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KARAMAZOVI PO CESKO

Egon Bondy

Bratie Ramazovi
/Prevod:
Tatjana Jamnik

Vnanje Gorice: Kulturno-umetniSko druStvo Police Dubove, 2O14
Diana Pungersic
Kadar ZeLimo na kratko orisati koga nepoznanega,
si navadno pomagamo s primerjavo, ki naj bi osebo
v hipu pribliiala. V primeru Egona Bondyja (r93ozooT), pesnika, pisatelja, fiLozofa, dramatika in "guru-a. deikega .rde-g-o..r"da. se primerjave z nam poznanimi osebnostmi vsiljujejo kar same po sebi. Po
skrajnih Legah iivljenjskega bohemskega sloga, neukrotljivosti, qiasbeni, pesni!ki "karieri", lucidnosti
in igrivosti spominja na kakega slovenskega Iva Vo
larida - Fea (tudi v kombinaciji z Markom Brecljem),
po filozofskih preferencah, zanimanju za vzhodnjadko
filozofijo, po razgledanosti ter nenazadnje po sproZanju ontoloikih vpraSanj in najiir6i paleti literarnih
zvrsti pa lahko marsikatero vzporednico potegnemo
z Vitomilom Zupanom.
Abstraktna filozofska misel Egona Bondyja (pravo
ime Zbyn6k Fi6er) je zapisana v njegovem doktoratu, v delih Vpraianja Siti ln e&sistence tet Utehct iz
ontologije (1967, 1999, 2oo7); "konkretneje", torej bolj
praktidno, pa se avtor teh vpraianj loteva v svojih literarnih delih. Pravzaprav se zdi, da so ravno Brorje
Ramazoyi, katerih sri tidi v razre!evanju temeijne diIeme sodobnega iloveka - kako dostojno, etidno Ziveti rz svetu brez boga; nekakina literarna predelava
omenjene doktorske disertacije. Tudi de Bondy dela
ne bi naslovil tako aluzivno in bi ga nemara poimenoval Per lopovov (aJrernat'va, ki jo ponu-a sam v epi
logu knjige), bi bralec teZko spregledal izhodiSdno

g.

navezavo na Brdte Kqrclmazoye (rBBo), od koder je
prevzeta tako zgodba kakor njeni 1iki.

Ramazovi Zivijo sto let pozneje, ne

v Rusiji,

temved

na eeikoslovalkem. V Bondyjevem delu se sreiamo
s starim Ramazom, veleposestnikom, omadeZevanim

nekdanjim visokim partijskim funkcionarjem, ki na
svoje posestvo v proslavitev svoje petiniestdeset
letnice povabi svoje sinove. Najstarejdi Ferda (Smerdakov), duievno zaostali epiLeptik, se tam ie nahaja,
kajti na odetovem posestvu dela kot sluZabnik, poleg
njega pa se vrodega avgustovskega dne v zadetku
osemdesetih iet znajdejo ie Mi3a, uZivai, hedonist,
ki svoje potro6ni6ke ZeLje realizira na Zahodu kot pomodnik direktorja turistidne agenci.je; liLozof Ivan,
strog analitiden racionalist, streznjen marksist, prostovoijno invalidsko upokojen; ter duhovno prebujeni
Aljo6a, pripadnik hipi.levske generacije, ki v romanu
predstavLja reLigiozno (samo)iskanje. Iz Karamazovih
so uvoZeni tudi motiv preiuitva, ko o6e sinu MiSi prevzame Zeno Nataao; oaetomor; pa dialog lvana Ramaza s hudidem idr.
Znadaj protagonistov tako ostaja skorajda identiden,

le njihove dileme, vpraianja so aktualizirana glede
na nove/tedanje druZbene in politidne okoliSdine, ki
pa so v knjigi redko konkretizirane, pridujode zgolj v
skopih odmerkih, vendar dovolj povednih, da si bra
1ec pred odi zlahka nariSe duha osemdesetih let, ko v
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deikoslovaikem kontekstu po letu 1968 govorimo o
t. i. obdobju normalizacije. Bondy dogajanje potem'
takem umesti v das izrojenega socializma, degenerirane diktature, ki ji hudid v pogovoru z Ivanom nad'
vse zgovorno nadene ime "drZavni kapitalizemu To
je ias, ko je reiim Ze postal brezzobi tiger in je znotraj
egaLitarne druibe vzniknil vladajodi ra'red, katerega
predstavnik je na primer stari Ramaz s svojim razko!-

nim Zivijenjem. Bondyjev uvid v soiasno dogajanje
v druZbi je osupljiv in ni vezan le na Ee5koslovaiko
aii !irio vzhodno (komunistiino) druibeno stvarnost'
Izjemna tako ni le kritika sodasnega socialistiEnega
vsakdanjika, temved zlasti kritika zahodnjaikega
kapitalistiinega sveta, v katerem danes bivamo vsi
Filozof lvan (avtorjev alter ego) pa v obseZnem, kako
detdino knjige obsegajoden dialogu s hudidem (tudi
dogajalna podrejenost novele fiLozofsko-p s iho 1o 6kemu razpravljanju je ena od vzporednic z Dostojevskim) ne razpreda le o druZbeni stvarnosti, temved
zlasti o dlovekovi (Zivalski) biti, ki se zrcali v spoznanju, oda je iisto z1o, ki vlada, normalen naiin, kako
se kaZe in uveljavlja dloveBka naravau'
VpraEanje, ki je zaposlovalo lvana Karamaza, za Ivana Ramaza ni ved relevantno. 'Pred stotimi leti je

bil

problem, ali bog je ali ga ni - danes je problem
samo de to, kako se obvarovati pred sodelovanjem z
zlom.. V svetu, kjer ni boga, je aktualna kategorija
dlovekovega deiovanja vest, a zdi se, da je tudi na tej
preizkuinji dLovek po dolgem in podez pogrnil: "Danes bi vsi Zrtvovali kogar koli, pa niti ne za prihodnlo

Ee

harmonijo, ampak za navadno blaginjo ln zmerom je
bilo tako. NikoLi ni bilo drugade, nikoli u lztodnic za
razmisLek, Iilozofsko tehtanje in tuhtanje v knjigi kar

mrgoli; zlasti zanimivo se zdi branje Bondy.leve no
vele v primerjavi z izhodiiinim besedilom, ki se je
utegnejo z veseljem lotiti kaki "karamazofili", zlasti
ob dejstvu (Gre za nakljudje ali duha 6asa? Naielo
sinhronosti?), da smo v razmiku ltirih let dobili tako
novi prevod Bratov RcLramqzovov kakor tudi njihovo
tukajdnjo (jezikovno sodno in sproEieno) 6e5ko izpel
janko, v kateri na primer lvan Ramaz s hudiiem tako
le neposredno obra6una, 'Pejd nazaj v rit, iz katere si

pr'lezeli

.

Slovenski bralci s tem prvim proznim prevodom Bon
dyjevega dela v njegov filozofsko literarni svet vsto'

pamo pravzaprav zadenjsko. PriEujoda knjiga je na
mred zadnja doslej objavljena avtorjeva stvaritev, kije
na de6kem iz6la nekaj mesecev po avtorjevi tragi'ni
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smrti leta 2oo7, deprav je njen nastanek avtor datiral
v marec 1985. Zamik v izdaji najbolj iucidno pojasni
avtor sam v epilogu' ,Zivel sem in pisal v razmerah,
ko ie bila za to, da sem napisal, kar sem v resnici 6util in mislil, potrebna dolo6ena mera poguma. Nikoli
nisem zamoldal nidesar, za kar sem meniL, da mora
biti povedano. Avtocenzuro sem uporabljaL samo na
estetski ravni. To sem drago piadeval. Temu, da bi
si ohranil moinost delati, sem podredil dobesedno
vse." O tej izjavi zgovorno priia predvsem dejstvo, da
so njegova deLa pred novembrom rg89 izhajala predvsem v samizdatih, tudi dotidna proza, in dejstvo, da
je bil Bondy vse svoje iivljenje (obuboZani) druZbeni
obs+rarec, delujod v podzeml J ...
Kakor gre slutiti iz obravnavanega dela in nekaj temeljnlh biografskih podatkov na zavihku knjige,
ki kar klide po spremni besedi, je bil Egon Bondy
6lovek iirokega duhovnega in ustvarjalnega razpona
in energidnega zamaha. Le nadejamo se lahko, da
je ta prvi integralni prozni prevod prvo dejanje pre-

vajanja njegovih de1, od katerih si enako pozornost
kot proza zasluZi tudi njegova poezija, s katero je
zasloveL ie v petdesetih letih in katere kandek lahko
za zdaj okuslmo v slovenski antologiji deike poezije

Nesreino sreinl. A vendarle, Bratje Ramazovi so dovolj moian idejni koncentrat, ki ga velja razreddevati
z vnovidnimi branji, zaradi 6esar bo dakanje na nov
prevod kak5nega Bondyjevega dela kratkodasno in
vznemirljivo.

