
O Lazarjevih ženskah in 100 romanih 

 

Prebral sem roman Marine Stepnove Lazarjeve ženske in poslal prevajalcu Borutu 
Krašovcu kratko sporočilo: »Silovita, duhovita knjiga. Čestitam tudi za imeniten prevod.« 
Resnično si roman zasluži slovensko bralsko in nemara tudi kritiško pozornost. Rusko 
dvajseto stoletje, od časov carizma, preko revolucije, sovjetskega obdobja, vojne in 
današnje dobe – skozi ženski pogled. Pogled, ki zajema široko paleto življenja, čudnih 
ljubezni in  bojev za preživetje na obrobju epohalnih zgodovinskih dogodkov. A hkrati z 
življenjem ob genialnem in čudaškem znanstveniku pogled junakinj tega romana prodira 
v globoko jedro delovanja sistema in mentaliteto ruskih ljudi sredi vratolomno 
spreminjajoče se družbe, v kateri živijo. 

Ob tej knjigi sem pomislil tudi na to, kako impozanten evropski knjižni projekt se je razvil 
iz zamisli izpred več kot desetletja, po kateri bi začeli s prevajanjem in izdajanjem 
jezikovno in kulturno bližnjih in bolj oddaljenih slovanskih književnosti. Prevode iz 
literarnega kozmosa onkraj nekdanje tako imenovane železne zavese smo dobivali bolj 
ali manj preko »obvodov« iz angleških, nemških ali francoskih odmevov – zdaj v zbirki 
»Sto slovanskih romanov« prihajajo med nas – in praktično v vse slovanske jezike – 
avtorji in romani, katerih izbor je odvisen predvsem od njihove kvalitete in senzibilnosti 
prevajalcev in urednikov. Veseli me, ker je zamisel o tem projektu vzniknila pri nas – če 
se ne motim, sta njena pobudnika pisatelj Vlado Žabot, tudi »izumitelj« Delovega kresnika, 
in Andreja Rihter, takrat ministrica za kulturo.  

Zbirka ima visoko vrednost predvsem za poznavalce in ljubitelje književnosti, ni pa 
mogoče odmisliti njenega pomena tudi za kulturno zbliževanje med narodi in njihovimi 
državami, med katerimi so od silnega navdušenja nad slovanstvom in slovansko 
»vzajemnostjo« v devetnajstem stoletju ostale v dvajsetem bolj ali manj kulturne 
razvaline zaradi ideoloških in nacionalističnih sovraštev, pa tudi dejanske ruševine po 
nasilnih vojaških spopadih. 

Če kaj lahko zbliža ljudi, je to razumevanje za človeške usode sredi zgodovinskih vrtincev. 
In kdor bo prebral roman Marine Stepnove Lazarjeve ženske ali marsikatero drugo knjigo 
iz te zbirke, bo dojel, kako življenje presega politiko in njeno generiranje konfliktov, ne 
samo v včerajšnjem, tudi v današnjem svetu.  
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