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N
emška ilustratorka Ute Helmbold je narisala
grafični roman Jezdec po literarni predlogi

pisatelja Theodoija Storma. Grafični roman

je z Artom Spiegelmanom in Joem Saccom

postal vsega spoštovanja vreden literarni ža-

nr z močnimi ambicijami po politični inter-

pretaciji sodobnega sveta. Grafični romani s

politično vsebino izhajajo od Italije in Špani-

je do Združenih držav Amerike. V Sloveniji je

žanr razvila Samira Kentrič z Balkanalijami.
Praviloma se grafični romani ukvarjajo s so-

dobnostjo. Ute Helmbold pa je za predlogo
vzela zgodbo iz 19. stoletja, ki se dogaja v ob-
skurni pokrajini na severu Nemčije. Pa ven-

dar zagotavlja, da je skozi življenje ljudi, ki

gradijo nasipe kot zaščito pred napadi Sever-

nega morja, mogoče videti protislovja so-

dobne nemške družbe. Prevod njenega

Jezdeca je pravkar izšel v slovenščini, in sicer

pri založbi VigeVageKnjige.

Jezdec je na prvi pogled nenavadna izbira za

grafični roman. Zakaj ste izbrali zgodbo o

gradnji nasipa na severu Nemčije v času, ko
ni bilo elektrike in avtomobilov?

Najbrž vas zanima, kakšno povezavo ima

moje delo s sodobno Nemčijo, kajne? Naj
vam razložim. Sama zelo težko pišem

zgodbe. Znam pisati eseje in druga aka-

demska besedila, zgodbe in druga literarna

dela pa znam samo risati. Veliko berem in

pripovedništvo me popolnoma prevzame.
Ko naletim na zgodbo, ki me zares pretre-

se, pa si postavim vprašanje, kako to nari-
sati. Bolj ko je zapleteno, bolj me mika, in

začnem se spraševati, kako najti način pri-

povedovanja, ki bi tudi v grafiki prepričlji-
vo povedal zgodbo.

V glavnem berem sodobno literaturo, vča-
sih pa posežem po čem starejšem. Pripove-
di starejšega datuma so večji izziv, ker je
treba ustvariti svet, ki ga morda ni več.

Jezdec vzbuja vtis marginalne

zgodbe, k je bila pozabljena.
To vas bo presenetilo. Jezdec je med najbolj
branimi nemškimi literarnimi deli. To je ob-
vezno čtivo v vseh nemških osnovnih šolah.
Zelo težko srečate Nemca, ki je hodil v os-

novno šolo in ne bi poznal te zgodbe. Res pa
je, da jo poznajo na podoben način. Ko sem

prijateljem povedala, da rišem Jezdeca, so vsi

reagirali enako. »To je knjiga, ki smo jo naj-
bolj sovražili.« Koliko so jo sovražili, je bilo
odvisno samo od učitelja nemškega jezika in

njegovih zahtev. Čustva so bila univerzalna.
Nihče, ki ga poznam, nima tega dela rad.

To vas je spodbodlo, da se lotite risanja?

Ne, ne, to bi bilo prehudo. Jaz v osnovni
šoli knjige nisem brala. Ali pa sem jo poza-

bila. Ne vem, kako je šla mimo mene. V

knjižnici sem jo po naključju vzela v roke
in nisem mogla nehati z branjem. Odrasel
človek bere drugače kot otrok. Meni so se

podobe kar same od sebe pojavljale pred
očmi. Brala sem in v mislih sproti risala

zgodbo. Brala sem jo, kot da govori o na-

šem času, ki postaja vedno bolj krut. Živi-

mo lagodno življenje, vendar smo vedno

bolj v strahu, da se bo blagostanje končalo.
V resnici že kar nekaj časa živimo v priča-
kovanju katastrofe, ki bo pometla z vsemi

našimi sanjami. Jezdec govori o podobnem
položaju v nekem drugem času. Ko sem

knjigo odložila, sem se lotila risanja.

Kaj vas je pritegnilo? Ne zdi se,
da bi imela ta pripoved kaj dosti

opraviti s sodobno Nemčijo.
Ah, to je zato, ker od zunaj vidite samo

Berlin, Dusseldorf ali Munchen in druga
velika industrijska mesta. Obstaja Nemčija
velikih industrijskih obratov in velikih
mest. Obstaja pa tudi Nemčija velikih in

majhnih kmetij in obdelovanja zemlje. Ne

gre pozabiti, da je Nemčija med največjimi
pridelovalkami hrane v Evropi. Vse je ob-
delano. Sodobne Nemčije ne morete razu-

meti, če ne razumete njenega podeželja.
0 tem svetu pripoveduje Jezdeci

Pripoveduje o življenju na kmetih, kjer so

pogoji za obdelovanje zemlje najbolj radi-

kalni. Kjer je treba zemljo ukrasti morju.
Zgodba se dogaja na severu Nemčije ob
Atlantskem oceanu v bližini mesta Husum.

Če greste danes na obalo v bližini meje z

Dansko, boste videli, da se stvari od 19. sto-

letja niso veliko spremenile. Pokrajina je
zelo ravna, nizka in seže čisto do morja.
Severno morje pa je okrutno in ne pozna
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milosti. Naše morje nima nobene zveze z

vašim krotkim Jadranom, ki se ob plimi in

o‘seki ne dvigne niti za en meter. Tukaj ni

vročih poletij in blagih zim. Plima je na Se-

vernem morju visoka po nekaj metrov. Ko

se morje umakne, za seboj pusti kilometre

kopnega. Potem pa se z vso močjo vrne.

Tako je vsak dan. Ob nevihtah pa preskoči

nasipe in poplavi rodovitno zemljo.

To močno vpliva na to, kako ljudje razu-

mejo življenje. To so kmetje, ki imajo ze-

mljo v dosegu morja. Vsak trenutek lahko

pričakujejo, do bo morje udarilo z vso

močjo in uničilo njihovo eksistenco. Tam

živijo trdi ljudje. Ne govorijo prav veliko in
so popolnoma realistični. Nimajo nobene-

ga talenta za fantaziranje in prazne bese-
de. Na eni strani morje, na drugi nizka in
ravna zemlja. Ves čas se ukvarjajo z načini,

kako zemljo zaščititi pred morjem in kako

morje umakniti čim dlje od rodovitne ze-

mlje. Ves čas se ukvarjajo s tehničnimi

vprašanji, gradijo nove nasipe, vzdržujejo
staro infrastrukturo. Pred seboj imajo en

sam cilj: kako zadržati morje, da ne pride
do njih in odnese njihova življenja.

Zato se dobršen del knjige ukvarja
z vprašanji gradbeništva?

Govori o človeku, ki jo imel vizijo. Rodil
se je v kajži na majhnem kosu zemlje, ki

ga je varoval sistem nasipov cele vasi.

Nasipi so bili del velikega varovalnega

sistema, ki je vključeval naselja na celi

obali. Sam se je naučil matematike in

drugih tehničnih veščin. Začel je raču-
nati in risati. Izračunal je, da bi nov teh-
nično izboljšan nasip omogočil
obdelovanje veliko večjega kosa zemlje.
Da bi uresničil ta projekt, je moral naj-
prej socialno napredovati. Poročil se je
s hčerko najbogatejšega kmeta, ki je
opravljal funkcijo gospodarja nasipov.
Pridobil je ta položaj, četudi se nihče v

vasi ni strinjal s tem, da on postane gos-
podar. Nihče si tudi ni želel gradnje no-

vega zidu. Glavni junak pa se ne ozira
na nasprotovanja. S skrajnim egoiz-
mom, brezobzirnostjo in manipulira-

njem celotno skupnost prisili, da se

podredi njegovemu projektu in njegovi
osebni koristi. Zid zgradijo in on trium-
fira. Zgodba se zaplete in se na koncu
izteče v neizogibno katastrofo. Pride si-
lovit stoletni vihar, ki podre novi nasip
in uniči tudi vse stare nasipe. Vse je uni-
čeno, celotna gospodarjeva družina pa

umre. V soočenju s silovito močjo nara-

ve se vse kalkulacije podrejo.
Rekli ste, da je zgodba povezana

s sodobno Nemčijo. Na kakšen način?
V krajih, kjer se zgodba odvija, se stvari
niso tako zelo spremenile. Tehnika grad-

nje nasipov je napredovala, pohlep po
zemlji in trdota življenja pa sta ostala is-
ta. Ko pridejo viharji, je tam še vedno ze-

lo nevarno živeti. Ljudje še vedno

tvegajo več, kot bi bilo razumno, da se

obogatijo. Pri tem so brezobzirni do dru-

gih ljudi in do narave.

So to vaši domači kraji?

Zdaj živim v Essnu na sredini Nemčije. Ro-

jena pa sem bila v Bremnu, na severu. V

šoli se nikoli nismo učili o gorah, ampak o

Severnem morju. Da, to so moji kraji.

Lahko živite od risanja grafičnih romanov?

Moj bog, ne. Predavam na umetniški aka-

demiji univerze v Braunschweigu. To je
mesto, kjer se ladijski promet s Severnega

morja v notranjost države konča. Ladje
pridejo do sem in ne morejo naprej. Štu-

dente učim, kako naj najdejo same sebe in
se realizirajo kot grafični umetniki. Sedim

jim za vratom in jih silim v to, da najdejo
izvirne načine upodabljanja svojega sveta,

ki se v mnogočem razlikuje od mojega.

Še pred dvajsetimi leti so ilustratorji
opremljali otroške knjige, zdaj pa ilustrirajo
politična dela. Se je poklic spremenil?
Pred štirimi leti sem organizirala sim-
pozij. Povabila sem ilustratorje, ki riše-

jo grafične romane, založniške hiše in

pisce. Iskala sem odgovor na vprašanje,
kaj je grafični roman. Še pred petimi le-
ti se v Nemčiji ni govorilo o grafičnih
romanih, ampak o stripih. V Nemčiji

imajo stripi zelo sumljiv ugled. Nemčija
je dežela klasične filozofije, velike lite-

rature in monumentalnih oper. Brati

zgodbe v slikah je veljalo za zares neu-

ko početje. Nekaj, kar počnejo reveži in

neizobraženci. Zdaj se tudi izobraženci

proletarizirajo, tako da se utegnejo re-

gistri obrniti.

Med tem so v Italiji, Španiji in Franciji ve-

dno risali zelo kvalitetne grafične zgodbe
z visokimi intelektualnimi ambicijami.
Nemški založniki pa pojem grafični ro-

man uporabljajo za to, da pod to oznako
še naprej prodajajo stripe. Še vedno ponu-
jajo superjunake in kavboje. V resnici pa
je grafični roman zgodba, ki jo v narativni
formi romana pripoveduje ilustrator. V

Nemčiji danes kot grafični roman cvetijo
avtobiografije.

Jih razumete kot umetnost

ali kot pop kulturo?
Ne eno ne drugo. Giblje se po vmesnem

prostoru, išče založnike in publiko. Založ-
niške hiše in festivale stripa je težko pre-

pričati, naj se posvetijo umetniškim
oblikam grafičnega romana. Ne zveni do-

volj komercialno. Izdajajo predvsem Mar-O
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velove stripe in zgodbe, ki so postale zares

popularne z novimi filmskimi serijami. Ar-

ta Spiegelmana in Joea Sacca so seveda iz-
dali in sta bila uspešna. Težko pa je
prodreti z domačo produkcijo. Včasih s

strahom gledam moje nadarjene študente,

ki jih zanima grafični roman, pa ne vem,

kaj naj jim rečem. Od tega bodo težko žive-
li. To je marginalna produkcija za zelo
ozek krog publike. Zdaj so popularne pred-
vsem ženske, ki rišejo zgodbe svojega ži-

vljenja. Nemčija se v mnogočem razlikuje
od drugih okolij. Zna biti zelo posebna v
dobrem in slabem.

V zadnjih letih smo v Nemčiji začeli videvati

vračanje strahov iz preteklosti. Si to

domišljamo ali se Nemčija res spreminja?
Ne. Ne vidite duhov. Desničarske fantazije,
ki so se moji generaciji zdele globoko poko-
pane z glogovim kolom v prsih, so ponovno

začele dvigovati glavo. In to v najbolj zoprni
obliki.

So to folkloristične posebnosti
ali resna politična gibanja?
To je izrazito politični fenomen. Treba ga
je vzeti skrajno resno. Ni dovolj viti roke
in tarnati, da so skrajno desne ideje
anahronistične in da jih je treba zavrniti.
Treba je trezno analizirati socialne vzroke,

ki so pripeljali do tega, da so skrajno kon-
servativne ideje o družbi ponovno del na-

še sodobnosti.
Kaj jih je sprožilo?
Ah, povod za množično oživljanje starih
idej so bili begunci. Pred letom 2015 je v

Nemčiji tlelo marsikaj, vendar nikoli ni
imelo množične narave. Ko so prišli be-

gunci, pa je bilo, kot da se je odprl pokrov.
Takrat sta bili pred nami dve poti. Angela
Merkel je rekla nekaj zelo jasnega. »Zmore-

mo.« To je mnogim ušesom zvenelo zelo
prav. Ponosni smo bili. Nemčija je velika,

močna in bogata država. Lahko sprejmemo
milijone beguncev, jih nahranimo, obleče-
mo, jim najdemo bivališče in jih zaposlimo
v eni najbolj industrijsko razvitih držav na

svetu. To je bil trenutek, ko sem vzljubila
Angelo Merkel. Prej sem imela o njej čisto

drugačno mnenje. To je bil zelo nepoliti-
čen trenutek. Govorila je neposredno, brez

politične korektnosti in brez običajne pre-
računljivosti. »To za nas ni velik problem.
Tem rečem znamo streči. Brez skrbi.« Ob-
čutek, da pripadaš narodu, ki je sposoben
trezno in brez oklevanja z brezhibno orga-

nizacijo ponuditi pomoč ljudem v stiski, je

bil res dober.

Ni pa bil univerzalen?
Niti najmanj. Tako sem se počutila jaz in

mnogi drugi. Zelo veliko ljudi pa je to ob-
čutilo popolnoma drugače. »Ojoj. Zdaj bo-

do prišli vsi ti tujci. Milijoni in milijoni.
Vzeli bodo vse, kar je naše.«

Kmalu se je v tisku začelo diskutirati o do-
movini. Kaj je domovina? Čigava je? Veliko

je bilo spraševanja in negotovosti. To je bil
čas velikega razmisleka. In potem je prišla
stranka AfD, desničarsko gibanje, ki je dalo

preprost odgovor: »Obstaja nemški duh.
Mi smo pravi Nemci. Nočemo tujcev. To je
Nemčija. Domovino je treba braniti. Noče-
mo islamskega vpliva.« Bili so zelo radikal-

ni in direktni. Naenkrat niso bili več

marginalni ekscentriki. Milijone ljudi je
glasovalo zanje.

Se je razprava o tem,

kaj je Nemčija, nadaljevala?
Da. Vendar na način, ki je mene zelo ne-

prijetno presenetil. AfD ni nov fenomen.

Desničarji s svojimi političnimi idejami so

obstajali tudi pred letom 2015, torej še

preden so begunci v kratkem času mno-

žično prišli v Nemčijo. Vendar je bilo jas-
no, kaj je AfD, kaj so skrajni desničarji in

kaj so tradicionalne politične stranke. So-

cialdemokratske stranke ali Krščanske de-
mokratske unije nikakor ni bilo mogoče
zamenjati s skrajno desnico. Ločnice so

bile jasne. Zdaj pa leve in sredinske stran-

ke vedno bolj ponavljajo argumente, ki jih
je v politični prostor potisnila desnica.
Sprejemajo njihove argumente. Same pos-

tajajo vedno bolj desne, na levici pa nasta-

ja prazen prostor. Nikoli si ne bi mislila,

da je kaj takega mogoče. Utrjene stranke z

dolgo tradicijo se ne znajo postaviti za

svoja načela in desnici povedati, da govori
nesmisle. V resnici ni nikakršne begunske
krize. Nemčija zna upravljati z migracija-

mi. To bi morala znati urediti tudi skupaj
s preostalo Evropo. Zdaj leve stranke vije-
jo roke. »O moj bog. Nemški državljani so

prestrašeni. Bojijo se za svojo varnost, za

življenjski prostor, za svoje službe.« Korak

za korakom so se približale stališčem

skrajne desnice.

So se stvari zares tako spremenile?
Vedno bolj gredo v to smer. Zdaj je notranji
minister predsednik bavarske Krščanske
socialne unije Horst Seehofer, ki je skrajno
konservativen. Veliko bližje je AfD kot CDU

Angele Merkel. V vladni koaliciji so tri
stranke, on pa s svojo politiko med njih
vnaša velike napetosti. To je v nemški poli-
tiki novo. Postavljamo si vprašanja, ki si jih
nikoli nismo. Kaj lahko pričakujemo od

političnih strank? Kakšna so njihova stališ-
ča? Te stvari so bile vedno jasne. Imamo

koalicijo socialistov, krščanskih demokra-
tov in skrajne krščanske stranke. V politiki
vlada nered, kakršnega nismo vajeni.
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Je res tako napeto?

Prejšnji teden se je Angeli Merkel zdelo po-
trebno, da se Nemcem opraviči. »Žal mi je.
Veliko več časa posvečamo odnosom med
strankami kot pa problemom države.« Tu-

di sama ve, da ta položaj ni dober in da se

z njim sooča prvič v svoji dolgoletni karie-
ri. Nemški politični sistem je bil vedno or-

ganiziran tako, da je reševal resnične

probleme v državi, ne pa se ukvarjal sam s

sabo in s svojim delovanjem. Seehofer pa
je kot igla, ki celotno koalicijo ves čas po-

tiska v desno.

Zakaj ga je Angela Merkel
izbrala za notranjega ministra?
Ni imela druge izbire. Njegova stranka je
bavarska sestrska stranka CDU Angele Mer-

kel. Včasih so si bili veliko bolj blizu, od le-
ta 2017 pa sta to različni stranki. Toda

prisiljeni sta vladati skupaj in bavarska CSU

seveda zahteva svoja ministrska mesta. To

je tradicionalno zelo konservativna stran-

ka, ki se lahko še bolj približa AfD. Merklo-
va igra zapleteno politično igro, s katero
skuša ohraniti stabilnost političnega pros-

tora, vendar so razpoke vedno bolj vidne.

Ali se ni tudi kanclerka
politično spremenila?
Da, ob beguncih je zavzela zelo liberalno
držo. Vendar je potem doživela tako hude

pritiske, da je morala korigirati samo sebe,

če je hotela preživeti na čelu države. Če vsa

država govori o problemu z begunci, se je

prisiljena odzvati. Ne zmore reči, da pro-

blema ni, ali vsaj tega, da je hudo, hudo

napihnjen. Vsekakor ga znamo rešiti. Po-

glejte dejstva. Govori se o povezavi krimi-
nalnih dejanj in beguncev. Policijske
statistike govorijo drugače. Večino kazni-
vih dejanj v Nemčiji zagrešijo Nemci.
Hkrati nemško gospodarstvo potrebuje de-
lovno silo iz tujine. Za mnoge poklice ni-

mamo kadrov, Nemci zavračajo mnoga
dela, zato jih mora nujno opraviti nekdo

drug. Dejstvo je, da potrebujemo migrant-
sko delovno silo.

Kako vi gledate na to?

Jezna sem. Politikov nismo izvolili zato,

da se ukvarjajo sami s seboj. Morali bi se

ukvarjati z resničnimi problemi. O tem se

v tujini ne govori veliko, vendar zdravstvo

potrebuje rešitev marsikaterega proble-
ma. Imamo težave z digitalizacijo. Če

greste v gore, na svojem mobilnem telefo-
nu ne boste imeli signala. V Nemčiji! V dr-
žavi, ki je med najbolj razvitimi na svetu.

V Berlinu se vse blešči, če pa greste v maj-
hne vasi na podeželju, ne boste imeli si-

gnala in tudi z internetom utegnejo biti
težave. Potrebujemo prilagoditev šolskega
sistema sodobnim potrebam. Moji študen-

tje so z odliko končali srednjo šolo in bri-

ljantno opravili maturo, ko pa pridejo na

fakulteto, se sploh ne znajdejo. Odličnjaki

ne zanjo napisati referata. Treba jim je ra-

zložiti osnove. Prvič v moji univerzitetni

karieri se soočam s tem, da študentov po-

litika ne zanima, ker so politiki nezanimi-
vi. Svet se je spremenil in zahteva

prilagoditev resničnosti. Nemški politiki
pa se ukvarjajo s fantazijami.

Živimo

lagodno
življenje,
vendar
smo vedno
bolj v
strahu, da

se bo
blago-
stanje
končalo. V

resnici že
kar nekaj

časa
živimo v
priča-
kovanju
katastrofe,
ki bo
pometla z

vsemi
našimi
sanjami.

Nemčija je dežela klasične filozofije, velike
literature in monumentalnih oper. Brati zgodbe
v slikah je veljalo za zares neuko početje.
Nekaj, kar počnejo reveži in neizobraženci.

Ko pridejo viharji, je

tam še vedno zelo

nevarno živeti. Ljudje
še vedno tvegajo več,
kot bi bilo razumno, da

se obogatijo. Pri tem so
brezobzirni do drugih
ljudi in do narave.
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