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 Lirikonfestovo podnebje 2020  

 LIRIKONFEST VELENJE 2020 –  

 19. KNJIŽEVNO SREČANJE Z MEDNARODNIMI GOSTI  

 

009 Namesto urednikovega uvodnika  

 Ivo Stropnik / Evrotalec 
 

 FESTIVALNE NAGRADE IN PRIZNANJA 2020 (1)   

(Akademija Poetična Slovenija)  
 

Mednarodno 

013 MEDNARODNA PRETNARJEVA NAGRADA 2020 –  

 častni naslov ambasador slovenske književnosti in jezika    

Miran Hladnik / Nagrada za Slovlit se je zgodila v čudnem času 
 

Mednarodno 

024 LIRIKONOV ZLAT 2020 – književno priznanje/plaketa  

za vrhunske festivalne prevode novejše poezije za odrasle  

Gabriella Gaál  
 

Vseslovensko  

AKADEMIJA POETIČNA SLOVENIJA 

031 VELENJICA - ČAŠA NESMRTNOSTI 2020 – književna nagrada  

za vrhunski desetletni pesniški opus za odrasle v 21. st. 

 Lidija Dimkovska / Pesmi iz vrhunskega desetletnega pesniškega opusa 
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Mednarodno 

048 MEDNARODNA PESNIŠKA OBZORJA (17) 

 Panorama prevedene in izvirne novejše poezije za odrasle   

Lirikon(fest)ova degustacija liričnega občutja   
 

049  Nagrajeni slovenski prevodi novejše poezije za odrasle (Lirikonov zlat 2020)  

 Gábor Schein / Prevedla Gabriella Gaál (LZ20)  

 István Vörös / Prevedla  Gabriella Gaál (LZ20)  
 

071  Slovenski prevodi novejše poezije za odrasle (2) 

 Ivan Andrusjak / Prevedla Andreja Kalc   

 Mariana Kijanovska / Prevedla Andreja Kalc 

            Majda Fradelić / Prevedel Željko Perović  
 

091 Izvirna novejša tuja poezija za odrasle   

 Majda Fradelić 
  
099  Izvirna novejša slovenska poezija za odrasle  

            Zoran Pevec 

            Maja Razboršek 

            Denis Škofič  

 Petra Koršič  

            Robert Simonišek 

 Daniela Kocmut 

 Borut Gombač (ob nemških prevodih D. Kocmut) 
 

136 Novi prevodi novejše slovenske poezije za odrasle  

 Borut Gombač / Prevedla Daniela Kocmut 

 Milan Dekleva / Prevedla Olivia Ávila Ruiz 

 Esad Babačić / Prevedla Olivia Ávila Ruiz 

 Lucija Stupica Enbohm / Prevedla Olivia Ávila Ruiz 

 Lucija Stupica Enbohm / Prevedel Andrej Pleterski 
 

 FESTIVALNE NAGRADE IN PRIZNANJA 2020 (2)  

(Akademija Poetična Slovenija)  

Vseslovensko  

192  KRILATA ŽELVA 2020 – književna nagrada  

za najboljši slovenski potopis preteklega leta (2019)  

Petra Vladimirov / Evforija – 233 kilometrov Pirenejev ob poti do morja 

MLADA ŽELVA 2020 – festivalno priznanje  

za najboljši kratek potopis mladih slovenskih popotnikov 

Katja Sluga / Azijski krog  
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Refleksije za 21. st.   

220  LIRIKONFESTOVO KNJIŽEVNO OMIZJE 2020 

 Babilonski in slonokoščeni stolpi pesniško-potopisnega omamljanja  

 (z najavljenimi refleksijami/izhodišči za debatno književno omizje)  

Ivo Stropnik, Urška Zupančič (gostitelja/koordinatorja omizja);  

Lidija Dimkovska, Miran Hladnik, Gabriella Gaál, Petra Vladimirov,  

Gábor Schein, István Vörös, Zoran Pevec, Denis Škofič, Maja Razboršek, 

Robert Simonišek, Borut Gombač, Željko Perović, Daniela Kocmut,  

Sonja Porle; (Olivia Ávila Ruiz), (Petra Koršič), (Lucija Stupica Enbohm),  

(Andreja Kalc), (Katja Sluga), (Andrej Pleterski – moderator/vodja omizja)  

 

Predstavitev festivala 

250  LIRIKONFEST VELENJE  

Devetnajst književnih srečanj z mednarodnimi gosti v Velenju (2002–2020)  

 

 

 

 

 

 Gradivo za pofestivalno izdajo rastoče AV-antologije Lirikon21 (2020)  

 



8 
 

  



9 
 

 

Namesto urednikovega uvodnika  

 

 

 evrotalec – Presvetla Evropica, kakšnega človečnjaka si želiš izumreti? Še mora 

biti sesalec in prostitutsko ustrežljiv? Naj bo s čeljustjo odporen na nizke udarce? Z 

vampirskimi podočniki? Visokorasel in plavolas?  

 Ali hočeš raje izumreti takšnega s plešastim naglavnim grebenom? Z gibljivima 

mezincema na nogah in v pesti s figavim palcem? Izkažeš antropologom prihodnjega 

stoletja sključenega podrepnika evrotalca? Živečega na tleh, na malomeščanskih 

ulicah? Odpornega na živosrebrnih minus 20 in peklenskih 40 nad ničlo? Takšnega, ki 

je že znal uporabljati zobotrebec? Si želiš redek muzejski primerek evrotalca s 

pokončno hrbtenico? Ali rajši nagačenega bodibilderja?  

 Morda kakšnega, ki je prepuščal svoje pobite pokojne pokopavati naključnim 

evrotalcem? Želiš izumreti takšnega, ki je še znal piskati na parno piščal lokomotive? 

Domoljubnega ob tabornem ognju in vinu? Paničnega med potresi in vulkani? 

Evrotalca, naslonjeno mislečega na ročaj lopate? Zaljubljenega v kopja, harpune, 

puščice in loke?  

 Evropica brezmadežno spočeta, si želiš izumreti vrezovalce globokih ran in 

izvirnih grehov? Evrotalce, ki so v zatesnjenih promenadnih skafandrih razvijali lasten 

zrak in odprtih ust dihali s škrgami? Za svojim hrbtom iščoči tvoj pravi obraz? –  

 

 

Ivo Stropnik 
(programski in organizacijski vodja Lirikonfesta Velenje 2002–2020) 
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Lirikonfestovo podnebje 2020 

 

 

19. KNJIŽEVNO SREČANJE 

Z MEDNARODNIMI GOSTI 

 

LIRIKONFEST  

VELENJE 
 

 

 
 

FESTIVAL LIRIČNEGA IN POTOPISNEGA OBČUTJA 

REZERVAT ZA POEZIJO 
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FESTIVALNE NAGRADE IN PRIZNANJA 2020 

 

MEDNARODNA  

PRETNARJEVA NAGRADA 
 

častni naslov 

ambasador slovenske književnosti in jezika  

 
PRETNARJEVI NAGRAJENCI 2004–2020  

AMBASADORJI SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI IN JEZIKA PO SVETU 

 

2004 – Ludwig Hartinger (Avstrija) 

2005 – František Benhart† (Češka) 

2006 – Gančo Savov (Bolgarija) 

2007 – Bożena in Emil Tokarz (Poljska) 

2008 – Kari Klemelä (Finska) 

2009 – Matjaž Kmecl (Slovenija), Andrej Rozman (Slovenija) 

2010 – Nadežda Starikova (Rusija) 

2011 – Peter Scherber (Nemčija/Avstrija) 

2012 – Evgen Bavčar (Francija), Orsolya Gállos (Madžarska) 

2013 – Nikollë Berishaj (Albanija) 

2014 – Zdravko Kecman (R. Srbska) 

2015 – Karol Chmel (Slovaška) 

2016 – Zvonko Kovač (Hrvaška) 

2017 – Joanna Pomorska (Poljska) 

2018 – Peter Kuhar (Slovenija/Češka)  

    in Lenka Kuhar Daňhelová (Češka) 

2019 – Metka Lokar (Slovenija/Kitajska)  

2020 – Miran Hladnik (Slovenija) 
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 Kulturno delovanje dr. Toneta Pretnarja uzavešča vzor mednarodno 

zaslužnega razširjevalca slovenske književnosti in jezika po svetu, ki jim od 2004 

na književnem srečanju v Velenju oz. od 2008 na Lirikonfestu Velenje izkazujemo 

s Pretnarjevo nagrado oz. častnim naslovom ambasador slovenske književnosti in 

jezika javno zahvalo in priznanje. 

 

 

 
 

Nagradni bronasti kip Ambasador SKJ;  

stvaritev akad. kiparja Jurija Smoleta  
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 Častni naslov »ambasador slovenske književnosti in jezika« – 

MEDNARODNA PRETNARJEVA NAGRADA, podeljevana v Velenju od leta 2004 

v partnerski organizaciji književne asociacije Velenika in Velenjske knjižne 

fundacije, je osrednja slovenska zahvala in mednarodno priznanje za trajnejše, 

večletne ali enkratne pomembne prispevke pri mednarodnem povezovanju oz. 

uveljavljanju slovenske literature in jezika po svetu tistim zaslužnim kulturnim 

posrednikom (enakovredno tujim in slovenskim državljanom), ki si po svetu v duhu 

Toneta Pretnarja (1945–1992) svetovljansko prizadevajo za seznanjanje s slovensko 

literaturo, slovenskim jezikom in slovenskimi književniki; ki izven R. Slovenije, 

med drugimi narodi po svetu, širijo živo zavedanje in védenje o slovenski literaturi in 

jeziku, oziroma z njima vzpostavljajo trajnejši mednarodni kulturni dialog, zanimanje 

in povezovanje (mdr. s spoznavanjem in prevajanjem novejše slovenske umetniške 

literature, spodbujanjem in organiziranjem učenja slovenščine ter prevajanja slovenske 

književnosti, uveljavljanjem sodobnih slovenskih književnikov med drugimi narodi 

idr.). Z nagrado oz. častnim naslovom mdr. izkazujemo priznanje zaslužnim 

informatorjem in posrednikom aktualnih vprašanj slovenistike doma in po svetu, 

pomembnemu delu slovenskih lektorjev in učiteljev slovenščine po svetu ter (v 

poslanstvu Lirikonfesta) tistim, ki mednarodno širijo vednost o novejši slovenski 

poeziji, njenih ustvarjalcih, prevajalcih, strokovnih interpretih ipd.    

 

 Nagrado oz. častni naslov so doslej prejeli: 2004 – Ludwig Hartinger (Avstrija), 

2005 – František Benhart† (Češka), 2006 – Gančo Savov (Bolgarija), 2007 – Božena in 

Emil Tokarz (Poljska), 2008 – Kari Klemelä (Finska), 2009 – Matjaž Kmecl (Slovenija) 

in Andrej Rozman (Slovenija), 2010 – Nadežda Starikova (Rusija), 2011 – Peter 

Scherber (Nemčija/Avstrija), 2012 – Evgen Bavčar (Slovenija/Francija) in Orsolya 

Gallos (Madžarska), 2013 – Nikollë Berishaj (Albanija), 2014 – Zdravko Kecman† 

(BiH/R. Srbska), 2015 – Karol Chmel (Slovaška), 2016 – Zvonko Kovač (Hrvaška), 2017 

– Joanna Pomorska (Poljska), 2018 – Peter Kuhar (Slovenija/Češka) in Lenka Kuhar 

Daňhelová (Češka), 2019 – Metka Lokar (Slovenija/Kitajska).   

 

 Nagrada je izkazana s podelitvijo častnega naslova, festivalno listino in 

umetniškim bronastim kipom (stvaritev akad. kiparja Jurija Smoleta) ter tudi denarno 

oz. s honorirano objavo. Večletni glavni pokrovitelj podelitve častnega 

naslova/nagrade je Mestna občina Velenje. S sprejemom Pretnarjevega nagrajenca se 

pridružuje Občina Tržič (domači kraj T. Pretnarja).   
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2020  
 
AMBASADORJI SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI  

IN JEZIKA PO SVETU   

 

mednarodna Pretnarjeva nagrada  

 

 

 
 

Miran Hladnik (foto Tina Dokl) 
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Ustanova Velenjska knjižna fundacija 

Lirikonfest Velenje 2020 / 19. mednarodno književno srečanje 

Akademija Poetična Slovenija 
 

 

podeljujejo 

 

SLOVENSKEMU LITERARNEMU ZGODOVINARJU 

dr. Miranu Hladniku 
 

mednarodno 

Pretnarjevo nagrado 2020 
 

SLOVENSKO ZAHVALO S ČASTNIM NASLOVOM 

ambasador  

slovenske književnosti in jezika 
 

za življenjsko delo, izkazano z osnovanjem  

in že dobri dve desetletji neutrudnim moderiranjem  

diskusijskega foruma SLOVLIT 
  



18 
 

 Že sedemnajstič festivalno podeljeno »mednarodno Pretnarjevo nagrado« oz. 

častni naslov »ambasador slovenske književnosti in jezika« letos prejme slovenski 

literarni zgodovinar MIRAN HLADNIK »za življenjsko delo, izkazano z 

osnovanjem in že dobri dve desetletji neutrudnim moderiranjem diskusijskega 

foruma SLOVLIT – pomembnega, plularnega, tako rekoč osrednjega slovenskega 

in v naravi svetovnega spleta mednarodnega informativnega medija za 

literarnovedni in slovenistični svet ter številne druge zainteresirane uporabnike oz. 

bralce/prejemnike Slovlitovih – Hladnikovih skoraj vsakodnevnih e-sporočil/novic, 

brez katerih bi bila resnici na ljubo naša splošna vednost oz. obveščenost o slovenski 

književnosti in jeziku mnogo revnejša! – 

 Vse, kar vrednotimo s častnim naslovom »ambasador slovenske književnosti 

in jezika« oz. z mednarodno Pretnarjevo nagrado v poklon literarnovedni – 

slovenistični/slavistični biti ter v spomin literarnemu zgodovinarju, verzologu in 

prevajalcu Tonetu Pretnarju (1945–1992), s katerim je bilo tesno povezano tudi 

Hladnikovo stanovsko, uredniško idr. strokovno delo ter prijateljstvo, je v življenju 

in delu Mirana Hladnika prežeto že več desetletij.« 

 
(Sosvet svetovalcev za podelitev častnega naslova ASKJ/medn. Pretnarjeve nagrade 2020; 

zanj Ivo Stropnik) 
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 Dr. Miran Hladnik (1954), slovenski literarni zgodovinar, avtor več knjig o 

slovenski književnosti in profesor slovenske književnosti na Filozofski 

fakulteti Univerze v Ljubljani. Med magistrskim in doktorskim študijem se je kot 

Knafljev, Fulbrightov in Humboldtov štipendist izpopolnjeval na Dunaju, v 

Göttingenu in kot lektor za slovenščino na Kansaški univerzi v Lawrenceu, ZDA 

(kjer je mdr. enkrat tedensko poučeval potomce slovenskih izseljencev v uro vožnje 

oddaljenem Kansas Cityu in v tri ure oddaljenem Pittsburgu). – Na podlagi izkušenj, 

pridobljenih v razvitejših državah, je v – pri nas še tradicionalno gutenbergovske – 

humanistične vede vnesel zanimanje za uporabo računalniških metod pri analizi 

pripovedne proze, iz Amerike pa zanimanje za računalniško podprto statistično 

metodologijo za analizo pripovedne proze. Med 1996–1998 je bil predstojnik Oddelka 

za slovanske jezike in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Od 

leta 1999 je redni profesor za slovenistiko. Ukvarja se s kvantitativnimi raziskavami 

slovenske pripovedne proze, od leta 1995 zlasti s slovenskim zgodovinskim 

romanom. Svoje literarnovedne in slavistične izsledke prosto dostopno objavlja na 

spletu (na Wikipediji, Wikiviru, Wikiverzi, Wikiknjigah idr.). Živi na Dobravi pri 

Kropi na Gorenjskem. – Leta 1995 je v računalniški obliki začel objavljati 

tedenske Novice Oddelka za slovanske jezike in književnosti, ki jih je leta 1999 

nadomestil Slovlit, ki ga moderira že polnih 21 let! – Slovlit je novičarski in 

diskusijski forum oz. e-poštni seznam, ki združuje zainteresirane literarne 

zgodovinarje in jezikoslovce vseh mogočih filoloških usmeritev, zlasti pa sloveniste, 

doma in po svetu. Omogoča sprotno izmenjavo mnenj o aktualnih strokovnih 

vprašanjih literarne vede, jezikoslovja, slovenistike, humanistike in akademskega 

izobraževanja ter je tudi forum Slavističnega društva Slovenije. – Zainteresirani se 

lahko naročijo na Slovlitova sporočila, ki jih nato prejemajo na svoj elektronski poštni 

naslov. Diskusija je moderirana, kar pomeni, da gre vsako sporočilo, ki ga kdo 

nameni uporabnikom skupine, prej v (Hladnikovo) uredniško presojo. Na Slovlit je 

naročenih 1730 članov doma in po svetu. Naslovniki prejmejo povprečno deset 

sporočil na teden. – (Povzeto po Wikipediji)  
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 Miran Hladnik 

 
 [...] Ker nas je smeh ob pojavu virusa minil, ob pojavu protivirusne strahovlade, 

ki ukinja temeljne civilizacijske postulate, najbolj boleče svobodo, pa nam je 

popolnoma zamrl na ustih, mi ostanejo samo še resne besede na resne lirikonske teme. 

Izredno stanje, v katerem se nahajamo, poriva na stran večino letošnjih tem (potopis, 

avtorsko samovšečnost, reprezentativnost, spolsko in drugačno kulturno občutljivost). 

Kaj pa teme iz moje osebne kulturne prtljage, ki jo hvaležno prenašam naokoli? Mislim 

na pospletenje literarne dediščine in slovenistične infrastrukture, prepoznavno po 

predponi wiki, na gradnjo zbirke 6000 partizanskih spomenikov na Geopediji, na 

zgodovino domačega kraja na Wikiknjigah in na strokovni diskusijski forum Slovlit. 

Za dvoje od naštetega sem že prejel javno priznanje, za zadnje, za Slovlit, ga prejemam 

zdajle z nazivom ambasador slovenske književnosti in jezika. Izrabil bom priložnost 

in spregovoril o tej svoji »prostočasovni dejavnosti«.  

 Začenjam s spominom iz študentskih časov na podelitev nekega priznanja 

Dušanu Pirjevcu. Sprejel ga je s komentarjem, da ga priznanje čudi, ker podira njegovo 

samopredstavo o tem, kako da je »pred svojim časom«. Če bi bil res pred svojim časom, 

bi ga priznanje lahko doletelo šele po smrti, ne pa že zdaj. Po drugi strani pa mu je bila 

nagrada dokaz, da se prelomne ideje primejo veliko prej, kot si upamo želeti, kar me 

spominja na spoznanje ob utopičnih romanih: vse kar se je zdelo pred desetletji 

utopično v pomenu 'neuresničljivo', 'nedosegljivo', je danes del vsakdanje realnosti. 

Žal velja enako tudi za predstave ob pojmih antiutopija oziroma distopija. Mislece 

danes prej kot neuresničljivost bega in skrbi prehitra uresničljivost utopičnih ali 

antiutopičnih idej.  

 Kaj ima z utopičnimi socialnimi aspiracijami opraviti strokovni diskusijski 

forum Slovlit, ki ga dnevno moderiram od leta 1999 dalje. Reč traja že 20 let, kar je 

predolgo in ne gre dobro skupaj s pojmom prelomnosti. Primernejše nalepke zanj bi 

bile vztrajnost, dnevna nadležnost, zlasti pa neinštitucionalnost. Čeprav forum ni 

registriran med javnimi mediji (pravzaprav ni registriran nikjer), ga razumem kot javni 

servis, ki finančno ne bremeni nikogar (če odmislimo stroške, ki jih ima z 

vzdrževanjem poštnega strežnika Inštitut Jožef Stefan, kjer so mi prijazno nudili 

podporo tudi v drugih računalniških rečeh). Obstaja po zaslugi akademskih 

privilegijev urednika, dovolj časa in svobode, iz česar se poraja iluzija strokovnega 

poslanstva oziroma poklicanosti za informacijsko in komunikacijsko oskrbo 

jezikoslovno in literarnovedno zainteresirane strokovne srenje. 

 Morda se bo komu zdelo nespametno in celo nevarno, kar bom rekel, češ da 

zmanjšujem vrednost in ugled našega dela, a bom tvegal: Slovlit imam za nekakšen 

laboratorij, v katerem se preizkušajo trajnost, vplivnost in verodostojnost strokovnih 

dejavnosti, za katerimi ni ne državne subvencije ne komercialnega interesa. Trdim, da 

je v odprti in ozaveščeni družbi in v času blaginje to jamstvo za eksistenco vsega, kar 

imamo radi in za kar mislimo, da je na tem svetu skupnosti potrebno.  
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 Nagrada za Slovlit se je zgodila v čudnem času, ko iz skrbi za svoje malo 

življenje sprejemamo zelo nenavadne odločitve in se jim podrejamo, zato preprosto ni 

mogoče molče mimo teh posebnih okoliščin. Reflektiral sem jih v uvodu v svoje 

nedavno redno ponedeljkovo spletno predavanja o slovenski književnosti, ker pa se 

ne tiče samo mojih študentov, ampak akademske sfere v celoti in perspektiv zahodne 

civilizacije, ki se je znašla na prelomnici, sem povezavo na refleksijo objavil tudi na 

Slovlitu. Kritiziral sem pretirano akademsko protivirusno opreznost (pretirane glede 

na to, da se še kar skrivamo za zasloni, medtem ko so štacune, bifeji in cerkve že 

odprti):  

  »Nisem si mislil, da bodo kolegi humanisti, ki načelno svarijo pred "alienacijo", 

ki naj bi jo prinašala elektronska komunikacija, tako hitro in zavzeto preklopili nanjo. 

Pohvalim, stran s predsodki! Hkrati pa se mi zdi, da na univerzi in na Filozofski 

fakulteti ni prave zavzetosti za vrnitev v normalno življenje. Še cerkev se je izkazala 

bolj stvarno, ko je odprla svoje hrame (in ni bila deležna nikakršne vladne kritike), 

medtem ko mi še kar načrtujemo izpite na daljavo. […] Kaj se to pravi, da so gostilne 

odprte, šole pa ne! Želi akademska sfera pokazati svoj konformizem in lojalnost 

aktualnim oblastnim zapovedim? Je morda kriv večji delež hipohondrije in strahu 

pred smrtjo med izobraženci?« 

 Nenavadno, kajne, da človek, ki je poznan po svoji internetni dejavnosti, kliče 

po vrnitvi v »normalno«, to je nedigitalno življenje. Takole pravi ta človek: Oboje je 

potrebno, digitalizacija literarnih in literarnovednih vsebin, ki so nam tako kot 

pripovedovanje zgodb v Boccaccievem Dekameronu pomagale preživeti karanteno, in 

dogajanje literature in literarne vede v živo. Forum Slovlit je tu zato, da kritične 

refleksije razširi med svojimi 1730 naročniki doma in po svetu, spodbudi o njih 

diskusijo in pomaga iskati pot naprej. Naj še naprej opravlja svoje poslanstvo! 
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Lirikonfestovo podnebje 2020 

 

 

19. KNJIŽEVNO SREČANJE 

Z MEDNARODNIMI GOSTI 

 

LIRIKONFEST  

VELENJE 
 

 

 
 

FESTIVAL LIRIČNEGA IN POTOPISNEGA OBČUTJA 

REZERVAT ZA POEZIJO 
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FESTIVALNE NAGRADE IN PRIZNANJA 2020 

 
Mednarodno 

 

AKADEMIJA POETIČNA SLOVENIJA 

 

LIRIKONOV ZLÁT 
 

mednarodno književno prevajalsko priznanje – plaketa  

za vrhunske/najboljše festivalne prevode  

novejše evropske poezije za odrasle v slovenščino  

ali iz slovenščine v druge jezike 

 
PREJEMNIKI 2007–2020 

 

2007 – Andrej Medved (SI)  

2008 – Mateja Bizjak Petit (FR)  

2009 – Draga Rinkema (SI/NL), Urška Zupanec (SI)  

2010 – Peter Kuhar (SI/CZ)  

2011 – Tanja Petrič (SI)  

2012 – Andrej Pleterski (SI)  

2013 – Željko Perović (BA/SI), Lenka Daňhelová (CZ) 

2014 – Namita Subiotto (SI)    

2015 – Daniela Kocmut (SI/A), Andrej Pleterski (SI)  

2016 – Mateja Komel Snoj (SI) 

2017 – Katja Zakrajšek (SI), Urška Zupanec (SI) 

2018 – Maruša Mugerli Lavrenčič (SI) 

2019 – Barbara Pregelj (SI) 

2020 – Gabriella Gaál (SI) 
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Bronasta plaketa Lirikonov zlát; stvaritev akad. kiparja Jurija Smoleta 
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 Festivalna plaketa Lirikonov zlát, ki jo od leta 2007 na Akademiji Poetična 

Slovenija podeljuje Velenjska knjižna fundacija oz. Lirikonfest Velenje, je 

mednarodno prevajalsko priznanje za najboljše festivalne prevode iz novejše 

evropske poezije za odrasle v slovenščino ali iz slovenščine v druge evropske jezike 

(oboje z izbranimi objavami v festivalni antologiji Rp. Lirikon21).    

 

 Književni prevajalci so lahko v letu 2020 prednostno sodelovali na festivalnem 

razpisu: a) s slovenskimi prevodi iz novejše ukrajinske, beloruske in madžarske 

poezije za odrasle dveh živečih avtorjev, prednostno iz srednjih generacij vrhunskih 

pesnikov/-ic, ki ustvarjajo v XXI. st. v razpisanih jezikih in imajo knjižno objavljeni 

najmanj dve pesniški zbirki; b) s prevodi v nemški jezik iz novejše slovenske poezije 

za odrasle dveh dosedanjih dobitnikov vseslovenske literarne nagrade »velenjica - 

čaša nesmrtnosti« (2006–2019) za vrhunski desetletni pesniški opus za odrasle v 21. st. 

– Strokovna žirija je za letošnje festivalno prevajalsko priznanje izbrala (brez 

predhodnih nominacij) najtehtneje prevedene pesmi (100 verzov) enega slovenskega 

prevajalca_ke.  

 

 Festivalno prevajalsko priznanje »Lirikonov zlát« so doslej prejeli:  

2007 – Andrej Medved (SI), 2008 – Mateja Bizjak Petit (SI/FR), 2009 – Draga Rinkema 

(SI/NL) in Urška Zupanec (SI), 2010 – Peter Kuhar (SI/CZ), 2011 – Tanja Petrič (SI), 

2012 – Andrej Pleterski (SI), 2013 – Željko Perović (BA/SI) in Lenka Daňhelová (CZ), 

2014 – Namita Subiotto (SI), 2015 – Daniela Kocmut (SI/A) in Andrej Pleterski (SI), 

2016 – Mateja Komel Snoj (SI), 2017 – Katja Zakrajšek (SI) in Urška Zupanec (SI), 

2018 – Maruša Mugerli Lavrenčič (SI) in 2019 – Barbara Pregelj (SI).   

 

 Priznanje je izkazano s festivalno listino in umetniško bronasto plaketo 

(stvaritev akad. kiparja Jurija Smoleta) ter tudi denarno oz. s honorirano objavo.   
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2020  

 
PREVAJALCI NOVEJŠE EVROPSKE POEZIJE 

za odrasle  

 

Lirikonov zlát 

 

Gabriella Gaál  
 

 
 

Prevajalka Gabriella Gaál (osebni fotoarhiv) 
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Ustanova Velenjska knjižna fundacija  

Lirikonfest Velenje 2020 / 19. književno srečanje z mednarodnimi gosti 

 Akademija Poetična Slovenija  
 

 

podeljujejo 

  

SLOVENSKI KNJIŽEVNI PREVAJALKI  

 Gabrielli Gaál 
 

MEDNARODNO  

KNJIŽEVNO PREVAJALSKO PRIZNANJE –  

PLAKETO  

Lirikonov zlát 2020 
 

za vrhunske festivalne prevode novejše poezije za odrasle  

iz madžarščine v slovenščino  
(pesmi Gáborja Scheina in Istvána Vörösa) 
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 Gabriella Gaál (1966, Murska Sobota) je dramaturginja, publicistka, 

književna prevajalka in sodna tolmačka za madžarski jezik. Živi v Šalovcih na 

Goričkem. L. 1991 je diplomirala na Oddelku za dramaturgijo ljubljanske AGRFT. Je 

članica Društva slovenskih književnih prevajalcev, Društva znanstveno-tehniških 

prevajalcev Slovenije ter Zveze konferenčnih tolmačev Slovenije. – Njen materni jezik 

je madžarščina, saj je živela v madžarski vasi, kjer je bila ena sama slovenska družina. 

Na njeno srečo so bili Slovenci prav njeni sosedje, tako da je bila od malega vseskozi v 

stiku tudi s slovenščino, poleg tega pa je obiskovala dvojezično osnovno šolo. Prevajati 

je začela že kot srednješolka, v času študija dramaturgije pa je prevajala predvsem 

drame (mdr. Istvána Örkényja); za diplomsko delo »Madžarske drame na slovenskih 

odrih« je l. 1991 prejela študentsko Prešernovo nagrado. – (povzeto po www) – Za 

prevod zbirke madžarskih pravljic o Kralju Matjažu, ki je predstavljala madžarsko 

literaturo na Frankfurtskem knjižnem sejmu, je leta 1999 prejela nagrado Ministrstva 

za kulturo v Budimpešti. Prevaja sodobno madžarsko dramatiko, prozo, esejistiko in 

poezijo. Zelo rada prevaja eseje madžarskega misleca Béle Hamvasa, v veselje pa ji je 

bil tudi prevod esejev Lászla F. Földényija: Hvalnica melanholiji. – Njeni slovenski 

prevodi poezije dveh sodobnih madžarskih pesnikov, Gáborja Scheina in Istvána 

Vörösa, so po mnenju strokovne žirije najboljši prevodi letošnjega Lirikonfesta (iz 

razpisnih ciljnih jezikov).     
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FESTIVALNE NAGRADE IN PRIZNANJA 2020 
 

Vseslovensko  

 

AKADEMIJA POETIČNA SLOVENIJA 

 

VELENJICA - ČAŠA NESMRTNOSTI  
 

književna nagrada  

za vrhunski desetletni pesniški opus,  

ki pomembno zaznamuje  

slovensko umetniško literaturo 21. st. 

 
NAGRAJENCI 2006–2020 

 

2006 – Andrej Medved (p. n.)  

2007 – Milan Vincetič† 

2008 – Milan Dekleva  

2009 – Vinko Möderndorfer 

2010 – Boris A. Novak  

2011 – Milan Jesih  

2012 – Peter Kolšek† 

2013 – Zoran Pevec 

2014 – Esad Babačić 

2015 – Maja Vidmar  

2016 – Peter Semolič 

2017 – Tone Škrjanec 

2018 – Iztok Osojnik 

2019 – Uroš Zupan 

2020 – Lidija Dimkovska 
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Nagradni bronasti kip Velenjica - čaša nesmrtnosti;  

stvaritev akad. kiparja Jurija Smoleta  
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 Festivalna nagrada VELENJICA - ČAŠA NESMRTNOSTI, ki jo od leta 

2006/2007 na Akademiji Poetična Slovenija podeljuje Velenjska knjižna fundacija 

oz. Lirikonfest Velenje, je vseslovenska književna nagrada za vrhunski desetletni 

pesniški opus za odrasle v XXI. st., ki pomembno zaznamuje novejšo umetniško 

literaturo in je v zadnjih desetih letih avtorsko izkazan z najmanj dvema v slovenskem 

jeziku knjižno objavljenima vrhunskima pesniškima zbirkama za odrasle, najmanj 

enim samostojnim knjižnim prevodom poezije za odrasle (izdano v tujini) ter v zadnjih 

treh letih z najmanj eno predstavitvijo v festivalni antologiji Rp. Lirikon21 oz. branjem 

na Lirikonfestu. Sosvet za nagrado vrednoti pri izboru nagrajenca tudi avtorjevo 

celovito osebnostno držo.  

 

 Nagrado so doslej prejeli: Andrej Medved (2006, p. n.), Milan Vincetič (2007), 

Milan Dekleva (2008), Vinko Möderndorfer (2009), Boris A. Novak (2010), Milan 

Jesih (2011), Peter Kolšek (2012), Zoran Pevec (2013), Esad Babačić (2014), Maja 

Vidmar (2015), Peter Semolič (2016), Tone Škrjanec (2017), Iztok Osojnik (2018) in 

Uroš Zupan (2019).   

 

 Nagrada je istemu pesniku/pesnici praviloma podeljena samo enkrat (izjemoma 

dvakrat za vrhunski pesniški opus v novih desetletjih).  

 Nagrada je izkazana z umetniškim bronastim kipom (stvaritev akad. kiparja 

Jurija Smoleta) in festivalno listino; med letoma 2013 in 2018 je bila pospremljena z 

nagradno knjižno izdajo 50 izbranih pesmi iz nagrajenčevega desetletnega pesniškega 

opusa za odrasle v XXI. st.; od leta 2019 je nagrada ponovno denarna (3000 eur). 

 Večletni glavni pokrovitelj Lirikonfesta je Mestna občina Velenje.     
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2020  

 
VRHUNSKI DESETLETNI PESNIŠKI OPUS  

V 21. STOLETJU 

 

velenjica-čaša nesmrtnosti 

 

Lidija Dimkovska 
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Ustanova Velenjska knjižna fundacija  

Lirikonfest Velenje 2020 / 19. književno srečanje z mednarodnimi gosti 

 Akademija Poetična Slovenija  
 

 

podeljujejo 

  

PESNICI 

 Lidiji Dimkovski 
 

KNJIŽEVNO NAGRADO  

velenjica - čaša nesmrtnosti 

2020 
 

za vrhunski  

desetletni pesniški opus za odrasle  

v 21. stoletju  
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Lidija Dimkovska  

(foto Jurij Vižintin) 
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 Književnica (pesnica, pisateljica, esejistka), književna prevajalka, kritičarka in 

literarna znanstvenica Lidija Dimkovska, roj. 1971 v Skopju, kjer je končala študij 

primerjalne književnosti in na univerzi v Bukarešti doktorirala iz romunske 

književnosti,  od leta 2001 živi in ustvarja v Ljubljani. Objavila je šest pesniških zbirk 

ter tri romane. V makedonski jezik prevaja slovensko in romunsko književnost. Njena 

dela so prevedena v številne tuje jezike. Mdr. je uredila antologijo sodobne manjšinske 

in priseljenske književnosti v Sloveniji Iz jezika v jezik (2014). – Pesmi piše v 

makedonščini (za knjižne izdaje v slovenščini jih je prevedel njen soprog, pesnik Aleš 

Mustar).  

 Lidija Dimkovska s svojo poezijo gradi mostove med več kulturami in jeziki. 

Njen »slovensko« prepoznavni pesniški jezik, prepleten z religijskimi in mitološkimi 

simboli ter nadrealističnimi elementi, ki sestopajo v realistični svet z vsakodnevnimi 

bivanjskimi vprašanji, odlikujeta svežina in živahnost z mero duhovitosti oz. 

samoironije. Njene pesmi prežema aktualna družbena kritika (konkretno naslovljena 

vprašanjem sedanje migracije, zbirokratiziranemu XXI. st., »nacionalnemu pohlepu, 

čustvenemu stradanju pri odraslih in otrocih, grožnjam pozabljanja zgodovine« idr.). 

Z vrhunskima pesniškima zbirkama pH nevtralna za življenje in smrt (2012) in Črno 

na belem (2017), objavljenima v zadnjih desetih letih, je Dimkovska več kot dokazala, 

da si naslov »slovenska pesnica« zasluži ravno toliko kot stanovski kolegi, ki so se v 

tej državi rodili.  

    
(Strokovno-umetniški sosvet UVKF za podelitev književne nagrade  

velenjica - čaša nesmrtnosti 2020)  
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2020  

 
PESMI IZ VRHUNSKEGA DESETLETNEGA PESNIŠKEGA OPUSA  

V 21. STOLETJU 

 

velenjica-čaša nesmrtnosti 2020 

 

Lidija Dimkovska 
(Severna Makedonija/Slovenija)    
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Lidija Dimkovska 

 

Spomin 

 
Moj spomin je vojaška pašteta v konzervi  

z neomejenim rokom trajanja. Vračam se v kraje, po katerih 

sem stopala samo z enim jezikom v ustih, 

in domorodcem stepam rumenjake za dober glas, 

v snegu iz beljakov, kot da bi se šalil, leži razpet Jezus, 

za francoski poljub potrebuješ dva jezika, 

zdaj, ko jih imam kar nekaj, nisem več ženska, ampak zmaj. 

Tudi jaz se, tako kot sveti Jurij,  

nikoli nisem naučila dajati umetnega dihanja,  

moj nos je že dolga leta zamašen, 

tudi sama diham skozi tuje nosnice, za to plačuje svet. 

Aha, tu nekaj smrdi, tu nekaj smrdi! 

za menoj kričijo padli angelčki, 

ki zbirajo star papir in plastiko, 

najraje jih imam, kadar svoje posteljice odnesejo na hodnik,  

da bi jih prezračili od DNK-ja, 

takrat se z A.-jem zlekneva nanje, vsak na eno stran, 

in se nama v natančno zamišljenem ljubezenskem objemu 

odkrušijo vsi porcelanski zobje, 

ustno nebo se pretvori v izbuljene oči, 

pred njimi si jeziki v temi podstavljajo noge, 

godrnjajo, cvilijo in tožijo, a naju ni strah in nama ni žal. 

Spomin je črna skrinjica strmoglavljenega vojaškega letala 

z neomejenim rokom skrivnosti.  

Vračam se v kraje, kamor sem stopila samo z eno krvjo pod kožo, 

domorodcem prečrtujem plodne dneve na koledarju z godovi in žegnanji, 

udomačene živali hrepenijo po divjih, divje po udomačenih. 

Kot judovski par v dnevih posta in mesečnih ciklih, 

tudi jaz in Bog že leta spiva v razdvojenih posteljah. 

 

 
   (Prevedel Aleš Mustar) 
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Lidija Dimkovska 

 

Zgodovina 

 
Mrtvi ljudje v živih letih, 

živi ljudje v mrtvih letih. 

 

Mrtvi narodi v živih desetletjih, 

živi narodi v mrtvih desetletjih.  

 

Mrtva človeštva v živih stoletjih,  

živa človeštva v mrtvih stoletjih. 

 

Vsak čas ima nezaželene zgodovine, 

vsaka zgodovina – nezaželene čase. 

 

Med vsebino, povzetkom in ključnimi besedami, 

je zgodovina prispevek o življenju in smrti. 

 

Po konferenci ga bodo skrbno objavili v zborniku,  

ki ga nikoli nihče ne bo prebral. 

 

 
   (Prevedel Aleš Mustar) 
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Lidija Dimkovska 

 

Preteklik  

 
Življenje je vse,  

kar se dogaja 

med jutri in včeraj. 

Tvoja babica z velikimi posodami vode, 

ki z laktom odpira 

in s kolenom zapira vrata, 

da se ne bi ohladili izba, kruh, upanje. 

Tvoj dedek na postelji,  

zvit v klobčič kot dojenček  

po dnevu, dolgem kot leto  

na nerodovitnih poljih 

sredi vročin, ki so mu zamrznile kri. 

Tvoj stric, ki na črnem kolesu 

prenaša  kovček z zgodovinskimi izmi, 

po katerih si mu risala zapeljiva dekleta, 

da bi čimprej končal fakulteto. 

Ena teta, ki s tremi izmenami  

v tovarni Prihodnost, 

brusi norme 

s podočnjaki, velikimi kot majhne skodelice, 

ki ti jih je kupila, da bi se sama igrala, 

druga, ki z vrečkami vrh starih škornjev  

v skopskih zimah hiti proti tovarni Gazela 

in si s pokvarjeno zadrgo meri stečaj telesa, 

stečaj duše pa s strganim paščkom. 

Tvoja mati na pisalni stroj arhivira vse, 

avtomobilske gume in tvoje pesmice,  

nekdo je na podvozu pri vhodu v mesto 

napisu, da vam njena Avtoguma  

želi dobrodošlico, dodal ne. 

Tvoj oče, z obrazom prilepljenim na šipo, 

v delavskem avtobusu, kot v sirotišnici 

psuje življenje, to pusto življenje, 

toda tudi z oazo je puščava še vedno puščava. 

Tvoja sestra z zlatenico v beljakih 

bljuva zvarek iz zelišč, ki ti ga je soseda 

potisnila v roke, ko si se vračala iz šole, 

polne ljudi, ki jih je poplavila reka 
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z 980 kubičnimi metri na sekundo.  

Ti zalivaš rože na balkonu, 

brišeš liste limoni in fikusu 

in jima odločno šepetaš: »Enkrat bom šla od tu.« 

Zdaj je njihovo življenje ničelna razdalja 

od danes do danes.  

Nisi mu več priča 

in tudi to tebi ne. 

Ko izveš, da je nekdo umrl, 

vprašaš, kaj se mu je zgodilo. 

V tvoji prisotnosti se drugim nič več 

ne dogaja, 

v tvoji odsotnosti se jim zgodi vse. 

Tudi čisto navaden sedanjik 

je zate zdaj samo preteklik.  

 

 
   (Prevedel Aleš Mustar) 
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Lidija Dimkovska 

Razpadanje 

 
1. Hišo, ki razpada 

 
je treba čimprej evtanazirati, 

odklopiti vodo, elektriko, plin, 

 

zaplombirati televizor, telefon, router,  

iz vtičnice iztakniti vse naprave, 

 

cevko za infuzijo izvleči z eno samo potezo 

in zadnjič zapahniti polkna, 

 

potem dati znak bagru  

in zbogom hiša, ki si bila dom, dom, ki niti hiša nisi več. 

 

Hišo, ki razpada, je treba zakopati v jamo lastnih temeljev 

in hoditi na zadušnice z darovi in svečami, 

 

čas pa bo, tako pravijo, počasi zacelil rane. 

Kaj pa če se je sama odločila, da pobegne pred usodo? 

 

Obvestili so te, da je stekla po poti, vendar se je za njo izgubila sled, 

kot dementna starka je odtavala neznano kam, 

 

prijavil boš njeno izginotje, na polomljeno ograjo obesil letak, 

in nihče je ne bo našel ne žive ne mrtve. 

 

  



44 
 

2. Deželo, ki razpada 

 
je treba na vrat na nos zapustiti 

pograbiti jezik, potni list in kakšne tri fotografije, 

 

v otroški nahrbtnik strpati 

rojstvo, otroštvo, mladost, življenje 

 

in se z upognjenim tilnikom odpraviti na pot pregnanstva. 

Noge hodijo same, vodi jih kolektivni spomin, 

 

beg je dediščina, nujni delež zapuščine 

očetnjave, telesna kondicija prednikov. 

 

Mejo dežele, ki razpada, je treba prečkati zvit v prtljažniku, 

ko zastavo spuščajo na pol droga 

 

in se potem bos, lačen in z brco v rit 

dolge mesece oddaljevati korak za korakom, 

 

od človeka v drugem k človeku v sebi. 

Ko homo politicus ubija, je samomorilec rabelj in žrtev. 

 

Deželo, ki razpada, boš zapustil 

ne da bi trenil z očesom, medtem ko tvoja duša utripa in zavija 

 

kot rotacijska luč in sirena policijske patrulje, 

za katero upaš, da te najde in pošlje nazaj, a se izgublja v daljavi. 
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3. Svet, ki razpada 

 
je treba zaviti v bolniško rjuho 

in na nosilih prenesti na oddelek za paliativno nego, 

 

kjer je preživetje ocenjeno na največ šest mesecev, 

dostojanstveno in spokojno umiranje z nadzorovano bolečino. 

 

Okno je odprto, soba samo za enega, 

petje grlic v vrtu, na mizi španski bezeg. 

 

Nad vrati sobe kot v kuhinjah restavracij piše 

Nasmeh, zato se vsi, ki ga obiščejo, 

 

nasmehnejo do ušes, čeprav nikomur ni do smeha 

in bi raje videli rudarski Srečno! pred jamo smrti. 

 

Vonj po amonijaku in jodu, po olupkih mandarin in banan, 

na radiu večerne novice o novih vojnah in finančnih krizah, 

 

ki se ga ne tičejo več. To ga boli.  

Na koncu zavesti ve: lepota ga ni rešila in tudi pesniki so ga zaman 

 

hoteli spremeniti. Naenkrat pa med kostmi in kožo začuti 

ljubezensko slo: da bi se vsaj še enkrat lahko ljubil s svobodo, 

 

ki mu maha z vrat; »Spi, ob priliki se spet oglasim.« 

Svet, ki razpada, je treba 

 

pustiti v hospicu, kjer angeli življenja, 

smrti ne nameravajo ne pospešiti ne preložiti. 

 

 
   (Prevedel Aleš Mustar) 
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FESTIVALNO NAGRAJENI PREVODI NOVEJŠE POEZIJE  
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Gábor Schein  
(Madžarska)  

 
Iz madžarščine prevedla  
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 Gábor Schein (1969) je pesnik, pisatelj, dramatik, prevajalec, literarni 

zgodovinar, docent na katedri za sodobno madžarsko literarno zgodovino na 

Filozofski fakulteti Lajos Kossuth v Budimpešti. V obdobju 1995–2005 je bil glavni 

urednik literarne revije Pannonhalmi Szemle, od leta 2003 do 2008 pa strokovne revije 

Literarna zgodovina (Irodalomtörténet). V letih 2005–2006 in 2013-2014 je bil gostujoči 

profesor na Univerzi na Dunaju. Poleg pesmi piše tudi prozo (romane, kratke romane, 

eseje, drame in otroško literaturo). Prvo pesniško zbirko z naslovom Spomin besed 

(Szavak emlékezete) je izdal leta 1991. Zadnja, leta 2017 objavljena pesniška zbirka nosi 

naslov Pozdrav iz notranjosti kontinenta (Üdvözlet a kontinens belsejéből). Prejel je številne 

nagrade, mdr. Radnótijevo, Attile Józsefa, Milana Füsta, Artisjus idr. – (G. G.)  
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Gábor Schein   

 

Ovidius szabad 

 
Nagy orrú költő, hazatérhetsz, 

a száműzetés letelt. 

Kétezer év nem nagy idő, látod, 

semmi sem tart örökké. 

 

Egy csonka cserép Pannóniából  

rakodómunkás-arcodat is  

nemrég elárulta. Egy szegény légiós  

skiccelte föl. Fogadok, egy marék  

 

fügét sem fizettél érte. Megtehetted.  

Aki száműzött, nem lehet már  

száműzöttebb. Ő ül a bakon,  

magának őre. És mi volt az út?  

 

Semmiségportya? Szélkordé  

csattogó futása? Ködlábtrappolás?  

Az ének nem láng, utat nem mutat.  

Nyugat kapuja az éjbe tárul:  

 

hullákat vet partra a tenger,  

gyerekét is, mint döglött kishalat.  

Az élőnek gyűlölet, a halottnak undor.  

Róma visszavár. A szenátus  

 

egyhangúlag döntött. Örülsz-e? 

A tetőt már fény veri, indulj! 

Kell más vigasz? Fogd, jobbat  

úgyse lelsz: semmi sem tart örökké. 
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Gábor Schein   

 

Ovidij je svoboden 
(Ovidius szabad) 

 
Nosati pesnik, lahko se vrneš,   

izgnanstva je konec. 

Dva tisoč let ni veliko časa, vidiš, 

nič ne traja večno. 

 

Črep panonske lončevine  

je zdaj razkril tudi tvoj  

obraz nosača. Ubog legionar  

ga je narisal. Stavim, še s prgiščem fig  

 

mu nisi plačal. Ti si to lahko storil.  

Izgnanec pač ne more biti še 

bolj izgnan. Sam upravlja voz,  

sam sebe straži. In kakšna je bila pot?  

 

Izvidnica v nič? Šklepetavi  

voz na veter? Tek meglenega loka?  

Pesem ni plamen, ne kaže poti.  

Vrata zahoda so odprta v noč:  

 

morje naplavlja trupla, tudi 

otroka, kot mrtvo majhno ribo.  

Živemu sovraštvo, mrtvemu gnus.  

Rim te pričakuje. Senat je  

 

soglasno odločil. Se veseliš? 

Na strehi se že blešči luč, pojdi! 

Potrebuješ drugačno tolažbo? Zgrabi  

to, boljše ne najdeš: nič ni večno. 

 

 
   Iz madžarščine prevedla Gabriella Gaál 
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Gábor Schein   

 

Éjszakai utazás 

 
Kétféle tintával írsz. Az egyik azonnal megszárad, végigsimíthatod,  

olvasható. A másik láthatatlan, ahogy a lámpafények, az illatok  

ismétlődésében elrejtőzik a város, ahová meggondolatlanul visszatérsz,  

és ahogy láthatatlan a nő is, aki melletted ébred, melletted alszik el.  

Ami láthatatlan, érzékeidből hirtelen tör elő és szétömlik, mielőtt  

megírhatnál akár egyetlen mondatot. Ami látható, vakon követi  

a fénnyel telt arcot. Csukott szemmel írj, mintha volna időd. 

 

* 

 

A szenvedély útja sötét. Olyan, mint egy éjszakai vonatutazás, 

amelynek nem azért vágsz neki, hogy eljuss egy másik városba, 

bár célod mégis csak ez. Aki éjszaka vonatra száll, a hold palotáját 

építi, de nem tud róla, sófényű, kiszáradt tófenéken, önmaga kietlen 

tájain kel át, latolva lehetőt és lehetetlent, és csak az ablaküvegen 

fel-felvillanó fények, az olvasatlanul átsuhanó állomásnevek 

jelzik számára, hogy mozdulatlanul is úton van valahová.  

 

* 

 

Az utazás minden pillanatban máshol osztja ketté a teret. Minden hely 

megálló, küszöb, bejárat. De te olyan hely felé igyekszel, amelynek  

nincs bejárata, küszöbe, és ahol nem lehet megállni, megpihenni sem. 

Most még csak ennyit tudsz róla. Az lesz kései születésed helye, 

ott elpusztulnak a hasonlatok. Készülődsz egy másik testben, amely  

veled együtt utazik, és nem választható el tőled, ahogy nem választható el 

a levél színe és fonákja, a tükör átlátszó és foncsorozott oldala sem. 

 

* 
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Kísértést ne emlegess! A nappali mezők a tükör vak oldalára  

kerültek, nincs miben meglátnod magad, és az arcok látványa,  

egy ötven körüli férfié és egy fiatal szőke nőé, rövid álomba sodor.  

Sziklás tengerparton ülsz, fölötted sötét bazaltoszlopok, és a víz 

az oszlopokkal együtt nem a lábad előtt, hanem odafönt, sokemeletnyi 

magasban hullámzik. Nincs mit tenned, mindjárt alázúdul. Mégis  

befűzöd a cipőd, és mint az őrült, rohansz a sötét sziklafal felé. 

 

* 

 

Egyszerre több testben élsz. A múlt és jövő nélküli percek sorát,  

mint gyöngyöket, felfűzheted, és fulladásig ihatod az éjszaka tejét,  

de ha távol jársz is, egyszer visszatérsz, és a testben, melyet elhagysz,  

mérni kezdi magát az idő. A percek órákat, az órák napokat,  

a napok éveket akarnak, és mintha könnyű fércet tépnél, leszakad  

a törzsről a semmibe nyúló kar, a szétnyíló comb, a félreforduló fej:  

ellened vallanak az éjszakák, lépteid a ház körül tolvaj nyomok. 

 

* 

 

Ha volna ecset, mely most arcodat megfestené, vaknak kellene festenie. 

Már régen a testeddel látsz. Benne lakik a szem, és a szemben a vágy, 

mely élni és meghalni, látszani és eltűnni egyszerre hív, és testedet 

kétfelé szakítja: bőrödre hiába szállnak, mint friss harmat, női illatok, 

magadból kell megszületned. A földből szívd az erőt! Ha senkit sem 

táplálhat egyszerre két méhlepény, téged ne tápláljon egy sem, magad 

legyél vágya magadnak, a föld, mely magába fogad, mint rég várt szeretőt. 

 

* 

 

A város, ahová hajnalban visszatérsz, nem ismeri a vágy, a mámor nyelvét,  

semmit, ami változik és menekül, ami megcsillan az eltűnésben. Te mégis  

úgy lépj ki a széles, palotákkal övezett térre, mint aki a maga idejét jött  

újrakezdeni. Mennyi fáradhatatlan hazugság! De a birodalmi monumentalitást  

évtizedek óta hiába szelídítik. A győzelmi kapu, melyet az őrület bevonulásához  

emeltek, téged ne a békére intsen! A te háborúd még csak most kezdődik.  

Léted legyen tiszta bizalom és sóvárgás: tarts ki a készülődésben!  
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Gábor Schein   

 

Nočno potovanje  
(Éjszakai utazás) 

 
Pišeš z različnima črniloma. Eno se takoj posuši, lahko ga pogladiš, 

berljivo je. Drugo je nevidno, kot se v ponavljanju svetlobe luči  

in vonjev skrije mesto, kamor se nepremišljeno vrneš, in kot je 

nevidna tudi ženska, ki se ob tebi prebudi, ob tebi zaspi. Kar je 

nevidno, nenadoma privre iz tvojih čutil in se razodene, še preden 

bi lahko napisal en sam stavek. Kar je vidno, slepo sledi obrazu, 

ki je poln svetlobe. Piši z zaprtimi očmi, kot da imaš čas. 

 

* 

 

Pot strasti je temna. Taka je kot nočno potovanje z vlakom, 

ki ga ne izbereš zato, da bi prišel do drugega mesta, čeprav 

je tvoj cilj prav to. Kdor ponoči stopi na vlak, gradi lunino  

palačo, a tega ne ve, prečka oranžasto, izsušeno dno jezera, 

lastne puščobne pokrajine, presoja mogoče in nemogoče, in  

le po oknu bliskajoče luči, neberljivo švigajoča imena postaj  

oznanjajo, da je tudi negiben na poti nekam.  

 

* 

 

Potovanje v vsakem trenutku drugje razpolovi prostor. Vsak  

prostor je postaja, prag, vhod. Toda ti hitiš proti prostoru, ki   

nima vhoda, nima praga, kjer se ni mogoče niti ustaviti niti spočiti.  

Za zdaj veš o njem le toliko. To bo kraj tvojega poznejšega rojstva,  

prispodobe se tam uničijo. Pripravljaš se za drugo telo, ki potuje  

skupaj s tabo in ga ni mogoče ločiti od tebe, kot ni mogoče ločiti 

barve in spodnje strani lista, prosojne in temne strani ogledala.  

 

* 
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Skušnjave ne omenjaj! Dnevna polja so se znašla na slepi strani  

ogledala, nimaš se v čem ogledati, prizor z obrazoma moškega 

okoli petdeset in mlade svetlolase ženske te zaziba v kratek sen.  

Sediš na skalni obali, nad tabo temni bazaltni stebri, voda 

in stebri ne valujejo pred tvojimi nogami, ampak na višini mnogih 

nadstropij. Ničesar ne moreš storiti, voda se bo takoj usula.  

Vseeno si zavežeš čevlje, kot norec bežiš proti temni skalnati steni. 

 

* 

 

Živiš hkrati v več telesih. Niz preteklosti in minut brez prihodnosti  

lahko nabereš kot bisere, do onemoglosti piješ mleko noči,  

četudi si daleč, se boš nekoč vrnil, in v telesu, ki ga zapuščaš,  

se čas začenja meriti. Minute hočejo ure, ure dneve, dnevi leta, 

in kot bi paral rahel šiv, se s trupa odtrga roka, ki se steguje 

v nič, razširjena stegna, glava, ki se obrača stran: noči 

pričajo proti tebi, tvoji koraki okoli hiše so sledi tatu. 

 

* 

 

Če bi obstajal čopič, ki bi zdaj naslikal tvoj obraz, bi te moral naslikati kot  

slepca. Že dolgo vidiš s telesom. V njem prebivajo oči in v očeh hrepenenje,  

ki te vabi hkrati živeti in umreti, biti viden in izginiti, raztrga tvoje telo   

na dvoje: na tvojo kožo se zaman spuščajo ženski vonji kot sveža rosa,  

roditi se moraš iz sebe. Iz zemlje črpaj moč! Če posteljici nikogar ne  

moreta hraniti naenkrat, naj tebe ne hrani nobena, ti sam bodi hrepenenje  

po sebi, zemlja, ki te sprejme vase kot že dolgo pričakovano ljubico.  

 

* 

 

Mesto, kamor se ob zori vrneš, ne pozna jezika hrepenenja, opoja,   

ničesar, kar se spreminja in beži, kar zablisne v izginotju. Vseeno   

stopi na širok, s palačami obdan trg, kot nekdo, ki je prišel znova  

začeti svoj čas. Koliko neutrudnih laži! Toda že desetletja zaman  

krotijo imperialno monumentalnost. Slavolok zmage, ki so ga postavili   

za prihod norosti, naj te ne svari pred mirom! Tvoja vojna se šele začenja.   

Tvoje bivanje naj bo čisto zaupanje in koprnenje: zdrži v pripravljenosti! 

 

 
   Iz madžarščine prevedla Gabriella Gaál 
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Gábor Schein   

 

Strmoglavljenje 

 
Iz padajočega lovskega letala švigne plamen. Dviga se sajast dim,  

oglušujoče cviljenje. Izstreliti se! Tak je zdaj ukaz za tistega,  

ki se lahko kam izstreli. Družina? Evropa? Stikalo za paniko se preklopi,  

možgani razgradijo sliko na elemente. Kaj vidiš? Lahko poveš? 

Za to zdaj ni časa. Specialni nevroni analizirajo barvo, obliko, 

kontraste. Čez pol sekunde se boš zganil, kot če bi te 

 

izstrelili v raketi. Pokazalo se bo, ali bo izid nesreče smrten ali  

še ostaja upanje. Zavest je končno popolnoma budna. Do samodejnega 

pilota vsak trenutek prispe deset milijonov informacij, zdaj jih  

štirideset sporoči še tebi. Seveda tudi tako živiš v preteklosti.   

Ne z očmi, ampak s spomini vidiš umirajoče obraze, ki te 

obdajajo, kot kirurg odrežeš s sebe roko, ki se steguje 

 

proti tebi, vsak nasmeh, neizrečeno prošnjo.  

Uničenje je edino, kar resnično obvladaš, in brez bolečin  

zanikaš pred sabo: kanibalizem ni samo v Papui skrbno  

varovana dediščina. Odkar živiš, goltaš nesnago sovražne 

beraške države. Opravičila ni. A naj se zgodi karkoli, vedno 

se dogaja tudi nekaj drugega, iluzije sploh niso izjeme. 

 

Če se pokažeš na ulici le na prestopne dneve in raje klepetaš,  

pišeš po netu, kuhaš rafinirano večerjo z redkimi začimbami za 

otroka, ženo, morda prijatelja, se lahko vse to za nekaj časa pozabi. 

Konec koncev možgani vedo, kaj je pomembno in kaj ni, kar že  

poznajo, ohranijo zase. Hladijo se in mirijo. Še vedno se ne morejo  

odločiti, ali poteka na ulici pokol ali barbarski ljubezenski 

 

ples. Medtem prispe novica, da profesor vodi pijane huligane  

po negotovem mejnem območju do svoje nekdanje šole, da bi  

napadli šestletne romske otroke, tu dolgin v puberteti iz tramvaja   

pošlje sporočilo prijatelju: „Pohiti in ne serji!”  

Vsaka izkušnja pusti sled v možganih in jo lahko kadarkoli  

prikličeš iz arhiva, če se združi s čustvi. Tedaj bi te seveda veselilo,  

 

da tega jezika ne bi poznal. Toda v naslednjem trenutku tudi to  

postane strelivo, dokaz proti državi in sebi, saj je vsak čez štirideset  

že perfekten mesečnik, v njem sta nerazločljivi osebna in kolektivna 
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domišljija. Zato samodejni pilot vedno prepozno signalizira. 

Strmoglavljenje je neizbežno. Kakšno upanje hočeš? Kakšna sreča, 

da so možgani rojeni ateist, samo v možganih je mogoče odpotovati. 

 

 
   Iz madžarščine prevedla Gabriella Gaál 
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2020  
 
FESTIVALNO NAGRAJENI PREVODI NOVEJŠE POEZIJE  

za odrasle  

 

Lirikonov zlát  

 

István Vörös  
(Madžarska)  
 
Iz madžarščine prevedla  

Gabriella Gaál   
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 István Vörös (1964), pesnik, pisatelj, kritik, literarni zgodovinar, prevajalec, 

docent katedre za estetiko na Filozofski fakulteti Péter Pázmány v Budimpešti, 

dobitnik številnih nagrad: Attile Józsefa, Milána Füsta, Tiborja Déryja, Huberta Burde, 

Kristala Vilenice in Premia Bohemica. Objavil je več kot 30 zbirk, napisal prav toliko 

dram, prevajali so ga v več kot 10 jezikov, v kitajščino, nemščino, grščino, hebrejščino, 

angleščino, bolgarščino, češčino, slovenščino. Prevaja iz češčine, angleščine in 

nemščine, predvsem pesmi (Holan, Rilke, Trakl, Miłosz, Holub, Wernisch, Hruška).  

 Pomembnejše pesniške zbirke: Sol, kruh (Só, kenyér, 1988), Česar speči ne vidi 

(Amit az alvó nem lát, 1994), Čudežni starec (A csodaöreg, 1996), Sršenji nauki (A darázs 

tanításai, 2000), Iz letopisa ulice Vécsey (A Vécsey utcai évkönyvből, 2002), Heidegger, 

poštni uslužbenec (Heidegger, a postahivatalnok, roman v verzih – 2003), Na koncu 

Kantove ulice (A Kant utca végén, 2011), […] Stanovalci elegije (Elégia lakói, 2018). 
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István Vörös 

 

Rossz jutalmak 
 

Ki akar manapság 

aranygyapjas rendet 

vagy Sztálin-díjat kapni? 

Ki örülne egy Hitlerrel 

közös fényképnek, 

vagy egy jegynek a Titanicra? 

Ki akarna Kennedyvel autózni 

Dallasban, vagy III. Richárddal 

rokonságba lépni? 

Ki kívánna Pompejiben egy  

villát vagy egy luxuslakást  

a World Trade Center 

80. emeletén? 

Ki szeretne Néró verseiről 

kritikát írni? Hirosimába 

költözni vagy Drezda 

fölé szállni egy bombázóval? 

Ki vinne a hajón érkezett fehér  

isteneknek egy tál gyümölcsöt, 

egyáltalán jó lenne-e majának 

lenni? Vagy neandervölgyi 

ősemberként belenézni 

egy sapiens szemébe? 

Ki szerette volna egy növényevő 

dinoszaurusz hátáról nézni 

a meteor becsapódás gyönyörű 

tűzesőjét? Ki húzna föl az újára 

egy galaktikus gyűrűt, 

fürödne meg a csillagközi 

terek sötétkékjében? 
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István Vörös 

 

Slabi darovi 
(Rossz jutalmak) 

 
Kdo si danes želi imeti 

red zlatega runa 

ali Stalinovo nagrado? 

Kdo bi se veselil skupne 

fotografije s Hitlerjem 

ali karte za Titanik? 

Kdo bi se hotel s Kennedyjem peljati 

v avtu v Dallas ali postati sorodnik  

Riharda III.? 

Kdo bi hotel imeti vilo v Pompejih  

ali luksuzno stanovanje 

na 80. nadstropju  

World Trade Centra? 

Kdo bi rad pisal kritiko o Neronovih 

pesmih? Kdo bi se rad preselil  

v Hirošimo ali letel v bombniku  

nad Dresdnom? 

Kdo bi nesel skledo sadja  

belim bogovom, ki so prispeli z ladjo, 

bi sploh bilo dobro biti 

Maj? Ali kot neandertalski 

pračlovek pogledati v  

oči nekemu sapiensu? 

Kdo bi s hrbta rastlinojedega 

dinozavra gledal čudovit 

ognjeni dež ob padcu  

meteorita? Kdo bi na prst potegnil 

galaktični prstan, 

se okopal v globini modrine  

medzvezdnih prostorov? 
 

 

 

   Iz madžarščine prevedla Gabriella Gaál   
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István Vörös 

 

Nick Cave ráadást ad 

 
Mikor már azt hiszed, hogy elmarad 

a ráadás, pedig remélted, 

eljön mégis a pillanat. 

 

A zenészek már újra játszanak, 

a folyosóról páran visszanéznek. 

Mikor már azt hiszed, hogy elmarad, 

 

lesz egy megfoghatatlan mozzanat, 

ami átértelmezi az egészet, 

eljön mégis a pillanat, 

 

bár a nézők kifelé tartanak, 

még játszani kezdenek a zenészek. 

Mikor már azt hiszed, hogy elmarad 

 

a változás, leszel mégis szabad, 

az egész szarságot megérted. 

Eljön mégis a pillanat, 

 

most még elhinni se mered, 

a zsibbadt világ újraéled. 

Mikor már azt hiszed, hogy elmarad, 

eljön mégis a pillanat. 

mi madre se rodea 

de objetos desdichados 

los pone en mesitas 

compradas con 

dinero con 

ese fin 
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István Vörös 

 

Bis Nicka Cava  
(Nick Cave ráadást ad) 

 
Ko že misliš, da bisa 

ne bo, čeprav si se nadejal, 

trenutek vendarle napoči. 

 

Glasbeniki že spet igrajo, 

nekateri se ozirajo s hodnika.  

Ko že misliš, da ga ne bo, 

 

nastane neopredeljiv vzgib, 

ki preinterpretira vse, 

trenutek vendarle napoči, 

 

čeprav občinstvo že odhaja, 

glasbeniki spet zaigrajo. 

Ko že misliš, da spremembe 

 

ne bo, postaneš vseeno svoboden, 

dojameš vse sranje. 

Trenutek vendarle napoči, 

 

zdaj niti verjeti ne upaš, 

otrpli svet ponovno oživi. 

Ko že misliš, da ga ne bo, 

trenutek vendarle napoči. 

 

 
   Iz madžarščine prevedla Gabriella Gaál   
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István Vörös 

 

Picasso ponareja Picassa 
(Picasso Picassót hamisítja)  

 
Stoji pred praznim papirjem. 

V roki drži oglje. 

Stoji pred mogočim. 

Njegova roka je oglje, čopič, kreda. 

Ne stoji. Slika, 

ko se dotakne papirja, 

ga skoraj udari, s tako  

ihto prodre v bivanje. 

Zmečka linije 

v prostoru in jih kane 

na papir, kot da bi  

jih izžel. 

Do večera je 

modrozelen od udarcev 

novih risb in slik. 

Ve, nobena slika ni njegova. 

Samo vrednost. Uspeh se 

kot kača ovija okoli 

njega. Kdo bi si  

mislil, da bo mogoče  

nekoč z novim zapisom oblike,  

z romboidi, s preoblikovanjem  

glave mogoče toliko  

zaslužiti? Premisliti  

bi moral in nikoli ne bi 

smel zapustiti modrega 

obdobja. Ali je modro 

obdobje zapustilo njega? 

Sledilo je veliko dobrega. 

Samorazumevanje – pretirano,  

goreče, odvečno,  

vsakdanje, domišljavo – 

prej ali slej pripelje  

do samoponarejanja. 

 

 
   Iz madžarščine prevedla Gabriella Gaál    
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István Vörös 
 

Stoletja 
(Századok)  

 
18. stoletje je bilo stoletje svetlobe. 

V lobanjsko kupolo je skozi luknjico posijalo  

sonce, ali samo njegovo ime, kot pod cerkveno streho. 

 

19. stoletje je bilo stoletje razuma. 

Izpod lobanjske kupole je posijalo  

sonce, ali samo njegovo ime, kot skozi cerkveno okno. 

 

20. stoletje je bilo stoletje oblasti. 

V lobanjsko kupolo je skozi luknjico posijalo  

strelivo, ali samo njegova toplota. Kot tatinsko cerkveno okno. 

 

21. stoletje je bilo stoletje domišljije. 

V lobanjsko kupolo je skozi luknjico posijal  

stroj, ali samo njegova preračunavanja, kot čez cerkveno streho. 

 

22. stoletje je bilo stoletje samotnosti. 

V luknjico je posijal izmišljeni svet 

vsako noč, ali je le sonce vstopilo pod cerkveno streho. 

 

 
   Iz madžarščine prevedla Gabriella Gaál   
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Lirikonfestovo podnebje 2020 

 

 

19. KNJIŽEVNO SREČANJE 

Z MEDNARODNIMI GOSTI 

 

LIRIKONFEST  

VELENJE 
 

 

 
 

FESTIVAL LIRIČNEGA IN POTOPISNEGA OBČUTJA 

REZERVAT ZA POEZIJO 
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SLOVENSKI PREVODI 

NOVEJŠE POEZIJE  

za odrasle 

(2)  
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2020  
 
PREVEDENA NOVEJŠA POEZIJA  

za odrasle  

 

Ivan Andrusjak  
(Ukrajina)   

 
Iz ukrajinščine prevedla  

Andreja Kalc  
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 Ivan Andrusjak (1968), pesnik, mladinski pisatelj, literarni kritik, urednik in 

prevajalec je eden izmed mogočnejših in značilnejših pesniških glasov srednje 

generacije na sodobni ukrajinski literarni sceni. Rodil se je v vasi Verbovec v regiji 

Kasiv, zdaj pa živi v Kijevu. Končal je filološko fakulteto v mestu Ivano-Frankovsk, 

upravljanje pa je študiral tudi v Kijevu in Londonu. Vrsto let je delal v javni upravi, 

nato pa kot novinar in urednik v nekaj pomembnih založbah. Od leta 2014 je glavni 

urednik založbe z mladinskim programom Pravljični vodnjak (Фонтан Казок), od leta 

2017 pa je tudi glavni urednik založbe Legenda (Легенда). Na začetku devetdesetih let 

20. stol. je skupaj z S. Procjukom in I. Ciperdjukom osnoval literarno skupino Nova 

degeneracija. Objavil je več kot deset pesniških zbirk, med katerimi sta najnovejši Knjiga 

zeli, dreves in ptic (Книга трав, дерев і птахів, 2013) ter Srca udomačenih rastlin (Серця 

приручених рослин, 2015). Poleg tega je izdal roman in tri esejistične oziroma 

literarnovedne knjige. Njegova dela so prevedena v dvanajst jezikov. Je prejemnik 

najprestižnejših in neodvisnih ukrajinskih literarnih nagrad. Zadnje desetletje je 

prepoznaven in priljubljen predvsem kot avtor za otroke. 
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Ivan Andrusjak 
 

НОВА ДЕҐЕНЕРАЦІЯ 

 
ми не маски ми стигми тих масок що вже відійшли 

ми не стіни ми стогін імен що об стіни розлущені 

ідемо до людей у вінках недоспілих олив 

у простертих долонях несемо гріхи як окрушини 

 

ми останні пророки в країні вчорашніх богів 

ми останні предтечі великого царства диявола 

ми зчиняємо галас і це називається гімн 

ми сякаємось в руку і це називається правила 

 

а дівки на мітлі це наложниці втрачених вір 

це михайло булґаков надламаним сміхом заходиться 

в божевільній труні долілиць повертається вій 

матюкається сич ремиґає зашумлена хортиця 

 

табунами блукають отари і несть їм числа 

по найвищих деревах як дзвони гойдаються пастирі 

по незвіданих нетрищах душі виходять на злам 

і спалахує небо червоною мічене пастою 

 

розенкранце зі сцени старий канделябр забирай 

ґільденстерне жени за куліси розгнуздану свиту 

покоління майстрів відчиняє ворота у рай 

а старий азазелло веде під вінець маргариту 

 

 
   (Андрусяк І. М. Нова деґенерація // Нова деґенерація.  

   Івано-Франківськ: Перевал, 1992. С.13–14). 

 

 

 

 

+ 
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Ivan Andrusjak 

 
Nova degeneracija 
(НОВА ДЕҐЕНЕРАЦІЯ)  

 

nismo maske mi smo stigme mask ki so nas že zapustile 

nismo stene stok smo imen ki so se ob stenah luščila 

k ljudem stopamo pod venci nedozorele olive 

v razprtih dlaneh prinašamo grehe kakor okruške 

 

zadnji preroki smo v deželi včerajšnjih božanstev 

zadnji oznanjevalci smo velikega peklenskega carstva 

ustvarjamo hrup in temu pravijo himnični spev 

useknemo se v roko in temu pravijo pravila gosposka 

 

dekleta na metlah so priležnice izgubljenih mitologij 

to se mihail bulgakov skozi zlomljeni smeh prekopica 

v ponorele krste se z dikanjke vnic vrača ukrajinski vij 

kozaški svet preklinja riga ob dnepru ves otok hortica 

 

v čredah blodijo ovce in ni jim števila 

z najvišjih dreves kakor zvonovi pastirji bingljajo  

po neraziskanih dušnih goščavah se prebijajo do zavoja 

in nebo plameni z rdeče zaznamovano čeljustjo 

 

rozenkranc s prizorišča stari kandelaber poberi  

gildenstern za kulise preženi razuzdano spremstvo 

pokolenje mojstrov popravlja rajske duri 

ko si stari azazello margareto jemlje za ženo 

 

 
   Iz: Антологія української поезії ХХ століття: 

    від Тичини до Жадана. А-ба-ба-га-ла-ма-га, 2017.  

   (Antologija ukrajinske poezije 20. stoletja:  

   od Tičine do Žadana. Kijev: A-ba-ba-ga-la-ma-ga, 2017.) 

 

   Iz ukrajinščine prevedla Andreja Kalc  
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Ivan Andrusjak 

 

* * * 

 
чого мені далі чекати жінки і вода 

піски і дерева в руці череватого будди 

і тихий коханець покірно іде по слідах 

цитуючи коло за колом лукаві талмуди 

 

і день вимиває розморені шпальти млина 

гартоване мливо розсовує в білі тераси 

і глина неначе дружина покірна й сумна 

чужі кораблі вимальовує з іконостасу 

 

чому я тоді забуваю як дихає сніг 

листи зупиняю губами не плачте не грійте 

полуда для мене як сад і покора як гріх 

і жодного замку в якім прижилося б повітря 

 

визбирую пальці чекайте гербати з небес 

цвяхую полотна чи буде меж ними загата 

і голос неначе старий розкуйовджений пес 

притрушує значення спертого слова кохати 

 

і досі історій як чорного хліба катма 

шалійте віками герої моїх відображень 

відважую зиму а знов поза нею зима 

вивищую жінку а слово маліє на сажень 

 

розморене небо жирує в профурі вікна 

благаю губити а олово важче від роду 

поставлю стіну понад краєм нехай ця стіна 

хоча б на хвилину заступить і землю і воду 
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Ivan Andrusjak 

 

* * * 

 
kaj so me primorali čakati ženske in voda 

peski in drevesa v roki nosnega bude 

in tihi ljubimec pokorno razbira sledove 

krog za krogom recitira zahrbtne talmude 

 

in dan izmivajo zasanjani stolpci mlina 

skaljeno mlev razsipa v bele terase 

in glina prav kakor žena otožna in mila 

tuje ladje preslikuje z ikonostasov 

 

čemu tedaj jaz pozabljam kako diha sneg 

pisma zaustavljam z ustnicami ne objokujte ne grejte 

mrena je zame kakor vrt in pokora kakor greh 

in vsak grad v katerem bi se vživelo ozračje 

 

zbiram prsti pričakujte zeliščnega čaja z nebes 

platna obijam da bo prostor med njimi zajezen 

in glas kakor razcapanec kakor star pes 

obsipa pomen zagatne besede ljubezen 

 

in zgodb doslej je kakor pomanjkanja črnega kruha 

veke naganjajo junaki mojih podob vanje vprežen 

tehtam zimo toda ob njej je spet nova zimska muha 

poveličujem žensko a jo beseda zmanjšuje v seženj 

 

izmučeno nebo se skozi hotnico norčuje stekla 

moledujem da bi uničil a je kositer težji od roda 

steno nad krajem postavim naj ta stena 

vsaj za minuto zasloni in zemljo in vodo 
 
 
   Iz ukrajinščine prevedla Andreja Kalc  
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2020 
 
PREVEDENA NOVEJŠA POEZIJA  

za odrasle  

 

Mariana Kijanovska  

(Ukrajina)  

 
Iz ukrajinščine prevedla  

Andreja Kalc  
 

  



79 
 

 Mariana Kijanovska (1973) je eno izmed bolje poznanih imen ukrajinske 

sodobne poezije. Je pesnica, prozaistka, prevajalka in literarna zgodovinarka. Rodila 

se je v mestecu Žovkva blizu Lvova. Univerzitetno izobrazbo si je pridobila na filološki 

fakulteti v Lvovu. Je avtorica kar nekaj pesniških zbirk, in sicer Inkarnacija (Інкарнація, 

1997), Sonetni venci (Вінки сонетів, 1999), Adamova knjiga (Книга Адама, 2004) in 

drugih. Knjiga njene izbrane poezije z naslovom 373 je ob izidu leta 2014 prejela 

pomembno nacionalno nagrado knjiga leta 2014 (Книжка року 2014). Piše tudi prozo, 

je redna gostja evropskih ustvarjalnih rezidenc ter aktivna oblikovalka ukrajinskega 

literarnega polja.  
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Mariana Kijanovska  

 

* * * 

 
Є сокровенні ми — між снами і неснами. 

Ти був мені упав устами на уста — 

І ми збулись удвох. І сталася над нами 

Небесних островів небесна нагота. 

Печать — одна з семи — пече, як всі печаті, 

Виповнює ущерть, обвуглює ущент. 

В найдальшому з відлунь ми ще недопочаті 

Небесні острови — як зорі із легенд. 

 

* * * 

 
Sva sveta midva – med sanjami in nesanjami. 

Ti si mi bil padel z usti na usta – 

in v dvoje sva se zgodila midva. Nad nama nastala 

je nebesnih otokov nebesna nagota. 

Pečat – eden iz sedmih – peče, kakor vsi pečati, 

napolnjuje do vrha, ogleni vse do dna. 

V najbolj oddaljenem od odmevov sva še nezačeta 

nebesna otoka – kakor zvezde iz bajk. 
 

 
   Iz ukrajinščine prevedla Andreja Kalc  
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(Mariana Kijanovska)  

 

* * * 

 
Нагота твого дому, в якому усього по парі, — 

Це моя нагота, що у домі твоєму настала. 

Ми з тобою ступали (немов проступали) по хмарі. 

Хмара в небо вросла. Хмара корінь пустила. Розтала… 

Залишилися грона і кетяги — темні і винні. 

Ми допили вино і заснули, щоб більше не спати. 

Я благаю тебе, розкажи своїй Чорній Людині, 

Що у мене є Чорна Пресвітла Господня Мати. 

 

* * * 

 
Nagost tvojega doma, v katerem je vse po parih – 

je moja nagost, ki je v tvojem domu nastala. 

Midva sva stopala (morda se prestopala) po oblaku. 

Oblak se je v nebo vrasel. Oblak je korenino pognal. In se raztopil … 

Ostali so grozdi in jagode – temni in krivi poslej. 

Do konca sva spila vino in zaspala, da ne bo treba več spati. 

Moledujem te, svojemu Črnemu človeku povej, 

da imam jaz Črno presvetlo božjo mater. 
 

 
   Iz ukrajinščine prevedla Andreja Kalc  

  



82 
 

(Mariana Kijanovska)  

 

* * * 

 
Як тобі сказати, як тобі вмолити 

Ці слова без назви, цю розлиту ртуть, 

Цю необережність, вкинуту у літо 

Поміж берегами видихни і будь? 

Вибач спробу щастя, тяжчу, ніж до того. 

Я твоя, бо квітка. Глянеш – і зірвеш. 

Вирвалась зі смерті, і тепер – убога. 

І в житті, і в мові, і у Бога – теж … 

 

* * * 

 
Kako naj ti povem, kako ti naj izmoledujem 

te besede brez imena, to razlito živo srebro, 

to neprevidnost, vrženo v poletje 

med bregova izdihni in bodi? 

Oprosti mi poskus sreče, težji kakor vsi do tega. 

Jaz sem tvoja, ker sem roža. Pogledaš me – in utržeš. 

Iztrgala sem se iz smrti, in zdaj sem – uboga. 

In v obstoju, in v jeziku, in v Bogu – tudi še … 

 

 
   Iz: Антологія української поезії ХХ століття:  

   від Тичини до Жадана. А-ба-ба-га-ла-ма-га, 2017.  

   (Antologija ukrajinske poezije 20. stoletja:  

   od Tičine do Žadana. Kijev: A-ba-ba-ga-la-ma-ga, 2017.) 

 

   Iz ukrajinščine prevedla Andreja Kalc  
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2020 
 
PREVEDENA NOVEJŠA POEZIJA 

za odrasle  

 

Majda Fradelić 

(Hrvaška)  

 
Iz hrvaščine prevedel  

Željko Perović 
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 Majda Fradelić (1962, Split) je diplomirala na Ekonomski fakulteti v Splitu. 

Poezijo in kratko prozo za otroke ter odrasle piše v knjižni hrvaščini in čakavskem 

dialektu. Uvrščena je v več skupinskih pesniških zbirkah, zbornikih in časopisih. Nekaj 

njenih pesmi je prevedenih v slovenščino, bolgarščino, romščino in angleščino. 

Objavila je tri pesniške zbirke: Sa snovima je lakše / S sanjami je lažje; Na listu uha / Na 

listu ušesa; I biti vjetar (na vrtešci dlana) / In biti veter (na vrtiljaku dlani).   
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Majda Fradelić 

 

Koliko 

 
Koliko čustev se je prelilo iz blazinic prstov 

zasačeni pejsažist 

koliko usmiljenja si delil 

z ubogimi in zgubljenimi 

koliko borovih iglic se ti je zabodlo v gola stopala 

ko si taval po gozdu misli in besed 

koliko si vztrajno potoval po vzporednih svetovih 

in iskal pot do doma 

v koliko oči si se iskreno zazrl 

ko si poslušal njihovo življenjsko zgodbo 

koliko toplih teles si otipal 

preden si našel svoje 

kolikokrat si zanikal da tvoje pesmi 

niso verzi o tebi 

kolikokrat si se pri tem zaletaval v oblake 

in iskal sij mesečine v zenici obstoja 

kolikokrat razgrinjal mah pod kamni 

med neprisebnimi koraki in pohojeno travo 

kolikokrat si ob svitu 

iskal prebujeni pogled 

in usta onemela v okovih vzdiha 

kolikokrat si si želel biti nekje drugje 

 

 

 
Iz hrvaščine prevedel Željko Perović 
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Majda Fradelić 

 

In biti 

 
biti pecelj in biti cvet 

biti nit in travni obet 

in biti pokošena pa na travnik leči, 

in biti voda in rečni splet 

in biti popita pa spet teči, 

in biti poldan in biti polnoč 

in biti konec in začetek biti 

in biti smeh in klic na pomoč, 

in biti gnezdo pa korenine gnezditi, 

in biti sneg a v njem trajna sled 

in biti orkan in vetrič bled, 

in biti prah in večnost biti 

in biti čas ki brezglavo hiti 

in biti prostor ki se mu k tebi mudi 

in biti zid 

a v njem vrata 

 

 
Iz hrvaščine prevedel Željko Perović 
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Majda Fradelić 

 

Korak 

 
Glas vetra 

(kot iztrgano krmilo 

iz rok kapitana) 

obstane 

nad vse bolj bledo modrino morja, 

ostanki dneva 

se potapljajo 

v krhko tišino 

pokrova noči 

in ti bi rad zmogel toliko moči, 

da bi ujel 

časovni korak 

v nastajanju 

 

 
Iz hrvaščine prevedel Željko Perović 
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Majda Fradelić 

 

Klepsidra 

 
So vojne neizogibni pretresi svetov, 

molk, prelit z nasmehom, pok posladkanih cvetov? 

Je dež otresanje mokrega obraza z ogrinjala, 

veter pernati glas zbiralca peska? 

 

 

 

 

 

Majda Fradelić 

 

Med uro in nihalom 

 
Pod drevesno skorjo 

lebdi megličasta intuicija, 

z razvlečenim šepetom 

otipava sledi nezapisanega, 

rituali stvarnosti 

zgubljeni v nejasnih premikih 

vijugavih sanj, 

medtem ko odmeva hrup zgrešenih vojn, 

propadlih cesarstev, 

med uro in nihalom 

neizgovorjeno, zmedeno, 

ujeto v nespečnosti dojemanja, 

po parkih minljivosti 

na robu neresničnega sveta, 

tako neskončna, tako osamljena 

koraka zgubljena povorka 

nevidnih drevoredov 

 

 
Iz hrvaščine prevedel Željko Perović 
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Majda Fradelić 

 

Velika, brez sladkorja 

 
V kafiču, na avtobusu, 

na tržnici, plaži, ulici, 

krč omejenega vidika, 

za nevidnimi stenami globokega spanca 

ujete maske 

žalostnega povprečja, dvojni 

viski z ledom – prosim, 

morda se bom obnovila 

v mrzlem kozarcu, 

veliko kavo brez sladkorja, 

da ne bom mešala usedline, 

in en zobotrebec, 

med zobmi se mi je zataknil 

še en dan 

 

 
Iz hrvaščine prevedel Željko Perović 
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IZVIRNA  

NOVEJŠA TUJA POEZIJA  

za odrasle 
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2020  

 
IZVIRNA NOVEJŠA TUJA POEZIJA  

za odrasle  

 

Gostujoče narečje:  

hrvaška čakavščina 

 

Majda Fradelić 
(Hrvaška) 
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Majda Fradelić 

 

Udrilo jugo    

 
More na čvrstoj stini   

razliva se 

i pini li, pini …     

Udrilo jugo  

u gajetu tuče 

konope rastiže 

a ribar ih vuče …              

Vesla diže                                  

In ceradu stavja 

more sve više   

vaja li, vaja … 

Val za valom                             

mići pa višji 

glavu ne pokriva                       

kaić mu priči …   

Rukave suče                                 

pa ankoru vuče    

pomoći nema                               

jugo je jače 

barku nosi   

ka oštroj siki 

udarac tupi                                   

i tišina nastupi …                           

Samo još galeb                            

krila širi                                      

svojin se krikon 

s nesrićon miri … 
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Majda Fradelić 

 

Uvik dišperan   

 
Ništa ne volin od fruta 

osim bevandu i grozja juta 

Šotovoče reče 

i odgrize bokun jabuke veće 

Voliš li tisto? 

Bože sačuvaj! 

Criva mi se odma 

zgrče u zagrljaj! 

Opet reče  

i srkne dva šubiota. 

Pomislin, koja grijota! 

Oćeš li brujeta malo? 

Može, 

iako do njega ni mi stalo!  

Pa dobro, 

što bi tvoje srce tilo? 

Ne znan, 

ništa mi baš nije silo! 

I tako, 

ilo po ilo, 

bokunić tu 

a bokun tamo 

na pjatu ničega nima. 

Prez arije ostanen 

Zamantana postanen 

deboto u afan padnen 

Asti ga, 

kakav li tek taj ima tek 

kad pogodiš pravi mu zalogaj? 

O, Bože sačuvaj!  
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Majda Fradelić 

 

Uvik problem   

 
Od čega On sve napravi priču:                               

Kako palit ili udunit sviću 

Je li slika ravno stoji 

koji bi joj kvadar bija boji 

Ko je u nikon filmu glavni junak 

Kad će Ajduk mu postat prvak 

Kako veštit gledat triba 

ili s bande il' od sprida 

Od čega On sve problem napravi: 

Ko je duži, palac oli prst mali 

Je li jači patuljak oli div 

Kad je oblak bil, a kad siv 

Kako triba držat pinel 

Koliki triba bit tinel 

Ka prava je čimavica 

reče i susid sveznalica 
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Majda Fradelić 

 

Pitaš se 
 

U grlu ti grop 

duša mira nima 

friži puna 

falši smij ih skriva 

 

Ma, ništa nemoš minjat 

ka lupež uzimaš 

ono malo ća ti život nudi 

jerbo 

jubavi ti triba i 

pinku sriće 

 

Još ka dite zna si 

da nisi ka drugi 

tvoje tilo  

nije bilo za plićine 

tražilo je druge plime 

čvrste stine 

draču ća plače 

pa ti se jidro nagne 

a jarbol pripolovi 

 

Tija bi se maknit 

ali kako kontra duše 

pitaš se 

 

Jel' se vridilo rodit? 
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Majda Fradelić 

 

Maška i rebac 

 
U škuro se potajala maška 

ćiri repca ća se na tiramolu laška 

jo da ga je za branče ćapat 

barenko ga ogranfat 

s obe ga dobro stisnit 

a pozatin ga gušton izist 

Rebac je njanke ne obadaje 

gingat mu se lipje a i slaje 

Ona u fermu i daje stoji  

puste beštimje u sebi broji 

i jušto ka je skočit tila 

na kampanel dva bota udrila 

tiramol se odgropa 

rebac ka da se opeka                                            

bidnoj maški isprid ćunke uteka 
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Majda Fradelić 

 

Spiza moje none     

 
Jo, ća san se zaželila spize moje none 

manistre domaće i šalše na pome 

i kućarin cukra, ko bi smija, 

pjat raštike s jajen, ako bi volija, 

kapjon maslinovog uja, ko bi tija.   

Knedla bi se nudila ka slakusarija,  

s marmeladon i mrvican na maslu, 

a kroštulus cukron i fritulu slasnu. 

Ka bi fibra ili prilada došla 

bez kokošje juve nebi prošla. 

U dvor bi znala peć kruv ispo peke, 

u njega bi filala srdele slane, meke,    

dodala bi kapule i luka, 

od tega bi se bome svak natuka. 

Takva je spiza miritala suzu vina, 

ka i sve ća bi moja none spremila, 

bila je prava delicija i još veća milina, 

bilo je za prst polizat, pa bija i slan,                          

a poslin svega čovik samo padne u san. 
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IZVIRNA  

NOVEJŠA SLOVENSKA POEZIJA  

za odrasle 
  



100 
 

2020  

 
IZVIRNA NOVEJŠA SLOVENSKA POEZIJA  

za odrasle 

 

Zoran Pevec 
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Zoran Pevec 

 

BECKETT – MOJ ADVOKAT 

 
I 

 

vsak dogodek je potrebno poizkusiti znova 

in vsak nov poizkus znova spodleti 

in vsaka spodletelost morda spodleti bolje 

in vse kar bi lahko bilo bolje vstopa v noč 

in vsaka noč ima svojo zgodbo 

in vsaka zgodba ima različne osebe 

in vsaka oseba ima različen značaj 

in vsak značaj ima lastnosti uganke 

in vsaka uganka ima svojo usodo 

in vsaka usoda ima svojo pot 

in vsaka pot je ravnina ali ovinek 

in vsak ovinek je nepredvidljiv 

in vsaka nepredvidljivost spreminja prihodnost 

in vsaka prihodnost čaka na uresničitev 

in vsaka uresničitev ima veliko stopnic 

in vsaka stopnica je lahko spolzka 

in vsaka spolzkost včasih spodrsne 

in vsak zdrs je negotovost dogodka 

in vsak dogodek je potrebno poizkusiti znova 
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(Zoran Pevec) 

 
II 

 

vsak bartlebyjevski glas reče – raje bi da ne 

in vsak raje bi da ne vsebuje imanentni dvom 

in vsak imanentni dvom se ujame v zanko 

in vsaka zanka ima kak protokol 

in vsak protokol ima suvereno oblast 

in vsako suvereno oblast bi raje prezrli 

in vsako prezrtje ima svojo izpraznitev 

in vsaka izpraznitev ima zunajčasni prostor 

in vsak zunajčasni prostor ima določen zadržek 

in vsak zadržek se pretvori v formulo 

in vsaka formula je zamrznitev razuma 

in vsak razum se nahaja v neki točki 

in vsaka točka je paradigma mišljenja 

in vsaka paradigma mišljenja ima pogoj 

in vsak pogoj mora imeti zadostni razlog 

in vsak razlog ima vzpon in padec 

in vsak padec se kdaj dvigne preveč navzgor 

in vsak navzgor je ikarjev let 

in vsak ikarjev let izgine v bartlebyjevski glas 

in vsak bartlebyjevski glas reče – raje bi da ne 
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(Zoran Pevec) 
 

III 

 

vsaka stvar ima svoje ime 

in vsako ime ima nekakšen obraz 

in vsak obraz je kot zvezda 

in vsaka zvezda se lesketa v morju 

in vsako morje ima pristanišče 

in v vsakem pristanišču je zasidrana ladja 

in vsaka ladja je polna neskončnih želja 

in vsaka želja imajo poljub  

in vsak poljub ima tišino na robu ustnic 

in vsaka ustnica je na pragu jezika 

in vsak jezik izgovarja besede, 

in vsaka beseda je glasna podoba nemosti 

in vsaka nemost pove tišino 

in vsaka tišina je slepa ulica 

in vsaka slepa ulica se kje konča 

in vsak konec ima svojo usodo 

in vsaka usoda je korak v neznano  

in vse kar je neznano nas malo straši 

in vsak strah je v različnih stvareh 

in vsaka stvar ima svoje ime 
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(Zoran Pevec) 
 

IV 

 

človek je morda gnili zob 

in vsak gnili zob je realnost 

in vsaka realnost je skušnjava pohlepnosti  

in vsaka pohlepnost je situacija kapitala 

in vsaka situacija kapitala je začarani krog 

in vsak začarani krog ima svojo praznino 

in vsaka praznina je kot iztrebek 

in vsak iztrebek smrdi na svoj način 

in vsak svoj način ima ključno poanto 

in vsaka poanta je posnemanje  

in vsako posnemanje je farsa 

in vsaka farsa je naša spoved 

in vsaka spoved je srečanje z dvojnikom 

in vsak dvojnik je prdec v tišini 

in vsaka tišina je pošastna 

in vsaka pošastnost vztraja v grozi 

in vsako grozo je strah sebstva  

in vsako sebstvo je naravna danost 

in vsaka naravna danost je lahko človek 

in vsak človek je morda gnili zob  
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2020  

 
IZVIRNA NOVEJŠA SLOVENSKA POEZIJA  

za odrasle  

 

 

Maja Razboršek 
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Maja Razboršek 

 

Kisli dež 

 
Star prt se suši na burji. 

Madeži, ki jih nisem mogla sprati, 

hlinijo trirazsežnost. 

Raztrganine so bolj povedne od vezenine. 

Mestoma presojen zemljevid 

se od vsega najbolj boji kislega dežja. 
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Maja Razboršek 

 

Obča geografija 

 
Nikjer na Zemlji ni drugače: 

kar guba površje,  

je, gledano od daleč, predvidljivo, 

razlagano zelo na splošno, 

podrejeno naravnim zakonom … 

… in človeški muhavosti. 

 

Nihče na Zemlji ni drugačen: 

površje naj bi bilo nagubano tako, 

da ne bi razodevalo zgodbe v celoti, 

celo izrečeno naj bi prikrivalo, 

zamolčano zavajalo … 

 

Do tekoče  

in še kako vroče notranjosti 

se dotipaš stežka, pol miže, 

neredko za ceno jedke bolečine. 
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Maja Razboršek 

 

Očetnjava in materniščina  

 
Vloge so razdeljene: 

na očetovem prizorišču 

govoriš po materino 

 

 

 

 

 

Maja Razboršek 

 

Podredje 

 
Vejica, ki ju je vsaj toliko razmejevala kot povezovala, 

je nerabna obvisela izven smisla: 

odvisni je izgubil neodvisnega. 

Medtem ko vprašalnice izzvenevajo v prazno, 

si odvisni skuša predstavljati priredje. 
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Maja Razboršek 

 

Spominska pena  

 
Samopohaba s pesmimi, 

ki niso vznikle, da bi prizanašale: 

za to ljubezen je prepozno. 

 

Vse pesmi so dokončane, 

celo tiste, ki jim je umanjkal smisel. 

In prečrtane besede bodo odslej  

čisto srečno živele nekje drugje. 

 

 

 

 

Maja Razboršek 

 

Sinhrona neplavalka  

 
Prelahko je potoniti tako, 

da si nenadoma  

povsem sozvočen z globino. 

Vodi te le še njen 

temnozeleni glas. 

Strahopetno je vsaj toliko, 

kot brezumno pogumno. 

Brez teže spominov  

omahneš v živosrebrno židkost. 

In za hip le pena na gladini 

spominja nate, 

na pozabljeno žensko. 
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Maja Razboršek 

 

Žalna obleka žive barve  

 
Če bom dovolj vztrajno in dolgo 

drsela po raskavem zidu, 

bo dlan slej ko prej zakrvavela. 

Z nje bom kot neraben spomin 

obrisala kri 

v žalno obleko žive barve. 

 

 

 

 

 

Maja Razboršek 

 

Poletni Sončev obrat  

 
Današnji dan je bil najdaljši v letu. 

Jutrišnji in vsi nadaljnji dnevi 

bodo krajši.  

 

Kaj bi dala, 

da bi se tudi moja zatišana in prezrela žalost 

ravnala po Sončevih obratih! 
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Maja Razboršek 

 

Parni organ 

 
Drevesa se rokujejo tako, 

da se dotikajo z vejami, 

podrhtavajo z listi. 

Izmenjujejo si ptice 

in zaupnost vetra. 

Podobna so si, 

kot je ljubezen podobna ljubezni, 

torej različna,  

raznolična 

izraščajo vsako iz svoje resnice. 

 

V čem pa je ljubezen podobna 

očem, ledvicam, ušesom … 
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Maja Razboršek 

 

Zorni kot   

 
Hiša brez pravih kotov 

z majhnimi okni gleda v tri smeri. 

Svetlobo pikolovsko preseje 

in dodobra zmehča, 

preden ji dopusti 

preštevati pajčevine. 

 

Kdor v moji polmračni hiši 

ne najde svetlobe, 

obžaluje, da je vstopil. 

Na hitro popije čaj 

in izmrmra izgovor. 

Zanesljivo se ne bo več vrnil. 

In kot je glasbo enačil s hrupom, 

bo tudi mene odslej 

videl le kot opuščeno skico. 

 

Povzpnem se v svojo sobo 

in rišem, rišem … 

 

 

 

 

Maja Razboršek 

 

Operacija na odprtem srcu  

 
Ko govorim vsem, 

v resnici govorim le enemu. 

S kirurško osredotočenostjo 

izbiram besede z rezilom: 

operacija na odprtem srcu. 
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2020  

 
IZVIRNA NOVEJŠA SLOVENSKA POEZIJA  

za odrasle  

 

Denis Škofič 
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Denis Škofič  

 

Gospodar muh 

 
Glasovi odraslih so se spraševali, kam je izginila glava. 

Svetloba je bila take barve, da si upravičeno lahko rekel: 

sonce, prerezan vrat. V zraku se je čutila svečanost, 

bil je prežet s kadilom iz poparjene kože, začimb in krvi. 

Medtem ko je puščal kri, jo je moral nekdo hitro mešati,  

da se ni strdila. Kmalu se bo ozračje ogrelo od pečene krvi 

in šele takrat se bo nadaljevalo razkosavanje mesa na take 

dele, kot jih prikazuje periodni sistem elementov v mesnici. 

Vendar bomo mi takrat že globoko v gozdu, pod našimi stopali 

bo hrskalo odpadlo listje, ozračje pa bo vibriralo od brenčanja 

muh, da ne bomo več slišali sveta odraslih.  

V nos nam bo silil muljast vonj po vlagi.  

Prepirali se bomo, kdo bo Jack, kdo bo Ralph, kdo Roger, kdo Robert, 

kdo Eric, kdo Sam in kdo bo igral Simona. 

Skoraj vsi bodo želeli biti Jack, tebi pa bo pripadla vloga Simona. 

V norčavi grozi boš na vseh štirih tekel skozi gozd.  

Zakolji prašiča! Prereži mu vrat! Zakolji prašiča! Suni ga! 

Zakolji prašiča! Prereži mu vrat! Zakolji prašiča! Suni ga! 

Pobijte pošast! Prerežite ji vrat! Puščajte ji kri! 

 

Naše črne misli so se v roju muh podile po svinjski glavi, 

ki jo je Jack napičil na velik kol sredi gozda. 
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Denis Škofič 

 

Ljudski običaj  

 
Odpravita se dva pozvačijna, 

eden z zemljevidom otroške risbe, 

drügi z zemljevidom novin, 

vsakši na svojo paut. 

Eden vabit mladoženčeve,  

drügi snehine. 

Gostüvanje se ženi. 

 

V eni čutari prosau, 

v drügi čutari vijno, 

v torbi hlebec krüha, 

v rokaj pa lesena sekira 

s temenom iz ježeve kauže 

in pa raug. 

Gostüvanje se ženi. 

 

Na glavi krščak iz lepenke,  

šteri je okrašeni  

s pavjim, fazanjim  

in kokautovim perjon. 

Obloženi pa z rožmarijnom,  

roženkravtom, umetnimi raužami  

in papirnatimi cmejri. 

Gostüvanje se ženi. 

 

Na naugah pa 

dva zvunčka 

na vsakšun koleni. 

Gostüvanje se ženi. 

 

Hodita od vasij do vasij 

in davleta piti in pijeta samiva: 

naše snehe mlejko. 

Hodita od hiže do hiše 

in davleta piti in pijeta sama: 

naše snehe mleko. 

Hodita od vrat do vrat 

in dajeta piti in pijeta sama: 
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mleko naše snahe. 

Hodita in prinašata srečo 

in srečno pomlad. 

Vse bolj Tantadruja, 

vse bolj rogata, 

vse bolj kosmata 

in z vse daljšim rdečim jezikom. 

 

Na razpotju se srečata znova 

s povsem doraslim jelenjim rogovjem, 

ki kakor cvetova odpre svoja sovja krila. 

Nato se ustopita in zaženeta drug v drugega, 

da bela noč črno odzvanja od gibâtih ministrantskih zvončkov. 

Gostüvanje se ženi. 
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Denis Škofič 

 

* * * 

 
Najlažje je izbrati, oditi v Tarsis. 

Skoraj jih ni več takih, ki bi sami 

od sebe priznali, da zaradi njih 

pokajo rumeni šivi neba. 

Skoraj jih ni več takih, 

ki bi zaradi tega ukazali,  

da jih naj vržejo iz nove hiše,  

in bi pustili, da jih pogoltne stara. 

Najlažje je izbrati, oditi v Tarsis. 

 

Tu pa tam ji že manjka kakšna luska strešnika 

in sleme na stari hiši se začne nekje  

za hrbtnimi plavutmi dimnikov  

postopoma sločiti navzdol v rep nastreška, 

ki rahlo postrani zajema valove topolov in gabrov,  

ki se okrog nje grebenijo v zeleni poplavi,  

medtem ko prednji visoki zid z intaktno streho 

kakor glavo steguje proti gladini neba,  

po kateri odnaša kosme topolovih semen oblakov, 

kakor da bi jih hotela pojesti s svojimi  

odpirajočimi in zapirajočim usti okna. 

Najlažje je izbrati, oditi v Tarsis. 

Škrge razpok predihujejo vodo trave, 

ti pa se s svojim glasom zatikaš v ribjem grlu hiše, 

obdan s topolovimi semeni oblakov. 

Si prepričan, da si Ninive želijo biti rešene? 

Najlažje je izbrati, oditi v Tarsis. 
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IZVIRNA NOVEJŠA SLOVENSKA POEZIJA  

ZA ODRASLE  

 

Petra Koršič 
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Petra Koršič 

 

Gepard in konj  

ali inteligenčni kvocient skakača 

 
I. 

 

V meni živita gepard in konj. 

Gepard je starejši, oprezen, včasih miren  

in najhitrejši, ko ga razbesnim. 

Konj je vedno miren, govori počasi, izbira 

besede in se postavi vzravnano, da ubrani  

svoj položaj, kot hrast neomajno. 

Konj je mlad, lep in vitek, neodziven,  

ko pa zagleda pred seboj žogo, vzhičeno poskakuje. 

Gepard ima dolge noge, napete nozdrvi, 

za hip je miren, hip za tem se poda v dir. 

Gepard se zaveda, da je najhitrejša kopenska žival. 

Če za hip spusti pozornost na rdečo pomarančo, 

se konj razveseli, ker pred seboj zagleda žogo. 

 

Krog se izriše, ko se črta stakne v krožnico. 

In potem se tek šele začne. 

Koliko krogov bosta pretekla, 

da ugotovita, da sta rdeča pomaranča in žoga 

samo privid istega? 

 

Konju odtegujejo vse žoge, dokler se rejci ne odločijo,  

da je gepard zredil rdečo pomarančo do sitega, do razploda. 

Geparda omamijo, da se prestavi v vzporedni svet. 

Tedaj odprejo ring in vanj spustijo konja, 

konj v ringu zagleda žogo. Žoga ni več mirna,  

vanjo je brcnila neka noga in žoga poleti,  

pade na tla in se s tal odbije, poskakuje,  

kot moja veverica vsako jutro pred mojim domom,  

hop hophop hop hophophop. 

Konj ne more verjeti svojim očem. 

Da bi se njegove sanje uresničile, 

ni pričakoval, zato stopi korak nazaj,  

in namesto da bi jo zagrabil, kot so rejci pričakovali, 

se odloči, da se bo učil plesnih korakov. 

Na levo, na desno, 



120 
 

dvakrat naprej, eno nazaj, 

spet naprej in spet nazaj, 

v levo, dvakrat v desno, 

trikrat v levo in enkrat v desno, naprej. 

Ta zmešani ples ga obdivja. 

Tako se ne premikajo skakači! 

Pomotoma se v zanosu z glavo  

dotakne poskakujoče žoge. 

In žoga poleti čez areno v hlev k napol  

spečemu gepardu in se z vso hitrostjo  

zarije med sklenjene gepardove 

sprednje šape. Gepard v omami sanja – 

in te sanje so zanj resnične –, 

da končno lahko mirno objema 

svojo stišano zrelo rdečo pomarančo  

in se mu nikakor ne mudi. 

Krempeljce počasi zasadi v njeno kožo –  

žoga izgublja zrak – lupi svojo rdečo pomarančo, 

in v njegovem objemu se konjeva žoga 

spreminja v rdeče sladko-kisle krhlje. 

Gepard mirno zamomlja: 

Imel sem te, a nisem vedel, da te imam, 

njam, moja rdeča pomaranča, pobegnil bom, 

kakor hitro me nesejo noge. 

Kam pa, gepard, vpraša razčesana krogla. 

Kam neki – iz teh sanj, da jih zaživim v resničnosti. 

 

Ko se gepard prebudi iz sna, 

s prednjimi šapami objema 

prebodeno in izpraznjeno rdečo žogo. 

 

Konj uživa v plesu sedem naprej, 

tri v desno in se bliža kraljici, 

ki med dlanmi ujčka rdečo pomarančico. 

 

  

  



121 
 

(Petra Koršič)  
 

II. 

 

Gepard zarohni: 

Si bom našel kaj boljšega! 

Se pretegne na sprednjih šapah, 

našpiči ritko, izostri nozdrvi 

in švigne domov. 

Vse se pred njegovimi očmi stiska in krči, 

grad postane hišica, postelja posteljica, 

miza mizica.  

Ni res, ni tako, zarohni. 

Moj dom je grad in jaz sem kralj, 

če bo po moje, bo, drugače ne bo. 

Na mizici je listič s pikami in lisami.  

Kje so moja očala, se spet jezi. 

Ko hoče v pižamo, je pred njim pižamica. 

Hočem spat, res hočem spat, utrujen prosi 

žogico, ki skače po njegovi posteljici. 

A ima človek lahko malo miru v lastni hiši? 

Očala za vas, vaša visokost, 

se namuzne žogica. 

Kralj si nadene očala in sebe ugleda v zrcalu 

kot geparda, prebere pesem na mizi in  

pomirjen, da se končno lahko res naspi in odpočije,  

leže k speči zreli rdeči pomaranči,  

ki oklepa kraljično. 
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(Petra Koršič)  
 

III. 

 

Konj se med plesom, prepričan, da je 

naštudiral strategijo, prepričan, da se mu 

zmaga ne more izmakniti, prepusti 

in začne korakati – 

topot kopit izrisuje osmico. 

Ponavljajoč svoje plesne gibe 

pozabi na žogo, kraljico, 

cilj in oblast. 

Umirjeno kroži … 
 

  



123 
 

2020 

 
IZVIRNA NOVEJŠA SLOVENSKA POEZIJA  

za odrasle  

 

Robert Simonišek 
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Robert Simonišek 

 

Igra z oblaki 

 
Ženska v pekarni 

ne opazi kumulusa,  

ki ji oblizuje ramena. 

 

Avto zasede dvorišče.  

Ko se odpelje, 

gre oblak za njim. 

 

Topel kruh odložim na pult.  

Oblak potemni okno, 

se razleze nad bloki. 

 

Od nekod pritečejo trobente. 

Z njimi vrtinci vetra. 

Starec premišljuje.  

 

Kdo ve, kam gre oblak. 

Stopnjuje svojo bit, 

kopiči energijo. 

 

Zaskrbljen admiral je.  

Meglice naokoli  

oznanjajo večerne bitke. 

 

Tudi v meni se guba nekaj  

sorodnega oblaku, 

išče odrešitev. 

 

Gledam skozi metafore  

svojega uokvirjenega sveta 

in dojemam približke. 

 

Ko ležem, se oblak stisne  

k streham. Slišim ga,  

kako stoka na pomoč. 
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Robert Simonišek 

 

Oda oknu 

 
Kuhinjsko okno 

za mojim hrbtom lovi  

drobne sekvence dneva. 

 

Blok nasproti 

prestreza poglede, 

jih razporeja po fasadi. 

 

Namesto z očmi 

se urim gledati z živci. 

Okno je njihova priča. 

  

Kot zvest čuvaj 

pozdravlja dvorišče, 

kljubuje vremenu. 

 

Okvir je meja  

med dostopnim 

in skrivno sliko celote. 

 

Kar vidim skozi steklo, 

ni veliko, vendar pomeni 

vsaj toliko kot morje. 

 

Zvečer ga odprem 

in prisluhnem šelestu 

starih dreves. 

 

Brez te možnosti  

bi se počutil popolnoma  

odrezanega od sveta. 

 

Kot ladje drsijo  

v noč betonske gmote.  

Jaz sem njihov svetilnik. 
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Robert Simonišek 

 

Obisk 

 
Skozi pokrajino 

je šumel val zelenja 

in me slepil. 

 

Rastje ob potoku  

je bilo posejano kot pege  

na koži mladega dekleta. 

 

Ranjene ptice 

so se pripravljale,  

da preletijo nabrekel gozd. 

 

V spalnici je plivkalo  

jezero. Skozi okno 

so stopnice vodile v nebo. 

 

Hiša je trepetala 

daleč stran od betona,  

hrupa in zrcal. 

 

Bil je svet,  

ki ga je nekdo pozabil, 

da bi ga ponovno odkril. 

 

Najprej se ni zgodilo nič,  

nato nekaj  

nepričakovanega. 

 

Sedel sem  

pod žilav gaber 

in poslušal, kako joka. 
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Robert Simonišek 

 

Lepi grobovi 

 
Najstnici pri vhodu 

opuščenega pokopališča 

igrata karte in kadita. 

 

Njuna koža in smeh 

nista v nasprotju 

z okrušenim granitom. 

 

Svet se nekje začenja 

in dozori kot sadež, 

ki naposled odpade. 

 

To sluti mož, ki lebdi 

med stebri mavzoleja 

in veduto. 

 

Izbira lahko 

med latinskimi napisi  

in smrekami, ki salutirajo. 

 

Območje je raj za živali. 

Perut se odtrga  

proti večerni svetlobi. 

 

Moja namera je tostranska: 

pogovoriti se z rečmi, 

ki se obračajo k nevidnemu. 

 

Bolj ko narašča napetost 

med njimi in mano, 

več kisika ostaja lepoti. 

 

 

 
   Cikel je iz pesniške zbirke Kar dopuščajo čuti  

   (Mladinska knjiga, 2020) 
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2020  

 
IZVIRNA NOVEJŠA SLOVENSKA POEZIJA  

za odrasle 

 

Daniela Kocmut  
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Daniela Kocmut 

 

Korona dnevnik I 

 
   (»Leto 2020 sem si predstavljal nekoliko drugače.«  

   Benjamin Quaderer, 9. 4. 2020, v: Die Corona-Tagebücher,  

   Literarna hiša Gradec) 

 

Na začetku krize 

dom 

kot središče sveta 

 

družina povsod in  

t a k o   d a l e č 

 

povsod samo še številke 

spet smo postali številke 

 

bolezen, ki človeka potiska v digitalni svet 

ga odriva 

epidemija,  

ki nas spominja, 

da vsak potrebuje svoj prostor 

da želimo dihati 

da želimo dihati svež zrak 

da je možno dihati svež zrak 

 

naši otroci so korona otroci 

ki so svet sprejeli 

tako 

kot lahko sprejmejo stvari samo otroci 

nepristransko, sproščeno 

 

še nikoli ni bilo tako jasno, 

kaj potrebujemo: 

Lastno sobo 

 

na koncu krize 

izolacija 

finančna kriza, 

ki bo prišla 

pleksi steklo, 

ki bo ostalo 
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negotovinski plačilni promet, 

ki so si ga želeli 

razdalja 1–2 metra  

med nami  

med ljudmi 

 

in žarek 

da nas književnost & umetnost hranita 

če naju že ne moreta prehranjevati  

 

 

 

 

  

https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/slowenisch-deutsch/negotovinski
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/slowenisch-deutsch/pla%C4%8Dilni
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/slowenisch-deutsch/promet


131 
 

Daniela Kocmut 

 

JEZIK : ZUNGE 

 
Jezik, drzen : Zunge, forsch 

eden tu : eine hier 

drugi onstran : die andere jenseits 

meje : der Grenze 

jezika : der Sprache 

 

knjiga leži : das Buch liegt 

na polici življenja : im Lebensregal 

polna čistih madežev : voller reiner Flecken 

 

ližeš stran za stranjo : du leckst Seite für Seite 

in bereš ljudi : und liest die Menschen 

ki ležijo med vrsticami : die zwischen den Zeilen liegen 
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Daniela Kocmut 

 

Skoraj kot John Lennon 
(pesem otroštvu) 

 
   Po pesmi »Skoraj kot Bob Dylan« (Uroš Zupan) 

 

Takrat še ni bilo negotovosti ali strahu pred 

prihodnostjo. Le hribi in vinogradi in 

sonce in kostanjevi gozdovi, poletje in zima, jesen, 

pomlad. Menjava letnih časov. Jesenski sejem, lunapark,  

pionirčki in peterokraka, državni prazniki, kresne noči in  

taborniški kampi, sprana kopališča in obrabljena teniška igrišča, skladbe na klavirju  

Beatlesovih uspešnic, pravljice na prasketajočih ploščah in čudežne melodije iz 

celotne republike. To je bilo pred supermarketi,  

nakupovalnimi centri in prihodnosti in vsem tem. Takrat je bilo vse 

preprosto. To vse ostane del tebe. Potem je prišel 

majhen kraj in širši čas. Pred odhodom je bilo marsikaj,  

česar raje ne bi bil videl in slišal.  

Bil si samo to, kar ti je bilo namenjeno postati.  
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2020  

 
IZVIRNA NOVEJŠA SLOVENSKA POEZIJA  

za odrasle 

 

Borut Gombač  
(gl. v nadaljevanju – ob nemških prevodih D. Kocmut) 
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Lirikonfestovo podnebje 2020 

 

 

19. KNJIŽEVNO SREČANJE 

Z MEDNARODNIMI GOSTI 

 

LIRIKONFEST  

VELENJE 
 

 

 
 

FESTIVAL LIRIČNEGA IN POTOPISNEGA OBČUTJA 

REZERVAT ZA POEZIJO 
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PREVODI NOVEJŠE 

SLOVENSKE POEZIJE 

za odrasle 
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2020 
 
PREVEDENA NOVEJŠA SLOVENSKA POEZIJA  

za odrasle  

 

Borut Gombač 

 
Iz slovenščine v nemščino prevedla  

Daniela Kocmut  
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Borut Gombač 

 

Breztežen in gnetljiv 

 
Medtem ko z nikoli povsem simetrično  

palico za ravnotežje  

negotovo stopam po navidezni črti med časom  

in prostorom, 

nekdo, 

ki ga še ni, 

čaka na začetek začetka. 

 

Vse njegove bodoče odločitve so še vedno prave, 

morebitne dvoumnosti ne siromašijo, 

ampak bogatijo. 

 

Njegovo ime je njegovo telo. 

 

Njegov jezik, 

ki z osupljivo natančnostjo,  

otipljivo zvočnostjo  

in neomejeno metaforičnostjo opisuje stvarnost, 

je zlahka prevedljiv v vse ostale jezike, 

žive 

in že zdavnaj mrtve. 

 

Še vedno je v koraku s svojo senco, 

eteričen, 

transcendenten 

in hkrati otipljivo telesen. 

 

Čeprav je v osnovi torzo, 

ima glavo  

in obraz.  

 

Njegov pogled je jasen,  

prodoren  

in predvsem tako polnokrvno živ. 
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Borut Gombač 

 

Schwerelos und formbar 
(Breztežen in gnetljiv) 

 
Während ich mit einer niemals gänzlich symmetrischen 

Balancierstange 

unsicher auf einer scheinbaren Linie zwischen Zeit 

und Raum wandle, 

wartet jemand, 

der noch nicht ist, 

auf den Beginn des Anfangs.  

 

All seine zukünftigen Entscheidungen sind noch immer die richtigen, 

etwaige Zweideutigkeiten schmälern nicht, 

sondern bereichern.  

 

Sein Name ist sein Körper.  

 

Seine Sprache,  

die mit verblüffender Genauigkeit,  

fühlbarer Klangfülle 

und unbegrenzter Metaphorik die Wirklichkeit beschreibt,  

kann mühelos in alle anderen Sprachen übersetzt werden, 

in lebende 

und längst tote.  

 

Noch immer hält er Schritt mit seinem Schatten, 

ätherisch, 

transzendental 

und zugleich greifbar physisch.  

 

Obwohl er grundsätzlich ein Torso ist, 

hat er einen Kopf 

und ein Gesicht.  

 

Sein Blick ist klar, 

durchdringend 

und vor allem so vollblütig lebendig.  

 

 
   (Aus dem Slowenischen von Daniela Kocmut) 
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Borut Gombač 

 

Gostota besede 

 
Žgoča rebra radiatorja pod oknom. 

 

Klopotanje v žlebovih ponika vase,  

vse tišji dež neopazno prehaja v sneg. 

 

V spanju večkrat odgrnem odejo, 

a sem še vedno zvit pod njo. 

 

Ponovno vstanem, 

čeprav še kar naprej ležim. 

 

Stopam skozi svoje korake, 

da ne prebudim tal. 

 

Govorim šepetaje: 

ne nekomu na uho, 

ampak sebi v dlan. 

 

S polnimi pljuči diham telo, 

da z izdihi ne onesnažim zraka. 

 

Besedo pogoltnem,  

da ne bi nekdo nekoč slučajno narobe razumel verza 

o obsedenosti z izčiščenimi pomeni, 

o neskončni previdnosti, 

o skrajno prilagodljivi individualnosti  

in o času, 

ko je vsakdo vsak trenutek lahko nekdo drug. 

 

Tisočere dlani  

na prste ene same roke preštejejo vse številnejše snežinke, 

tisočera pljuča  

enega samega prsnega koša izmerijo prostornino snega. 

Goreči jeziki  

ene same besedne zveze izdolbejo votlino:  

severno Altamiro. 

 

Na gladkih zamrznjenih stenah v belo zašifriran zapis.  
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Ledeni rebus skriva divjad, 

vročično, 

hropečo 

in krvavečo. 
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Borut Gombač 

 

Die Dichte des Wortes 
(Gostota besede) 

 
Die brennenden Rippen des Heizkörpers unter dem Fenster. 

 

Das Glucksen in den Dachrinnen versickert in sich hinein, 

immer stiller werdender Regen geht unbemerkt in Schneefall über.  

 

Im Schlaf schlage ich mehrmals die Decke zurück,  

und bin dennoch darunter eingewickelt.  

 

Erneut stehe ich auf, 

obwohl ich weiter liegen bleibe.  

 

Ich trete durch meine Schritte,  

um den Boden nicht zu wecken.  

 

Ich spreche flüsternd: 

nicht jemandem ins Ohr,  

sondern mir selbst in die Hand.  

 

Aus voller Lunge atme ich den Körper, 

um mit dem Ausatmen nicht die Luft zu verschmutzen.  

 

Ich schlucke das Wort runter,  

um nicht eines Tages zufällig den Vers falsch zu verstehen 

von der Besessenheit mit den ausgefeilten Bedeutungen, 

von der unendlichen Vorsicht, 

von der äußerst anpassungsfähigen Individualität 

und von der Zeit, 

wenn jedermann jeden Augenblick jemand anders sein kann.  

 

Tausende Hände 

zählen an den Fingern einer einzigen die immer zahlreicheren Schneeflocken,  

tausende Lungen 

eines einzelnen Brustkorbs messen das Volumen des Schnees ab.  

Brennende Zungen 

einer einzigen Phrase höhlen eine Höhle aus:  

Altamira im Norden.   
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Auf glatten vereisten Wänden eine weiß chiffrierte Aufschrift. 

Ein eisiges Rebus versteckt das Wild, 

das hitzige, 

das röchelnde  

und blutende.  

 

 
   (Aus dem Slowenischen von Daniela Kocmut) 
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Borut Gombač 

 

Težek v mirovanju 

 
Če je zaporedje teh besed  

posledica dolge roke genskega zapisa 

in determiniran s težo preteklosti  

brezprstno udarjam po tipkovnici, 

to sploh niso več črke, 

ampak razgaljene blazinice prstov. 

 

Ne tipkam, 

ampak lahkotno tečem. 

Z naglavno svetilko na čelu bliskam v paro, 

ki se z vonjem temne vode  

dviga iznad termalnih iztokov. 

 

Pod stopali razmehčani kilometri navpično drvečih tal, 

tiho hlapenje uma 

in kričeče čutna razgradljivost. 

 

Ne vem, 

koliko let bo trajalo, 

da bom sezul svoje že sezute tekaške copate. 

 

Ne vem,  

kdaj bom snel že zdavnaj sneto naglavno svetilko  

in jo spremenil v svetlobo na ekranu. 

 

Ne vem, 

kdaj bo nekdo drug namesto mene 

z natanko temi besedami, 

presledki, 

ločili 

in neukrotljivimi zamolki  

z ošabno vehemenco napisal to, 

kar sem pravkar napisal sam. 
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Borut Gombač 

 

Schwer in Ruhe 
(Težek v mirovanju) 

 
Wenn die Reihenfolge dieser Worte 

die Folge der langen Hand genetischer Niederschrift ist 

und von der Schwere der Vergangenheit bestimmt, 

schlage ich fingerlos in die Tasten, 

das sind gar keine Buchstaben mehr,  

sondern entblößte Fingerkuppen. 

 

Ich tippe nicht, 

sondern laufe leichtfüßig.  

Mit einer Stirnlampe blitze ich in den Dampf, 

der mit dem Duft dunklen Wassers 

aus den Thermalausläufen aufsteigt.  

 

Unter den Fußsohlen die aufgeweichten Kilometer vertikal rasender Böden,  

das leise Verdunsten des Geistes 

und schreiend fühlbare Zersetzbarkeit.  

 

Ich weiß nicht,  

wie viele Jahre es dauern wird, 

bis ich meine bereits ausgezogenen Laufschuhe ausgezogen haben werde.  

 

Ich weiß nicht,  

wann ich die bereits abgenommene Stirnlampe abgenommen haben  

und sie in Lichtschein des Bildschirms umwandeln werde.  

 

Ich weiß nicht,  

wann jemand anders an meiner statt 

mit ebendiesen Worten, 

Abständen,  

Satzzeichen 

und dem unbändigen Verstummen  

mit hochmütiger Vehemenz das schreiben wird, 

was ich soeben geschrieben habe.  
 
    

   (Aus dem Slowenischen von Daniela Kocmut) 
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Borut Gombač 

Pot domov 

 
Vse smeri,  

v katere sem se podal,  

ne da bi se zavedal, 

da bodo moji premiki vidni  

le pod najobčutljivejšimi mikroskopi, 

 

vse odločitve, 

ki sem jih sprejel, 

preden so se moja dejanja nezadržno upognila vase, 

 

vse tiste megličaste sličice v vzvratnih zrcalcih, 

kilometri in kilometri mirujočih števcev, 

tanek akvarelni čopič izpran v oceanu, 

šibek vzlet človeškega glasu z letališča  

sredi najbolj frekventnega obdobja sezone,  

komaj zaznavne vibracije   

(oziroma zanemarljiva miselna resonanca)  

v gosti mreži valov vseh možnih višin, 

 

vse,  

kar je komaj več, 

kot to, 

da je, 

 

vse, 

kar sem komaj več, 

kot to, 

da sem, 

 

vse to morda samo po sebi sploh ni vredno omembe. 

 

Pa vendar je tista komaj zaznavna slutnja  

tako nebrzdano divja,  

tako meseno strastna,  

tako eksplozivno čutna, 

da zaradi nje vedno znova ponižno pokleknem, 

da se zaradi nje vedno znova voljno predam, 

da se zaradi nje vedno znova prostodušno pustim zavesti  

neznosni moči konteksta. 
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Borut Gombač 

Der Nachhauseweg 
(Pot domov) 

 
Alle Richtungen, 

die ich einschlug, 

ohne mir bewusst zu sein, 

dass meine Bewegungen  

nur unter den empfindlichsten Mikroskopen sichtbar wären,  

 

alle Entscheidungen,  

die ich traf, 

ehe sich meine Taten unaufhaltsam in sich verbogen haben, 

 

all jene nebelhaften Bilder in den Rückspiegeln,  

Kilometer über Kilometer ruhender Zähler,  

ein dünner Aquarellpinsel ausgewaschen im Ozean, 

ein schwaches Abheben der menschlichen Stimme vom Flughafen 

inmitten der Hochsaison,  

einer kaum wahrnehmbaren Vibration 

(beziehungsweise eine vernachlässigbare Gedankenresonanz) 

in einem dichten Netz an Wellen aller möglichen Höhen,  

 

alles,  

was kaum mehr ist,  

als die Tatsche,  

dass es ist,  

 

alles,  

was ich kaum mehr  

als das bin,  

dass ich bin 

 

all das ist vielleicht für sich nicht im Geringsten erwähnenswert.  

 

Und dennoch jene kaum wahrnehmbare Ahnung 

so ungehemmt wild, 

so fleischlich leidenschaftlich, 

so explosiv sinnlich,  

dass ich wegen ihr immer wieder demütig niederknie,  

dass ich mich wegen ihr immer wieder willig hingebe,  

dass ich mich wegen ihr immer wieder treuherzig  



148 
 

von der unerträglichen Macht des Kontextes verleiten lasse.  
 
    

   (Aus dem Slowenischen von Daniela Kocmut) 
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Borut Gombač  

Nož 

 
Je pa skoraj gotovo povezano s pomanjkanjem zbranosti,  

s preslabotnim nadzorom nad miselnim pretokom, 

z neko zelo specifično situacijo  

v nekem zelo nespecifičnem trenutku,  

morda kdaj tudi z neučakanostjo, 

zmedo, 

paniko, 

neodločnostjo 

ali celo podzavestnim strahom, 

da bi pravilna formulacija izbrisala vse druge možne formulacije. 

 

Na prvem letnem sestanku strokovnega sveta, 

 

na zadnjem izpitu tik pred diplomo, 

 

na vnovičnih mirovnih pogajanjih, 

 

med  šepetavo predigro, 

 

med pogrebnim govorom kolegu iz službe, 

 

med komentiranjem športnega prenosa s komentatorskega mesta na terenu 

 

ali pa recimo med strokovno utemeljeno razlago bodočega operativnega posega. 

 

Potreben je samo bežen trenutek oslabljene samokontrole 

in skrbno načrtovana smer postane negotovo križišče, 

raven visokega diskurza pade, 

magnetizem čvrstega jedra popusti, 

gravitacija izgubi smisel. 

 

Breztežnost nečesa,  

kar bleknem tja v tri dni, 

preseneti tudi mene. 

 

Ureza z nožem seveda nisem pričakoval.  

Majhna zareza na mezincu je tanka in komaj vidna, 

zato ne morem razumeti, 

od kod naenkrat toliko krvi. 
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Borut Gombač 

Das Messer 
(Nož) 

 
Es liegt beinah gewiss an einem Mangel an Konzentration, 

zu schwacher Kontrolle des Gedankenstroms, 

mit einer sehr spezifischen Situation 

in einem sehr unspezifischen Augenblick, 

vielleicht mal auch mit Ungeduld, 

Verwirrtheit, 

Panik, 

Unentschlossenheit 

oder sogar einer unterbewussten Angst,  

dass die richtige Formulierung alle anderen möglichen Formulierungen auslöschen 

könnte.  

 

Bei der ersten jährlichen Sitzung des Fachbeirats,  

 

bei der letzten Prüfung kurz vor dem Diplom,  

 

bei den wiederholten Friedensverhandlungen,  

 

beim flüsternden Vorspiel, 

 

bei der Grabrede für einen Arbeitskollegen, 

 

beim Kommentieren einer Sportübertragung vor Ort 

 

oder zum Beispiel bei fachlich berechtigten Erläuterungen zum bevorstehenden 

operativen Eingriff.  

 

Nur ein flüchtiger Augenblick einer geschwächten Selbstkontrolle 

und eine sorgfältig geplante Richtung wird zu einer ungewissen Kreuzung,  

das hohe Niveau des Diskurses fällt,  

der Magnetismus des festen Kerns lässt nach,  

die Gravitation verliert ihren Sinn.  

 

Die Schwerelosigkeit dessen,  

was ich einfach so in den blauen Tag hineinsage, 

überrascht selbst mich.  

 

Den Einschnitt mit dem Messer hatte ich nicht erwartet.  
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Die feine Kerbe am kleinen Finger ist dünn und kaum sichtbar,  

daher kann ich nicht verstehen,  

woher auf einmal all das Blut.  
 
    

   (Aus dem Slowenischen von Daniela Kocmut) 
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Borut Gombač 

S konico konice jezika 

 
Sveder se še ni dotaknil zoba.  

 

Telefon še ni zazvonil. 

 

Še malo in sonce bo natanko šest stopinj pod obzorjem. 

Stik civilnega in astronomskega mraka  

je še primerljiv z Michelangelovim Dotikom. 

 

Ulične svetilke še niso prižgane. 

 

Kazalec desne roke se še ni z zadostno težo naslonil na tipko delete. 

 

Sneg še ni zdrsnil s strehe. 

 

Oči ne zaznajo vek, 

ker s pogledom še vedno razpirajo telo. 

 

Polprazen mestni avtobus še ni povozil potepuške mačke, 

ki se na pol blazna goni že tretji dan. 

 

Žoga še ni treščila v šipo. 

 

Pravkar izstreljena krogla se še ni dotaknila telesa. 

Pravzaprav se mu je že povsem približala: 

zrak,  

ki se pred njo v valovih razmika čez razgaljene prsi, 

je podoben nevidnemu in žgečkljivemu puhu, 

vroči sapi razžarjenih ustnic. 

 

Tako blizu! 

 

Pravzaprav se svinčena konica že dotika kože, 

lahno  

in neskončno nežno.  
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Borut Gombač 

Mit der Spitze der Zungenspitze 
(S konico konice jezika) 

 
Der Bohrer hat den Zahn noch nicht berührt.  

 

Das Telefon hat noch nicht geläutet.  

 

Ein wenig noch und die Sonne wird genau sechs Grad unter dem wahren Horizont 

stehen.  

Die Berührung zwischen der bürgerlichen und der astronomischen Dämmerung 

ist noch vergleichbar mit Michelangelos Erschaffung Adams.  

 

Die Straßenlaternen leuchten noch nicht.   

 

Der Zeigefinger der Rechten hat die Delete-Taste noch nicht mit genügender Schwere 

gedrückt.  

 

Der Schnee ist noch nicht vom Dach gerutscht.  

 

Die Augen nehmen noch nicht die Lider wahr,  

weil sie mit dem Blick noch immer den Körper öffnen.  

 

Der halbleere Stadtautobus hat die Streunerkatze noch nicht überfahren, 

die halb wahnsinnig schon den dritten Tag rollig ist.  

 

Der Ball ist noch nicht gegen die Scheibe geknallt.  

 

Die soeben abgefeuerte Kugel hat den Körper noch nicht berührt.  

Genaugenommen hat sie sich ihm schon gänzlich genähert:  

die Luft,  

die vor ihr in Wellen über der nackten Brust auseinander rückt,  

ähnelt einem unsichtbaren und kitzeligen Flaum,  

dem heißen Atem glühender Lippen.  

 

So nah! 

 

Genaugenommen berührt die Bleispitze bereits die Haut,  

leicht 

und unendlich sanft.  
 
    

   (Aus dem Slowenischen von Daniela Kocmut) 
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Borut Gombač 

Kjer konča se abeceda 

 
Spominjam se neskončno tankih, 

porcelanasto krhkih  

in filigransko dovršenih oblik nikogaršnje preteklosti.  

 

Spominjam se izlužene,  

neotipljive gmote,  

nekajkrat višje in težje od človeškega telesa.  

 

Spominjam se kvantne širine različnih spominov na isti dogodek  

in predvsem tiste hipnotične notranje intenzivnosti,  

zgoščene v enem samem,  

največkrat povsem naključnem detajlu,  

ki kdaj pa kdaj prebije eterični približek včerajšnjega dne  

in ga spremeni v živo sedanjost, 

organsko,  

otipljivo 

in čutno.  

 

Ko bom nekoč z nevtralnim glasom  

pripovedoval o prosojnosti,  

prehodnosti  

in poroznosti,  

se bodo moje besede, 

te votle kocke ledu,  

sproti raztapljale v vročem in slanem. 

 

Saj res, 

spominjam se tudi vročine  

in soli, 

med drugim njenega iglastega pikanja na pordečeli koži,  

belih lis na zbledeli modri majici  

svojega prvega »frikovskega« morja, 

malega slanega zemljevida,  

s katerega bo jutri nekdo ob določeni dioptriji 

in danes še nepredstavljivi virtualni povečavi  

lahko prepoznal zapleten  

in protisloven psihološki profil planeta Zemlja. 
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Borut Gombač 

Wo das Alphabet endet 
(Kjer konča se abeceda) 

       (Aus dem Slowenischen von Daniela Kocmut) 

 

Ich erinnere mich an unendlich feine,  

porzellanhaft zerbrechliche 

und filigran vollendete Formen einer Niemandsvergangenheit.  

 

Ich erinnere mich an herausgelöste, 

ungreifbare Masse,  

um einiges höher und schwerer als der menschliche Körper.  

 

Ich erinnere mich an Quantenbreite verschiedener Erinnerungen desselben 

Ereignisses 

und vor allem jene hypnotische innere Intensität,  

verdichtet in einem einzigen, 

zumeist völlig zufälligen Detail,  

das ab und zu den ätherischen Näherungswert des gestrigen Tages durchdringt 

und ihn in lebendige Gegenwart verwandelt, 

organisch,  

fühl- 

und wahrnehmbar.   

 

Wenn ich eines Tages mit einer neutralen Stimme 

von Transparenz reden werde, 

von Transitivität 

und Porosität,  

werden meine Worte,  

diese hohlen Eiswürfel, 

sich nebenbei im Heißen und Salzigen auflösen.  

 

Tatsächlich, 

ich erinnere mich auch an die Hitze  

und an das Salz,  

unter anderem an ihr nadeliges Stechen auf der geröteten Haut,  

an die weißen Flecken auf dem ausgebleichten blauen Hemd 

meines ersten „freakigen“ Meers,  

an die kleine salzige Landkarte,  

auf der morgen jemand mit einer bestimmten Dioptrie 

und heute noch unvorstellbaren virtuellen Vergrößerung 

das komplexe 

und widersprüchliche psychologische Profil des Planeten Erde erkennen wird. 
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2020 
 
PREVEDENA NOVEJŠA SLOVENSKA POEZIJA 

za odrasle 

 

Milan Dekleva 

 
V španščino prevedla  

Olivia Ávila Ruiz  
(v sodelovanju z Andrejem Pleterskim) 
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 Milan Dekleva (Ljubljana, 1946) es un poeta, ensayista y novelista esloveno, 

graduado en Literatura comparada por la Universidad de Liubliana. Ha publicado 

más de veinte libros de poesía y varias obras de teatro, dos libros de cuentos, tres 

ensayos y siete novelas, así como multitud de musicales y libros para niños. Sus obras 

han sido traducidas a más de diez idiomas. Se trata de un autor galardonado, pero 

también de un pianista de jazz consumado y un ex jugador de rugby. Dekleva saltó a 

la fama en los años 90, y ha recibido casi todos los reconocimientos culturales y 

literarios eslovenos, incluyendo los dos premios de poesía más importantes (el Premio 

Jenko y el Premio Veronika, este último incluso dos veces). En 2006, recibió los dos 

premios culturales más importante al logro esloveno: el Premio Prešeren por el logro 

de toda una vida en el campo de la cultura y el premio Kresnik a la mejor novela del 

año. El cuerpo de poesía (y ensayos) de Dekleva es una de las obras más 

fundamentadas filosóficamente en la poesía eslovena contemporánea. Debido a su 

carácter abierto, paradójico y jocoso, es difícil capturarlo en un sistema finito; ni la 

suma de características como la ironía, el humor, la perspicacia, la contemplación, la 

reflexividad, ni tampoco la combinación del carácter poético y científico, la dimensión 

física concreta y apasionada o la metafísica abstracta, lo caracterizan por completo. Los 

poemas que se traducen aquí provienen del ciclo de poesía El reino de las señales 

(Kraljestvo znakov, 2013) publicado por primera vez en el segundo tomo de poemas 

coleccionados de Dekleva, titulado La afinación del silencio (Uglaševanje molka, 2014). 
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Milan Dekleva 

 

Izključitev 

 
V meglicah blodijo duše, 

ki se ne morejo odločiti med zemljo 

in zrakom. 

Pritajeni, sublimni šepet načenja 

obrabljeno človeško 

identiteto. 

V tolmunu zavesti, kjer se svetlikajo 

čisto vse zvezde, 

zaplavamo proti neznanemu – 

namesto s toplim telečjim pogledom – 

s promenadnim zaničevanjem. 

 

Polne tribune, prazno igrišče. 

 

Razdvojene duše ostajajo ujete 

v večnost spominjanj, 

nam pa hic et nunc 

pokaže rdeči karton. 

 

 
   (Izključitev, Kraljestvo znamenj, 2013) 
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Milan Dekleva 

 

Descalificación 
(Izključitev) 

 
Las almas deambulan entre las neblinas, 

incapaces de decidirse entre la tierra 

y el aire. 

Un susurro, sublime y oculto, está erosionando 

una desgastada identidad 

humana. 

En el remolino de la conciencia, donde todas y cada una 

de la estrellas relucen, 

comenzamos a nadar hacia lo desconocido— 

en lugar de una cálida mirada de novillo— 

con un desdén de paseo. 

 

Gradas completas, un campo vacío. 

 

Las almas quebradas permanecen atrapadas 

en una eternidad de reminiscencias 

mientras el hic et nunc nos enseña  

la tarjeta roja. 

 

 
   (Izključitev, Kraljestvo znamenj, 2013) 

 

   V španščino prevedla Olivia Ávila Ruiz  

   (v sodelovanju z Andrejem Pleterskim) 
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Milan Dekleva 

 

La agitación 
(Žuganje) 

 
Confeccionamos cunas. 

Cogemos una pala entre las manos, 

cultivamos binomios y números irracionales. 

El planeta es un mármol azul visto en la distancia. 

Entonces la naturaleza se vuelve en nuestra contra 

y nos entierra. 

El descubrimiento brota de los ojos, 

desgracia y vanidad se vuelven coágulos 

de carbón. 

Sobre el Velo de la Verónica, 

que apenas cubre nuestra frente, 

está la huella fresca 

de un agitado dedo índice. 

 

 
   (Žuganje, Kraljestvo znamenj, 2013) 

 

   V španščino prevedla Olivia Ávila Ruiz  

   (v sodelovanju z Andrejem Pleterskim) 
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Milan Dekleva 

Minimalismo 
(Minimalizem) 

 
Nos dirigimos hacia el último aposento, al final del pasillo. 

No hay ni cama ni escritorio. Solamente 

un camisón de maternidad cuelga sobre el espejo 

haciéndonos más fácil dar un paso 

a espaldas de la luz. 

 

 
   (Minimalizem, Kraljestvo znamenj, 2013) 

 

   V španščino prevedla Olivia Ávila Ruiz  

   (v sodelovanju z Andrejem Pleterskim) 

 

 

 

 

 

 

Milan Dekleva  

Conocimiento 
(Znanje) 

 
Aún desconocemos 

cómo el concepto de fotosíntesis 

transcurre en invierno. 

 

 
   (Znanje, Kraljestvo znamenj, 2013) 

 

   V španščino prevedla Olivia Ávila Ruiz  

   (v sodelovanju z Andrejem Pleterskim) 
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Milan Dekleva 

 

Rebeldes 
(Uporniki) 

 
Me miras con sorpresa 

como si yo tuviera demasiadas habitaciones 

y un ático excesivamente alto. 

Sí, esto también es amor, 

el desvanecimiento de un poema en una vieja casa 

donde: clic, clic, clic 

los niños mudaban la piel en revolucionarios. 

 

 
   (Uporniki, Kraljestvo znamenj, 2013) 

 

   V španščino prevedla Olivia Ávila Ruiz  

   (v sodelovanju z Andrejem Pleterskim) 
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Milan Dekleva 

 

Un poema de amor 
(Ljubezenska) 

 
El odio es una emoción atrevida 

que me enfrenta a Dios. Nos miramos detenidamente 

el uno al otro a través de la red, sin raquetas; 

Pienso ingenuamente en un revés cortado. 

 

El odio se apresura por mi hígado 

haciendo que hasta las hormigas huyan y se escondan. 

El odio me atraviesa la piel. 

Apesto como una mofeta empapada en ginebra. 

 

El odio es mi ruiseñor que canta 

a medianoche. Tengo miedo de las sombras, 

tengo miedo de la sombra de mi miedo. 

 

El odio pare palabras huesudas que se agitan 

en la jaula del cráneo y seguirán  

persiguiéndome tras la muerte incluso, entrando  

mundialmente con fuerza en el verso y el aliento. 

 

¡Oh, pobre odio! ¿Nadie te protegió, 

ni te abrazó cuando eras un niño? ¿Nadie  

—solo para hacerla crecer—, endeudó su vida 

por ti y te sacó fuera? 

 

           (para Feng Jianmei y su niña aún por nacer) 

 

 
   (Ljubezenska, Kraljestvo znamenj, 2013) 

 

   V španščino prevedla Olivia Ávila Ruiz  

   (v sodelovanju z Andrejem Pleterskim) 
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Milan Dekleva 

 

El presupuesto 
(Proračun) 

         17 de noviembre... 

 
Un atasco, un atasco, repito: 

¡Un atasco! 

En su conjunto, la respiración del bosque 

se ha ralentizado. 

¿Cómo podríamos nosotros, débiles, temblando de ansiedad, 

llenarnos de remordimientos por esta gran desgracia 

que nosotros mismos causamos? 

¿Cómo podríamos comprender el alma blanca 

de Jure Detela 

siguiendo hormigas hasta el borde 

del horizonte? 

La Señora Muerte camina por nuestra calle. A las tres 

de la mañana, 

antes que el repartidor de periódicos. 

Va con calma, viste un tanga. Ella no tropieza, pese a que 

el concejal municipal responsable de asuntos locales escribió 

que los fondos para el pavimiento 

no se asignarían hasta el próximo año. 

 

 
   (Proračun, Kraljestvo znamenj, 2013) 

 

   V španščino prevedla Olivia Ávila Ruiz  

   (v sodelovanju z Andrejem Pleterskim) 
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Milan Dekleva 

Un Ramo 
(Šopek) 

 
Cuando el dolor alza su voz, 

los días se vuelven un ramo 

de flores arrancadas. 

 

 
   (Šopek, Kraljestvo znamenj, 2013) 

 

   V španščino prevedla Olivia Ávila Ruiz  

   (v sodelovanju z Andrejem Pleterskim) 

 

 

 

 

 

Milan Dekleva 

Adjetivos 
(Pridevniki) 

 
El útero inseminado busca el lenguaje del látigo. 

El río envenenado sueña con truchas 

que recitan la Divina Comedia. 

Los amantes ofendidos piensan en 

Guantánamo y en la pensión estatal. 

El viento agotado anhela el Muro de Berlín 

colmado de argamasa hasta caer muerto. 

Los filósofos que charlan están a la espera  

de la resurrección de la historia. 

Los miserables humillados están deseando llenar 

de belleza el conjunto vacío. 

 

El poema asesinado asesina. 

La línea final se desvanece en la eternidad. 

 

 
   (Pridevniki, Kraljestvo znamenj, 2013) 

 

   V španščino prevedla Olivia Ávila Ruiz  

   (v sodelovanju z Andrejem Pleterskim) 
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2020 

 
PREVEDENA NOVEJŠA SLOVENSKA POEZIJA 

za odrasle 

 

Esad Babačić 

 
V španščino prevedla  

Olivia Ávila Ruiz  
(v sodelovanju z Andrejem Pleterskim) 
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 Esad Babačić (Liubliana, 1965) es un poeta, periodista y escritor esloveno en 

prosa que comenzó su carrera artística como líder y letrista de la aclamada banda de 

punk Via Ofenziva. Como periodista, publica columnas en varios periódicos, y además 

ha trabajado para la radio y televisión nacional eslovena. Además, durante un tiempo 

trabajó como escritor para una agencia de marketing. Ha publicado doce colecciones 

de poesía y ha actuado en dos largometrajes. Babačić ha realizado lecturas de poesía 

en toda Europa y ha participado en prestigiosos festivales literarios (incluyendo las 

Tardes de Poesía de Struga en Macedonia y el Festival Internacional de Autores en 

Toronto). Su poesía ha sido traducida a varios idiomas y ha recibido varios premios, 

incluyendo el »Velenjica – Copa de la Inmortalidad« premio a »una década de 

destacada obra poética en el siglo XXI«. También ha sido nominado a los dos mejores 

premios de poesía eslovena, el Premio Veronika y el Premio Jenko, más recientemente 

por su colección Cortados del cielo (Odrezani od neba, 2018). Algunos de estos poemas 

(así como otros anteriores) se presentan aquí traducidos al español. La poesía de Esad 

Babačić se caracteriza por una notable combinación de melancolía, sabiduría y humor 

bondadoso. El resultado son a menudo poemas elípticos, sencillos solo a primera vista. 
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Esad Babačić 

 

Zunanje zvezde 

 
Smrt nekaterih ljudi 

je tako žalostna, 

da o nji nikdar več 

ne spregovorimo. 

Samo tiho smo 

in strah nas je, 

kdaj se bo ponovila, 

dokler nekega dne 

žalosti ne zamenja bes, 

poln kristala  

iz neizjokanih solz, 

bes, ker nismo  

jokali več, 

ko je bilo potrebno, 

bes, ker smo se 

morali smejati 

zaradi lepega 

in pozabljati 

na milost, 

ki ostane sama, 

s tistimi,  

ki so še vedno 

tam zunaj, 

za tišino zvezd …  

 

 
   (Odrezani od neba, 2018)    
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Esad Babačić 

 

Las estrellas exteriores 
(Zunanje zvezde) 

 
La muerte de algunas personas 

es tan triste 

no se habla sobre eso 

nunca más. 

Tan solo permanecemos en silencio 

con miedo de que 

se repita de nuevo, 

hasta que un día, 

la tristeza es reemplazada 

por la furia, 

un gran cristal 

creado con lágrimas no vertidas, 

la furia a la que no  

lloramos más 

cuando era necesario, 

la furia a la que 

tuvimos que sonreír 

solo para mostrar 

y olvidar 

la gracia 

que queda sola 

con aquellos 

que aún están 

ahí afuera, más allá 

del silencio de las estrellas... 

 

 
   (Zunanje zvezde, Odrezani od neba, 2018) 

 

   V španščino prevedla Olivia Ávila Ruiz  

   (v sodelovanju z Andrejem Pleterskim) 
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Esad Babačić 

 

La retirada 
(Umik) 

 
Uno de esos días 

en los que nadie se defiende 

porque nadie está atacando. 

Con los estadios vacíos 

y un empate, 

la mejor puntuación para todos. 

Con las cuerdas bajadas 

bajo de las rodillas 

y los cinturones colgando 

en las puertas 

que alguien olvidó cerrar, 

sin que le importe en absoluto. 

Con el vacío 

de vuelta a las afueras. 

Con el semáforo parpadeando para sí mismo. 

Con cortinas haciendo el amor con las ventanas 

y el pobre poder de búsqueda. 

Contigo, que tan solo te sientas en la esquina, 

buscando la raíz de la palabra 

silencio. 

 

 
   (Umik, Odrezani od neba, 2018)  

 

   V španščino prevedla Olivia Ávila Ruiz  

   (v sodelovanju z Andrejem Pleterskim) 
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Esad Babačić 

 

Un poema ingenuo 
(Naivna pesem) 

 
Eras una persona buena, 

demasiado buena. 

Y a todos 

les gustabas  

mientras no dejabas 

de ser así, 

complaciéndoles 

en todo 

girando la mejilla 

dos veces 

cuando 

alguien 

perdía el control 

accidentalmente. 

Todo 

lo que tenías 

era 

que nunca  

creíste  

a nadie, 

y el orgullo 

que solías 

esconder 

cuidadosamente. 

Mientras tú 

eras amable 

con ellos 

ellos te dejaban 

ser, 

pero la primera vez 

que tú no  

les  

complaciste, 

te dijeron 

que fueras 

una persona agradecida, 

ellos te dejaron 
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ser 

una persona  

buena, 

demasiado buena. 

 

 
   (Naivna pesem, Prihodi, odhodi, 2013) 

 

   V španščino prevedla Olivia Ávila Ruiz  

   (v sodelovanju z Andrejem Pleterskim) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esad Babačić 

El rezo de la mariposa  
(Molitev metulja) 

 
Te abres una vez, 

te cierras una vez.  

Empleas toda la misericordia.  

Y mueres. 

 

 
   (Molitev metulja/Gebet des Schemetterlings, 2014) 

 

   V španščino prevedla Olivia Ávila Ruiz  

   (v sodelovanju z Andrejem Pleterskim) 
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Esad Babačić 

 

Lorca 
(Lorca) 

 
Te aprieto 

hasta que empieza a sangrar 

hasta la última 

parada 

de la ambulancia 

que cesó 

su prisa 

porque 

ya 

era 

demasiado tarde. 

Soy consciente 

de que  

pronto estarás 

verde 

de nuevo 

para siempre. 

 

 
   (Lorca, Odrezani od neba, 2018) 

 

   V španščino prevedla Olivia Ávila Ruiz  

   (v sodelovanju z Andrejem Pleterskim) 
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2020 
 
PREVEDENA NOVEJŠA SLOVENSKA POEZIJA  

za odrasle 

 

Lucija Stupica Enbohm  

 
V španščino prevedla  

Olivia Ávila Ruiz  
(v sodelovanju z Andrejem Pleterskim) 
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 Lucija Stupica (Celje, 1971) es una poeta y diseñadora de interiores eslovena. 

Durante muchos años, escribió artículos sobre diseño y arquitectura en las revistas Hiše 

y Gloss. Comenzó a publicar sus poemas en revistas literarias en el año 1997. Su debut 

poético Violonchelo al sol (Čelo na soncu, 2000) le hizo ganar el premio Pájaro Dorado y 

el Premio de la Feria del Libro de Eslovenia por el mejor libro debut. A esto le siguieron 

otros tres libros de poesía, El cazador de viento (Vetrolov, 2004), La isla, la ciudad y otros 

(Otok, mesto in drugi, 2008) y el más reciente, Puntos de fuga (Točke izginjanja, 2019). 

Stupica ha recibido dos premios literarios internacionales, el premio alemán "Hubert 

Burda" en 2010 para poesía juvenil, y el premio sueco "Klas de Vylder" de 2014, para 

autores inmigrantes. Sus libros han sido traducidos al sueco, croata, serbio y 

macedonio. Stupica aparece en numerosas antologías internacionales, más 

recientemente en Grand Tour: Reisen durch die junge Lyrik Europas (2019). Es la 

cofundadora del Festival Pranger en Eslovenia, una reunión anual de poetas, críticos 

literarios y traductores de poesía. Lucija Stupica vive en Suecia desde 2011. Los 

poemas que aquí se traducen al español ha sido tomados de Puntos de fuga. La poesía 

puede intentar volver al pasado mítico y abordar brevemente la posibilidad de vidas 

alternativas, pero su principal desafío en esta colección parece ser el tratar de 

comprender, al menos en cierta medida, el mundo (externo) que lo penetra 

constantemente. La identidad del hablante se reestablece ahora también como una 

función social relacionada con la familia, los antepasados y las expectativas de los 

demás. 
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Lucija Stupica 

 

Vrstice o pisanju 

 
Miza je postavljena ob okno. Verjetno je odgovor 

v gibanju, vetru, veje same niso dovolj, to gibanje, 

ki ga potrebuješ za pisanje, gibanje ljudi in listov, 

ki padajo na tla, 

ali vej pozimi, ko se lomijo ob mrazu, 

ptic, ki padajo, njihovi leti so mnogokrat strmi, 

skoraj navpični. 

Hočem videti, kako se dežne kaplje dotikajo tal 

in razlivajo v prst in snežni kosmi sedajo 

na ciprese in oblikujejo kape. In meje. 

 

 
   (Vrstice o pisanju, Točke izginjanja, 2019) 
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Lucija Stupica 

Unas líneas sobre la escritura 
(Vrstice o pisanju) 

 
La mesa está colocada junto a la ventana. Quizás la respuesta yazca 

en el movimiento, en el viento, las ramas no son suficientes, 

el movimiento que necesitas para escribir, el movimiento 

de la gente y las hojas cayendo sobre el suelo, 

o las ramas en época invernal, quebrándose en el frío, 

o los pájaros cayendo, con su vuelo a menudo empinado, 

casi vertical. 

Quiero ver las gotas de lluvia tocando el suelo, 

vertiéndose en la tierra, y los copos de nieve sentados 

sobre los cipreses, formando capas. Y fronteras. 

 

 
   (Vrstice o pisanju, Točke izginjanja, 2019) 

 

   V španščino prevedla Olivia Ávila Ruiz  

   (v sodelovanju z Andrejem Pleterskim) 
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Lucija Stupica      / V španščino prevedla Olivia Ávila Ruiz (v sodelovanju z A. Pleterskim) 

Pastel chino       
(Kitajska torta; Točke izginjanja, 2019) 

 
Dijo que ella misma hornearía el pastel. 

La receta de su madre, todavía en alemán, 

con la inclinada letra de un cuaderno de ochocientas páginas  

de la escuela del hogar de Graz, con la cubierta de cuero. 

Ella recuerda, puede verla— 

era casi al final de la doble monarquía 

en su hotel en Estiria—  

escribiendo nuevas recetas en su dialecto 

de Carniola, casi extranjero, 

para después lanzar una mirada al más joven, 

secándose las manos en el delantal blanco, y luego apresurándose 

para comprobar, por última vez, si todos están haciendo su trabajo. 

 

La letra entra en el lugar, el tiempo ahora diferente, 

pero con el mismo cuenco de cobre. Primero, los huevos. 

Su marido está en un viaje de negocios, los niños en el patio trasero, 

los muebles restantes sugieren que mientras tanto hubo una guerra. 

Una segunda ya. Años de destrucción. Luego el azúcar. 

La mesa está cubierta con el más fino mantel, 

los tenedores del postre y la vajilla están colocados meticulosamente. 

Ella había leído la carta a primera hora de la mañana. La harina. 

Su prima de Liubliana: es complicado, 

pero mantendré a tu hija conmigo de alguna manera. 

Cada día, ella crea la imagen. La levadura. 

 

Todo lo que está mal en esta imagen 

lo está en la vida de ella. Es difícil entender. 

El pastel chino. China-Torte. 

Quizás no haya absolutamente nada detrás de este nombre, 

es solo un nombre, elegido para discrepar. 

 

Dijo que ella misma hornearía el pastel. No hay instrucciones. 

Irrevocablemente llega la hora. Cuando todas las pérdidas ya no pueden  

nacer y no se puede creer en los pequeños regalos de la vida cotidiana. 

El pastel está sobre la mesa. Ella se dirige hacia fuera, hacia el patio trasero, 

una ligera brisa de verano levanta la ropa del tendedero 

expandido a lo largo de la larga fachada, los colores brillantes en la brisa. 

El estado de ánimo de las aves es carnavalesco 
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Lucija Stupica 

 

Historia 
(Zgodovina) 

 
Pasado un rato, el paseo por la ciudad no 

me agita más. Su mundo está explotado y envejecido 

como una prostituta tailandesa en su adolescencia. 

Todo es una fiesta pobremente coreografiada. 

Y esta calle, una mera fachada. 

Lo mismo ocurre con las salas del museo. Los grandes hombres 

cuelgan de las paredes, listos para los próximos siglos, 

mientras que las mujeres se esconden tras de las puertas, solo 

ocasionalmente al presionar el pomo con sus dedos, 

asoman sus cabeza y sonrisas, y después, inmediatamente  

vuelven a sus enormes salas para escribir la historia. 

 

 
   (Zgodovina, Točke izginjanja, 2019)  

 

   V španščino prevedla Olivia Ávila Ruiz  

   (v sodelovanju z Andrejem Pleterskim) 
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Lucija Stupica 

 

Los tulipanes de Suecia 
(Tulipani iz Švedske) 

 
Nieve en marzo. Un camión de basura nos bloquea el camino, 

un gentil gigante salta de su asiento, agitando los brazos, 

Solo iros, iros, deja que os ayude, en inglés, 

y un poco en sueco, yo trato de decir que lo lograremos 

mientras la niña sentada en su trineo se sumerge en la nieve fresca. 

El roce de los copos de nieve, las disculpas, 

¿Qué está diciendo, mamá? 

Y yo: está bien, de verdad, todo está bien. 

Me gusta la nieve, dice el niño. 

El gigante no lo entiende. 

Más tarde, me lo encuentro de nuevo. 

Espera, espera, dice. Solo pensé en ti. 

Dos manojos de tulipanes ya desechados 

con celofán transparente se etiqueta Från Sverige. 

Os amo a todos, os amo a todos, 

él alza sus brazos al cielo, 

como si también quisiera abrazar 

los copos de nieve que siguen cayendo. 

 

 
   (Tulipani iz Švedske, Točke izginjanja, 2019)  

 

   V španščino prevedla Olivia Ávila Ruiz  

   (v sodelovanju z Andrejem Pleterskim) 
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Lucija Stupica 

 

Las cosas tal y como son 
(Stvari, kot so) 

 
Dejas libros en diferentes lugares. 

A veces, los recoges, 

Después lees, en voz alta. 

Durante días paso por delante 

quitando el polvo. 

 

Puedo sentirlo, he perdido algunas extremidades. 

Quizás hasta la lengua. 

Un dolor insoportable. 

La imposibilidad de poner las cosas en palabras. 

En lugar de los libros, leo la habitación. 

Me la sé de memoria. 

También quito el polvo de la habitación. 

Sin los libros y las fotos, 

estaría vacía. 

Se llena con vosotros dos cuando entráis. 

 

Las palabras me tientan de nuevo, 

de vuelta al idioma que nunca es 

capaz de poner en palabras 

las cosas tal y como son. 

 

 
   (Stvari, kot so, Točke izginjanja, 2019)  

 

   V španščino prevedla Olivia Ávila Ruiz  

   (v sodelovanju z Andrejem Pleterskim) 
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2020 
 
PREVEDENA NOVEJŠA SLOVENSKA POEZIJA 

za odrasle  

 

Lucija Stupica 

 
Iz slovenščine v angleščino prevedel  

Andrej Pleterski 
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 Lucija Stupica (Celje, 1971) is a Slovene poet and interior designer; she wrote 

articles on design and architecture in Hiše and Gloss magazines for many years. She 

started publishing her poems in literary journals in 1997. Her poetry debut Cello in the 

Sun (Čelo na soncu, 2000) won her the Golden Bird Award and the Slovene Book Fair 

Award for the best debut book. It was followed by three more books of poetry, The 

Windcatcher (Vetrolov, 2004), The Island, the City, and Others (Otok, mesto in drugi, 

2008), and, just recently, Vanishing Points (Točke izginjanja, 2019). Stupica is the 

recipient of two international literary awards, the 2010 German “Hubert Burda” 

Award for young poetry, and the 2014 Swedish “Klas de Vylder” Award for 

immigrant authors. Her books have been translated into Swedish, Croatian, Serbian, 

and Macedonian, and she is represented in numerous international anthologies, most 

recently in Grand Tour: Reisen durch die junge Lyrik Europas (2019). She is a co-founder 

of the Pranger Festival in Slovenia, an annual gathering of poets, literary critics, and 

poetry translators. Lucija Stupica has lived in Sweden since 2011. The poems translated 

here into English are taken from Vanishing Points. Poetry may attempt to return to the 

mythic past and touch upon the possibility of alternative lives, but its main challenge 

in this collection seems to be to try to understand, at least to some extent, the (external) 

world which constantly penetrates it. The speaker’s identity is now being re-

established also as a social function related to family, ancestors and expectations of 

others. 
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Lucija Stupica 

 

Vedeževalka 

 
Videla sem svet in življenje; 

bilo je lepo in polno sonca. 

Ivana Kobilca 

 
Dekličin pogled spreminja konture, 

mlada ženska drugi prerokuje z dlani, 

tema prekrije svetlobo, gozd je, ne jasa, 

nekaj sončnih žarkov skozi listje, skozi veje, 

šelestenje, poglej, vidiš, in druga se nagne naprej 

nad svojo levo dlan, rahla rdečica, morda zadrega, 

tam, ob drevesu za njima, čepi deklica prekrižanih rok, 

ne vedoč, da bo njen nasmeh na končni sliki izginil, 

morda že z glasovi gozda, morda z utripom srca, 

kasneje, ko bo zgodba povzeta in povedana, 

skrivnost odkrita, tisto prerokovanje izpred let, 

vrnilo se je, slikarka se spomni vsega, kar spomin 

obnovi in niso več besede, le poteze na platnu so, 

in ona, osvobojena v svetu, prikrajšana za dom, 

jih nanaša na razpeto laneno površino, 

spreminja barve, konture, igra se 

s svojim življenjem, v sebi, na sebi, vedno. 
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Lucija Stupica 

 

Fortune-teller 
(Vedeževalka) 

 
I have seen the world and life; 

it was beautiful and full of sunshine. 

Ivana Kobilca 

 
The girl’s expression is changing its contours,    

a young woman is reading the other one’s palm, 

darkness conceals the light, it is a wood, not a clearing, 

a few sunrays coming through the foliage, through the branches, 

a rustling, look, you see, and the other one leans forward  

over her left palm, a slight blush, embarrassment perhaps; 

over there, by the tree behind them, a girl is crouching, her arms folded,   

unaware that her smile in the final picture will vanish, 

perhaps already with the voices of the wood, perhaps with the heartbeat, 

later, once the story is summed up and told, 

the mystery unraveled, the fortune-telling of years ago, 

it has returned, the painter remembers everything that memory  

restores, and there are no words anymore, just the strokes on canvas, 

and herself, liberated in the world, deprived of home,  

pasting them on the stretched linen surface, 

changing the colors, the contours, playing 

with her life, in herself, on herself, always. 

 

 
   Iz slovenščine v angleščino prevedel Andrej Pleterski 
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Lucija Stupica                     / Iz slovenščine v angleščino prevedel Andrej Pleterski 

 

Chinese Cake 

 
She said she would bake the cake herself. 

Her mother’s recipe, still in German, 

in the slanted handwriting of an eight-hundred-page notebook 

from the Graz domestic school, leather-bound.      

She remembers, she can see her— 

it was almost at the end of the double monarchy 

in their hotel in Styria— 

writing down new recipes in her Carniolan  

dialect, almost a foreigner, 

then throwing a glance at the youngest one,  

wiping her hands in the white apron, then rushing off 

to check, for one last time, whether everybody is doing their job. 

 

The handwriting is entering the place, the now different time, 

yet with the same copper bowl. First, the eggs. 

Her husband is on a business trip, the children in the backyard, 

the remaining furniture suggests there had been a war meanwhile. 

A second one already. Years of destruction. Then the sugar. 

The table is draped in the finest tablecloth, 

the dessert forks and the chinaware are meticulously arranged. 

She had read the letter first thing in the morning. The flour. 

Her cousin from Ljubljana: It’s hard, 

but I’ll keep your daughter with me somehow. 

Every day, she creates the image. The baking powder.    

 

All that is wrong in this image 

is her life. It’s hard to understand this. 

The Chinese cake. China-Torte. 

Perhaps there is absolutely nothing behind this name, 

just a name, chosen to differ. 

 

She said she would bake the cake herself. No instructions. 

Irrevocably comes the hour. When all the losses cannot be born   

anymore and one can no longer believe in the little presents of everyday life. 

The cake is on the table. She heads outside, for the backyard, 

a light summer breeze is lifting up the washing on the clothesline 

stretched along the long facade, the bright colors in the breeze. 

The birds are in a carnivalesque mood. 
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Lucija Stupica 

 

The Bed  

  
We’re standing in front of a painting. 

Wrinkled bedding, 

two pillows left behind, 

the silhouettes of an invisible body— 

the traces of everything remaining 

after loving, in isolation, 

after youth, in aging, 

after leaving, in waiting. 

We tell possible stories, 

about someone sleeping alone, 

about not being able to sleep, 

about looking for someone else. 

We attempt to enter the picture, the space, 

then to withdraw and hear, feel the difference, 

read the anatomy of an absent body. 

Our attempts bring us to the unspeakable. 

We end up in white shirts, alongside 

the bed, which is still awaiting its time.  

  

A few moments earlier:  

We’re sneaking in a ring of streets, 

lying parallel, less accessible, 

to hide in a world belonging to ourselves only, 

as always, not at all commonplace. 

Yet our ways eventually lead up to the Piazza. 

This is the painter I was telling you about, remember? I say 

as we run down the stairs of the museum hand-in-hand, 

all fired up in the fresh promise of love, 

oblivious of the expiration date marked somewhere.  

 

 

   Iz slovenščine v angleščino prevedel Andrej Pleterski 
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Lucija Stupica 

 

In her absence 

 
i looked through the window 

one more time 

a short driveway 

with a white scooter parked on it  

and a priest wearing a straw-hat 

a rather unusual picture 

was already walking toward the entrance 

scratching his beard 

a warm smile and a handshake 

you’re not from here 

no 

my wife isn’t either 

tell me more about yourself 

her blanket tossed over the chair 

a year of diagnoses then the call 

what do you think of first 

when you think of the late woman 

but even so 

even so i’d come 

too late 

secretly i know  

just as she lives in her son 

he will in our daughter  

this room 

i think 

her piano in silence 

awkward laughter at the table 

an interlacement of entangled words   

a conversation about the service 

how 

we love one another 

empty spaces 

are always loud 

that morning  

everything was about life 

both cats  

the ginger one and the black-and-white one   

were still looking for her 
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so many photos 

how  

will we arrange them    

and the summer 

we are talking now 

over a glass of water 

it had started off so promisingly 

 

 

   Iz slovenščine v angleščino prevedel Andrej Pleterski 
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Lirikonfestovo podnebje 2020 

 

 

19. KNJIŽEVNO SREČANJE 

Z MEDNARODNIMI GOSTI 

 

LIRIKONFEST  

VELENJE 
 

 

 
 

FESTIVAL LIRIČNEGA IN POTOPISNEGA OBČUTJA 

REZERVAT ZA POEZIJO 
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FESTIVALNE NAGRADE IN PRIZNANJA 2020 
 

 

Vseslovensko / potopisno 

 

KRILATA ŽELVA 
 

književna nagrada 

za najboljši slovenski potopis 

preteklega leta 

 
LAVREATI 

 

2017 – Agata Tomažič / Zakaj potujete v take dežele?    
  (Cankarjeva založba/Mladinska knjiga, 2016) 
2018 – Dragan Potočnik / Pesem za Sinin džan  
  (Založba Pivec, 2017)   
2018 –Aleš Šteger / Na kraju zapisano 6:  
  Solovki … (Beletrina, 2017)    

2019 – Jakob J. Kenda / Apalaška pot –  
  3500 kilometrov hribov in Amerike (ISPO, 2018)   

 

2020 – Petra Vladimirov / Evforija –  
  233 kilometrov Pirenejev ob poti do morja (UMco, 2019) 
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Nagradni bronasti kip krilata želva; stvaritev akad. kiparja Jurija Smoleta 
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 Festivalna nagrada KRILATA ŽELVA, ki jo od leta 2017 na Akademiji Poetična 

Slovenija podeljujeta Velenjska knjižna fundacija oz. Lirikonfest Velenje in 

Čitalnica Pri pesniški duši, je vseslovenska književna nagrada za najboljši slovenski 

potopis (preteklega leta).  

 Potopis je vse bolj priljubljen literarni žanr, ki pa strokovno še ni ustrezno 

opredeljen. Z nagrado želimo popularizirati potopisni žanr in prispevati k 

uveljavljanju slovenskih avtorjev_ic potopisa (prednostno literarnega).    

 

 Nagrado so doslej prejeli: Agata Tomažič (2017), Dragan Potočnik in Aleš 

Šteger (2018) ter Jakob J. Kenda (2019).   

 

 Nagrada je izkazana s festivalno listino in umetniškim bronastim kipom 

(stvaritev akad. kiparja Jurija Smoleta). Od leta 2019 je nagrada tudi denarna (1.500 

eur).  

 Večletni glavni pokrovitelj festivala: Mestna občina Velenje   

   

 
Sosvet za nagrado krilata želva 2020: 

etnologinja, svetovna popotnica in pisateljica Sonja Porle (predsednica žirije), 

literarna komparativistka Urška Zupančič in pesnik Ivo Stropnik 
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2020 
 
NAJBOLJŠI NOVEJŠI SLOVENSKI POTOPISI  

 

krilata želva  

 

Evforija – 233 kilometrov Pirenejev ob poti do morja  
(UMco, 2019) 

Petra Vladimirov 
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Ustanova Velenjska knjižna fundacija / Čitalnica Pri pesniški duši 

Lirikonfest Velenje 2020 / 19. književno srečanje z mednarodnimi gosti 

 Akademija Poetična Slovenija 

  
 

podeljujejo 

 

SLOVENSKI POTOPISKI 

Petri Vladimirov  
 

KNJIŽEVNO NAGRADO 

krilata želva 2020 
 

za najboljši slovenski potopis 

preteklega leta (2019): 
 

EVFORIJA –  

233 kilometrov Pirenejev ob poti do morja 
(UMco, 2019) 
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Petra Vladimirov (foto Bojan Puhek) 
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 Petra Vladimirov je diplomirala iz psihologije in magistrirala iz sociologije, 

od leta 2007 je zaposlena v Vzgojnem zavodu Kranj kot vzgojiteljica otrok z motnjami 

vedenja in čustovanja. V prostem času teče, da ustvarja zgodbe. Nekaj jih je napletla 

na klasičnih maratonih, v zadnjih letih pa jih je dopolnila z udeležbami na domačih in 

tujih ultratekaških prireditvah. Navdušuje se nad tekmami, ki potekajo v samooskrbi 

in tako ohranjajo prvinskost izkušnje v neokrnjenem okolju, tek pa dopolnjuje s turnim 

smučanjem in potovalnim veslanjem.  

 Leta 2017 se je z Žano Andreevo udeležila Evforije, 233-kilometrske tekaške 

preizkušnje prek andorskih Pirenejev. Tekmo je zaradi zloma noge zaključila 

predčasno. Takoj naslednje leto sta se z Žano vrnili, da poravnata račune. – (zUM) – 

Na podlagi njunih doživetij je nastal s »krilato želvo 2020« nagrajeni potopis.  

 

* * * 

 

 Bralci imamo potopise radi, a po njih le segamo – brez posebej visokih 

pričakovanj, saj so nas izkušnje izučile, da so potopisi zvečine dolgočasno čtivo. 

Dolgočasno so napisani – brez pravega navdiha in kakor da se njihovi avtorji 

požvižgajo na osnovna pravila leposlovnega pripovedništva. Petra Vladimirov – 

sodeč po njenem knjižnem prvencu z zapletenim naslovom Evforija – 233 kilometrov 

Pirenejev ob poti do morja – v nobenem primeru ne spada med suhoparne potopisce! 

Po malem zato, ker se izraža v pristnem in sočnem jeziku, ki se kar iskri od duhovitosti, 

zvečine pa zato, ker je spretna pripovedovalka zgodb. Dobrim zgodbam ljudje zmeraj 

z veseljem prisluhnemo, še zlasti če so te vsaj na prvi pogled prej igrivega kot 

poučnega značaja. Vendar pa si Petra Vladimirov letošnje krilate želve le ni pošteno 

prislužila zgolj s privlačno napisano potopisno pripovedjo, temveč predvsem z 

dobronamernimi in sočutnimi sporočili, ki jih je brez patetike in moraliziranja 

vtihotapila v to zgodbo. Zato skratka, ker je v damskem slogu pometla z vrsto splošno 

sprejetih predsodkov in odkrito neumnih prepričanj. Brez slednjih pa bomo 

nenazadnje lažje shajali tako na poti kot doma. – (S. P.)   

 

 

 Knjižni prvenec Petre Vladimirov Evforija – 233 kilometrov Pirenejev ob poti 

do morja ni le še ena od mnogih knjig o teku, ki so zadnja leta preplavile knjižni trg. 

Avtorica domiselno prepleta dve zgodbi – svojo udeležbo na istoimenski tekaški tekmi 

v Andori in pohod iz Kranja do Pirana z varovanci iz vzgojnega doma, kjer je 

zaposlena kot vzgojiteljica. – Na prvi pogled bralec mogoče ne razume povezave med 

obema zgodbama, vendar pa vsako poglavje odkrije novo plast sporočilnosti in razbija 

stereotipe tako o t. i. mladih »delinkventnih« prebivalcih zavoda kot o udeležencih 

tovrstnih tekmovanj, saj jih prehitro označimo za premaknjence, ki po nepotrebnem 

ogrožajo svoje zdravje. – Slog je dinamičen, pogovorni jezik in najstniški sleng pa sta 

prisotna ravno dovolj, da dodata občutek avtentičnosti, a nista moteča. Prisotni so tudi 

lirični opisi narave, ki stopajo v polje literarnosti, in filozofsko obarvani 

kontemplativni odstavki. Petra Vladimirov s svojim inovativnim pristopom postavlja 
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nove smernice v slovenskem potopisu 21. stoletja in spodbuja ljudi, da stopimo izven 

svojega območja udobja. – (U. Z., I. S.)  

 

 
Strokovno-umetniški sosvet UVKF/žirija za podelitev književne nagrade krilata želva 2020:   

Sonja Porle (predsednica), Urška Zupančič in Ivo Stropnik   
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Petra Vladimirov 

Iz potopisne knjige Evforija (UMco, 2019) 

 

Alpe – Adria  
(odlomek) 

 
 Z Aleksom sva potegnila naprej. Med vinogradi sva se spuščala proti Rižani in 

v poštenem potepuškem slogu je oprezal, kje bi lahko narabutal kaj grozdja ali vsaj fig, 

dokler razočaran ni ugotovil, da sezona še ni obrodila truda vrednih sadov. Prišla sva 

v dolino in ob reki zavila proti Kopru.  

 Ob vodi sva hodila zagrizeno in v tišini.  

 »Kolk je še?« je vprašal Aleks.  

 »Še malo.«  

 »Kolk je to?« 

 »Ne, vem. Še približno dve uri,« sem odvrnila na pamet.  

 »Pizdamater,« je rekel Aleks. 

 »Hja, nimaš kaj,« sem rekla jaz, s čimer sem mu želela podati priznanje, da vem, 

da je težko. Toda včasih resnično ne moreš storiti ničesar. Vsak dodaten boj je le izguba 

energije. Včasih storiš najbolje, če greš zgolj naprej. Če se korak za korakom pomikaš 

dalje, po poti skozi čas. Vse drugo se potem zgodi samo od sebe. Slej ko prej nekam 

prideš. In je drugače.  

 Hodila sva dalje v tišini. 

 »Kolk je pa še zdej?« je kmalu spet vprašal.  

 »Še dosti.« 

 »Kolk je to?« 

 »Pojma nimam. Približno osem kilometrov,« sem si izmislila kar nekaj.  

 »Pizdamater,« je spet rekel. »Jest ne grem več nikamor. Kr tuki bom,« se je 

razburil in obstal, kot bi ugasnil motor.   

 »Prav. Potem pa počakaj punce. Jaz grem dalje,« sem mirno odvrnila in skupaj 

sva nadaljevala molče.  

 »A je še velik?« je vprašal čez nekaj minut.  

 »Zdaj pa že nehaj, prav?« me je končno minilo potrpljenje.  

 »Ti povem, v čem je tvoj problem? Ti ves čas misliš le na cilj. Ves čas bi bil rad 

že tam, in ker seveda ne moreš biti takoj, si ves nervozen. Skuliraj se, samo hodi, samo 

naprej se premikaj in premišljuj o čem tretjem, tako bo cilj prišel kar sam od sebe, še 

opazil ne boš.« 

 »Sam res,« se je zamislil, »jest bi bil res rad že tam.« 

 »Okej, samo zdaj še nisi. Hodi naprej, in ko bo ura ena, boš tam, prisežem.« 

 Aleks je potihnil.  

 Usekala je peklenska vročina. Še zrak je razbeljen obstal in pletel gosto 

zadušljivo snov, ki se je oklepala telesa in lezla vanj, da je tudi to postajalo vse bolj 

mlahavo v svoji postani pregretosti. Molče, sklonjenih glav, sva se pomikala skozi vse 
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to. Prisežem, še sama bi zarjula najmanj »pizdamater«, če ne bi ob meni marširal 

mladenič, na katerega sem se trudila ustvariti zgleden vtis, a on je tedaj dajal takšnega, 

kot da mu ni niti pol toliko hudo, kot je bilo v resnici meni. Bila sva na ravnici pred 

obalo. Stopala sva po kolesarski stezi, vsakršna senca pa je izginila. Verjetno se je skrila 

še sama pred uničujočim udarom sonca.  

 Zagledala sem tablo, ki je usmerjala kolesarje do Kopra. Da je do tja le še 4,7 

kilometra, je pisalo na njej, spodaj pa je bilo narisano kolo.   

 »Vidiš, še 4,7 kilometra imava do konca,« sem končno lahko postregla z 

verodostojnim podatkom.  

 »Še sreča,« se je oddahnil Aleks. Nato se mu je posvetilo.  

 »Sam, čakte mal! 4,7 jih je za kolesarje, midva sva pa peš. Za naju jih je zih 

najmanj devet!« je kriknil v premeteni domiselnosti.  

 Namuznila sem se in pomislila, da ima fant nemara prav, tako vztrajno se je pot 

daljšala pred nama, vsem zakonom fizike navkljub.  

 »A čva laufat?« jih je Aleks ponovno skušal ugnati.  

 Stekla sva do bližnjega stebrička na stezi, kaj več bi, vsaj zame, že lahko bilo 

pogubno.  

 Znova sva tekla ob koprskem bajerju, tedaj že tako skurjena, da sem zariplo telo 

skušala kar pozabiti. Spet sva vriskala in se smejala v norosti, kot to počneš takrat, ko 

izvedeš kaj resnično butastega in predrznega in ti je že čisto vseeno za vse.  

 Kar ježila sem se od nabritosti, verjetno tudi v zmešani termoregulaciji, ko sva 

zavila v trgovsko cono. Zgrudila sem se na mehke sedeže prvega kafiča ob cesti, ko je 

ura bíla nekaj čez poldan.  

 »A sva že prišla?!« je kriknil Aleks in se sesedel poleg.  

 »Sem ti rekla, da bo minilo in da bova v cilju najkasneje ob enih,« sem ga 

spomnila na modrost in mu podala roko v priznanje.  

 Z vsem mogočim sva zalivala presušeni telesi, ko si je sposodil telefon, da 

pokliče Stanko in se ji javi z morja, kamor je ravnokar prispel. Da se ji pohvali z malce 

zasluženega pretiravanja, kako sva skoraj vso pot tekla, da je bil tako lahko prvi. Da ji 

pove, da bi takšno pot zmogli le redki in da se imamo res super.  

 Nebo so omračili težki nevihtni oblaki in prve kaplje so urezale svežino skozi 

razbeljen zrak, ko sva jih zagledala, kako se v razpotegnjeni vrsti bližajo z onega konca 

naselja. Punce so v ritmih muzike korakale skozi predmestje kot kakšna uporniška 

rokenrol banda ranih osemdesetih. Z dvignjenimi rokami so mahale, kot da se 

zmagoslavno vračajo iz krvavega uličnega obračuna, vse dokler se nama niso v 

odrešenju pridružile na oblazinjenih sedalih bifeja.  

 »Vam je bilo kaj vroče? Nama se je mešalo zadnje kilometre,« sem pričela 

analizo.  

 »Prav vama je, kaj sta pa tako furijasta,« je odvrnila Adrijana. »Me smo imele že 

oblake in je bilo prav luštno.« 

 Še one so se razkomotile na oblazinjenih sedežih in vsak je s svojo žlico zajemal 

sladoled s smetano, ki je bogatil visoke kozarce ledene kave, ko sem jih opazovala in 

premišljevala, kdo v resnici so za podobami preprostih mulcev.  
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 Poznani so mi iz okoliščin vzgojnega zavoda, kjer jim skušamo vcepiti druge 

načine in se pri tem marsikdaj znajdemo na nasprotnih bregovih. Tu pa smo si vse bolj 

podobni, vse bolj odražajo tisto, kar se poraja tudi znotraj nas. Mucki v sebi kroti 

Aleksa, jaz naprej ženem Nušo. Prva kot Valerija vso svojo bit zamaknjeno podreja 

ciljem, sama kot Irena iščem priljudno sprejetost na poti do njih. Navsezadnje sploh 

niso tako zelo drugačni, tako zelo nedoumljivi. Morda so le odsev nas, ki sami sebe 

skozi svoja življenja vedno znova vodimo do morja. Aleks, Nuša, Valerija in Irena so 

bolj kot kdorkoli drug preprosto mi sami. 

 

 

 Evforija/Andora  
 (odlomek) 

 
 Odprla sem oči in odrevenelo naredila ponoven korak. Ta ni bil rezultat volje. 

Nisem se silila vanj in si prigovarjala, bil je le avtomatična posledica neizogibnega. 

Noge niso bolele, ko sem se vzpenjala. Telo je postalo zgolj zdrizasta snov brez tonusa, 

ki je zavračala vsakršen napor. Nisem bledla in niso se mi prikazovala bitja in reči brez 

osnove, a ko sem gledala, sem se počutila, da gledam iz drugega sveta. Vse sem 

razumela, nisem bila nerazsodna in nisem počela nerazumnih stvari. Nič posebnega 

ni bilo, le tako skrajno težko je bilo udejanjiti zavest v obkrožajoči stvarnosti. Kot da so 

zavest, telo in tiste gore svetlobna leta narazen. 

 Takšna sem se pomikala navkreber in vse to sem povedala Mucki, ko sem se čez 

kratek čas le privlekla do nje. Srce mi je zavoljo hudodelne strmine spet razbijalo v 

nepredvidljivih ritmičnih obratih, hlastaje sem lovila sapo in jo tlačila v pljuča, ki so 

jih stiskali nevidni okovi, v levi rami sem zalotila bolečino in jo poimenovala infarkt.  

 »No, nehaj,« je pokomentirala Mucki brez kančka človeške topline. »Ne pozabi, 

da ti je Veronika za tekmo podpisala zdravniško potrdilo in jo boš zajebala, če boš 

umrla,« me je spomnila. Doktor Veronika je namreč ginekologinja, ki me niti v tem 

smislu ni pregledala, ko je zastavila svojo besedo. Je pa tudi prijateljica in duhovni 

guru, ki trdno verjame v moje zdravje, sploh takrat, ko me kje kaj boli in si želim 

obravnave. Na podlagi tega je tudi podpisala papirje, s čimer je zagotovila, da je moje 

telo sposobno prenesti takšno preizkušnjo. Veronika je zame nekaj tako nedotakljivega 

in sakralnega, da bi zanjo umrla z vso potrebno patetiko oziroma bi preživela, če bi 

bilo tako treba, in Mucki je prav dobro vedela, kakšnega orožja se poslužuje. »No, prav. 

Mogoče res boli le mišica,« sem se naposled vdala, a vendarle še nekaj časa opazovala, 

če se od kod bliža predsmrtni krč ali se rojeva krik slovesa.  

 Ko sva prišli v novo dolino, sem bila živa, a prevevala me je takšna trdovratna 

zaspanost, da sem obstajala le še na nekih povsem novih nivojih zavesti. Ne, to ni bilo 

običajno kinkanje in zehanje. Prežemalo je sleherno celico in odpiralo povsem neznane, 

strašljivo nepredvidljive dimenzije. Za nama je bila tretja noč na poti, in četudi bi si 

lahko nabrala že celih šest ur spanja, nisem bila prepričana, če sem si jih vsaj pol toliko. 

Več kot ura spanca na etapo ob vseh mojih mentalnih kolobocijah mi zagotovo ni 
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uspela. Lahko pa, da ga je bilo le nekaj minut, tega ni bilo moč oceniti. V vsakem 

primeru tako obupno malo, da me je še teden dni po končani tekmi pestil čisto pravi 

posttravmatski stresni sindrom. 

 Noč za nočjo mi je v snu prigovarjal glas, da ne smem spati, da spim že čisto 

preveč. Ponavljal je, da je pred nama še ogromno poti, da ne smeva izgubljati časa in 

morava karseda hitro naprej. Prigovarjal je tako vztrajno, da sem se v agoniji potila in 

se vrtela med rjuhami, vse dokler se nisem zbudila. Obsedela sem na postelji, ne vedoč, 

kje sem. Mucki sem nekajkrat skoraj vrgla pokonci, češ, vse je izgubljeno, saj sva 

zaspali.  

 Pojavil se je Angel. K sreči ne pri postelji, to bi bilo vendarle preveč delirično, 

temveč ob potoku. Takrat v tisti dolini, tistega jutra četrte etape. Še vedno ni bil takšen 

iz onstranstva, pač pa je prihajal s tega sveta. Bil je Francoz. Iskaje razumevanja pri 

vsaj nekom, sem mu povedala, da bi dala prav vse za trenutek spanja. »Petnajst 

minut,« je zatrdil, »potem si kot nov.« Nizko spodaj jutro še ni pregnalo mrzlih senc 

in rekla sem, da potrebujem sonce. »Tam gori je in tam je tudi pot,« je odvrnil in 

pokazal nekam proti nebu.  

 Vzpon iz hladne mrakobne globeli se mi je zdel nemogoč. Hkrati je bil le 

zanemarljiv kamenček v mozaiku številnih vzponov, prečenj, spustov, metrov in 

kilometrov, ki so bili še pred nama, na kar ne bi smela pomisliti niti bežno. Ker pa misli 

rade nagajajo in te preizkušajo ravno tam, kjer najbolj boli, sem si mislila točno to. Kako 

bom sploh šla do konca, če še tu gor ne morem, sem se spraševala, a morala sem se 

obvladati in ostati ravnodušna. Se ograditi pred paniko, si prepovedati reagirati in 

zgolj opazovati, kot da samo sebe zaprem za steklo laboratorija in v naslajanju čakam, 

kaj bo sledilo. 

 Videti je bilo, da sem v klanec nasproti naposled le zagrizla. A lotila sem se ga 

tako mizerno, da bi me gotovo prehiteli vsi rizično debeli, invalidi in starostni 

rekorderji, če bi se mi pridružili. Kljub temu naju ni prehitel nihče. Nikogar ni bilo 

videti, ne blizu ne daleč, ko sva višje gori prišli do jezer.  

 Tiha radost me je plaho spreletela ob spoznanju, da se v breg še vedno lahko 

premikam. Takoj nato sem si jo, tako kot paniko, grozo in obup, modro prepovedala, 

saj se stanje lahko nenadoma spet poslabša in nastopi razočaranje. Vsa čustva in 

špekuliranja so ti v takšnih situacijah le v napoto. Najbolje je zgolj obstajati brez sodb 

in želja, neprizadeto spremljati dogajanje in izvajati tisto, kar se ti zdi možno in še 

najbolj prav. Mogoče na takšnih poteh postaneš izvedenec za nirvano, v vsakem 

primeru pa prej ali slej spoznaš, da je to še najugodneje in deluje najbolje.  

 Dosegli sva nekakšne gorske pode. Lepota jutranje pokrajine je le nekako 

prodrla skozi prizmo zavesti in se prepletla z njo, da je svet postal spet 

tridimenzionalen. Lahko sem zaživela v njem in nisem ga več zgolj opazovala, kot bi 

bil prostrana slika na posnetku iz drugega časa. Prizori so se tkali skupaj z menoj in 

od tu naprej tudi spomin spet deluje v celoti.  

 Spuščali sva se in ponovno vzpenjali prek prebujajočih se trav, vedno znova do 

novih jezer, ko bi že zdavnaj lahko prečili na pot, ki je v dolgi transverzali vodila v 

dolino. Res ogromna hvala, da so nas izrecno popeljali naokoli do vseh teh lepot, sem 
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si mislila. Ko tako postaneš do lastne situacije zajedljiv, veš, da si vzel stvari v svoje 

roke in nisi več le nebogljena žrtev okoliščin. 

 Tavali sva zadaj navkreber, zdaj spet vniz, in klela sem črto na tekmovalni 

številki, ki je kazala čisto nekaj drugega. Tam smo imeli izrisan profil proge. Dajal je 

vtis, da se jim je na začetku še ljubilo upodobiti vse številne vzpetine, potem pa ne več, 

saj ko bi po sliki sodeč morali le še dol, smo šli vmes še milijonkrat gor. 

 Končno sva prišli do koče. Klinc, ni bila koča. Le bivak je bil. In sanje o 

rokovnjaškem zajtrku so se klavrno sesedle same vase. Jaz pa na skalo. »Petnajst 

minut,« sem rekla, »potem bo vse drugače.« Ležala sem tako med budnostjo in na novo 

odkritimi polji duševnih prostranstev, žrli so me alpski komarji, ko je Mucki 

premišljevala, če bi ukradla napolitanke, ki so ob spalni vreči samevale na pogradu v 

kamnitem zatočišču.  

 Naposled sva pomalicali pest čokolade, mandljev in rozin, ki jo je Mucki 

privlekla iz skritih zalog, in zazdelo se mi je, da bo, četudi povsem neverjetno, ptič 

vendarle vstal iz pepela. Ne bi bilo legende, če se to res ne bi dogajalo, in človek nikoli 

ne bi osvajal najvišjih vrhov sveta, prečkal širnih prostranstev in tekal v nedogled, če 

ne bi bilo teh čudodelnih preobratov.  

 Morda izvirajo iz spreobrnjenega duha in je bilo vse prej le zmota, napačna 

interpretacija, podpora dvomom in odsev strahov. Ali pa se spremembe najprej in 

resnično zgodijo v opomoglem telesu, ki potrebuje vsaj malo prizanesljivosti in vsaj 

osnoven tretma. Lahko, da vzniknejo iz skritih rezerv, ki se jih, dokler ni res nujno, 

sploh ne zavedaš in imaš v resnici zaloge za na konec sveta. 

 Nemara se zgodi vse to naenkrat, eno z drugim, in lahko bi rekla, da sem bila 

skoraj čisto v redu, ko sva hodili dalje čez dolge trave visoko nad dolino, če se mi ne 

bi zdelo že kar malce žaljivo. Čemu potem zaton zavesti, telesni zdriz in razkroj vsega 

človeškega? Čemu potem infarkt? Skorajšnji krik slovesa, zasluženi vnebohod 

pravičnega? Nemara ima Mucki celo prav in sem res kraljica. Drama queen. Kraljica 

teatra. Tako sem hodila in premišljevala, dokler se nisem razveselila čudno trobečega 

zvoka s sedla nad seboj. Imam vsaj prisluhe, sem se potolažila. A zvok je bil stvaren. 

Pozdravljal je nekoga, ujetega v 170-kilometrski krog, ki je ravno prihajal tja na eno 

izmed njegovih okrepčevalnic.  

 Tudi mi smo bili ujeti. Natanko tako sem se počutila. Ujeti v pot. Ki je 

neizprosna, kot si neizprosen sam, ko si ne dovoljuješ umika. Izbral si si jo in moraš 

skozi vse to, karkoli že se zgodi.  

 Ko sem se vse preteklo leto pripravljala na ta dogodek, sem skušala pot 

ponotranjiti. Vedno sem tekla brez ure, ki bi preverjala čas in kilometre. Marsikdaj sem 

tekla celo brez načrta. Daleč in dolgo. Da ne bi bilo pomembno nič drugega, le 

pomikanje naprej, da je tega čim več in da to postane dejstvo, ki osvobaja. Bulšit, sem 

si rekla zdaj. Kot bi nas zaprli v labirint brez konca in mi se pijani kot vešče pod lučjo 

zaletavamo v njegove pregrade v brezupnih poskusih rešitve.  

  



205 
 

Vseslovensko / potopisno 

 

MLADA ŽELVA 
 

festivalno priznanje  

za najboljši kratki potopis  

mladih slovenskih popotnikov 

 

 
 
 
 

 

 Festivalno priznanje »mlada želva«, ki ga od leta 2020 na Akademiji Poetična 

Slovenija podeljujeta Velenjska knjižna fundacija oz. Lirikonfest Velenje in 

Čitalnica Pri pesniški duši, je priznanje za najboljši kratki potopis mladih 

slovenskih popotnikov, starih od 16 do 26 let, napisan v slovenskem jeziku in izborno 

prvič objavljen/predstavljen v festivalni antologiji Lirikon21.  

 

 S festivalnima priznanjema »mlada želva« (za najboljši kratki potopis mladih 

slovenskih popotnikov, starih od 16 do 27 let) in »modra želva« (za najboljši kratki 

potopis izkušenih slovenskih popotnikov, starih nad 27 let) ob festivalni nagradi 

»krilata želva« (za najboljši slovenski potopis, knjižno objavljen v preteklem letu, 

želimo spodbujati in popularizirati potopisni žanr ter prispevati k uveljavljanju 

slovenskih avtorjev_ic slovenskega potopisa (prednostno literarnega). 
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2020 
 
NAJBOLJŠI KRATKI POTOPISI  

MLADIH SLOVENSKIH POPOTNIKOV 
(od 16 do 26 let)  

 

mlada želva  

 

Azijski krog 

Katja Sluga 
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Katja Sluga (osebni arhiv) 

 

 

 Katja Sluga (1995) je magistrska študentka japonologije na Oddelku za azijske 

študije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Ukvarja se s fotografijo, glasbo in 

včasih napiše kakšen potopis. Svoj prosti čas preživlja na potovanjih in uživa ob branju 

knjig, s katerimi lahko potuje v druge svetove.  
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Veduta Dohe (foto Katja Sluga) 

 

 

 

 
 

 Katja Sluga 

 

 AZIJSKI KROG 

 
 Avgust je in neučakani sediva na letališču v Zagrebu. Jaz in moja sošolka Lija. 

Sediva na tistih nekaj sedežih, ki jih to letališče premore. Jutro je in ljudi je bolj malo. 

Tako sva lahko kraljevsko zasedli celo dva sedeža. Nazadnje sem na tem letališču za 

prijavo na let čakala sede, kar na kovčku. Vsakič, ko obiščem to letališče, se vprašam, 

ali ni že čas, da bi ogromni prazni čakalni dvorani zapolnili s primernim številom 

sedežev. Morda so jih pa že, ne vem, že dolgo nisem bila tam. 

 Neučakani sva že od zgodnjega jutra, ko sva pričeli z vožnjo iz Ljubljane do 

Zagreba. Neučakani sva, da začneva najino zastavljeno potovanje – potovanje po Aziji. 

Najin glavni cilj in najdaljši postanek bo Okinawa – ležerno sprehajanje po tropih, 

poležavanje na plaži in kopanje, po slikah sodeč, v kristalno čistem morju. Ostale 

postojanke so le fizični napor in izgovor, da si lahko potem zasluženo odpočijeva na 

Okinawi. Preden pa bova stopili na kakšno okinavsko peščeno plažo, bova najprej 

zakopali stopala v arabskem pesku Katarja.  
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Katja Sluga / Azijski krog 

 

 Katar 

 

 Na letališču pristanemo nekaj čez četrto. Imava še 10 ur tranzita na voljo, preden 

bova nadaljevali pot do Bangkoka. Še pred odhodom sva namensko rezervirali letalski 

karti z daljšim tranzitom, da ga lahko izkoristiva za ogled še kakšne države. Katar se 

je zdela praktična in logična odločitev, saj ima eno izmed najboljših letalskih linij na 

svetu – (prijazne in potrpežljive stevardese, ki so mi razložile, kaj imam na voljo za 

zajtrk, ko sem še na pol spala; kako sem bila vesela, ko sem z zamikom dojela, da imam 

lahko krof za zajtrk; krofe imam res rada, pa ne samo za pusta) –, poleg tega Slovenci 

ne potrebujemo vize, če bivamo manj kot 90 dni, ali pač?  

 Na uradni spletni strani državne uprave še zmeraj piše, da Slovenci 

potrebujemo vizum za vstop v državo. Na uradni spletni strani katarske linije pa piše, 

da spada Slovenija v skupino držav, ki ne potrebuje vizuma do 90 dni. Tako sva se 

odločili, da bova verjeli kar letalski liniji in bova poskusili vstopiti v Katar. Če ne, pa 

bova enostavno obsojeni na deseturno posedanje po letališču. Prvi izziv je bil že to, da 

najdeva pravo pot z letališča, ki je res ogromno. Po nekaj neuspelih poskusih sva le 

našli izstopno točko. Trepetajoč sva čakali, ali nama bodo dejansko pustili, da vstopiva 

v državo. Kako nama je odleglo, ko nama je zelo resna uslužbenka poštempljala potni 

list in izrekla: »Dobrodošli v Katarju!«  

 

 Hop On Hop Off bus  

 

 Doha, glavno mesto Katarja, je od letališča oddaljena kakšne pol urce, odvisno 

od tega, v kateri del mesta potuješ. Prometne povezave so dobre in raznolike. Veliko 

jih je namenjenih prav turistom, saj Katar intenzivno oglašuje in vlaga v turistično 

ponudbo, da bi pritegnili čim več tujcev.  

 Odločili sva se za najcenejše prevozno sredstvo – Hop On Hop Off bus. Za pet 

ameriških dolarjev se lahko s krožnimi avtobusi, ki ustavljajo pri glavnih 

znamenitostih, voziš neomejeno štiriindvajset ur. 

 Izstopili sva kar na prvi postaji. Še pred sončnim zahodom sva želeli videti 

mestno veduto. Pred nama so se izrisali nebotičniki, ki so zgledali kot stekleničke 

parfuma. Po nekaj obveznih fotografijah vedute in okolice sva odšli na avtobusno 

postajo počakat naslednji krožni avtobus. Nakar dva starejša gospoda pritečeta čez 

cesto in naju ustavita. Nama ni popolnoma nič jasno, kaj si želita od naju. Poleg tega, 

ker potujeva sami, sva toliko bolj previdni. Izkaže se, da zastonj delita vodo, saj je, 

mesecu avgustu primerno, tam zelo vroče (tudi nad 45 stopinj). Za nama sta podelila 

vodo še mimoidočim tekačem in sprehajalcem. Res sva bili prijetno presenečeni.  

 Nadaljevali sva z vožnjo do centra mesta. Ustavljali sva se na različnih postajah 

in se sprehajali med nebotičniki. Vedno znova sva srečevali iste turiste, ki so tako kot 

midve, izkoristili tranzit (dva sva potem srečali še na Tajskem). Tistih nekaj domačinov 

se je pred vročino skrivalo v restavracijah in trgovskih centrih. V enega izmed njih sva 
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se odpravili tudi midve. Želeli sva na hitro poskusiti nekaj domače hrane in preveriti, 

kaj ponujajo v njihovih supermarketih. Ostala sem brez besed. Pred mano so bile 

neskončne police, lične, barvno usklajene, skorajda perfekcionistično urejene. Tako 

pestra ponudba, kot da bi bil Katar središče sveta ali pa presek vseh kultur. Imeli so 

izdelke z vseh kontinentov – tudi Linolado so imeli!   

 Seveda pa sva midve iskali nekaj njihovega. Odločili sva se, da bova poskusili 

katarske pekovske izdelke. Zaznali sva, da so okusi podobni indijskim okusom in 

njihov kruh je po obliki podoben indijskemu naanu. Z njim sva se tudi založili in še 

zadnjič počakali na avtobus, s katerim sva sklenili najin krog in bili spet na letališču. 

Namreč bližal se je najin let v Bangkok. 

 

 Bangkok, Tajska   

 

 Pristaneva na letališču Suvarnabhumi. Nekih konkretnih pričakovanj nimava. 

Že pred potovanjem sem predvidevala, da me po vsej verjetnosti Bangkok ne bo kaj 

preveč impresioniral. S sošolko sva ga izbrali zato, ker so bile letalske karte v akciji. 

Poleg tega se nama je zdelo dobro izhodišče za nadaljevanje najinega potovanja naprej 

po Okinawi in Tajvanu. Nekega podrobnega načrta ogledovanja si nisva pripravili, 

mesto si bova ogledali kar prosto po Prešernu. Cilj je bil videti čim več znamenitosti, 

pojesti čim več pad thaia (ironično sva ga samo enkrat v času našega bivanja) in se ne 

pustiti opehariti voznikom tuk tukov.  

 Oprtani z vsemi mogočimi torbami se primajava do vlaka, ki naju bo odpeljal 

do centra mesta, tam pa naj bi sedli na avtobus do hostla. Na Google zemljevidih je 

izgledala pot sila preprosta. Na končni postaji naj bi izstopili, dvakrat zamenjali 

avtobus in prispeli na cilj. Ko sva dejansko izstopili na končni postaji, sva ugotovili, da 

ne najdeva avtobusnega postajališča, zato sva se priključili kar na wifi bližnjega fitnesa 

in poskusili ugotoviti, kje se nahajava. Po dvajsetih minutah iskanja postajališča 

obupava in zaključiva, da bo bolj preprosto, če greva kar peš. Hostel naj bi bil od naju 

oddaljen pet kilometrov. Optimistično sva predvidevali, da jih bova prehodili v eni 

uri. Ta ena ura se je na koncu spremenila v tri ure! Po neštetih pavzah zaradi 

dvajsetkilogramske prtljage, ki jo je vsaka nosila na hrbtu, hoji na tridesetih stopinjah, 

sopari in rahlemu dežju ter izgubljanju po ulicah sva naposled le prišli do hostla. Nič 

kaj fantastičen začetek. V pričakovanju, da bo nov dan, nova možnost za boljši začetek, 

sva zaspali.  

 

 Prvi vtisi  

 

 Še pred potovanjem sva se odločili, da bova, kar se da največ, mesta na najinem 

potovanju raziskovali kar peš. Tako lahko začutiš utrip mesta in si ustvariš celotno 

sliko. Ob raziskovanju Bangkoka me je presenetilo dopolnjevanje starega in 

modernega. Čistega in umazanega. Urejenosti in kaosa. Zasebnega in javnega. Na 

obzorju so se bohotili nebotičniki, ki pričajo o hitrem razvijanju Bangkoka. Sliko so 

vmes dopolnjevale starejše zgradbe.  
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 Na eni strani so se risali lepo urejeni parki, rože in razkošje številnih templjev. 

Na drugi strani pa ceste polne avtomobilov in kotički polni umazanije in smeti. Kaos 

na cestah, kjer so si ljudje s hupanjem in izsiljevanjem neutrudno poskušali pridobiti 

tistih nekaj metrov proti svojemu cilju, so zadušili templji s svojo mirnostjo. V predelih, 

kjer sva preživeli največ časa, v starem delu mesta, ni bilo zaznati meje med javnim in 

zasebnim. Če si se sprehajal po kakšni stanovanjski ulici in se ozrl proti stavbi tik ob 

tebi, si lahko videl, kako ljudje nesramežljvo opravljajo svoja vsakdanja opravila. Skozi 

odprta garažna vrata si lahko videl družino, ki poseda pred televizijo in si še ti 

pokukal, kaj se prikazuje na njej; družino, ki je ravnokar pojedla kosilo. Ko sem bila 

priča tem prizorom, se mi je za trenutek zazdelo, da nisem več na ulici, ampak prav z 

njimi v dnevni sobi. Neopazno sem za kratek čas postala del njihovega vsakdana.  

 

 Vožnja s tuk tuki  

 

 Pred samim potovanjem sva pobrskali na spletu, na kaj morava paziti med 

potovanjem po Aziji. Za Bangkok so naju internetni zadetki opozarjali na voznike tuk 

tukov, ki te z lahkoto opeharijo. Usedeš se v tuk tuk in poveš končno destinacijo. 

Pošteni vozniki te bodo odpeljali naravnost do tja. Nepošteni pa bodo opravili še par 

stranskih ovinkov pri trgovinah, ki jim plačujejo, da pripeljejo stranke. Povrhu pa ti 

bodo še zaračunali vrtoglavo ceno.  

 Tako sva se zadnji dan z veliko mero zadržanosti usedli v tuk tuk nekega 

starejšega gospoda. Najina končna destinacija je bila tržnica z rožami. Ta je bila precej 

oddaljena, pa še deževalo je. Prva stvar, ki sva jo naredili, je bila ta, da sva mu jo 

pokazali na zemljevidu, saj angleško ni znal, in se dogovorili za ceno. Trikrat sem 

preverila, če smo se prav razumeli, in že smo bili na poti. Vožja s tuk tukom je bila 

sama po sebi dogodivščina. Hitra vožnja po ulicah, prehitevanje avtomobilov in 

izsiljevanje – kot se za bangkoški promet spodobi. Ves čas vožnje sva upali, da naju 

voznik ne bo opeharil. Čez nekaj časa sva zagledali tržnico z rožami. Neizmerno 

hvaležni, da naju ni opeharil, sva mu primerno plačali.  

 Od ugotavljanja, kateri voznik se bo izkazal za poštenega, do dejanske vožnje, 

med katero te razmišljanje, ali boš prišel na cilj ali ne, še dodatno zvišuje adrenalin, do 

oddahnjenja, ko ugotoviš, da je šlo vse tako, kot je treba. To so vsekakor čari in manjše 

dogodivščine, ki ti popestrijo vsako potovanje.  

 

 Ogledi 

 

 Bangkok ponuja nešteto znamenitosti. Tržnice, vožnje z ladjico po reki Chao 

Phraya, muzeje in mnoge druge. Izmed teh je bila še posebej zanimiva vožnja z ladjico, 

na kateri sva bili edini potnici. Tako sva imeli privatno enourno plovbo po reki in si 

ogledovali skrite kotičke Bangkoka. Ko sva pustili za sabo glavno rečno žilo, naju je 

pričakala prava džungla. Spremljali so naju kuščarji in neznane rastline. Med potjo so 

naju pričakale tudi gospe na ladjicah, ki so značilne za tajske plavajoče tržnice, in 

ponujale različne spominčke. 
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 Kar pa se mi je najbolj vtisnilo v spomin med ogledovanjem mesta, so njegovi 

templji. Ni ga templja, ki bi bil drugemu podoben. Pravzaprav v samem templju ena 

stavba ni enaka drugi. Vsak detajl, vsak okrasek je izjemno premišljeno postavljen. 

Vsak izmed teh detajlov se sestavi v celoto, kot mozaik, in jemlje dih. Vsaka stavba, 

vsak vogal ali streha ponujajo nekaj novega. Vsekakor nisem bila pripravljena na tako 

raznolikost, na tako razkošje, ki je daleč od kičastega. Prav tako nisem pričakovala, 

kakšno spokojnost bom doživela med obiskovanjem templjev. Čeprav so najbolj 

popularni obljudeni s turisti, so tako zgrajeni, da zagotovo najdeš kje kakšen kotiček, 

kjer lahko za trenutek izgineš iz tega vrveža in pomeditiraš.  

 V večjem številu templjev smo si bili primorani sezuti čevlje in se bosi sprehajati 

naokoli. Po začetnih zadržkih, da to ni nič kaj prida higienično, se je na koncu izkazalo, 

da je bil občutek čudovit. Hoditi po toplih tleh, uživati v nekakšnem duhovnem 

ozračju. Čutiti globok mir v sebi.  

 Vsekakor pa  nisva pričakovali, da bova med drugim odkrili tako imenovano 

»Zlato goro«. Čisto slučajno sva jo zagledali, kako kraljuje nad predelom, v katerem 

sva se v tistem trenutku nahajali. Izkazalo se je, da je to kompleks tempeljev Saket, 

med katerimi je najbolj pompozen tempelj v zlati barvi. Od tod tudi ime Zlata gora. Po 

krajšem vzponu do njega se nama je odprl pogled na celotno mesto. Ko sva sedeli na 

tleh na vrhu Zlate gore, poslušali molitve in odzvanjanje zvonov, lahko z gotovostjo 

rečem, da je bil to višek najinega raziskovanja Bangkoka. 

 

 

Detajli bangkoškega templja (foto Katja Sluga)  



213 
 

Katja Sluga / Azijski krog 

  

 Tajska hrana 

 

 Omamni vonji se širijo po ulicah, ki ponujajo poulično hrano. Med takimi je tudi 

ulica Khaosan. Ta je v prvi vrsti priljubljena med backpackerji. Ti tu prenočujejo v 

hostlih ali pa obiskujejo lokale, ki se vrstijo vzdolž ulice. Na ulici ponujajo domačini 

tudi poulično hrano. Od pad thaia, različnega mesa, do jedi, ki sem jih prvič videla. 

Ponujajo tudi zvrhane gore sadja. Sočne lubenice, mangi in mangovi sokovi, ananasi, 

ki so veliko bolj sladki, kot tisti, ki jih lahko kupimo pri nas, pa durian, ki je znan po 

svojem smrdečem vonju. Cene so zelo nizke. Vsekakor nižje od Japonske ali Tajvana. 

Tam lahko za en kilogram jabolk zapraviš tudi do osem evrov ali več. Tako je bil 

Bangkok čudovita priložnost, da se najeva sadja in se napokava z vsemi vitamini, ki 

jih bova še kako potrebovali v nadaljevanju najinega potovanja.  

 Obisk Bangkoka se je začel z minimalnimi pričakovanji in na koncu prerasel v 

nepričakovano prijetno doživetje. Bila sem popolnoma očarana nad Bangkokom. Ko 

sama pomislim na Tajsko, si vedno predstavljam rajske plaže in poležavanje na plaži. 

Do zdaj sem nekako vedno spregledala Bangkok. Morda je to dobro. Morda tako 

postane Bangkok skrit dragulj, ki te čaka, medtem ko ležiš na plaži na kakšnem 

tajskem otočju. Kar bova tudi midve počeli v nadaljevanju. S Tajske se bova preselili 

na japonsko Okinawo in njene plaže. 

 

 

 

Stojnica z granatnimi jabolki na Tajskem (foto Katja Sluga)  
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 Okinawa 

 

 Gledava skozi okno letala. Dežuje. Res sva slabe volje zaradi tega. Najin prihod 

na Okinawo sem si predstavljala kot iz filma. Plaže, palme, sonce. Pričaka pa naju le 

turobna sivina. Nejevoljni se odpraviva proti hostlu, ki se nahaja v centru mesta Nahe. 

To je glavno mesto japonske prefekture Okinawa (Ta je postala del Japonske šele v 19. 

stoletju. Prej je bilo to področje Kraljestvo Rjukju. Posledično se kultura in kulinarika 

razlikujeta od japonske). To prefekturo sestavlja več otokov in otočkov, ki obljubljajo 

raznoliko tropsko vegetacijo, koralne grebene in kristalno čisto vodo.   

 Na žalost pa kaže, da danes ne bo nič s plažo. Zgleda, da je današnji dan 

izgubljen. A kaj kmalu se nebo nepričakovano razjasni. Vzhičeni se kar takoj odpraviva 

poiskati najbližjo plažo. Nisva edini, ki sva namenjeni proti vodi. V hostlu je še kar 

nekaj turistov, ki pripravljajo opremo za surfanje in potapljanje. Stric Google se ni 

motil, ko nama je povedal, da je to raj za ljubitelje vsega vodnega.  

 Najdeva že prvo plažo. Drugo razočaranje dneva. Sicer je peščena plaža, morje 

je tudi čisto, ampak ima eno napako. Na plažo meče senco cestni most, ki ima 

postavljene temelje v vodi petsto metrov od plaže. Očitno danes res ni najin dan! 

Mogoče bova jutri našli kakšno lepšo plažo. Takšno kot na razglednici.  

 Zvečer brskava po spletu. Na vse pretege iščeva, kje bi lahko bila v bližini lepša 

plaža. Rezultati ponujajo lokacije, ki se nahajajo na drugih otokih Okinawe. Eden pa 

mi še posebej pade v oči. Tokashiki. Spletna stran pravi, da tam lahko vidiš želve. Te 

so moja najljubša žival in moja velika želja je, videti jih, kako plavajo v svojem 

naravnem okolju. Odločeno je. Jutri zgodaj zjutraj kreneva s trajektom do otoka 

Tokashiki.       

 

 
 

Raziskovanje podvodnega sveta na otoku Tokashiki (foto Katja Sluga) 
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 Tokashiki 

 

  Veter v laseh, noge mi bingljajo čez rob trajekta. Lija bere. Še malo pa bomo 

prispeli na cilj. Obrisi se že prikazujejo na horizontu. Vedno bližje so. Obrisi skalovja, 

hribov in kmalu posameznih dreves. Počasi se celotna slika sestavlja in daje vtis, kot 

da vstopamo na otok iz filma Jurski park. 

 Vsi potniki se izkrcamo in posedemo na javne avtobuse, ki te za drobiž odpeljejo 

v obljubljeno deželo. Vso pot nam pogled na morje zakriva zelenje. Tu in tam se skozi 

listje prikrade modrina, za te majhne trenutke, smo vsi prilepljeni na šipe. Vsi smo 

pripravljeni s fotoaparati v rokah. 

 Počasi se začnemo spuščati proti eni najbolj priljubljenih plaž otoka – plaži 

Aharen. Tu z Lijo izstopiva in se odpraviva po krajši potki, ki se vije med zelenjem. 

Odpre se nama pogled na velik zaliv, po katerem se od začetka do konca preliva pesek 

s kristalno čistim morjem. Ne morem verjeti svojim očem. Ne morem se načuditi, kaj 

lahko narava ustvari. Ljudi ni veliko, plaža pa je tako dolga in široka, da si lahko vsak 

kraljevsko zasede svoje mesto pod soncem. Midve se raje odločiva, da se bova 

namestili v senci. Tam se kaj hitro preoblečeva v kopalke in že tečeva v vodo z vso 

najino opremo – podvodnima maskama in dihalkama. Nevede tečeva proti čisto 

novemu svetu, ki mu še nisva bili priča. 

 Vsaka po svoje plavava in raziskujeva morsko dno. Pred mano plavajo ribe vseh 

možnih barv in korale dopolnjujejo barvni spekter. Z vsako novo ribo, ki pokuka izza 

kakšne skale, sem bolj navdušena in presenečena, kakšno raznolikost imam pred sabo. 

Čakam le še vrhunec, čakam, da bo mimo priplavala želva.  

 Obrnem se proti Liji, ki mi pravi, da naj se ji počasi približam in pogledam pod 

vodo. To storim in vidim, kako so se njene noge znašle v vrtincu rib, ki plavajo okoli 

nje. Očitno niso samo one atrakcija za nas ljudi, ampak smo tudi mi zanimivi za njih. 

Brez vsakršne bojazni obdajajo mojo sošolko in se ji celo tako približajo, da se je 

dotaknejo.  

 Tako se še nekajkrat podava v vodo in vsakič odkrijeva kaj novega. Še vedno pa 

ni na spregled nobene želve.  

 Počasi se že večeri in morava se odpraviti na avtobus, če želiva ujeti trajekt nazaj 

do Nahe. Malce razočarana, ker nisem uspela videti najljubše živali v njenem 

naravnem habitatu, si obljubim, da bom ponovno obiskala Tokashiki.  

  

 Japonski izlet  

 

 Najini dnevi po Tokashikiju so potekali tako, da sva si zjutraj ogledovali Naho 

(ogledali sva si tudi grad, ki je prejšnje leto na žalost pogorel do tal), popoldneve pa 

preležali na plažah. Le z enodnevno izjemo. Na vrat na nos sva se odločili, da se bova 

prijavili na organizirano vodenje po celotnem otoku. Pobrskali sva po spletu in našli 

izlet, ki traja ves dan in ti za nizko ceno ponuja ogled najbolj priljubljenih znamenitosti 
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in te povrhu še nahrani. Hitro sva rezervirali za naslednji dan in plačali preko 

interneta.  

 Napoči čas odhoda. Pokljukava se pri vodnici izleta in vstopiva na avtobus, 

poln domačih turistov. Na koncu se izkaže, da sva na avtobusu edini tujki in bo 

vodenje potekalo v japonščini. V kakšni drugi državi bi bili presenečeni. Tokrat pa 

nama ta priložnost predstavlja izziv, da preizkusiva, kako dobro je najino znanje 

japonščine. Namreč, učiva se je na univerzi.  

 Prva postojanka izleta je plantaža ananasov. Tam nam predstavijo celotno 

plantažo in vrste, ki jih sadijo. Sledi prosti sprehod po plantaži do degustacije različnih 

izdelkov, ki vsebujejo pravkar ogledane sadove. Najprej so na voljo sami ananasi, 

potem pa sledi, na najino veliko presenečenje, ananasovo vino, in to ne samo ene vrste. 

Po celotni sobi podegustirava šest različnih vin. Vsa so prijetno sladka in lepo polzijo 

po grlu. Sledi še soba s slaščicami, ki nama ponuja pite, piškote in različne druge 

ananasove dobrote. Tukaj se tudi zaključi ogled in vsi izletniki se podamo proti 

akvariju, ki velja za enega izmed najboljših na svetu – Churaumi. Ta nudi prebivališče 

neštetim živalskim vrstam, med katerimi je najbolj priljubljen kitovec. Ta je danes 

največja še živeča vrsta rib in primerno temu ima tudi zelo velik akvarij. Tako velik, 

da so celo posneli epizodo, kako ga gradijo. Z Lijo kaj kmalu doseževa to umetno 

prebivališče kitovca in se poskušava zriniti skozi trumo ljudi, da bi si ga lahko pobližje 

pogledali. Posnameva nekaj fotografij in se umakneva iz te zadušljive gneče. Počasi 

zaključiva z ogledom akvarija in se odpraviva proti avtobusu, ki naju bo pripeljal nazaj 

v hostel. Utrujeni, ampak vseeno zadovoljni z izletom, se odpraviva spat. Naslednji 

dan naju čaka že znana pot do letališča in polet na Tajvan.      

 

 
 

Vhod k spomeniku Chiang Kai-sheka, Tajvan (foto Katja Sluga)  
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 Tajvan 

 

 O Tajvanu sva se podrobno učili na fakulteti. Priznava ga le peščica držav sveta 

in ima to smolo, da ga Ljudska Republika Kitajska ne želi izpustiti iz rok. Njegovo 

glavno mesto bo najin dom naslednje tri dni, potem pa se bova vrnili nazaj v Slovenijo.  

 

 Tajpej 

 

 Ker imava v Tajpeju na voljo le tri dni, si bova ogledali le tri znamenitosti in 

obiskali kakšno tržnico. Prvi dan se bova sprehodili do spomenika, posvečenega 

nekdanjemu predsedniku Republike Kitajske – Chiang Kai-sheku. Iz betona in 

marmorja zgrajen spomenik je obdan s parkom, narodnim gledališčem in narodno 

koncertno dvorano. V sami zgradbi se nahaja zastražen ogromen kip nekdanjega 

predsednika. Ravno prav prispeva, ko se prične menjava straže. Po zaključku se 

spustiva nadstropje nižje, kjer domuje tudi galerija. V tem času je tam razstavljal nek 

tajvanski umetnik in tako sva si ogledali še njegove slike. Ker se je že počasi večerilo, 

sva se odločili, da bova obiskali nočno tržnico Shilin. Ta je ena izmed največjih nočnih 

tržnic Tajpeja. Tam lahko preizkusiš raznoliko hrano ali pa nakupuješ oblačila in 

obutev. Midve sva počeli oboje. Stojnice so bile tako vabljive, da se je bilo zelo težko 

upreti vsemu ponujenemu. Tako sva zaključili večer nekaj oblačili in enim kilogramom 

nama eksotičnega sadja, za katerega sva plačali okrog deset evrov. Tako kot na 

Japonskem je tudi na Tajvanu sadje zelo drago.    

 Naslednji dan sva se odpravili do živalskega vrta. Ta se nahaja malce izven 

Tajpeja in je neprimerno večji od ljubljanskega. Po nekaj urah opazovanja živali in 

nekaj kapljah dežja sva se odpravili nazaj in proti še eni znamenitosti Tajpeja. To je 

stolpnica Taipei 101, ki je podobna – za vzhodno Azijo značilni – pagodi. Ta je slovela 

kot najvišja stolpnica na svetu, dokler je ni prehitel dubajski Burj Khalifa. V njej sta 

velik trgovski center in razgledna ploščad, na katero se nisva povzpeli, saj so mesto 

prekrili sivi oblaki. Še kakšno uro sva zabili po trgovinah in se nato odpravili nazaj 

proti hostlu.  

 

 Gospa s kruhom 

 

 Prvi dan med hojo do spomenika nama je naproti hodila vidno zadovoljna 

gospa. Ko se nama približa, naju ustavi in ogovori. Vpraša, od kod sva in postane res 

navdušena, ko ji poveva, da prihajava iz Slovenije. Ne moreva skriti presenečenja, da 

gospa ve, kje je najina država. Kaj hitro razloži, da je ne dolgo nazaj sama potovala po 

Evropi in opisala, kako lepa izkušnja je bila potovati po njej. Naenkrat nama med 

pogovorom začne razlagati o posebnem kruhu, ki ga prodaja starejša gospa v bližini. 

Ta kruh je tako poseben, da ga je možno kupiti samo določene dni v tednu, ker je treba 

zanj hraniti kvasovke več dni, preden se sploh pripravi testo. Najina sogovornica nama 
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pove, da ravno prihaja od tam in je nakupila zalogo še toplega kruha. Pojasni nama 

namen njene razlage. Želi nama podariti del svoje zaloge kruha. Presenečeni nad njeno 

dobroto in zahvaljujoč se ji, sprejmeva darilo. Za konec nama pojasni, da so tudi 

Evropejci bili tako prijazni z njo med njenim potovanjem in želi pokazati enako 

prijaznost tudi nama. Nakar se poslovi. Hitro si razdeliva kruh, preden se ohladi in 

kreneva naprej. Tako nama je gospa s kruhom polepšala najin zadnji dan na Tajvanu.        

 

 Pot domov 

 

 Preživljava noč na letališču. Treseva se od mraza, namreč klime hladijo, kot da 

jim gre za življenje. Nase imam navlečene vse dolge sloje, ki sem jih spakirala. Pa še 

brisača mi služi kot odeja. Zjutraj preverim temperaturno razliko in ugotovim, da je 

zunanja temperatura že čez 25 stopinj, na letališču pa borih 16 stopinj. Ne vidiva ure, 

da se rešiva tega mraza, ter se vkrcava na letalo. Čakajo naju še trije leti in dvourna 

vožnja, pa bova na domačih tleh. Najprej bova presedali v Hong Kongu, nato pa še v 

Dohi, od koder naju bo letalo poneslo do Zagreba, kjer bova sklenili najin Azijski krog.  

 Na najinem potovanju sva obiskali pet držav. Nekatere so nama bile bolj 

domače, nekatere manj. Vsekakor pa sva na najini poti izkusili mnogo dogodivščin, 

spoznali veliko ljudi, bili deležni neizmerne prijaznosti, se nažirali dobre hrane, ki sva 

jo s hojo tudi uspešno porabili, saj sva na tem potovanju prehodili najmanj 150 

kilometrov. Z novo pridobljeno močjo v nogah in polni vtisov sva pripravljeni na 

začetek novega študijskega leta.   
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Lirikonfestovo podnebje 2020 

 

 

19. KNJIŽEVNO SREČANJE 

Z MEDNARODNIMI GOSTI 

 

LIRIKONFEST  

VELENJE 
 

 

 
 

FESTIVAL LIRIČNEGA IN POTOPISNEGA OBČUTJA 

REZERVAT ZA POEZIJO 
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Lirikonfestovo književno omizje 2020 

 

 
Festivalni sklic: 

 

BABILONSKI IN SLONOKOŠČENI STOLPI 

PESNIŠKO-POTOPISNEGA OMAMLJANJA 

 

 
Tema debatnega književnega omizja: 

 

Prazne strani slovenske/evropske literature 21. st.: 
enoinistost, prepotentnost in egoizem, 

androcentrizem : ginocentrizem ter  
centralizem književnega ustvarjanja 

 
 

Refleksije za 21. st.  
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Debatna izhodišča Lirikonfestovega književnega omizja 2020 
 

 
1. Ali s(m)o Slovenci (navzven in navznoter) res (še) narod poezije, knjige in jezika?  
 
2. Ali učenje jezika in mednarodno književno povezovanje hkrati pomenita tudi 
učenje in povezovanje kulture?   
 
3. Kje je meja med mednarodnim književnim posredovanjem in kulturno 
apropriacijo?  
 
4. Kdaj politična korektnost pomeni smrt ustvarjalnosti?  
 
5. Ali lahko ločimo avtorjeva politična in ideološka načela od njegovega literarnega 
dela?  
 
6. Poezija = egomanija?  
 
7. Narcisoidna in egocentrična narava pesnikov_ic?  
 
8. Ali je v poeziji oz. nasploh umetniški literaturi 21. st. vprašanje spola avtorja 
postalo pomembnejše oz. dominantnejše od vsebine?  
 
9. Motivno-tematska podobnost oz. enoinistost v poeziji in nasploh umetniški 
literaturi 21. st. (v preteklem in tem desetletju)?  
 
10. Zaznavanje nepluralnega oziroma centralističnega manifestiranja slovenskega 
književnega prostora v preteklem in tem desetletju 21. st. (v državno 
subvencioniranih založniških idr. nacionalnih literarnih programih, osrednjih 
literarnih revijah, antologijah idr. pregledih ter predstavitvah novejše slovenske 
književnosti v tujini favorizirano kroženje peščice enih in istih avtorjev in 
književnih prevajalcev – ali umetniško in »vseslovensko« resnično najbolj 
reprezentativnih)?  
 
11. Kako razlogi za potovanje vplivajo na končno obliko potopisa?  
 
12. Na kaj mora biti avtor/potopisec pozoren, da si ne »prisvoji« tuje kulture?  
 
13. Dvom, strah in pomen poezije v času koronapandemije/na začetku tretjega 
desetletja 21. st.? 
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Refleksije za 21. st. 

 

LIRIKONFESTOVO  

KNJIŽEVNO OMIZJE  

2020 

 
 

Babilonski in slonokoščeni stolpi 

pesniško-potopisnega omamljanja 

 
(z najavljenimi refleksijami/izhodišči  

za debatno književno omizje) 

 

Ivo Stropnik, Urška Zupančič  
(gostitelja/koordinatorja omizja) 

  

Lidija Dimkovska, Miran Hladnik, Gabriella Gaál,  

Petra Vladimirov, Gábor Schein, István Vörös,  

Zoran Pevec, Denis Škofič, Maja Razboršek,  

Robert Simonišek, Borut Gombač, Željko Perović,  

Daniela Kocmut, Sonja Porle, (Olivia Ávila Ruiz),  

(Petra Koršič), (Lucija Stupica Enbohm), (Andreja Kalc), 

(Katja Sluga), (Andrej Pleterski – moderator omizja)  
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Lirikonfestovo književno omizje 2020 

Refleksije za 21. st.  

 

 

 Ivo Stropnik 
 (programski in organizacijski vodja Lirikonfesta Velenje 2002–2020) 

 

 »Glodaj me!«          

 

 Naj mi bo kot (zaenkrat še neizčrpanemu) protagonistu velenjskega 

Lirikonfesta – v zadnjih dveh desetletjih (so)krivemu za vržene debatne kosti 

dosedanjim (devetnajstim) Herbersteinsko-Lirikonfestovim književnim omizjem 

(2002–2020) – dovoljeno, da na letošnja debatna izhodišča odgovorim kar s svojimi, po 

naravi sprašujočimi se verzi – za odgovore izbranimi lirskoslovarskimi gnezdi, ki s 

podvprašanji konkretno reflektirajo oz. pesniško odgovarjajo mdr. tudi na vprašanja, 

zastavljena enaindvajseterici festivalno izbranih na sklicno temo letošnjega 

festivalnega književnega omizja »o babilonsko-slonokoščenih stolpih pesniško-

potopisnega omamljanja«, razgledno izstopajočih iz »praznih strani slovenske/ 

evropske poezije/literature 21. st.«; »praznih« zaradi notranjih in zunanjih konstelacij 

(pre-moči in nemoči) »enoinistosti, prepotentnosti in egoizma, androcentrizma in  

ginocentrizma ter centralizma književnega ustvarjanja«, ki sta se jih v času 

koronapandemije na začetku tretjega desetletja 21. st. morda dodatno in globlje 

dotaknila še »dvom in strah« (o smislu in ne-moči) pesniškega in potopisnega 

izrekanja, občutenja? 

 

* * * 

 

 babilon – Z mojim jezikom ne prideš več v Deveto deželo. A jezik, naredim ti tak 

stolp – do neba, da se bodo mladeniči vzpenjali nanj, skakali z njega in se ubijali. 

Dekleta, ljubice, bodo zaljubljeno zrle v sesute obraze; oči njihovih ubitih mladeničev 

bodo govorile: »Imam te rad, imam te rad. S stolpa – izpod neba skočim zate, da ti dokažem 

svojo ljubezen!«  

 Jezik je iz treh svetov: iz zemlje Videnega in iz zemlje Razumljenega, iz neba 

Slišanega in iz neba Slutenega ter iz pekla Izrekljivega in Dojenega iz pekla. Jezik je sin 

Jezika, ki ga še nismo spoznali; samo verujemo vanj – v slepo besedo tolažnika.  

 V mojem jeziku je vse izrekljivo, kar je minljiva vrednota sveta. A izrekljivo v 

nasprotnosti blišča? Govori tak jezik slutnja z neba? Bo dojno mleko tako izrekljivo za 

zemljo v prividu, za danes nerazumljivo glasilko v krvavi roki sveta?  

 Jezik, zmanjkuje ti ravnotežja! Jezik, zmanjkuje ti duše! Naredim ti tak stolp – 

do neba, da se bodo mladeniči vzpenjali nanj, skakali z njega in kričali v zamolčanih 

jezikih. Jezik, imam te rad in ti z vetrom darujem binkoštno rženo klasje! –  

 

* * * 
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 babylon – With my language you no longer get to Wonderland. But, language, 

I shall make you such a tower – up to the sky, so that young men will climb up it, jump 

from it and be killed. Girls, sweethearts, will gaze enamoured at smashed faces; the 

eyes of their killed boys will say: “I love you, I love you. From the tower – from the sky I 

jump for you, to prove my love to you!”     

 Language is from three worlds: from the land of the Seen and the land of the 

Understood, from the sky of the Heard and the sky of Premonition, and from the hell 

of the Utterable and the Nursed from hell. Language is the son of Language whom we 

have not yet met; we simply believe in him – in the blind word of a comforter.    

 In our language everything that is an ephemeral value of the world is utterable. 

But utterable in opposition to brilliance? Does the premonition from the sky speak 

such a language? Will breast milk so utterable for earth in a vision be for today an 

incomprehensible vocal cord in the bloody hand of the world?  

 Language, you lack balance! Language, you lack soul! I shall make you such a 

tower – up to the sky, so that young men will climb up it, jump from it and cry out in 

muted languages. Language, I love you, and with the wind I offer up to you Whitsun 

ears of rye!   
(Translated by Roger Metcalfe) 

 

* * * 

 

 čas (XXII) – Vse te besede, priigrane in zaigrane, ukradene in zabordeljene (v enih 

in istih slovarjih melanholije), so hudo bolna zmešnjava tujih sanj! …  

 Napajčeviniti je treba nove sanje, biti sanjan na svojih nitih. Brez izgubljene 

bitke za sanje te ni v nobeni pajčevini – pod nobenim pajkom, nad nobeno jasnino, v 

nobeni novi zavezi … 

 Pa bi rada bila: babilon med babiloni (ti, ki telo rišeš in točiš pomladne šume); 

ki bi rada bila hazard med hazardi: ruska ruleta (z enimi drznimi sanjami v bobenčku), 

a revolverja na tvojem čelu sploh ni: ni pajčevine, ni pajka na tvojih čipkah …  

 a glej: koliko vrvi, koliko brezobličnega plina, koliko globokih voda, koliko 

blaženih višin, koliko dinamita pod slovenskim jezikom, koliko heroina pod Evropsko 

unijo, koliko nič strahu z neznano raso v postelji … Nobena pesem ti ne more dati sanj, 

če te ni v njeni utópni pajčevini …     

 

* * * 

 

 lapa – (Mimo vidrorepih labradorcev …) – nagnati je treba pesnike zidati 

elektrarne, kidati sneg, kopati premog, graditi tunele;  

 razgnati je treba pesnike: iz gostiln, iz cerkva, iz gozdov, da nam ne stopijo iz 

temne sence;  

 utišati je treba pesnike, preglasno vstopajo iz svoje tišine;  
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 a spitati jih je vendarle treba, da osvajalci ne dobijo občutka, da nam jezik hira; 

  nagačiti je treba pesnike, jih razstaviti v muzeju novejše revolucije in opazovati 

njihove počasne ali hitre oblike razpadanja;  

 preparatorke muz, bi šle skupaj z njimi, iz čistega ljubosumja do navdiha –       
 

* * * 

 

 animal mouth – (Walking past the otter-tailed Labradors…) – poets should be 

shooed, power plants should be built, snow should be shovelled, coal should be mined, 

tunnels should be constructed; 

 poets should be dispersed: from inns, from churches, from woods for them not 

to ever step out of a dark shadow; 

 poets should be silenced, they’re too loud in their coming out from their silence; 

 however, they should still be fattened so invaders don’t get the impression that 

our language is dying away; 

 poets should be stuffed, exhibited in the museum of contemporary revolution 

and observed in their slow or quick forms of decay; 

 the female preparators of muses would join them, out of pure jealousy of their 

inspiration— 
(Translated by Andrej Pleterski) 

 

* * * 

 

 lezbijka – (Dvojina je število radoživosti …) – najprej mojstrovina nato vsebina; 

ne, najprej poljub, do kamor gre –   

 

* * * 

 

 lisa – Kam s spominki na ljuba mesta njenega/njegovega telesa? Koliko risb in 

slik pred 19. st. poznamo s prizori mrtvih žensk?  

 Leži na tleh več pobitih žensk na oljih in fotografijah v 20. st.?  

 Joče v vseh časih nad truplom ljubega kakšna ženska?        

 So v 21. st. že pogostejši motivi, ko na tleh leži živ moški in nad njim ihti mrtev 

moški? In prizori žensk, razgaljenih z dvoedino mrliško liso?  

 

* * * 
 

 navdih – Kako blefirati navdih? Se ne pusti prepisati?  

 Ga je slovenskim pesnikom in pesnicam že uspelo klonirati?  

 Si mu lagal, navdihu, in te je boksnil v pleksus?  

 Te je – lažno poslan v tri vinograde besed – butnil v glavo kot bumerang?     
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 vprašanja (brez odgovorov in ~ izven Slovarja melanholije) – Kaj vidiš? Vsaj 

nekaj moraš videti!? Saj nisi neobklesan knežji kamen? Kaj občutiš? Vsaj nekaj moraš 

občutiti!? Saj nisi ogljikov monoksid!?  

 Se marmor nastavlja soncu? Blešči iz kota bronasta zver? Trepeta prosojna halja 

očarljivega dekleta? Brez občutka za globino? – Se je slikar pognal pod prvi jutranji 

vlak ali prespal na tiru s proti jutru končano oljno sliko pod vzglavjem?  

 Potujejo barve s teboj ali ti tavaš za barvami? – Ali (pre)varane žene še naročajo 

sekanje glav svojih mož in njihove oči vstavljajo v pavje repe? – Ali ravnica čaka pogled 

s sosednje ravnice ali z vmesnega griča? – Sta pekel ali nebesa zemeljska izbira soseda? 

Sta pekel in nebesa še klasična pesniška žanra? Kaj je vmes? – Zakaj ima oznanjenje 

tresoč glas? – Znava naslikati avtoportret razdvojene dvojine? – Ali potopljen v branje 

slišiš zunanji svet? – Se ti demon reži s škrbastimi zobmi, ker ti verjame vse laži? – Se 

sprehajaš skozi tihi gozd po levem bregu šumeče reke v sebi? –   

 Drsijo dežne kaplje na ozadju priporočenega spletnega brskalnika na 

visokoločljivem zaslonu drugačno pot kakor predvidljiva živa rosa mladih oči? Drsijo 

z drugo izpovedjo? Naključno svobodno? – Kaj naj te še vprašam? Kaj naj ti še 

odgovorim? Znaš vprašati na vse odgovore? –   

 

* * * 

 

 življenje (4) – Življenje s tem, da provinca ubija. Vendar si prav tu lahko z 

vsakim verzom prikličeva slovenstvo.  

 Ukročeni magnet sva postala.  

 Najina draga provinca ima dovolj sovražnikov za naju.  

 Samo na vrt stopiva in že obhajava njeno svetlobo. –   

 

* * * 

 

 žvižg (17) – Rad potujem s požvižgavajočim vlakom po deželi slovenske poezije, kjer 

na rjastih tirih proge Melanholija–Radoživost, zmeraj z večurno zamudo, čezbesedno 

iztirim in znova dregnem v sršenje gnezdo: »Končati tam, kjer so pričeli drugi; glodaj me!«          

 

* * * 
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Lirikonfestovo književno omizje 2020 

Refleksije za 21. st.  

 

 

 Urška Zupančič 
 (programska koordinatorica 19. Lirikonfesta Velenje) 

 

 Potovanje na papirju 
 

 Potopisne knjige so bile okno v svet že dolgo, preden je ta postal majhen in 

potovanja bolj dostopna. Za nekatere je bila to edina možnost, da so lahko pluli po 

divjih oceanih, srečevali ljudstva v Amazonskem pragozdu, prečkali arktični krog … 

Nudile so možnost za širjenje obzorij. Seveda se pri tem postavi vprašanje o motivu 

avtorja za nastanek dela. Je res egocentrično in narcistično, če svojo izkušnjo in 

razmišljanje želiš deliti z drugimi? Pri potopisu se zdi to ravnotežje še bolj delikatno, 

saj avtor pri opisovanju drugih kultur in njihovih običajev hitro zapade v 

pokroviteljstvo in enostranski, zahodnjaški pogled, če ni previden. Zato si tuje kulture 

ne moremo in ne smemo prisvojiti, ampak je treba nanjo gledati kot nepristranski 

pripovedovalec, ki sicer ima svoja stališča, a dopušča tudi druge poglede in jih 

sprejema ter s tem bogati svojo kulturo.  

 Ko govorimo o literaturi, pa ne moremo spregledati realnega stanja današnje 

bralne kulture v Sloveniji. Oguljena fraza pravi, da smo Slovenci narod poezije, knjige 

in jezika!? Ali je to res? Zadnje tedne smo lahko zasledili nadpovprečno veliko število 

akcij in pozivov k branju na družbenih omrežjih. Kot bi ljudje šele zdaj odkrili knjige! 

Namen je bil verjetno povsem dobronameren, a je izpadel zlagano, književnost pa le 

kot distrakcija v času, ko druge aktivnosti niso (bile) mogoče. Kako bi si drugače 

razložili dejstvo, da je vlada knjižni kulturi ravno v času njene največje promocije 

znatno zmanjšala že tako majhna sredstva?! Mogoče smo bili Slovenci v preteklosti res 

narod poezije, knjige in jezika, a že podatek, da je bilo v zadnjih dveh mesecih 

prodanih več fitnes uteži kot pa knjig, govori zase. To seveda še ni razlog, da bi 

obupali, a menim, da bo v prihodnosti treba ubrati drugačno strategijo, ki ljudi v branje 

ne bo silila, ampak bo v njih prebudila naravno radovednost in željo po znanju, ki je 

še vedno prisotna v veliko posameznikih. 
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Lirikonfestovo književno omizje 2020 

Refleksije za 21. st.  

 

 

 Lidija Dimkovska  
 (dobitnica književne nagrade velenjica - čaša nesmrtnosti 2020  

 za vrhunski desetletni pesniški opus za odrasle v 21. st.; pesnica in pisateljica;  

 književna gostja 19. Lirikonfesta Velenje (2020))       

 

 Literatura, quo vadis? 
 

 Ko se bomo srečali na književnem omizju Lirikonfesta, bo pandemija že za 

nami, oziroma bo morala biti, da bi se lahko srečali. Počutili se bomo olajšane, v to sem 

prepričana, v kaj drugega pa ne. Ne vem, v kakšno družbo bomo zakorakali naravnost 

iz pandemije, ne vem, v kakšno kulturo bomo vstopili, ne vem, kakšna književnost nas 

bo čakala post festum, ne vem, kakšne pesmi in zgodbe bomo pisali v prihodnosti. 

Mogoče bo vse enako kot prej ali pa zelo drugače? Čas postpandemije bo zaznamoval 

tudi književnost in njeno zgodovino, tako kot čas pandemije, v katerem  živimo v 

trenutku, ko to pišem, ne vem pa, ali bodo posledice povsem literarne ali bolj 

zunajliterarne. Če je literatura ogledalo sveta, se sprašujem, kakšno ogledalo so oz. 

bodo dela, ki bodo nastala začasa  pandemije in po njej. Sprva bo najverjetneje 

poudarek na razlogih, potem pa na posledicah pandemije, enako kot v družbi, naravi 

in kulturi.  

 Literatura kot ogledalo sveta, v katerem živimo, se že nekaj časa razvija v dveh 

smereh: ena je ostala dosledna visokokakovostnemu literarnemu izražanju, resnemu 

ukvarjanju z literaturo, pisanju kot dihanju, eksistenčni in esencialni potrebi po pisanju 

itd. – skratka, je obdržala  tradicionalne literarne funkcije in vrednote, ki jih čas ne 

more ogroziti. To je literatura, ki jo bodo brale tudi naslednje generacije oz. vsaj tako 

upam. V vsakem primeru bodo del  literarne zgodovine, učbenikov, kurikuluma, 

kanona, zahtevne bralne kulture itd. Smer resne književnosti gre vedno proti toku, ne 

mikajo je enodnevne literarne, modne, politične, ekonomske, neoliberalistične muhe. 

Vse te pa mikajo tisto drugo smer,  trivialno, uživaško, književnost za hitro uporabo, 

za malomeščansko porabo, za neoliberalistično doživetje, literaturo – multinacionalko, 

literaturo, ki ponazarja in tudi spodbuja potrošništvo. Postmodernizem je, žal, izbrisal 

meje med umetniško in trivialno književnostjo, mogoče pa bo postpandemičnost 

ponovno vzpostavila definicije, kaj umetniška književnost je in kaj ni v primerjavi s 

trivialno književnostjo. Nekdo je izjavil, da v življenju in med državami meja nikakor  

ne potrebujemo,  v literaturi pa vsekakor.  Na zadnji marčevski dan 2020, ključni mesec 

za pandemijo, se je na seznamu desetih najbolj branih e-knjig v slovenskem sistemu 

Biblos znašlo sedem knjig Lise Kleypas z naslovi: Druga ljubezen, Neznanca v noči, Srce 

vedno zmaga, Pomladna ljubezen, Ukradeni poljub, Izbira srca in Ko ljubi zapeljivec ter trije 

romani s podobnimi naslovi drugih treh avtoric. O poeziji ne duha ne sluha, o 

kakovostni prozi tudi ne. Kdo je tako vzgojil bralce in bralke, da namesto po 
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visokokakovostni literaturi posežejo po plehkih romanih? Čas, svet, sistem? Bo tako 

tudi v prihodnje? Najbrž. Ali pa ne.  

 Koronavirus in njegove družbene, politične, psihološke, kulturne in druge 

posledice so teme, s katerimi se bo najbrž ukvarjalo več pisateljev, tako resnih kot tudi 

zabavljaških, literarni rezultati pa bodo drugačni: od vrhunskih proznih in pesniških 

del pa do knjig, ki jih žene načelo egomanije, ad hoc izražanja čustev, površna 

identifikacija, prazen selfi itd. Če se bo družba po pandemiji spremenila, se bo najbrž 

spremenila tudi književnost. V katero smer, je zaenkrat še uganka. Literatura, quo 

vadis? 
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Lirikonfestovo književno omizje 2020 

Refleksije za 21. st.  

 

 

 Miran Hladnik 
 (dobitnik mednarodne Pretnarjeve nagrade 2020 –  

 častnega naslova »ambasador slovenske književnostni in jezika«;  

 literarni znanstvenik; književni gost 19. Lirikonfesta Velenje (2020))       

  

 Nagrada za Slovlit se je zgodila v čudnem času 
 

 [...] 

 

 Nagrada za Slovlit se je zgodila v čudnem času, ko iz skrbi za svoje malo 

življenje sprejemamo zelo nenavadne odločitve in se jim podrejamo, zato preprosto ni 

mogoče molče mimo teh posebnih okoliščin. Reflektiral sem jih v uvodu v svoje 

nedavno redno ponedeljkovo spletno predavanja o slovenski književnosti, ker pa se 

ne tiče samo mojih študentov, ampak akademske sfere v celoti in perspektiv zahodne 

civilizacije, ki se je znašla na prelomnici, sem povezavo na refleksijo objavil tudi na 

Slovlitu. Kritiziral sem pretirano akademsko protivirusno opreznost (pretirane glede 

na to, da se še kar skrivamo za zasloni, medtem ko so štacune, bifeji in cerkve že 

odprti):  

 »Nisem si mislil, da bodo kolegi humanisti, ki načelno svarijo pred "alienacijo", 

ki naj bi jo prinašala elektronska komunikacija, tako hitro in zavzeto preklopili nanjo. 

Pohvalim, stran s predsodki! Hkrati pa se mi zdi, da na univerzi in na Filozofski 

fakulteti ni prave zavzetosti za vrnitev v normalno življenje. Še cerkev se je izkazala 

bolj stvarno, ko je odprla svoje hrame (in ni bila deležna nikakršne vladne kritike), 

medtem ko mi še kar načrtujemo izpite na daljavo. […] Kaj se to pravi, da so gostilne 

odprte, šole pa ne! Želi akademska sfera pokazati svoj konformizem in lojalnost 

aktualnim oblastnim zapovedim? Je morda kriv večji delež hipohondrije in strahu 

pred smrtjo med izobraženci?« 

 Nenavadno, kajne, da človek, ki je poznan po svoji internetni dejavnosti, kliče 

po vrnitvi v »normalno«, to je nedigitalno življenje. Takole pravi ta človek: Oboje je 

potrebno, digitalizacija literarnih in literarnovednih vsebin, ki so nam tako kot 

pripovedovanje zgodb v Boccaccievem Dekameronu pomagale preživeti karanteno, in 

dogajanje literature in literarne vede v živo. Forum Slovlit je tu zato, da kritične 

refleksije razširi med svojimi 1730 naročniki doma in po svetu, spodbudi o njih 

diskusijo in pomaga iskati pot naprej. Naj še naprej opravlja svoje poslanstvo! 
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Lirikonfestovo književno omizje 2020 

Refleksije za 21. st.  

 

 

Gabriella Gaál 
(dobitnica prevajalskega priznanja/plakete Lirikonov zlat 2020  

za vrhunske festivalne prevode novejše poezije za odrasle;  

 književna prevajalka in gostja 19. Lirikonfesta Velenje (2020))       

  

Dvom, strah in pomen poezije/literature v času pandemije v 21. st. 
 

 V času, ko to pišem, približno dva tedna od odreditve karantene, velikokrat 

preberem stavek, da se je svet ustavil. Svet se seveda ni ustavil, saj se zemlja vrti kar 

naprej, tudi narava se prebuja v vsej svoji pomladni lepoti. Čas enako odteka kot doslej, 

le da smo zdaj ob izostrenem zavedanju o svoji končnosti veliko bolj tesnobni in 

pahnjeni proti robu groze, kar hromi naše življenje in nam budi živo predstavo o tem, 

kaj je preživetje. Dejansko se ustavljajo mnoga srca, življenja ljudi, ki so vedno enkratni 

in edinstveni, neponovljivi posamezniki. To je tisto najbolj grozljivo. Ustavljajo pa se 

tudi brezumna gonja in hitenje, vsi mogoči kazalniki nenehne rasti in kopičenja, 

posedovanja ... In tu, nam govorijo, je razlog za nov strah, za novo negotovost pred 

neznanim, kaj bo s svetom, ko bomo preživeli to situacijo? 

 Vsaka katastrofa, vsaka kriza skriva v sebi že kal spremembe, verjetno je to 

edino, kar smo se uspeli iz zgodovine naučiti. Možnost pač zmeraj obstaja, le da je 

nikoli ne zmoremo izkoristiti za našo skupno dobrobit. Da bi bilo biti dobro. Ali bomo 

zmogli po koncu karantene, potem ko se bo virus umaknil, objeti sočloveka, ne glede 

na njegovo barvo, vero, jezik ...? Ali bomo vzpostavili družbo, kjer bomo spoštovali 

njegovo dostojanstvo in svobodo? Slehernega človeka? Ali bomo omogočili, da bomo 

»namesto časopisa zjutraj brali pesnike«, kot je to priporočal madžarski mislec Béla 

Hamvas? Ali bomo ustvarili svet, kjer bomo uživali v »poietičnem, v mojstrski 

dejavnosti umetnikov«, v umetnosti, kjer se kaže »bivanjski presežek [...], ko človek 

naredi nekaj, česar še ni, da se uresniči nekaj, kar ne obstaja in je samo v človeški 

idealiteti? [...] V umetnosti, ki ne bo sledila idejam, ampak bo uresničila človekovo 

absolutno in dokončno in popolno življenje.«*  

 Ko se bomo zares trudili, da bo človeški svet v harmoniji s tistim neskončnim, 

katerega droben, a za nas seveda bistven, del je. 
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Lirikonfestovo književno omizje 2020 

Refleksije za 21. st.  

 

 

 Petra Vladimirov 
 (dobitnica književne nagrade »krilata želva« 2020  

 za najboljši slovenski potopis, knjižno objavljen v letu 2019;  

 književna gostja 19. Lirikonfesta Velenje (2020))        

 

 Na kaj mora biti avtor/potopisec pozoren,  

 da si ne »prisvoji« tuje kulture?  
 

 Veličina se porodi iz majhnosti. Iz ponižnosti pisca, ki se nenehno čudi, kot da 

je prvič tu. Ki vnaprej ne ve ničesar, zato ne more soditi in obsojati. Zgolj vpija trenutke, 

nianse, podobe in svetove zunaj sebe. Ob vzajemni transformaciji jih popisuje, podaja 

in predaja naprej. Vselej in nujno brez vzvišene nadutosti.  Pri tem ne gre toliko za 

avtorjev slog, ključna je njegova subjektivna naravnanost. Drža brezkompromisnega 

spoštovanja in priznavanja soodvisnosti. Svetovi kot naravne in kulturne entitete so 

tam zunaj sami po sebi. Obstajajo v neskončno mnogoterih niansah neskončno mnogih 

opazujočih. Pisec sprva odzrcali le eno. Svojo zgodbo, v kateri se preplete z drobcem 

sveta. Sobivanje avtorja in neke stvarnosti skozi besedo preraste v umetnost. A če želi 

avtor ustvariti njeno širino, mora biti hkrati ravno prav goreč, a še vedno osebno 

skromen, neposesiven, da pusti prostor. Polje, v katerem lahko zaživi stvarnost v vsej 

svoji prvobitnosti. Pisec naj bo nad njo očaran, a ta očaranost naj ne bo izgovor za 

njegovo sebično prilaščanje. Njegova ljubezen na bo vzor, pobuda za ljubezen drugih. 

Ljubi naj, a naj prepusti in preda naprej. Kajti skozi prebiranja se v odprtem in 

dovzetnem besedilu dramijo še vse druge nianse, vsa druga izkustva in tako osebne 

zgodbe pisca prerastejo v zgodbe bralcev. Svetovi oživijo v neštetih podobah nas 

samih in se tako približajo absolutni resnici in njeni lepoti. 
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Lirikonfestovo književno omizje 2020 

Refleksije za 21. st.  

 

 

Katja Sluga  
(dobitnica festivalnega priznanja »mlada želva« 2020  

za najboljši kratki potopis mladega slovenskega popotnika;  

 književna gostja 19. Lirikonfesta Velenje (2020))       

 

 Kako razlogi za potovanje vplivajo na končno obliko potopisa?  
 

 Rek »vsake oči imajo svojega malarja« lahko prenesemo tudi na razloge za 

potovanje. Nekdo potuje zaradi hrane, nekdo zato, da poležava na plaži, nekdo zato, 

da si ogleduje znamenitosti, nekdo zato, da spoznava nove kulture. Razlogov za 

potovanje je nešteto. Ti razlogi bodo vplivali na to, kaj bomo počeli na potovanju in kaj 

bomo kasneje zapisali v potopisu. Na primer, če nam je prioriteta degustiranje nove 

hrane, se bomo med bivanjem v neki državi udeleževali aktivnosti, ki so povezane s 

hrano in naša pozornost bo usmerjena predvsem na to. Ko se bomo vrnili s potovanja, 

pa nam bodo najbolj v spominu ostali tisti dogodki, katerim smo posvetili največ 

pozornosti. Tako bo tudi potopis nekoga, ki je posvečal pozornost okušanju hrane, 

opisoval povečini dogodke, povezane s hrano.  

 

 Na kaj mora biti avtor/potopisec pozoren, da si ne »prisvoji« tuje kulture? 

 

 Če želimo zapisati ali opisati naša doživetja s tujo kulturo, moramo paziti, da jo 

opisujemo takšno, kot je, oziroma da jo opisujemo le kot opazovalci. Z drugimi 

besedami, pozorni moramo biti na to, da ločujemo med našimi lastnimi čustvi, ki smo 

jih doživeli ob stiku s tujo kulturo, in med tem, kaj le-ta dejansko je. Tako bomo opisali 

dogodke oziroma navade objektivno, točno tako kot so se zgodili. Opisu pa lahko 

dodamo tudi naša občutenja.  

 Ne smemo pa dopustiti, da naša subjektivnost tujo kulturo predpisuje, da jo 

vrednoti. Mislim, da potopisci ne predpisujejo, kaj dejansko je kultura neke države in 

kaj ni; kaj je pozitivna stran tuje kulture in kaj negativna, saj si tako tujo kulturo 

prisvojijo in z njo upravljajo. 

 Mislim, da moramo biti potopisci ponižni in dati vedeti bralcu, da smo le 

prenašalci oziroma opazovalci neke kulture, ob kateri doživljamo različne občutke.  
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Lirikonfestovo književno omizje 2020 

Refleksije za 21. st.  

 

 

 Gábor Schein  
 (Madžarska) – festivalno prevedeni pesnik;   
 književni gost 19. Lirikonfesta Velenje (2020)      

 

 Narcisoidna in egocentrična narava pesnikov/-ic  
 

 V pesništvu, v literarni praksi moderne dobe, sta egocentrizem in narcizem 

gotovo prisotna. Pri vsakem posameznem pesniku v različni meri in v primerjavi s 

subjektivnostjo pogosto v različnih, precej posrednih pesniških oblikah. Umetniški 

prostor, znotraj njega literarni trg v art world dôbi, narcizme avtorjev vidno opremi z 

različnimi funkcijami. Če bi imel Roland Barthes prav, ko je govoril o smrti avtorja, bi 

se morale funkcije narcizma ožiti, toda to se ni zgodilo. Zakaj ne? 

 Za liberalne poglede umetnosti je samoumevna gotovost, da umetnost nima 

funkcije javne storitve in ne bi bilo niti zaželeno, da bi jo kdorkoli silil v to. Vsak tak 

poskus bi pomenil konec umetniške avtonomije. O tem ima Vzhodna Evropa 

svojevrstne izkušnje, na katere nas danes spominjajo t. i. iliberalne ali nacionalistične 

vlade v regiji. Medij za posredovanje umetnosti je danes trg. Na trgu blago zamenja 

lastnika, posledično se tudi knjiga, roman in pesniška zbirka pojavljajo kot blago. So 

predmeti, ki jih izdelajo v založbah in tiskarnah, kupijo se na internetu ali v trgovini, 

imajo ceno, cena vključuje prometni davek, reklamirajo jih, ustvarjajo dobiček ali 

izgubo.  

 Pa vendarle bi težko rekli, da so knjige ali katerikoli kulturni proizvod podobni 

čevlju. Namenoma se sklicujem na Heideggrov primer. Težko bi imeli vsebino romana 

ali pesmi za blago, čeprav večina produktov v knjigarnah služi za zadovoljitev zahtev 

in navad kupcev. Knjigi zaradi njene vloge v evropski kulturi pripisujemo posebno 

avro. Ta avra je posledica prisotnosti osebnosti. Naučili smo se in taka je naša izkušnja, 

da se moramo za sprejemanje pomembnih umetniških del soočiti z najbolj 

svojevrstnimi vprašanji in dvomi lastne osebnosti. Kar pomeni, da je mehanizem 

učinka literature bistveno povezan s subjektivnostjo, intimnostjo, posamičnostjo. 

Težko bi priznali, da je tisto, kar je za nas najbolj osebno, v temelju povezano s funkcijo 

blaga, in da je tisto, kar imamo za svojo osebnost, z drugega vidika del in proizvod 

delovanja trga. Tega odnosa noče razkriti niti trg. Prav nasprotno, trg fetišizira osebno. 

Ne samo za diktature, tudi za delovanje trga je značilna legendarna izjava iz filma 

Brianovo življenje: »Vsi vi ste posamezniki.« Umetniški trg zahteva in podpira iluzijo 

avtonomne osebnosti avtorja in bralca. Ustvarja lažen fetiš v interesu tega, da bi se 

oseba zagledala kot subjekt, medtem ko je dejansko objekt delovanja trga. Narcizem je 

neločljiv od blagovne funkcije literarnega dela. Slaven pisatelj je s tega vidika, žal, 

enako rezultat delovanja trga kot pop star ali politik. Ustvarja lažno iluzijo, da lahko 
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sredi delovanja trga osebno dobi subjektivno pozicijo, da se to lahko zgodi komurkoli, 

tega je zmožen vsak, biti mora le dovolj izviren in zanimiv.  

 Narcizem je v moderni dobi tržna fikcija osebnosti. Pot literature vidim in iščem 

v izoblikovanju antifikcijskih praks.           

 

 
(Iz madžarščine prevedla Gabriella Gaál)  
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Lirikonfestovo književno omizje 2020 

Refleksije za 21. st.  

 

 

 István Vörös 
 (Madžarska) – festivalno prevedeni pesnik;   
 književni gost 19. Lirikonfesta Velenje (2020)      

 

 Kdaj politična korektnost pomeni smrt ustvarjalnosti? 
 

 Med pisanjem se ne moreš ozirati na norme, ki so izven pisanja, kajti takoj sledi 

dolgčas, poučna zgodba, lažni realizem, podrejen normam socializma, katolicizma ali 

politične korektnosti. Politična korektnost na nerazumljiv način mnogim pomeni 

bavbav, čeprav ne pomeni nič drugega kot to, da upoštevamo drug drugega. Kar je 

dobro. Med pisanjem pa moramo upoštevati nujnosti, ne pa drugih. Pravilno ali 

nepravilno se izkaže v polju kvalitete stvaritve. 

 

 Ali lahko ločimo avtorjeva politična in ideološka načela  

 od njegovega literarnega dela?  

 

 Ne samo da lahko, ampak tudi moramo. Posameznik lahko ima stališče, pa tudi 

načela, avtor ne. Dober roman je pametnejši od avtorja, pravi Kundera v svojem delu 

Umetnost romana. Nek lik lahko sto odstotno zastopa moje mnenje in misli, ampak 

imeti mora tudi nasprotnika ali partnerja za razpravljanje, ki mu lahko enako 

verjamemo in je enako prepričljiv.  

 

 Poezija = egomanija?  

 

 Sam že od besede »samoizražanje« dobim izpuščaje! V pesmi ne izražam 

samega sebe, če sploh kaj izražam. Pesem je od pesnikove osebnosti neodvisna 

entiteta. Je egoman, kdor ima veliko otrok? Ker pa se mora pesnik, da napiše pesem, 

mučiti, je malce občutljiv na bolečino in tudi veselje, torej je med drugim nečimrn. 

Ampak v pesmi se tega ne sme čutiti, razen, če ni prav to koncept. 

 

 Narcisoidna in egocentrična narava pesnikov/-ic?  

 

 (Glej gornji odgovor!) 

 

 Ali je v poeziji oz. nasploh umetniški literaturi 21. st.  vprašanje spola 

avtorja postalo pomembnejše oz. dominantnejše  od vsebine?  

 

 Pesnik je v pesmi dvospolen, a če je treba, sleče človeško kožo, govori lahko v 

imenu živali in predmetov, z njihovim jezikom, če je v dobri formi. A vedno bo govoril 



237 
 

tudi v svojem imenu in če je nekomu spol pomemben, mu bo primeren delež zagotovil 

v zavesti pesmi. Seveda če nekdo piše večinoma filozofske pesmi, bo manj govora o 

spolu, če pa seksualne, bo tega več. Ampak tudi v takem primeru se lahko oglasi z 

zornega kota govorca nasprotnega spola ali nasprotne spolne usmerjenosti. Kdor vidi 

svet le z lastnega zornega kota, ni pesnik, pa tudi pravi intelektualec ni. 
  
 Motivno-tematska podobnost oz. enoinistost v poeziji  

 in nasploh umetniški literaturi 21. st. (v preteklem desetletju)? 

 

 Pesem lahko izbere kakršnokoli temo, od nje se mora tudi odtrgati. Imeti mora 

asociacijski skok, logičen zasuk, tematsko zarezo. Celo haiku operira s tem. Zanimivo 

ni to, kakšno temo si pesem izbere, ampak kako se od nje odtrga.  

 

 
(Iz madžarščine prevedla Gabriella Gaál)  
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Lirikonfestovo književno omizje 2020 

Refleksije za 21. st.  

 

 

 Olivia Ávila Ruiz  
 (Granada/Andaluzija, Španija) – rezidenčno izbrana  

 književna prevajalka 19. Lirikonfesta Velenje (2020)  

 

 Can we separate the author's political and ideological views  

 from his literary work?  
 

 Perhaps, it is indeed possible to separate the authors political and ideological 

opinions from their literary work when they do write with purpose, paying attention 

to their words, and bearing in mind that their political and ideological opinions will 

be put aside because there is a reason for that decision. However, we must not forget 

that our ideals, dreams and desires necessarily linger on the way we express ourselves. 

With that statement, we are not rescuing the Freudian theory about the (un)conscious 

mind; how the mind works must be considered here, though. The science of Phycology 

explains that we are pretty much unconscious, and so are our thoughts and words. 

Our unconscious mind is powerful and creative, and we do not have a huge control 

over it. Language and thought hold hands. That is why the writer should be paying 

attention in order to convey a specific message. But why should we play devil's 

advocate? If I am atheistic, why should I write about the importance of believing in 

God, like Miguel de Unamuno did when he wrote his famous book, San Manuel Bueno, 

mártir? Perhaps, because there is an intention, or maybe because the writer is perfectly 

capable of understanding different points of view. A mind that has been trained is 

usually free of prejudice, and that is why cultivated writers can easily understand 

arguments and opinions diametrically opposed to their own’s.  
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Lirikonfestovo književno omizje 2020 

Refleksije za 21. st.  

 

 

Zoran Pevec 
(dobitnik festivalne književne nagrade velenjica - čaša nesmrtnosti 2013  

za vrhunski desetletni slovenski pesniški opus za odrasle v 21. st.;  

pesnik in literarni znanstvenik; častni književni gost 19. Lirikonfesta Velenje (2020))  

 

Česa ne ve kokoš ali večno trpljenje pesnika 
(Dvom, strah in pomen poezije v času koronapandemije/ 

na začetku tretjega desetletja 21. st.) 

 

 Ponovitve so ene temeljnih značilnosti tega sveta. V življenju se ponavlja tako 

rekoč vse od vsakdanjih opravil do različnih dogodkov, celo v novih spoznanjih je 

vedno tudi nekaj, kar je bilo prisotno že prej; v različnih oblikah in mutacijah se vračajo 

tudi bolezni. S ponavljanjem se vsaka na svoj način ukvarjata tako psihoanaliza kot 

tudi filozofija. Za Kierkegaarda ponavljanje ni zgolj reprodukcija ali variacija, Hegel 

razmišlja o ponavljanju znotraj triade teza–antiteza–sinteza, Nietzsche piše o večnem 

vračanju istega, Deleuze se zaveda, da gre pri ponavljanju za razliko med tistim, kar je 

bilo in kar bo, medtem ko Lacan razmišlja o ponavljanju, ki ga zaznamuje spodletelost 

na poti med tyche in automaton, med označencem in označevalcem. Blizu temu je tudi 

Beckettova zgodba z naslovom Worstward Ho, v kateri avtor spretno prepleta 

zaporedne stavke oziroma misli in besedno igro v smislu »poskusiti znova–spodleteti 

znova–spodleteti  bolje«. Prav to pa ima med drugim na zalogi v svoji filozofsko-

psihoanalitični orodjarni tudi Slavoj Žižek.  

 Ponavljajo se tudi naši strahovi, skepse in tesnobe. Nas pa zanima, kako se s 

tem, v času virusne pandemije, spopada pesnik. Ta ima pri pisanju poezije že tako ali 

tako probleme v zvezi s tesnobo vplivanja v znotrajliterarni dinamiki, ko se pesmi na 

nek način historično ponavljajo in navezujejo na že napisane pesmi ter prejšnje 

pesnike, sedaj pa je naletel še na nerešljivo travmatično zunajknjiževno situacijo. 

Poezije tako ali tako ni nihče bral že pred virusno pandemijo, ko je bilo časa za kaj 

drugega, kot je razmišljanje o tem, kako preživeti, še več kot dovolj – zato se  pesnik 

ves čas nahaja v stresni situaciji, v kateri se vprašuje, čemu je poezija pravzaprav 

namenjena. In četudi se samozavesten pesnik zaveda, da je poezija abeceda sveta, da 

beleži naše strahove, tesnobo, žalost, ljubezen, sovraštvo, življenje, smrt, dobro in zlo, 

da na pesniški način opisuje vsakdanje stvari in dogodke, in da edina presega 

algoritem pohlepnega neoliberalizma, pa je vendarle ves čas v stiski, ko razmišlja o 

njeni nujnosti. Sedaj, v času virusne pandemije, ko je pred slehernikom bistveno 

eksistencialno vprašanje, kako preživeti, ne da bi zbolel in morda posledično celo 

umrl, pa je pesnikovo življenje še pred večjim izzivom, kako biti in kako obstati. Skrb 

se je torej podvojila.  



240 
 

 Vsakdanji človek žal ne dojema, da ga utegne iz stanja tesnobe rešiti prav knjiga, 

ob kateri bi pozabil na od zunaj vsiljeno težavo. Tega se pesnik dobro zaveda. Razen 

tega v trenutni »virusni situaciji« tudi ni nikjer nekakšnega antičnega zbora, ki v 

tragediji prevzame nase strah  in sočutje. Zdi se, da stoji pred pesnikom nerešljiva 

situacija nesmisla in praznine. Na obzorju ni niti »spodleteti bolje«, temveč le še 

dokončni propad, konec brez povratka.  Ne pomaga niti razumevanje oblastnega 

režima, kot ga zapisuje Roberto Esposito, in sicer v smislu imunizacije političnega 

telesa, ki deluje tako, da v družbo vstavi drobec patološke instance (v našem primeru 

je to virus), pred katerim se potem izkaže kot »veliki rešitelj«. Prav verjetno, da bi o 

tem lahko govorili pri različnih boleznih od ptičje gripe do različnih drugih virusnih 

obolenj, a te so bile prostorsko omejene in obvladljive. V zvezi s sedanjo virusno 

pandemijo pa bi takšno razmišljanje delovalo nekoliko preveč v kontekstu teorije 

zarote.  

 Skratka, situacija je neznosna in strah zbujajoča. Tako zelo, da se o njej, vsaj v 

tem trenutku, še ne da pisati na umetniškem nivoju, kaj šele, da bi se na ta račun 

sproščujoče šalili. Pa je vendar vse podobno, kot v tisti šali, ki jo po potrebi uporablja 

Slavoj Žižek, in sicer, ko si bolnik predstavlja, da je zrno in se boji, da ga bo pozobala 

kokoš. Ko zdravnik bolnika po določeni terapiji vpraša, če še misli, da je zrno, mu 

bolnik odvrne, da sicer sedaj meni, da ni zrno, ne ve pa, če to ve tudi kokoš. Torej, mi 

vemo, da smo odgovorni, a tega ne ve kokoš ali z drugimi besedami, pesnik ve, da bi 

lahko s pesmijo pomagal drugemu, a bogve, če to ve drugi. Pesnik ve, da ni »zrno«, a 

travmatizira in straši ga, če to ve tudi »kokoš«, to je veliki Drugi. Skratka, tesnoba 

ostaja tu in je tako rekoč neukinljiva; pesnik bo hočeš nočeš še naprej trpel, a z razliko 

– vzrok se tokrat premešča v drugo, to je virusno izhodišče.   
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Lirikonfestovo književno omizje 2020 

Refleksije za 21. st.  

 

 

 Denis Škofič 
 (festivalno izbrani pesnik in književni gost 19. Lirikonfesta Velenje (2020))   

 

Motivno-tematska podobnost oz. enoinistost v poeziji in nasploh 

umetniški literaturi 21. st. (v preteklem desetletju in na začetku tretjega 

desetletja 21. st.) 

 

 Če pogledamo na slovensko pesniško produkcijo v zadnjih desetih letih z 

motivno-tematskega vidika, je mogoče zaznati, da najbolj izstopa poetološka tematika, 

ki zadeva tako sam akt pisanja poezije kakor tudi vlogo poezije in pesnika v družbi. V 

sklopu le-tega opazneje izstopa motiv »nezmožnosti izražanja«, in sicer v smislu, da 

pesniku jezik, ki mu je dan in za katerega se zaveda, da je zaznamovan družbeno in 

kulturno, ne omogoča, da bi lahko sebi ustrezno izrazil svoje misli in občutja. Pri tem 

mnogi pesniki izhajajo iz strukturalizma in poststrukturalizma. Motiv »nezmožnosti 

izražanja« najpogosteje nastopa skupaj z motivnim parom molka in tišine, ki je postal 

s svojo pogostostjo in skorajda epigonskim načinom rabe kliše(jske) sodobne slovenske 

poezije. Frekventnost te tematike in motivov najverjetneje leži v položaju, ki ga ima 

poezija na literarnem polju in v družbi sami. Glede na število ustvarjalcev in tudi 

število nagrad, ki jih za pesništvo podeljujejo oziroma za katere se lahko potegujejo 

tudi pesniške zbirke, zavzema poezija v Slovenji glavni delež na literarnem polju, 

vendar ima od vseh literarnih zvrsti najmanjšo publiko, kar izhaja iz njene forme, ki 

zahteva bolj kompetentnega bralca, bralca z večjim umskim vložkom v samo delo. 

Glavnino bralcev slovenske poezije predstavljajo pesniki sami in tisti, ki bi to radi 

postali, ter literarni kritiki. Zaradi tega in trenda, ki so ga ustvarile centralizirane 

založbe s svojim programom izdaj, prihaja do porasta poetološke teme ter motivov, 

vezanih nanjo, saj se po eni strani lahko s tem najbolj identificirajo bralci, ki – kot je že 

bilo rečeno – izhajajo iz pesniških krogov, po drugi strani pa zaradi založniške 

programske politike, ki je ustvarila določeno pesniško tradicijo oziroma dojemanje, 

kakšna naj bi bila dobra poezija, ustvarja ravno te bralce-pisce. 
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Lirikonfestovo književno omizje 2020 

Refleksije za 21. st.  

 

 

Maja Razboršek  
(festivalno izbrana pesnica in književna gostja 19. Lirikonfesta Velenje (2020))  

 

Babilonski in slonokoščeni stolpi  

pesniško-potopisnega omamljanja  
 

 Iz vsega se da narediti pesem. Omejitev je le v razumevanju. Nenehno 

ponavljanje besed in besednih zvez, ki jih narekujejo čas in okoliščine, predrugači 

pomen. Nekatere potisne čez mejo slabšalnosti. Nekatere na novo osmisli, jim doda 

nov zven. Pesnik se dodobra namuči, kadar se zoperstavi temu pomenskemu toku. 

Zelo težko bo, denimo, poslej upesniti Sončevo korono s težnjo, da prestopiš vsiljeni 

pomen. Ali pa zelo podžigajoče, vredno slehernega zamaha, tudi tistega v prazno! Na 

tej točki se poezija lepo rima z egomanijo.  

 A ne brez pridržka: mogoče mi bo uspelo. Zagotovila ni. Niti notranjega. Kdove 

kaj bo odsevala gladina? Bo vredno samoobčudovanja in tveganja kazni, ki po pravilu 

pritiče vsakemu Narcisu? Je vredno pisati brez zoperstavljanja pravilom, redu, 

kaznim? 

 Izrabljenost fraze: nič več ne bo tako, kot je bilo, nas glede na govorca ali vsebino 

bodisi razburi ali zdolgočasi do zehanja, a za pesniško-potopisno omamljanje vsaj 

deloma drži. Skušam si zamisliti potovanje po novem, po koronsko. Ni dovolj samo 

sanjati navdihujoče otoke z zvenečimi imeni, treba jih je zagledati, zaduhati, okusiti … 

Na koži, v živo; spletno ne zadostuje; skozi masko in zarošena očala je vse drugače. 

Zavidam sproščenim fotografirancem iz preteklih poletij. Nikjer nobene maske. V 

razdalji, ki so si jo sami določili. Saj smo slutili, da se bo enkrat zgodilo. Mnogokrat 

smo prebrali, videli, bili smo posvarjeni. Ne bo se zgodilo nam, smo se tešili in slepili, 

to čaka neko prihodnjo, izgubljeno generacijo. Ker smo to nenadoma postali mi, se 

nam zdi krivično. Kot nalašč za prazne strani, ki jih je treba razdevičiti: potopis iz 

krajev, ki jih ne bom obiskala? In če je pesnjenje tako ali tako neke vrste samoizolacija, 

tudi stolp zadobi drugačen pomen. Ni nujno, da je babilonski ali slonokoščen, lahko je 

kamnit, samo kamnit. Iz takega vam pišem. 
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Lirikonfestovo književno omizje 2020 

Refleksije za 21. st.  

 

Robert Simonišek 
(festivalno izbrani pesnik in književni gost 19. Lirikonfesta Velenje (2020))  

 

K potopisnemu omamljanju ... Kako razlogi za potovanje vplivajo na 

končno obliko potopisa in na kaj mora biti avtor/potopisec pozoren, da si ne 

»prisvoji« tuje kulture? 

 

 Za književnike od nekdaj velja, da so dojemljivi in s svojim pogledom prodrejo 

globlje v milje in mentaliteto od znanstvenikov. Vzgibi za potovanja so tako različni 

kot življenja in karakterji piscev. Radovednost, raziskovanje, izobraževanje, iskanje 

drugačnosti ali usodnega dogodka v tujem okolju, zanimanje za kulturo, sledenje 

lokacijam kultnih umetnikov ali zgodovinskih osebnosti so le nekateri od idealističnih 

ali pragmatičnih razlogov, ki jih motivirajo. V končni fazi pa so prikazi tujih krajev in 

ljudi odvisni od jezikovnih sposobnosti in intenzitete doživljanja, saj je še tako minoren 

dogodek lahko predstavljen učinkovito, če se je avtorja dotaknil – in obratno.   

 Heterogenost potopisa kot zvrsti je dandanes razvidna v specializirani 

literaturi, ki nam jo nudijo knjižne police. Po vsebinski in formalni plati je dovoljeno 

tako rekoč vse. V globaliziranem svetu, ki ga zaznamujejo vsesplošna dostopnost 

krajev in podob iz daljnih dežel ter obiskovanje enih in istih turističnih lokacij, je 

pisatelj še toliko bolj pred izzivi. Ker je večina krajev že raziskanih, sta osrednji 

vprašanji, kako in kaj prikazati. V primerjavi s svojimi predhodniki je sodobni potopisec 

v nezavidljivem položaju in stremi k temu, da poda kaj več od podajanja duše kraja in 

doživljanja le-tega. Goetheju ali Brodskemu si ni bilo treba izmišljati dramatičnih 

elementov, da bi prepričala bralca, zadostoval je obisk lokacije in plastičen opis. 

Tradicionalni pristop, pri katerem igra ključno vlogo objektivni podatek, izgublja bitko 

z bolj dinamičnimi.  

 Forma zapisa se je od antike skozi moderno do danes turbulentno spreminjala 

kot pri drugih žanrih (popotni dnevnik, roman …). V grobem bi potopise, ki so tako 

ali drugače hibridi, lahko razdelili v dve skupini: tisti, ki dajejo prednost kulturi 

oziroma drugačnosti nekega miljeja, in tisti, ki jim je pomembnejše subjektivno 

doživljanje in ustvarjanje atmosfere. Pri obeh smisel ni zgolj v opazovanju in 

razumevanju drugačnosti kulture, pač v avtorjevi odprtosti. Odprtost zadeva 

zmožnost sprejemanja, gledanja in poslušanja drugačnosti, prav tako primerjanja med 

lastnim in drugim.  

 Po mojem mnenju so najboljši tisti potopisi, ki niso vnaprej strogo načrtovani, 

pač pa nastanejo spontano kot kolateralna škoda potovanja in v katerih se zrcali avtorjev 

emocionalni in duhovni svet. Kadar jih motivirata radovednost, osuplost ali katero 

koli izrazitejše čustvo, čeprav negativno, je izplen gotovo boljši, ne glede na obliko 

zapisa. Klišejske in stereotipne predstave so presežene, kadar avtorji nizajo svoja 

doživetja in tuje življenje v vsej kompleksnosti ter paradoksalnosti.  



244 
 

Lirikonfestovo književno omizje 2020 

Refleksije za 21. st.  

 

 

 Borut Gombač  
 (festivalno izbrani pesnik in književni gost 19. Lirikonfesta Velenje (2020))  

 

 Narcisoidna in egocentrična narava pesnikov/-ic?  
 

 Jasno – v osnovi je vsak pesnik narcis.  Njegov ego se bolj ali manj hipnotično 

zrcali s površine pisne podlage. Toda le dober pesnik lahko v vabljivi in na videz 

gladki zrcalni gladini prepozna hrapavost oziroma višino in globino prostora, v 

katerem se med drugim skriva vesolje vsega, kar ni on. Tudi zato ni ta, ki je podpisan 

pod zadnjo besedo, ki je v dobro izpeljani pesmi pač logična posledica pesemske 

strukture, ampak ta, ki se s pesmijo podpiše pod verz, ki ga v pesmi ni.  
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Lirikonfestovo književno omizje 2020 

Refleksije za 21. st.  

 

 

Željko Perović 
(dobitnik prevajalskega priznanja Lirikonov zlat 2013 

za vrhunske festivalne prevode novejše poezije za odrasle; pesnik in prevajalec;  

častni književni gost 19. Lirikonfesta Velenje (2020)) 

 

Imperativ 
 

 Ob ponujenih izhodiščih za debatno omizje se takoj utrnejo misli k vsakemu 

izmed njih, na primer: Prazne strani evropske literature 21. st. – porazne strani 

evropske kulture tudi v 21. st.!  

 Težko je izreči, da je to, kar nas je doletelo s korona virusom, nekaj, kar smo 

potrebovali – da bi se lahko uzrli v pravi luči na tronu, ki smo ga samooklicano zasedli. 

Prav neverjetna je grabežljiva antropocentrična naravnanost te civilizacije/kulture 

(spomnimo samo na požiganje amazonskega gozda!), ki hkrati premore toliko 

vpogleda v fiziko in metafiziko sveta! Saj je menda vsakomur jasno, da to dvonožno 

bitje ne more kar samo pluti po vesolju, da za to potrebuje tudi še nekaj, čemur rečemo 

– planet Zemlja (in ob njem še kaj drugega). In kljub temu – taka topoglava zagledanost 

vase, ki prinaša čedalje večjo odtujenost od sveta in soljudi – ki se, ubogi, razkazujejo 

s tisoči selfijev in le še štejejo všečke! Večji del umetnosti pa je (pod krinko umetnosti!) 

seveda samo odraz splošnega stanja (ah, da, Zeitgeist – pri čemer se ne ve, kdo koga 

generira: duh stanje ali stanje duha – in vsekakor: imperativ je hlad razčustvovanosti). 

Kar je nekoč stalo v obrambo človečnosti in se imenovalo intimistična poezija, se je 

danes sprevrglo v egotrip in samovšečnost – sam sem bil nekoč skorajda okaran, da 

sem v pesmih tako »samozatajevalen«. Zdi se, da je svet lahko le socio-psihološki 

precedek jaza! Ta razvpita kriza identitete!!! Nekaj je hudo narobe s tako civilizacijo. 

Sistemsko! In en odstotek njenih pripadnikov perfidno kuje dobičke in vzdržuje tak 

sistem ...  

 In zato je tudi toliko večja odgovornost avtorja/umetnika. Odgovornost do dela, 

ki ga ustvari – saj ga ne dela samo zase!!! Odgovornost do podajanja besede, ideje, 

odgovornost do bralca, do drugega ...  Zaradi duha, katerega, kot si vsak avtor rad 

predstavlja, glas nosi. In naj se vsak spomni, kdo vse ga je nosil pred njim ... Od 

Bližnjega in Daljnega vzhoda, do bližnjega in daljnega zahoda, severa in juga ... V ta 

namen je seveda tudi nujno potrebno sestopiti – z lastnih (namišljenih) višin ... Se 

spomnim, da se mi je nekje zapisala izjava Bertolda Brechta: »Jabolko dobi smisel šele, 

ko ga pojemo« ... (!!!) Ali je res mogoče tako misliti svet?   
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Lirikonfestovo književno omizje 2020 

Refleksije za 21. st.  

 

 

Daniela Kocmut  
(Avstrija) – dobitnica prevajalskega priznanja Lirikonov zlat 2015  

za vrhunske festivalne prevode novejše poezije za odrasle;  

pesnica in festivalno izbrana književna prevajalka;  

gostja 19. Lirikonfesta Velenje (2020)      

 

Ali učenje jezika in mednarodno književno povezovanje hkrati 

pomenita tudi učenje in povezovanje kulture?  
 

 Učenje jezika vedno pomeni tudi učenje, spoznavanje kulture in zgodovine 

neke države, dežele, pokrajine, kjer se govori ta jezik. Za avstrijski prostor je pri tem 

pomembna tudi avstrijska Koroška ter pomen slovenske etnične skupine v Avstriji, 

tudi na južnem avstrijskem Štajerskem, kjer še vedno živi nekaj Slovencev, ki so tam 

že od nekdaj živeli in so tudi zaščiteni pod členom 7 v avstrijski državni pogodbi. 

 V Avstriji imamo zato posebej pomembno Kulturno društvo člen 7 za avstrijsko 

Štajersko, ki je zastopniška organizacija za manjšino štajerskih Slovenk in Slovencev, 

ki živijo v pokrajini Štajerski. Tudi tam, v Pavlovi hiši, se veliko ljudi – sosedov – uči 

jezik soseda – slovenščino. Tukaj so ljudje že vedno sobivali v miru. –  

 

Zaznavanje nepluralnega oziroma centralističnega manifestiranja 

slovenskega književnega prostora v preteklem in tem desetletju 21. st. (v 

državno subvencioniranih založniških idr. nacionalnih literarnih programih, 

osrednjih literarnih revijah, antologijah idr. pregledih ter v predstavitvah 

novejše slovenske književnosti v tujini favorizirano kroženje peščice enih in 

istih avtorjev in književnih prevajalcev – ali umetniško in »vseslovensko« 

resnično najbolj reprezentativnih)? 

 

 [O tej problematiki je vsekakor treba razpravljati kompleksno], saj je 

predstavitev neke »državne« književnosti tudi vedno skorajda politična, ker je vezana 

na uspeh avtorjev v državi sami oz. na uspeh založb; kjer imajo pač prednost večje in 

močnejše založbe in tiste, ki so bolj »vidne« ter tiste, ki imajo kulturne »posrednike«, 

ki se znajo v tujem jeziku tudi dobro »potegovati« za svoje avtorice, avtorje in knjige 

... Sicer pa tudi tu velja podobno kot pri filmu – kdor je uspešen doma, bo zelo verjetno 

lahko uspešen tudi v tujini, se pravi – tuje založbe gledajo tudi na literarne nagrade. 

Knjigotrštvo je trd oreh povsod.  
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Refleksije za 21. st.  
 
 

 Sonja Porle  
(predsednica žirije festivalne nagrade »krilata želva 2020«  

za najboljši slovenski potopis, knjižno objavljen v preteklem letu; 

književna gostja 19. Lirikonfesta Velenje (2020))  

 

 O potopisnem občutju   
 

 Potopisi imajo v sebi nek primaren, neubranljiv šarm, malone bajeslovno moč. 

Tako kot pravljice, ki so jim potopisi s predvidljivo preprosto strukturo 

pripovedovanja tudi dejansko podobni, nam omogočajo ali vsaj obljubljajo beg iz 

stvarnosti; nekam daleč daleč stran za sedmero gora, morij in obzorij v pisani svet 

domišljije. Prav zaradi tega jih tako zelo radi beremo in smo jim celo pripravljeni verjeti 

na besedo.  

 A žal potopisi svojo obljubo malokdaj izpolnijo! Kakovostni potopisi so od 

nekdaj in povsod, pri nas pa še prav posebej, sila redek pojav, medtem ko so se 

malomarno in dolgovezno napisani ustoličili kot norma potopisne zvrsti. Saj je videti, 

da večina potopiscev meni, da je dovolj, če povedo, kaj so na poti videli in doživeli, ne 

zanima pa jih, kako doživeto opisati. Skoraj ponosno se namreč izogibajo leposlovnih 

stilov in manir izražanja. Kakor da se bojijo, da bi se utegnili z njimi izneveriti (sicer 

neobstoječi) objektivni resnici. Toda če je pred sto leti, ko je bil svet velik, pustolovščine 

pa niso bile tako za lase privlečene, kot so dandanes, dobesedno in premočrtno 

opisovanje poti in ovir na poti morda zadostovalo, danes kratko malo ni več dovolj, 

kaj potopisec beleži, temveč je pomembno kvečjemu to, v kolikšni meri mu je z 

notranjimi podobami uspelo naslikati zrcalno podobo sveta, o katerem pripoveduje.  

 Z bolj preprostimi besedami bi se temu dalo reči, da je lahko verodostojen samo 

dovolj dobro in premišljeno napisan potopis. Ker je prostora za izboljšave – kot že 

rečeno – veliko, to pomeni, da se lahko potopisu pišejo samo boljši časi. – Lirikonfestova 

“krilata želva” zdaj že štiri leta pridno dela na tem! 
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Od leta 2002 do vključno 2020:  
 

– devetnajst festivalnih književnih srečanj z mednarodnimi gosti v Velenju (od 2002 

do 2007 imenovanih Herbersteinsko srečanje književnikov, od 2008 preimenovanih v 

Lirikonfest Velenje), na katerih je bilo z izvirnimi in prevedenimi pesniškimi, 

proznimi in potopisnimi branji, debatnimi in esejističnimi omizji, refleksijami, 

revijalnimi objavami, rezidenčnimi bivanji idr.) predstavljenih preko tisoč slovenskih 

in tujih književnih ustvarjalcev, prevajalcev, urednikov, interpretov, mednarodnih 

književnih posrednikov idr.;   

  

– (od leta 2004) – sedemnajst podelitev »mednarodne Pretnarjeve nagrade« oz. 

častnega naslova »ambasador slovenske poezije/književnosti in jezika« po svetu (21 

lavreatov);    

  

– (od leta 2006) – petnajst podelitev vseslovenske književne nagrade »velenjica - čaša 

nesmrtnosti« za vrhunski desetletni slovenski pesniški opus za odrasle v 21. st, ki 

pomembno zaznamuje novejšo umetniško literaturo (15 lavreatov);  

  

– (v 14 letih/od leta 2007) – petindvajset ustvarjalnih bivanj na »Lirikonfestovi 

mednarodni književniško-prevajalski rezidenci v Velenju« idr. partnerskih 

rezidenčnih točkah v šaleško-savinjski regiji;    

  

– (v 16 letih/od leta 2005) – šestnajst letnikov mednarodne literarne revije/festivalne 

antologije Rp. Lirikon21* (izvirna in prevedena poezija 21. st. ter dokumentarne 

Lirikonfestove zadeve) – (od 2007 samostojno 14 letnikov v 20 zvezkih (8 enojnih, 9 

dvojnih in 3 trojne številke) ter *skupaj s predhodnico revije (Poetikon 2005–2006) 2 

letnika v 4 zvezkih (1 enojna, 1 dvojna, 1 trojna in 1 četverna številka);   

  

– (od leta 2007) – štirinajst podelitev mednarodnega festivalnega priznanja/plakete 

»Lirikonov zlat« za vrhunske revijalne/festivalne prevode poezije 21. st. (iz tujih 

jezikov v slovenščino in bienalno iz slovenščine v tuje jezike), objavljene v festivalnih 

antologijah Rp. Lirikon21) – (18 lavreatov);   

  

– (od leta 2008) – štiri podelitve bienalnega mednarodnega festivalnega 

priznanja/plakete »Lirikonfestov zlat« za najtehtnejši književni esej na evropsko 

aktualne teme Lirikonfestovih književnih omizij (5 lavreatov; v bienalnih letih 2010, 

2014, 2018 in 2020 priznanje ni bilo podeljeno);   

  

– (od leta 2013) – šest nagradnih knjižnih izdaj »50 izbranih pesmi« dobitnikov 

vseslovenske festivalne književne nagrade »velenjica - čaša nesmrtnosti« za 

vrhunski desetletni slovenski pesniški opus za odrasle v 21. st.;   
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– (od leta 2017) – štiri podelitve vseslovenske književne nagrade »krilata želva« za 

najboljši slovenski potopis, knjižno objavljen v preteklem letu (5 lavreatov);      

  

– Lirikonfest Velenje je bil med 2002 in 2020 z mednarodnimi festivalnimi sodelovanji 

in povezovanji, literarnimi gostovanji in branji Lirikonfestovih delegacij (festivalnih 

lavreatov idr. slovenskih ter tujih književnih ustvarjalcev) predstavljen v 19 evropskih 

državah (v nekaterih večkrat): Avstrija, Češka, Poljska, Bolgarija, Bosna in 

Hercegovina, Finska, Srbija, Rusija, Nemčija, Francija, Nizozemska, Madžarska, Litva, 

Albanija, Črna gora, Slovaška, Italija, Hrvaška, R. Srbska …).      
 

 Večletna glavna pokrovitelja Mednarodnega Lirikonfesta Velenje sta Mestna 

občina Velenje in Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (2018–2019).  
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Od leta 2002 tradicionalno književno srečanje z mednarodnimi gosti v Velenju  

Rezervat za poezijo / Pomladni festival liričnega in potopisnega občutja 
Lirikonfestovo podnebje / 21. marec–21. junij / od cvetenja do zorenja češenj 

(predfestivalno: februar–april / osrednjefestivalno: maj–junij / pofestivalno: september–november)  

 
 Mednarodno književno srečanje v Velenju – LIRIKONFEST  
  
 Lirikonfest Velenje (MLFV) je tradicionalni celoletni literarni festival lirične 

umetnosti 21. st. – z osrednjim programom književnega srečanja z mednarodnimi 

gosti v Velenju (zadnji teden v maju ali v prvi polovici junija) –, ki ga od leta 2002 (do 

2007 imenovan »Herbersteinsko srečanje književnikov«) organizirata Ustanova 

Velenjska knjižna fundacija (UVKF) in književna asociacija Velenika v sodelovanju 

s slovenskimi in tujimi partnerji. Pobudnik ustanovitve (2001/2002) ter večletni 

programski in organizacijski vodja festivala je književnik Ivo Stropnik.  

 

 Lirikonfest Velenje (»rezervat za poezijo«, »pomladni festival liričnega in 

potopisnega občutja«) je že dve desetletji vpet v predstavitve in popularizacijo 

umetniške literature 21. st., njenih ustvarjalcev, prevajalcev, mednarodnih 

posrednikov slovenske poezije/literature in jezika drugim narodom, organizatorjev, 

urednikov idr. poznavalcev slovenske, evropske in svetovne književnosti; vzpostavlja 

in širi mednarodna književna sodelovanja, zlasti z izvirno in prevedeno poezijo 21. 

st. ter s premišljevanji o spoznavni, povezovalni in kritični vlogi literature v evropski 

družbi in širše.   

 

 Lirikonfestova književna omizja so zasnovana konceptualno: refleksivno, 

esejistično, potopisno …; z debatami na evropsko aktualne književne teme.  

 

* * * 
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Tematska kronologija esejističnih in debatnih književnih omizij  

s programskimi mejniki Mednarodnega Lirikonfesta Velenje  

v 19-letnem obdobju (2002–2020)  
 

 

 2002 – Slovenska poezija zadnjega desetletja; Slovenska proza zadnjega 

desetletja; Socialne, politične in kulturne spremembe v okolju, v katerem se je 

uveljavljala slovenska literatura v zadnjih desetih letih;  
 UVKF in književna asociacija Velenika – v sodelovanju z Društvom slovenskih 

pisateljev (DSP) ter pod glavnim pokroviteljstvom Ministrstva RS za kulturo, Mestne občine 

Velenje ter družb Gorenje in Petrol – organizirata v historicistični Vili Herberstein v Velenju 

štiridnevni literarni festival »Herbersteinsko srečanje slovenskih književnikov« (HSSK, od 

2008 Lirikonfest Velenje), ki se ga je udeležilo ok. 60 slovenskih književnih ustvarjalcev (članov 

DSP, SC PEN) idr. poznavalcev novejše slovenske književnosti; 

 

 2003 – Kako se literarna veda in kritika odzivata na sodobno slovensko 

literaturo; Pomen prevoda za uveljavljanje slovenske literature v evropskem 

prostoru; Formalno-sistemski položaj literature znotraj družbe; 
 v festivalnem programu 2. HSSK je DSP v partnerstvu z UVKF podelilo v Velenju 

»Stritarjevo nagrado« mlademu slovenskemu literarnemu kritiku (nagrajenka Lucija 

Stepančič); 

    

 2004 – Razumevanje novih tokov v slovenski književnosti; Narodna (za)vest 

v sodobni slovenski književnosti (posvečeno 100. obletnici rojstva E. Kocbeka); 

Uveljavljanje slovenske književnosti v slovenski in evropski družbi (posvečeno 

nacionalni zbirki slovenskih klasikov Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev); 

 v partnerski organizaciji književne asociacije Velenika, Velenjske knjižne fundacije 

(UVKF) in založbe Litera je v festivalnem programu 3. HLSSK prvič podeljena 

»mednarodna Pretnarjeva nagrada« (MPN) – osrednja slovenska zahvala ambasadorjem 

slovenske književnosti in jezika po svetu (ASKJ) – prvi nagrajenec je bil Ludwig Hartinger 

(Avstrija); 

 v festivalnem programu 3. HLSSK je UVKF podelila častni naslov/festivalno 

priznanje »zaslužni mentor/urednik mladih/uveljavljajočih se slovenskih literatov« (dobitnica 

Dragica Breskvar, večletna urednica literarne revije Mentor); 

 

 2005 – Vloga literarnih revij v kulturnem življenju; Odzivi na sodobno 

slovensko književnost in literarna kritika v osrednjih slovenskih 

književnorevijalnih, časopisnih, radijskih in televizijskih medijih; 
 UVKF (med 2005–2007 s koncesijo t. i. 03-regijskega pododbora DSP) ustanovi v 

festivalnem programu 4. HLSSK novo slovensko literarno revijo »Poetikon« in 

vzpostavi »Poetikonove delegacije« (promocijska revijalna pesniška branja po Sloveniji); 

 v festivalnem programu 4. HLSSK sta bila podeljena častna naslova/festivalni 

priznanji »zaslužna slovenska književna zbirka« (Prišleki založbe LUD Literatura) in (v 
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sodelovanju z DSP) »književno zaslužni slovenski javni medij« (Uredništvo kulturno-umetniških 

in literarnih oddaj Radia Slovenija); 

 

 2006 – O poeziji narave: V kakšnem razmerju do izginjajoče narave je pesnik 

sodobnega časa? Kako se elementi narave odražajo v moderni slovenski ali svetovni 

poeziji? Kako lahko pesniki prispevamo k varovanju narave? 
 UVKF v programu 5. HSSK prvič podeli festivalno-revijalno 

priznanje/nagrado »Herbersteinski-Poetikonov zlát« za vrhunske revijalne prevode sodobne 

poezije v slovenščino (nagrajenka Nadja Dobnik); 

 književna asociacija Velenika in UVKF organizirata (izven festivalnega programa 5. 

HSSK) v sodelovanju z Občino Laško ob 150. obletnici rojstva A. Aškerca in svetovnem dnevu 

poezije (21. marca) slavnostno »Akademijo Poetična Slovenija« s prvo podelitvijo nove 

slovenske literarne nagrade »čaša nesmrtnosti« za »sto vrhunskih verzov« slovenskega 

književnega ustvarjalca/-ke, ki v zadnjem desetletju pomembno zaznamuje umetniško 

literaturo (prvi nagrajenec Andrej Medved); 

 

 2007 – Omamljanje z/za literaturo (Zakaj v času virtualne resničnosti, 

digitalizacije, informatike (sploh še) pisati, brati, prevajati in razumeti literaturo, 

oziroma se omamljati z njo in zanjo? Ali obstaja zgolj »zdrav« literarni genij ali pa za 

ustvarjanje potrebuje tudi anomalični produktivni zagon s pomočjo omamljanja z 

različnimi opojnimi substancami? Zakaj se zdi, da so umetniki velikokrat žrtve opojnih 

substanc – ali pa gre morda le za stigmatizacijo tovrstnih družbenih ustvarjalcev? Če 

je Baudelaire zapisal »omamljajte se s poezijo«, zakaj si je potem pri pisanju pomagal 

s hašišem – ali pa je vendar pisal pri popolni zavesti, pri tem pa uporabil predhodno 

domišljijo, ki jo je razvil pri omamljanju z omenjenim mamilom? – Literarno 

ustvarjanje kot terapevtska metoda? Omamljanje z literaturo kot (mladostnikova) 

identifikacija z literarnimi liki in svetovi? Bibliofilska strast? Vzgojna in družbeno 

angažirana literatura kot »omamljanje z moralo«? Omamljanje za literaturo – z 

jezikom, literarnim prevajanjem in novimi literarnimi tokovi? Razumevanje literature 

kot 'opij' za družbeno zavest (ideologijo)? Spletanje mita o žejni muzi kot neminljivi 

literarnoustvarjalni resnici?); 
 UVKF zaradi »zasebne« prilastitve imena revije »Poetikon« (izhajajoče od 

ustanovitve/št. 1/2005 do št. 10/2007 pri UVKF v Velenju) in posledično vzpostavitve »Novega 

Poetikona« v drugem okolju/pri drugem izdajatelju (v Ljubljani) spremeni ime revije v »Rp. 

Lirikon21« ter nadaljuje s specializiranim izdajanjem – mednarodno revijo za poezijo 21. st. in 

Lirikonfestove zadeve. Preimenovano je tudi festivalno-revijalno prevajalsko priznanje – 

odslej »Herbersteinski/Lirikonov zlát« (za vrhunske revijalne prevode poezije 21. st. v 

slovenščino in bienalno iz slovenščine v druge jezike); 

 UVKF vzpostavi v festivalnem programu 6. HMSK »Lirikonove degustacije« izbrane 

izvirne in prevodne poezije idr. liričnih umetnosti 21. st., tj. s predstavitvami revije in 

pesniškimi branji po Sloveniji ter na občasnih mednarodnih literarnih gostovanjih; 

 UVKF vzpostavi v programu 6. HMSK mednarodno književniško rezidenco (MKR) za 

ustvarjalna bivanja tujih in slovenskih književnih ustvarjalcev, prevajalcev in mednarodnih 

posrednikov umetniške literature 21. st. (s prvo rezidenčno točko v mestnem okolju/velenjski 

historicistični Vili Herberstein); 
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 2008 – Mit, babilon in evrotrans – globalizacijski jeziki sodobne literature in 

družbe – ohranjanje ali izgubljanje nacionalne identitete? 
 UVKF in Velenika združita svoje tradicionalne/večletne književne prireditve 

v »pomladni festival liričnih umetnosti« – Lirikonfest Velenje« (MLFV); 

 UVKF vzpostavi v programu 7. HMSK/MLFV drugo ustvarjalno točko mednarodne 

književniške rezidence (v solčavski hiši/evropski destinaciji alpskega krajinskega parka 

Logarska dolina);  

 UVKF vzpostavi v programu 7. HMSK/MLFV bienalno festivalno 

priznanje/nagrado »Herbersteinski-Lirikonfestov zlát« za najtehtnejši književni esej na 

evropsko aktualno temo festivalnega književniškega omizja HMSK (prva nagrajenca Mitja 

Čander in Meta Kušar); 

 

 2009 – Spoznavna književnost pod Brusljem – med schengensko 

brezmejnostjo in poetičnim babilonom v alpsko-jadransko-panonskem rizomu ter 

širše; 
 UVKF vzpostavi v programu 8. MLFV tretjo ustvarjalno točko mednarodne 

književniške rezidence (na turistični kmetiji v šaleškem vaškem okolju); 

 vseslovenski literarni nagradi »čaša nesmrtnosti« (za desetletni vrhunski pesniški opus 

za odrasle slovenskega književnika/-ce, ki pomembno zaznamuje umetniško literaturo 21. st.) 

je pridruženo sopoimenovanje »velenjica«;  

 UVKF vzpostavi v programu 8. MLFV literarna abonmaja »Odpiram knjigo« (za 

odrasle in mladino) ter »Čokolada s knjigo« (edukativno za otroke); 

 

 2010 – Rezervat za poezijo! Ukinitev ali razglasitev?  
 9. MLFV / festivalno priznanje »Lirikonov zlát« (LZ) za vrhunske revijalne prevode 

poezije 21. st., objavljene v Rp. Lirikon21, je odslej enakovredno namenjeno prevodom iz 

slovenščine v druge jezike (vsako sodo leto) in prevodom v slovenščino (vsako liho leto); 

 

 2011 – Stanje duha: recesija vrednot – stečajna upraviteljica poezije 21. st.?  
 10-letnica delovanja UVKF in jubilejni 10. MLFV;   
 »mednarodna Pretnarjeva nagrada« – 8. podelitev častnega naslova »ambasador 

slovenske književnosti in jezika« (nagrajenec Peter Scherber, Nemčija/Avstrija); 

 »Akademija Poetična Slovenija« – slavnostni pozdrav poeziji s 6. podelitvijo festivalne 

literarne nagrade »čaša nesmrtnosti - velenjica« za vrhunski desetletni pesniški opus za 

odrasle slovenskega književnika/-ce, ki pomembno zaznamuje umetniško literaturo 21. st. 

(nagrajenec Milan Jesih); 

 Rp. Lirikon21 – 7. letnik mednarodne revije za poezijo 21. st.; 

 »Lirikonov zlát« – 5. podelitev priznanja za vrhunske revijalne prevode poezije 21. st. 

v slovenščino (vsako liho leto) in iz slovenščine v druge jezike (vsako sodo leto), obj. v Rp. 

Lirikon21 (dobitnica priznanja prevajalka Tanja Petrič);  

 »mednarodna književniška rezidenca UVKF« – 5. leto ustvarjalnih bivanj v Velenju oz. 

v Šaleški in Zg. Savinjski dolini; 

 »Lirikon(fest)ove degustacije« izvirne in prevodne poezije idr. liričnih umetnosti 21. st. 

(za Lirikonfestova literarna abonmaja »Odpiram knjigo« (za mladino in 

odrasle) ter »Čokolada s knjigo« (za otroke)); 
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 v programu Lirikonfestove slavnostne Akademije Poetična Slovenija umetniška 

postavitev literarnega performansa »Muzaget na Lirikonfestovem Olimpu«; 

 

 2012 – Troedinost poezije–mita–vode (mitskost in poetičnost vode v sodobnih 

parafrazah in refleksijah); 
 festivalni program 11. MLFV je bil izveden v partnerskem programu »Maribor – 

Evropska prestolnica kulture 2012«;  

 lavreati 11. MLFV (2012): Peter Kolšek (velenjica - čaša nesmrtnosti), Evgen Bavčar in 

Orsolya Gallos (častna naslova ASKJ/mednarodni Pretnarjevi nagradi), Andrej Pleterski 

(prevajalski »Lirikonov zlat«), Manca Erzetič (esejistični »Lirikonfestov zlat«); 

 

 2013 – Nujnost liričnega v evropskem človeku (o sestopu–razkroju–nujnosti 

liričnega v evropskem človeku – o estetskem izkustvu poezije; družbeni funkciji 

prevedene poezije; dvojnosti poezije v razmerju izvirnika in prevoda; aktualnih 

vprašanjih književnega ustvarjanja, vrednotenja in posredovanja drugim narodom – 

mednarodni prepoznavnosti novejše literature, izbiranju njenih del za prevajanje, 

kakovosti revijalnih in knjižnih prevodov); 
 (12. MLFV); 

 

 2014 – Poetofobija/AD21 – strah pred poezijo in pesniki, premišljujočimi o 

evropskih agresijskih in diskriminacijskih pojavih 21. st. – njihovih umetniških 

interpretacijah in odsevih v novejši literaturi (genocid, totalitarizem, nacionalizem, 

etnična različnost, verska nestrpnost, rasizem, izbrisani, diaspora, emigracija, 

imigracija, pedofilija, homofobija, seksizem …); »Balkan – teror kulture«? Pesnikovo 

ustvarjanje pod vplivom oz. pritiskom takšnega ali drugačnega družbenega sistema? 

Vpliv religije na pesniško izražanje oz. oblikovanje tipov junakov/stereotipov in 

motivike – stalnic v poeziji posameznega naroda? Lezbičnost/homoseksualnost v 

poeziji – tematska in avtorska spolna opredelitev kot sredstvo samopromocije? 

Razmerje agresivnosti/večje produktivnosti moške poezije nasproti liričnosti/manjši 

produktivnosti/neproduktivnosti ženske poezije in razlogi za to? – Indiferentnost do 

pesnikov na eni strani in inflacija pesniškega izražanja v različnih medijih na drugi 

strani? – Strah pred prevodi in prevajalci poezije (Sporočilna različnost prevodov 

istega besedila? Smisel in vloga književnih prevodov v posamezni kulturi: kot poskus 

pritiska/agresije ali širjenje/spoznavanje kulture? Etika prevajanja: »Zamolčano s 

prevodom« – različne tradicije, kaj je/ni dopustno prevajati v določenem režimu? 

(Ne)prevedljivost narečij?) – Strah pred kantavtorsko/uglasbeno 

poezijo (kantavtorstvo kot spoj besedila, glasbe in izvedbe ter družbenokritična vloga 

(protestna glasba) slovenskih kantavtorjev in kantavtoric? Razlika med učinkom 

uglasbene in zapisane/recitirane poezije?  Razlika med uglasbeno in kantavtorsko 

poezijo? (Ne)obstoj pesništva v kantavtorstvu? So kantavtorji sploh pesniki? Vloga 

pesnikov in kantavtorjev pri vzpostavljanju identitete ter razlika med njimi? – O 

aktualnih vprašanjih književnega ustvarjanja, vrednotenja, posredovanja drugim 

narodom ter problemih obstoječih načinov promocije nacionalne književne kulture (ob 
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predstavitvi mednarodnih književnih revij, antologij/izborov novejše evropske poezije in 

novih avtorskih knjig festivalnih udeležencev 13. MLFV); 

 

 2015 – Pesnik! evropska stigma 21. st.; Med intimnostjo in turizmom; Je 

literatura še prostor počitka in umiritve? Trivialnost na pohodu?! Poezija kot 

blagovna znamka? 
 (14. MLFV); 

 

 2016 – Vsi smo beg 21. st.! Poezija = razbito ogledalo; Beg v literaturo (Je 

poezija pobeg iz realnosti ali ravno obratno?); Posnemanje kot orodje sodobnega 

literarnega ustvarjanja?! Tujost in odtujenost v novejši literaturi (disidentstvo, 

begunstvo, preseljevanje ...); Kaj pa jezik in identiteta? 
 (15. MLFV); 

 

 2017 – O liričnem avanturizmu:  Je pesnik še pustolovec? Poezija = potovanje / 

avanturizem = poezija; Nevarna (ne)sorazmerja liričnega v potopisnem? Izrazno-

prevodne nemoči liričnega avanturizma? Ali branje/prevajanje poezije drugih 

narodov že predstavlja neke vrste lirični avanturizem? 
 spletnodebatno književno omizje 16. MLFV;  

 v program celoletnega festivala »liričnega občutja« so na novo pridružene vsebine 

»potopisnega občutja« (»Velenjska potopisna pomlad« (cikel izbranih potopisnih 

pripovedovanj) in prva podelitev nove slovenske literarne nagrade »krilata želva« za najboljši 

potopis preteklega leta (prva nagrajenka Agata Tomažič); ostali lavreati 16. Lirikonfestove 

Akademije Poetična Slovenija (2017): Tone Škrjanec (velenjica - čaša nesmrtnosti, 12. 

podelitev), Joanna Pomorska (častni naslov ASKJ/mednarodna Pretnarjeva nagrada, 14. 

podelitev), Urška Zupanec in Katja Zakrajšek (prevajalski priznanji »Lirikonov zlat«, 11. 

podelitev); 

 izid 13. letnika festivalne antologije Rp. Lirikon21: Planeti z lastno svetlobo – 100 

pesnikov in pesnic 21. st. iz 21 evropskih literatur (v slovenskih prevodih 41 prevajalcev);  

 elektronska izdaja mednarodno rastoče večjezične e-antologije Rp. Lirikon21: Potovanje 

po planetih z lastno svetlobo – 2 x 21 slovenskih pesnikov in pesnic 21. st. v 15 evropskih jezikih, 

v revijalnih prevodih 25 tujih in slovenskih prevajalcev;  

 mednarodna književniška rezidenca UVKF – 11. leto ustvarjalnih bivanj v Velenju in 

oživitev/vzpostavitev »rezidenčne poti« po Šaleški in Zg. Savinjski dolini (2017/2018);  

 »Lirikon(fest)ove degustacije liričnega in potopisnega občutja« v programsko 

prenovljenem festivalnem abonmaju »Požiram knjige« (2017/2018);  

 festivalna »Knjigostoja« – čitalnica in ulična knjižna stojnica z brezplačno izmenjavo 

tematskih knjig (prepoznavanje literarnih žanrov, širjenje bralne kulture), izdanih v 21. st. v 

jezikih s področja nekdanje Jugoslavije (ex-YU-Knjigostoja21 – večkulturnost velenjskega 

prostora); zasnovano s fondom knjig (prednostno antologij sodobne/novejše poezije), izdanih 

v 21. st. v evropskih jezikih (Lirikonfestova EU-Knjigostoja21, 2017/2018);   

 

 2018 – »Država bo ukinila narod« (J. Kornhauser) – zaključna dela v poeziji 21. st. 

Debatna izhodišča (spletno)debatnega književnega omizja 17. MLFV: Umetnik = zadnji 

svobodni človek? Poezija je sugestija? »Vsak pesnik  je pošast« (Šalamun) / Ali poezija 
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potrebuje narod ali narod potrebuje poezijo? Kdaj se pesem začne in kdaj konča, če se 

sploh konča (in sploh začne)? Posredovanje literature in jezika v svetu brez meja? 

Literarni posrednik = varuh kulture? Verzi ustvarjajo svetove? Ali je v času literarne 

hiperprodukcije izbira za prevajalce in bralce res večja? Lahko nekdo, ki ni materni 

govorec, enako dobro prevaja v tuji jezik in na kakšne izzive pri tem naleti? Potopis in 

resnica: ali vsi popotniki lažejo? Potovanje kot metafora? Tanka meja med potopisom 

in umetniško literaturo? Popotniška literatura in družbena omrežja? So blogi ubili 

knjižne potopise? Refleksija o umetniškem pomenu in družbeni aktualnosti 

Cankarjevega literarnega izročila za 21. st. v slovenskem in mednarodnem kulturnem 

prostoru (ob 100. obletnici smrti I. Cankarja);  

 lavreati 17. Lirikonfestove Akademije Poetična Slovenija (2018): Iztok Osojnik 

(velenjica - čaša nesmrtnosti, 13. podelitev); Peter Kuhar in Lenka Kuhar Daňhelová (častni 

naslov ASKJ/mednarodna Pretnarjeva nagrada, 15. podelitev); Dragan Potočnik in Aleš Šteger 

(krilata želva, 3. podelitev); Maruša Mugerli Lavrenčič (Lirikonov zlat, 12. podelitev); 

 izid 14. letnika festivalne antologije Rp. Lirikon21;  

 monografija Zorana Pevca Slovenska urbana poezija po Pesniškem almanahu mladih 

(Lirikon21);  

 dokumentarni film T. Novosela Lirikonfestovo podnebje – rezervat liričnega in potopisnega 

občutja; 

 Lirikonfestova mednarodna književniška rezidenca – 12. leto ustvarjalnih bivanj v 

Velenju (22. in 23. gost/2018: Maja Vidmar in Erwin Köstler);  

 

 2019 – Distanca in melanholija v 21. st. (festivalni sklic / tema (spletno)debatnega 

književnega omizja 18. MLFV);  

 ob jubilejni 60-letnici mesta Velenje in »polnoletnem« 18. MLFV ter 15. letniku Rp. 

Lirikon21 vabljenih k predstavitvi/na gostovanje 60 festivalno izbranih slovenskih in tujih 

književnih ustvarjalcev, prevajalcev in mednarodnih posrednikov;  

 na Lirikonfestovi Akademiji Poetična Slovenija 16. podelitev častnega naslova 

»ambasador slovenske književnosti in jezika« (mednarodna Pretnarjeva nagrada – nagrajenka 

Metka Lokar); 14. podelitev vseslovenske festivalne literarne nagrade »velenjica - čaša 

nesmrtnosti (denarna nagrada; nagrajenec Uroš Zupan); 13. podelitev mednarodnega 

festivalnega prevajalskega priznanja/plakete »Lirikonov zlat« (književna prevajalka Barbara 

Pregelj); 3. podelitev vseslovenske festivalne literarne nagrade »krilata želva« (za najboljši 

slovenski potopis preteklega leta; denarna nagrada; nagrajenec Jakob J. Kenda za potopis 

Apalaška pot);  

 v 6. knjigi knjižne zbirke »Velenjica - čaša nesmrtnosti« izid 50 izbranih pesmi iz 

desetletnega vrhunskega slovenskega pesniškega opusa za odrasle v 21. st. lavreata preteklega 

leta (Iztok Osojnik);     

 jubilejni 15. letnik mednarodne festivalne antologije Rp. Lirikon21 in TV-antologija 

»Lirikonfestovih 60«;  

    

 2020 in 2021 – Pesniško-potopisno omamljanje – reinterpretacije najzanimivejših 

in neizčrpnih tem Lirikonfestovih esejističnih in debatnih književnih omizij v prejšnjem 

desetletju – novi pogledi/refleksije starih in novih literarnih sopotnikov (1. del/2020, 2. 

del/2021);    
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 teme esejističnih in (spletno)debatnih književnih omizij 19. in 20. MLFV (2020/2021): 

Prazne strani slovenske/evropske literature 21. st.: enoinistost, prepotentnost in egoizem,  

androcentrizem : ginocentrizem ter centralizem književnega ustvarjanja; 

 Lirikonfestova Akademija Poetična Slovenija 2020 in 2021: 17 in 18. podelitev častnega 

naslova »ambasador slovenske poezije/književnosti in jezika« (mednarodna Pretnarjeva 

nagrada); 15. in 16. podelitev vseslovenske festivalne literarne nagrade »velenjica - čaša 

nesmrtnosti« za vrhunski desetletni pesniški opus za odrasle v 21. st. (denarna nagrada); 14. 

in 15. podelitev mednarodnega festivalnega prevajalskega priznanja/plakete »Lirikonov zlat« 

za vrhunske prevode novejše poezije za odrasle, predstavljene v festivalnih antologijah Rp. 

Lirikon21 (2020/2021); 4 in 5. podelitev vseslovenske festivalne literarne nagrade »krilata 

želva« (za najboljši slovenski potopis preteklega leta/2019 in 2020; denarna nagrada); 4. in 5. 

podelitev bienalnega mednarodnega festivalnega priznanja/plakete »Lirikonfestov zlat« za 

najtehtnejši književni esej na temo Lirikonfestovega književnega omizja/2020 in 2021);  

 16. in 17. letnik festivalne antologije Rp. Lirikon21 (2020 in 2021);  

 13. in 14. leto ustvarjalnih bivanj na mednarodni književniško-prevajalski rezidenci v 

Velenju (24. in 25. gost/2020 in 2021) –    

 

* * * 

 

 Lirikonfest Velenje združuje večletne književne projekte (vzpostavljene v 

Velenju v letih od 2002 in 2020), ki v osrednjem festivalnem programu vsakoletno v 

živo predstavijo (okv. simbolično) 2 x 21 evropskih idr. ustvarjalcev, prevajalcev, 

mednarodnih posrednikov idr. poznavalcev novejše evropske/svetovne umetniške 

literature. 

 

 Celoletni program mednarodnega Lirikonfesta Velenje obsega 21 produkcij, 

s katerimi se (z izvirnimi in prevodnimi revijalnimi objavami v mednarodni festivalni 

antologiji Rp. Lirikon21, na festivalnih branjih, literarnih omizjih, rezidenčnih 

ustvarjalnih bivanjih idr. dogodkih) letno sreča ok. sto tujih in slovenskih književnih 

ustvarjalcev, prevajalcev, mednarodnih posrednikov idr. poznavalcev umetniške 

literature 21. st.   

 

 K Lirikonfestovi besedi so vabljeni uveljavljeni in uveljavljajoči se evropski 

književni ustvarjalci, prevajalci, strokovni interpreti, uredniki, filozofi, esteti, 

mednarodni literarni posredniki idr. poznavalci ter spremljevalci izvirnega in 

prevodnega leposlovja (zlasti poezije 21. st.; od 2017 programsko pridruženo tudi 

izvirnega slovenskega potopisa).  

 

 Lirikonfestove prireditve so odprte za javnost in z literarnimi abonmaji 

(programskimi cikli) Požiram knjige (za odrasle in starejšo mladino), Čokolada s 

knjigo (za otroke in mlajšo mladino) ter Velenjska potopisna pomlad/Krilata želva 

pripoveduje (izbrani slovenski potopisi) vključujejo program razvijanja bralne 

kulture.  
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 Lirikonfest Velenje zajema tako rekoč vse kroge, iz katerih se slovenska 

književnost širi med bralce: najmlajšim predstavlja mladinsko književnost; skrbi, da 

pridejo do glasu tudi mlajši književni ustvarjalci; predstavlja sveže stvaritve 

uveljavljenih slovenskih in tujih književnikov; na okroglih mizah/književnih omizjih 

odpira strokovne debate o aktualnih temah v slovenski in evropski književnosti idr.; 

vključuje lastno književnorevijalno in leposlovno knjižno produkcijo; širi bralno 

kulturo; nudi paleto literarnih prireditev ter izkazuje mednarodno književno 

sodelovanje v slovenskem prostoru ter občasno z gostovanji oz. predstavitvami v 

tujini.  

 

 Lirikonfest Velenje je bil med 2002 in 2020 z mednarodnimi festivalnimi 

sodelovanji in povezovanji, literarnimi gostovanji in branji Lirikonfestovih delegacij 

(festivalnih lavreatov idr. slovenskih ter tujih književnih ustvarjalcev) predstavljen v 

19 evropskih državah (v nekaterih večkrat): Avstrija, Češka, Poljska, Bolgarija, Bosna 

in Hercegovina, Finska, Srbija, Rusija, Nemčija, Francija, Nizozemska, Madžarska, 

Litva, Albanija, Črna gora, Slovaška, Italija, Hrvaška, R. Srbska …).      
 

 Večletna glavna pokrovitelja Lirikonfesta Velenje sta Mestna občina Velenje 

in Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.  

 

 

* * *  

 

 

 Akademija Poetična Slovenija / »velenjica - čaša nesmrtnosti« 
 

 Akademija Poetična Slovenija (APS) – od 2007 tradicionalna 

literarnoumetniška prireditev v Velenju (izhodiščno leta 2006 vzpostavljena v 

organizaciji Velenjske knjižne fundacije v pozdrav svetovnemu dnevu poezije, 21. 

marca; od 2008 v programu Lirikonfesta) s slavnostno podelitvijo vseslovenske 

festivalne književne nagrade velenjica - čaša nesmrtnosti (VČN) za vrhunski 

desetletni slovenski pesniški opus za odrasle v 21. st., ki pomembno zaznamuje 

novejšo slovensko umetniško literaturo, tj. slovenskemu pesniku/pesnici z izkazanima 

najmanj dvema izvirnima pesniškima zbirkama za odrasle, prvič knjižno objavljenima 

v slovenskem jeziku v zadnjih desetih letih in v tem obdobju (dodatno merilo od 2019) 

v tujini samostojno objavljenim najmanj enim knjižnim prevodom njegove 

poezije/pesniške zbirke ter v zadnjih treh letih z najmanj eno predstavitvijo v festivalni 

antologiji Rp. Lirikon21 oz. branjem na Lirikonfestu. Po teh izhodiščnih merilih 

strokovno-umetniški sosvet organizatorja (Akademija Poetična Slovenija) vsako 

drugo leto ob svetovnem dnevu poezije (21. marca 2019, 2021 …) širše nominira za 

nagrado 21 slovenskih pesnikov/pesnic, ki morajo imeti predhodno (v zadnjih treh 

letih oz. v letu nominacije) v festivalni antologiji Rp. Lirikon21 najmanj eno objavo v 

obsegu »sto vrhunskih slovenskih verzov«. Sosvet za nagrado vrednoti pri izboru 
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nagrajenca tudi avtorjevo celovito osebnostno držo. Sosvet za nagrado izmed 21 širše 

nominiranih (vsako drugo leto) ožje nominira za dvoletno obdobje do štiri kandidate, 

izmed katerih naslednje leto (brez predhodnih nominacij) ob dnevu poezije (21. marca) 

razglasi lavreata. – Festivalna nagrada je bila v letih 2006/2007 in 2008 častna, med 2009 

in 2011 tudi denarna (s sofinanciranjem MK RS oz. JAK RS) in od leta 2012 do 2018 

častna; vseskozi je izkazana z nagradnim umetniškim bronastim kipom (stvaritev 

akad. kiparja Jurija Smoleta) in festivalno listino. Od 2013/2014 do 2018/2019 je bila 

nagrada pospremljena s knjižno izdajo 50 izbranih pesmi iz nagrajenčevega desetletnega 

pesniškega opusa v 21. st. (ob podelitvi nagrade v tekočem letu z izidom zbirke izbranih 

pesmi nagrajenca prejšnjega leta). – Od leta 2019 je nagrada ponovno denarna (3.000 

eur). – Sosvet za nagrado med majem (2020) in marcem (2021) širše in ožje nominira 

kandidate za festivalno nagrado za naslednje dvoletno obdobje (2021 in 2022). – 

Večletni glavni pokrovitelj akademije in nagrade je Mestna občina Velenje; v programu 

Lirikonfesta ju sofinancira Javna agencija za knjigo R. Slovenije (2019).  

 

 Književna nagrada »velenjica - čaša nesmrtnosti« je istemu pesniku/pesnici 

praviloma podeljena samo enkrat (izjemoma dvakrat za vrhunski pesniški opus v 

novih desetletjih). Doslej so jo za vrhunske desetletne slovenske pesniške opuse za 

odrasle v 21. st. prejeli: 2006 (p. n.) – Andrej Medved, 2007 – Milan Vincetič, 2008 – 

Milan Dekleva, 2009 – Vinko Möderndorfer, 2010 – Boris A. Novak, 2011 – Milan 

Jesih, 2012 – Peter Kolšek, 2013 – Zoran Pevec, 2014 – Esad Babačić, 2015 – Maja 

Vidmar, 2016 – Peter Semolič, 2017 – Tone Škrjanec, 2018 – Iztok Osojnik, 2019 – 

Uroš Zupan  … 
 

 

 Mednarodna Pretnarjeva nagrada – častni naslov  

 »ambasador slovenske književnosti in jezika«  
 

 Mednarodna Pretnarjeva nagrada (MPN) je osrednja slovenska zahvala s 

častnim naslovom »ambasador slovenske književnosti in jezika« (ASP/KJ), 

podeljevana (na pobudo pesnika Iva Stropnika, mdr. študenta T. P.) od leta 2004 v 

partnerski organizaciji književne asociacije Velenika in Velenjske knjižne fundacije 

na mednarodnem književnem srečanju v Velenju oz. od 2008 na Lirikonfestu Velenje 

za trajnejše, večletne ali enkratne pomembne prispevke pri mednarodnem književnem 

povezovanju oz. uveljavljanju slovenske literature in jezika v tujini tistim zaslužnim 

posameznikom (izjemoma dvema ali skupini), enakovredno tujim in slovenskim 

državljanom, ki si po svetu v duhu dr. Toneta Pretnarja (1945–1992) svetovljansko 

prizadevajo za seznanjanje s slovensko literaturo, slovenskim jezikom in 

slovenskimi književniki. Je mednarodno priznanje tistim kulturnim posrednikom, 

ki izven R. Slovenije, med drugimi narodi po svetu, širijo živo zavedanje in védenje o 

slovenski literaturi in jeziku, oziroma z njima vzpostavljajo trajnejši mednarodni 

kulturni dialog, zanimanje in povezovanje (mdr. s spoznavanjem in prevajanjem 

novejše slovenske poezije idr. umetniške literature, spodbujanjem in organiziranjem 
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učenja slovenščine ter prevajanja slovenske književnosti, uveljavljanjem sodobnih 

slovenskih književnikov med drugimi narodi idr.). Z nagrado oz. častnim naslovom 

mdr. izkazujemo priznanje zaslužnim informatorjem in posrednikom aktualnih 

vprašanj slovenistike doma in po svetu, pomembnemu delu zaslužnejših slovenskih 

lektorjev (na lektoratih slovenskega jezika po svetu ter učiteljev slovenščine v narodno 

manjšinskih, izseljenskih, migracijskih, večkulturnih, diplomatskih idr. interesnih 

okoljih) ter (v poslanstvu Lirikonfesta) tistim, ki mednarodno širijo vednost o novejši 

slovenski poeziji, njenih ustvarjalcih, prevajalcih, strokovnih interpretih ipd.    

 Nagrada ni namenjena mednarodno najbolj uveljavljenim slovenskim 

književnikom oz. avtorjem z največjim prevedenim knjižnim opusom; ni priznanje za 

mednarodne dosežke v literarni in jezikoslovni vedi, leksikografiji, založništvu, 

knjigotrštvu ipd.; prav tako ne pretežno za prevode klasičnih/temeljnih slovenskih 

književnih del oz. za življenjski prevajalski opus – čemur izkazujejo pozornost druge 

slovenske nagrade in priznanja (Pretnarjeva nagrada nekatere izmed njih dopolnjuje 

le izjemoma, a v glavnem je vzajemno osmišljena in zaslužnim dobitnikom načelno 

izkazana kot prva tovrstna kulturna zahvala v R. Sloveniji). – Izborna merila 

vrednotijo vsa področja književnega oz. književniškega delovanja in ustvarjanja, s 

katerim je izkazano pomembno mednarodno povezovanje in uveljavljanje slovenske 

literature in jezika. Predlagani kandidati so lahko osebe katerega koli državljanstva na 

svetu (tudi osebe brez državljanstva). – Partnerska organizatorja nagrade oz. podelitve 

častnega ambasadorskega naslova sta Ustanova Velenjska knjižna fundacija in 

književna asociacija Velenika. – Festivalna nagrada je bila med 2004 in 2011 tudi 

denarna (s sofinanciranjem MK RS oz. JAK RS), od leta 2012 pa je častna; vseskozi je 

izkazana z nagradnim umetniškim bronastim kipom (stvaritev akad. kiparja Jurija 

Smoleta) in festivalno listino. Večletni glavni pokrovitelj podelitve častnega 

ambasadorskega naslova je Mestna občina Velenje; v programu Lirikonfesta jo 

sofinancira Javna agencija za knjigo R. Slovenije (2018–2019). S sprejemom Pretnarjevih 

nagrajencev se pridružuje Občina Tržič (domači kraj T. Pretnarja). – V primeru 

državnega financiranja nagrade ali pokroviteljstva uglednega slovenskega podjetja, 

organizacije ipd. je nagrada tudi denarna.   

    

 Mednarodno Pretnarjevo nagrado oz. častni naslov »ambasador slovenske 

poezije/književnosti in jezika« so doslej prejeli ugledni mednarodni književni 

posredniki: 2004 – Ludwig Hartinger (Avstrija), 2005 – František Benhart† (Češka), 

2006 – Gančo Savov (Bolgarija), 2007 – Božena in Emil Tokarz (Poljska), 2008 – Kari 

Klemelä (Finska), 2009 – Matjaž Kmecl (Slovenija) in Andrej Rozman (Slovenija), 2010 

– Nadežda Starikova (Rusija), 2011 – Peter Scherber (Nemčija/Avstrija), 2012 – Evgen 

Bavčar (Slovenija/Francija) in Orsolya Gallos (Madžarska), 2013 – Nikollë Berishaj 

(Albanija), 2014 – Zdravko Kecman† (Bosna in Hercegovina/R. Srbska), 2015 – Karol 

Chmel (Slovaška), 2016 – Zvonko Kovač (Hrvaška), 2017 – Joanna Pomorska 

(Poljska), 2018 – Peter Kuhar (Slovenija/Češka) in Lenka Kuhar Daňhelová (Češka), 

2019 – Metka Lokar (Slovenija/Kitajska) …  
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 Rp. Lirikon21 
 

 Rp. Lirikon21 (ISSN 1855–0207) je »rezervat za poezijo« – mednarodna 

literarna revija za poezijo 21. st. idr. Lirikonfestove zadeve, ki jo od 2005 oz. od 2007 

(preimenovano in ločeno od izhodiščne/skupne revije Poetikon) kot specializirano 

revijo – festivalno antologijo izvirne (slovenske idr.) ter prevedene poezije 21. st. izdaja 

Velenjska knjižna fundacija. – Festivalna antologija je osrednje namenjena 

popularizaciji novejše poezije za odrasle – z objavami v izvirnih jezikih, izbranih 

slovenskih prevodih ter z objavami izbranih prevodov novejše slovenske poezije v 

druge jezike; občasno tudi poezije in poetične dramatike za otroke, mladino in odrasle; 

odprta je za esejistiko (s tematiko Lirikonfestovih književnih omizij) in (od leta 2017) 

kratke literarne potopise; predstavlja in dokumentira Lirikonfestove prireditve, 

nagrade in priznanja. – Rp. Lirikon21 od IX./X. letnika (2013/2014) izhaja kot »rastoča« 

festivalna antologija Lirikonfesta Velenje. Publikacijo financira MO Velenje; v 

programu Lirikonfesta jo sofinancira JAK RS (2018–2019).      
 

 

 Lirikon(fest)ove degustacije liričnega in potopisnega občutja 
 (Lirikonfestove dvajsetinke …) 

 

 Velenjska knjižna fundacija, Lirikonfest Velenje in Rp. Lirikon21 občasno 

prirejajo »Lirikon(fest)ove degustacije« liričnega in potopisnega občutja – izbrane 

slovenske in prevedene poezije idr. liričnih umetnosti 21. st. ter od 2017 tudi izbranih 

kratkih literarnih potopisov, tj. z revijalno-festivalnimi predstavitvami in literarnimi 

branji v Velenju idr. po Sloveniji, v mednarodnih povezovanjih in partnerskih 

sodelovanjih pa občasno tudi na literarnih gostovanjih in festivalih v tujini.  
 

 

 Lirikonov zlát 
 

 Velenjska knjižna fundacija, Rp. Lirikon21 in Lirikonfest Velenje od 

2006/2007 podeljujejo književno prevajalsko priznanje/plaketo Lirikonov zlát (LZ) za 

najboljše festivalne prevode iz novejše evropske poezije za odrasle iz razpisno ciljnih 

jezikov v slovenščino oz. iz slovenščine v razpisno ciljne druge jezike (oboje z 

izbranimi objavami v festivalni antologiji Rp. Lirikon21). – Festivalno priznanje je 

izkazano z umetniško bronasto plaketo (stvaritev akad. kiparja Jurija Smoleta), 

festivalno listino ter tudi denarno oz. s honorirano objavo. Večletni glavni pokrovitelj 

priznanja (v programu Rp. Lirikon21) je Mestna občina Velenje; v festivalnem 

programu Lirikonfesta ga sofinancira Javna agencija za knjigo R. Slovenije (2018–2019).  

 

 Mednarodno festivalno prevajalsko priznanje/plaketo »Lirikonov zlát« so 

doslej prejeli slovenski in tuji prevajalci poezije 21. st.: 2007 – Andrej Medved (SI), 2008 

– Mateja Bizjak Petit (SI/F), 2009 – Draga Rinkema (SI/NL) in Urška Zupanec (SI), 

2010 – Peter Kuhar (SI/CZ), 2011 – Tanja Petrič (SI), 2012 – Andrej Pleterski (SI), 2013 
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– Željko Perović (BA/SI) in Lenka Daňhelová (CZ), 2014 – Namita Subiotto (SI), 2015 

– Daniela Kocmut (SI/A) in Andrej Pleterski (SI), 2016 – Mateja Komel Snoj (SI), 2017 

– Katja Zakrajšek (SI) in Urška Zupanec (SI), 2018 – Maruša Mugerli Lavrenčič (SI), 

2019 – Barbara Pregelj (SI) …  
 

 

 Lirikonfestov zlát 
 

 Lirikonfestov zlát (LFZ) je bienalno festivalno književno priznanje 

(podeljevano od 2008) za najtehtnejši esej na evropsko aktualno temo Lirikonfestovega 

književnega omizja. – Festivalno priznanje je bilo izhodiščno (2008) finančno, od 2010 

pa je izkazano z umetniško bronasto plaketo (stvaritev akad. kiparja Jurija Smoleta) in 

festivalno listino ter tudi denarno oz. s honorirano objavo. Večletni glavni pokrovitelj 

priznanja v festivalnem programu Lirikonfesta je Mestna občina Velenje; v programu 

Lirikonfesta ga sofinancira Javna agencija za knjigo R. Slovenije (2018–2019).  

   

 Bienalno festivalno esejistično priznanje/plaketo »Lirikonfestov zlát« so doslej 

prejeli: 2008 – Mitja Čander (SI) in Meta Kušar (SI), 2012 – Manca Erzetič (SI), 2016 – 

Petra Koršič (SI). – V bienalnih letih 2010, 2014 in 2018 in 2020 priznanje ni bilo 

podeljeno.  
 

 

 Mednarodna književniško-prevajalska rezidenca v Velenju 
 

 Mednarodna književniško-prevajalska rezidenca v Velenju (MKPRV), 

vzpostavljena leta 2007 v organizaciji Ustanove Velenjska knjižna fundacija (UVKF), je 

večletni kulturni program mednarodnega književnega sodelovanja v slovenskem 

prostoru, namenjen(a) ustvarjalnemu bivanju tujih in slovenskih književnikov, 

prevajalcev in mednarodnih posrednikov novejše umetniške literature; prednostno 

književnim prevajalcem slovenske literature 21. st. v druge evropske jezike; tistim, ki 

ustvarjajo, prevajajo, spoznavajo, interpretirajo, posredujejo, popularizirajo in 

promovirajo novejšo umetniško literaturo ter s slovenskim prostorom vzpostavljajo in 

širijo trajnejše mednarodne književniške povezave, organizirajo mednarodne 

izmenjave in gostovanja z udeležbo slovenskih avtorjev ipd.  

 Z 10- do 21-dnevnimi ustvarjalnimi/rezidenčnimi bivanji v Velenju so nagrajeni 

tuji ali slovenski književni prevajalci, ustvarjalci in mednarodni posredniki.  

 Merili za ustvarjalno bivanje tujih književnih prevajalcev sta ocena izbora 

prevajalčevih prevodnih del ter kakovost/reference prevajalcev/njihovih prevodov; 

merilo za tuje in slovenske književne ustvarjalce je vrhunska kakovost njihovih 

literarnih del; merilo za gostovanje mednarodnih posrednikov slovenske literature so 

izkazane reference njihovega večletnega mednarodnega književnega 

(so)delovanja/povezovanja.  

 Večletni glavni pokrovitelj ustvarjalnih bivanj na MKPR v Velenju je Mestna 

občina Velenje. V primeru neposrednega državnega financiranja ali pokroviteljstva 



266 
 

uglednega slovenskega podjetja, organizacije ipd. so rezidenčna/ustvarjalna bivanja 

lahko tudi štipendirana. 

 

 Na MKPRV so med 2007 in 2019 gostovali: Marko Kravos (SI), Andrej Medved 

(SI), Milan Vincetič (SI), Tone Peršak (SI), Milan Dekleva (SI), Meta Kušar (SI), 

Mateja Bizjak Petit (SI/FR), Draga Rinkema (SI/NL), Lenka Daňhelová (CZ), Peter 

Kuhar (SI/CZ), Matjaž Kmecl (SI), Admiral Mahić (BA), Kristina Potočňáková (SK), 

Marlena Gruda (PL), Tanja Petrič (SI), Laima Masytė (LT), Feliciano Sánchez Chan 

(MX), Petr Mainuš (CZ), Žarko Milenić (BA), Milo Jukić (BA), Goran Gluvić (SI), 

Maja Vidmar (SI), Erwin Köstler (AT) …     
 

 

 Velenjska potopisna pomlad  /  »krilata želva«  
 

 »Velenjska potopisna pomlad« (pomladni cikel izbranih potopisnih 

pripovedovanj) in literarna nagrada »krilata želva« za najboljši knjižno objavljen 

slovenski potopis (preteklega leta) sta bili leta 2017 vzpostavljeni v programu 

Lirikonfesta Velenje in v slovenskem prostoru izkazali novost. Potopis je vse bolj 

priljubljena literarna zvrst, ki strokovno še ni ustrezno priznana. S ciklom izbranih 

potopisnih pripovedovanj in vseslovensko potopisno literarno nagrado želimo 

popularizirati potopisni žanr in prispevati k uveljavljanju slovenskih avtorjev potopisa 

(prednostno literarnega). – Festivalna nagrada je bila izhodiščno (v letih 2017 in 2018) 

častna, izkazana z nagradnim bronastim umetniškim kipom (stvaritev akad. kiparja 

Jurija Smoleta) in s festivalno listino. – Od leta 2019 je nagrada denarna (1.500 eur). 

Večletni glavni pokrovitelj nagrade v organizaciji Velenjske knjižne fundacije in 

festivalnem programu Lirikonfesta je Mestna občina Velenje; v programu Lirikonfesta 

jo sofinancira Javna agencija za knjigo R. Slovenije (2019).  

 

Književno nagrado »krilata želva« za najboljši slovenski potopis preteklega leta 

so doslej prejeli: 2017 – Agata Tomažič (Zakaj potujete v take dežele), 2018 – Dragan 

Potočnik (Pesem za Sinin džan) in Aleš Šteger (Na kraju zapisano 6: Solovki, Rusija), 2019 

– Jakob J. Kenda (Apalaška pot) …  

 

Od leta 2020 sta festivalni nagradi »krilata želva« pridruženi tudi festivalni 

priznanji »mlada želva« (za najboljši kratki potopis mladih slovenskih popotnikov, 

starih od 16 do 27 let) in »modra želva« (za najboljši kratki potopis izkušenih 

slovenskih popotnikov, starih nad 27 let). Natečajno izbrani kratki potopisi so lahko 

prvič objavljeni v festivalni antologiji Lirikon21.  
 

  
            www.lirikonfest-velenje.si 
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