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František Benhart (1924–2006), Pretnarjeva nagrada 2005 – ambasador 
slovenske književnosti in jezika na Češkem    
 

 Velenje kliče 
 
 Na praškem knjižnem sejmu v maju 2005 sem zvedel, da naj bi letos  kot zaslužni 
prevajalec dobil v Sloveniji Pretnarjevo nagrado. In da moram ponjo junija v Velenje. Če 
moram, pač moram. Ne bom pa šel sam. In ne bo samo Velenje. Vročično premišljevanje. Seve 
s pomočjo služb interneta. Nazadnje sem izmislil čudno kombinacijo: prva dva dneva na 
Cerkljanskem, naslednji  dan  pri  Slovenj Gradcu, zadnja dva dneva v Velenju. 
 

 6. junija odhajamo iz Prage, v navadnem sestavu: žena, sin šofer, vnuk in  jaz. Čez Steyr, 
Eisenerz in Celovec, po peti uri Ljubelj, sledi Tržič, Škofja Loka in  Selška dolina. Na križišču v 
Hotavljah vprašam nekega mladega šoferja, ali se mora v Gorenje Novake po tistem velikem 
ovinku preko Cerknega. Nak, pa se gre skoz po asfaltu. Ob rečici Kopačnici v istoimensko vas 
pa strmeje gor v Leskovico. Tu ponovno vprašam, že zato, ker je mimoidoča mlada vaščanka 
prava lepotica. – Gremo pod pobočji Blegoša, pod sabo imamo osemsto metrov nadmorske 
višine in še ostaja približno tristo.  Serpentine, da se glava vrti, to pa je v Sloveniji navadno. 
Dolenji Novaki in še precej višje Gorenji Novaki. Pravi se tu Zarob, tu je naša naročena 
turistična kmetija Miroslav Špik. Lepa velika hiša, veliko dvorišče, na njegovem drugem koncu 
več avtobusov: ja, gospod Špik, za robom, se pravi bogu za hrbtom, premore prevoz oseb! 
 

 Gorenji Novaki in Cerkljansko so mi padli v oko tudi zato, ker sem tu v bližini mislil 
obiskati vdovo po davnem znancu, kiparju samorastniku Francu Tavčarju, katerega sta že leta 
l973 obiskala naša otroka skupaj s pisateljem Antonom Ingoličem in pozneje, poleti 1989, jaz 
s pisateljem Frančkom Bohancem. Vas Suša je blizu Hotavelj, šli pa smo tja čez Cerkno in 
Čeplez. Toda do Tavčarjeve hiše, ki stoji malo v hribčku na samem, sploh nismo prišli: sosed iz 
domačije malo nižje nam je povedal, da je  gospa Gabrijela v službi v Žireh in se vrne popoldne. 
Čakati? Ne, šli smo tistih dvanajst ali koliko kilometrov zanjo. – Tovarna  obutve v  Žireh je 
znana tudi izven Slovenije in smo jo láhko našli. Gospo Tavčar so poklicali pred vhod tovarne, 
lepo smo  poklepetali kar tam. – Franc Tavčar je umrl zelo predčasno leta 2000, hčerka se je 
medtem poročila in končala študij, hiša pač ima novega gospodarja. Gospa nas je  povabila za 
popoldne k njim, pa ni bilo časa. Čas, ta čas. Za kosilo smo izbrali okrepčevalnico Pri Jušku v 
Cerknem. Potem je prišla na vrsto partizanska bolnica Franja. Avto in mojo ženo smo pustili na 
parkirišču ob baru Pasice in smo  pešačili – jaz drugič po letu l982 – vzdolž potoka v divjo grapo 
med skalami. Takšnih bolnic so imeli slovenski partizani sto dvajset. Franja premore trinajst 
barak, bolnikov je bilo baje tudi sto dvajset naenkrat. Ni čudno, da prihaja sem obilo 
radovednežev, pa tudi v dežju kot npr. mi. 
 
 Ker se nam še ni dalo »domov« za rob,  smo se odpravili pogledat Šebrelje. V 
septembru  l986 sva  z ženo  preživela lepe trenutke pri ljubeznivi gospe Vidi Pavšič na samotni 
domačiji v strmini ceste, ko nama je avto  naenkrat odpovedal. S sinom smo tokrat prišli v 
Šebrelje brez  težav, si ogledali v vojnem  času tako pogumno vas  in se spotoma nazaj ustavili 
ob tej hiši v strmini – št. 1. Vse je zgledalo zapostavljeno, za  hišo so se pasle ovce, za steklom 



zaklenjenih vhodnih vrat sta hudo renčala dva velika psa. Ko smo prišli dol na glavno cesto, 
sem pozvonil pri vhodu v osamelo hišo na razpotju, da bi nekaj zvedel o tisti domačiji v strmini. 
Izstopila je starejša gospa, ki ji povem, da sva z ženo tu, nekoč pred dvajsetimi leti, oklevala 
pred tablo za avtomobile in da nam je neka gospa z okna te hiše zaklicala, da lahko gremo, da 
je avtobus dol že šel in da je mogoče, pravim, da je bila ona. Kar mogoče, je rekla in na moje 
vprašanje nadaljevala, da se Vida  Pavšič zdaj gotovo v grobu obrača, kajti  njen vnuk  in lastnik  
tiste hiše  štev. 1,  ki zdaj živi gor v Šebreljah, za to domačijo sploh ne skrbi. Vnuk me je z njo, 
gospo Pavlo Pervanja, fotografiral, slika pa se žal ni posrečila. 
 
 Drugi dan odhod na Štajersko.  Pa ne naravnost. Odhajali smo na drugo stran – še več 
gor, Črni vrh ima skoraj 1300 metrov in je tam sodoben ski-center, ki se ga splača videti. Sledila 
je pot dol, skozi raztreseno vas Davčo, ki kot da nima ne konca ne kraja. Končno glavna cesta, 
ki povezuje Škofjo Loko s Tolminom, po njej bi morali desno dol. Toda gremo v nasprotno 
smer: Zali Log, potem dolgo nič, končno Petrovo Brdo, z okrepčevalnico in z odcepom levo gor 
za Porezen, moj še vedno neizpolnjen sen. Ne, zdaj ne utegnemo premagati tistih 1630 
metrov, ampak nam zadostuje priti do domačije Podhočar, kjer bi pred vzponom lahko enkrat 
prenočili;  zadovoljen sem že s klepetom z gospodom Frelihom in z domačo klobaso, kupljeno 
za v Prago (fotografijo so potem oddali naši mladi Literovi, ko so bili poleti v Bohinju in se od 
tam podali na Porezen). Šele tukaj smo se obrnili in šli skozi dolino Selščice proti Škofji Loki in 
naprej. Ne skozi Ljubljano, pač pa po vaseh nekdanjega Udinega boršta. Mislil sem ponovno 
(tretjič) obiskati starega znanca, mizarja Toneta Črnivca, ki je  nekoč tako krasno pel ljudske 
pesmi kar v bazenu v Atomskih toplicah, obdan z damskim zborom. Tokrat hiše v Vodicah ne 
morem najti in vprašujem, od sosede pa zvem, da je gospod Črnivec že nekaj časa mrtev. Brez 
obiska torej. 
 
 V Kamniku gremo samo skozi, veselim se Tuhinjske doline, ki jo poznam od zdavnaj (in 
je zame povezana z imenom pesnika Petra Levca). Zdaj me tu posebej privlači vasica Zlato 
Polje, kamor smo nekoč (1984) poskušali priti od juga, pa nam ni uspelo. (Cesta!) Zdaj 
prihajamo tja komod po odcepu v Šmartnu: majhna vasica, pa ima posebnost – z njenim 
imenom imenujejo tudi okoliške vasi, npr. Pšajnovico s tako unikatnim poimenovanjem.  
 
 Z Vranskega (zapoznelo kosilo) gremo skozi Polzelo in Andraž v Velenje, naše ciljno 
mesto. Toda šele jutri. Zdaj nadaljujemo še proti severu skozi Hudo luknjo in malo pred Slovenj 
Gradcem krenemo desno. Priznam, da sem doma pri iskanju prenočišča  podlegel  čaru  imena 
Golavabuka in smo tako prišli do turistične kmetije Javornik v tej razpotegnjeni vasi. Je tu 
prijetno, gospa je učiteljica, gospod obrtnik, desetletni sin je nam prišel lepo zaigrat na 
harmoniko. Pred večerom še izdaten sprehod do cerkvice sv. Filipa in Jakoba, z enkratnim 
razgledom proti zahodu na Plešivec ali  Uršljo goro. Severovzhodno  od  nas  je Velika Kopa, 
začetek Pohorja (na njej smo bili leta 2003). 
 
 Zjutraj se prične veliki dan,  dva velika dneva. Gremo v Velenje, skozi mesto pa se še 
peljemo v sosedno zdravilišče Topolšica. Zasluži si ogled, tudi v  hladnem vremenu.  (Niti 
»Spominske sobe nemške kapitulacije« nismo spregledali.) Popoldne vstopamo v Vilo 
Herberstein, kjer  bomo tudi nastanjeni. Jaz: vmešam se v diskusijo o revijah, imam 
razgovore za medije (skupaj osem), fotografiranje. Drugi dan na Velenjski grad – razstava 
češkega popotnika po Afriki Františka Foita (1900–197l) in slikarja Lojzeta Perka (1909–
1980), ki sem ga nekoč v Cerknici obiskal in od njega dobil majčken akvarel. Pred večerom 



se začenja velika slava. Pred šesto uro je vzniknila dolga kača dijaških rok (ki so si podajale 
mojo knjigo SPOTOMA) od stare knjižnice do nove, ki naj bi bila prvi zvezek nove, 
hipermoderne knjižnice. Sledijo govori, podeljevanje priznanj, npr. Andreju Arku za to, ker 
zgledno skrbi za plasiranje literature na radiu. Potem koraka od nove knjižnice čez park k Vili 
Herberstein sprevod, na njegovem čelu dva para mladih plesalcev v narodnih nošah, za njimi 
jaz z ženo. Pred vhodom v vilo nazdravljanja, pogovori, fotografiranje … Prisoten je tudi 
lanski Pretnarjev nagrajenec Ludwig Hartinger iz Salzburga, od slovenskih pisateljev Kajetan 
Kovič, Saša Vuga, Matjaž Kmecl, Vlado Žabot, Andrej Arko in  drugi, za vse, zlasti mlade, niti 
ne vem. Ob deveti uri je podeljena nagrada, glavni govornik Kajetan Kovič, potem jaz. V 
nadaljevanju programa poje pevka Moira (popoldne sem jo srečal pred vilo, nekaj sem jo 
vprašal in dodal vprašanje, kdo je ona, ona pa je rekla, da bo zvečer pela in vprašala, kdo 
sem jaz, jaz pa, da bom zvečer prejel nagrado). Sicer se je pri mizah pod strešicami pilo, jedel 
golaž in vsi so se dobro zabavali, hladno vreme gor ali dol … 
 
(2005)  
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