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POEZIJA KARLA MAUSERJA

Helga Glušič

Pripovednik  in pesnik  Karel M auser (1918-77 )  sodi med slovenske 
pisatelje dom ačijskega realizma. Zgledoval se je  po vsebinskih  in idej
nih vzorih  slovenskega pripovedništva, kakršnega  je  gojila p reprostim  
bralcem nam enjena  kn jiga  zbirke Slovenskih večernic  najstarejše  slo
venske knjižne  založbe Mohorjeve družbe. Pri tej založbi je  izšla tudi 
večina M auserjevih  pripovednih  del. Ker je  kot izgnanec po letu 1945 
do odhoda v Z družene  države Amerike nekaj let deloval na Koroškem v 
Avstriji, je  pisal povesti predvsem za bralce  m ohorjank, kar je  pisatelja  
usmerjalo v izbiro tematike tradic ionalne , bolj ko ne m oralis tične  
kmečke povesti, hkrati pa ga je  ak tualno doživljanje usm erjalo  v l i te r
arno snov druge svetovne vojne, v katero je  vgradil p rvine avtob iograf
ske in dokum entarne  tem atike (rom an v treh delih  Ljudje  p o d  bičem). 
Teme iz izseljenskega življenja so se v času p isateljevega bivanja  v 
Ameriki oblikovale le v redkih in krajših , po večini socialn ih  ali ps i
holoških črticah, ki j ih  je  M auser objavljal predvsem v am eriškem  slo
venskem izseljenskem  časopisju.

M auserjeva ed ina  pesniška zbirka Zemlja sem in večnost  je  izšla ob 
obletnici pisateljeve smrti,  1978, pri Slovenski ku lturn i akciji v Buenos 
Airesu. Pesmi je  izbral, uredil in j im  napisal obsežno sprem no besedo 
dr.T ine Debeljak, ki je  zbirki dal tudi ime. Izid knjige je , kot pove 
opomba v začetku publikacije, omogočila p isateljeva vdova Marija  
M auser z darovi, kf s o j i h  poklonili  avtorju namesto venca na grob.

M auser je  pisal pesmi iz potrebe po notran jem  izpovedovanju, po 
izrekanju svojih občutkov in stanj, ki so ga sprem lja la  na njegovi 
življenjski poti, kot to pripoveduje urednik zbirke T ine Debeljak, ko v 
svoji obsežni analiz i  nastanka  in razvoja M auserjeve poezije opisuje, 
kako je  med odmorom, ko je  delal v tovarni svedrov v Clevelandu, na 
hitro v pesemski obliki beležil svoje misli na tovarniški ovojni papir.

Dve dom ovin i/Tw o H om elands -  7 -  1996
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M auser je  začel svoje l i terarno delo prav s pesniškim i besedili , ko je 
1937 prve pesmi poslal v M ladiko ,  a niso bile sprejete. K asneje  j ih  je 
poslal pesn iku  in uredniku  Joži Lovrenčiču za revijo M entor ,  k jer so 
bile objavljene leta 1938. Kasneje je  pesmi objavljal tudi v revijah 
Vrtec, Naša zvezda. Dom in sve t  in Rast  in že pripravlja l  zbirko pesmi z 
motivi narave  z naslovom Prva piščal, katere  gradivo je  izgubljeno. Med 
vojno je  napisal dvajset pesmi na dom obranske motive (Debeljak: 
“Beseda o pesn iku” v: K.M., Zemlja sem in večnost,  146), ki j ih  je 
zaradi p reiskav skril in so prav tako izgubljene. Po izgonu iz domovine 
je  M auser v povojnem avstrijskem  begunskem  taborišču Rottenm ann 
napisal pesem Mrtvi živim, ki je  nekako ponarodela  ozirom a, kot v 
sprem ni besedi trdi dr. T ine Debeljak, njen avtor ni bil splošno znan, 
čeprav so pesem m nogokrat recitira li na begunskih  prired itvah .

Pesem M rtvi živim je  zelo vidno poudarjena spravna pesem, ki jo  je 
pesnik  oblikoval kot misel ubitega vojaka. Sestavlja jo  dvanajs t  štirivr- 
s t ičn ih  kitic  z dosledno m etrično shemo in izpeljanim i končn im i ri
mami. Pesem ima več značilnosti epske pesnitve -  zgodbo, opis, idejno 
poanto. Pesn iška  izpoved je  oblikovana v prvi osebi m nožine, ki p red
stavlja  mrtve žrtve pokopanih  v Kočevskem Rogu, in neposredno, v 
obliki prošnje  nagovarja  žive. Pesnitev je  kljub opisom pokola, um i
ranja, trohnen ja  in razpadanja  trupel poetična. Prevladujejo namreč 
motivi narave (prva k itica  pesnitve: “Pom lad smo začutili v naše grobe,/ 
pognal se sok je  v leščevje in smreke. / Čeprav nam  žica roke gnile 
veže, / so nekam  lažje nam postale veke.” ), čustvenega razpoloženja, ki 
izpričuje hrepenenje  po sprejetju v skupnost, po priznanju  in um irjenju  
v posvečeni domači zemlji (zadnja kitica: “Z ljubeznijo nas vse zberite ,/  
požegnajte  in pokoplji te ,/  tako bi radi počivali / med vami in pri cerkvi 
spa li .” ). Pesem izraža pom irjenost in vdanost v tek dogajanja , ki je  v 
sozvočju z dogajanjem  v naravi (v zvezi z motivom poboja je  pesniška 
podoba ob likovana z motivi večera, mesečne svetlobe, pom ladnega 
vetra, cerkvenih  praznikov, ki predstavljajo  domačnost, in s prvinam i, 
znač iln im i za M auserju  ljubo M urnovo poezijo: “Telovo stopa že na 
duri,  . . . ” , “Prešlo poletje bo in jesen , . . . ” ), ob tem pa so tudi 
dram atične jše  prispodobe ekspresionis tičnega  tipa “curki ogn jen i” , 
“kalne vode", “strohnele  noge” , “odgnilc  roke” .
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Zaradi m očnega čustvenega poudarka in nazornega opisa telesnega 
razpadanja v teku časa pesnitev  Mrtvi ž ivim predstavlja  povsem d ru 
gačno podobo M auserjeve poezije od mnogo in tim nejše  m iselne osebne 
lirike, ki jo  je  ustvarja l  v času svojega b ivanja  v C levelandu in ki 
sestavlja Debeljakov izbor v knjigi Zem lja  sem  in večnost.

Stalno m etrično shemo v celotni zbirki zam enja  svobodni verz, r im a 
in asonanca  sta redkejši, v nekaterih  kra tk ih  pesm ih ju  avtor popolnom a 
opusti; posebej je  znač ilna  kra tka  podoba pesmi, ki je  sestavljena iz ene 
ali več neenako dolgih  kitic (tudi v obliki haiku poezije).

Zbirka, ki jo  je  s svojimi značiln im i tem peram en tn im i risbami 
opremila s likarka  Bara Remec, vsebuje osem ciklov, ki poleg dveh 
uvodnih pesmi (Večnost, Zem lja  sem) vsebuje sedem indevetdeset pesmi. 
Različno dolgi c iklusi so poim enovani: Prst in beseda. U trinki. Pomlad. 
Poletje, Jesen, Z im a, Odhajam , Zem lja  sem in večnost, zbirko pa 
zaključuje pesem Sklepna -  Hvalnica.

Z birka  je  sestav ljena  iz treh  tem eljn ih  vsebinsk ih  poglavij: v pesem 
skih podobah so tem eljne povezave človeka z naravo -  z bivanjem , z 
duhom in z večnostjo. Pred sk lenjenim i poglavji je  najprej faksim ile  
rokopisne pesmi z naslovom Večnost (napisana  avgusta  1967), ki iz
pričuje prevladujoče občutje celotne zbirke: prep le tan je  pesnikovega 
doživljanja narave, s katero  se neprestano  staplja  v celovito doživetje 
lepote b ivanja  in njegove svetosti, iz česar izhaja pesnikovo in tu itivno 
doživljanje, povezano z duhovnim  občutjem časa, trepetanjem  ali po 
pesniku -  b rnen jem  -  večnosti, ki je  prav tako kot vsa njegova čustvena, 
bivanjska in duhovna razpoloženja izražena z motivi narave (cvetja, 
dreves, polj, k a č j ih  pastirjev , ptičev, svetlobnih odtenkov v m enjavah 
dneva in noči).

To izhodišče pesniškega doživetja potrjuje tudi druga uvodna pesem 
Zemlja sem, v kateri pesnik izpoveduje enačenje č loveka in narave: 
‘ cvetim z zem ljo ./  b rstim  z b rs ti , /  v moji krvi je  prihod ptičev / in živost 
gnezd. / p rem ikanje  ločja na jezeru , / zrcaljenje neba v vodi . . . ” ( Zem lja  
sem in večnost. 8).
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Prvi del zbirke vsebuje podobe prv inske  narave, ki jo  beseda pove
zuje z re lig ioznim  občutjem (Prst in beseda). V pesmi Ju tran ja  molitev 
se pesn ik  zaveda danosti,  ki jo  je  prejel od Boga in v kateri  se zaveda, 
da nosi v sebi drobljivost časa in razpetost med duhom  in telesom. 
Zaveda se tudi, da ni le iz prsti,  temveč da mu je  dana  tudi beseda 
(V idenje), s katero oblikuje svoje bivanje, stisn jenost in razsušenost, 
svoje veselje  in obup in povezanost z m ili ja rdam i, ki so že pri Bogu, in 
t is tim i, ki še niso bili spočeti, da je  torej delček vsega preteklega, se
dan jega  in prihodnjega , kar  je  povezano s č loveškim bivanjem. V pesmi 
Želja  presenetljivo  ugotavlja, da bi bil rad pračlovek, ki bi se veselil 
p r im a rn ih  stvari, narave, dneva in od tekanja  časa. Med Bogom in 
naravo potekajo pesnikove misli tudi v pesm ih  Skrivnost s prošnjo  po 
spoznanju  in razum evanju  praskrivnosti  ž ivljenja in narave, ki jo  občuti 
predvsem  v tiš in i gozda (V gozdu), ka te rega  vtis sprem eni v lepoto tudi 
razočaran je  in smrt (“ ... celo smrt je  videti kakor teloh, / iz modrikaste 
čaše perun ike  / kaplja  sladkost večnosti .” ).

T renu tn i  vtisi navdihujejo  pesn ika  z mislim i o človekovi odtujenosti 
(Dvajseto stoletje), o lepoti, ki jo  izžarevajo najdrobnejši delci narave 
(S poti po M ich iganu) ,  o begu v samoto in o miru, kjer ni reakcijskih 
motorjev (Hrepenenje). M otiva pr is tanka  na Luni in reakcijsk ih  m otor
jev  uporabi v pesmi kot metafori uničevalcev dobrega sveta, drobnih 
strun čustev in lepote. Zarad i moteče prisotnosti  c iv il izac ijsk ih  oblik 
beži pesn ik  k preprostim  glasovom narave, ki j ih  najde v pesniških  
u tr ink ih ,  med katerim i so tudi tem atsko zanim ive spom inske skice 
gradu  M iram ar  ali večera na Doberdobu.

M otivi čustvenega dojem anja  narave se posebej napovedujejo v ciklu 
z naslovom  U trinki, v ka terih  pride do izraza M auserjeva  navezanost na 
trad ic ijo  slovenske poezije moderne, posebej Josipa M urna  (Sreča, 
Večer na Doberdobu, p redvsem  pa v pesmi Žalostno drevo, str. 28):

Drevo na samem 
mi budi žalost.
Samo je  v v iharju , 
samo je  v mesečini.
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Občutja samote, nemoči in otožnosti izražajo pesmi s podobami 
zapuščene pokra jine  (Veter), z motivi semen, prahu  in vetra, senc in 
teme (Spom in, Noč na gori). Spomini, sence, svetlobni odtenki, 
trepetanje barv, osam ljene rože, prepereli listi s s tarega drevesa (List), 
orglanje vetra , g ran itne  piščali skal, zarisujejo pesnikove impresije , 
občutja in čustva, v ka terih  se odslikava bolečina človeka v širšem  
pomenu besede, saj pesnik  ne govori samo o sebi. Občutje skupnosti mu 
pomeni izraz duhovne zbranosti (Večer na gori: “ Vsi smo tihi postali,  / 
dlan se oklepa d lan i” , ali v pesmi Romanje: “Kako lepo je  na v ečer ,/  v 
vsakem človeku luč gori, / iz s lehernega  srca večnost d iš i” ).

Im presije  sp rem inja jočih  se podob narave obsegajo cikli le tn ih  ča
sov, kakršno  v oblikovni in besedni podobi predstav lja  pesem Pom ladna 
hvalnica:

Hvalnico pojem potoku in odsevu neba, 
ščebetu ptičev in brnen ju  žuželk, 
robidi, divji roži in pikapolonici, 
ki v m ajhna  krilca  veliko sonce lovi.

H valnice rastja  in zvokov narave v pesm ih pom ladnega  prebujan ja  so 
brez sicer pogostega m elanho ličnega  razpoloženja  (pesmi Razigranost,  
Sladek hip, P o m ladna  sreča, Velika noč). Prav tako navdušujoče lepa je  
podoba narave  v c ik lusu  Poletje, v katerem  pesnik  slavi lepoto (redkeje 
tudi žalost), um ir jenost  in bogastvo plodov zrelosti (pesmi Polnost I, II, 
Tišina, Sreča, Klas, T ih  večer), v kateri je  ob koncu cikla že misel na 
bližajoči se odhod; pesem ne vsebuje več besedišča prijazne  domače 
narave, polj, žita, gozda in ptičev, temveč s im boličnost neznane pokra 
jine, skozi katero pesnikov ja z  prestopa v drugačno bivanje (Čakanje);

Nato bom prestopil rob puščave, 
zadnje grm ičje  bo utonilo  v poplavi peska, 
in v noči bom na terasah 
ob pojočem pesku 
čakal na odhod.

Cikli letnih časov s tenkočutno doživljenostjo  drobnih  odtenkov 
narave oblikujejo im presije  z metaforam i, v katerih  se v besednih  figu-
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rah  srečujeta  ž ivalski in rastl inski svet, v obrednih  podobah skupne 
harm onije  č loveka in narave. V letnih časih dozorevata  tako sreča kot 
žalost, rast in t iš ina, svetloba in tema. V ciklusu Jesen še posebej im
presivno zažarijo  vse radožive barve, mednje pa vstopa tudi Jesenska 
misel: sam ota prazn ih  dni, ... tem nenje  oblakov ... v ju t r ih  mrzla
trava  zahrstl ja , / ob ognju bomo kot druž ina  zbrana / poslušali,  kak 
večnost v čas k ap lja .” Lepota jesensk ih  impresij je  poudarjena  z 
rdečimi, r javimi in zlatimi barvam i in s prisluškovanjem  zvokom dežja, 
t ru d n ih  peru tn ic , m rzlem u vetru in n izkim  m eglam  (Jesensko občutje). 
Pesn ika  napolnjuje  neznana bridkost, praznost (Praznost),  umiranje 
(M rtvo drevo. U m irajoča vrba), spomin na razposajene trenu tke  mla
dosti (V račanje) ,  na preteklost, v kateri je  bilo vse ustaljeno in trdno 
(Mrtvi vodnjak). Med jesensk im i pesmimi je  zaradi neposredne identi
fikacijske metafore zan im iva  pesem Umiranje:

Postajam zapuščeno jezero, 
zlomljeno ločje spominov 
pada vame,
dolge grive alg mi vežejo poslednje valove.

Nižji in nižji postajam,
vroče štrene sonca mi suše robove,
veter me duši s p rahom  rdečkaste  ilovice.

Zginil  bom
in neko pomlad bodo blatno dno 
prekrile  zlatice.

Motiv um iran ja  se še stopnjuje v c iklusu Zima, v ka terem  pa poleg 
impresij narave  že vstopa v pesem razm išljan je  o miru, odtekanju 
b ivanja , večnosti (Žalost, Zimska). K m račnim  zim skim  im presijam , v 
ka terih  se napoveduje globlje pesniško doživljanje sim bolike de
cem brsk ih  praznikov, se pesmi prevesijo v c ik lus Odhajam , v katerem 
postane m etaforika  narave s likovita  p r ispodoba za pesnikovo meditacijo 
o iz tekajočem se življenju. Povsem od radoživosti odmikajočo se 
pozicijo izpoveduje pesem Samotarec. O ddaljevanje  od skupnosti in se
danjosti  izpoveduje pesnik s simboli otoka, miru, skrom nosti in sooče
nja z duhom , z razm išljan jem  o prehojenem  življenju in spoznanju  o oz
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kosti steze, ki jo  je  prehodil. V pesm ih Kesanje, Odhajanje , M isel iz 
dnevnika, Slovo (I) oblikuje pesniško izpoved bivanja  v sočasju in v 
preteklosti ter sklepa svoj pogled nase: “Votel sem, veter poje skozme, 
kakor skozi piščal. Vsak mora prazen odtod, vsak mora odpasti kot zrel 
plod.” “Moje d ihanje  je  že d ihanje  zem lje ,” zapiše v kratki aforistični 
pesmi Videnje (II) in se prim erja  s kam nito  goro.

V razvojnem  loku pesnikovega odm ikanja  od sveta sledijo pesmi 
predsmrtnice, v katerih  pesnik razm išlja  o prihodnosti,  v katero vstopa 
skozi v ra ta  smrti. Pesem Ko bom um rl ne izpričuje trag ičn ih  občutij, 
temveč odprtost, prib liževanje  k lepoti, k novemu občudovanju narave:

Ne sklenite mi rok, ko bom umrl, 
naj mi ostanejo svobodne.
Ne zaprite mi oči, 
naj vidim, kar  sem videl 
v s irom ašnem  življenju.

Ne ugasnite  mi smeha z rdečilom 
in položite me v prst brez krste.
Rad bi objel zemljo s prostimi rokami 
in z odprtimi očmi bi rad objel čudež rasti 
trave in rož nad sabo.

V tem upajočem pom enu smrti pričakuje pesnik novo spoznanje  o 
skrivnostih  ž ivljenja tudi v pesmi Vesela smrt (“Jutro bo. ko bom 
um rl” ). Veseli se časa. ko bo v resnici del narave, ko bo ptič in rastl ina  
in združen z večnostjo  (“Večnost je  kot razcvetela g eo rg ina ,/ tem no
rdeča vam e v is i .” ) . -

V šestih pesm ih zadnjega cikla Zemlja sem in večnost se pesnik 
povsem izenači z naravo (“zemlja sem, ... trave rasto iz m ene”), v njem 
odmeva brezglasje  (“Dišim po plasteh sprhnele  lave,/ po razžganih  
kamnih, / ki so j ih  izbruhnili  ognjen ik i” -  v pesmi Brezglasje), m ir in 
negibnost, postane senca, rosna trava, je  brez bolečine (“ moje roke so 
prazne veje” -  v pesmi Negibnost). Zadnje  pesmi tega cikla so usm er
jene v izrecno religiozno razm išljan je  -  pesnikova navezanost na 
podobe narave  se prelije  v misli na upanje, ki ga predstavlja ta  vstajenje
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in p r ičakovanje  vesoljne sodbe s svetopisemsko simboliko. T a  se na 
koncu izoblikuje v Pesnikovi molitvi, v kateri  v bistvu izpove tudi svoje 
osebne življenjske preskušnje  in ustvarja lno iskanje, za katero  si želi, 
da ne bi ostalo  v prsti  skupaj z njegovimi m rtvim i rokami. Na to pesem 
je  navezana  tudi H valnica, v ka teri se pesnik obrača k Bogu z zahvalo 
za zgodnji čas svojega življenja, za srečno in veselo otroštvo in lepoto 
domačije. Vrh pesnikove izpovedi v Pesnikovi molitvi je  misel na 
um etn iško  ustvarjanje , v katerem  so bili njegovi ideali lepota, dobrota 
in ljubezen:

Ljubili so svet in stvari, 
drevesa in rože,
travo z rum enim i glavicami regrata , 
gibko hojo žena 
in solze sam otne starke.
Ljubili so v miru in v strasti, 
v grehu in svetosti.

V sprem ni besedi k zbirki Zem lja  sem  in večn o st  ugotavlja  dr. Tine 
Debeljak v ir  pesniške spodbude, ki je  navdihovala  M auserjevo poezijo. 
Ob razberlj ivem  r i tm ičnem  in leksikalnem  vplivu poezije Josipa Murna, 
ki je  najm očnejši,  je  med vzorniki za M auserjevo pesniško zemeljsko 
m etaforiko om enjen Edvard  Kocbek s pesniško zbirko Zem lja  ter Anton 
V odnik  (zbirka V ig ilije , 1923), ki naj bi pesn ika  navdihnil  s spiritua- 
l izmom, s ka te rim  je  M auser sprejel tudi ekspresionis tično  m etaforo in 
re lig iozno simboliko. Njegova poezija  je  z osebnim  doživetjem narave 
in s pan te is tično  širino duhovnega spoznanja  o vseobsežnosti lepote 
vsega  živega na ind iv idualen  način  dopoln ila  tradicijo  slovenske im 
pres ion is t ične  lirike in pesem skih  vzorov kato liškega  ekspresionizm a. V 
izgnanstvu  in izseljenstvu M auser ni upesnjeval znač iln ih  motivov za 
socialno in bivanjsko stanje od doma od trganega človeka; odkrival je 
tem eljno  govorico svoje zavesti o celovitem svetu, ki je  svet narave 
same zase in je  zato skladen z osebnimi pesnikovim i čustvi in duhovno 
zbranostjo , v kateri se je  s pesniškim  ustvarjanjem  rešil vsakdanjega  
odtujujočega okolja tovarne svedrov, v kateri je  delal, in tujega indu
s tr i jskega  mesta.
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SU M M ARY

THE POETR Y OF KAREL MA USER

H elga G lušič

The w riter K arel M auser was above a ll a p ro d ig io u s  s to ry te ller , and  
while liv in g  in A u str ia n  C arinth ia  and  the U nited  S ta tes  o f  A m erica  (in 
C leveland, Ohio) he wrote the g rea ter  p a r t o f  h is  s to rie s  and  n o ve ls  fo r  
the H erm agoras S o c ie ty  in C elovec (K lagenfurt), with the excep tion  o f  
his war n o ve l L jud je  p o d  bičem  (People Under the Whip), which was 
pu b lish ed  by S lovenska  ku lturna  a kcija  (S lovene cu ltu ra l cam paign), a 
cu ltura l in stitu tio n  o f  S lovene  post-w ar p o litic a l em igran ts in B uenos  
Aires. In the la te r  s ta g es o f  h is  life  he tu rn ed  h is  hand  to p o e try  in 
which he exp ressed  h is  love fo r  na ture in an e sp ec ia lly  sen sitive  m an
ner, show ing  both h is  adm ira tion  fo r  a n d  id en tifica tio n  with it. The 
cen tra l them es o f  h is po em s p o rtra y  co n fessions o f  in tim ate  s ta tes  o f  
being a n d  the sp ir itu a l depth o f  the p o e t ’s accep ta n ce  o f  the m essages  
o f  the seasons, in which dram atic  jo y  is in terw oven  with m ore rare m e l
ancho lic  tones; a fe e l in g  o f  being  d isp la ced  in time, which ce leb ra tes  
m aturity, is  fo llo w e d  by the recogn ition  o f  man ’s so litu d e  and  dea thbed
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re flec tio n s, spoken  in the tones o f  a sp ir itu a l rite  with hym n-like  expec
tancy. M a u s e r ’s p o em s describe  lyr ica l m oods in short free  verse; they 
re fle c t the strong  in fluence  o f  im pression ist p o e t Jo sip  M urn  a n d  the 
sp ir itu a l expression ism  o f  A n to n  Vodnik.




