vsega drugega.
Lahko so to prijatelji, partner, dru-

žina, otrok. Lahko je to odnos do

živali, ki so tvoje sopotnice. Tudi
umetnost je lahko oprijem, ki ti da
pomenljivo izkušnjo, ki ti je nihče

ne more vzeti. Ali pa igra, igrivost
kot način delovanja. Na to lastnost

pozabljamo, je pa izredno močno

orodje za to, da se povežeš z oko-

lico. Sposobnost igre, domišljije,
čudenja se mi zdi zelo pomembno
zadržati.

kako se po mestu podijo
rumeni zmaji,

da bi se skoraj lahko
dotaknila

njihovih urnih , gladkih teles,

kako tega ne storim, da me

privlačna sila
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ne bi potegnila navznoter,

se zadovoljim in stojim tako
blizu ,

da mi vzvalovijo lase,

preden za trenutek

postanejo na trgu.

morda se tako name prenese

občutek, da

vem, kje je naslednja

postaja.

• Nina Medved
1 Drseči svet

JSKD, 2020

Nina Medvedje uršljanka leta 2019. Foto Gregor Salobir

Evropski pesniki v živo
V Pragi je v Knjižnici Vaclava Havla in v Berounu od prejšnje srede do

sobote potekal 13. mednarodni festival Evropski pesniki v živo, ki se
ga je udeležilo 17 gostov iz šestih držav, med njimi s podporo urada za
Slovence v zamejstvu in po svetu, češkega avtorskega društva Stranou/
Ob robu, JSKD, Slovenskega društva Jožeta Plečnika iz Prage ter pod pa-
tronatom slovenskega veleposlaništva v Pragi peterica Slovencev, Nataša
Burger, Andraž Polič, Ivo Stropnik in Zoran Medved, kot prva pa je nasto-
pila Nina Medved. Od leta 2008 je na festivalu, ki ga organizirata Peter
Kuhar in Lenka Kuhar Danhelova, gostovalo 44 slovenskih avtorjev.

O
bj

av
e 

so
 n

am
en

je
ne

 in
te

rn
i u

po
ra

bi
 v

 s
kl

ad
u 

z 
od

lo
čb

am
i Z

AS
P 

in
 s

e 
br

ez
 s

og
la

sj
a 

im
et

ni
ka

 p
ra

vi
c 

ne
 s

m
ej

o 
pr

os
to

 ra
zm

no
že

va
ti 

in
 d

is
tri

bu
ira

ti!
Delo 20.10.2020 

TorekDržava: Slovenija

Stran: 14

Površina: 554 cm2 2 / 2


