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METKA LOKAR / mednarodna Pretnarjeva nagrada 2019 – častni naslov 
»ambasadorka slovenskega jezika, literature in kulture na Kitajskem« (16. podelitev)  
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Mednarodna Pretnarjeva nagrada 2019 – častni naslov »ambasadorka 

slovenskega jezika, literature in kulture« na Kitajskem – Metki Lokar – 
slovenski lektorici/učiteljici na Fakulteti za evropske jezike in kulture na Pekinški 

univerzi za tuje študije – v zahvalo za večletno poučevanje, posredovanje, širjenje 

slovenskega jezika, literature in kulture na Kitajskem; vzpostavljanje slovensko-

kitajskih jezikovnih in kulturnih stikov ter mednarodnopovezovalno delo  

 

 Metka Lokar, slovenistka in umetnostna zgodovinarka. Leta 1997 je na 

ljubljanski FF diplomirala iz sodobne slovenske književnosti in sodobne likovne 

umetnosti, oboje pa leta 2006 povezala v magistrskem delu o konkretni in vizualni 

poeziji. Leta 1998 se je zaposlila na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik FF 

Univerze v Ljubljani in delala na področju založniške dejavnosti. Med 2009 in 2013 je 

bila zaposlena na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, kjer se je 

pretežno ukvarjala z raziskovanjem etnično-migracijskih dinamik v prostoru nekdanje 

Jugoslavije ter medkulturnih odnosov. Nekaj časa je živela na Kosovu. Na 

Podiplomski šoli ZRC SAZU v okviru primerjalnega študija idej in kultur pripravlja 

doktorat na temo »chinoiserie« – zahodne interpretacije in imitacije kitajske umetniške 

tradicije. – Od leta 2013 živi na Kitajskem in v okviru lektorata Centra za slovenščino 

kot drugi in tuji jezik že šesto leto poučuje slovenščino na Fakulteti za evropske 

jezike in kulture na Pekinški univerzi za tuje študije, tj. eni osrednjih in tudi 

najstarejših kitajskih jezikoslovnih univerz (znani tudi kot zibelki kitajske 

diplomacije), kjer je slovenščina od leta 2018/2019 s prvo generacijo oz. deseterico 

redno vpisanih študentov že redni/dodiplomski študij, skoraj desetletje poprej pa je 

bila izbirni predmet (slovenski jezik in kultura na začetni in dveh nadaljevalnih ravneh 

za kitajske študente 2., 3. in 4. letnikov različnih študijskih smeri na univerzi). Med 

njenimi študenti slovenščine so mdr. tudi takšni, kot je Yuan Fan, ki si je za diplomsko 

nalogo izbrala Srečka Kosovela in zato v kitajščino odlično prevedla Kosovelovo 

zbirko Integrali '26, ki je leta 2017 izšla tudi knjižno. Slovenska lektorica/učiteljica 

Metka Lokar je nedvomno zaslužna, da je v zadnjih letih več generacij njenih 

študentov na pekinški univerzi več kot samo slišalo za slovenski besedni zaklad in 

mdr. usvajalo njegov črkovni zapis (v naši pisavi s šumevci s strešicami) ter slovenske 

slovnične sklanjatve (ki jih kitajščina nima); spoznavalo Trubarja, Prešerna, Cankarja, 

Kosovela, Šalamuna idr. slovenske književnike; slišalo za Kekca in Triglav oz. 

Slovenijo sploh. Poučevanje, navduševanje, tkanje in ohranjanje spoznavanja in 

razumevanja slovenskega jezika v nesamoumevnem zanimanju kitajskega sveta 

nedvomno zahteva od slovenske učiteljice svojevrstno vztrajnost, pogum, 

pronicljivost, znanje in ljubezen do popolnoma različnih jezikov, literatur in kultur 

najmanj dveh narodov.  

 

* * * 

  



5 

 

Metka Lokar 

BITI DALEČ, BLIZU IN »NEKJE VMES« 

 
 Nabralo se je v teh letih, kar sem na Kitajskem, sijajnih vtisov in doživetij ... 

Kako naj opišem deželo, ki ostaja neulovljiva in skrivnostna, čeprav se o njej, sploh 

zadnje čase, toliko piše in govori? Ki ni tako zelo daleč, kot se zdi na prvi pogled? So 

deli našega preljubega planeta, ki so še bolj oddaljeni, a se nam vseeno zdi, da so nam 

bližje, nekako bolj domači, čeprav si ne znamo prav razložiti, zakaj. Kaj naj povem o 

poučevanju slovenščine tu čez, ki naj bi bilo nekaj precej nenavadnega, celo 

romantičnega, a to v resnici ni? In kaj o biti in delovati »nekje vmes«, med domovino 

in tujino, med dvema kulturama, o biti tu in tam in hkrati nikjer – tam, kjer čuda 

sodobne tehnike ne zmorejo več dovolj dobro premagovati razdalj in zato včasih 

boleče zareže v srce celo čisto pravo domotožje? 

 Pišem o tem, kako je tu vse drugačno in kako smo mi, waiguoren, tujci, tu še 

vedno posebni. In brišem, ker se mi v hipu zazdi, da nič od tega ni res. Vsaj ne povsem. 

Spomini na moje prvo srečanje s Kitajsko bledijo in moj pogled je vajen razlik, verjetno 

tako zelo, da jih preprosto ne zaznava več. A nekaj je v tem, mora biti! Prišla sem za 

eno leto in to leto vztrajno podaljšujem, ker mi bivanje in delo tukaj še vedno 

predstavljata izziv. Ker nista kot doma. Ker mi izzivov v življenju ni nikoli dovolj. 

Delam nekaj, za kar si nikoli ne bi mislila, da bom. Za kar ne bi mogla verjeti, da mi bo 

prineslo tolikšno izpolnitev, kot mi jo je. In to nekje, do kamor prej niti v sanjah nisem 

prišla, čeprav mi tujina ni bila povsem tuja in misel nanjo ne mrzka. 

 Kitajska se v zadnjem desetletju odpira bolj kot kdajkoli prej in v izhodišče 

svojega povezovanja s svetom, predvsem usmerjenega v gospodarstvo, postavlja nekaj 

povsem drugega, kot bi pričakovali. Z vzpostavljanjem nove Svilne ceste – omenjam, 

ker se dotika tudi Slovenije – kliče iz pozabe tisočletne modrosti stare, starodavne 

Svilne ceste. Če so nekdaj trgovci na svojih popotovanjih z vzhoda na zahod in z 

zahoda na vzhod hoteli uspešno trgovati, so se morali učiti in naučiti jezikov kultur, s 

katerimi so se srečevali. In če so se tem kulturam hoteli res približati, so jim morali dati 

del sebe.  

 Tako je tudi danes, le z eno bistveno razliko: če je bilo izmenjevanje znanja in 

idej med različnimi kulturami ob Svilni cesti nekdaj bolj ali manj spontano, je danes 

skrbno premišljeno in se v okviru načrta, ki si ga je v teh okvirih zastavila Kitajska, 

začenja s povezovanjem in sodelovanjem na področju znanosti, izobraževanja in 

kulture v najširšem pomenu besede. S pospešenim učenjem jezikov. S spodbujanjem 

pristnih človeških stikov. Z brisanjem stereotipov in razbijanjem predsodkov. S 

tkanjem trdnih prijateljskih vezi. Tako ne samo v okviru nove Svilne ceste, ampak 

nasploh v vzpostavljanju diplomatskih odnosov z različnimi državami po svetu, tudi 

s Slovenijo. 

 
 

  



6 

 

JAKOB J. KENDA / krilata želva 2019 za najboljši slovenski potopis (preteklega 
leta) / Apalaška pot – 3500 kilometrov hribov in Amerike (ISPO, 2018) / (3. podelitev)    

 

Za nagrado krilata želva 2019 sonominirana potopisa: Nataša Rogelja: Trinajsti mesec, portreti 
morskih nomadov (Aktivni mediji, 2018); Peter Zupanc: Kitajska, dežela razdalj, in jaz (Antika, 
2018) 
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 Jakob J. Kenda je v javnosti najbolj znan po svojih prevodih, predvsem 

Harryja Potterja. Kot doktor literarnih ved, avtor ali urednik je sicer podpisan pod 

številne publikacije od antologij do beril. Za mnoge časopise in revije piše o literaturi 

in filmu ter predava. Rado se ga tudi pokliče, kadar se v kakšni kulturni instituciji 

pokaže potreba po kriznem menedžerju. Ena njegovih največjih ljubezni pa je 

pohodništvo in leta 2017 je kot prvi Slovenec prehodil Apalaško pot; ta pustolovščina 

mu je bila tudi osnova za istoimenski potopisni roman.  

 

 Jakob J. Kenda: Apalaška pot – 3500 kilometrov hribov in Amerike 
 

 »… sem hoja, sem pot«, zapiše Jakob J. Kenda, ki ga sicer poznamo kot 

vrhunskega prevajalca, v svojem potopisnem romanu Apalaška pot – 3500 kilometrov 

hribov in Amerike. Razgibana pohodniška pot, ki vodi skozi 14 ameriških zveznih 

držav, nosi toliko obrazov, da za bralca sčasoma postane eden od protagonistov knjige. 

– Prav tako v različnih lučeh spoznamo tudi avtorja, njegove občasne sopotnike in 

druge pohodnike, ki jih srečuje. Ravno ta naključna srečanja dvignejo potopisno 

pripoved na žlahtnejši nivo. Pisana paleta oseb namreč nudi vpogled ne le v ustroj 

sodobne ameriške družbe in življenje v »resnični Ameriki«, ampak predstavlja 

sodobno družbo v malem. Razlike med njimi so opisane na hudomušen način, ki 

skriva ostro bodico resnice in s tem bralcu nastavi ogledalo. – Velika odlika knjige je 

njena večplastnost. Po njej lahko posežejo potencialni pohodniki, ki jih zanima »mati 

vseh poti«, zahtevnejše bralce pa bo pritegnila s številnimi literarnimi referencami in 

citati, liričnimi opisi narave, izdelanimi dialogi in iskrenostjo ter humorjem. Kenda je 

nedvomno prinesel s tem književnim delom svežino v slovenski potopis in s 

svojevrstno kombinacijo literarnega in dokumentarnega nanj vtisnil prepoznaven 

avtorski pečat. – (U. Z.)   

 

* * * 

 

Jakob J. Kenda 

Relevantnost dokumentarnega in literarnega potopisa v XXI. st.? 

 
 Ko se je splezalo še na zadnje najvišjih vrhov, ko se je utrlo pot do najbolj 

oddaljenih izvirov tropskih veletokov, ko se je prebilo do polov in poslednjega 

kanibalskega plemena, ko se je skratka zdelo, da zdaj ni kaj več osvojiti, so se nekateri 

zbali, da bo potopisni žanr izgubil svojo relevantnost. Na tem je pač do takrat temeljil: 

na še nikdar doseženemu in videnemu, skoraj čudežnemu. In v strahu pred koncem 

tako ljubega žanra so se nekateri domislili sledeče rešitve: cilj pravzaprav ni kaj dosti 

vreden, pot je tista, ki je poglavitna. »Pot je cilj«, so menili. 

 Če to izjavi recimo človek, ki se je povzpel na Everest, celo kot prvi predstavnik 

nekega naroda, in to v sedemdesetih XX. st., z opremo, ki jo v primerjavi z današnjo 

lahko opiše le pridevnik bedna, mu zdrava pamet prepoveduje povsem verjeti. In 
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zdrava pamet ima prav. Kajti nekako tja do konca XX. stoletja se je izkazalo, da 

relevantnost potopisa izhaja najprej iz relevantnega cilja: ta mora imeti čim večjo težo, 

in to na čim več ravneh, tako za samega avtorja kot za njegovo publiko. In izkazalo se 

je, da se ni bati, da bi takšnih relevantnih ciljev zmanjkalo, da jih je kolikor hočeš, če si 

le upaš priznati, kako zelo malo veš. V tem je namreč resnična čudežnost sveta: večje 

kot je naše vedenje o njem, večje je zavedanje o množini neznanega, večje je zavedanje, 

da je vmes med najvišjim, najbolj oddaljenim, polarnim in poslednjim na toliko 

različnih nivojih marsikaj celo bolj relevantnega. 

 Tja nekako do konca XX. stoletja se je nato izkazalo, da so imeli oni modrijani, 

ki so trdili, da je pot cilj, na svoj način vendarle prav. Relevantnost potopisa seveda ni 

odvisna zgolj od cilja, najsi je še tako izvrstno zastavljen. Odvisna je tudi od same 

izvedbe poti, saj le iz dobre izvedbe pot lahko črpa svojo relevantnost, ki jo nato 

prenese na potopis. To spoznanje, naj se sliši še tako samo po sebi umevno, je v resnici 

tako novo, da ga niti v najbolj osnovnem pomenu niso usvojili celo številni znani 

potopisi s konca XX. stoletja. Tako na primer prodajna uspešnica z ene od ameriških 

pešpoti ne pozna niti večine njenih najbolj osnovnih premis: njen avtor je je prehodil 

največ šestino celotne poti, pa se mu je tako borni njeni izvedbi navkljub zdelo, da bo 

njegovo pisanje relevantno. Škoda. 

 Toliko bolj, ker ravno njegov primer opozarja, kaj je še zadnji od treh elementov, 

ki ga mora usvojiti potopisec, da bo njegovo pisanje v XXI. stoletju dejansko 

relevantno: biti mora literarno. V tem je namreč skrivnost uspeha omenjenega avtorja, 

pa še kakšnega, ki je videl le manjši del svoje poti, a uspel v prodajnem smislu: čeprav 

je bila njegova izvedba poti kriminalno slaba in je zato njegovo delo v resnici povsem 

nerelevantno, je zavidljiv prodajni uspeh dosegel že z odločitvijo za pravi cilj, do 

katerega je nato prišel predvsem s svojim izjemnim pisateljskim talentom. 

 In to je to: v XXI. stoletju je potopis še kako relevanten, a zahteve tega žanra so 

postale zelo visoke: izvrstno mora biti izbran cilj, sijajna mora biti izvedba poti, 

bravurozno mora biti spisan.  

 

 
književna nagrada  

18. Mednarodnega Lirikonfesta Velenje  

za najboljši slovenski potopis 
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BARBARA PREGELJ / Lirikonov zlát 2019 – 
plaketa za vrhunske revijalne/festivalne prevode poezije (za odrasle) XXI. st.  
iz španščine v slovenščino (pesmi Lawrenca Schimela in Francisca Tomsicha),  

predstavljene v festivalni antologiji Rp. Lirikon21 (2019) – (13. podelitev) 
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 Barbara Pregelj (1970) je doktorica literarnih ved in pridružena profesorica 

na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Raziskuje predvsem različne 

vidike recepcije španske literature v slovenski književnosti, traduktološka vprašanja, 

mladinsko književnost in literarno interpretacijo. Deluje tudi kot prevajalka in 

kulturna promotorka, sodna tolmačka ter glavna urednica na založbi Malinc, kjer je 

zasnovala in vodi bralnomotivacijske projekte. Koordinirala je pripravo Bele knjige o 

prevajanju 2018, ki je nastala pod okriljem Društva slovenskih književnih prevajalcev. 

Njena bibliografija obsega več kot 500 bibliografskih enot. Prevaja iz in v španščino ter 

iz katalonščine, galicijščine in baskovščine. Doslej je podpisala več kot 60 književnih 

prevodov za odrasle in otroke, med katerimi velja v zadnjem času še posebej 

izpostaviti Rdeči zvezek, roman baskovske avtorice Arantxe Urretabizkaie, antologijo 

sodobne baskovske poezije (v tisku) in crossover besedilo Laž katalonske avtorice Care 

Santos.   
 

 Barbara Pregelj / ČAS PREVODA (V OBDOBJU TEHNOLOGIJE) je 

omejen. Zastaral naj bi še hitreje kot izvirno avtorsko delo, a ker so temeljni gradniki 

obeh enaki, jezikovni, se v resnici starata oba. Je Trubarjev jezik zastarel, ker je nastal 

v 16. stoletju ali ker je prevod? Je kaj drugače z Bevkovimi besedili ali prevodi romanov 

Karla Maya? 
 Poseben paradoks je, da je v umetnostna besedila, s katerimi se, tako kot z 

umetnostjo na sploh, človeštvo upira toku časa, vgrajena tudi časovna dimenzija, 

zaradi katere se ta lahko postarajo. A ravno ta umetnosti daje značaj človeškosti, zaradi 

katere nas sploh zanima in se nas lahko dotakne.  

 Pravna besedila, denimo, te časovne dimenzije ne premorejo, so atemporalna, v 

njih soobstajajo različni časi in daljša ko je državotvorna tradicija, bolj so ti časi med 

seboj prepleteni. Umetniška besedila pa imajo tudi svoj specifičen čas, ki ni povezan le 

s kronotopom, torej temeljno dimenzijo besedila. Je veliko bolj subtilen in doživela sem 

ga le kot prevajalka, ko sem ga skušala preliti v drug jezik. Tudi jeziki imajo svoje čase, 

a tokrat ne govorim o teh, pač pa o ritmu besedil, ki se v procesu prenosa besedila 

pretvorijo v ritem ustvarjanja. Nekatera besedila te dobesedno držijo v šahu in ti ne 

pustijo, da bi jih pustil ob strani in jih zamenjal s kakšnim drugim početjem, saj te silijo, 

da dihaš z njimi in tako, kot hočejo sama. To so detektivke, nekatera mladinska 

besedila, Ko se tam gori olistajo breze Brede Smolnikar, ki je napisan v enem samem 

stavku. Potem so tu besedila, ki si vzamejo čas, so reka časa, ki počasi in mogočno pluje 

proti svojemu cilju. To so dolga pripovedna besedila, kot je Umetnost fuge Sergia Pitola, 

pa tudi krajša besedila, tudi mladinska, kot je Krokodil pod posteljo Mariasun Lande. 

Potem so tu besedila, katerih čas usiha pred tabo in nisi čisto prepričan, ali ti ga bo 

sploh uspelo dokončati, kot je avtobiografija Reinalda Arenasa Preden se znoči. In 

nazadnje so tu še besedila, katerih čas se podaljšuje, ker so sama sestavljena iz 

fragmentov časa. To je poezija in so slikanice, vsaj tiste, kakovostnejše. In tem sem še 

posebej hvaležna, ker ustavljajo moj čas in čas bralcev, ki jim jih prebiram. Še zlasti v 

času, ko obstajajo prevajalska orodja, ki težijo ravno k temu, da prevajalski proces čim 

bolj pohitrujejo.  
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štirje ožje nominirani* za osrednjo festivalno nagrado –  

velenjica - čaša nesmrtnosti 2019 za vrhunski desetletni slovenski pesniški 
opus (za odrasle) v XXI. st. / (14. podelitev) / * dvoletna nominacija/2019 in 2020 /  

Lidija Dimkovska, Miklavž Komelj, Barbara Korun, Uroš Zupan  
* lavreat med štirimi ožje nominiranimi, predstavljenimi z avtorskimi pesniškimi branji 29. maja, bo po izboru 
60-članske žirije občinstva in umetniško-strokovnega sosveta razglašen 30. maja na Akademiji Poetična Slovenija  

 
DESETLETNI VRHUNSKI SLOVENSKI PESNIŠKI OPUSI V XXI. ST. / 21 širše nominiranih za 
nagrado velenjica - čaša nesmrtnosti (2019) – (navedeni po abecedi): Cvetka Bevc, Primož 
Čučnik, Lidija Dimkovska, Ivan Dobnik, Anja Golob, Andrej Hočevar, Jurij Hudolin, Jure 
Jakob, Klarisa Jovanović, Alenka Jovanovski, Petra Kolmančič, Miklavž Komelj, Barbara 
Korun, Meta Kušar, Cvetka Lipuš, Brane Mozetič, Josip Osti, Barbara Pogačnik, Ivo Svetina, 
Aleš Šteger, Uroš Zupan   
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LIRIKONFESTOVO PODNEBJE 2019 – http://uvkf.si/sl/lirikonfestovo-podnebje 

 

LAVREATI IN NOMINIRANCI 18. MEDNARODNEGA LIRIKONFESTA VELENJE (2019) 
http://uvkf.si/sl/lavreati-in-nominiranci-18-mednarodnega-lirikonfesta-velenje-2019- 

 
 
 
 Urška Zupančič,                      Ivo Stropnik, glavni in odgovorni urednik UVKF, 
 koordinatorica festivalnega programa                                                    vodja Lirikonfesta Velenje  
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