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O pisatelju in njegovem delu 

Kahlil Gibran se je rodil 6. 12. 1883 v Bširriju 
(Libanon). Leta 1894 je z materjo, sestrama 
in bratom odpotoval v ZDA, 1897 pa se je 
vrnil v Libanon na izpopolnjevanje materi-
nega jezika in študij arabske literature. 1899 
se je po obdobju nesrečne ljubezni v do-
movini vrnil preko Pariza v Boston (ZDA). 

S prvimi spisi iz let 1905 in 1906 je zaradi 
ostrih napadov na Cerkev in državo Gibran 
prišel na glas revolucionarja in upornika. 
Med ponovnim bivanjem v Parizu leta 
1908 se je poglabljal v takratno evropsko 
literaturo. Nekaj časa se je navduševal nad 
Zaratustro Friedricha Nietzscheja.

Gibran je bil tudi slikar in se je na tem 
ustvarjalnem področju čedalje bolj utrje-
val v zvestobi klasičnemu izročilu. Močan 
vtis je napravilo nanj srečanje z Augustom 
Rodinom.

Po obdobju zavzete politične dejavnosti, 
ko si je prizadeval za kulturno renesanso 
arabskega sveta po osvoboditvi določene-
ga teritorija izpod osmanske oblasti, se je 
Gibran vrnil v ZDA in se naposled naselil v 
New Yorku, kjer je živel do konca svojega 
življenja.
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Umrl je po dolgi in težki bolezni leta 1931 
zaradi ciroze jeter in tuberkuloze, za katero 
so pred njim umrle že mati (1903), mlajša 
sestra in brat. Njegovi posmrtni ostan-
ki ležijo v kapeli samostana Mar Sarkis v 
Bširriju. V bližini samostana so ponosni 
someščani postavili Gibranu muzej.

Leta 1970 je bil v Bejrutu Gibranu posvečen 
poseben mednarodni festival.

Prerok je Gibranovo najboljše delo, napi-
sano v angleščini. Postal je prava medna-
rodna uspešnica. Izšel je l. 1923.

Gibran je hkrati pesnik, pisatelj, filozof in 
mistik, za nekatere pa zapeljivec in here-
tik. Višek njegove temeljne filozofije naj-
demo v njegovem poznem delu Prerok.  
V njem je podzavestno opisal svoje življe-
nje: svojo modrost dozorevanja in spre-
jemanja vsega bivajočega ter vstopanja v 
harmonijo stvarstva.

Prerok govori o človekovi izkušnji med 
rojstvom in smrtjo; o tistem temeljnem so- 
kratovskem »spoznavanju samega sebe«, 
v katero je človek prej ali slej vržen sredi 
enega samega, nenehnega postajanja in 
minevanja.

Gibran razmišlja o sebi na ozadju treh ve-
likih religijskih tokov: judovstva, krščan-
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stva in islama. Nanj pa je vplivala tudi 
modrost arabskih filozofov, posebno Av-
erroesa, Avicene in Al Ghazalija. Na vpra-
šanje, kdo je Bog, odgovarja:

»Misli, moj dragi, na srce, v katerem žive 
vsa vaša srca; na ljubezen, ki obdaja vso 
vašo ljubezen; na duha, v katerem prebiva 
duh vsakega od nas; na glas, ki zaobjema 
vse vaše glasove; na tišino, ki je globlja od 
vse vaše tišine.

Poskušajte torej občutiti lepoto, ki je bolj 
očarljiva od vsake znane lepote; napev, ki 
je zanosnejši od vseh napevov morja in 
gozdov; vzvišenost ...

Bilo bi bolj modro manj govoriti o Bogu, ki 
ga ne moremo dojeti, in več govoriti o nas, 
ki se medsebojno razumemo. Vendar bi si 
želel, da bi vedeli: božji dih smo in njegovo 
prijetno kadilo. Bog smo: v obliki lista, cve-
ta in večkrat v obliki sadu.« (Prerokov vrt)

Gibran je v tem svojem panteizmu globoko 
religiozen in verjetno prav zato kritičen do 
izmaličenih podob verske prakse. V naj-
zrelejšem obdobju svojega življenja je na-
šel svoj najgloblji smisel v Evangeliju in še 
posebno v Jezusovem govoru na gori. Delo 
Prerok je vse prežeto s tem plemenitim 
duhom. Čeprav je v njem čutiti še nekate-
re druge religiozne prvine (npr. hinduiz-
ma, platonizma itd.), je vendar sporočilo 
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Preroka dokaj očitno vsakemu človeku: 
ljubezen, dobrota, sočutje, odpuščanje in 
blagost so za srečno življenje prav tako 
potrebni, kot so za naše telo potrebne ži-
vljenjske prvine kruh, voda, luč, zrak ... 
Kdor se jim odpove, prizadene sam sebi 
največjo škodo.

Izhodišče Gibranovega mističnega nazora 
je prepričanje, da je človekova duša božjega 
izvora in nesmrtna. Nezasitno hrepenenje 
jo spet nosi k njenemu božanskemu izviru. 
V smislu sufistične duhovnosti Gibran iz-
poveduje: »Rad bi umrl od hrepenenja in 
hočem, da mi duša strastno išče Lepoto in 
Ljubezen.« Še sama smrt pomeni stopnjo v 
rasti življenja: »Mati sem, ki poraja, govori 
zemlja in grob sem. In ostanem rojevajoča 
mati in grob, dokler zvezde ne ugasnejo in 
se sonce ne upepeli.« 

             Lojze Bratina 
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Vkrcanje 

Almustafa, izbrani in ljubljeni,  
zarja svojega lastnega dne,  
je v mestu Orfalese dvanajst let čakal,  
da se vrne ladja  
in ga spet odpelje na rodni otok.
Ko je teklo že dvanajsto leto,  
se je sedmega dne jelula, meseca žetve,  
vzpel na hrib nad mestnim obzidjem in 
se oziral po morju.  
In opazil je svojo ladjo, ki se je 
približevala skozi meglo.
Tedaj so se sunkoma odprla  
vrata njegovega srca in radost  
mu je zaplala daleč nad morje.  
Zaprl je oči in v molku duše molil.
 
Ko pa se je spuščal z griča,  
ga je prevzela žalost  
in je v srcu premišljeval:
Kako naj odidem pomirjen
in brez obžalovanja?
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Ne! Brez rane v duši  
ne bom zapustil tega mesta.
Dolge dneve bridkosti  
sem preživel  
za tem obzidjem  
in dolge samotne noči.  
Kdo se lahko loči od svoje bridkosti  
in samote brez obžalovanja?
Preveč drobcev duha sem raztrosil  
po teh cestah  
in preštevilni otroci mojega upanja  
goli tavajo med temi griči;  
ne morem se ločiti od njih  
brez muk in bolečine.
Danes si ne slačim le obleke,  
temveč si z lastnimi rokami odiram kožo.
Za seboj ne puščam le misli,  
temveč srce, utrjeno v lakoti in žeji. 

Toda ostati ne morem več.
Morje, ki kliče k sebi vse stvarstvo,  
me poziva, da se vkrcam.
Kajti ostati, čeprav tečejo nočne ure,  
bi pomenilo zmrzniti, odreveneti  
in se ukalupiti.
Rad bi ponesel s seboj vse,  
kar me tu obdaja.
Toda kako?
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Glas ne more ponesti s seboj jezika  
in ust, ki so mu dali krila.  
Sam se mora povzpeti v višino.
In sam, brez svojega gnezda,  
bo orel preletel sonce. 

Ko je dospel v dolino,  
se je znova obrnil proti morju  
in opazil svojo ladjo,  
ki se je približevala pristanišču, 
in na premcu mornarje iz svoje dežele.
In njegova duša je vzkliknila proti njim, 
da je spregovoril:
Sinovi moje starodavne matere,  
vitezi valovja!
Tolikokrat ste jadrali v mojem snu!  
Zdaj pa prihajate ob uri prebujenja,  
ki je moj najgloblji sen.
Tu sem, pripravljen na odhod,  
in moja gorečnost  
z razpetimi jadri pričakuje vetra.
Še zadnjikrat bom vdihnil  
ta mirni zrak;  
še poslednjič se bom  
z ljubeznijo ozrl nazaj.
Potem bom stopil med vas,  
mornar med mornarje.
O ti, brezbrežno morje,  
večno budna mati,  
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ki edina osvobajaš  
in umirjaš potoke in reke,
samo še ovinek naj napravi ta potok  
in le za hip naj še žubori po tej ravnici, 
nato se bom zlil s teboj  
kot brezmejna kapljica 
z neskončnim oceanom.

In ko je hodil naprej,  
je v daljavi zagledal može in žene,  
da zapuščajo polja in vinograde  
ter hite proti mestnim vratom.
Slišal je njihove glasove,  
da izgovarjajo njegovo ime  
ter od polja do polja  
razglašajo prihod njegove ladje.

In rekel si je:
Ali bo dan slovesa tudi dan žetve?
Bodo govorili, da je bil moj večer  
v resnici moja jutranja zarja?
Toda kaj naj ponudim tistemu,  
ki je zapustil plug sredi brazde,  
ali onemu,  
ki je ustavil kolo svoje stiskalnice?
Ali mora moje srce postati drevo,  
težko od sadov,  
ki bi jih lahko obral in razdal?
Naj vro moje želje kot studenec,  
da bom mogel napolniti njih čaše?
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Sem mar harfa,  
pripravljena za dotik roke Mogočnega, 
ali piščal,  
skozi katero lahko gre njegov dih?
Le iskalec tišine sem.
Kakšen zaklad sem vendar našel  
v svoji tišini,  
da bi ga lahko delil z zaupanjem?
Če je danes res dan moje žetve,  
v katera polja sem vendar vsejal seme  
in v katerih pozabljenih letnih časih?
Če je to res ura,  
ko dvigam svojo svetilko,  
v njej ne bo gorel moj plamen.
Prazno in temno bom dvignil  
svojo svetilko  
in nočni čuvaj bo vlil vanjo olja 
in on jo bo tudi prižgal.

To je izrazil z besedami,  
toda marsikaj mu je v srcu  
ostalo neizrečenega.  
Svoje najgloblje skrivnosti sam  
namreč ni mogel razkriti.

Ko je stopil v mesto,  
je k njemu hitelo vse ljudstvo  
in mu vzklikalo kakor v en glas.
In mestni starešine  
so pristopili k njemu, rekoč:



16

Nikar še ne pojdi od nas!
Bil si jasno poldne v našem somraku
in tvoja mladost je v nas vzbujala sanje.
Med nami nisi ne tujec ne gost,  
marveč naš sin, naš ljubljeni.
Naj tvoje obličje še ne izgine 
izpred naših oči.

In svečeniki in svečenice so mu rekli:
Ne dovoli, da nas ločijo valovi morja  
in da leta, ki si jih prebil z nami, 
ostanejo le še spomin.
Med nami si stopal kot oživljajoči dih  
in tvoja senca je bila luč na naših obrazih.
Močno smo te ljubili.  
Toda naša ljubezen je bila nema  
in s tančico zastrta.
A zdaj te glasno kliče  
in se ti želi razodeti.
Ljubezen vedno spozna  
svojo resnično globino šele ob času ločitve.

Prišli so tudi drugi in ga rotili.  
Toda ni jim odgovarjal.  
Samo glavo je sklonil;  
in tisti, ki so stali blizu njega,  
so opazili solze,  
ki so mu padale na prsi.
Nato se je z ljudstvom podal  
na veliki trg pred tempelj.
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Iz svetišča je stopila žena,  
po imenu Almitra.
Bila je prerokinja.
Ozrl se je vanjo z vso nežnostjo,  
saj mu je prav ona prva sledila  
in verjela vanj že od prvega dne,  
ko je prispel v njih mesto. 
In pozdravila ga je z besedami:
Božji prerok, iskalec neskončnega!  
Dolgo si zrl v obzorje,
da bi tam odkril svojo ladjo.
Zdaj je tvoja ladja priplula  
in moraš oditi.
Globoko hrepeniš  
po deželi svojih spominov  
in bivališču svojih gorečih želja;  
naša ljubezen te noče vezati  
in naše potrebe naj te ne zadržujejo.
A preden nas zapustiš,  
si želimo, da nam spregovoriš 
in nas obdariš s svojim spoznanjem.
Izročili ga bomo svojim otrokom  
in oni svojim  
in nikoli se ne bo izgubilo.
V svoji samoti si bedel  
nad našim življenjem  
in v svojem bedenju  
si prisluhnil joku in smehu naših sanj.
Zdaj pa nam pokaži našo podobo.  
Povej nam vse,  
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kar se ti je razodelo o tem,  
kar je med rojstvom in smrtjo.
In spregovoril je: Orfaležani!  
O čem naj vam govorim, 
če ne o tem,  
kar zdaj vznemirja vaše duše?
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O ljubezni 

Tedaj je dejala Almitra:

»Spregovori nam o Ljubezni.«
On pa je dvignil glavo,  
pogledal ljudstvo  
in tišina se je razlila mednje.  
In z močnim glasom je začel:

Ko vas pokliče ljubezen, ji sledite, čeprav 
je njena pot strma in težka.  
In kadar vas vzame na svoje peruti,  
se ji prepustite,  
čeprav vas utegne meč,  
skrit med njenim perjem, raniti.  
In kadar vam govori, ji verjemite, četudi 
vam njen glas pretresa sanje, kot vam 
sever pustoši vrtove.

Kajti tako kot vas ljubezen krona,  
vas mora tudi križati.  
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Pripomore vam k rasti, 
a vas tudi oklesti.
Tako kot se vzpne do vaših višin  
in vam boža najtanjše veje,  
ki trepečejo v soncu,  
bo prodrla tudi do vaših korenin  
in jih stresla tam,  
kjer se oklepajo zemlje.

Kakor žitne snope vas zbira k sebi.
Omlati vas, da bi vas razgalila.
Preseja vas, da bi vas rešila plev.
Melje vas do čiste beline.
Zgneta vas, dokler ne postanete voljni.
Nato vas izroči svojemu ognju,  
da bi mogli postati sveti kruh  
za božjo gostijo.

Vse to vam stori ljubezen,  
da bi spoznali skrivnosti svojega srca  
in v tem spoznanju postali  
delček srca Življenja.
Toda če v svojem strahu iščete  
zgolj miru in užitka v ljubezni,  
je bolje za vas,  
da si zakrijete svojo goloto  
in odidete z mlatišča ljubezni  
v svet brez letnih časov,  
kjer se boste smejali, a ne iz srca,


