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do A. Artauda in P. Celana

LIRIKONFESTOVIH 60
60 lavreatov v 18 letih mednarodnega festivala
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60 glasov slovenske in prevedene poezije, književne refleksije
ter slovenskega potopisa XXI. st.
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199

–  Matjaž Kmecl, Andrej Rozman, Draga Rinkema,
    Urška Zupanec, Vinko Möderndorfer;
– Nadežda Starikova, Peter Kuhar, Boris A. Novak;
– Peter Scherber, Tanja Petrič, Milan Jesih;
–  Evgen Bavčar, Orsolya Gallos, Andrej Pleterski,
    Peter Kolšek, Manca Erzetič;
–  Nikollë Berishaj, Željko Perović, Lenka Daňhelová,
    Zoran Pevec;
– Zdravko Kecman, Namita Subiotto, Esad Babačić;
–  Karol Chmel, Daniela Kocmut, Andrej Pleterski,
    Maja Vidmar;
–  Zvonko Kovač, Mateja Komel Snoj, Peter Semolič,
    Petra Koršič;
–  Joanna Pomorska, Katja Zakrajšek, Urška Zupanec,
    Tone Škrjanec, Agata Tomažič;
–  Peter Kuhar, Lenka Kuhar Daňhelová, Maruša Mugerli 

Lavrenčič, Iztok Osojnik, Dragan Potočnik, Aleš Šteger

FESTIVALNE NAGRADE IN PRIZNANJA 2019 (1)
(Akademija Poetična Slovenija)

MEDNARODNA PRETNARJEVA NAGRADA 2019 – častni naslov
»ambasadorka slovenskega jezika, literature in kulture na Kitajskem«
Metka Lokar / Biti daleč, blizu in »nekje vmes« 

Mednarodno
LIRIKONOV ZLAT 2019 – književno priznanje/plaketa
za vrhunske revijalne/festivalne prevode poezije (za odrasle) XXI. st.
Barbara Pregelj / Čas prevoda (v obdobju tehnologije) 

Vseslovensko 
AKADEMIJA POETIČNA SLOVENIJA
 VELENJICA - ČAŠA NESMRTNOSTI 2019 – književna nagrada
za vrhunski desetletni slovenski pesniški opus (za odrasle) v XXI. st.
21 širše nominiranih: 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, 
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Cvetka Lipuš, Brane Mozetič, Josip Osti, Barbara Pogačnik, 
Ivo Svetina, Aleš Šteger, Uroš Zupan;
4 ožje nominirani (dvoletna nominacija/2019 in 2020):
Lidija Dimkovska, Miklavž Komelj, Barbara Korun,
Uroš Zupan

International poetic horizons
MEDNARODNA PESNIŠKA OBZORJA (16)
Panorama prevedene in izvirne poezije XXI. st.
Lirikon(fest)ova degustacija
Nagrajeni slovenski prevodi poezije XXI. st. (Lirikonov zlat 2019)
Lawrence Schimel / Prevedla Barbara Pregelj (LZ19)
Francisco Tomsich / Prevedla Barbara Pregelj (LZ19)
Slovenski prevodi poezije XXI. st. (2)
Adriana Díaz Enciso / Prevedla Barbara Pregelj
Arian Leka / Prevedel Nikollë Berishaj
Zvonko Kovač / Prevedla Vesna Mikolič
Lenka Kuhar Daňhelová / Prevedel Peter Kuhar
Izvirna slovenska poezija XXI. st.
Željko Perović, Goran Gluvić,
Petra Koršič, Sara Špelec
Prevodi slovenske poezije XXI. st.
Ivo Stropnik / Prevedel Nikollë Berishaj 

FESTIVALNE NAGRADE IN PRIZNANJA 2019 (2)
(Akademija Poetična Slovenija)
Vseslovensko / potopisno
KRILATA ŽELVA 2019 – književna nagrada
za najboljši slovenski potopis preteklega leta (2018)
Jakob J. Kenda / Apalaška pot – 3500 kilometrov hribov in Amerike
Iz ožje nominiranih potopisov
Nataša Rogelja / Trinajsti mesec, portreti morskih nomadov
Peter Zupanc / Kitajska, dežela razdalj, in jaz

Refleksije
LIRIKONFESTOVO KNJIŽEVNO OMIZJE 2019
Distanca in melanholija v XXI. st.
(spletna Čitalnica Pri pesniški duši / www.lirikonfest-velenje.si) 
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Predstavitev festivala
MEDNARODNI LIRIKONFEST VELENJE
International Lirikonfest Velenje
Osemnajst let književno ustvarjalnih (2001/2002–2018/2019)

439

Knjižna priloga
Iztok Osojnik (dobitnik nagrade velenjica – čaša nesmrtnosti 2018)
50 izbranih pesmi iz nagrajenčevega vrhunskega desetletnega 
slovenskega pesniškega opusa v XXI. st. (knjižna zbirka)  
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FESTIVAL LIRIČNEGA IN POTOPISNEGA OBČUTJA
REZERVAT ZA POEZIJO

Lirikonfestovo podnebje 2019

MEDNARODNI LIRIKONFEST 
VELENJE 2019

International Lirikonfest Velenje 2019

XVIII.
MEDNARODNO

KNJIŽEVNO SREČANJE

Ali smo bolj zadržani
do vzhodnoevropske poezije

kot do zahodne?
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MEDNARODNI

LIRIKONFEST 
VELENJE

Ali je melanholija (še) stalnica
v novejši poeziji?

FESTIVAL LIRIČNEGA IN POTOPISNEGA OBČUTJA
REZERVAT ZA POEZIJO

Lirikonfestovo podnebje 2019

MEDNARODNO
KNJIŽEVNO SREČANJE
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LIRIKONFESTOVIH 60 / Namesto urednikovega uvodnika

Ivo Stropnik

hválnica bŕzdanju – To melanholično jesensko lesniko pred so-
cialnim blokom bi lahko mirno posekali. Zastira pogled na urba-
no poezijo, literarni teoretiki pa brez lestve itak ne znajo rabutati 
trpkih jabolk. A brez te skomine ne veš:

da so besede peš pred besedo, ne pa da jo dohitevajo; ne veš, 
da si njihova zaobljuba oranja in kolobarjenja, ko enkrat prisopeš 
do ne-izrekljive izrečenosti.

To sangvinično ščavje domačijskega nagona bo ulilo še veli-
ko brona in zašpililo na tone kranjskih klobas znanstvene vesti! 
Brez strahu pred izginotjem – v srcih horde maturantov – ostaja 
slovenska literatura prešerna, jara, jeprška, oštirska, rožnovenska, 
materinska, na klancu in alamutska! A brez tega čipa ne veš:

kdaj si iz kanglice mleka razlil življenje; ne veš, da te v sendvi-
ču hamata nebo in zemlja – in si le kamen za metanje v vodo.

To lirično med nami! med naturo in literaturo, tradicionalno 
kanonizirano s hlevskim gnojem in kalijevim gnojilom. To distan-
co narekujem slaviti z neposvečeno hostijo! Rim ne bo padel brez 
rim in Beseda ne bo padla brez sfriziranih čutil. A brez viklerjev in 
trajne ondulacije ne veš:

da blede oči vidijo v vodi in med fotokopiranimi zvezdami; ne 
veš, da pričeske čutijo veter, ki stresa lesniko in ščavje, ščavje –

P. S.
Piš, ki te vleče za ušesa in sladke lase, lase.

                               (Nate mislim, votlina v glavi, 2006)
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LIRIKONFESTOVIH 60 / Andrej Medved / Uvod v melanholijo

Andrej Medved 
MELANHOLIJA V 19. IN 20. ST. –
OD G. DE NARVALA DO A. ARTAUDA IN P. CELANA
(s poudarkom na Oničevem Darovanju in Grafenauerjevi Stiski)

Melanholija, ki je povezana z romanticističnim občutjem – 
<Nervalovo> »črno sonce« – nam govori o neki temeljni in vzvi-
šeni – sublimni – negativnosti, skrivnostnosti zrcala, ki je »ni-
koli, vedno in že videno«, o nekem »varanju« /trompe l'oeil/, tj. 
zaslonu, ki prikazuje skriven horizont pojavljanja, v ozadju, iz 
ozadja, Niča, o nekem ljubljenem objektu /del Amor/, ki ga zak-
riva črno sonce. Ta je v resnici – in prudentia – nek simulacrum, 
neki čudež, ki splavlja območje črne barve v ekstazo. Od kod pri-
haja takšno črno sonce? Iz iz katere galaksije sijejo njegovi vidni in 
nevidni, težki žarki, ki me pritiskajo /po Kristevi/ v tla, v odrekanje 
in nemost?

Skrivnost prihaja iz notranjščine, iz nekega spominjanja /
Er-innerung/ v zunanjost, »zavržene« v smisli réjetér, na strani 
možnosti nečesa, kar je mogoče še prenašati, kar je še znosno in je 
/še/ možno misliti in občutiti. Od nas zahteva neko temeljno po-
zornost, ki naj vzbudi nemir in fascinira naše poželenje po podobi. 
Varuje jo nek absolut, ki je v istem hipu – hkrati – nek /po/klic, 
»poklicanje« in nek odboj, ki to skrivnost, to notranjost v nače-
lu naseljuje. V tem absolutu so misli zvezane z afekti, ki nimajo, 
če smo natančni, prav nobenega objekta. Pa vendar gre za /neko/ 
Stvar, za nek pratemeljni objekt, ki je dejansko Stvar v Poeziji. In 
v tem je neka »opredmetena« ob-igra /ob-jeu/ z objektom, ki je 
poetski korelat, in je odmaknjen in hkrati samosvoj in avtonomen.

A če me ta objekt, s tem da mi »nasprotuje«, uravnoveša v 
krhkem »poželenju smisla«, ki me v resnici nedoločno in dokonč-
no homologizira, sem z njim – v objektu – že izključen od /pra/
smisla, ki se zdaj sesuje. Neki določen Jaz, ki se je, v temelju podob, 
zdaj stopil z nad-Jazom, ga je v celoti prepojil. Smisel, ki kliče po 
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LIRIKONFESTOVIH 60 / Andrej Medved / Uvod v melanholijo

»razbremenitvi«, po potlačitvi »arogantnega objekta«, ki vleče 
narazen telo, skoz črno sonce razsvetlitve.

Pesem – poezija je vzvišena in se sprevrača v sublimno Stvar, 
v sublimno »père-verzijo«, ki jo prenašam kot osnovno željo v 
telesu Pesmi – poezije. Nenadna pojavitev »tujskosti«, »me-
lanholije« je le privid o nekem, že pozabljenem življenju, ki izsi-
ljuje neko drugo Stvar, da se pojavi kot podoba. V robovih ne-ob-
stajanja, »halucinacije« in ne-realnosti, ki me, če jo do kraja 
prepoznam, uniči. Se pravi neka stvar, ki jo spoznam kot Stvar be-
sede, pesnjenja kot Dichtung, kot »tesnjenje«. Tu je podoba moja 
in poetska varovalka: zametek nove pesmi.

Nastopi stordimento, tj. omamljenost v popolni luči črne bar-
ve, ki sem ji izpostavljen, v tej Stvari, ki ne izstopi več in torej nič 
več ne pomeni. Sesutje – izginotje – nekega sveta, ki je zabrisal in 
izbrisal svoje meje, brez znanosti in brez boga, ki sta /v preteklosti/ 
okužila Umetnost. In vendarle: od njega se ne ločimo dokončno, 
čeprav se zavarujemo z »objektom«, s figuro-v-besedi. Nekakšna 
»domišljijska čudnost« /po Kristevi/ in resnična grožnja /Trompe 
l'oeil in Smrt/ nas zdaj preveva, da nas na koncu vsrka v pesem-
sko obliko. Nekakšna »vmesnost« in »dvoumnost«, mèlange de 
l'ăme et de l'être supranaturel, ki nosi krhkost prabesede. V tem je 
nekakšna veličina, temačna veličina in sublimnost pesmi, plaze-
ča se okrog Stvari, zakrita v smrtni strah. Pesnik je zadólženec za 
Stvar, za Drugo stvar, v pesmi.

V temačnih barvah poetskega muzeja, kjer izgineva in vendar-
le spet vidimo podobo, prispodobo in metaforo, zgubljeno v besedi, 
nas avtor zdaj »odreši« od neskončne sublimacije in padanja v 
skrivnostni, nični temelj praizvorne Pesmi. To zdaj pomeni, da ne 
obstajajo le pesmi, ki se vzdržujejo s /temačno/ željo, z una vita-
lità disperata, saj je želja, naj bo temačna ali svetla, vedno želja po 
objektu. Obstojnost teh besed ne temelji v izključevanju … te pesmi 
ne poudarjajo negacije, temveč so transgresija in ne zanikanje /
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LIRIKONFESTOVIH 60 / Andrej Medved / Uvod v melanholijo

Verneinung, dénégation/, in odklonitev /forclusion/. Dinamika teh 
del postavlja pod vprašaj vse Nezavedno, ki je dolžnik prvotne di-
alektike v igri z negativiteto.

Misel o Nezavednem predpostavlja potlačitev /Verdrängung/ 
afektov in pozunanjenih podob, ki prav zaradi tega nimajo dosto-
pa do zavesti, temveč – v umetnosti – modificirajo diskurz in pa 
telo strukture pesmi: halucinacije, simptomi, lapsus. Odnosno s 
pojmom potlačitve je Freud predlagal drug izraz, pojem zanikanja 
in definicijo »odboja«, odklonitve. Asimetrija potlačitve poudarja 
dejstvo, da se zanikanje nanaša na objekt, medtem ko odklonitev 
zadeva sámo poželenje.

A v poeziji ne gre za negativnost, in za zanikanje, ki temelji v 
potlačeni predstavi. Gre za izvorni, praobjekt, za Stvar kot tako, ki 
z-njo-želimo, za črno sonce prapodobe, ki z-njim-poet-želi, brez 
Nezavednega, brez nekega razlikovanja med subjektom in objek-
tom, vendar z jasnostjo, z jasnino, ki dopusti sublimno pesem. Zdaj 
ni v ospredju temeljno nasprotje Jaza z njegovim Drugim, tem-
več prvotno Drugo /vsake/ pesniške besede, »pripeto« v notra-
njo vsebino in v zunanjo formo. Kot da bi to in vsakršno nasprotje 
sublimiralo v zlitje med zavedno in nezavedno sfero prapodobe 
<pra>besede. To notranje in vendar pozunanjeno prelivanje je 
hkrati »negotovo« in »propustno«, da se vsebine vidno kažejo 
v simbolnih likih; ki jih ne moremo vključiti v kritično zavest, v 
estetsko, mistično in znastveno in racionalno presojanje slučajne-
ga opazovalca, ampak se z njimi zlijemo v /ne/celo Eno. Je-Eden 
kot »ljubezensko« prikazovanje temeljne Stvari.

Andrej Medved, pesnik in filozof; mdr. prvi lavreat Akademije Poetična Slovenija – 
dobitnik čaše nesmrtnosti 2006 in prevajalskega Lirikonovega zlata 2007
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Jubilejni 15. letnik festivalne antologije 2019 / LIRIKONFESTOVIH 60

Lirikonfestovih 60
ob 60-letnici mesta Velenje

60 lavreatov v 18 letih mednarodnega festivala 

Lirikonfest Velenje (2002–2019);

60 glasov slovenske in prevedene poezije, književne 

refleksije ter slovenskega potopisa XXI. st.



12

LIRIKONFESTOVIH 60

2003

MLADI SLOVENSKI LITERARNI KRITIKI

Stritarjeva nagrada
(na 2. Herbersteinskem srečanju v Velenju izredno/enkratno podeljeno 

priznanje – v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev)

Lucija Stepančič
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LIRIKONFESTOVIH 60

2004

ZASLUŽNI SLOVENSKI LITERARNI MENTORJI/UREDNIKI

»zaslužna mentorica/urednica
mladih/uveljavljajočih se slovenskih literatov«
(na 3. Herbersteinskem srečanju v Velenju izredno/enkratno podeljeno

festivalno priznanje/častni naslov)

Dragica Breskvar
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2004

AMBASADORJI SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI IN JEZIKA PO SVETU

mednarodna Pretnarjeva nagrada

Ludwig Hartinger
(Avstrija)

LIRIKONFESTOVIH 60
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LIRIKONFESTOVIH 60 / Ludwig Hartinger

Ludwig Hartinger
Ostrina senc

v belo gredo
vse poti

(Srečko Kosovel)

pod praprotom so se
skrivale prve črke

spet v prosojni ostrini
samot kristali se kraj
poblisne krokus si kar
neznano ti je v sebi

ne pozabi na zračni
prostor korenin odmev
ki tiho vandra v tebi
korak se razveji

pod vekami nikoli
ni noč in v globini senc

mladi mesec spi sonce
se pa da potipati

sivega kamna zvočno
srce se ti razbije
tuja usta pepelna
dlan le razpok vzdolž
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LIRIKONFESTOVIH 60 / Ludwig Hartinger

so v globini spomina
okna onstran iskušenj

je v bližini jezika
rok nevidnih dotik

burja v obalnem trsju
besede so dvoživke
dobro posušene
solze nabira jezik

včasih se poraja
andando pokrajina

včasih kraj le vzleti
podoba za podobo

so pragovi ki jih
tudi veter skriva
so stenji v belini
ki le v dihu tlijo

v temno ločje pade
razcefrana perut
že spiješ mleko senc
na belem pleše dlan

srce je nomad svoji sledi sledi

da se včasih njen pogled
na mojih vekah ziblje

sanjariš da se na ustih
ponavlja obljube sij
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par korakov pusti tu
da se privadi veter
nekoč tvojega ritma
molka tvoje vrnitve

passando snežinka
pade na val kratek
poljub tišine vrbe
še v meglenem šalu

(noter se kruši breg)

Feliksu

valuje maj valuje
se na krasu že senó
je cikada v globini
bilk: pesem – se ponovi

v prižemku pobočij
sanjaš v otonih navzgor

tiho ti že rastejo
črni kobuli besed

LIRIKONFESTOVIH 60 / Ludwig Hartinger
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2005

AMBASADORJI SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI IN JEZIKA PO SVETU

mednarodna Pretnarjeva nagrada

František Benhart (1924–2006)

(Češka)

v spomin

LIRIKONFESTOVIH 60
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v spomin

LIRIKONFESTOVIH 60 / František Benhart

František Benhart (1924–2006)

Velenje kliče
(iz dnevnika 2005)

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

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

Gorenji Novaki in Cerkljansko so mi padli v oko tudi zato, ker 
sem tu v bližini mislil obiskati vdovo po davnem znancu, kiparju 
samorastniku Francu Tavčarju, katerega sta že leta l973 obiska-
la naša otroka skupaj s pisateljem Antonom Ingoličem in pozneje, 
poleti 1989, jaz s pisateljem Frančkom Bohancem. Vas Suša je blizu 
Hotavelj, šli pa smo tja čez Cerkno in Čeplez. Toda do Tavčarjeve 
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hiše, ki stoji malo v hribčku na samem, sploh nismo prišli: sosed iz 
domačije malo nižje nam je povedal, da je gospa Gabrijela v službi 
v Žireh in se vrne popoldne. Čakati? Ne, šli smo tistih dvanajst ali 
koliko kilometrov zanjo. – Tovarna obutve v Žireh je znana tudi iz-
ven Slovenije in smo jo láhko našli. Gospo Tavčar so poklicali pred 
vhod tovarne, lepo smo poklepetali kar tam. – Franc Tavčar je umrl 
zelo predčasno leta 2000, hčerka se je medtem poročila in končala 
študij, hiša pač ima novega gospodarja. Gospa nas je povabila za 
popoldne k njim, pa ni bilo časa. Čas, ta čas. Za kosilo smo izbrali 
okrepčevalnico Pri Jušku v Cerknem. Potem je prišla na vrsto parti-
zanska bolnica Franja. Avto in mojo ženo smo pustili na parkirišču 
ob baru Pasice in smo pešačili – jaz drugič po letu l982 – vzdolž 
potoka v divjo grapo med skalami. Takšnih bolnic so imeli sloven-
ski partizani sto dvajset. Franja premore trinajst barak, bolnikov je 
bilo baje tudi sto dvajset naenkrat. Ni čudno, da prihaja sem obilo 
radovednežev, pa tudi v dežju kot npr. mi.

Ker se nam še ni dalo »domov« za rob, smo se odpravili pog-
ledat Šebrelje. V septembru l986 sva z ženo preživela lepe trenut-
ke pri ljubeznivi gospe Vidi Pavšič na samotni domačiji v strmini 
ceste, ko nama je avto naenkrat odpovedal. S sinom smo tokrat 
prišli v Šebrelje brez težav, si ogledali v vojnem času tako pogu-
mno vas in se spotoma nazaj ustavili ob tej hiši v strmini – št. 1. 
Vse je zgledalo zapostavljeno, za hišo so se pasle ovce, za steklom 
zaklenjenih vhodnih vrat sta hudo renčala dva velika psa. Ko smo 
prišli dol na glavno cesto, sem pozvonil pri vhodu v osamelo hišo 
na razpotju, da bi nekaj zvedel o tisti domačiji v strmini. Izstopila 
je starejša gospa, ki ji povem, da sva z ženo tu, nekoč pred dvajse-
timi leti, oklevala pred tablo za avtomobile in da nam je neka gospa 
z okna te hiše zaklicala, da lahko gremo, da je avtobus dol že šel 
in da je mogoče, pravim, da je bila ona. Kar mogoče, je rekla in na 
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moje vprašanje nadaljevala, da se Vida Pavšič zdaj gotovo v grobu 
obrača, kajti njen vnuk in lastnik tiste hiše štev. 1, ki zdaj živi gor 
v Šebreljah, za to domačijo sploh ne skrbi. Vnuk me je z njo, gospo 
Pavlo Pervanja, fotografiral, slika pa se žal ni posrečila.

Drugi dan odhod na Štajersko. Pa ne naravnost. Odhajali smo 
na drugo stran – še več gor, Črni vrh ima skoraj 1300 metrov in 
je tam sodoben ski-center, ki se ga splača videti. Sledila je pot 
dol, skozi raztreseno vas Davčo, ki kot da nima ne konca ne kra-
ja. Končno glavna cesta, ki povezuje Škofjo Loko s Tolminom, po 
njej bi morali desno dol. Toda gremo v nasprotno smer: Zali Log, 
potem dolgo nič, končno Petrovo Brdo, z okrepčevalnico in z od-
cepom levo gor za Porezen, moj še vedno neizpolnjen sen. Ne, zdaj 
ne utegnemo premagati tistih 1630 metrov, ampak nam zadostu-
je priti do domačije Podhočar, kjer bi pred vzponom lahko enkrat 
prenočili; zadovoljen sem že s klepetom z gospodom Frelihom in 
z domačo klobaso, kupljeno za v Prago (fotografijo so mu potem 
oddali naši mladi Literovi, ko so bili poleti v Bohinju in se od tam 
podali na Porezen). Šele tukaj smo se obrnili in šli skozi dolino Sel-
ščice proti Škofji Loki in naprej. Ne skozi Ljubljano, pač pa po vaseh 
nekdanjega Udinega boršta. Mislil sem ponovno (tretjič) obiskati 
starega znanca, mizarja Toneta Črnivca, ki je nekoč tako krasno 
pel ljudske pesmi kar v bazenu v Atomskih toplicah, obdan z dam-
skim zborom. Tokrat hiše v Vodicah ne morem najti in vprašujem, 
od sosede pa zvem, da je gospod Črnivec že nekaj časa mrtev. Brez 
obiska torej.

V Kamniku gremo samo skozi, veselim se Tuhinjske doline, 
ki jo poznam od zdavnaj (in je zame povezana z imenom pesnika 
Petra Levca). Zdaj me tu posebej privlači vasica Zlato Polje, kamor 
smo nekoč (1984) poskušali priti od juga, pa nam ni uspelo. (Ces-
ta!) Zdaj prihajamo tja komod po odcepu v Šmartnu: majhna vasi-
ca, pa ima posebnost – z njenim imenom imenujejo tudi okoliške 
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vasi, npr. Pšajnovico s tako unikatnim poimenovanjem.
Z Vranskega (zapoznelo kosilo) gremo skozi Polzelo in Andraž 

v Velenje, naše ciljno mesto. Toda šele jutri. Zdaj nadaljujemo še 
proti severu skozi Hudo luknjo in malo pred Slovenj Gradcem kre-
nemo desno. Priznam, da sem doma pri iskanju prenočišča podle-
gel čaru imena Golavabuka in smo tako prišli do turistične kmetije 
Javornik v tej razpotegnjeni vasi. Je tu prijetno, gospa je učiteljica, 
gospod obrtnik, desetletni sin je nam prišel lepo zaigrat na har-
moniko. Pred večerom še izdaten sprehod do cerkvice sv. Filipa in 
Jakoba, z enkratnim razgledom proti zahodu na Plešivec ali Uršljo 
goro. Severovzhodno od nas je Velika Kopa, začetek Pohorja (na 
njej smo bili leta 2003).

Zjutraj se prične veliki dan, dva velika dneva. Gremo v Ve-
lenje, skozi mesto pa se še peljemo v sosedno zdravilišče Topol-
šica. Zasluži si ogled, tudi v hladnem vremenu. Niti »Spominske 
sobe nemške kapitulacije« nismo spregledali.) Popoldne vstopamo 
v Vilo Herberstein, kjer bomo tudi nastanjeni. Jaz: vmešam se v 
diskusijo o revijah, imam razgovore za medije (skupaj osem), fo-
tografiranje. Drugi dan na Velenjski grad – razstava češkega po-
potnika po Afriki Františka Foita (1900–197l) in slikarja Lojzeta 
Perka (1909–1980), ki sem ga nekoč v Cerknici obiskal in od njega 
dobil majčken akvarel. Pred večerom se začenja velika slava. Pred 
šesto uro je vzniknila dolga kača [dijaških] rok od stare knjižnice 
do nove, ki so si podajale mojo knjigo Spotoma, ki naj bi bila prvi 
zvezek nove, hipermoderne knjižnice. Sledijo govori, podeljevanje 
priznanj, npr. Andreju Arku za to, ker zgledno skrbi za plasiranje 
literature na radiu. Potem koraka od nove knjižnice čez park k Vili 
Herberstein sprevod, na njegovem čelu dva para mladih plesalcev v 
narodnih nošah, za njimi jaz z ženo. Pred vhodom v vilo nazdrav-
ljanja, pogovori, fotografiranje … Prisoten je tudi lanski Pretnarjev 
nagrajenec Ludwig Hartinger iz Salzburga, od slovenskih pisate-
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ljev Kajetan Kovič, Saša Vuga, Matjaž Kmecl, Vlado Žabot, Andrej 
Arko, Ivo Frbežar in drugi, za vse, zlasti mlade, niti ne vem. Ob 
deveti uri je podeljena nagrada, glavni govornik Kajetan Kovič, po-
tem jaz. V nadaljevanju programa poje pevka Moira (popoldne sem 
jo srečal pred vilo, nekaj sem jo vprašal in dodal vprašanje, kdo je 
ona, ona pa je rekla, da bo zvečer pela in vprašala, kdo sem jaz, jaz 
pa, da bom zvečer prejel nagrado). Sicer se je pri mizah pod stre-
šicami pilo, jedel golaž in vsi so se dobro zabavali, hladno vreme 
gor ali dol …

                   (iz dnevnika 2005)
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2005

ZASLUŽNE KNJIŽNE ZBIRKE SODOBNE SLOVENSKE LITERATURE

»zaslužna slovenska književna zbirka«
(na 4. Herbersteinskem srečanju v Velenju izredno/enkratno podeljeno

festivalno priznanje/častni naslov)

Prišleki
(založba LUD Literatura)
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2005

ZA SODOBNO LITERATURO ZASLUŽNI SLOVENSKI JAVNI MEDIJI

»književno zaslužni slovenski javni medij«
(na 4. Herbersteinskem srečanju v Velenju izredno/enkratno podeljeno

festivalno priznanje/častni naslov – v sodelovanju z Društvom 

slovenskih pisateljev)

Uredništvo kulturno-umetniških
in literarnih oddaj
(Radio Slovenija)
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2006

AMBASADORJI SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI IN JEZIKA PO SVETU

mednarodna Pretnarjeva nagrada

Gančo Savov
(Bolgarija)
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2006

PREVAJALCI POEZIJE XXI. ST.

Herbersteinski-Poetikonov zlát*
(* priznanje je bilo naslednje leto preimenovano v Lirikonov zlat)

Nadja Dobnik
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2006

DESETLETNI VRHUNSKI SLOVENSKI PESNIŠKI OPUSI V XXI. ST.

čaša nesmrtnosti
(prva podelitev na Akademiji Poetična Slovenija v Laškem v organizaciji 

Velenjske knjižne fundacije)

Andrej Medved
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Andrej Medved
VRTOVI EDNA

JATA VRABCEV IN GOLOBOV PRED
VRATI V NEBESA. V KONICI PRSTOV MRGOLENJE MRAVELJ …
V PASTI IZPROŽEN JEZIK … KOT S SVETLOBO IZ FOSFORNIH OČI        

FOTOGRAFIRANA PRIKAZEN, PRIKLENJENA
V STUDENEC SLADKE VODE, KI VRE IZ PRSI IN TREBUHA. PRIŽGEJO
SE LUČI, PRISTAJAJO POSTAVE … V SREBRNEM OBLAČILU IZ 

ZLATEGA SNEGA, KI PADA … PADA
V ZELENKASTO RUMEN BAZEN NA KONCU SADOVNJAKA
Z UTO IZ SREBRNKASTIH KORIANDOV V SIJ NA PLAVKASTI 

SE SVETILKE, Z ZVEZDAMI NA KONCU
KRATKIH SANJ … KOT ČRNI VLAK, KI HIPOMA SPOLZI V
ZARJO NAD IZBRISANIM OBLAKOM … KOT SONČNI ŽAREK IZ 

KAČE, KI SKOPNI … V OBLEKO IZ SMARAGDNE PREJE IN SLEČE 

DA NITI IZ CINOBROVE KRVI IZTEČEJO
V PRAZNINO ČRNE LUKNJE, DA POTOK Z ŽIVO VODO ŽUBORI
MED BEDRI PRESNE JEREBICE, KOT ŽUBORIJO LISTI PALME NAD 

GRIČEVNATIH POTI IN … Z BRVMI NAD
BREZNI Z ROJI DLAKAVIH ČEBEL, PRILEPLJENIH V POLTENE
SKALE. DA JUTRO PO PREČUTI NOČI NAJDE DLAN, PRIPETO V 

                                                                              / JELENJE ČREDE …

                                             / VIJOLIČNIH KRVNIČK IN MODRO

                                                   / NEBESNI VLEČKI. PRIŽGEJO

                                                                             / TELESA RDEČE

                                                          / KOŽO DO OBELJENIH KOSTI …

                                                                          / SLAPOVI IN PREPADI

                                                                           / DLAN IN V KOŽO
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NAELEKTRENEGA MLADIČA, KI GA PREBODE
PUŠČICA S CINKOVEGA LOKA STRELCA, KI SE VSO DOLGO NOČ IN
DAN IN … NOČ DO JUTRA LJUBI S PRELESTNO ČRNO PTICO … TRI 

OBITI PAVILJONI, Z MNOGOKRAKIM
SONCEM, S PREPUSTNIM, ŽIVOPISANIM IN ZRAČNIM TRAKOM …
ZA OČI IN GLAVO Z VRATOM PTICE, KI SE SPUSTI S 

V JAMI DROZG, V LEPLJIVI, KISLI SOLNI
TEKOČINI, KI HIPOMA ZAPREDE VLAŽNE USTNICE Z DROBNIMI
SEMENI … Z LAKOM PREPOJENEGA LABODJEGA TEMENA, 

IN VLAŽNE KOŽE … IZ PRSI IN PRSTI NA HRBTIH IN
RAMENIH BRIZGNE CUREK ČISTE SVILE, KI ZLEPI SRNINO TELO 

V PRAZNIČNI OBROČ IZ PREDPOTOPNE
SLINE IN ZMAJEVE KRVI … V NEZNANSKEM SLADOSTRASTJU, V
KRATKOTRAJNEM, DIVJEM KRČU ZIME … ČAS TEČE V NIČ, ČAS 

IZMERJEN … VSE DOKLER PTICA – VIJOLIČNA ŽAR
PTICA – NE SPOZNA IN NE ZASPI NA VROČI RAMI SVETLOLASE
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                                                                          / MODRI, Z DESKAMI

                      / STEKLENEGA OBOKA V TEMNO JAMO …

                                              / IZPROŽENEGA V USTJE DLAK

                                                                      / S PETELINJIM KRIKOM

                                                                      / NEMERLJIV IN … ČAS

                                                                                                  / KAČE.
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2007

AMBASADORJI SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI IN JEZIKA PO SVETU

mednarodna Pretnarjeva nagrada

Bożena Tokarz
(Poljska)

LIRIKONFESTOVIH 60
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Bożena Tokarz
Oddelek za slovansko filologijo
Šlezijska univerza

Empatija v prevajalski ustvarjalnosti Toneta Pretnarja

Prevodi so neločljivi del barvite in znamenite osebnosti Tone-
ta Pretnarja, čigar temeljna lastnost je občutje empatije. Na osnovi 
empatije je Pretnar v prevodih konceptualiziral človeška čustvena, 
estetska in spoznavna nagnjenja v enaki meri kot svoja lastna.

Tone Pretnar je s svojim izborom besedil in prevajalskimi re-
šitvami po zaslugi svoje nadarjenosti, znanja in empatije prehiteval 
teorijo prevajanja, saj je znal s pomočjo citata iz domače literature 
in kulture na ravni leksike, upodabljanja in skladnje nagovoriti ob-
čutljivost domačega bralca in hkrati vanje vključiti element tujega, 
kar omogoča odkriti v sebi tujca in v tujcu sebe.

Metaforične besede Mojce Seliškar: »Bil je iz besed, iz smeha, 
iz molka, iz sanj,«1 s katerimi je označila osebnost Toneta Pret-
narja, celovito ponazarjajo njegove lastnosti kot humanista, lite-
rarnovednega raziskovalca, prevajalca, lektorja in človeka. Tudi 
njegovi prevodi so integralni del njegove osebnosti. Tako kot on 
združujejo v sebi zavest o poslanstvu in doživetju, kajti to, kar je 
delal, že v izhodišču ni moglo biti v nasprotju z njim samim. Tve-
gala bom trditev, da se je prav v prevodih v celoti izražal njegov 
odnos do človeka, do Drugega in do druge kulture (utemeljene na 
razumevanju in soobčutenju), poleg tega pa tudi obsežno znanje, 
delavnost, potrpežljivost, smisel za humor ter potreba po stikih. 
Dobro se je zavedal, da človek, ki živi samo zase, postane predmet, 
kar bi lahko imeli za altruizem. Toda ta altruizem je izviral iz em-
patije, ki je kot navidezna sestavina miselnosti lastnost slehernega 
človeka. Središče za empatijo se nahaja v možganih in – kot kažejo 

1  Mojca Seliškar: »Zadnji odmev je tišina« (Rafał Wojaczek). V: Tone Pretnar: Tiho ti govorim. 
Prevodi. Ur. Z. Pretnar. Celovec-Ljubljana-Dunaj: Mohorjeva založba, 1993, str. 4.
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raziskave psihologov – njegova navzočnost in stopnja razvitosti ni 
pri vseh ljudeh enaka. Zaradi empatije je Tone Pretnar v prevodih 
konceptualiziral človekova čustvena, estetska in spoznavna obču-
tenja kot svoja lastna.

Empatija je ena od osnovnih sestavin človekove čustvene in-
teligence. Kot protiutež asertivnosti mu omogoča ohranjati tako 
psihično (v odnosu do sebe) kot družbeno (v odnosu do drugih) 
in pragmatično ravnotežje (v odločitvah za delovanje). Simon Ba-
ron-Cohen podobno kot Damasio predstavlja navzočnost in stop-
njo empatije v odvisnosti od telesa in možganov, ki ju veže načelo 
povratne zanke, kajti ta sposobnost je odvisna, kot je zapisal, od 
delovanja možganskih predelov za empatijo.2 Sposobnost za so-
občutenje omogoča razpoznati misli in čustva drugega človeka 
ter reagirati na njegove misli in čustva. Samorazumevanje, spo-
razumevanje na osnovi soobčutenja, sodoživljanja, sodelovanja, 
prepričevanja in vestnosti pri izvrševanju naloge so odvisni tudi 
od čustvenih procesov, ki oblikujejo določen pomen. Zato čustev ni 
mogoče ločiti od pojma ratio, čeprav je čustvena inteligenca kom-
plementarna sposobnost v razmerju do racionalne inteligence kot 
čisto intelektualne sposobnosti. Čustveni impulz pogosto vendarle 
nastopi po delovanju razuma, npr. radovednosti, intuicije ali za-
znave, kar lahko učinkuje šele po procesu predhodne analize in in-
terpretacije naloge.

Empatija književnega prevajalca v odnosu do izvirnika obve-
zuje, da vestno opravi delo, torej je njegova svoboda precej omeje-
na s tem, kar prinaša besedilo, pri čemer se hkrati zaveda odpora, 
ki mu ga postavljata jezik in domača kultura, vsaj če gre za izra-
žanje čustev. Preprečuje mu, da bi upošteval samo tuje besedilo, 
čeprav se večkrat zgodi, da prevod spodbudi začetek nove smeri 
ali literarnega toka v domačem literarnozgodovinskem procesu, pa 
tudi novo individualno poetiko.3 Vendarle pa ne zagotavlja, podob-

2 Prim. S. Baron-Cohen, Teoria zła, o empatii i genezie okrucieństwa, Smak Słowa, Sopot 2014.
3  Prim. Bożena Tokarz, Polskie przekłady „Strefy” Apollinaire’a w dialogu awangardowym, v: P. Fast 

i K. Żemła (ur.), Przekład w historii literatury, „Śląsk” 2002, str.115-128.
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no kot čustva, da bo prevod zaživel v drugi kulturi. Zato prevajalec, 
ki besedilo izvirnika upošteva kot najprodornejši bralec,4 bralsko 
izkušnjo izrazi v obliki, ki bo sekundarnemu bralcu omogočila ug-
ledati sebe in svet v tuji perspektivi. V umetniškem jeziku druge 
kulture aktivira pomene, čustva in razpoloženja z načinom svojega 
govora. Retorika in poetika sta torej nosilca temeljne reprezenta-
cije čustev. Samo poznavanje le-teh, brez nadarjenosti prevajalca, 
ne zadošča za zbujanje čustvenih odzivov bralca.

Tone Pretnar je s svojim izborom besedil in prevajalskimi re-
šitvami po zaslugi svoje nadarjenosti, znanja in empatije prehi-
tel teorijo prevajanja, saj je znal nagovoriti občutljivost domače-
ga bralca mdr. s pomočjo citata iz domače literature in kulture na 
ravni leksike, upodabljanja in skladnje, obenem pa je vanje vključil 
element tujega ter s tem bralcu omogočil odkriti v sebi tujca in 
sebe v tujcu.5 Prevodi so zaživeli v krogu prevajalčeve lastne antro-
posfere6 in skupnosti, ker je v njih navzoče vrednote aktualiziral s 
prenosom individualnega in skupinskega »jaz« v »ne-jaz«.

Ne dogaja se pogosto, da bi bil prevajalec posebej izpostav-
ljen. Njegovo ime in priimek se navadno pojavita na naslovnici, 
natisnjena z manjšimi črkami pod naslovom dela. Včasih nastopa 
kot avtor spremne besede, uvoda ali komentarja. Večina bralcev 
si ne zapomni njegovega priimka v nasprotju s priimkom avtorja. 
Resnična, čeprav še redkeje opažena sled njegove navzočnosti je 
besedilo, s katerim in v katerem naslovnik doživlja svoje miselno, 
estetsko in čustveno potovanje. Priimek Toneta Pretnarja, preva-
jalca poljske književnosti v slovenščino, literarnega raziskovalca, 
verzologa, lektorja slovenskega jezika, docenta za primerjalno slo-
vansko književnost na Univerzi v Ljubljani, je v tem pogledu izje-
ma. Eno leto po njegovi prezgodnji smrti (star je bil 47 let, roj. 09. 

4  Prim. Tadeusz Komendant, Michel Foucault w poszukiwaniu samego siebie, v: M. Foucault, 
Władze dyskursu, prev. T. Komendant, „Spacja”, Warszawa 1994, str. 220.

5  Prim. P. Ricoeur: O tłumaczeniu. V: P. Ricoeur, P. Torop: O tłumaczeniu. Prev. T. Swoboda, S. 
Ulaszek. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, str. 33-59.

6 Prim. M Gołaszewska: Estetyka współczesności. Wydawnictwo UJ, Kraków 2001.
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08. 1945 v Ljubljani, umrl 16. 11. 1992 v Sosnowcu) sta pod nje-
govim imenom izšli dve zbirki prevodov pretežno poljske poezije 
(81 besedil), pa tudi iz drugih slovanskih (iz ruske 19, iz ostalih 
slovanskih 237) in zahodnoevropskih. Vsebujeta prevode pesniških 
besedil, objavljenih v revijah ali ohranjenih v rokopisih. Nobeno 
izmed njih ni bilo objavljeno v avtorski zbirki ali antologiji. V obeh 
zbirkah se na mestu avtorja pojavlja priimek prevajalca. V zbirki 
z naslovom Veter davnih vrtnic v uredništvu Nikolaja Ježa in Petra 
Svetine prevodi iz poljske poezije, objavljeni razpršeno v različ-
nih revijah, predstavljajo svojevrstno, predvsem pa osebno zgo-
dovino poljske književnosti ter odsevajo Pretnarjevo potovanje po 
poljski poeziji. Poleg Juliusza Słowackega, Adama Mickiewicza in 
Bolesława Leśmiana so pesmi Józefa Hieronima Kajsiewicza, Jana 
Nepomucena Kamińskega, Włodzimierza Szymanowicza, ljudske 
pesmi in pesmi anonimnih avtorjev. Zbirka Tiho ti govorim, ki jo je 
uredila prevajalčeva sestra Zvonka Pretnar, vsebuje zadnje, pred 
smrtjo, prevedene pesmi skupaj s fotokopijami rokopisa besedil.

Tone Pretnar je bil literarni zgodovinar, literarni kritik, ver-
zolog, a počutil se je predvsem prevajalca poljske književnosti, ob-
čana slovenske in poljske kulture (čeprav je prevajal tudi pesmi iz 
drugih slovanskih in neslovanskih književnosti). Svoje prevode je 
jemal zelo osebno in kritično, podobno kot pesmi, ki jih je pisal 
za prijatelje, pogosto na lističih, papirnatih servetah, cigaretnih 
škatlicah, v posvetilih podarjenih knjig, koledarčkih.8 Na podo-
ben način so nastajali prevodi posameznih pesmi. Nekaj, kar ga 
je prevzelo, je obetalo dogodivščino in zadovoljstvo, prevajal je v 
koledarčke, beležke in zvezke. Iz takih zapiskov iz zvezka z vijo-
ličastimi platnicami je nastala zbirka prevodov Tiho ti govorim, ki 
mu je urednica dala podnaslov Prevajalski dnevnik. Tone Pretnar je 
samega sebe imenoval »grafoman«, svoje pesmi pa označil kot 
»grafomanije«. Zadevale so različne dogodke in osebe in se na-

7 Prim. Tone Pretnar: Veter davnih vrtnic. Ur. N. Jež in P. Svetina. Slava. Ljubljana 1993.
8  Natisnjeni so bili leta 1982 (1. zv.) in 1983 (2. zv.). Po avtorjevi smrti, ob 60-letnici njegovega 

rojstva, jih je bilo več objavljenih v knjigi T. Pretnar: Verzi Toneta Pretnarja. Izbrala in uredila 
M. Seliškar. Celjska Mohorjeva Družba. Celje 2005.
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našale na njihove bežne poteze. Največkrat so to akrostihi, soneti, 
limeriki, ki so kot razširjene in priljubljene literarne vrste nastajali 
na konferencah v poljskih polonističnih, zlasti literarnoteoretskih 
okoljih. S prav tako skromnostjo se je izražal o svojih prevodih. Av-
tor spremne besede in sourednik zbirke Veter davnih vrtnic Niko Jež 
je poudaril, da se njegovi prevodi – dodala bi, enako kot njegova 
poezija – niso le vpisovali v vsakdanjost in jo popestrili, ampak so 
se vključevali v diskusije o pomembnih družbenih, kulturnih in po-
litičnih vprašanjih.9 To so bile njegove beležke s potovanj po svetu 
poljske poezije in kulture, v kateri je bil navzoč kot lektor. Obja-
vljene v slovenskih dnevnikih in revijah so bile replika v dialogu 
s stvarnostjo, v njej si je prevajalec ustvarjal naklonjen prostor; 
igrale so vlogo ezopovskega jezika. Kot docent na ljubljanski uni-
verzi je predaval zgodovino slovenske književnosti in druge lite-
rarnovedne predmete, izdajal je razprave iz verzologije, pisal član-
ke in kritike, pred tem pa je Poljake, Ruse in druge Slovane več let 
učil slovenščino. Odraščal in šolal se je v Tržiču, očarljivem mestu, 
stisnjenem v eno izmed alpskih sotesk med dvema rekama – Mo-
šenikom in Bistrico – v družini nezaželenih in v povojni Jugoslaviji 
zaznamovanih lastnikov; oče je bil obrtnik in imel svojo delavnico. 
Bil je tudi prvi knjižničar v tekstilni predilnici in tkalnici bombaža v 
Tržiču. Po njim nosi ime občinska knjižnica Tržič. Biografski vidik 
predstavlja interpretacijski kontekst njegovega prevajalskega in li-
terarnoraziskovalnega dela, obenem pa dopolnjuje podobo človeka 
knjig, zgrajenega iz besed in telesa. Označuje tudi intelektualno, 
emocionalno in etično polivalentnost, lastnost, ki opredeljuje nje-
govo estetsko orientacijo, skoraj zmeraj skladno s Platonovo tri-
ado: lepo – dobro – resnično, kar je v Sloveniji že v osemdesetih 
letih, pogosto v nasprotju z »literarnimi dejstvi«, odpiralo nov 
pogled na prevod kot kulturno dejanje.

Čeprav je avtor antologije znan, ni mogel vplivati na njeno 
končno podobo, ker je ni pripravil sam. Izšla je posmrtno. Uredili 
so jo prijatelji iz razpršenih prevodov (vsi prej niso bili objavljeni). 

9 N. Jež: Spremna beseda. V: Veter davnih vrtnic. Slava: Ljubljana 1993, str.393-394.
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Glede na vlogo prevajalca v ciljni kulturi antologija ni primerlji-
va z drugimi antologijami, v katerih prevajalec izbere pesmi in jih 
uredi. V tem primeru sta jo sestavila urednika zato, da bi glede 
na literarnozgodovinsko kronologijo uredila pesniškoprevajalske 
stvaritve prevajalca. Zaradi uredniškega načela, ki je sicer uteme-
ljeno, so posamezni prevodi vzeti iz prvotnega konteksta prve ob-
jave (zabeležene pod besedili).

Prevodi, zbrani v antologiji, vsebujejo poljsko poezijo od Mi-
kołaja Reja do Marcina Świetlickega in anonimno poezijo. Urednika 
sta jih razvrstila v kronološkem zaporedju. Poleg znanih pesnikov 
nastopajo tudi manj znani ustvarjalci: ob Mickiewiczu sta Józef Hi-
eronim Kajsiewicz in Emil Korytko, poleg Barańczaka Włodzimierz 
Szymanowicz. V knjigi zbrane pesmi so nekakšna zasebna zgodo-
vina poljske poezije. Tone Pretnar je imel tudi svoje priljubljene 
pesnike; prevodi njihovih del so izšli za njegovega življenja v obliki 
samostojnih pesniških zbirk: C. K. Norwid, Cz. Miłosz, Z. Herbert 
– čeprav so med priljubljene spadali tudi klasiki romantizma in 
pesniki Novega vala (prevajalčevi vrstniki). Antologija jasno kaže, 
da so pri izboru besedil iz poljske književnosti upoštevana merila, 
kot jih je uporabljal prevajalec. Ni omejena le na visoko umetniška 
dela, med deli pomembnih pesnikov pa niso uvrščena le najbolj 
kanonična. Prevajalčeva ambicija gotovo ni bila ustvariti pesniško 
zgodovino poljske književnosti, saj je imel do nje osebni stik, ki 
mu je nudil veliko zadovoljstva, podobno kot samo prevajanje. Iz-
brana dela naj bi Slovencem približala poljsko duhovno obzorje, 
pa tudi lastne izkušnje prevajalca pri doživljanju poljske kulture 
in stvarnosti. Prevod je bil osebno srečanje pesnika in prevajalca, 
v tem primeru dveh pesnikov. Povezovalo ju je – po Pretnarjevem 
mnenju – čudenje, ki lahko spodbudi življenje, in dobra umetnost. 
Čudenje je bilo zanj temeljno merilo izbora. V svojih prevodih je 
izražal sebe skozi tuja besedila, utelešena ponovno v lastnem jezi-
ku. Zato je poleg dobrih besedil segal tudi po manj pomembnih, ki 
pa so prav tako pričevanje človeka in njegove kulture. Sprejemal je 
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gledišča prevajanih pesmi (in jih vzpostavil v slovenskem jeziku), 
celo v pesmih za otroke (npr. Koziołek Matołek, slov.?), kjer je priv-
zemal drugačno občutljivost slovenske otroške literature.

Istega leta je v Celovcu izšla druga zbirka Pretnarjevih prevo-
dov iz poljske poezije z naslovom Tiho ti govorim, ki je zadnja sled 
njegove človeške in prevajalske poti.10 V zbirki so prevodi iz poljske 
poezije, ki so nastajali med 2. oktobrom in 13. novembrom 1992, 
torej v času njegovega zadnjega bivanja v Poljski na mestu preda-
vatelja slovenskega jezika v Sosnovcu. To je svojevrsten dokument 
njegove prevajalske ustvarjalnosti. Urednica zbirke, sestra Zvonka 
Pretnar, je ohranila zaporedje nastanka prevodov, kot so bili za-
pisani v prevajalčevem zvezku, ki ga je dobila po bratovi smrti. Za 
naslov je izbrala eno izmed pesmi Rafała Wojaczka Tiho ti govorim, 
ker je navezoval na položaj prevajalca, ki je prek pesmi, ki so mu 
bile blizu, tiho govoril o sebi. Pesniki so mu odstopali svoj glas, on 
pa je njim dajal svojega. Zvezek in nato zbirka vsebujeta vse tisto, 
kar je v zadnjem obdobju pritegnilo pozornost prevajalca, ga prev-
zelo in mu omogočilo, da se je temu prepustil. Prevladuje poezija 
druge polovice dvajsetega stoletja: Wisława Szymborska, Andrzej 
Bursa, Rafał Wojaczek, a z mnogimi teksti so predstavljeni tudi 
starejši pesniki, kot so Zygmunt Krasiński, Władysław Orkan, Ale-
ksander Wat, Konstanty Ildefons Gałczyński, Jeremi Przybora (ena 
pesem). Prevajalski izbor besedil iz njihove pesniške ustvarjalnosti 
bi zahteval posebno študijo.

Omenjeni zbirki se razlikujeta po vsebini in obsegu (412 in 
83 strani), a njunim urednikom je uspelo ujeti prevajalsko strast 
Toneta Pretnarja in njegovo vlogo kot prevajalca v ciljni kulturi. 
Njun sestav se podreja načelu iskanja prigode, srečanja z nezna-
nim in ob tem uživanja skupaj z bralcem ali čudenja, čemur se 
pridružujejo tudi nova spoznanja, izhajajoča iz jezikovno izkušnje 
oz. tridelnosti sporočila kot nosilca pomena, označitve smisla in 

10  Prim. T. Pretnar: Tihotigovorim. Prevajalski dnevnik. Ur. Z. Pretnar. Spremna beseda M. Šeliškar. 
Mohorjeva založba. Celovec 1993.
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z njegovo pomočjo razumevanja poljske miselnosti. Pesmi dveh 
staropoljskih pesnikov, šest pesniških igračk Mikołaja Reja in dve 
pesmi Jana Kochanowskego, ni prevedel le zato, da bi segel h ko-
reninam poljske književnosti, temveč tudi zaradi Rejevega robu-
stnega humorja in priložnostnega razpoloženja, ki ga je moč najti 
pri Kochanowskem. Nad barokom se ni navdušil le zaradi oblike 
soneta, temveč zaradi emocionalne dvotirnosti poezije Jana An-
drzeja Morsztyna, ki se ob čustveni pretresenosti in iztirjenosti vsa 
predaja simbolični strukturi jezika in skladenjski večpomensko-
sti. Prevod Morsztynovega soneta Križu na prsih neke gospodične, 
ki je bil objavljen v katoliškem listu Družina, daleč presega njegovo 
spoznavno funkcijo. Pesem je mogoče razumeti kot šalo, toda pre-
vajalec je bil veren in ni želel nikogar užaliti, lahko pa, kar je bolj 
verjetno, predstavlja repliko na katoliška razglabljanja o skušnjavi, 
grehu in ljubezni. Medtem pa prevod pesmi Alojzyja Felińskega O, 
Bog, ki si Poljsko, ni oživljal le poljskega stereotipa preživetja pod 
geslom »Bog, čast, domovina«, ki je bil Pretnarju blizu. Glede na 
mesto objave v reviji »Celovški zvon«, ki izhaja v avstrijskem delu 
Koroške v Celovcu (Klagenfurt), se je prevod vključil v polemiko in 
boj za pravice Slovencev na tem ozemlju. Prevodi posameznih pe-
smi komunicirajo med seboj, kot je pravilno ugotovil Andrej Šur-
la,11 obenem pa vzpostavljajo komunikacijo tudi s kontekstom, z 
ljudmi, dogodki in s stališči.

Kot literarni zgodovinar je lahko izbiral visoko umetniška dela 
iz poljskega literarnega kanona, česar se tudi ni izogibal. Vendarle 
pa ga je pritegovalo to, kar je drugačno, npr. poljske vljudnostne 
fraze, prevladovanje tvornega načina, dejavnost govorca, polise-
mičnost in sinonimnost, ritmizacija, moške rime itp., pa tudi tisto, 
kar je sorodno, vendar drugačno, npr. oblika soneta in izrazit ritem 
verza. Upoštevajoč navade slovenskega bralca je odpiral potenci-
alne kotičke njegove domišljije, občutljivosti in dovzetnosti ter mu 

11  Prim. A. Šurla: Cicha rozmowa ostatnich przekładów Tonego Pretnara. V: Przekłady Literatur 
Słowiańskich. T. !., Cz. 1.Wybory translatorskie. Ur. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Śląskiego, 2009, str. 278–292.
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ponujal drugačne vidike dojemanja, s tem pa tudi dotlej neznane 
zaznave in vsebine. Ni se izrekal ne za podomačenje ne za eksoti-
zacijo. Kot literarni teoretik se je zabaval ob jezikovnih možnostih 
poezije, ki lahko z istimi besedami govori vsakič nekaj drugega (ne 
le v prevodih v druge jezike), odvisno od časa, kraja, dojemljivosti 
in znanja naslovnika. Zato je v tem primeru pomembno pozna-
vanje kulturnega, literarnega in družbenopolitičnega konteksta, v 
kakršnem so bila ta besedila objavljena. Za neprofesionalnega na-
slovnika se ta pomen vse bolj izgublja.

V doživetjih s poljsko poezijo so njegovo pozornost pritegnile 
tudi podobnosti v drugačnosti, izhajajoče iz okolja literarnega življe-
nja, take, kot so literarne polemike in medkulturna korespondenca, 
kakršno je našel v sonetih Jana Nepomucena Kamińskega, o čemer 
zanimivo piše Andrej Šurla, ko v njem odkriva zavest prevajalca, ki 
presega obstoječe sheme.12 Ker je bil v njem združen raziskovalec 
literature, literarnega življenja, komparatistike, je bil v prevajalski 
praksi dojemljiv za metaliterarni vidik.13 Tako je znal mehanizme 
generiranja pomenov v širšem kulturnem vidiku prenesti v prevod. 
Verzifikacijski sistem zanj ni bil temeljna orientacijska točka, čeprav 
so njegove študije o slovenski verzifikaciji v primerjalni perspekti-
vi razumljene kot prevajalska doktrina. Verzifikacijo je razumel kot 
pomembno pomensko sestavino, vendar ne zaradi sebe same. Ker 
temelji na števnosti, je odkrival in tudi ustvarjal umetniško bazo za 
estetska doživetja sekundarnega bralca.14

Prigoda je lahko tudi preizkušnja samega sebe in vzdržljivos-
ti tvarine. Gre za osebno doživetje, ne glede na to, ali prevajalec 

12  Prim. A. Šurla: Toneta Pretnarja prevod sonetom Jana Nepomucena Kamińskiego. „Przeklady 
Literatur Słowianskich” t. 7., cz.1., str. 271-285.

13  O tem pričajo prevodi sonetov Kamińskega, v katerih viden pomemben vidik slovenske 
romantike, pa tudi posredni vpliv poljske romantike (Mickiewicza) na Prešerna prek razmerja 
med Kamińskim in Čopom.

14  Prim. T. Pretnar: Mickiewicz in Prešeren. O slovenskem in poljskem verzu. Prev. N. Jež in M. 
Pavičić. Slovenska matica. Ljubljana 1998 – doktorska disertacija je bila napisana v poljščini 
pod mentorstvom Lucylle Psazczołowske, zagovor je bil leta 1988.
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uresničuje svoje poslanstvo v razmerju do lastne in tuje kulture 
(ki je tudi že njegova) ali s pomočjo izoblikovanih besedil (re-
ady mades) izpoveduje svoja čustva, prepričanja in stališča o ka-
kšnem vprašanju. Iz te ugotovitve je mogoče priti do sklepa, ki ga 
je Edward Balcerzan leta 1985 opredelil kot citiranje, ko je zapisal, 
da umetniški prevod »predstavlja posplošitev izkušenj z upora-
bljanjem citatov«.15 Podobnost vidi v uporabljanju citata in v vlo-
gi prevoda, ki je utemeljen na enakem mehanizmu reminiscen-
ce. Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz pri preučevanju primerov 
kolaža, centona in ready madesa v prevodih iz zadnjih let ugota-
vlja, da »prevajalski centoni razločno dokazujejo, da koncepcijo 
prevoda kot mimetične iluzije izpodrinja koncepcija prevoda kot 
intertekstualnega konstrukta. Novi model oblikovanja besedila 
postaja »šušmarstvo«, bricolage.16 Ob tem kaže na »potrebo po 
ponovnem odkritju ’prevoda kot citata’«.17 Do takega spoznanja 
je prišel Tone Pretnar, ko je leta 1987 v »Listih«, dodatku k lokal-
nemu časopisu Železar, izhajajočem v industrijskem mestecu Je-
senice, objavil prevode 14 sonetov Kamińskega (pozneje vključene 
v antologijo Veter davnih vrtnic). Prevajalsko prakso je spremljala 
predhodna refleksija, izražena v članku Kako mrčes naj ve, da vr-
tnica imena vrtnica zares je vredna. Jan Nepomucen Kamiński med Čo-
povimi poljskimi korespondenti, objavljenem leta 1985 v znanstveni 
reviji Slavistična revija. V njem opisuje osebno vlogo Kamińskega v 
slovensko-poljskih stikih in celo njegov posredni vpliv prek Čopa 
na Prešerna, pri čemer osvetljuje intertekstualni kontekst sone-
tov poljskega pesnika, ki je bil – po njegovem mnenju – premalo 
upoštevan pri poljskih kritikih in literarnih zgodovinarjih. Pret-
nar je poezijo Kamińskega naredil za pomembno in kot táko blizu 
slovenskemu naslovniku, v prevodih je uporabil tehniko citata, ki 

15  Edward Balcerzan: Literatura z literatury (przekład jako cytat). V: Idem: Literatura z literatury 
(strategie tłumaczy). Katowice, „Śląsk” 1998, str. 162-179.

16  T. Brzostowska-Tereszkiewicz: Kolaż, centon, ready mades jako techniki translatorskie. V: 
Strategie translatorskie. Od modernizmu do (post)modernizmu. Ur. P. Fast s sodelovanjem J. 
Pisarskiej. „Śląsk” i SIW. Katowice 2014, str. 88-89.

17 Ibidem, str. 91.
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niti ne služi toliko reminiscenci kot prikazovanju konteksta lite-
rarnega spora med Kamińskim in Mickiewiczem. S tem namenom 
je parodistične navezave na Krimske sonete prevajal z leksiko in 
upodabljanjem, sposojenem pri Prešernu, prvem pesniku sloven-
ske romantike, o čemer tudi piše Andrej Šurla. Vendar jih ni omejil 
na parodijo, temveč je ustvaril besedila visoke estetske vrednosti. 
Tako je Tone Pretnar sredi osemdesetih let po prevajalski izkušnji s 
soneti Kamińskega prišel do lastnih prevajalskih dognanj, ki so bila 
sočasna z razvijajočo se teorijo manipulistov in poznejšo teorijo in 
prakso skupine okrog Translation Studies, kar potrjuje članek iz leta 
1992, napisan skupaj z Nikolajem Ježem. Kot je zapisal, prevede-
na literatura ne more biti odsev izvirnika, ampak lahko elemente 
izvirnika v novih razmerjih prenese v ciljno literaturo in skrajni 
primer takega prenosa je prevod sonetov Kamińskega, ki so s tem 
pridobili estetsko vrednost.

Pretnar je dajal prednost kulturnemu prevodu in s tem zav-
račal načelo o zvestobi izvirniku, zaradi česar je bil deležen kritik 
s strani kolegov prevajalcev. Spontanost prigode je izraz osebne 
zavzetosti v iskanju, kar ga je navdajalo z zadoščenjem, s prevze-
tostjo, obenem pa je bilo tudi uresničitev želja. Zato so posmrtno 
izdane zbirke skladne z njegovim prepričanjem o kreativni vlogi 
prevajalca, hkrati pa osvetljujejo njegov subjektivni pristop.

Zvezek z vijoličastimi platnicami je svojevrsten zapis obče-
vanja s poljsko književnostjo, obenem pa prevajalsko izpričevanje 
čustvenih, fizičnih in intelektualnih razpoloženj prevajalca. Ker je 
večina prevodov datiranih in ker se je prevajalec k nekaterim pe-
snikom večkrat vračal (k Andrzeju Bursi in Wisławi Szymborski), 
je mogoče domnevati, da se v njih kažejo tudi njegove duhovna 
nagnjenja. Zato ne čudi podnaslov zbirke Prevajalski dnevnik). Po-
menljivo zadnje besedilo, prevod pesmi Wisławe Szymborske Sto 
tolažb, ki se konča malodane sredi besede, čeprav Tone Pretnar ni 
umrl nad prevodom, ampak na kolodvoru.
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Zachciało mu się szczęścia,            Zahotelo se mu je sreče,
zachciało mu się prawdy,               zahotelo se mu je resnice
zachciało mu się wieczności,         zahotelo se mu je večnosti,
patrzcie go !                                        poglejta ga !

Ledwie rozróżnił sen od jawy,       Komaj je ločil sanje od resničnosti,
ledwie domyślił się, że to on,         komaj se je spomnil, da je on,
ledwie (...) 18                                        komaj je (…) 19

Avtorica uvoda k zadnji zbirki prevodov Toneta Pretnarja Moj-
ca Seliškar je zapisala, da je imel izjemno občutljiv odnos do sveta, 
da je v človeku videl neskončno lepoto. Vendar ni bil tako naiven, 
da ne bi videl tudi njegove ogroženosti, o čemer priča način, kako je 
bral literaturo in jo uporabljal v družbenopolitičnem in estetskem 
dialogu.

     
                      (2017)

18 W. Szymborska: Sto pociech. V: Ista: Sto pociech ..., Cyt. po W. Szymborska: op.cit., str. 51-52.
19 Ibidem. V: T. Pretnar: Tiho ti govorim ..., str. 77.
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Emil Tokarz

Toneta Pretnarja poljske poti

Poljska je bila za Toneta Pretnarja v njegovem kratkem živ-
ljenju odločilno usodna. Tam se je začela njegova pot v znanstveno 
zrelost, akademsko didaktiko, drugačno kulturo in civilizacijo. Tam 
je preživel svoja najboljša leta, spremenil način svojega življenja, 
osebno se je srečal s politično opozicijo Solidarnost. Končno, od tam 
je odpotoval za zmeraj. Njegove fascinacije z oddaljeno severno deže-
lo so se začele v Ljubljani, utrdile v Varšavi, končale pa v Sosnovcu.

Naslov mojega prispevka bi moral zveneti Toneta Pretnarja 
poljska pustolovščina, namreč Pretnarjevo razmerje s Poljsko sega 
na začetek njegove akademske kariere, in sicer v leto 1972, zaklju-
čila pa se je 16. novembra 1992. na železniški postaji v Sosnowcu, 
ko je tragično preminil. Ne vem, ali je kot fant iz Tržiča mislil o 
tako oddaljeni deželi, ki je deloma postala njegova druga domovi-
na. Nedvomno je Poljska zanj postala prostor, kjer se je vzporedno 
s Slovenijo izpolnjeval – tako znanstveno, literarno kot tudi aka-
demsko. Tone je bil svetovni popotnik; kamorkoli ga je pot peljala, 
se je počutil kot doma, povsod je vsrkaval prvine civilizacije, kultu-
re in jezika, ampak Poljska se mu je usidrala najgloblje v srce. Zakaj 
je temu tako? Prav gotovo to ni bila njegova prva tuja dežela, kjer 
se je znašel kot mlad človek. Težko je trditi, da je bila to privlač-
na država z ekonomskega ali civilizacijskega vidika. Poljska 70. let 
prejšnjega stoletja ni prav veliko odstopala od ostalih socialističnih 
držav, morda le po višji stopnji rezistence v primerjavi z aktual-
no družbeno-politično situacijo v tem delu Evrope. To so bili časi, 
preden je bil izvoljen papež Poljak na Sveti sedež (1978) in usta-
novljena Solidarność (1980), čas preden sta Czesław Miłosz (1980) 
in Wisława Szymorska (1996) prejela Nobelovo nagrado. A kljub 
temu se je takrat 27-letni slavist odpravil v Varšavo z gotovostjo, s 
konkretnimi pričakovanji in željami. Sledil je Krakov, nato mnogo 
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drugih mest – in končno Katovice in Sosnowiec. Vedno in vsepov-
sod so ga obdajali prijatelji, s katerimi je zelo pogosto sodeloval.

Tonetovo prvo bližnje srečanje s poljskim jezikom, literaturo 
in kulturo sega v čas študija slavistike (1964−1971), in sicer na je-
zikovne vaje poljščine, ki jih je vodila izjemna polonistka, ugledna 
prevajalka poljske poezije v slovenščino, gospa. prof. Rozka Štefan. 
Od nje se je naučil umetnosti prevajanja in uspešno začel prevajati 
ter tako slovenskemu bralcu približal poljsko literaturo, Poljakom 
pa – njim malo znano – slovensko. Kaj je pravzaprav prevajal? O 
tem se bodo prav gotovo izrekli poljski in slovenski literarni zgo-
dovinarji ter prevodoslovci.

Rozka Štefan (1913−2011) velja v poljskem in slovenskem aka-
demskem svetu za snovateljico »slovenske šole prevoda iz poljskega 
jezika«; od leta 1945 je slovenskega bralca sistematično seznanja-
la z vrhunskimi deli poljske literature20, od leta 1947 pa dosledno 
uvajala in uresničevala svoj avtorski program razvoja polonistike 
na Univerzi v Ljubljani; začela je z lektoratom poljščine, ki je bil 
namenjen predvsem študentom slavistike. Njeni študentje so pos-
tali izjemni prevajalci in raziskovalci poljske literature, ki so tvorili 
temelje za razvoj polonistike. Med njimi je bil tudi prof. dr. Niko 
Jež, ki je leta 2004 privedel do organizacije in ustanovitve študija 
polonistike.21

Prof. Rozka Štefan je imela do poljske kulture in jezika prav 
poseben odnos. V medvojnem času je svoje polonistično znanje 
poglabljala na podiplomskem študiju na Slovanskem seminar-
ju na Jagelonski univerzi. Skupaj z jugoslovanskimi kolegi, Ivom 
Andrićem (1892−1975)22 in Vilimom Frančićem (1896−1978)23 je 
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20  B. Tokarz: Wspomnienie o Rozce Štefan. (1913-2011). V: Przeklady literatur Słowiańskich. 2. 
zbornik, 1. del. Katovice 2011, str. 7.

21  Por. M. Wtorkowska: Od lektorata do študijske smeri – od deseni obletnici ustanovitve bohemistike, 
polonis-tike in slovakistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Jezik in slovstvo LXII, 2-3, 2017, str. 
7−14.

22 Kasneje diplomat, dobitnik Nobelove nagrade leta 1961.
23 Kasneje profesor slavistike na Jagelonski univerzi.
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vzpostavila realne znanstvene stike med tedanjo Kraljevino Jugo-
slavijo in Poljsko. Vsi trije štipendisti so postali vrhunski ustvarjal-
ci na svojih področjih in imeli pomembno vlogo v poljsko-jugoslo-
vansko-slovenskih odnosih, tako kulturnih kot tudi znanstvenih 
in akademskih.

V času 2. svetovne vojne se je Rozka Štefan kot politična zapor-
nica v koncentracijskih taboriščih v Ravensbrücku, nato v Barthu, 
srečala s sojetnicami, ki so si solidarno pomagale v težkih taborišč-
nih situacijah. Njihovi vsakdanji stiki so v neobičajnih okoliščinah 
in situacijah stkali izjeme čustvene vezi, ki so nedvomno vplivale 
na njeno bodoče delo. V povojnem obdobju, v kriznih poljsko-ju-
goslovanskih odnosih, je organizirala lektorat poljskega jezika za 
študente ljubljanske univerze. Pri slovenskih študentih je vzbudila 
zanimanje za poljsko civilizacijo in kulturo, mnogi navdušenci so 
postali izvrstni prevajalci. Mednje prav gotovo sodi Tone Pretnar, 
ki se je po zaključku slovenističnega in rusističnega študija v Lju-
bljani (leta 1971) znašel v Varšavi kot štipendist Unesca. Tam je 
doživel neposreden stik s poljsko realnostjo, njenim jezikom ter 
naklonjenim in odprtim akademskim svetom. Kot mlad in sposo-
ben Slovenec, ki je aktivno znal skoraj vse južnoslovanske jezike, je 
bil še posebej dobrodošel sodelavec v mnogih raziskovalnih oddel-
kih Poljske akademije znanosti.

Naslednja oseba, ki je imela močan vpliv na raziskovalno delo 
Toneta Pretnarja, je bila Lucylla Pszczołowska (1924−2010), polj-
ska polonistka, raziskovalka zgodovine poljske poezije in verzo-
logije. Pszczołowska je bila od leta 1950 povezana z Oddelkom za 
teoretično poetiko in knjižni jezik IBL (z Pracownią Poetyki Te-
oretycznej i Języka Literackiego IBL), ki jo je 1981−1992 tudi od 
vodila. Kot članica mednarodne raziskovalne skupine za primerjal-
no slovansko metriko, v kateri so delovali priznani raziskovalci iz 
Poljske (mdr. Maria Dłuska, Maria Renata Mayenowa idr.) in dru-
gih slovanskih dežel (npr. Miroslav Červenka, Michaił Gasparov), 
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je v to družbo vpeljala mladega asistenta iz Ljubljane. Po letih se je 
spominjala:

»[…] ker se je še posebej zanimal za verzifikacijo in stilistiko, in kot 
se je kmalu pokazalo, imel je dobro filološko izobrazbo ter bil izjemno 
sposoben in delaven, sem ga počasi vpeljala v dejavnosti mednarodne 
skupine za primerjalno metriko, ki je delovala pod okriljem IBL-a. Tako 
se je začelo prijateljstvo in sodelovanje […]«24

Skupina je izvajala raziskave, ki so med drugim zajemale pro-
blematiko prevoda ter komparativistiko metričnih oblik, ki sta pos-
tali priljubljeni Pretnarjevi znanstveni raziskovalni področji. Kma-
lu so bili rezultati njegovega raziskovalnega dela objavljeni mdr. 
v seriji Słowiańska Metryka Porównawcza, v okviru katere je izšlo 
nekaj tematskih zbornikov. Tone pa je postal izjemen študent, bil 
je privržen profesorici, ki je bila mentorica njegovega doktorata s 
področja slovanske verzifikacije.25 Za njega je bila to posebna pri-
ložnost, da svoje dotedanje praktične izkušnje podkrepi s teorijami 
verza, hkrati pa tudi za širjenje prepoznavnosti slovenskega jezika 
in literature po svetu. Pretnar se je izkazal za odličnega in zanes-
ljivega sodelavca ter ustvarjalnega raziskovalca, pri svojem delu je 
pripravil vrsto zanimivih publikacij. Da bi uresničeval svoje razi-
skovalno delo, si je prizadeval za daljše bivanje na Poljskem: dobil 
je zaposlitev na Univerzi v Varšavi (1972−1983), nato na Jagelonski 
univerzi (1975−1983) kot lektor slovenskega jezika, kjer je pokazal 
svoj izjemni didaktični talent.

Z leti se pri svojem raziskovalnem delu povezal še z drugi-
mi akademskimi središči ter uresničeval raznovrstne projekte. Prof. 
Pszczołowska se spominja njegovih poslednjih znanstvenih izkušenj:

24  L. Pszczołowska: Tone Pretnar (9 sierpnia 1945 – 16 listopada 1992). Pamiętnik Literacki LXXXIV, 
1993, z. 3/4, str. 248.

25  Pretnar je pridobil naziv doktor znanosti na področju humanistike leta 1988 v Varšavi (mentorica: 
L.Pszczołowska, rec. M. R. Mayenowa in B. Pogorelec). Njegova dizertacija je bila pozneje v 
Ljubljani objavljena z naslovom Prešeren in Mickiewicz: o slovenskem in poljskem romantičnem verzu. 
Ljubljana: Slovenska matica, 1998.
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»Akademsko leto 1992/93 je začel doc. dr. Tone Pretnar s preda-
vanji na Inštitutu za slavistiko na Šlezijski univerzi. Konec oktobra je 
prispel v Varšavo. Bil je poln optimizma; zdelo se je, da je njegovo telo 
zmagalo v boju proti hudi bolezni, s katero se je že več let boril. Prine-
sel je študijo o slovenskem sonetu za naš naslednji zbornik, pogovarjali 
smo se o metodah izvajanja novega programa preučevanja primerjalne 
slovanske metrike ter o njegovih številnih znanstvenih in literarnih na-
črtih. Vsega tega mu ni bilo dano uresničiti.«26

Poslednja oseba, ki je imela vpliv na naslovne Toneta Pretnarja 
poljske poti, je avtor pričujočega referata. Ko sem Toneta povabil v 
Katovice na mesto gostujočega profesorja s področja slovenskega 
jezika in literature, si nisem predstavljal, da bo to njegovo najkraj-
še bivanje na poljski zemlji in zadnje popotovanje po tem svetu. 
Čeprav me je, kot Kasandra, najin starejši kolega in skupni pri-
jatelj, dr. Dragi Stefanija, opozarjal: Pazi, Emil, Tone gre na Poljsko 
umret. Nisem uvidel take nevarnosti; mislil sem, da je Tone, poln 
optimizma in načrtov za prihodnost, uspešno premagal težko bo-
lezen, še manj očitno je bilo, ker ni spremenil svojega delavnega 
načina življenja.

Kot predstojnik Inštituta za slovansko filologijo na Šlezijski 
univerzi sem se po družbeno-političnih spremembah, ki so nasto-
pile v Jugoslaviji v devetdesetih letih 20. stol., odločil reorganizi-
rati študij slavistike, ki je obstajal že vrsto let. Namesto jugoslavi-
stike sem uvedel filološki študij posameznih slovanskih narodov. 
Na slovenski filologiji nam je manjkal profesor Slovenec, ki bi bil 
ustvarjalen in pripravljen za sodelovanje na Poljskem. Zanimanje 
za takšno sodelovanje je pokazal samo Tone Pretnar, ki je imel no-
tranjo potrebo priti na Poljsko ter poslanstvo krepiti prepoznav-
nost slovenske kulture in jezika. Z veseljem je sprejel moje pova-
bilo, zame pa je bil več kot ustrezen kandidat za ponujeno delovno 
mesto.

26 L. Pszczołowska: op. cit., str. 249.
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Toneta sem poznal že mnoga leta, skupaj sva pripravljala uč-
benik za slovenščino kot tuji jezik. Bil je družinski prijatelj, skupaj 
smo preživljali čas doma, tako v Sosnovcu kot v Tržiču. Njegove 
znanstvene in didaktične zmožnosti so zagotavljale visoko raven 
novoustanovljene študijske smeri. Njegova želja po vrnitvi na Polj-
sko je bila tako močna, pri tem se ni srečal z nobeno oviro s strani 
najbližjih ali vodstva Filozofske fakultete v Ljubljani.

Po počitnicah, na začetku oktobra, je Tone prišel v Katovice 
in se nastanil v univerzitetnem asistentskem domu na ulici Pade-
rewskiega 32 (namreč od tod je imel bližje do Krakova in Varšave) 
ter začel voditi didaktične vaje na Inštitutu za slovansko filologi-
jo v Sosnowcu. Takoj po prihodu je obnovil nekdanje kontakte z 
akademskimi središči v Krakovu, Varšavi in Lodžu, saj je tam imel 
konkretne raziskovalne in založniške obveznosti. Obiskal je svo-
je prijatelje in pripravil bogat načrt svojih ustvarjalnih dejavnosti. 
Napovedi so bile optimistične, delo pa je dinamično potekalo. Imeli 
smo 30 študentov v 1. letniku slovenistike, celoten znanstveno-
didaktični kader, vsa dovoljenja ter podporo vodstva Filološke fa-
kultete in Šlezijske univerze, tudi ljubljansko akademsko središče 
nam je bilo naklonjeno. Slovenistika je prvič na Poljskem pridobila 
status študija na vseh stopnjah. Celoten naš kolektiv se je moč-
no zavzemal za šlezijski slavistični eksperiment. Delo je normal-
no potekalo do polovice novembra, potem pa se je zgodilo nekaj 
nepričakovanega.

To je bil jesenski ponedeljek, 16. novembra. Od samega jutra je 
delo na Inštitutu neovirano potekalo. Tone je pripotoval iz Katovic 
z vlakom (tako mu je bolj ustrezalo, saj je lahko med potjo bral) na 
svoja predavanja, ki so se začela ob 10. uri. Mimogrede se je oglasil 
pri meni v tajništvu Inštituta na kavi. Mudilo se mu je na predava-
nja, zato jo je hitro spil, za pogovor pa sva se dogovorila popoldne. 
Ob 17. se je ponovno oglasil, bil je zadovoljen s študenti, z njimi je 
vzpostavil dober odnos. Pripovedoval mi je šale, ki jih je slišal od 
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krakovskih kolegov, razlagal je o novih raziskavah in popravkih 
redigiranega slovensko-poljskega slovarja ter o novih didaktičnih 
idejah. Čez čas se nama je pridružil moj 17-letni sin Wojtek, ki se je 
družil s Tonetom, in začela sta razpravljati o temah, ki so krožile 
med mladimi. Spili smo kavo in se ob 19. uri odločili vrniti domov. 
Tonetu sem ponudil prevoz do železniške postaje, ampak Tone ga 
je odločno zavrnil, češ da se mora zaradi zdravja malo sprehoditi. 
Pol ure po prihodu domov je zazvonil telefon, prosili so me, naj se 
oglasim na železniški postaji, da bi identificiral Toneta. Omedlel je 
pred voznim redom, a kljub takojšnji medicinski oskrbi je umrl. To 
je bil konec njegovega potovanja. – (2017)
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LIRIKONFESTOVIH 60

2007

PREVAJALCI POEZIJE XXI. ST.

Lirikonov zlát

Andrej Medved
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LIRIKONFESTOVIH 60

2007

DESETLETNI VRHUNSKI SLOVENSKI PESNIŠKI OPUSI V XXI. ST.

čaša nesmrtnosti

Milan Vincetič (1957–2017)

v spomin
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Milan Vincetič (1957–2017)

Ljubezen

V ozadju parnik
in struga ki bo reka
na premcu senca
vpeta med človeka
ki se držita
ne preveč objeta
medtem ko s krme
prešerno trobi

rumeni zastava
in na smrt nagaja

(Bocca della verità)
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2008

AMBASADORJI SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI IN JEZIKA PO SVETU

mednarodna Pretnarjeva nagrada

Kari Klemelä
(Finska)
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2008

PREVAJALCI POEZIJE XXI. ST.

Lirikonov zlát

Mateja Bizjak Petit
(Slovenija/Francija)
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Mateja Bizjak Petit
Nekaj malega več
(prevedla avtorica)

à Enzo Enzo

Où est le poème ?
Comme d'habitude, dans le Petit plus
qui émeut mes yeux,
qui bouleverse mes oreilles,
qui réveille ma peau,
qui rafraîchie mon cerveau.

Kje je pesem?
Kot ponavadi, v tistem malem Nekaj več,
ki orosi mojih oči,
ki vznemiri moja ušesa
ki prebudi mojo kožo
ki osveži moje možgane
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Mateja Bizjak Petit

(prevedla avtorica)

à Louis Aragon

L'univers est rempli de silence
seuls les oiseaux de printemps
parlent encore sa langue
les accents tombent
au petit matin
le silence a le poids des larmes

Vesolje je polno tišine
le pomladne ptice
še govorijo njegov jezik
naglasi padajo
z mladim jutrom
tišina se meri po solzah
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Mateja Bizjak Petit

(prevedla avtorica)

à Victor Hugo

Qui a tué le poète ?
Demandent les fantômes aux grands esprits
Qui a tué le poète ?
Demande l'enfant au sage
Qui a tué le poète ?
Répète la sagesse en pleurs d'un rire fou

Kdo je ubil pesnika?
Sprašujejo fantomi velike duhove
Kdo je ubil pesnika?
Sprašuje otrok modreca
Kdo je ubil pesnika?
Ponavlja modrost in joče v norem smehu
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Mateja Bizjak Petit

(prevedla avtorica)

à Rainer Maria Rilke

Une profonde solitude
fière d’être profonde
se promène au bord de l'espace
ne sachant
s'il faut partir
ou revenir

Globoka samotnost
ponosna, da je tako globoka
se sprehaja po robu vesolja
in niha med
ali naj odide
ali naj se vrne
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Mateja Bizjak Petit

(prevedla avtorica)

à Mario de Antonio Skármeta

Come si diventa poeta?
à bicyclette,
à travers falaises et montagnes
avec des mots les plus simples
avec amour
…

Come si diventa poeta?
na kolesu
preko pečin in gora
z najpreprostejšimi besedami
z ljubeznijo
…
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DESETLETNI VRHUNSKI SLOVENSKI PESNIŠKI OPUSI V XXI. ST.

čaša nesmrtnosti

Milan Dekleva
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Milan Dekleva
NOVE PESMI

edina tvoja svoboda je
razpoložljivost sveta

dotikaj se svetlega vetra
govori koža trave

dotikaj se ognja opeči se
pravi ljubezen
reče hlebec kruha

* * *

nenadoma se zaveš da pripoveduješ o nedosegljivem
kot govori čevljar o dreti
jutranja rosa diši po smoli
ki jo je rodila pinija
po dolgem dolgem srkanju svetlobe
ujete v kamen

v resnici kamen ni ječa
ampak zbiralnik svetlobe
o udomačevanju svetlobe bi lahko razmišljal
vse življenje
ne da bi lebdečo otroško nevednost
obtežil s prvo besedo
in presledkom
zadnjo besedo
in presledkom

* * *
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Milan Dekleva

* * *

nekoč si poskusil
v popolnem brezvetrju
(malo letalo je negibno stalo na nebu)
misliti vse kamne
ležeče na morskem bregu
vse
vse hkrati

zaobljene in ostre
koničaste in spiralne
hrapave zjedkane izvotljene
s senco in brez

takrat je tvoj jezik zvodenel

* * *

stopiš čez zlizan prag
in vidiš zlizan kamen
pomisliš kaj vse si zlizal
da bi bil tvoj občutek za resnico
bolj gladek in mil
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obrabljen stojiš razumeš
razumeš
(o seveda prekleta reč kako sem neumen)
nobena odločitev ne stoji pred tabo
vse je razstrto
svetloba brez dna je zlizana s temo

tako nastaja in izginja vroča ljubezen

* * *
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Milan Dekleva

* * *

oznanjevalec nedolžnosti
skrbnik lucidus orda
taksonom harmonije
vrtnar ravnovesja

ko stopaš po obodu niča
je tvoj napuh ganljiv

osušeno stebelce smisla stiskaš k sebi
ga božaš kot svetinjo igračo otroštva
toplo pod materino dlanjo
varno med očetovimi koleni

napihuješ se podoben duceju
stvarniku v zrakoplovu iz latnikov
zbitih deščic letečih krtov

prepevaš o orjaški radirki
s katero boš izbrisal prvo utvaro zadnjo prikazen

po domače in na kratko
futurist

* * *
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Milan Dekleva

* * *

v razmaknjenosti golih nog se puščava
spominja morja ki je bilo tu
gozda ki se je sporazumeval s svetlobo
časa ki ni navpičen in globok
ampak vseprisoten in razpršen
pojoči pesek golih razmaknjenih
puščavskih nog

kajne
kaj ni

* * *

vera v naključnost
je prisrčen poetičen fatalizem

dvom in aksiom nista dovolj
da bi premaknila sonce

LIRIKONFESTOVIH 60 / Milan Dekleva
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2008

NAJTEHTNEJŠI ESEJI FESTIVALNEGA KNJIŽEVNEGA OMIZJA

Lirikonfestov zlát
(bienalno festivalno priznanje)

Mitja Čander
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2008

NAJTEHTNEJŠI ESEJI FESTIVALNEGA KNJIŽEVNEGA OMIZJA

Lirikonfestov zlát
(bienalno festivalno priznanje)

Meta Kušar
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2009

AMBASADORJI SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI IN JEZIKA PO SVETU

mednarodna Pretnarjeva nagrada

Matjaž Kmecl

LIRIKONFESTOVIH 60
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2009

AMBASADORJI SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI IN JEZIKA PO SVETU

mednarodna Pretnarjeva nagrada

Andrej Rozman

LIRIKONFESTOVIH 60
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2009

PREVAJALCI POEZIJE XXI. ST.

Lirikonov zlát

Draga Rinkema
(Slovenija/Nizozemska)

LIRIKONFESTOVIH 60
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2009

PREVAJALCI POEZIJE XXI. ST.

Lirikonov zlát

Urška Zupanec

LIRIKONFESTOVIH 60
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2009

DESETLETNI VRHUNSKI SLOVENSKI PESNIŠKI OPUSI V XXI. ST.

velenjica* - čaša nesmrtnosti
(* odslej sopoimenovanje nagrade)

Vinko Möderndorfer

LIRIKONFESTOVIH 60
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Vinko Möderndorfer
SLOVO

ti boš rekla da me nimaš
jaz bom rekel da te imam
da si edina luna sonce na nebu
se boš nasmejala s stisnjenimi
ustnicami
boš rekla da naj izginem v božjo mater patetično
bom rekel da sem te vtetoviral v dušo
je nimaš boš rekla
potem pa v srce bom rekel
ga nimaš boš pljunila
potem bo konec

šele čez kakšno leto
kot žalovanje za mrtvimi
če te bom srečal boš pogledala stran
bom pogledal stran drugič
ko se bova srečala
kot maščevanje za prvič
otročje otročje
moški ste takšni nemogoči otroci
kot si večkrat rekla

potem bo drugo leto
drugo telo leglo med naju
drugo telo
v katerem bova še nekaj časa
iskala drug drugega
še kakšno leto
leto in pol
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potem bo mogoče nasmeh
čez mnogo let celo kakšna beseda
kako si kaj dobro pa ti kje si
tu in tam v glavnem srečna
v glavnem srečen

ampak nekaj bo vseeno ostalo
dvom grenkoba obžalovanje napake
če so bile in vedno so
nekaj nedokončanega
nekaj
kar še vedno boli

LIRIKONFESTOVIH 60 / Vinko Möderndorfer
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Vinko Möderndorfer
KDO JE NAPRAVIL SMRT

                                             Jerneju Šugmanu

kdo je napravil smrt
prijatelj?

kdo te je odgnal
v neko drugo trajanje?
na tej strani pa pustil niz trenutkov
ki komaj utripnejo
preden izginejo v pozabi

kdo je napravil življenje pred smrtjo
in nam rekel ni konca?

kdo nam je lagal o mladosti
o ljubezni?
in nas na koncu prepustil smrti?

kdo je napravil
da te ni
prijatelj?

kdo se je tako grdo zlagal
da boš še vedno
na ulici v kavarni ob kozarcu vina?
kdo je rekel
da živiš
dokler se spominjajo
tvojega življenja?
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kakšen beden bog
mora biti to
ki tako slabo laže
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2010

AMBASADORJI SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI IN JEZIKA PO SVETU

mednarodna Pretnarjeva nagrada

Nadežda Starikova
(Rusija)

LIRIKONFESTOVIH 60
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2010

PREVAJALCI POEZIJE XXI. ST.

Lirikonov zlát

Peter Kuhar
(Slovenija/Češka)
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Peter Kuhar
VPRAŠANJE KOT PROVOKACIJA: »Ali smo bolj zadržani do 
vzhodnoevropske poezije kot do zahodne?«
NE-PRIPRAVLJENOSTI NA/ZA DRUGAČNOST

Dobro zastavljeno vprašanje letošnjega Lirikonfesta nameno-
ma vznemirja, češ kot da je delitev na politično in kulturno-li-
ter-teatralno evropski Vzhod in Zahod nekaj samoumevnega, celo 
naravnega. Zaradi preglednosti vprašanja, ki je zoženo zgolj na 
poezijo, velja temo posplošiti na celotno literaturo in kulturo. Mar 
smo v očeh Zahoda mi Slovenci – tudi kulturno, z literaturo vred 
– bili donedavna nekaj bistveno drugega kot prosovjetski Vzhod? 
Kljub pomembni razliki, da nam je zahodna literatura bila v primeri 
z vzhodno vendarle dostopnejša, pretok pa (skoraj) necenzuriran.

Ali je literaturo sploh možno kakorkoli deliti na tak način? Re-
cimo zaradi trenutne geopolitične zapletenosti?

Ali med poloma Vzhod/Zahod obstaja kaj vmesnega, srednjega, 
nevtralnejšega? Nekaj kot Srednja Evropa? Je samo vmesni prostor, 
je realnost ali je zgolj fiktiven konstrukt, denimo samo meteorolo-
ški pojem, kot je v osemdesetih letih trdil Peter Handke? Že poskus 
razvrščanja na Vzhod in Zahod povzroča kar resne težave.

Kam potemtakem bolj spada recimo v Romuniji rojena Nobe-
lova nagrajenka Herta Müller? Izhaja iz tamkajšnje zatirane nem-
ške manjšine. Šele v odraslih letih se je preselila na Zahod, v Nem-
čijo, in začela objavljati v nemščini. Pokojni madžarski nobelovec 
Imre Kertész (po poreklu Jud) pa je, nasprotno, večino svojih del, 
zaznamovanih s holokavstom, napisal v domovini, dolga leta pa 
je raje živel v Berlinu, kjer so ga cenili veliko bolj kot doma. Ali 
Milan Kundera, na Češkem rojeni, nekoč češki, danes francoski (v 
francoščini pišoči) pisatelj? Vsi navedeni avtorji izhajajo iz Vzhod-
ne Evrope: njihovo vrednost je prepoznala šele Zahodna Evropa, in 
nato so postali del svetovne – in zahodne literature. Kaj pa avstrij-
ski (srednjeevropski?) pisatelj Peter Handke, po materi slovenske-
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ga rodu, ki je živel v različnih krajih predvsem Zahodne Evrope in 
tam tudi pisal?

Spominjam se »škandala«, ki ga je slovenskim organizator-
jem (Društvu slovenskih pisateljev in Sežančanom) nekoč zaku-
hal prav Peter Handke na II. festivalu Vilenica leta 1987. »Zame je 
Srednja Evropa samo meteorološki pojem,« je prostodušno izjavil 
na tiskovni konferenci, nato pa mi je isto brez zadrege ponovil še 
enkrat v kamero tedanje TV Ljubljana.

Bil je nagrajenec prireditve, katere koncept je zarotniško 
slonel na dokaj ohlapni predstavi o Srednji Evropi kot (skupnem) 
kulturnem prostoru tudi Slovenije, ki hoče biti mimo meja teda-
nje jugoslovanske države in njene politike. Vsi nagrajenci prvih let 
Vilenice (1992 – Milan Kundera, Češka/Francija, 1991 – Zbigniew 
Herbert, Poljska, 1990 – Tomas Venclova, Litva/USA, 1989 – Jan 
Skácel, Češka, 1988 – Péter Esterházy, Madžarska, 1987 – Peter 
Handke, Avstrija, 1986 – Fulvio Tomizza, Italija) so zaporedoma 
izhajali iz držav, ki so po geo-političnih in predvsem teoretičnih 
predpostavkah slovenskega pisateljskega duhovnega jedra izhajali 
iz vendarle hipotetičnega »srednjeevropskega« bazena. H kate-
remu po tem prepričanju kulturno in tudi zgodovinsko že stoletja 
in edino zares sodi Slovenija. Čeprav je tisti čas politično pripadala 
državni tvorbi in sistemu, ki niti najmanj ni bil »srednjeevropski« 
- pa naj si to priznamo ali ne - ampak je oblast vzdrževala sistem, 
ki je bil bliže vzhodnoevropskim modifikacijam režimov pod sov-
jetsko nadvlado.

Nenavadno je, zakaj je v naši, slovenski mentaliteti vseeno za-
sidrano prepričanje, da slovenska železna zavesa ni visela že na 
meji z Italijo in Avstrijo, na severu in na zahodu, ampak šele na 
popolnoma drugi strani, niti ne tako daleč čez Muro. Fizično jo je 
razkril resda šele pogled čez mejo na Madžarsko, zakoličeno z bo-
dečo žico in stražnimi stolpi od tromejnika pri Trdkovi do Murinih 
rokavov nekje za Lendavo.

Močne sledi te nekaj čez 100 km dolge »slovenske« železne 
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zavese ostajajo v naših glavah še dandanes. Segajo daleč čez Ma-
džarsko, Slovaško, Češko, Poljsko – vse tja do Vladivostoka. Pre-
tok v slovanske države Srednje Evrope je bil in je še vedno ko-
maj omembe vreden: ovira je na obeh straneh v bistvu podobna. Iz 
takšnega odnosa štrlita ironičen paradoks in tudi predsodek. Neza-
nimanje in tudi podcenjevanje je na obeh straneh večje, kot bi si ga 
zaslužil avtor in bralec, zlasti v primeru, če bi se lahko relevantno 
opredeljeval, katera literatura mu je bližja, »vzhodna« (slovan-
ska) ali zahodna (neslovanska). S poezijo/literaturo Vzhoda se še 
dandanes seznanjamo le nekako po sili, zaradi vztrajnosti neka-
terih prevajalcev in razgledanosti nekaterih redkih urednikov lite-
rarnih revij in založb. Založniške oči so programsko-vsebinsko in 
finančno usmerjene predvsem na Zahod, posledično pa tudi skoraj 
vsi viri finančnih podpor.

Literarni pretok v obeh smereh je še vedno zagotovo manjši, 
kot bi si zaradi kakovosti in posebnosti teh literatur (mislim tudi 
na slovensko) zaslužili. Oboji.

Izhajam iz osebne izkušnje, nič kaj dosti drugače pa ne bi go-
vorila niti statistika.

Pisanje literature je izražanje nečesa individualnega, torej 
prepletanje in soočanje notranje biti in različnih zunanjih realno-
sti. Na Vzhodu in Zahodu.

ZADRŽANOST SKORAJ PRAVILOMA IZVIRA IZ (NE)POZNA-
VANJA ALI IZ PREDSODKOV, KI ZELO POGOSTO NIMAJO JASNEGA 
TEMELJA.
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2010

DESETLETNI VRHUNSKI SLOVENSKI PESNIŠKI OPUSI V XXI. ST.

velenjica - čaša nesmrtnosti

Boris A. Novak
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2011

AMBASADORJI SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI IN JEZIKA PO SVETU

mednarodna Pretnarjeva nagrada

Peter Scherber
(Nemčija/Avstrija)
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2011

PREVAJALCI POEZIJE XXI. ST.

Lirikonov zlát

Tanja Petrič

LIRIKONFESTOVIH 60
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Tanja Petrič
Distanca in prevajanje leposlovja

Svojo kratko strnjeno refleksijo bom usmerila v vprašanje dis-
tance pri prevajalskem delu, s katerim se sama intenzivneje ukvar-
jam. Prevod nastaja, z razliko od izvirnega besedila, na podlagi že 
obstoječe predloge izvirnika, ki naj bi ji prevajalec sledil. V tem smis-
lu je prevajalec umetniški poustvarjalec kot denimo izvajalec glas-
benega dela ali igralec, s tem pa tudi že izvorno na določeni čustveni 
in miselni distanci do izvirnika. Seveda pa lahko prevajalec s svojo 
prevajalsko metodo bistveno vpliva na končni izdelek v ciljnem jezi-
ku. V prevodoslovju govorimo o posvojitvenem in potujitvenem pre-
vodu kot nasprotnima si prevajalskima strategijama, v prevajalski 
praksi pa se običajno ubira pot med tema skrajnostma, ki jo tlakujejo 
skrbno premišljene prevajalčeve odločitve, sprejete predvsem glede 
na jezikovno ustreznost in učinek prevoda v izvirni in ciljni kulturi. 
Gre za »lovljenje« t. i. ekvivalence, ki je sicer najpogosteje obravna-
van fenomen v prevodoslovnih teorijah, saj na najbolj komprimiran 
način izraža prevodni problem in ga tako v teoriji kot v praksi hkrati 
zaznava, definira, normira in vrednoti. Kompleksni model ekviva-
lence, kot so jo začeli v teoriji pojmovati šele ob koncu osemdesetih 
let prejšnjega stoletja, se udejanja v trihotomnem modelu semanti-
ke, estetike in pragmatike, ki ga v slovenskem prevodoslovju Štefan 
Vevar denimo nadgradi in razcepi na normativno paradigmo devetih 
principov, s katerimi vzpostavi »aplikativni kritiški aparat za vred-
notenje prevodov in temeljni normativni aparat za solidno literarno 
prevajanje« (Štefan Vevar: Vrvohodska umetnost prevajanja, Cankar-
jeva založba, Ljubljana 2013).

Kljub nenehnemu pretehtavanju svojih prevajalskih odločitev, 
pa se prevajalec ne more povsem izogniti lastni govorici, svojemu 
jezikovnemu slogu in notranjemu ritmu, ki se do neke mere zrca-
lijo v slehernem prevodu. Zato pogosto govorimo o prevajalskem 
slogu, po katerem lahko določene prevode (ne glede na avtorja ali 
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avtorico izvirnika) pripišemo določenemu prevajalskemu glasu, kar 
pomeni, da lahko prepoznamo denimo prevodno delo Janka Modra, 
Janeza Gradišnika, Radojke Vrančič ali Otona Župančiča. V skrajnem 
primeru te prakse, tj. neupravičenega vsiljevanja prevajalčevega slo-
ga, se zgodi, da slogovno in jezikovno povsem različni avtorji v cilj-
nem jeziku zvenijo podobno. Pogosto (nezavedno) prihaja tudi do t. i. 
»prevajalščine«, kot Borut Kraševec imenuje jezikovni rezultat pre-
tiranega in puritanskega sledenja knjižni slovenščini, ki je »v svoji 
zlikani nevtralnosti veliko značilnejša za prevajalce kot za avtorje«.

Ne nazadnje pa je že v samo prevajalsko delo vpisana distan-
ca do izvirnika podobna distanci bralca do knjige. Prevajalec obi-
čajno lovi »transferno ravnotežje« med izvirno kulturo, ki naj bi 
jo poglobljeno poznal, in ciljno kulturo, ki mu je domača. Zagotovo 
imajo prevajalci iz evropskih jezikov ali jezikov iz podobnih kultur-
nih okolij v tem smislu nekoliko manj dilem kot prevajalci iz povsem 
drugačnih kultur in miselnih sistemov, ki so nam neznani in odda-
ljeni. Glede na posredovane izkušnje prevajalcev iz azijskih jezikov, 
lahko rečem, da se poleg običajnih jezikovnih, skladenjskih vpra-
šanj, pogosto spopadajo tudi z dilemami, kot so odločitev za neko-
liko bolj »razlagalni« prevod ali za krnitev redundantnega sloga, ki 
bi v ciljnem jeziku (v tem primeru v slovenščini) zvenel prenabuhlo 
in izkrivljeno glede na učinek izvirnika v njegovem izvirnem okolju.

Področje literarnega prevajanja je prav zaradi poustvarjalne, v 
tem smislu pa kreativno-izvirne komponente še vedno »varno« 
pred prevajalskimi računalniškimi programi, ki so sicer v prevajal-
sko-prevodoslovni stroki vsekakor dobrodošli in koristni. Umetni-
ško delo namreč deluje v polju konotacij, medbesedilnosti in medvr-
stičnosti, kar v ciljnem jeziku zahteva vsakokratno interpretativno, 
s tem pa unikatno rešitev. Kljub temu da prevajalci leposlovja in hu-
manistike običajno pri svojem prevajanju ne uporabljajo prevajal-
skih računalniških programov, je dostop do slovarjev, spletnih kor-
pusov besedil, jezikovnih portalov, kot je Fran idr., zanje v sodobni 
prevajalski praksi nepogrešljiv.

LIRIKONFESTOVIH 60 / Tanja Petrič
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DESETLETNI VRHUNSKI SLOVENSKI PESNIŠKI OPUSI V XXI. ST.

velenjica - čaša nesmrtnosti

Milan Jesih
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Milan Jesih
Štiri pesmi

* * *

Za vselej je zastal otrok pred hišo
in naglo stekel proč – za vselej, deček.
Odrastel bo, vzhrumel in se utišal,
potoval, ljubil, skusil troho sreče,

tu stal, se staral, sam imel otroke;
bahatil se; in stradal v suhih letih;
in živel; in strmeč v noči globoke
še upal, ded že, v zvezde poleteti

s prostosti perutnicami; in tu stal;
zamišljen molčal v sneg; stal pred seboj;
si točil časa in nesmisel hrustal,
brezzobec; vselej, nikdar in nocoj

tu dlje od vseh zamišljenih daljav;
in mrzlo ilo gluh na parah ležal
– po temnem cvetju bo žehtela veža –;
in deček navsevdilj pred hišo stal.
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Milan Jesih

* * *

Veter podi čez trg star časopis.
Na nebu zbirajo se k jugu jate:
po sivem beg nemirnih sivih lis.
Ljudje ste v parih, radi se imate,

za roke greste tiho skoz jesen,
kot bi zamišljeni prišli od maše.
Za pičel čas zaton temno ognjen
preškrlati starinsko mesto vaše,

a prvi hip noči iz vseh strani
se bližati začutijo daljave:
brezglav poplah, češ, mili Bog, boli!

in mrejo v sladkih vonjih trepetave.
Potem, usojen, da nikdar ne mine,
se vzdigne dolg, brezkončen pisk tišine.
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* * *

Ženska in moški odhajata objeta,
od zadaj se od daleč zdita
v eno žival samotno ulita,

in ko pogled že več ju ne doseže

skoz zdavnaj odminula leta –
se morebiti vam nameri
ob morju kdaj, da po večerji

neujeta v nebne mreže

z obzorja zvezda nizka
se iznenada

nasproti v slutnjo vam zabliska
in bližje in bližje in vse bližje pada.

LIRIKONFESTOVIH 60 / Milan Jesih
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* * *

Zvezdnato noč se furmanca spominja
drugega nebesa in drugih zvezd,
ko neki drug konj meril drugih cest
je milje v drugih podkvah in stopinjah

in z zoro so obrisi drugih mest
z zlato obrobo vzplavali pred njima
in z drugim mrazom pekla druga zima
leta devetnajst, tri in sto in šest

in vse drugo bilo je in drugačen
v obpotnih krčmah je vzkipeval smeh;
včasih je vozec vlekel velik maček
in vprega največkrat ni šla po tleh;

daljava je bila drugače sinja
v ravnicah drugih carstev in celin,
ki s tujo žalostjo se je spominja
bolj druge od druge neki drug spomin.

LIRIKONFESTOVIH 60 / Milan Jesih
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AMBASADORJI SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI IN JEZIKA PO SVETU

mednarodna Pretnarjeva nagrada

Evgen Bavčar
(Slovenija/Francija)
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dddr. Evgen Bavčar
Spomini na kozmopolitski duh Toneta Pretnarja

Takoj na začetku moram povedati, da mi je v veliko čast na-
grada, ki nosi njegovo ime in mi je bila podeljena pred leti. To de-
janje na svojski način nadaljuje tihi dialog z avtorjem in vrača čas, 
ko sva skupaj sodelovala pri nagradi Vilenica. Po zaslugi Vena Ta-
uferja, kot vsi vemo duhovnega očeta prestižne nagrade Vilenica, 
sem postal njen konzultant in tako kar več let aktivno spremljal ta 
literarni dogodek. V prvih letih sem bil v tem zelo aktiven, saj sem 
sodelavcem Vilenice posredoval stik s pomembnimi književniki, no-
vinarji in misleci v Parizu. To povezovanje se ni nanašalo samo na 
izjemne Francoze, kot denimo Regisa Debraya, ampak tudi na po-
membne disidente iz Poljske in ostalih dežel srednje Evrope, ki so 
delovali v Franciji. Zanimivo je dejstvo, da so se mnogi pomembni 
oporečniki, živeči bodisi v Franciji, bodisi v eni od vzhodnih držav, 
udeležili srečanj v Sloveniji ravno zaradi odlične ideje Vilenice, torej 
zaradi povezovanja srednje Evrope kot kraja skupne kulture. V Slo-
veniji imenujemo ta fenomen Skupni kulturni prostor. Ideja Vileni-
ce je mimo političnih preprek (in na njenem začetku so bile te zelo 
hude) omogočila srečanja v Sloveniji, v nekem smislu v kulturnem 
Niemandslandu, tako z zunanjimi oporečniki iz vzhoda, ki so prišli 
v Slovenijo, kot s tistimi, ki so v vzhodnih deželah živeli tako ime-
novani »notranji azil«. A ker je bilo možno potovati enim kot dru-
gim v Slovenijo, je bila Vilenica neke vrste križišče nad političnimi 
in ideološkimi mejami. V takem kulturnem in duhovnem kontekstu 
sem spoznal Toneta Pretnarja. Ko danes na to pomislim, se resnično 
zavedam izjemnosti njegovega duha in odprtosti v svet, ki je bil že v 
stanju »pozne nosečnosti«, saj je anticipiral velika dogajanja. Kot 
je značilno za srednjo Evropo, je te dogodke v marsičem predhodila 
literatura, oziroma neodvisni ljudje, ki se niso nikoli predali eni ali 
pa drugi ideologiji. Tone Pretnar je zame predstavljal enega tistih 
slovanskih izobražencev, o katerih mi je dal oceno dr. Janko Lavrin, 
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ko mi je na srečanju v Piranu rekel, da so slovanski izobraženci nekaj 
izjemnega in svojski fenomen v svetovnem merilu. Menil je, da niso 
intelektualci samo po zakonih in ustaljeni logiki socialne, oziroma 
duhovne kariere, ampak iz nujnosti kulture, ki jo morajo braniti in 
predstavljati svetu. V tem smislu je Tone Pretnar visoko presegal do-
ločila in navade funkcije lektorja, saj je iz le relativno lokalne vloge, 
ali pa jezikovno omejene vloge naredil pravcati čudež. O tem se lah-
ko prepričajo tisti, ki poznajo delovanje slovenskih lektorjev v tujini. 
Menim, da je Center za slovenščino kot tuj jezik lahko ponosen na 
Pretnarja; številni lektorji, ki delujejo na tujem pa se lahko zgledu-
jejo po njem. Ker je bil res odličen poznavalec slovenske in poljske 
literature, je lahko tako uspešno pokazal na največje dosežke obeh. V 
tem je zelo učinkovito preraščal marsikatere avtorje, ki so velikokrat 
preveč lokalno determinirani, kar pa ne sodi v najbolj žlahtno in zato 
univerzalno tradicijo naše literature. Znal je vzporejati velike duho-
ve srednje Evrope, Prešerna in Mickijeviča, če omenim le en primer. 
Seveda pa je odlično poznal še veliko drugih poljskih avtorjev, ki 
sem jih imel čast srečevati v Parizu, bodisi Tadeusza Konwickega, 
ki mi ga je predstavil Milan Kundera, bodisi Kazimierza Brandysa, 
s katerim sem se velikokrat pogovarjal po telefonu, navdušen nad 
njegovo knjigo Poljska nikjer. Tudi ko sem se pogovarjal s Czesławom 
Miłoszem in mu predstavil Tauferjevo zamisel Vilenice, sem imel 
v mislih tudi Toneta Pretnarja. Kot zanimivost lahko mimogrede 
omenim, da sem lahko dobil stik z vrhunskimi avtorji iz Poljske, 
bodisi preko znancev (tako s Sławomirom Mrożkom-zaradi skupnih 
prijateljev, to lahko potrdi slovenski dramaturg Vito Taufer, saj smo 
se z Mrożkom dobili skupaj na Monparnasu v Parizu), bodisi sem 
dobival stike s Poljaki preko kulturne institucije »Kultura« in njene 
duše, gospe Herzen, ki je poznala smetano poljske literarne duhov-
nosti. Zavoljo omenjenih srečanj sem še toliko bolj ponosen in sre-
čen, da me je usoda (in seveda Vilenica) pripeljala v stik s Tonetom 
Pretnarjem. Že omenjeni in še veliko drugih svetilnikov srednje-
evropske kulture je sodilo v njegov seznam poznavanja od znotraj. 
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Tu imam v mislih njegove vrhunske prevode Czesława Miłosza, Ta-
deusza Konwickega itd. Menim namreč, da je kljub relativno dobrim 
prevodom v francoščino poseben užitek brati te avtorje v slovenšči-
ni; v Pretnarjevi slovenščini, ki je še vedno tudi moj intimni jezik. 
In ko smo že pri jeziku, bi rad še posebej poudaril nivo poznavanja 
poljskih Pretnarjevih študentov, oziroma njegovega pečata kot pe-
dagoga. Po še nepotrjenih govoricah so celo nekatere študentke iz 
Poljske konkurirale v Bruslju pri natečajih za prevajalke ne samo iz 
poljščine, ampak tudi iz slovenščine.

Stvar, ki me pa še vedno fascinira, je tudi njegova kritična 
objektivnost in neodvisnost. Kot primer navajam, da si je že v 80 
letih prejšnjega stoletja upal zapisati odlično literarno analizo »Go-
spe«, ki je v samizdatu objavila pripovedke »Umirajoči, oziroma 
mrtvi Stob« in nam je danes znana kot izjemna pisateljica: Breda 
Smolnikar. V tem konkretnem primeru se slovenski samizdat ni v 
ničemer razlikoval od sovjetskega v smislu zahteve po svobodnem 
izražanju. Mimo skrajno svobodnega pristopa do tekstualne analize 
in recenzij pa me še posebej navdušuje njegovo zanimanje za metri-
ko. Lahko bi rekel, da je s tem postal odličen kardiolog samega gibala 
pesništva, mojster v spoznavanju vseh vidnih in nevidnih metrono-
mov pesniške besede in njene vloge v notranjem in zunanjem tra-
janju (»časenju«) in gibanju. Za znanega francoskega avtorja for-
malne estetike, Henrija Focillona, je znak tisto, kar označuje, forma 
pa to, kar se označuje. Torej gre za samooznačevanje forme in zato 
tudi njene konotacije, ki nam lahko veliko več pove o avtorju kot 
samo biografski in kontekstualni, rekel bi sociohistorični pristop. Iz 
te perspektive njegova intelektualna dediščina še zdaleč ni izčrpana 
in bi tudi neslovenistom toplo priporočil njegove enkratne analize. 
Adorno pravi, da je forma predvsem vsebina, ki je postala sediment, 
neke vrste naplavina vsebine. V tem pogledu se mi zdi Pretnarjev 
pristop do poezije še vedno aktualen in to tudi s stališča estetske 
šole Reneja Passerona, pri kateri sva sodelovala skupaj s sloven-
skim estetikom Alešem Erjavcem in ki jo zanima, kako je umetniško 
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delo narejeno v smislu ποίησις, (poiezis), »tuhn« po nemško. Ob teh 
skromnih ugotovitvah, ki bi terjale veliko več prostora, naj pouda-
rim, da je bil Tone Pretnar tudi kot osebnost človek stila; in stil je 
človek, kot trdi francoski pregovor.

Drugače povedano, bil je človek stila kot znanstvenik, izobra-
ženec, kot Slovenec in Evropejec, zato še enkrat poudarjam, da sem 
nanj ponosen in tudi slovensko povezan, zaradi Vilenice in tudi za-
voljo nagrade, ki nosi njegovo ime. 

In če drži, kar večkrat ponavljam, da je kultura to, kar nam os-
tane, ko nimamo ničesar več, velja, da nam po prerani smrti Toneta 
Pretnarja ostaja njegov enkraten meteorski pojav na nebu sloven-
stva, njenega žitja in bitja, zato se spoštljivo klanjam njegovemu 
spominu!

                   (2017)

LIRIKONFESTOVIH 60 / Evgen Bavčar
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Peter Kolšek (1951–2019)

Kar je ostalo

Roka, ki si popravlja lase,
je ista lepa, obokana roka,
le malo težja.
Premišljuje o svoji podobi, o času,
ki ji je jemal, da je bogato obrodil.

Drevo, pod katerim stoji,
še pomni prebliske njenih komolcev,
sončni srobot med koleni,
daljavo, v katero so bežale noge
in se ustavile šele v času neviht.

Travnik je nekoč cvetel
njene rjavozelene poglede.
Telo v jutranji meglenici
in nage, zelene sapice popoldneva,
ki so se metale po njeni koži
in se oprijemale vsega razgretega.

Kadar stoji pred ogledalom,
vidi smeh, ki se je kot voda
razlival čez prsi, vidi obraz,
ki preudarno zadržuje svetlobo.

Kar je ostalo, so slike za priprtimi
vekami, veliki formati pričakovanja,
ki ponoči tiho žarijo.
In iste, le malo težje roke,
iz katerih so se umaknili objemi.
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Peter Kolšek (1951–2019)

Kaj bi še rad?

Ali veš, koliko dreves ima gozd?
Toliko poljubov si prejel.
Tolikokrat se je kamen razgalil mesecu,
tolikokrat so se v gozdu ovohavale živali.

Malo si si prizadeval,
a dobil, kar ti je pripadlo,
čeprav ni bilo tvoje.
Jemal si iz preddverja vseh sob,
točilo se ti je iz tolmunov podzemnih voda.

In zdaj si nezadovoljen,
če usiha povirje ustnic.
In tudi če prihajajo naproti,
si preveč zaposlen s pogrešanjem,
da bi opazil tanke sledove trajanja.

Kaj bi še rad?
Minulost ti je obležala v rokah,
a čas si je obul nove sandale.
Dobro si oglej tople hrbte poljubov.
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Peter Kolšek (1951–2019)

Kje je?

Počakaj, naj odpade listje,
morda boš v krošnji ugledal
velike sadeže njenih oči.

Privzdigni kamen in poglej,
če je med mrzlokrvnimi živalmi
ostalo kaj njene toplote.

Previdno odstrani lubje,
pod njim utegneš otipati
njeno gladko kožo.

Če boš pokosil travnik,
bodo med bilkami
najlepše rože z njenega krila.

Dobro opazuj begajoči oblak,
zdi se, da je varuh
njenega radostnega premikanja.

In beli prod ob reki;
ali niso na njem sence
njenih odvrženih oblačil?

Preštej jajca v gnezdu,
spletenem iz njenih korenin.
Koliko jih je? Ravno prav.
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Željko Perović
MELANHOLIČNA (PRE)IZKUŠNJA
(iz razkroja do opoja)

Melanholija, eno izmed agregatnih stanj nepopolnega člove-
kovega duha, hvaležno gorivo pesniško, vseprežemajoče ob odprti 
rani sveta in nenehnih premenah igre erosa in tanatosa. Jasno ali 
nedoločljivo hrepenenje, ko si to priznamo ali ne, ki mu ne more-
mo uiti. Resonančna pijača razkroja, s katero je treba biti previden 
in si jo v premišljenih odtenkih natakati v verze, da bi prišli do 
katarzičnega opoja – za kar je seveda potrebna kritična avtopo-
etična distanca, v nasprotnem primeru lahko načeloma obetajoč 
zapis zadušimo. Melanholija – talilo duš, v nekem smislu domena 
psihologije, vendar v pesnjenju naj ne bi zdrsnila v psihologizi-
ranje, ki je bilo nekoč (skupaj s sociologiziranjem in moralizira-
njem) že prepoznano kot nezaželeno v poeziji, saj jo je odnašalo 
v tendenčnost, takšno ali drugačno (a časi so spet presenetili, se 
spet zaostrili, zato ne preseneča raznorodnost in razmah tudi tako 
zapisanega). Pa se spet lahko obregnemo tudi ob najbolj množičen 
medij – internet, ki vsekakor ponuja hitro informiranost in vpog-
led v vsesvetovno dognanje in dogajanje, tudi na področju poezije; 
je pa ogromno zapisanega brez trohice samokritičnosti, s čimer si 
veliko avtorjev dela medvedjo uslugo, saj niso deležni prepotreb-
nega uredniškega in kritiškega sita in odziva.

Torej – poezija potrebuje premislek, s kritiško distanco. Da bi 
bila v vseh pogledih čim bolj učinkovita, jo je treba prepraševati 
in ji pustiti, da se oglasi in objavi, kaj premišljuje in preprašuje, 
kako čuti in čustvuje. Čeprav, ali ravno zato, ker se, v svoji želji po 
moči, egocentrični kapitalsko-populistični homo politicus postavlja 
v interesno središče in zastira sleherno obzorje – pa če je pri tem 
žrtev Evropa in vsa bližnja in daljna okolica, o čemer govori tudi 
odlomek iz farse Admirala Mahića In potiskal bom vinograd po ulicah 
Maribora:
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DOKTOR ORGIASTIKUS: (…) Jaz sem res čudež, ki ga lahko samo 
sam razumem, ampak zdi se mi, da ti ne dojemaš, da bom tudi jaz umrl, 
da bo nekdo moral nadaljevati s pridobivanjem bogastva, z njegovim 
kopičenjem do neskončnosti – v nasprotnem primeru nikoli niti ni bilo 
veličastno, ker se vse preseže.

Samo tisto, kar se nadaljuje z rastjo, je neskončno in nedojemljivo. 
In čeprav bom umrl, bom ostal čudež, če bo on nadaljeval z grmadenjem 
kapitala – ki bo večji od vrednosti vesolja!

Tako bom skozi njega rastel tudi v smrti. Jaz sem gejzir pornografije!
Jaz moram posmrtno prehiteti kozmos, ali pa bo ta čudež ambicije 

in gibčnosti, kakšen sem bil, ostal neznan!
Ampak tudi moj sin, poštar Curlingstone,* mora biti v funkciji moje 

energije, ne pa v službi Svetega Peterojstva, brez ozira, kako majhna je 
njegova vloga – in tudi prav zato, ker je majhna.

Ker pa to ni več moja vloga, je tudi boljše, da je majhna – hočem, 
da moje ime odmeva!

Ker je moja naloga prehiteti kozmos in sina – ker to nekdo mora 
storiti, če ne, je zgrešen smisel človeškega obstoja!

*Poštar Curlingstone deli samo ljubezenska pisma in je zaljubljen v poljub mariborske device.
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Zoran Pevec 
NA MITSKEM STOLU

1

Ne le dečki, tudi deklice drobno mežikajo
izpod kuštravih las,

saj v vsakomur izmed nas živi
in preganja zimo ter demone

skozi tisočletja pretihotapljen kurent.
Kar ne uspeva nam, brezmadežno uresniči

in njegovih glasnih zvoncev ne more utišati
ne digitalizacija medijev

ne elektrifikacija avtomobilov
niti recikliranje plastičnih odpadkov.

Vedno je korak pred nami,
in vedno nam zagomazi po telesu,

ko se zazdi, da bo prek haloških klancev
in Ptujskega polja samo za nas premagal smrt.
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2

Za hribom je velik grad,
kjer rastejo beli kamni,

na vsakem sedi gozdni mož,
in škrat za čudež ob njem.

Pripovedujejo si zgodbe
o vozljanju trakov,

o zlatih pasovih,
a govorijo tudi o groznih stvareh,

ki se dogajajo v temi in ponoči,
ko iz ust prileti sršen

in ko v belem golobu ždi črn demon.
Takrat človek postane škrat

in čudež navaden vsakdan
in iz besed se rodi pogrom.
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3

Barčica po morju plava,
v njej je dogodek neminljiv,

cviljenje za večno srečo,
deklica, ki spi pod mlečno cesto,

mlad fant reče: »Eat the Rich Tonight!«
Potem pa vse lepo po vrsti:

hromi bodo spet shodili,
vsi bomo brez vseh skrbi,

konec bo k začetku vodil,
iPhone postal bo Android,

monitor bo pravljičar s svetlobo,
ta bo odprla svet brez mej,

Orion se bo na nebu žgal,
ljubica bo ljubčku figo v roke dala.

LIRIKONFESTOVIH 60 / Zoran Pevec
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4

Pesniških izjav ne gre interpretirati resno.
Gre namreč za stanje zamaknjenosti,

morda kdaj za kakšno posebno perspektivo,
za naklonjenost do pobega iz realnosti,

za naivnost, nedoraslost ali kaj podobnega.
Včasih si, kot Zeleni vitez, pesnik pusti odsekati misel,

spet drugič je kot deseti brat, ki kar naprej potuje
ali pa postane voditelj volkodlakov,

ki ponoči grizejo, podnevi pa sanjajo o svojih ugrizih.
Kdaj pa kdaj je tudi prva ptica,

ki se vrača z grozdno jagodo in z naravo bivanja,
zato da bi rešil svet in Človeka v sebi,

tako kot budistična krava, ki stoji sredi ceste
in čaka na boljše vremenske razmere.

LIRIKONFESTOVIH 60 / Zoran Pevec
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Zdravko Kecman
POETIČNA AVRA TONETA PRETNARJA

V XIX. stoletju, posebej v njegovi drugi polovici, je v svežem 
valu in s polno močjo med drugimi evropskimi poezijami zasijala 
slovenska poezija. Ta val je bržkone koreninil v tradiciji lastnega 
jezika, pa tudi v vplivih drugih, francoskih, nemških, italijanskih, 
slovanskih klasikov in sodobnikov. In sicer vse tja do pojava stebra 
– Srečka Kosovela, ki so mu čez nekaj časa sledila druga uveljav-
ljena pesniška imena in njihove poetike: E. Kocbek, G. Strniša, D. 
Zajc … [---]

Na tej poti, ali točneje v teh poetičnih sanjah, je bilo in je še 
vedno zapisano ime Toneta Pretnarja, sanjača, ki nam govori, po-
roča o rečeh, o katerih človek ničesar ne ve, ki jih bo šele lahko uzrl. 
In zato zdaj lahko izrečemo nedvomno trditev, razkrijemo nepo-
jasnljivo resnico: da je Tone Pretnar sanjal lepe sanje, najlepše od 
vseh, sanje o nečem nedosegljivem, k čemur človek stremi stoletja. 
To so sanje o resničnosti, vsakdanjosti, humanosti, ki je nujno pot-
rebna, da bi življenje bilo bolj življenjsko. To niso sanje o rajskem 
vrtu niti ne izhajajo iz njega, temveč o človeških vrtovih, sadov-
njakih in nasadih, v katerih rastejo in zorijo razni plodovi, potrebni 
za človekovo življenje. Njegove sanje govorijo o jutrih in večerih, o 
zahajanju in vzhajanju sonca, o mesečini in temnosti teme, o dru-
gih svetlobah, ki prihajajo iz migljanja zvezd, o sijaju, ki prihaja iz 
kamna. Lahko govorimo tudi o duši, o tisti shelleyjevski in heine-
ovski, o pogledih in videnjih, od blizu in na daleč. O soncu, o cvetu, 
ki se rodi in oveni, in o ptici, ki se oglaša iz pomladi v pomlad in jo 
slišimo skozi stotine raznih glasov. In v vsem tem bomo začutili in 
slišali glas o ljubezni in iz ljubezni, ki stoji pred njim, pred nami, 
ki jo je tako močno čutil in nosil v sebi. Njegove stopinje, ki so os-
tale ob reki, nad katero je bedel, so še vedno tam, še zdaj so slišni 
neskončni trenutki šumenja, nič med vsem tem se ne da izbrisati, 
ker so iz vsega tega vzniknili svetovi in v njih posejane črke, da so 
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vzklili glasovi, verzi in mnogi drugi človeški odtisi. Vse to se opazi 
in vidi kot pri luči leščerbe za domačo mizo, za katero se je pogo-
varjalo, obedovalo, bralo in pisalo, in potem prenašalo v postopek 
pesniškega ustvarjanja.

Zdi se, da je najlepša himna Tržiču, pa tudi vsem rekam v Slo-
veniji in v svetu, tista o sotočju Bistrice in Mošenika, kjer se Tržič 
zrcali v stotih podobah in oktavah. Kjer so se stekle in spojile tri, 
človeškemu umu nedoumljive, oblike ustvarjanja. To pa so slike in 
sličice, glasbeni navdihi in besede očaranosti. In vse to kot da bi 
prihajalo od Gregorčičeve himne Soči, Ungarettijeve delirijske ode, 
Poejeve žalostinke, in našlo zatočišče v sakralnih molitvah duše. 
To je harmonija najbolj vzvišenega navdiha, harmonija velikoduš-
nosti, radosti, predanosti smislu sveta. Tone Pretnar z orfejskim 
glasom poje ne samo o reki, sotočju in šumenju, temveč izraža 
globoko ljubezen, ki je, kot vsaka iskrena in resnična ljubezen, na-
menjena vsemu, naravi, ljudem in je v sozvočju z univerzumom. 
In poleg ironične, na trenutke notne deskriptivnosti, s svojevrstno 
lahkotnostjo v višave dviga poetično.

Zato te moje začetne besede lahko na trenutke zazvenijo tudi 
kot pisanje pesnika pesniku, pa tudi kot prevajalca prevajalcu, in 
vsekakor tudi ljubitelju in navdušencu nad naravo in gorami.

Jezik je gibalo vsega

Kako danes zaobseči pesniški univerzum in poetični zanos 
Toneta Pretnarja z ne ravno velike distance od konca njegove-
ga ustvarjanja in ga umestiti v slovensko pesništvo? To še ved-
no ni enostavna naloga, še posebej v njegovem primeru, ker gre 
za pesnika, ki je na svoj način ustvarjal pesniške portrete, vzdušja 
in trenutke, in vsemu dajal svoj pečat, drugačen, kot pri drugih 
slovenskih pesnikih. Kako ugotoviti, kdaj se je pesnik držal samo 
tistega trenutka navdiha, od katerega je bilo vse odvisno? Gre za 
utrip pesniškega jezika in bitja, ko se daje in jemlje, eliotovsko re-
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čeno – po žličkah. V takem ritmu in ritmiziranju so prihajali tudi 
pesniški anagrami, v katerih je vznikal pesniški subjekt. Rojstvo 
književnega dela je po navadi temeljilo na impresijah in opažanjih, 
ki so se prepletli v konkretnem primeru. Avtor je prepoznal tre-
nutek, mu dodal vso svojo imaginacijo in ga oblikoval v izraz, ki 
ga je sam imenoval grafomanija. Ki pa je doseganje višjega smisla, 
kot na prvi pogled ta beseda sugerira. To je usmeritev iz ničesar, 
križanka, prepoznana formulacija detajla, splošnega, asoniranega. 
Ko prebiramo grafomanije, prepoznavamo enciklopedično nizanje 
majhnih slik in sličic, najbolj podobnih filateliji likov – ki so zdaj 
filatelija osebnega in kolektivnega življenjskega miljeja, ki je Tone-
ta Pretnarja močno navdihoval. Igra jezikovnih variacij, asociativ-
nih simbioz in simbolističnih znakov predstavlja posebno odkritje 
tega pesnika in ustvarjalca.

V kontekstu vsega povedanega, si predstavljam njegovo me-
stece Tržič z malimi loki, oboki, vrati in okni, z ozkimi preho-
di, terasami, razgibanimi strehami in zidovi, s sodobno, pa tudi 
staro arhitekturo, kot gvaše, ki se jim dodajajo nianse barv. Tako 
si zamišljam in rečem: Tukaj je težko ne biti pesnik, umetnik ali 
ustvarjalec najbolj vzvišenega duha, ne glede na to, kakšen zanos 
ali vizijo bi imeli pred sabo. Tu so zrasle globoke plasti grajenja, 
nastajanja, časa, življenja, minljivosti in, lahko bi rekli, posebnega 
vračanja k sebi samemu. Skorajda nemogoče je zaobseči globine 
tega sveta, ga uzreti iz vseh zornih kotov, začutiti in prepoznati 
njegove impulze, ker vsaka klet, vsako podstrešje, vhod v nekaj, 
izhod iz nečesa, dajejo drugačen vtis, drugačno dimenzijo in osve-
tlitev. Tone Pretnar je vse to čutil in nosil v sebi. Tega se ne da 
videti od zunaj, tega se ne da kar tako doseči, pesnik pa je imel 
to v sebi in čutil v svojem polnem življenju. Zato je vsaka njegova 
pesem, ki je nastala kot določeni doživljaj, pravzaprav soočenje, ki 
nosi v sebi palimpsest, ki ga je treba pazljivo odstreti, ker predsta-
vlja globino, v kateri prebiva človeška posvečenost. Kar je seveda 
možno doseči le s pazljivim branjem, spremljanjem, poslušanjem, 
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na kar nas napeljujejo impulzi same stvaritve. To je neka nerazlo-
žljiva globina bitja v univerzumu, ki se razkriva v neizrekljivosti. 
Ti impulzi, ki so najbolj podobni utripu srca, odkrivajo svoje drugo 
življenje, svojo drugo pot, svojo drugost v neslutenosti, ki pa jo 
lahko da samo pesem. Ne glede na njeno dolžino, če je iz enega ali 
dveh verzov. V neizrekljivostih pesnik raziskuje, najde, pa tudi ni 
nujno, da bo našel tisto, za kar tudi sam ne ve, da si je želel naj-
ti, odkriti. Pasternakovi verzi: »… ni življenje isto kot čez polje iti 
…« dajo pesnikovi ustvarjalnosti poseben smisel. Vse ima svoj čas, 
razlog nastanka in trenutek, ko se bo razodelo.

To, da je Tone Pretnar preživel nekaj let življenja v drugih dr-
žavah in mestih, nam govori, da niti za hip ni bil odsoten iz svojega 
mesta, temveč ga je nosil v sebi kot pulz življenja in avro ustvar-
jalnosti. S svojim mestom je bil zelo povezan in bo ostal do kon-
ca. Povezovala ju je popkovina verza, ki svojo neusahljivost črpa 
iz utripa in vzgiba življenja. Kot da bi hotel iz drugega sveta in 
drugih mest prinesti čim več majhnih toda dragocenih detajlov, ki 
bi jih trenutek nastanka njegove pesmi prepoznal, ujel, ovekovečil. 
Nekaj podobnega kot pri projekciji filma z vrtečim se kolutom, ko 
mnogo sličic ustvarja univerzalno resničnost. In spet ta akvarelna 
beseda: gvaši! V katerih se stekajo prepoznavanje trenutka, nianse 
in mojstrstvo. Mojstrstvo, ki morda sega do srednjeveških moj-
strov in njihovih učencev, ki so sedeli za veliko mizo (ali okrog 
panja drevesa, posekanega v gozdu) in spremljali vsak mojstrov 
gib, da bi izvedeli skrivnosti življenjskega poklica, recimo »šu-
štarskega«, pri katerem je potrebno vedeti, kakšno nogo ima kdo, 
ali gre za navadnega človeka ali gospoda, lovca, smučarja, duhov-
nika, otroka, starega ali mladega človeka. Pri tem svetloba, ki dvi-
guje duha ustvarjalca, prihaja iz peči v bližini, pada na steklene 
posode, napolnjene z vodo in obsije izraze na obrazu, gibanje pr-
stov in orodje mojstra, ki skrbno popravlja in izdeluje svoje izdelke. 
Odpravljanje na lov na smučeh ali pač enostavno drsenje z njimi 
po zaobljeni površini snega in sveta, vzpenjanje na vrhove v bli-
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žini z nahrbtnikom na hrbtu, kopanje po vrtovih, odhod k molitvi, 
poslušanje drugega, ko govori, vse to je vplivalo na palimpseste 
pesniških stvaritev. Tone Pretnar je z njimi ovekovečil na prvi pog-
led postranske, nepomembne situacije. Ob tem pa obstajajo tudi 
takšne impresije, ki so popoln doživljaj v bitju jezika.

Mala želja

V tihi zimi,
mrzlem vetru,
nerojenem mladem cvetju,
si želim
prek trav,
livad
s teboj v pomlad.

*

Dež trka na okno.
Jočem.

Toda obstajajo posebni trenutki, ki so lastni samo temu ustvar-
jalcu, ki so skoraj magični in obenem tako resnični, da realnost ne bi 
mogla obstajati brez sobivanja z njimi. To je magičnost, ki je močno 
podprta z realnostjo. (Podobno so tržiški smučarji poznali tehniko 
in magijo smučanja, ki jo je občudoval ves svet.) Do najvišje stopnje 
pride s svojo utopijo, ki je utopistična dežela. V njej se zgodi vzlet 
njegove slovanske duše.

V trenutku srečanja z drugim pesnikom, z njegovo pesmijo v 
nekem drugem jeziku, ko radi rečemo, da je prevod misija nemo-
goče, on odgovarja z drugo pesmijo, z navdahnjenim prevodom. 
Tisti, ki to znajo in imajo svoje izkušnje, vedo, v koliki meri je to si-
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zifovsko delo, ki se ga ne da pojasniti. In ravno to čarobno formulo 
je nosil Tone Pretnar v sebi, ki je bila druga onomatopeja jezikov-
nega izziva, ki je gibalo vsega. Vse to so trenutki in izzivi. Tisto, k 
čemur je pesnik težil, je popolnost, pa ne le brušena in izdelana, 
temveč ustvarjalna, ki se zgodi v enkratnem dejanju rojstva. Tone 
Pretnar je uporabljal jezik, ali ga poganjal, da bi deloval, čemur se 
je predajal z navdušenjem. V njem je vedno bedel panteizem. In zato 
tudi zavidam tistim, ki so imeli privilegij, da so delali in se družili z 
njim, tistim, ki so bili del njegovega navdiha. Ker je rad raziskoval, 
je zmeraj raziskoval tudi bitje jezika, da bi ga označil, z igro besed, 
z igro v besedah in okrog besed. V začetku je bila beseda in beseda je 
bila pri Bogu ... Po tem načelu je Tone Pretnar poskušal artikulirati 
sebe in drugega.

Avra ustvarjalnosti

Težko je vedeti, kdaj se je neki ustvarjalec v svojem življenju, v 
kateri dobi, ali v otroštvu ali zgodnji mladosti, v zrelejših letih, sre-
čal s tistim, kar ga je spodbudilo, mu zvabilo misel, ki ga je povedla 
po poti raziskovanja, izzivov, mu prebudila asociativne občutke. 
Kdaj in kje sta se srečala čustvo in intuicija, kakšna iskra je bila to, 
kako se je začelo ustvarjanje po Genezi? Ali se je umetnik takrat tega 
zavedal, ali pa je dojel pozneje? Eno je gotovo, to je bil trenutek, ko 
se je umetnik drugič rodil, začel živeti in ustvarjati.

Po moje je bil Tržič zakladnica raznih reči, zanimivosti, vidne 
in nevidne svetlobe, trenutkov in bliskov, ki so sijali na skrinje in 
školjke, oddajali zvoke in zvočne vibracije … Pesnikovo okolje je 
kot okrilje, zakladnica, čarobna svetilka z večno skrivnostjo. Ker se 
sčasoma vse boljše vidi, vse to postaja praizvir pesnikovih ustvar-
jalnih vzgibov in prazačetek njegovih slutenj in poznejših opažanj. 
Za nas je dovolj, če vidimo tržiške hiše, ulice in uličice, utripajo-
če življenje, če začutimo duha, če slišimo vodotoke, vidimo odraz 
svetlobe in temine, vrhove in nižine sveta, floro in favno, da celo 
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zaslutimo milijone let nastajanja sedimenta, da slišimo, ko kamen 
polno spregovori s svojim glasom – takrat nam postane jasno, 
od kod prihaja lirično občutje tega pesnika. To čudežno čustvo je 
vsekakor moral zbuditi prirojeni občutek za poezijo, kot tudi za 
vse drugo, kar je v tesni povezavi z njo. Zunanje razkošje sveta in 
lastna notranja disciplina sta bila pri tem pesniku v stalni navezi in 
mu dajala moči, da je živel svoje impulzivno ustvarjalno življenje. 
Da ga je sublimiral v večno. Kaj pa je danes večno? Lahko bi rekli, 
da je večen kamen in zapis v njem. Ampak posebej večna je svobo-
da, saj osvobaja ustvarjalnost.

Vizije in iluzije

Vizije in iluzije Toneta Pretnarja predstavljajo gradacijo višje-
ga smisla pesniškega jezika. Njegov vznik v konkretnem predmetu 
in subjektu. Ko pa gre za prevajanje iz drugega jezika, bi tu uporabil 
tekst, ki sem ga napisal za Lirikonfest in ga naslovil: V NENEHNEM 
DOTIKANJU ČUTIL! Zdi se mi, da je ta detajl v tekstu zelo podoben 
Pretnarjevi logiki smisla in abstrakcij in se pomensko kondenzira v 
bistveno pojmovanje, ki je blizu Pretnarju. Vse je vnaprej določeno 
in vse ima svoje mesto in vlogo.

»Ta pojem, prevajanje, lahko uvrstimo na spisek neuresniče-
nih želja, neraziskanih možnosti. Izprašuješ sebe, jezik nekega pe-
snika in njegovo poetiko, in sicer tako, da si ves čas samo z njim. Si 
v njegovi hiši jezika, v njegovi sobi, v njegovih knjigah, v tistih, ki 
jih je napisal in v drugih, ki jih je bral. Skozi njega greš prek prepa-
dov, ki mu jih je zastavilo življenje. Si v nenehnem dotikanju čutil, 
čustev, odkrivaš barve in glasove, po prstih hodiš bos po žerjavici. 
Istočasno te zebe in ti je vroče. O magija! Jo kličeš na ves glas. Tipaš s 
prsti po večplastnih usedlinah. In si vedno v dvomih – katera bese-
da, kateri glas, istočasno trajen in tajen! Ampak ti si ves čas z njim. 
Včasih sta si tako blizu, da si, v nevidni in nedotakljivi dimenziji, 
postaneta drugi jaz. Prevodi in prevajanje, uživanje prepovedanega 
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sadu, presajanje plodov v novo življenje, v drugo resničnost. To je 
potovanje slepega po širnem svetu, s palico, ki išče, ki tisto skrito 
prinaša v utrip uma. Vse rišeš, vsa obličja v pradavne spomine in se 
tako poskušaš spraviti s krajinami strahu. Ker – strah je zmeraj tu, 
v izgnanstvu. Toda, če se dotakneš nedotakljivega, dosežeš vrhunec, 
potem nastopi izpolnitev.«

Tole je videti kot prerokovanje bodočnosti, kot gledanje v lastno 
dlan, v življenjsko črto, črto izpisanega življenja. Ali je možno, da je 
lahko izpisano, prekinjeno?

Da, priče smo, da je možno.

(2017)

(Prevedel Željko Perović)
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Namita Subiotto
Izpljuni in izplakni ali distanca književnega prevajalca
do prevoda

Kakšno distanco mora vzpostaviti književni prevajalec do svojega 
prevoda, še posebej, če je sam ustvarjalec?

Nisem književna ustvarjalka. Občasno sem književna preva-
jalka. Posredovalka misli, ki so jih spletli in prepletli drugi. O dis-
tanci do svojega prevoda še nisem zavzeto razmišljala, sem jo pa v 
prijetnih trenutkih, ko je prevod doživel objavo, velikokrat občuti-
la. Prebrala sem nekaj vrstic, kakšno kitico in bilo mi je jasno: to ni 
moj tekst, to niso moje misli, to nisem jaz. To je slovenski odmev 
makedonskih in bolgarskih avtorjev in avtoric, katerih dela so v 
procesu prebiranja in prevajanja švigala skozme.

Ko me literarno besedilo, ki ga prevajam, prevzame, se nema-
lokrat brezglavo poženem vanj in divje veslam po njegovi gladini, 
da pljuska na vse strani, nato se potapljam v njegove globine v lovu 
za biseri: če jih najdem, moram ohraniti njihov lesk. Moram pres-
likati vse odtenke. Ko tako srkam verze, povedi, odstavke in jih 
žvrkljam v možganih, se distanca do izvirnika postopoma zmanj-
šuje, nemara na trenutke celo izgine. Postanem medij, kanal, sko-
zi katerega potuje avtorjevo sporočilo, se v njem suklja, razrahlja, 
raztrešči in spet sestavi v neki novi jezikovni resničnosti.

Ko nato prevod izpljunem na papir/zaslon, ga uredim in poš-
ljem naprej v lektorsko in uredniško obdelavo, upam, da je distan-
ca med njim in izvirnikom kar najmanjša, najbolje, če je sploh ne 
bi bilo. Upam, da bo avtor spregovoril novim konzumentom nje-
govega besedila s svojim glasom, četudi v drugem jeziku. Da bom 
odprla sveže natisnjeno knjigo, prebrala nekaj vrstic, kakšno kitico 
svojega prevoda in mi bo jasno: to ni moj tekst, to niso moje misli, 
to nisem jaz. Da bom občutila distanco. Da bom lahko izplaknila 
kanal in ga pripravila za novo biserolovščino.
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Esad Babačić 
MELANHOLIČNI CIKLUS

* * *

Rad imam ljudi,
ki sedijo sami
in ne vedo zakaj.

* * *

Včasih zamujaš,
ker misliš,
da si vlak.

* * *

Včasih zapravljaš življenje,
kot bi ne imelo konca.
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Esad Babačić 
UMIK

Eden tistih dni,
ko se nihče ne brani,
ker nihče ne napada.
Ko so stadioni prazni
in je neodločeno najboljši rezultat
za vse.
Ko so vrvi spuščene
pod kolena
in pasovi visijo
na vratih,
ki jih nekdo pozabi zapreti,
ker mu je vseeno.
Ko se praznina
vrača v predmestje.
Ko se semaforji prižigajo zase.
Ko se zavese ljubijo z okni
in reveži iščejo moč.
Ko samo sediš v kotu
in iščeš koren besede
tišina.
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Esad Babačić 
PRVI SEPTEMBER

Dve samoti
se zgrešita
vsakega
prvega
septembra
na istem
križišču.
Oprosti,
ker ne
dežuje
kamenje,
ampak
moja
žalost.

* * *

Preveč ljudi piše knjige zato, da jih izda.
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Esad Babačić 
DEŽ

Ustavi.
Nastavi roke.
Zapis na dlani je
podoben dežju,
ki briše ulice belega mesta.
Vtikaš čevlje v tlak.
Daleč nekje
vlak.

* * *

Oglasi se kdaj,
vsaj s prstom v nebo,
z nežnostjo v predalu,
s krizo v očeh,
z neumnostjo,
ki stoji
v vrsti
samo
zame.

* * *

Dežuje
in ti še vedno
čakaš
napačen
avtobus.
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Maja Vidmar 
Kleti

Umazano okno
pod stropom še
sveti na razsuti
premog v kotu.
Premog me rahlo
duši, a ostali trije
koti dišijo po
temi globokega
dna.

Tudi če so vrata
ves čas na očeh,
se lahko zgodi
karkoli. Strategija
je pogubila že
veliko nevednih,
ki niso spustili
orožja v strašni
kot.
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Maja Vidmar 
Horoskop

Mrtvi otroci v trenutku odrastejo,
a nikoli zares.
Včasih pogrešajo otroške izkušnje,
včasih pa sploh ne vedo,
kaj bi lahko pogrešali.

Občutljivi so za mraz in sploh za
spremembe, predvsem pa so prestrašeni,
zato so v stalni pripravljenosti
in strahopetnosti jih je sram.
Najbolj se sramujejo svojih razpadajočih
teles, ki jih potlačijo v sanje,
in lahko so prav lepi na prvi pogled.

Ugrabljajo jih ljubezen, lepota in strast,
a veselje nikoli.
Prepričani so, da je vsega kriv trenutek
nepazljivosti v otroškem veselju.
Pretvarjajo se, da bi jih ljudje obdržali,
toda s svojo žalostjo uničujejo
svoje otroke in vsakogar, ki jih ljubi.

Nikomur ne zaupajo, da bo ostal,
in odraslim ne zaupajo,
da sploh kaj vedo, kar lahko
nekatere razdraži.
Kadar ne vedo, da so mrtvi,
se težko odločajo ali učijo,
vedo pa, da znajo leteti.
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Še najmanj zaupajo sebi.

Premikajo se počasi, v stalni
nevarnosti, da bodo za zmeraj odšli.
Preutrujeni so, da bi se bali smrti,
a ni jih na svetu, ki bi tako
brezupno radi pripadali sem.

(2016)

LIRIKONFESTOVIH 60 / Maja Vidmar



139

Maja Vidmar 
V ozadju

Na Tajvanu, verjetno v ribarnici,
so posneli rumenega psa, ki hoče
rešiti na tleh umirajoče ribe.
V ozadju je slišati snemalcev
presenečeni smeh. Zdi se jim
prisrčno, da pes teka od ribe do
ribe, se jih pri glavi dotika s smrčkom
in z gobčkom neutrudno potiska vodo
iz luže na nemočna ribja telesa.
Tudi pes se zdi presenečen, ko
komaj utegne pogledati proti kameri.
Kako je mogoče, da on ve,
mi pa ne?

(2017)
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Mateja Komel Snoj
Dotik na daljavo

Povabilo, naj poskušam razmišljati ob katerem od vprašanj, ki 
se dotikajo krovne téme letošnjega Lirikonfesta »Distanca in me-
lanholija v 21. stoletju«, mi je po dolgem času v spomin priklicalo 
film Andreja Tarkovskega Nostalgija. Najbrž zato, ker se ne spomi-
njam lepšega in bolj prepričljivega resnično melanholičnega filma, 
pa tudi zato, ker v nekem nesrediščnem prizoru načne pogovor o 
prevajanju. In prevajanje je zame predvsem premagovanje razdalj.

Morda se boste spomnili. Glavni junak filma, ruski pisec An-
drej Gorčakov, se sredi toskanskih gričev pogovarja z italijansko 
prevajalko Eugenio, ki z zanimanjem bere ruske pesmi. Ogorčen je, 
ker jih bere v italijanščini, torej v prevodu in ne v izvirniku, čeprav 
ga Eugenia prepričuje, da je njihov prevajalec hkrati zelo dober pe-
snik. Andrej pravi, da je poezija neprevedljiva, tako kot vsa umet-
nost. Ko pa ga Eugenia začudena vpraša, kako naj sploh razumemo 
Rusijo (če ne prek branja prevodov), ji melanholično odvrne, da 
Rusije ne razume nihče. Na vprašanje, kako naj ljudje različnih na-
rodov sploh razumemo drug drugega, ji prepričano odgovori, da s 
podiranjem meja med narodi.

Ta prizor govori o razdaljah – jezikovnih, kulturnih in pred-
vsem duhovnih – in dvom, ki ga Gorčakov izrazi o prevajalskem 
početju, je samo eden izmed mnogih, ki so jih v preteklosti izrekli 
in jih še izrekajo bolj ali manj znani pisci. Razdalj med ljudmi, ki 
nastajajo v prostoru in času zaradi vsega, kar se dogaja in nastaja v 
njima, v resnici ni mogoče odpraviti, da pa se jih prepoznati, skraj-
šati in narediti razumljive.

Naloga prevajalca, ki je nekje na sredi med avtorjem in bral-
cem, je, da se čim bolje spopade ne samo z jezikovno razdaljo med 
njima, temveč tudi z vsemi drugimi, že naštetimi. Še dandanes si 
mora odgovoriti na vprašanje, ki ga je pred več kot dvesto leti zelo 
preprosto oblikoval Friedrich Schleiermacher, namreč »kakšne 
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poti naj ubere pristni prevajalec, ki želi med seboj zbližati popol-
noma ločeni osebi, svojega pisatelja in svojega bralca, in hkrati po-
magati bralcu, da bi čim pravilneje in popolneje razumel pisatelja 
ter užival ob branju njegovega dela, ne da bi ga sam pri tem silil 
iz okrožja njegovega maternega jezika«. Ko si prevajalec sam pri 
sebi odgovori na to vprašanje, se odloči za strategijo – mi je bliže 
»zvestoba« ali »svoboda«? –, ki jo bo uporabil, da bo avtorjevo 
besedilo v tujem jeziku predstavil bralcu v svojem in njegovem do-
mačem ter v najboljšem primeru poustvaril celotno duhovno ozra-
čje besedila. Prevajalčevo početje je namreč premagovanje razdalj 
med drugimi in drugačnimi, razkrivanje posebnosti, ki so temeljno 
določene z jezikom in v njem. Zvečine nam prav prevajanje omo-
goča vznemirljiva potovanja v neznane dežele in utira poti v nez-
nane prostore, še bolj pa nam odkriva razsežnosti našega lastnega 
jezika, širi njegove meje. Jezika, udeležena v prevajanju, si med se-
boj nista samo tuja, temveč sta si tudi sorodna – sorodna po tem, 
kar izražata a priori. Človeške misli in občutja, dejanje in nehanje.

Prevajanje je pustolovščina. Včasih se mi zdi kot adrenalinska 
preizkušnja, na primer hoja po vrvi. Videti je približno takole. Med 
drevesoma v prijetnem zelenem parku napneš ustrezno trdno vrv. 
Potem se oprimeš enega drevesa in bolj ali manj suvereno pogle-
daš drugo. Navdihujoča zbranost ti omogoči razmeroma spretne in 
varne korake ter napredovanje proti cilju. Vrv se kdaj nepričako-
vano postavi v vlogo sovražnika. Sledi padec, po katerem se moraš 
vrniti na začetek poti. Ko pa se nazadnje oprimeš drevesa, ki si ga 
prej od daleč opazoval, in se počutiš bolj ali manj varnega, vrv z 
veseljem napelješ med drugima drevesoma.

Adrenalinske preizkušnje so vsekakor mikavne; koliko so zdra-
ve, je že drugo vprašanje. Zahtevajo uravnovešenega posameznika 
z veliko volje in poguma. Prevajalec sicer ne tvega življenja, vendar 
mora za svoje početje razviti posebne mišice in ohranjati duhovno 
vzdržljivost, da se s svojih pustolovščin vrača kolikor toliko zdrav. 
Samo tedaj je na opravljeno delo zmožen pogledati z zdrave distance.
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Ko prevajalec premaguje razdalje med avtorjem in bralcem, 
ima včasih občutek, da zlahka prestopa vse meje in kar po vrsti 
odstranjuje ovire, da je avtorju že zlezel pod kožo ter da vonja nje-
gov znoj in kri v pisateljski delavnici. V resnici ve, da bodo razdalje 
ostale, le manjše bodo. Želi si, da bi se mu posrečil dotik na daljavo, 
s katerim bi (po)ustvaril duhovno bližino.

LIRIKONFESTOVIH 60 / Mateja Komel Snoj
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Peter Semolič 
Don Kihot

Šele potem, ko so se preselili v pregovor,
sem spoznal, da so bili to mlini na veter.
Morda se komu zdim nor, toda nekdo je
vendar moral biti prva lastovka, da ste končno
končali pot in se odtisnili na potovanje.
Mar ni bolj zanimivo tako, četudi nas na koncu
čaka prepad, kot pa večno vračanje enakega,
neskončno kroženje med nebom in zemljo v
jalovem naporu, da bi ju sešili v celoto? Sancho
mi rad očita, da sem potegnil črto pod herojstvo.
Z zalitim kazalcem kaže proti Severni Ameriki
in se navdušuje nad podobo kavboja. »Poglej,
kdo vodi svet. Poglej ta čudovita telesa, ki
vodijo svet. Ta mitska telesa, ki vodijo svet,«
in ošine s kotičkom oči mojo žalostno postavo.
Po svoje ima prav, ne rečem, da nima, ko se spuščava
proti drobni vasici nekje v Andaluziji, da bi napojila
svoji zvesti živali. Spuščava se z enakomernim trdnim
korakom, nič več gospod in njegov oproda.
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Peter Semolič 
Paul Verlaine

Kmalu nič več Paul, kmalu nič več pesnik,
ki piše z drhtečimi prsti ob ritmičnem
udarjanju pnevmatičnega kladiva –
nikoli niso razumeli, kako lahko to počnem.
Ženski se žolčno prepirata, kateri bom
pripadel v smrti. Vedno si me je kdo
lastil, do hipa, ko so sanje potrkale na
vrata in sem se končno predramil – od tod
naprej je vse, kot se reče, zgodovina:
Luksemburg, Bruselj, London, dotiki,
poljubi in vonj po smodniku. Komunard,
prenežen za peklenska razsvetljenja,
sem v Monsu našel boga in izgubil ljubezen.
Novo leto, jaz pa v postelji, pod kupom
umazanih odej in z dretjem ob vse bolj
gluhem levem ušesu: »A bi mi pustili,
da vsaj v miru umrem!« Ne, moje življenje
ni bilo akademsko šuštenje copat iz filca …
Absint in smrt mi vse bolj slepita pogled –
kdo od vaju, Arthur, Létinios, me bo prišel
pozdravit, če sploh kdo? Se bodo našle
naše roke, naše ustnice, naše besede?
Ali pa bomo le še črke v prašnih slovarjih,
nesmiselno šepetanje listja v drevoredu …
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Peter Semolič 
Ledeni dež

Blagor bogovom za njihovo nesmrtnost?
Slišal sem Ahilova konja jokati za Patroklom,
videl okrvavljen kamen, s katerim je Kajn
pobil Abela, svojega očeta in svojega brata –
ležala sta, spremenjena v kamen, spokojna
kot velikanska prodnika na rečnem bregu.
Leden dež nad Ljubljano in že imam obraz
prepikan do krvi in v očeh solze od vetra.
Jezik brez tropov, črnobela risba na papirju,
ki se razteza še onkraj obzorja, neskončno
ponavljanje v zrcalih, postavljenih drug proti
drugemu – nikoli ne bodo umrli, to je res,
toda če kaj ne umre, ali je sploh kdaj živelo?
Jutranja kava je prijetno topla in dekle, ki se
sprehodi mimo – pa sem si rekel, da ne bom
več pisal o tem! – je resnično lepa: rdeča bunda
na ozadju iz snega, ki se vse bolj topi, izginja.

(Druga obala, CSK, 2015)
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Joanna Pomorska
»I wespół w zespół, by żądz moc móc wzmóc« –
o mojih prevajalskih in lektorskih izkušnjah

Davnega leta 1972 je v Varšavo prispel mladenič, ki je tik pred 
tem diplomiral iz slovenščine in ruščine na Univerzi v Ljubljani, 
Tone Pretnar. Svoje bivanje na Poljskem je v glavnem posvetil štu-
diju verzologije na Poljski akademiji znanosti, vendar se je z nič 
manjšo vnemo in energijo lotil tudi poučevanja slovenščine na te-
danji jugoslavistiki, ki je bila ena od smeri na Inštitutu slovanske 
filologije na varšavski Univerzi. V majhni skupini Pretnarjevih štu-
dentk sem bila tudi jaz. Takrat sem se začela zanimati za slovensko 
kulturo in literaturo, čeprav nisem niti slutila, da bo moje poklicno 
življenje tako zelo povezano s Slovenijo. Vse se je torej začelo s 
Tonetom. Kot prevajalka literature in pozneje tudi urednica del s 
področja humanistike sem bila in ostala človek prakse in ne teorije, 
zato tudi moje tokratno razmišljanje nima niti najmanj znanstve-
nega značaja. Ne poglabljam se v teorije prevajanja, imam pa precej 
praktičnih izkušenj s področja prevajanja, lektoriranja in urejanja. 
Z nekaj primeri iz prevajalske, lektorske in uredniške prakse sem 
se želela zahvaliti svojemu prijatelju Tonetu, brez katerega zago-
tovo ne bi prišlo do nekaj deset prevodov del slovenske literature, 
do desetin lektoriranih in urejenih knjig iz najrazličnejših področij 
humanistike in do stotin gesel za različne poljske enciklopedije.

Prvi, poljski del naslova ni le napoved tega, o čemer bi rada 
govorila, ampak se neposredno navezuje na bogato bero prevo-
dov Toneta Pretnarja. Poljski udeleženci tega srečanja so brez te-
žav prepoznali besede Jeremija Przybore iz popevke Jerzyja Wa-
sowskega Jeżeli kochać, to nie individualnie (Če ljubite, ne ljubite sami) 
iz znamenitega Kabareta starejših gospodov. Izvajal jo je odlični 
igralec Wiesław Michnikowski, ki je v starosti 95 let preminul konec 
letošnjega septembra. Čeprav je Kabaret poljska televizija predva-
jala na prelomu petdesetih in šestdesetih let prejšnjega stoletja, 
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so popevke dveh izjemnih avtorjev še zmeraj precej priljubljene, 
mnogi citati iz njih pa so se v poljščini obdržali kot popularne be-
sedne zveze. Tudi Toneta so zanimala dela Jeremija Przybore, pre-
vedel je na primer njegovo popevko V kawiarence Sułtan (V kavarnici 
Sułtan), ki jo je pela igralka Kalina Jędrusik. V njegovem prevodu 
ima popevka naslov V kavarnici pri treh sirenah, verjetno zato, ker je 
želel ohraniti rumeno vrtnico, svojo priljubljeno rožo in barvo, iz 
izvirnika: W kawiarence Sułtan / przed panią róża żółta − V kavarnici 
pri treh sirenah / pred damo vrtnica rumena, in je potreboval rimo, ki 
jo je našel v »treh sirenah«.

To je seveda samo eden od razlogov, zakaj sem izbrala kot ne-
kakšen moto odlomek popevke Jeremija Przybore, drugi je seveda 
naslov − Jeżeli kochać, to nie individualnie, oziroma parafraza tega 
naslova: če prevajate, ne prevajajte sami. Vendar pri prevajanju ne 
zadostuje kot v popevki: Jak się zakochać, to tylko we dwóch (Če se 
zaljubljata, potem se zaljubita oba), kajti pogoj za dober prevod, za 
končno želeno obliko je sodelovanje več oseb (mislim na izključ-
no vsebinsko delo s samim besedilom): prevajalca, lektorja in ko-
rektorja. To je osnovna skupina strokovnjakov, kajti prevajalec in 
lektor imata pogosto celo vrsto »pomočnikov«, da ne govorimo o 
dandanes nepogrešljivem medmrežju, ki pa ga vendarle ni mogoče 
čisto nekritično uporabljati. Od hipa, ko nastane prva verzija pre-
voda, pa do natisa se besedilo nenehno preoblikuje, končni produkt 
nastane ne le po večkratnem soočenju prevajalca s svojim delom 
(praviloma se ta k prevodu vrača večkrat v različnih stopnjah za-
vesti o njem), ampak tudi po srečanju s strokovnjaki z različnih 
področij (tudi v primeru leposlovja, saj noben prevajalec ne more 
vedeti vsega o vsem in se mora o določenih rešitvah posvetova-
ti z drugimi), z uredniki, lektorji, korektorji, pogosto tudi s prvi-
mi bralci, ki so navadno prijatelji ali znanci. Se pravi: če več oseb 
prebere prevod, preden dobi dokončno obliko, je to bolje za samo 
besedilo. Od tod refren, ki je danes moj moto − I wespół w zespół, by 
żądz moc móc wzmóc; če naj končni izdelek zadovolji pričakovanja, 
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je treba povabiti k delu čim več ljudi z odprtim mišljenjem in veli-
kim znanjem.

Vendar pa se zdi, da to že kar preveč očitno resnico nekateri 
težko sprejmejo, nemalokrat nesolidne založbe objavijo prevod, ki 
ga je prevajalec prinesel v domala »surovem stanju«. Večkrat sem 
se srečala s tako prakso, mogoče ne tako zelo pogosto, vendar v 
glavnem v zadnjem času in kot bralka. Žal se je to zgodilo tudi v 
primeru del slovenskega avtorja, ki so izšla letos pri manjši založ-
bi, specializirani za objavo knjig za otroke (!).

Slišala sem že mnenje, da se v primeru, ko pri neki knjigi sode-
luje več ljudi, odgovornost nejasno razprši. Vendar pa sem prepri-
čana (in v tem se strinjam z Elżbieto Tabakowsko, ugledno teore-
tičarko prevajanja, ki je tudi odlična v prevajalski praksi in prevaja 
na primer dela britanskega zgodovinarja Normana Daviesa), da je 
za prevod zmeraj odgovoren prevajalec, saj je on avtor končne ob-
like besedila. Moral pa bi biti globoko hvaležen tistim, ki berejo za 
njim in ga nemalokrat rešijo blamaže. Jasno je, da ima tudi kompe-
tenten in izkušen prevajalec luknje v znanju (tako v specialističnih 
zadevah kot v splošnem vedenju o svetu), ne ve vsega o jeziku, iz 
katerega prevaja, včasih se mu upira njegov jezik, včasih je njegova 
pozornost zmanjšana iz najrazličnejših razlogov …

Prevajam že več kot trideset let, lektoriram skoraj tako dolgo 
in sem prepričana, da je prevajalčevo in lektorjevo sodelovanje za 
dober prevod ključno, včasih lektor prevod lahko celo reši, čeprav 
se to ne dogaja prav pogosto. Z lektorskimi izkušnjami je verjetno 
laže obvladati prevajalski material. Ni sicer nujno, pride pa prav, če 
lektor obvlada tudi jezik izvirnika in pozna zgodovinsko in druž-
beno ozadje dela.

Ne spominjam se, kdo je bil lektor mojega prvega prevoda, 
Hofmanovega romana Noč do jutra, njegovega imena ni v kolofonu 
knjige iz leta 1988. Mojo drugo knjigo, izšla je istega leta, prevod 
Jančarjevega romana Galjot, pa je zagotovo lektorirala Magdale-
na Petryńska, čeprav tudi njeno ime ni navedeno v knjigi. Založbe 
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še zelo dolgo niso imele navade navajati lektorje. Magdalena Pe-
tryńska je odlična prevajalka iz srbohrvaščine, že takrat je imela 
zavidljiv prevajalski opus in tudi bogate izkušnje z lektoriranjem 
v eni takrat največjih poljskih založb. Spominjam se najinih dolgih 
pogovorov ob tipkopisu s svinčnikom in radirko v roki v časih, ko 
še ni bilo interneta.

Jaz prevajalska začetnica, ona pa je prevedla že več kot deset 
prevodov srbske, hrvaške, bosanske literature. Imela sem srečo, 
da je vse od tistih časov večino mojih prevodov lektorirala Magda 
Petryńska. Slovensko ne zna – vendar brez težav preveri kaj v iz-
virniku, če je treba, s svojim poznavanjem drugih jezikov in kultur 
držav nekdanje Jugoslavije, z občutljivostjo za lepoto poljščine, ki 
je precej podobna moji, brez težav »pili« moja besedila. Jasno je 
namreč, da mora imeti prevajalec poleg jezikovnega znanja tudi 
medkulturne kompetence, nikoli pa ne more vedeti vsega, niti v 
svojem jeziku in kulturi, kaj šele v tujem. Zato je še eno budno oko 
preprosto nujno.

Letos poleti pa sem se prepričala, kako zelo lahko lektorju pri-
de prav poznavanje jezika izvirnika. Lektorirala sem prevod srb-
skega romana, ki ga je pripravila mlada prevajalka; to je bila komaj 
druga knjiga, ki jo je prevedla. Morala sem prevzeti vlogo sopreva-
jalke (in v originalu preverjati stavek za stavkom, da bi se izognila 
napačno razumljenim besedam ali sklopom), potem lektorice (da 
sem popravila ločila, pa najrazličnejše stilistične in pravopisne na-
pake v prevodu) in nazadnje preveriti celo vrsto informacij in dej-
stev (roman se med drugim dogaja v Pulju pred drugo svetovno 
vojno in po drugi vojni, se pravi v časih Italije in Jugoslavije, potem 
v Solunu pred balkanskimi vojnami in po prvi svetovni vojni, se 
pravi na območju Turčije in Grčije). Obenem sem se spoprijela še z 
vlogo svetovalca za tuje jezike, čeprav sem v tem primeru morala 
prositi za pomoč strokovnjakinjo za novogrško literaturo. Poklicna 
solidnost lektorja, predvsem pa prevajalca obvezuje, da včasih prav 
pikolovsko preverja, verificira in išče vsaj pravilne, če je le mogoče 
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pa tudi kar najboljše rešitve. V primeru prevoda tega srbskega ro-
mana je bilo nesolidno opravljeno prevajalkino delo, verjetno za-
radi pomanjkanja izkušenj, lektorica pa je morala prevzeti njeno 
delo.

S še drugačnimi težavami sem se spopadala na primer kot 
prevajalka zgodovinskih del Božidarja Jezernika in Jožeta Pirjevca. 
Prevoda sem se lotila skupaj z Joanno Sławińsko. Obe deli, tako 
Jezernikov Non cogito ergo sum (v poljščini Naga Wyspa. Gułag Tity), 
kot Pirjevčevo obsežno delo Tito in tovariši (v poljščini Tito), sta še 
pred samim začetkom prevajanja zahtevali odločitev o prevajalski 
strategiji. Šlo je namreč za vprašanje, ali kar najbolj zvesto povzeti 
slog avtorjev in zgodovinsko delo približati širšemu krogu bralcev, 
saj ni namenjeno samo avtorjevim kolegom – zgodovinarjem. Ali 
pa se držati poljske tradicije, ki se naslanja na nemško izročilo, da 
je zgodovina izključno znanost in ne literatura in da jo je treba zato 
obravnavati z vso resnostjo, tudi v slogu, ki pa je precej splošen in 
zato neprecizen pojem. Oba slovenska avtorja pišeta v precej »svo-
bodnem« jeziku, značilnem prej za publicistiko, pogosto so njuni 
stavki čustveno podloženi, subjektivni, besedišče in fraze pa skoraj 
iz pogovornega jezika. Da bi zadostili zahtevam poljskega zgodo-
vinskega pripovedništva, sva nekoliko dvignili jezik in se predvsem 
izogibali kolokvialnih fraz, miselnih bližnjic in pogovornih meta-
for, kljub temu pa sva se trudili obdržati barvit »literarni« slog 
obeh slovenskih avtorjev, ki sta z brisanjem mej med znanstvenim 
delom in publicistiko bliže anglojezičnemu zgodovinopisju. Upam, 
da je nama uspelo najti ustrezno ravnovesje med učenim, znan-
stvenim izvajanjem in pogovorno naracijo del, ki se zlahka bereta 
(čeprav teme, o katerih pišeta, nikakor niso lahkotne).

To svoje zelo osebno razmišljanje bi rada zaključila s spoz-
nanjem, ki mi ga je prinesla dolgoletna prevajalska, lektorska in 
uredniška praksa: prevajanje širše razumljene literature ni lahko 
in prijetno opravilo, lahko pa je zelo prijetno, čeprav obenem zelo 
težko. Enako kot lektoriranje. V končnem »produktu«, besedilu 

LIRIKONFESTOVIH 60 / Joanna Pomorska



156

prevoda, je združeno delo najmanj dveh, pogosto treh oseb, neka-
ko tako, kot pravi besedilo popevke Jeremija Przybore: »wespół w 
zespół, by żądz moc móc wzmóc«, ali v prostem prevodu – »le s 
skupnim naporom lahko pojačamo poželenje«. Če bi bil Tone Pret-
nar še z nami, bi to pesmico iz Kabareta starejših gospodov prelil v 
duhovite verze, o tem ni niti najmanjšega dvoma. In verjetno se bo 
to zgodilo, ko se bomo nekoč nekje srečali.

(Prevedla Darja Dominkuš)
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LIRIKONFESTOVIH 60

2017

PREVAJALCI POEZIJE XXI. ST.

Lirikonov zlát

Katja Zakrajšek
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LIRIKONFESTOVIH 60

2017

PREVAJALCI POEZIJE XXI. ST.

Lirikonov zlát

Urška Zupanec
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2017

DESETLETNI VRHUNSKI SLOVENSKI PESNIŠKI OPUSI V XXI. ST.

velenjica - čaša nesmrtnosti

Tone Škrjanec
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Tone Škrjanec 
PLEME

ko postane koža vijolična
vidim vse drugače.
takrat ne mislim.
takrat so misli tako drugačne
da jim težko rečem misli.
iz druge luknje lezejo
likvidne so in spolzke bežijo iz rok. težko
jih je ujeti, njihova hitrost je neizmerno izginjanje.
vse črke, ki se mi ponujajo, so pretežke
predebele in okorne. rojevajo nerodne, obremenjene besede.
zelo počasi se smukajo, večer pa se spusti kot blisk.
njegov zatohni škrlat se počasi raztaplja v črno. torej večer
je, mehak in tak, ki ima izkušnje z ljudmi.
ko si do konca odviješ šal je vsega konec.
ostane samo še golota. vendar to ni samo šal.
izdaja ga vonj in spomin na tiste stare
partizanske zgodbe, ko so bili taborni ognji
povsem neproblematični
in del mladinske subkulture.
modre razpoke neba in nekaj srečnih senc
vse ponovno obrnejo na glavo.
to so skriti potenciali.
in to je ljubezenska pesem
napisana po predlogah nakopičenih spominov.
povsod so prstni odtisi.
v vsaki gubi, ki je pismenka, polna prevečih pomenov.
tam nasedajo. in te njihove hiše.
polne so postanega zraka in starih fotografij
mornarjev. Ovratniki se jim vihrajo v vetru in gladina
jezera na sliki je neverjetno razgibana.
potem je noč, mi pa na nek drugačen način
nežno sprijeti.
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Tone Škrjanec 
PRAZEN HRUP

Poravnajmo se, dvignimo, stopimo daleč nazaj
in naprej. Tu ni razlike. Samo odtenki, ki jih
slišim kot šumenje potoka. Sveže odrezane
veje jablane pred oknom me opominjajo
da gre za pomlad. Prihaja, ali pa se samo
vračamo vanjo. Vseeno. Vseeno, če tam vmes
tam nekje spi svoje poletnojesenskozimsko spanje.
Prijetni zvoki se plodijo in nekateri odletijo
nevidno daleč v višino. In tam se v soncu svetijo
kot neon. Ne čas ne prostor nista prava za gost črn tunel
in debelo plast tišine. To je druga pesem. Drugačen
svet, v katerem, ko se prižgejo luči, utihnejo črički.
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Tone Škrjanec 
STRIP POKER

morala sva čez hrib
da sva prišla do kave.
pot je bila srednje naporna.
srečala sva nekaj ljudi
in nobenih živali
če odmislim ptice.
obraz natakarice
me je spomnil na nek drug obraz
iz nekih drugih časov
ko smo v stopljeno čokolado
vmešavali gosto olje. igrali smo strip poker
in si oblizovali napete ustnice.
barva je bila noč. imena niso bila pomembna.
prepoznavali smo se po okusu in zvoku korakov.
imeli smo upanje in željo in moč in strast in voljo
in stopljeno čokolado z gostim oljem
in prelivajočo se mavrično vizijo in neskončno goljufivega časa
ki se je porazgubil v barvo puščavskega peska.
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2017

NAJBOLJŠI SLOVENSKI POTOPISI XXI. ST.

krilata želva

Zakaj potujete v take dežele? 
(Cankarjeva založba/Mladinska knjiga, 2016)

Agata Tomažič
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2018

AMBASADORJI SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI IN JEZIKA PO SVETU

mednarodna Pretnarjeva nagrada

Peter Kuhar
(Slovenija/Češka)
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2018

AMBASADORJI SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI IN JEZIKA PO SVETU

mednarodna Pretnarjeva nagrada

Lenka Kuhar Daňhelová
(Češka)
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2018

PREVAJALCI POEZIJE XXI. ST.

Lirikonov zlát

Maruša Mugerli Lavrenčič
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2018

DESETLETNI VRHUNSKI SLOVENSKI PESNIŠKI OPUSI V XXI. ST.

velenjica - čaša nesmrtnosti

Iztok Osojnik

LIRIKONFESTOVIH 60
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Iztok Osojnik 
Ts,ts

Joyce odloži knjigo. Niti sanja se ji ne, kaj ima za bregom.
Je to napisala ona ali on? Sem to
napisala jaz? Kdo sem jaz in kdaj se je to
zgodilo, če je temu tako? Nisem nedolžen,
obrekljivec sem, lažem,
sužnja Drugega, čeprav se zdi, da zdaj govori logos,
sužnja logosa, kar je seveda
podtaknjeno, infiltrat, ker nisem
človek duha, ne pripadam petrificiranim fiktivnim oblakom. Moral 
bi vedeti,
ampak treba se je spopadati, za tišino
se je treba, to je ena trdoživa žival,
vedno znova zbrcati s sebe vsiljeni vojaški plašč, prikaže se
glavica močerada ali odštekana misel. Ampak plašč,
trdoživa stonoga v jeziku zoologije. Klopi, škampi in te zadeve.
danes ni moderno, prašna cesta
v gozd, ampak gozd ni več skrivnosten, kot je
bil prvič, ko sem stopil v neznano. Ob cesti nekaj narcis,
to je preveč komplicirano, da bi
kljub po več kot desetletnem ubadanjem s tem
ponudilo izhod. Izhoda ni.
Izhod je slepa ulica,
zid, ki zapira z vseh strani
(kaj pa iščeš izhod). Ne samo v konkretnem primeru,
ampak generično, v vseh primerih. Stop. Ne zaradi tega, kaj bom
pripisala prijateljicam, umazano izmišljotino, divjo kleveto,
morda pa tega nisem napisal jaz, morda sem prepisal, morda od
Alice Munro, ne da bi vedel, kdaj je do tega prišlo, se naknadno
vključil v pogovor ali ga celo zapisal.
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Zapisal sem, to odreši,
len sem, ne rečem, verjetno sem len.
lenoba ni prava beseda, tudi flaner ne. Svobodno delo, se komu kaj 
sanja.
Morda bi moral priznati, da sem grd. Morda sem vse
zmaličil, zajebal, morda danes ni tisti dan, ki je danes,
in je ta dan, ki je danes. Ts ts ts,
močeradci se pozibavajo, hočejo nože,
ts ts ts
ts ts ts
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Iztok Osojnik
Distanca in melanholija v 21. stoletju

Distanca je bit poezije. Šele z notranjo distanco se pojavi člo-
vek v svoji tišini in praznini. Distanca je onkraj etičnega, kar je 
posebna oblika svobode, ki ni nasilna. Pisati poezijo tako, da ne 
pišeš poezije, ker poezija se piše ali ne piše sama, umetna inteli-
genca gor ali dol. Poezija v času tehnosfere (21. stoletja) je samo 
bistvo tehnosfere, tista spodletela točka, ki je ni mogoče odpraviti 
s komputabilnostjo (z računskim reševanjem problemov). Videzi/
identifikacije so vedno kraljevali in bodo tudi v bodoče, čeprav se 
človek sprašuje, zakaj naj bi se stroji umetne inteligence ubadali z 
igro električnih impulzov, ki ne gradijo smisla in jih spravljajo ob 
pamet (računanja). Vprašanje 21. stoletja, prihajajočega časa. Di-
stanca kot bit poezije nikakor ni nič marginalnega, ni manko na 
obrobju, prikrajšanost, ampak je zadovoljitev, potešitev nepriča-
kovanega, postajanje, prihod. Umetna pulzija kot bit predstabil-
nega kaosa, ki kristalizira v metastabilno ravnotežje, ki se (lahko) 
v vsakem trenutku menja, je kibernetičen algoritem informacij-
ske avtopoetike, ki jo prav tako pogojuje manko (Turingov stroj), 
vendar ne gre za zadovoljitev stroja produkcije, ampak za učinek 
na subjekta recepcije, v kolikor bo človek še obstal kot bralec po-
ezije. Stroji to zagotovo ne bodo. Najbrž bodo eksperimentirali na 
polju poetičnega informacijskega nesmisla, ki ga izvorno poetično 
dekonstrukturira notranja distanca kot odsotnost identifikacije, to 
velja tudi za poetiko nepragmatičnosti, in iskali nove rešitve za ra-
zvoj algoritma kaosa (nadgradnjo tistih iz teorije kaosa). Vprašanje 
(jezika kot hiše) biti jih ne bo vznemirjalo. Niti vprašanje estetske-
ga doživetja oziroma poetičnega objekta. Dvomim, da tega bodoči, 
genetsko reformirani človek, ne bo več zaznaval ali pogrešal. Mis-
lim, da biogenetski inženiring zaradi pragmatičnih razlogov ustre-
znega dela človeške DNK vijačnice ne bo amputiral, da ne rečem, 
lobotimiziral kot motečega, odvečnega in nepotrebnega sploh od 
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kar vemo, da možgani delujejo plastično, koordinirano, celovito. S 
tem bi namreč človeka dokončno odrezal od njegove biti, ki ni nič 
duhovnega, da ne bo prišlo do kakšnih nesporazumov. Po drugi 
strani to apelira na ali celo stopnjuje zahteve po dovolj občutljivi 
senzibilnosti biti, ki bo tozadevno kompatibilna razvoju umetnega 
življenja in umetne intuicije. Ampak vse to je na delu že zdaj. Av-
topoetičnost tehnosfere izpostavlja delovanje inteligentnega stroja 
in razvoj omenjenih potenc, ne pa estetiko izdelkov. Stroj se bo v 
to igro vključil na ravni (samo)produkcije, ne pa na ravni zadovo-
ljevanja človeške biti ali svoje konzumacije. V tem je razlika, ki je 
zaradi „pozabe biti“ zakrita, zaradi česar je pozornost v napačni 
smeri usmerjena k izdelkom, ki so samo sled procesa, ne pa v nje-
gov performativ.

Melanholija je po definiciji poudarjena otožna zamišljenost, 
ki po eni strani meji na poetično kontemplacijo po drugi strani pa 
na (bolezensko) depresijo. Med zanosom in bolečino ali celo ma-
nijo. Je ujetost v klešče neizpolnitve. Obstaja sloviti bakrorez, ki 
prikazuje angela melanholije. Dürerjevo grafiko lahko po pomenu 
postavimo ob bok Kleejevi sliki Angelus Novus, ki ga je Walter Be-
njamin prepoznal kot angela drugačnega razumevanja zgodovine. 
Dürer je dobro poznal stanje mučnih misli, ki so ga na primer v 
renesansi razumeli kot bolezensko stanje. V Firencah v 15. stoletju 
je filozof Marsilio Ficino trdil, da so intelektualci, nadarjene in k 
notranjemu premišljevanju usmerjene duše še posebej nagnjeni k 
bolezni melanholije. Tudi Leonarda da Vincija so mučili hudi na-
padi melanholije. Melanholijo so mnogi avtorji (Chaucer, Weiditz, 
Brueghel, and Teniers) povezovali z alkimisti, kot je jasno razvidno 
tako na Dürerjevi gravuri kot tudi na treh upodobitvah melanholije 
Lucasa Cranacha. Upodablja stanje nekoga, ki je obtičal v slepi ulici. 
Melanholijo sodobne feministične študije (Judith Butler) razlagajo 
kot izkušnjo nesrečne ljubezni. Stanje zavedanja nemoči, nesmisla 
premišljevanja o tem in nemoči, da o tem ne bi premišljeval. Ne gre 
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zgolj za ujetost v jalovo premišljevanje, ampak za eksistencialno 
stanje, ki presega raven in nadzor zavesti, za izkušnjo nelagodja, ki 
ga žene stroj nezavedne zadovoljitve. Gre za naslado, za nezavedno 
zadovoljitev, kljub temu da jo alkimist sam doživlja kot skrajno 
obupno nezadovoljitev. Nezavednega ne intrigirajo zunanje zado-
voljitve zavestnih ugodij, ampak spiralni, užitek popačene inten-
zivnosti melanholičnega stanja, ki proizvaja samo sebe. Nesrečna 
ljubezen je sprožilec tega procesa melanholičnega ob zid pritisnje-
nega obupa, ki v sprevrženem smislu zadovoljitve nezavednega (in 
nelagodja na zavestni ravni) poganja velike ustvarjalne presežke. 
Spomnimo se Prešerna in njegove „melanholije“, ki je ustvarila 
tako Sonete nesreče kot Sonetni venec. In mota, v katerem je jasno 
izrazil željo po tem, da bi se melanholija spet vrnila. V milejši obliki 
bi v isti krog lahko uvrstili tudi Cankarjevo hrepenenje.
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LIRIKONFESTOVIH 60

2018

NAJBOLJŠI SLOVENSKI POTOPISI XXI. ST.

krilata želva

Pesem za Sinin džan 
(Založba Pivec, 2017)

Dragan Potočnik
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NAJBOLJŠI SLOVENSKI POTOPISI XXI. ST.

krilata želva

Na kraju zapisano 6: Solovki, Rusija, 19. 7. 2017 
(Beletrina, 2017)

Aleš Šteger
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Lirikonfestovo podnebje 2019

MEDNARODNI LIRIKONFEST 
VELENJE 2019

FESTIVAL LIRIČNEGA IN POTOPISNEGA OBČUTJA
REZERVAT ZA POEZIJO

International Lirikonfest Velenje 2019

XVIII.
MEDNARODNO

KNJIŽEVNO SREČANJE

Prepletenost melanholije in domotožja 
kot izhodišče za mednarodno

literarno/jezikovno posredovanje?
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REZERVAT ZA POEZIJO
POETRY RETREAT

Festival liričnega in potopisnega občutja
Festival of Lyrical and Travelogue Sensibility
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častni naslov

ambasador slovenske književnosti in jezika

PRETNARJEVI NAGRAJENCI 2004–2019 
AMBASADORJI SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI IN JEZIKA PO SVETU

FESTIVALNE NAGRADE IN PRIZNANJA 2019

MEDNARODNA 
PRETNARJEVA NAGRADA

2004
2005
2006 
2007
2008 
2009
2010 
2011 
2012
2013
2014
2015 
2016
2017
2018

2019

– Ludwig Hartinger (Avstrija)
– František Benhart† (Češka)
– Gančo Savov (Bolgarija)
– Bożena in Emil Tokarz (Poljska)
– Kari Klemelä (Finska)
– Matjaž Kmecl (Slovenija), Andrej Rozman (Slovenija)
– Nadežda Starikova (Rusija)
– Peter Scherber (Nemčija/Avstrija)
– Evgen Bavčar (Francija), Orsolya Gállos (Madžarska)
– Nikollë Berishaj (Albanija)
– Zdravko Kecman (Republika Srbska/BiH)
– Karol Chmel (Slovaška)
– Zvonko Kovač (Hrvaška)
– Joanna Pomorska (Poljska) 
– Peter Kuhar (Slovenija/Češka)
    in Lenka Kuhar Daňhelová (Češka)

– Metka Lokar (Slovenija/Kitajska)
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Dr. Tone Pretnar (1945–1992), literarni teoretik – verzolog, 
polonist, prevajalec in pesnik. Doštudiral slovenščino in ruščino v 
Ljubljani ter doktoriral v Varšavi. Bil je lektor v Gradcu in Krakovu, 
docent za primerjalno slovansko književnost na ljubljanski Filo-
zofski fakulteti in gostujoči profesor na univerzi v Katovicah. Ob-
javljal je v slovenskem, poljskem in jugoslovanskem strokovnem in 
poljudnem tisku ter sodeloval pri znanstvenih srečanjih in v raz-
iskovalnih skupinah v domovini in tujini. Ukvarjal se je z zgradbo 
slovenskega verza in zgodovino prevajanja, zlasti pesniškega, in 
s poljsko-slovenskimi literarnimi stiki. Prevajal je iz poljščine in 
drugih slovanskih jezikov, pa tudi iz slovenščine v poljščino. Pre-
vedel je izbore mnogih pomembnih poljskih in nekaterih drugih 
avtorjev. Je soavtor učbenika slovenščine za Poljake in slovensko
-poljskega slovarja. S pedagoškim, raziskovalnim, prevajalskim in 
literarnopublicističnim delom je postal vodilni, v obe smeri delu-
joči posrednik med slovensko in poljsko literaturo in kulturo. Pisal 
je tudi priložnostne pesmi, t. i. grafomanije, večinoma lahkotno 
humorne, z igrivim obvladovanjem tradicionalnih verznih in ki-
tičnih vzorcev.

Kulturno delovanje dr. Toneta Pretnarja uzavešča vzor med-
narodno zaslužnega razširjevalca slovenske književnosti in jezika 
po svetu, ki jim od 2004 na mednarodnem književnem srečanju v 
Velenju oz. od 2008 na Mednarodnem Lirikonfestu Velenje izka-
zujemo s Pretnarjevo nagrado oz. častnim naslovom ambasador 
slovenske književnosti in jezika javno zahvalo in priznanje.
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Mednarodna Pretnarjeva nagrada (MPN) ambasadorjem slo-
venske književnosti in jezika (ASKJ), podeljevana (na pobudo pesnika 
Iva Stropnika, mdr. študenta T. P.) od leta 2004 na mednarodnem 
književnem srečanju v Velenju (Herbersteinsko/Lirikonfest), je 
osrednja slovenska zahvala (za trajnejše, večletne ali enkratne po-
membne 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 Pretnar-
ja svetovljansko prizadevajo za seznanjanje s slovensko literaturo, 
slovenskim jezikom in slovenskimi književniki. Je mednarodno pri-
znanje tistim kulturnim posrednikom, ki izven Republike Sloveni-
je, 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 spo-
znavanjem in prevajanjem novejše slovenske umetniške literature, 
spodbujanjem in organiziranjem učenja slovenščine ter prevajanja 
slovenske književnosti, uveljavljanjem sodobnih slovenskih knji-
ževnikov med drugimi narodi ipd.). Z MPN oz. častnim naslovom 
ASKJ mdr. izkazujemo priznanje pomembnemu delu zaslužnejših 
slovenskih lektorjev na lektoratih slovenskega jezika po svetu ter 
učiteljev slovenščine v narodno manjšinskih, izseljenskih, migra-
cijskih, večkulturnih, diplomatskih idr. interesnih okoljih. – Izborna 
merila vrednotijo vsa področja književnega oz. književniškega delo-
vanja in ustvarjanja, s katerim je izkazano pomembno mednarodno 
povezovanje in uveljavljanje slovenske literature in jezika. Predla-
gani kandidati so lahko osebe katerega koli državljanstva na svetu 
(tudi osebe brez državljanstva).
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Partnerska organizatorja na-
grade oz. podelitve častnega am-
basadorskega naslova v progra-
mu mednarodnega Lirikonfesta 
sta Ustanova Velenjska knjižna 
fundacija in književna asociacija 
Velenika. Večletni glavni pokro-
vitelj nagrade/častnega naslo-
va je Mestna občina Velenje; v 
programu Lirikonfesta jo sofi-
nancira Javna agencija za knjigo 
Republike Slovenije. – S spreje-
mom Pretnarjevih nagrajencev se 
pridružuje Občina Tržič (domači 
kraj T. Pretnarja). – Nagrada je 
častna, izkazana s festivalno li-
stino in umetniškim bronastim 
kipom (stvaritev akad. kiparja Ju-
rija Smoleta).
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REZERVAT ZA POEZIJO
POETRY RETREAT

Festival liričnega in potopisnega občutja
Festival of Lyrical and Travelogue Sensibility
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2019

AMBASADORJI SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI IN JEZIKA PO SVETU

mednarodna Pretnarjeva nagrada

Metka Lokar
(Slovenija/Kitajska)

LIRIKONFESTOVIH 60
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osebni fotoarhiv
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Ustanova Velenjska knjižna fundacija 
Mednarodni Lirikonfest Velenje 2019 / XVIII. mednarodno književno srečanje

Akademija Poetična Slovenija

večletna glavna pokrovitelja

Mestna občina Velenje
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije

podeljujejo

SLOVENSKI LEKTORICI/UČITELJICI

mag. Metki Lokar

mednarodno

Pretnarjevo nagrado 2019

za večletno poučevanje, posredovanje in širjenje slovenskega jezika, 
literature in kulture na Kitajskem; vzpostavljanje slovensko-kitajskih 

jezikovnih in kulturnih stikov ter mednarodnopovezovalno delo

SLOVENSKO ZAHVALO S ČASTNIM NASLOVOM

ambasadorka slovenskega jezika,
literature in kulture
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Mednarodna Pretnarjeva nagrada 2019 – častni 
naslov »ambasadorka slovenskega jezika, literature in 
kulture« na Kitajskem – Metki Lokar – slovenski lekto-
rici/učiteljici na Fakulteti za evropske jezike in kulture na Pekin-
ški univerzi za tuje študije – v zahvalo za večletno poučevanje, 
posredovanje, širjenje slovenskega jezika, literature in kulture na 
Kitajskem; vzpostavljanje slovensko-kitajskih jezikovnih in kul-
turnih stikov ter mednarodnopovezovalno delo

Metka Lokar, slovenistka in umetnostna zgodovinarka. Leta 
1997 je na ljubljanski FF diplomirala iz sodobne slovenske književ-
nosti 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 Uni-
verze 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 raziskova-
njem etnično-migracijskih dinamik v prostoru nekdanje Jugoslavije 
ter medkulturnih odnosov. Nekaj časa je živela na Kosovu. Na Podi-
plomski 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 Ki-
tajskem in v okviru lektorata Centra za slovenščino kot drugi in 
tuji jezik že šesto leto poučuje slovenščino na Fakulteti za evrop-
ske jezike in kulture na Pekinški univerzi za tuje študije, tj. eni 
osrednjih in tudi najstarejših kitajskih jezikoslovnih univerz (zna-
ni 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 
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takšni, kot je Yuan Fan, ki si je za diplomsko nalogo izbrala Sreč-
ka 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, tka-
nje 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 kul-
tur najmanj dveh narodov. Za izkazano vse to Metki Lokar z med-
narodno Pretnarjevo nagrado podeljujemo častni naslov »amba-
sadorka slovenskega jezika, literature in kulture na Kitajskem«.
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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 skriv-
nostna, 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 pre-
ljubega 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, wai-
guren, 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 sre-
čanje 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 biva-
nje 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 pričakova-
li. Z vzpostavljanjem nove Svilne ceste – omenjam, ker se dotika 
tudi Slovenije – kliče iz pozabe tisočletne modrosti stare, staro-
davne Svilne ceste. Če so nekdaj trgovci na svojih popotovanjih z 
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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 izme-
njevanje 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, izobraževa-
nja in kulture v najširšem pomenu besede. S pospešenim učenjem 
jezikov. S spodbujanjem pristnih človeških stikov. Z brisanjem ste-
reotipov 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.

Podatek, da Pekinška univerza za tuje študije, ki je prva na 
Kitajskem odprla slovenistični oddelek, danes poučuje že skorajda 
stotnijo jezikov z vseh koncev sveta, zato ni presenetljiv. Prav tako 
ne podatek, da je med njimi skoraj že deset let tudi slovenščina. 
Slovenistike na tem koncu sveta zadnje čase rastejo skoraj kot gobe 
po dežju in bodo še. Vsaj tako je videti. Skoraj vsako leto se odpre 
kakšen nov program, na treh univerzah smo že, delujoči različno, 
a vsi z eno in isto nalogo – naučiti kitajske študente slovensko, 
jim približati Slovenijo in slovensko kulturo, ob tem pa čim bolje 
spoznati in spoštovati njihovo.

Kako to naredimo, je odvisno od marsičesa – od vrste pro-
grama, pričakovanj univerze gostiteljice, od študentov, predvsem 
pa od nas, lektorjev, učiteljev, ki bi se morali zavedati, da moramo 
svoj jezik in z njim kulturo v tujino posredovati rahločutno, pozor-
no, s premislekom, predvsem kar se da odgovorno. Na Kitajskem 
ali kje drugje po svetu, vseeno je, saj naši študentje brez izjeme 
vanju vstopajo s prvo naučeno slovensko besedo in ob prvem sre-
čanju z nami.
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Ne glede na to, kje v tujini smo, skupaj s študenti premaguje-
mo razdalje. Razbiramo simbole in njihove pomene, kot jih pozna-
mo iz svojih kultur. Iščemo razlike in v razlikah podobnosti. Zbira-
mo besede, iz njih sestavljamo povedi, iz povedi besedila. Grizemo 
slovnična pravila. Govorimo o zgodovini, o sedanjosti, o vzorcih, 
ki jih živimo, prelistavamo novice, gledamo filme, se gremo gle-
dališče, poslušamo glasbo, beremo prozo, poezijo, razčlenjujemo, 
vzporejamo, kar je sploh pomembno, in skušamo razumeti, ujeti 
bistvo. Vse to, da bi se čim bolje spoznali.

Ob tem je prav, da se kot posredniki slovenskega jezika, li-
terature in kulture v tujini kdaj pa kdaj postavimo pred ogledalo, 
ki nam ga nastavlja okolica, in se – od zunaj – zazremo vase. Le 
tako lahko daleč od doma ohranimo (samo)kritičnost in primerno 
distanco do tega, kar predstavljamo. Zategnemo vajeti zanosu, če 
podivja v navalu čustev – sreče in ponosa na eni ali pa melanholije 
na drugi strani. Kot tak nam pri delu ni najboljši prijatelj, saj briše 
prepotrebno objektivnost, če nam vendarle kdaj pomaga pri izbiri 
gradiva in poudarkih, ki se nam zdijo pravi, pa ni nič narobe. Ker to 
pomeni, da delamo pošteno in s srcem.

LIRIKONFESTOVIH 60 / Metka Lokar / Mednarodna Pretnarjeva nagrada ASKJ 2019
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Lirikonfestovo podnebje 2019

MEDNARODNI LIRIKONFEST 
VELENJE 2019

FESTIVAL LIRIČNEGA IN POTOPISNEGA OBČUTJA
REZERVAT ZA POEZIJO

International Lirikonfest Velenje 2019

XVIII.
MEDNARODNO

KNJIŽEVNO SREČANJE

Distanca mednarodnega posrednika do 
jezika in literature, ki ju posreduje iz 

enega kulturnega prostora v drugega?



192

REZERVAT ZA POEZIJO
POETRY RETREAT

Festival liričnega in potopisnega občutja
Festival of Lyrical and Travelogue Sensibility
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FESTIVALNE NAGRADE IN PRIZNANJA 2019

Mednarodno

AKADEMIJA POETIČNA SLOVENIJA

LIRIKONOV ZLÁT

mednarodno festivalno-revijalno književno priznanje/plaketa
za vrhunske revijalne prevode poezije XXI. st.
v slovenščino ali iz slovenščine v druge jezike,

z izbranimi objavami v festivalni antologiji Rp. Lirikon21

PREJEMNIKI 2007–2019 

2007
2008 
2009
2010 
2011 
2012
2013
2014
2015 
2016
2017
2018

2019 

– Andrej Medved (SI) 
– Mateja Bizjak Petit (FR) 
– Draga Rinkema (SI/NL), Urška Zupanec (SI) 
– Peter Kuhar (SI/CZ) 
– Tanja Petrič (SI) 
– Andrej Pleterski (SI) 
– Željko Perović (BA/SI), Lenka Daňhelová (CZ)
– Namita Subiotto (SI)   
– Daniela Kocmut (SI/A), Andrej Pleterski (SI) 
– Mateja Komel Snoj (SI)
– Katja Zakrajšek (SI), Urška Zupanec (SI)
– Maruša Mugerli Lavrenčič (SI)

– Barbara Pregelj (SI)
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Bronasta plaketa Lirikonov zlát;
stvaritev akad. kiparja Jurija Smoleta
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Lirikonov zlát, ki ga od leta 2007 na Akademiji Poetična 
Slovenija podeljuje Velenjska knjižna fundacija oz. Mednarodni 
Lirikonfest Velenje, je mednarodno festivalno književno priznanje 
za vrhunske revijalne/festivalne prevode novejše poezije (za od-
rasle) v slovenščino ali (razpisno bienalno) iz slovenščine v druge 
jezike (oboje z izbranimi objavami v festivalni antologiji Rp. Liri-
kon21).

Večletni glavni pokrovitelj priznanja (v revijalnem programu 
Rp. Lirikon21) je Mestna občina Velenje; v programu Lirikonfe-
sta ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije. 
– Priznanje je častno, izkazano s festivalno listino in umetniško 
bronasto plaketo (stvaritev akad. kiparja Jurija Smoleta).
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REZERVAT ZA POEZIJO
POETRY RETREAT

Festival liričnega in potopisnega občutja
Festival of Lyrical and Travelogue Sensibility
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2019

PREVAJALCI POEZIJE XXI. ST.

Lirikonov zlát

Barbara Pregelj

LIRIKONFESTOVIH 60
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osebni fotoarhiv
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Ustanova Velenjska knjižna fundacija 
Mednarodni Lirikonfest Velenje 2019 / XVIII. mednarodno književno srečanje

Akademija Poetična Slovenija

večletna glavna pokrovitelja

Mestna občina Velenje
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije

podeljujejo

SLOVENSKI KNJIŽEVNI PREVAJALKI  

dr. Barbari Pregelj

Lirikonov zlát 2019

za vrhunske revijalno-festivalne prevode
poezije XXI. st. iz španščine v slovenščino

(pesmi Lawrenca Schimela in Francisca Tomsicha),
predstavljene v festivalni antologiji Rp. Lirikon21 (2019)

MEDNARODNO 
FESTIVALNO-REVIJALNO KNJIŽEVNO PLAKETO 
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Barbara Pregelj (1970) je doktorica literarnih ved in prid-
ružena profesorica na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi 
Gorici. Raziskuje predvsem različne vidike recepcije španske lite-
rature v slovenski književnosti, traduktološka vprašanja, mladinsko 
književnost in literarno interpretacijo. Deluje tudi kot prevajalka in 
kulturna promotorka, sodna tolmačka ter glavna urednica na za-
ložbi 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 bi-
bliografija 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, ro-
man baskovske avtorice Arantxe Urretabizkaie, antologijo sodobne 
baskovske poezije (v tisku) in crossover besedilo Laž katalonske av-
torice Care Santos.
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Barbara Pregelj

ČAS PREVODA (V OBDOBJU TEHNOLOGIJE) je omejen. Zastaral 
naj bi še hitreje kot izvirno avtorsko delo, a ker so temeljni gradni-
ki 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 drža-
votvorna tradicija, bolj so ti časi med seboj prepleteni. Umetniška 
besedila pa imajo tudi svoj specifičen čas, ki ni povezan le s krono-
topom, 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 mogoč-
no 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, 
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vsaj tiste, kakovostnejše. In tem sem še posebej hvaležna, ker ustav-
ljajo 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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MEDNARODNI LIRIKONFEST 
VELENJE 2019

FESTIVAL LIRIČNEGA IN POTOPISNEGA OBČUTJA
REZERVAT ZA POEZIJO

International Lirikonfest Velenje 2019

XVIII.
MEDNARODNO

KNJIŽEVNO SREČANJE
Kako pesnik ohrani distanco

pri svojem ustvarjanju, da ne zaide
v lastno ponavljanje, palimpsestnost,

oz. da ne zdrsne v neizvirnost,
posnemanje tujega?
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REZERVAT ZA POEZIJO
POETRY RETREAT

Festival liričnega in potopisnega občutja
Festival of Lyrical and Travelogue Sensibility
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FESTIVALNE NAGRADE IN PRIZNANJA 2019

Vseslovensko

AKADEMIJA POETIČNA SLOVENIJA

VELENJICA - ČAŠA NESMRTNOSTI

književna nagrada
za vrhunski desetletni slovenski pesniški opus,

ki pomembno zaznamuje umetniško literaturo XXI. st.

NAGRAJENCI 2006–2019

2006 
2007
2008 
2009
2010 
2011 
2012
2013
2014
2015 
2016
2017
2018

 

– Andrej Medved (p. n.)
– Milan Vincetič
– Milan Dekleva 
– Vinko Möderndorfer
– Boris A. Novak 
– Milan Jesih 
– Peter Kolšek
– Zoran Pevec
– Esad Babačić
– Maja Vidmar 
– Peter Semolič
– Tone Škrjanec
– Iztok Osojnik 
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Nagradni
bronasti kip

Velenjica - čaša 
nesmrtnosti;

stvaritev akad. kiparja 
Jurija Smoleta
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velenjica - čaša nesmrtnosti, ki jo od leta 2006 na Aka-
demiji Poetična Slovenija podeljuje Velenjska knjižna fundaci-
ja oz. Mednarodni Lirikonfest Velenje, je vseslovenska književna 
nagrada za vrhunski desetletni slovenski pesniški opus (za odra-
sle) v XXI. st., ki pomembno zaznamuje novejšo slovensko ume-
tniško literaturo in je v zadnjih desetih letih (med 2009/2010 in 
2019) avtorsko izkazan z najmanj dvema knjižno objavljenima 
izvirnima (slovenskima) vrhunskima pesniškima zbirkama za 
odrasle, najmanj enim samostojnim knjižnim prevodom poezije 
za odrasle (izdano v tujini) ter najmanj eno predstavitvijo v Rp. 
Lirikon21 oz. na Lirikonfestu. Sosvet za nagrado vrednoti pri iz-
boru nagrajenca tudi avtorjevo celovito osebnostno držo.

Nagrada je istemu pesniku/pesnici praviloma podeljena samo 
enkrat (izjemoma dvakrat za vrhunski pesniški opus v novih de-
setletjih).

Večletni glavni pokrovitelj nagrade je Mestna občina Velenje; 
v programu Lirikonfesta jo sofinancira Javna agencija za knjigo 
Republike Slovenije.

Nagrada je izkazana s festivalno listino in umetniškim brona-
stim kipom (stvaritev akad. kiparja Jurija Smoleta) ter od leta 2013 
pospremljena z nagradno knjižno izdajo »50 izbranih pesmi« iz 
nagrajenčevega desetletnega pesniškega opusa za odrasle v XXI. st.

V letu 2019 (ob 60-letnici mesta Velenje in »polnoletnosti« 
Lirikonfesta) je nagrada denarna (3.000 eur). – Denarna nagrada 
je predvidena tudi v prihodnje.
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enaindvajset 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

LIRIKONFESTOVIH 60
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štirje ožje nominirani
za nagrado velenjica - čaša nesmrtnosti (2019/2020)*
* dvoletna nominacija (2019 in 2020)

(navedeni po abecedi)

Lidija Dimkovska, Miklavž Komelj,
Barbara Korun, Uroš Zupan
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Cvetka Bevc
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LIRIKONFESTOVIH 60 / Cvetka Bevc / širša nominacija za nagrado velenjica - čaša nesmrtnosti 2019

Cvetka Bevc 
VODILO

Ne potrebuješ tišine, da boš zaslišal moj glas.
Sredi podivjanih misli se ti bom oglasil
kot odmev jeklene neizpodbitnosti.

Moral se boš prebiti skozi somrak vsega
izrečenega, napisanega, prebranega,
se pognati v zarotitve morja in leči med zaklinjanja ptičev,
da boš odkril kamro, napolnjeno z mivko,
kamor sem kot otrok napisal prvo besedo.

Nekega dne boš moral iz nje zgraditi svoj stolp

To ti bodo vodilo, za katerega me prosiš,
kadar ubijaš noč kot nadležnega komarja
in hočeš nahraniti svojo glad z vsebino iz konzerve,
na kateri je nalepljena fotografija starega pesnika.

Razbij že vendar ključavnico na vratih,
oropaj besede njihovih imen,
da boš zavonjal omamo kamnov
in jim podaril njihov obstoj.
Daj, odstrani misel na poraze,
to slaščica demonov, ki pesniku hočejo
izpuliti srce, kadar odstira kopreno črk.

Ne skrbi. Demoni nikoli ne tvegajo svoje kože.
Čez majavo obrobje neba ne morejo za tabo.
In tam se besede ljubijo še v mrzlem objemu oblakov.
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Pa saj veš. Tako kot jaz boš plaval pod zemljo,
da boš znal hoditi po vrhovih. Najini čevlji morajo biti
ranjeni kot morje, ki je pogoltnilo Ikarja.

Nobenega drugega izhoda ni.

(iz cikla Pisma starega pesnika)
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Cvetka Bevc 
(NE)IZREČENO
(iz cikla Pisma starega pesnika)

Na moji postelji številčnica
ždi, žuljava od neštetih lun.
Bolje od njenega časa poznam
kožo, mojo belo kožo dečka,
pomočnika umirajočega mila.
On zna na pamet čutiti vodo,
s katero si trdo spiram telo.

Pojdiva na sprehod, mu pravim,
steciva med čudesa besed,
poglej, bleščim se od gub,
ki naju odrešijo molka.

Zvenenje pod lobanjo ne bo več
igralo prividov, resničnih le,
kadar bova stisnila zobe.
Dovolj je trenja v kotih kosti,
kjer bivaš v razkošju tišine.

Daj, zakriči o njegovem sopenju,
roki v hlačnem razporku, sluzi,
ki jo je kot smrkelj obrisal v zlikan robček.

Jezik se tako rad potopi v neizrečeno,
daljo odvzame daljavi, ranjeni od leta ptice.
Ščebetaj, tvegaj, tokrat se besede ne bodo zvečerile.
Ne bodi kot prhka zemlja.
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Že jutri se lahko kot jaz znova rodiš pod njeno težo.
Spregovori z ustnicami, oropanimi nasmehov,
žejnimi sončeve krvi od tistega dne,
ko si moral za strica ustvariti imena za temo in njegov smeh.

Ni pomembno, da ti besede
razpadajo na zloge in krik.
Vseeno mi lahko zapoješ pesem.

Potem ti bom pokazal, da nebo
zate nikoli ni izgubilo zvezd.
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LIRIKONFESTOVIH 60 / Primož Čučnik / širša nominacija za nagrado velenjica - čaša nesmrtnosti 2019

Primož Čučnik 
Zgodnja pomlad, Hopkins

Dežela sredi marca, ko jo premika burjast veter,
po cesti vrtinči polivinilasto vrečko, za kak meter –
sem in tja – se znajdemo v vlogi skritih suflerjev,
bele vijolice ob robu podeželskih parterjev –
in publika vejnatih kostanjev, brez, oskubljena
spremlja naštudirano predstavo, ki je tako priljubljena,
da skandira – nič s pomladjo se ne meri po lepoti.
Nič – skopneli kupi dreka, znani po svoji grdoti,
ne sence, ki mečejo prezence volov, bran, ostrog,
ne vozovi na premieri, v oseh vrteči častni krog,
ne pomembneži, balkoni ciklam, izbrani seznami …
Kar je za pesnika ekstaza – sezona nad sezonami –
je za igralca erozija – njegove vloge so minule –
na regratove liste v skledi smo posuli primule.

(Kot dar, 2011)
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Primož Čučnik 
SEDEM KILOMETROV PESMI

Oko
ne pozna
razgledov.

Megla
ne pozna
rži.

Slana
ne pozna
rose.

Cesta
ne pozna
poti.

Pločnik
ne pozna
podplata.

Kazalci
ne poznajo
ur.

Ljudstvo
ne pozna
pesnikov.

(Mikado, 2012)
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Primož Čučnik 

BIL SEM ROJEN zato imam
veliko povedati
o svetu svojih
odločitev še pred rojstvom
sem si izbral
majhen jezik

v katerem me bodo
razumeli govorci
majhnih jezikov
bolje občutijo težo
vsake črke
moje besede nosijo

to težo lahkosti
na sebi in skozi eone
ker sem kos
še nerojenega telesa
in hkrati mnogih rojenih
teles in trupov in stebel

preživeti v majhnem
jeziku pomeni
potiskati odločitve
brez odločanja o tem
kaj je predestinirano
v določitvah na
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ravni govorci me bodo
razumeli ker nimam
veliko povedati
o težnosti medtem
ko me odnaša sem in
tja kot vesoljsko listje

kjerkoli bi lahko bil
rojen kjerkoli bi se
lahko olistal

(Piš čez sen, 2019)
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LIRIKONFESTOVIH 60 / Lidija Dimkovska / ožja nominacija za nagrado
velenjica - čaša nesmrtnosti 2019/2020

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
Kakšno distanco do jezika ima avtor, ki (ne) ustvarja v svo-
jem maternem jeziku?

Pišem v svojem maternem jeziku, toda ne tam, kjer se jezik go-
vori, ampak v tujini oz. novi domovini. Tako kot jaz, tudi moj materni 
jezik je tujec, (črno na belem) imam tudi državljanstvo nove domovi-
ne, za razliko od mojega maternega jezika, ki ima le moje osebno dr-
žavljanstvo. Govorim tudi v ne-maternem jeziku nove domovine, moj 
jezik v novi domovini govori le v meni ter iz mene in z mano. Če bi ga 
rada slišala, ga moram sama izgovarjati in govoriti – v pisavi, v knji-
gah, na spletu, na Vibru ali s hčerko v Ljubljani. Moj materni jezik se s 
časom spreminja, tako kot vsak drug jezik, sama pa tisoč kilometrov 
stran od izvora njegove stabilnosti in spreminjanja, kot vem in znam, 
lovim njegove zvoke, nove besede, dodatna pravopisna pravila, spre-
menjene jezikovne obrazce, modernizacijo jezika – tako z resničnimi 
pristopi kot tudi z življenjskimi, lingvističnimi, literarnimi triki. Moj 
materni jezik je v novi domovini kot vodnjak, ki grozi, da bo usahnil. 
Globoko se moram skloniti vanj, da bi zajela vodo. Včasih padem tudi 
na dno kjer posrkam zadnje kapljice njegovega življenja. Ko pa sem v 
njegovem izviru, se vržem vanj z vsem bitjem in goltam in požiram 
njegove valove in slapove. Moj materni jezik je hiša mojega bitja, vanj 
vstopam, kakor se mi zahoče in kakor se počutim, brez bontona, pre-
mišljevanja ali pripravljenosti. Pred drugimi jeziki globoko zajamem 
sapo, si poravnam oblačila, popravim lase in pozvonim ali potrkam. 
Če mi odprejo, vstopim. V maternem jeziku vstopam kadarkoli, bo-
disi s ključem, ki mi visi okrog vratu duše ali brez: naravnost skozi 
votlinico ključavnice. Vrata lahko tudi razbijem, pa nič ne bo narobe, 
saj so moja. Moj materni jezik je moja last, moje imetje, moj dom: 
lahko v njem in z njim počnem, kar hočem. Če samo pomislim, da 
bi se morala tudi z maternim jezikom prej pripravljati za obisk, naj 
je napovedan ali ne, za vstop ali za pisavo, bi me popadel strah, ne-
gotovost, nepripravljenost, celo odpor. Obisk bi odpovedala, zbežala 
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izpred vrat, odvrgla beležko brez enega samega napisanega stavka. 
Sama sebi bi se odtujila, kaj šele pisavi. Razdalja med mano in jezikom 
bi bila za moje bitje usodna. Moj materni jezik lahko počne z mano, 
kar hoče, enako kot jaz počnem z njim, ko pišem, ne vem, ali sem jaz 
tista, ki jezik peljem v določeno smer ali jezik mene. Oblikujem jezik, 
ki me oblikuje. Če se odpovem mojemu maternemu jeziku, se bom 
odpovedala otroštvu, mladosti, babici Vetki, bolnemu jagenjčku, ki 
sem ga hranila z mlekom v steklenički in mu potihoma pela pesmice, 
kozi Packi, ki me je brcnila in sem jo užaljeno okregala v vzhodnem 
narečju, učiteljici Slobodanki, ki je odkrila moje pesnjenje, Blažeju 
Koneskemu, ki sem ga srečala le enkrat v življenju, a je v njem ostal 
za vedno, Oliveri Nikolovi, ki je postala moja literarna mati, takoj ko 
je napisala Zokija Pokija, s katerim sem zrasla, in njegova najboljša 
prijateljica je bila tudi Lidija, svoji prvi ljubezni, vsem, ki so se rodili, 
živeli in umrli v moji zavesti, vsej literaturi in kulturi, ki me je obliko-
vala, Bogu, s katerim govorim le v maternem jeziku, vsem in vsemu. 
Razdalja med mano in mano bi postala tako velika, da mi noben jezik 
na svetu, ne bi pomagal da jo premostim. Ker pišem v maternem je-
ziku, do jezika nimam distance. Je to dobro ali slabo? Literatura najbrž 
bolj ve od literatov.

Danes je primerov, kot sem sama, veliko. Veliko pa je tudi pri-
merov avtorjev in avtoric, ki ne ustvarjajo v svojem maternem jeziku. 
Ne-materni jezik nekaterim daje prepotrebno distanco do vseh in do 
vsega, da bi lahko pisali v vsej svoji svobodi in pristnosti. Nekate-
rim ne-materni jezik daje novo življenje – postati spet otrok, učiti se 
novih besed, odkrivati svet na novo, s tem pa tudi njihova literatura 
postaja sveža, iskriva, vitalna, kot v času naivnosti in navdušenosti 
nad svetom. Nekaterim ne-materni jezik daje občutek vstajenja od 
mrtvih, novega rojstva, novega začetka. Nekaterim ne-materni jezik 
ponuja objektivnost, nevtralnost, ptičjo perspektivo, nekaterim celo 
pregnanstvo, zaščito, tudi politično. Občudujem ljudi, ki so zmožni 
začeti znova, vstati od živih, ne le od mrtvih, se (pre)roditi v drugem 
jeziku. Jaz za zdaj lahko ustvarjam le v maternem jeziku. Distanca 
med mano in njim je še vedno tako majhna, da najine zveze ne ogroža.

LIRIKONFESTOVIH 60 / Lidija Dimkovska / ožja nominacija za nagrado
velenjica - čaša nesmrtnosti 2019/2020
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Ivan Dobnik 
POLETNA PESEM

Za pesnika je edino mogoče bivališče beseda.
      (Alejandra Pizarnik)

V tem poletju
sva sama
na zadnji obali
in čakava,
da se odprejo
vrata v Sen,
v Resničnost
konkretnega življenja.
Ti že trkaš nanje
in nebo avgusta
spokojno žari
in bela jadrnica mirno drsi
med septembrskimi čermi
za ta prehod v Sen-Zen.
Tišina je nežna,
vse nežnejša,
mirnejša,
odrešena
strogih pravil,
in tvoj pogled je vlažen
od velikega pričakovanja.
Sanjam o tebi v pokrajini
zelenega Oceana,
v trenutkih
do bolečine razprtega
Kozmosa, ki ga lahko
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samo dotik
ali prihod
ali čarobna beseda
odreši
nemogočega hrepenenja,
vztrajnega čakanja,
ki naju ponese
na romanje
Radosti, in samo
vzdih, in samo korak,
zgolj kretnja, plaha ali edina možna,
da bi bilo Vesolje za vselej spremenjeno.
Obrazi poletja se množijo
v sončnih perutnicah vetra,
prsti, ki dišijo po sivki,
listajo zbirko ljubezenske poezije,
in ni potopa in ne konca sveta,
samo trepetanje, drugačno utripanje
srca, premišljevanje o življenju in smrti,
o začetku in koncu Pesmi, onkraj katere
ni nič, samo prah in hlad in črnina vesolja,
o tvoji topli, mehki koži, ki zaljubljeno
kroži na blazinici prsta kot brezčasna
slast metuljke, napete med prej in potem,
med prividi in resničnostjo,
med kako bo in kako bi bilo,
med čas, ki ga ni in čas, ki je,
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med besedami, ki so že izrečene
in tistimi, ki še niso rojene,
in v vsem tem brezčasna sekunda
neizrazljive Lepote, Lebdenja,
Zrenja, Videnja, Darovanja,
ki že teče, in kri diha skozi tvoje telo
v enakomernih valovih
in izrečene besede, zapisano koprnenje,
orkansko in nezadržno, že pôje
svojo Visoko pesem, himno poletnemu morju
in tihi pesmi sanj, zdaj, z vsem,
kar se je rodilo v nama,
kar se rojeva iz naju,
kar raste v svetlobo
žejnega
babjega leta.
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Ivan Dobnik
JESENSKA PESEM

Če me kdaj zapustiš,

si bom iztrgal srce

in ga nikoli več vrnil nazaj.

(Jim Jarmusch: Paterson)

Poletje v mojem srcu in ti.
Zadnje trave so odšle v sen.
Zdaj jesenski veter zunaj drhti.
Naseljuješ se v mojem domu
z zanesljivo nežnostjo dotikov,
z glasom in vonjem, ki me zjutraj
zbuja kot rože žival na pašniku
v razmršeni stepi. Nekoč bom mlajši.
Star toliko kot ti. Ali me še vidiš,
ljuba moja, kot nekoga, ki ga objameš
in za zmeraj vzameš vase in brezmejno
greješ? Veter ziblje divje palme. Veter
trga nemočno listje s črnih vej in s silo
orjaka biča razmočeno pokrajino. Veverice
sanjajo globoko v gorkih duplinah. Gledam
te vso noč. Kjerkoli si, te vidim. Tih dih
in mehki koraki, obrnjen list v knjigi brezčasja,
v knjigi, ki jo živiva, v snu med nebom in zemljo,
ki je iz neba in zemlje. Kmalu pride bela pokrajina
snega, tišina vetrnega žvižga, na mestne ulice
se bo spustila megla. Nekoč boš starejša, stara
toliko kot jaz, čas ne bo več pomemben,
ne leta, ne kraji, jaz bom že preseljen
k drevesnim listom poletnega gozda,
ki bo šumel nad teboj. O, in zdaj je
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potovanjem z vetrnimi grlicami tako prijetno,
pod vrbami ob Reki pa sprehajalci, ki skriti pod perutmi
plaščev varujejo Hikmeta, da hladne roke greje.
Zate jih nosim, dlani, ki mi žarijo. Toplota se seli
v papir in v črke, v te besede zate. V te pokrajine,
ki so edino, kar še premorem. Kar še gradim,
kjer zares živim, kamor me radost odnaša
kot ptico po dolgem letu skozi neurje
nazaj v volneno gnezdo. V črke Sna.
V spomin na najino prvo jutro
in tvoj prvi vzdih. Potem,
ko se čajni požirek konča,
potem, ko se svetloba
preseli v žile in narahlo,
narahlo poboža
obronke ustnic.
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Andrej Hočevar

* * *

Nekatera mesta spraznijo
naše pepelnike, polikajo večere
in pripravijo novice, ki jih bomo
pripovedovali šele čez nekaj dni.

Glas iz daljave je bolj resničen,
ker ni dosegljiv. Ko odgovarjam,
odgovarjam samo stenam,
ki ga gostijo. Letos bomo kmalu

prijeli za platnice in jih prelomili
kot svež kruh. Naša telesa puščajo
za sabo krhke čipke. Ne morem
si še predstavljati dneva, ko se bom
z vsem tem mogel sprijazniti.

  Vsi ti ljudje –
to, da si o njih izmišljam zgodbe,
jih ne dela bolj resnične.

(Seznam, 2017)
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Andrej Hočevar

* * *

Del mene hoče pozabiti
drugi del mene
hoče skozi kožo

se vpija svež sneg
o pisateljih govorimo kot o knjigah
o knjigah kot o ljudeh

vsi počasi temnimo
treba je iti na kavo
in to nekomu povedati

se s hrbtom dotakniti
stropa ne prižgati preveč luči

kje se ustavi kar preraste svoj glas
ko naredi zasuk
kot že mnogokrat vrabcem
v trebuhih raste siv zrak

ko se odločiš je vse
popolnoma jasno

(Seznam, 2017)
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Andrej Hočevar

* * *

Nevihta nas posipava
z moko v travi
je čedalje več

ptičjega petja
in mogoče to
zadostuje tudi spoznanje

prihodnost ni stvar
odločitve temveč
vračanja k istemu

mogoče ti nekdo odpre vrata
in te odpelje na izlet
čeprav imaš oči

zlepljene na vrvici te ni
strah sveta svet je samo
budnost torej nič

posebnega
se ti ne bo zgodilo danes
ali kadarkoli

(Seznam, 2017)
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Jurij Hudolin
V SVETU KONJEV IN OPIC

V svetu konjev in opic in ovac je mogoče vse;
kdor hoče vojno za sestro in nasilje za brata,
tik – tak potrkata na duri in je na dušek pod rušo.
Strah je minoren pojem, čeprav kroji
vizijo sveta; smej se mu in imej samo svoj način,
otrok moj, samo svoj, tudi če boš
ves dan na tabureju s federmeserjem rezal aspik.
Svoj način, otrok moj, način s krožno žago,
način smeha. Način zmage, način oblanja
mentalne beraške palice, fokusirano striženje ovac,
življenje onkraj demarkacijske črte.

(Bičanje paranoje, otrok moj)
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Jurij Hudolin
BODALO

Tukaj vladajo ideološke kreature
in samoljubni maniakalni paranoiki
žegnani z otožjem mutirane morale.
Fasada je picikato, v hiši je kadaver.
Tukaj vlada trgovsko vlačugarstvo,
univerzum frustrirane moči brez fokusa,
paranoja prebije vsak zvočni zid.
Larifari ranjeni škorpijon, mungos, smet.
Fasada je sveže ometana, v hiši so ščurki.
Tukaj vladajo bakanalije požrešnosti,
otrok moj.
Fasada je čista, hiše ni več.
Tukaj vlada stigma postreščkarstva:
pesmi o vojni pišejo vedno taki,
ki niso nikoli držali krvavega bodala.

(Bičanje paranoje, otrok moj)
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Jure Jakob
Mračna sončnica

Ta pesem je sončnica.
S cvetom, zaprtim v nagubano šobo,
ki čez noč
na široko zacveti.

Zgodaj zjutraj sem vstal iz sanj.
Vso noč sem preživel s svojim stricem.
Star je, lase ima goste, počesani so nazaj,
štrenasti kot zdelana krtača.
Spominja me na staro mamo,
deset let preden je umrla.

Sorti majhne divje slive,
ki je letos bujno obrodila,
tu rečejo špenglar.
Suša je
in plodovi še nezreli padajo na tla.

Nobene epifanije.
Zbudil sem se, začutil, da je jutro,
tiho, zgodnje,
potem pa rutina.
To ni sončnica,
to je samogovor.
Človeška različica stvarjenja.
Kadar iskra preskoči,
tega ne vidiš,
tako kot ne vidiš,
kdaj se cvet sončnice odpre.

(Lakota, 2018)
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Jure Jakob
Jasna sončnica

Ta pesem je sončnica.
S cvetom, zaprtim v nagubano šobo,
ki čez noč
na široko zacveti.

Rad bi se dotaknil tistih ustnic.
Preden mi je uspelo,
sem se zbudil.

V sanjah je bilo neko dekle.
Od sanjskega rova
mi je ostal le prizor na koncu,
sicer tema.

V prizoru je bila pomlad.
Vse je malo lebdelo,
kot metulj,
in nekam vleklo.

Nekam zelo blizu,
ves prežet z dihom in podobo,
tik preden se dotakneš.

V resnici še ni pomlad,
ampak kmalu bo.
Jutro se je začelo z dežjem,
hladen pada in šumi.
Prebolevam gripo.
Ni več bolečin.
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To ni navadna sončnica,
to je prošnja za več sonca.
Človeška različica stvarjenja.
Nikoli ne veš,
kdaj iskra preskoči,
cvet sončnice se odpre,
čeprav ne vidiš, kdaj.

(Lakota, 2018)
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Klarisa Jovanović
AGAMEMNON

Si zares mislil, da boš z vodo
v kopeli s sebe spral kri in gnoj
in garje? Da bo vse tako, kot je
bilo prej? Da te žlica čaka tam,
kjer ti je padla iz roke? In čevelj
tam, kjer ti je padel z noge?
Si zares mislil, da se odtlej
nihče ni dotaknil kljuke na vratih?
Da se odtlej nihče ni otrl v tvojo
brisačo? Da lastovke še vedno
gnezdijo nad tvojim oknom?
Da na vrtu še vedno cveti
jasmin? Ti, ki si pregazil toliko
tujih postelj, poteptal toliko
tujih vrtov. Požgal toliko tujih
dvorišč.



245

LIRIKONFESTOVIH 60 / Klarisa Jovanović / širša nominacija za nagrado velenjica - čaša nesmrtnosti 2019

Klarisa Jovanović
PERGAMENT

Če samo pomislim, kako
so možje sopli, ko so odirali
jagnjeta in kozličke in teleta.
Kako so jim debele znojne srage
meglile vid in so se
neštetokrat porezali, čeprav so
bili njihovi prsti iz usnja.
Če samo pomislim,
kako so se dušili v smradu
živih kož, ki se še niso
ustrojile. Kako so jim lile
solze iz oči, kako jih je
peklo v grlu in s kakšnim
olajšanjem so strmeli v
kožo, potem ko se je omehčala
in zgladila in se, še vedno živa
in trepetajoča, predala
sladostrastnemu pohodu pisala,
ki je vanjo dolblo svoje sledi.
Če samo pomislim.
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Klarisa Jovanović
MOJA MATI PA KAR STOJI

Moja mati pa kar stoji in gleda
in njene oči so vse večje.
Moj Bog, toliko vsega se je
nabralo v njih,
toliko vsega. Zdi se mi,
da bo udarilo čez rob,
da bo kriknilo. In vendar: ne.
Moja mati si vztrajno nadeva
železne obroče kot tisti
Železni Henrik v pravljici, ki
sem jo tako rada brala, ko
sem bila še deklica. Ki sem jo
brala, ko je nekoč prišla
k nam na obisk stara mati
in sta z mamo skupaj kuhali
slivovo marmelado.
Stara mati se je spekla in
kriknila in ravno tedaj je
Henriku od bolečine počilo srce:
vse tri obroče je razneslo
in meni je v nos udaril rezek,
kovinski vonj po rji.
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Alenka Jovanovski
UPORABLJANJE NOG

Potrebno je poznati detajle, ne splošnih opisov.
Kako reka v hipu naraste, blatna in nepopustljiva,
čeprav ni nastopil njen čas.
Kako izginjajo čebele
in je travnik v gluhoti
samo na videz podoba obilja.
Kako je nek moški mirno obrnil hrbet,
ko je govorila oblast,
pretepli so ga, a njegov mir je bil močnejši.

Vse takšne detajle,
moteče, nevidne in tihe,
detajle nestrinjanja, nekimanja, manjkanja,
trenutke, ko lak razpoka in se platno raztrga,
vse takšne detajle je treba v živo spoznati.

Ker besede pesmi ne morejo biti samo
besede sredi papirja.
Rekel si, stoj za vsako besedo sredi papirja,
potem si se zlomil –
jaz skušam stati sredi te ceste, te temne noči,
kakor na traku za vrvohodce,
stati na vsaki besedi sredi življenja.
Ker pesem je stranska posledica tega,
kako hodim in preživim sredi človeške narave,
pesem je statika, ki zdrži sredi potresa,
zaradi pesmi sem tarča in hkrati markacija.
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In zmeraj je kje kdo, ki se prebija skoz strupene praproti,
zmeraj kje kdo, ki je zašel,
objema umorjena drevesa in išče presekane korenine,
jih spaja kot električne žice,
da bodo krošnje žarele še globoko, globoko v noč –

In zmeraj je kje kdo, ki kar naprej išče,
ne vda se in išče
vse možne načine                         uporabljanja nog.

(Tisoč osemdeset stopinj, 2018)
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Petra Kolmančič
LUSKE

Bo kdaj kje v noč priplavala riba
in te z luskami pobožala v sanje?
Potem boš splezala do konca,
splezala tja v globine,
velike potopljene ladje
bodo tvoje začasno domovanje.

Kakšno bo kaj tisto,
kar ti bo iz muljastih globin govorilo?
Katere zenice bodo srečale tvoje oči
in jim poblisnile kot svetilnik?
Čigavo meso te bo vabilo v svojo vodno posteljo?
H kateremu kitu boš legla spat, utrujena?

Svetlikanje odpadlih ribjih lusk; plavaš jim naproti.
Vzameš dve luski in si biserne leče namestiš v oči.
Spregledaš!
Spregledala sem vodo, ribe, mesečino, rečeš.
Vidiš!
Vidim šive – ti držijo skupaj ocean,
da se ne razlije vame, rečeš.
In zamahneš s plavutmi.

Lahkotno je nocoj tvoje mrzlo ribje telo.

(P(l)ast za p(l)astjo, 2014)
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Petra Kolmančič
Noč2

Padla je noč,
črna,
kvadratna,
arzamaška.

Čistila sem
hladilnik.

Razprostrla se je
čez vse moje,
me v hipu
globoko zamrznila
v svoj objem.

Ni bilo več ničesar,
le ona, ki me je dihala,
vse temneje,
vse bolj požrešno,
in jaz, premagana.

Kis in soda bikarbona,
čiste police v hladilniku,
pa jaz pa ti pa mi,

vse

v hipu tako neznosno
nepomembno,
že vnaprej izgubljeno,
povsem nesmiselno.
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Padla je noč,
črna,
kvadratna,
arzamaška,
zimzelena.

* * *

Vedela sem zanjo,
za njen tesen okvir,
za njene manevre velikega formata.

Bežala pred njo v ljubezen
in v druge manj znane načine
pozabe.

Vedela je zame,
kako rokovati z mano.

Naskočila me je
iz zasušenega madeža
marelične marmelade,
ki sem ga drgnila z viledo.

Vedela je,
kako rokovati z mano,
nežno me je gledala z očmi vseh tistih,
ki jih najbolj ljubim.
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Miklavž Komelj
Izidina uspavanka

Zdaj čutim puh otroških las,
zdaj puh, ki bo postal pero,
o Horus, Horus, moj Otrok,
ko božam Tvojo glavico.

Kako mi rasteš, rasteš – kam?
Ti – ves Oko! Če Sonce vanj
pogleda, Sonce – oslepi!
Zaspi, Ti pôjem, ne zaspi!

Zdaj čutim gibe Tvojih rok
in zdaj udari me perut.
»Prerahel!« – kličejo – »Prekrut!«
Ponižno sprejmi, da si Bog!

In da je Tvoja moč Vsa!
O, sprejmi vase klic: »Kraljuj!«
Samo vladar, vladar sveta –
je temu svetu čisto tuj.

Igraj se, moj Otrok, igraj,
da vladaš Ti, da vladaš zdaj!
Ta red, ki se ga Bog igra,
je večji eksces od kaosa!

Ta red je kaos, ki se odpre!
Ki je tako do konca odprt,
da vsak, ki se v zrcalu zre,
zre sebe skozi lastno smrt.
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Kako se tresejo ljudje
od groze, da jim vladaš Ti!
Otrok! Otrok! Otrok, ki ve!
Otrok! Otrok, ki se smeji!

Moj sveti sistrum, ki Ti igra,
je Tvoja ropotuljica.
V zrnu peska je Tvoj vid
zagledal zgradbo piramid.

En hip je zate tisoč let.
O, vsako gradnjo se gradi
na pesku. Druge skale ni.
Kam rasteš, večji kakor svet?

Besede mistične moči –
vsak jih nenehno govori –
a kdo jih sliši, prepozna?
Edino tisti jih ima.

Ko slišim Tvoj sokolji krik,
Tvoj smeh, Tvoj jok, sem onkraj njih.
Ko čuvam Tvoj božanski dih
kot ogenj, požiralca oblik.

Kako kričijo lastovke!
Sovražniki ostrijo meč –
ponavljajo si: »Naj umre.«
Zanje je to preveč, preveč.

Ječijo: »Samo tega ne,
da vlada Otrok!« Tvoj smeh, Tvoj jok.
Uprejo se iz inercije.
Ponižno sprejmi, da si Bog.
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Miklavž Komelj

Ena najbolj enigmatičnih pesmi, kar jih poznam, Nervalov 
sonet »El desdichado«, govori o »črnem soncu melanholije«. 
Vendar pa za verze, ki jih poskušam sam pisati, mislim, da so zelo 
redko melanholični. Mislim, da ni bila melanholija nikoli eden ključ-
nih modusov mojega pisanja – tudi kadar so verzi, ki sem jih po-
skušal pisati, govorili o smrti in o črnem soncu. Mogoče prav zato, 
ker ne morem pristajati na smrtnost. In mogoče ne morem prista-
jati na smrtnost prav zato, ker je bila ena prvih pesmi, ki mi je že 
v precej zgodnjem otroštvu odprla vstop v svet poezije, Aškerčeva 
»Čaša nesmrtnosti«. Spominjam se silovitega doživetja, ko sem 
prvič slišal to pesem – prebral mi jo je oče. Prav v zadnjem času sem 
spet več razmišljal o tej pesmi. Navadno razumemo njeno sporočilo 
precej konvencionalno: da človek sicer umre, ampak njegova dela 
ostanejo v drugih ljudeh kot spomin, to pa je metafora nesmrtnosti. 
Ampak mogoče jo je razumeti tudi drugače, v tistem smislu, kot so 
nesmrtnost razumele nekatere stare religije: da človeška duša kot 
taka ni a priori nesmrtna, če je človek sam ne naredi nesmrtne. Da 
lahko človek s svojim delovanjem samega sebe v resnici na novo 
ustvari tako, da mu ne more smrt ničesar več vzeti. Seveda pa je to 
mogoče samo tako, da docela preide v nadosebnost. (Ah, Nerval je to 
vedel, saj je šel živ čez Aheront.) Vsekakor je »Čaša nesmrtnosti« 
ena od tistih pesmi, ki so name verjetno najbolj vplivale. In za to sem 
tej pesmi hvaležen.

(30. IV. 2019)
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Barbara Korun
PROIZVODNJA LJUDI

tamle je vrtec in notri so otroci
vidim samo vršičke njihovih glav
vmes je vrt ograjen drevesa in igrala
in dežuje in pada sneg

in skozi divjo travo na moji strani
okna gledam vrtec
in v njem otroke
vrhove njihovih glav lase

koliko je treba pozabiti
od rojstva do odraslosti

koliko se ponovno spomniti
od odraslosti do modrosti

razpadam

kar sem se naučila v vrtcu
me je pogoltnilo
prigoljufana sreča
naučila sem se pretvarjati
da bi osrečila druge
da bi bila srečna

amarilis s črno čašo
iz pestiča vre črnina
polna nečesa polna semena
zarodek čisto črn



260

nič se ne vidi in strah me je
nimam s kom govoriti
o tem

(Vmes, 2016)

LIRIKONFESTOVIH 60 / Barbara Korun / ožja nominacija za nagrado
velenjica - čaša nesmrtnosti 2019/2020



261

LIRIKONFESTOVIH 60 / Barbara Korun / ožja nominacija za nagrado
velenjica - čaša nesmrtnosti 2019/2020

Barbara Korun

* * *

Leževa v isto posteljo,
ampak potem se odpraviva
vsak v svojo smer.
Med nama se kopičijo rjuhe
in deke kot neprehodna gorovja.
Včasih pod njimi izkopljeva
tunel, skozenj potisneva roko
kot utapljajoči se iz vode.
Nihče naju ne reši.
Samo kdaj
se zjutraj znajdeva
z roko v drugi roki
in jo budna spet
sramežljivo
potegneva k sebi.

(Vmes, 2016)
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Meta Kušar
AZUR

Odkrila sem pregreto maso poganskih
bogov. Eden me je stisnil k zidu, drugi
so vanjo metali oblike, da so se talile
s srebrom. Ko sem se pognala k zlatu,
je smrt zagodrnjala. Hoče, da vidim dlje?

Sablje so bile na meni. Smrt jih je odrinila.
Videla sem ljubezen. Vreli pelin je izginil
in zagledala sem vijolično seme, ki
v rovu na praproti ždi. Videla potomce
morilcev, ki se v gondoli prerodijo. Jezik je

eden. Iz belega molka oživi belo zemljo.
Tudi slavec ga govori v kraljevski krošnji,
da belo bukev v beli noči okrepi. Jezik leti.
Jaz z njim. Si upam povedati, kaj tuhtam
pod tristoletnim kalabreškim borom?

Pod katerim je Johann sanjal Fausta. V Padovi
so celi rodovi skrbeli zanj. V Santa Maria
della Salute se je vrtel okoli zlate osi
in Mefisto okoli njegove. Kupola je prekrila
oba. Kdo ruva drevesa? Kdo nas ruva?

Ko poči prva nebeška torzija, arhitekt navdih
porine v Herodovo palačo. Vladarju,
ki opazuje zločine, pripeljejo črno gondolo!
Ko bo stopil vanjo, bo od strahu umrl. Niti
njegova vladarska mati ga ne bo mogla rešiti.
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Tudi smrt ga ne bo mogla rešiti. Sel ga bo.
Z dišečim lesom ozdravil. Pod borovo
krošnjo postane človek neumrljivi osliček.
Nekega dne vsemu vladaš.
A še klobuk postrani nosiš?
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Meta Kušar
Tkem

Je telo živ spomin? Ali je beseda?
Čigav je beli kruh? Od reči ali od vesti?
Pilnjak! Izgubljen, utopljen se bojim!
V petnajstih minutah obsojen na smrt.
Kogar niso sunili s pošastnim ognjem,
pusti žive predmete v sobah in kleteh.
Vsi živimo nad kostmi. Molimo nad kostmi.
Kosti niso smrt. Popljuvani fundamenti so smrt.
Izruvana pesniška knjiga je smrt. Iztrgano srce je smrt.
Mesarski kožuh na mostu je smrt.
Golobica ne seda nanj.
Na trnovskem travniku se jedi vseh omic,
in pačijev, očetov, mater, tetk kadijo do neba.
Duhovi prihajajo na večerjo med lilije.
Sveče prižigam drugo za drugo,
da bodo siti znali pred svitom nazaj. Slavec
z jablane življenju izprosi ljubezen.
Brez enega samega diha grobosti.
Kdo pravi, da življenje resnične sreče ne zdrži?
Na starih lanenih rjuhah sladko spi.
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Meta Kušar

* * *

Peč za poezijo kurim na brezova drva.
Med verzi je solata. Vsi, ki so kuhali na drveh,
so okoli mene, čeprav jih ne vidim.
Nalagam na ogenj in iz jam vlečem
sto kilske hlebce ementalerja.
Razrezujem jih na dvanajstine.
In dvanajstino na dvanajstine.
Še naprej. Rezine kažejo oddaljenost. Bližino.
Hlebci dišijo po dojenčkih
in imajo v luknjah mastno roso.
A delam hude stvari?
Kuhinja je azur. Vesolje je azur.
Sanjati meso, je rezati meso.
Nikomur nisem izrezala srca.
Kuham brez strahu. Pišem brez strahu.
Z življenjem hočem govoriti kakor pastir v beli volni.
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Cvetka Lipuš
Zaposlitev

Oglasa ni več, a nebo še vedno vabi v svoje vrste
strokovnjaka ali strokovnjakinjo za produkcijo oblakov.
Zaradi povečanega obsega dela išče iznajdljivo in
spretno osebo, ki bi pomnožila oblake, ne da bi
sprožila plohe ali neurja. Poleg tehničnega znanja
pričakujemo dobre komunikacijske veščine ter odlične
pogajalske sposobnosti. Saj boste morali prepričati
stranke, ki že tisočletja sklepajo svete posle
v zavetju kristalnih foteljev, da si bo treba v prihodnje
deliti prostore. Kako jih prepričati o nujnosti ekspanzije,
je prepuščeno vaši presoji. Če se bodo sklicevali
na višjo oblast, jim lahko na samem, brez prič, zagrozite
s striženjem kril. Predpostavljamo odlično znanje
vetrnega jezika, narečja nebesnih smeri in vsaj osnovno
razumevanje stare hebrejščine. Ste ambiciozni, ste že kdaj
vlagali kresnice v kozarce in se ne bojite višine? Naslovite
svojo prijavo na nebo s pripisom »računalniški oblak«.

(Kaj smo, ko smo, 2015)
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Cvetka Lipuš
Prizemlje

Preteklo noč, ko je bil mesec debel in svetel,
nekatere nesrečnike je kar odneslo iz postelje na streho,
se nam je sanjalo, da si mesec,
na povodcu zemlje milijarde let, kot kak
naveličan, a strahopeten soprog želi, da
bi nas zadel komet.
Nekoč, ko smo verjeli v razmerje na daljavo,
smo mu celo hodili v obiske. A nam in naši zastavi
je pokazal, kljub dostavi na dom, samo neživo stran.
Morda smo se mu zamerili z darilcem.
Blago, potiskano z zvezdami, v hierarhiji galaksije,
neprivlačne sestrične.
Morda je domneval, ko nas je tisočletja dolgo gledal,
kako smo se spreminjali v koščen porcelan,
da bomo, otroci Zemlje in Sonca, odrasli v ogenj,
da bomo, žareče in lahke kožne bakle,
razsvetili njegovo temno stran.

(Pojdimo vezat kosti, 2010)
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Brane Mozetič

* * *

23. avgust 2013. nelagodno se vzpenjam po klancu proti
zgradbam bolnišnice. sledim hodnikom. vsak korak je eno
leto. velika neznana glava, gola, in nekako spačen nasmeh.
veselja. ki je grozovito. gledam jo in te prepoznavam v njej.
komaj kak zob se zasveti med ustnicami. samo pol te je. in
to me tako presune. primem te za dlan. kot da ne vem, kam
bi obrnil oči. tako poteka življenje. korak za korakom.
izgovorim se na psa, da lahko stopim na zrak. da bi morda
odgnal tvojo sedanjo podobo. po vrnitvi ti še nekaj govorim.
celo sam verjamem svojim besedam, da bomo skupaj stopili
v park, sedeli med drevesi, in bodo jesenski listi nežno
padali na nas. z roko boš pogladil psa po glavi, ta pa bo
zatulil in nekaj govoril. pet dni kasneje mi ob polnoči
sporočijo, da si umrl. da si se rešil težav. da si nas pustil z
našimi spomini in mislimi nate. da bomo brisali tvoj naslov,
tvojo telefonsko, tvoja sporočila. da te bomo vseeno vlačili
okoli po svetu in te bomo hoteli poklicati, te kaj vprašati. ti
pa ne boš vedel za nas, za našo samoto, za našo grozo. to bo
podoba življenja. ti pa boš podoba smrti, ki se ne meni za
nas. stiskam se k mladi koži, k nežnim ustnicam, hočem
čutiti bolečino, da bi pregnal tvojo veliko glavo, ki se mi
čudno smeji, ki me navdaja z grozo.

(Nedokončane skice neke revolucije, 2013)
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Brane Mozetič

* * *

Hodim po cesti. Okoli mene polno ljudi. Smejijo se,
plešejo, mahajo z zastavami, vzklikajo gesla, žvižgajo s
piščalkami, premetavajo me sem in tja. Izmuznem se v
stransko ulico in po stopnicah v klet. Tu je mir. Par
stolov v vrstah, ljudje gledajo igralce, ki se molče
premikajo po odru. Prizorišče se v trenutku spremeni v
mračen nočni klub. Plešem. Malo me zanaša. V nekaj se
zapletem. Neka roka me močno prime in odločno slišim:
Gospodični se ne hodi po volančkih! Prestrašeno
pogledam v obraz tik sebe, z dolgimi črnimi lasmi. Jean
Genet, me prešine. Ona pa bevskne vame: Samo poglej
se, candra mala, le kdo te bo kupil?, se zareži in se
elegantno obrne s svojo rdečo krinolino. Tečem na
stranišče. Šele v ogledalu vidim svoje dolgo črno krilo,
vlečem ga dol, spustim vodo in se drgnem po obrazu.
Šminka kar noče z mene. Snamem lasuljo, vrnem se v
hlačah in srajci. Vidim ga, tudi on je zdaj v hlačah, pleše
z mornarji v kratkih majicah. Sedeva za mizo. Kadi. Zdaj
še ne moreva oditi, mi šepne, zunaj je polno novinarjev,
in teh mornarjev ne smeva razjeziti. Poglej, vsak ima za
pasom nož. Kima jim in se smehlja, ko se vrtijo v
nekakšnem obrednem plesu okoli naju. Dokler jih ne
odrinejo drugi, s črnimi maskami čez obraz. S kože jim
kaplja znoj, zvlečejo naju v drugo sobo, naju podrejo na
tla, nama dvigajo krilo, vlečejo dolge lase, z velikimi
jeziki ližejo šminko z ustnic.
                                   / Jean Genet /

(Sanje v drugem jeziku, 2018)
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Josip Osti
Skupaj sva zadnjič slekla, umila
in oblekla mojo ženo, umrlo ljubezen

Prvič sem jo slekel drugače kot
tolikokrat do zdaj. Počasi in ne da bi jo
pri tem poljubljal. Umila si jo nežno,
kot da bi še vedno čutila bolečine
ali kot bi umivala otroka. Dala si ji
ruto okrog glave, da ne bi imela odprtih
ust. In kovanca si ji dala na veke,
da ne bi več gledala tega sveta.
Pomagala si mi jo obleči. In sva ji
oblekla tisto, kar je imela najraje
in v čemer mi je bila najbolj všeč.
Ob vsem tem so se najine roke večkrat
srečale in dotaknile, ampak tako,
kot da tega sploh ne bi zaznale.
Med nama kot žensko in moškim
je bila še razdalja več tisočev svetlobnih
milj. Res je, da sem te vsakič, kadar si
prišla in kadar si šla, v zahvalo za vse,
kar se naredila zanjo, na vratih prisrčno
poljubil na lice. Mogoče tudi vsakič
naslednjič z več hvaležnosti, ker si ji
vestno pomagala, da bi spokojno,
brez strahu šla čez mejo, ki deli tisto
pred smrtjo od tistega po njej. In sem ti
v zahvalo podaril tudi nekaj svojih knjig
pesmi in zgodb. In se je vse med nama
zlágalo in, kot se je pozneje pokazalo,
tudi zložilo tako, da je, kot suha trava,
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le čakalo iskro, ki bi vnela ogenj.
In se nama je zgodilo, kar se je, kot vse
potrjuje, moralo zgoditi. Objela sva se
in naju je objel ogenj, v katerem in
okrog katerega sva plesala vso zimo
in pomlad. Ogenj, ki sva ga sredi poletja,
da bi ti nadaljevala po svoji že zdavnaj
izbrani poti, jaz pa s svojim tomajskim
samstvom, gasila z bosimi nogami.
Zdaj pa hodiva po žerjavici, ne vedoč,
ali se bo spremenila v pepel ali zanetila
novi ogenj.

(Na križu ljubezni, 2009)
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Josip Osti
Vrata moje hiše bodo še naprej odprta

Vrata moje hiše bodo še naprej odprta.
Od zdaj naprej, kot so to bila tudi do
zdaj. Čeprav ti ni bilo treba zvoniti ali
trkati in kadar zdaj kdo sredi dneva ali
noči pozvoni ali potrka, najprej pomislim,
da si to ti. Da si se vrnila. In ti tečem
odpret. Mogoče se boš res prej ali slej
vrnila. Enako, kot si odšla. Brez besed.
In če ne boš sama povedala, te ne bom
spraševal ne, kje si bila, ne, kako ti je
bilo. Objel te bom in poljubil enako,
kot sva se ves najin čas objemala in
poljubljala. In nešteto najinih pisem
najpogosteje končala prav z besedami:
Objem in poljub. Enako bom storil tudi,
če pred tabo pride smrt. Objel jo bom
in poljubil. Ko pride, bi rad, da bi bila
podobna tebi, če že ne enaka. Da ima tvoj
obraz. Tvoje oči, roke, lase … Celo v
kakšni tvoji pisani obleki. Zelo živih
barv. Da ne bom mogel ločiti, katera je
katera. Enako kot ne, ali si se ti vrnila,
preden je prišla, ali je prišla, preden
si se ti vrnila.

(Na križu ljubezni, 2009)
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Barbara Pogačnik
TRI LJUBEZENSKE PESMI

Eno srce

Ljubezen te zalije kot svinec, kot drevesna smola,
žuželka v jantarju si, nemirne
misli ti otrpnejo v medu,
ko se tvoje srce zrašča z drugim.
Ta proces rasti v en organ, od koder ni
pobega v lastno kriljenje, nenavadni pojav,
ki te vrača v rastlinski svet:
po steblu tvojega grla se zliva klorofil,
odtrgani listi se zaraščajo na tvojih rokah,
korenine se oprimejo globine zemlje.

Kasneje se vmeša vprašanje vladavine,
z vsako razliko se reže rana
v tkivo, ki se je zlilo,
da bi delovalo na različnih krajih,
z različnimi možgani,
z različnimi besedami, različnimi toni,
različno nagubanimi čeli.
Srca se zavrtijo, zaokrožijo kot planeti,
se opazujejo iz različnih kotov vesolja,
pristajajo kot žoge v golih in avtogolih.

Tudi žuželke src lahko oživijo v jantarju, kot bi jih
z morskega dna prazgodovine priklicalo rjovenje ljubezni.
Žuželke in rastline si v tišini slačijo oklepe svoje tisočletne otrplosti. 
Tako se izlušči človek : zdaj,
v edinem nežnem in krutem trenutku, ko
se zasveti sij življenja.
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Barbara Pogačnik
Kar nam je skupnega na zemlji

Velika gos, ki dviga glavo iz
vode, kot vohanje
neustavljivega vetra,
medtem ko sušimo svoje telo na suhem rezanju zraka.
Ljubezenska zveza kot samotna nogavica,
obešena na vrv za perilo, ko utripa v praznem
prostoru
v vetrovnem času molka.

Te moške noge, koruzni storži v najini
postelji, s katerih se luščijo zrna in padajo
v prazen prostor; vmesni občutek, da voham
v tvojih laseh le opis iz knjig;
da me rumeno blato, kisli znoj
pozabljenih navdaja z enako tesnobo
kot tebe sanjski privid luknje, ki se širi
v stropu in v steni: ki grozi, da padeš
v nič vesolja. Tvoja navzgor
iztegnjena roka, kot roka
Jacquesa Mayola, ko s krvavečim
nosom sega v morje nad seboj in
ne diha. Meja, ki med naju,
kot med zobe pri posebno občutljivi
zobozdravniški operaciji,
polaga tanki kovinski listič, in na tej meji se
zaradi hitrosti
hlastno staram, ti pa se
staraš zaradi prevelike počasnosti.
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Barbara Pogačnik
Živiva

Živiva v hiši s tropom mačk. Svoje
glavice sklanjajo v navidezni skromnosti,
rožnate smrčke upirajo v visoke zavese.
Kdaj pa kdaj jim nenadno zažari pogled.
Z mehko poravnanimi tačkami strumno stojijo ob peči
in se igrajo z ugaslo žerjavico.
Tvoj speči obraz, ko v jutru peč ugaša,
ne kaže znakov preteklega življenja,
tvoje gole noge me ovijajo kot mačji rep.
Kadar govoriš, govoriš z enako molčečnostjo
kot mačja dvojčka, ki oba hkrati obrneta glavico.
V hrbtu imaš vžgan strah pred dotikom, odskok.
V času ko sva zapustila dom,
so se mačke razbežale.
Ko odpreš oči, se dvigne težek kamen
in se v zemljinem okostju postavi
v drugačno lego.
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Aleš Šteger

* * *

Človek ni točka.
Človek je rep.
V absolutni resničnosti
So možni
Vsi scenariji.
Naš spekter
Pa je ožina.
Mi smo vsi,
A obenem
Vse možnosti
Niso za nas.
Oh, moje ljubke plašnice!
Oh, moj krasni rep!
Oh, preteklo,
Ki mi sedi kot
Muha na nosu.
Usoda nam daje
Neznosno svobodo.
Zato raje za sabo
Vlečem in vlečem
Ves svet kot uganko,
Ki sem jo ustvaril.
Ne, človek ni točka.
Resnica ni konj.
To trdim nepodkovano
In brez vsake prisile.

(Nad nebom pod zemljo, 2015)
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Aleš Šteger

* * *

Odpadli ginkovi listi,
New York, nacisti
In druga tihožitja
Iz ukročene zgodovine.

Nas grejejo varni periodni sistemi,
Kongo, Makabejci in Rim.
Kako čudno. Naši predniki
Ne vedo nič o naših življenjih.

Odpadli ginkovi listi.
Po njih milijon in nekdo.
In Goethe v Guantanamo.
Goethe v Guantanamo.
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Aleš Šteger

* * *

Začarani od zgodovin.
Atena in brezmadežna obenem.
Arhitektura bolečin
In krik galebov nad obrežjem.

Oko je nepristransko lačno
Štuka, puttov, dorskih vojn,
Zamaknjeno v času,
Ki ščiti pred sedanjostjo.

Lepo lepo lepo se je
Sprehajati po Sirakuzi,
Ker je bila nekoč Aleppo.

Na ekranih splavi, v vodi trupla.
Zrem v ravnodušni kamen, slepo.
Vse minulo je že zdavnaj zdaj in tu.
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Aleš Šteger

Pred pišočim, oziroma pred njim, ki ne more pisati in ki prav 
to nezmožnost razume kot osnovno izhodišče pisanja, je vsaka, 
prav vsaka strategija pripravna, da bi ponovil svoj magijski (ali kak 
drug) obrazec, prelisičil ustroj logike lastnega in kolektivnega ra-
zuma in ustvaril možnost za čudež, ki mu pravimo občasno tudi 
pesem. Melanholik, vsaj ta, ki sam sebe tako definira, običajno s 
svojo nravjo povezuje določeno odmaknjenost do sveta, s tem pa 
lastni psihoemocionalni naboj kot nevzročen, se pravi brez defi-
nirane smeri svoje razelektritve. To dopušča zmeraj vse možnosti, 
ohranja neulovljivost, s tem pa smo v neposredni bližini kreativ-
nega akta. Dandanes smo vsi vse bolj podvrženi logiki storilnosti, 
učinkovitosti, s tem servilnosti sistemu, ravnanju po protokolih in 
pravilih, obči sterilizaciji in predvidljivosti. Vsakršno izstopanje iz 
zapovedanih redov pravil je sankcionirano, vsakršno drugačno so-
cialno vedenje, kritika ali upor nemudoma etiketirano in predmet 
izločitve kot »politično nekorektno in nespremenljivo«. Živimo 
v časih, ko sicer vse vemo, a obenem vse manj razumemo. In še 
manj dopuščamo. Zato se zdi, da je za melanholika (in nič manj 
za vse ostale) eden največjih izzivov, kako ohranjati polje osebne, 
družbene, politične in umetniške svobode zares svobodno, se pravi 
takega, da je še naprej nelagodno v prvi vrsti tudi za nas same, s 
tem pa vso dinamiko čudeža intaktno.
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Uroš Zupan
INDIJANSKO POLETJE

Popoldansko šepetanje v krošnjah
dreves. Svetloba prši z višine kot čisti
solipsizem. Začudeni zastajamo;
vsa teža se nam lušči od teles.

Čas sanja, kako je biti spremenjen
v zlato. Kako je zaporedje mesecev
samo slepilo. Kužki so razposajeni,
nad njimi ptice mirno podpirajo nebo.

Naj vztraja ta milina, ki raste
počasi in se čez dan kot steklena
palača dvigne iz jutranje megle.
V tem hipu je ona naše ogledalo –

vmesni prostor, ki cepi čas in brez
spremstva temnega duha hiti na plano.
Naj se topel veter premika skozi ure,
kot da že zdaj suši vsako prihodnjo rano.

(S prsti premikamo topel zrak, 2018)



289

LIRIKONFESTOVIH 60 / Uroš Zupan / ožja nominacija za nagrado
velenjica - čaša nesmrtnosti 2019/2020

Uroš Zupan
Sanjska knjiga VIII.

Danes sem sanjal, da smo v letu Titove smrti.
Bila je jesen, ki se po prstih tihotapi v zimo.
Bila je sobota. Svetloba zrnata. Rahlo omotična.
Prešita z ugašajočim socialističnim soncem. Zrak
hladen in v njem odtisi tople sape ljudi, ki počasno
popoldne pospešujejo s koraki in dihanjem. Doma
sem bil sam. Vsi domači so se odpravili ven,
da bi pomagali pospeševati počasno popoldne
s koraki in dihanjem. Na gramofonu se je vrtela
plošča skupine Jefferson Airplane. Grace Slick
je v popolnem sozvočju z uro, ki me je vzela za talca,
prepevala »Won't You Try Saturday Afternoon«.
Odprl sem pivo in s počasnimi požirki postavil
temelje alkoholni podlagi za prihajajoči večer.
Imel sem občutek, da zidam piramido. Moji
prijatelji so bili razkropljeni po hišah in
stanovanjih v mestu. Bili so talci iste ure kot jaz.
Tudi oni so poslušali glasbo iz preteklosti,
ki je postajala fluidna sedanjost, in če so imeli
srečo, so bili sami in so si s počasnimi požirki
zidali alkoholno podlago za prihod večera,
ki so jo za zatisnjenimi vekami videli kot piramido
pod zvezdami. Prostori, ki naj bi jih napolnili,
so samevali in s svojo kožo in nevidnimi očmi
gledali toplo sapo ljudi, ki so z dihanjem in koraki
pospeševali sobotno popoldne. Hladen asfalt
na pločnikih se je še bolj ohladil. Postajal
strjena in ravna zimska pokrajina. Naša
resnična telesa so bila doma, a s pomožnimi
smo že razmikali zastore dima in s prsti brali



290

LIRIKONFESTOVIH 60 / Uroš Zupan / ožja nominacija za nagrado
velenjica - čaša nesmrtnosti 2019/2020

pogovore plitvih lužic, ki so hlapele z masivnega
šanka. Prsi Sladke Irme, ki je stregla, so se nam
v svoji tevtonski polnosti zibale pred rdečimi nosovi.
Čeprav je na nas gledala zviška, smo vpijali vsak
njen gib in vsako njeno kretnjo. V tem času so punce,
ki smo jih srečevali ob dnevni luči,
v šolskih hodnikih in na ravni ulici, dvignile pokrove
koncertnih klavirjev in začele vaditi Chopinove
»Nokturne«. Nekatere so pomanjkljivo oblečene
ležale na bokih v svojih dekliških sobah, oblepljenih s
posterji iz revije Bravo. Multiplicirani David Cassidy
se je vsako noč odlepil od sten in delal družbo
dekliškim prstom, ki so raziskovali izbokline
in špranje v njihovih toplih in dišečih in
nedosegljivih telesih. Zakonski brodolomi, bolezni,
dolgočasne službe, nasilni možje, samomori,
neubogljivi otroci in prometne nesreče
so bili hologramske projekcije prihodnosti.
Tehnološki izumi, ki še niso bili izumljeni.
Projekcije prihodnosti, ki se mogoče nikoli ne
bo zgodila in ki je imela še vse možnosti,
da se zgodi drugače, kot se bo zgodila. Popolnoma
strjen mrak je zalil vse pore doline, ko sem se obul
in se spojil z ulico, ki je že nosila zimsko garderobo.
Odpravil sem se na kraj, ki je bil več krajev.
Odpravil sem se na kraj, kjer bomo, leto za letom,
vsako soboto nekaj čakali, a nihče od nas ne bo nikoli
znal povedati, kaj čakamo. Po štiridesetih letih
še vedno hodim po isti ulici. Po štiridesetih letih
se še vedno bližam kraju, ki je bil več krajev.
Kraju, na katerem smo nekaj čakali.
Oblečen sem v maskirno obleko starejšega človeka.
Na obrazu pa nosim amatersko izdelano masko
obraza, ki sem ga imel kot otrok.
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Uroš Zupan
MELANHOLIJA

Melanholija. Prva misel; Lars Von Trier in film z istim naslo-
vom. Temni spektakel o koncu sveta. Pravzaprav čudovit spektakel 
o koncu sveta. In druga misel; tokrat bolj moja – melanholija – gre 
za stvar narave tistega, ki piše, ne za modo, ne za nekaj, kar pri-
de od zunaj in kar bi bilo mogoče posnemati. Gre za čisto notranje 
občutje, za osnovni del, občutje, ki je dano in bi z njim tisti, ki mu 
to občutje pripada, rokoval tudi, če ne bi pisal. Z njim bi se dotikal 
sveta. In skozi njega bi videl svet, ki ga obkroža. Si ga predstavljal in 
ga čutil. Gre za zavedanje izgube. Za soočenje z dejstvom, da nismo 
nesmrtni.

Ko sem bil mlajši, ko sem začenjal, sem skušal to občutje brc-
niti v kot, ga vreči skozi okno, ga razstreliti, ker sem vedel, da se 
lahko edino tako postavim na lastne noge. Se ločim od drugih. Bila 
so seveda osemdeseta in poezija Aleša Debeljaka je bila kovana v 
zvezde in je takrat veljala za najvišji izraz melanholije. Jaz pa sem 
hotel biti drugačen in bil sem drugačen, kajti imel sem občutek, da 
se svet pred mano razpira kot roža in me čaka, da vstopim vanj. Da 
se name zruši kot nekakšna velika milost, kot naliv sladkorne pene. 
Nisem se prepoznal za melanholika, čeprav sem bil melanholik že 
od otroštva. A tega niti nisem vedel, niti nisem znal imenovati. Ali pa 
sem bil mogoče sanjač? Ampak, ko sem začenjal, sem bil v fazi zani-
kanja in užival sem v tej fazi zanikanja. Imel sem nekakšno bikovsko 
energijo. Debelo kožo. Brezbrižnost, ki pa je bila, to se bo pokazalo z 
leti, samo navidezna brezbrižnost. Potem pa se je zgodilo tisto, kar 
se največkrat zgodi, srečal sem se s sabo, s svojo pravo naravo – z 
naravo melanholika.

Nisem si mogel ubežati. Ni šlo več za literarni projekt drugač-
nosti, šlo je za dejstvo samoprepoznavanja. Za sprejem. Bilo je re-
lativno zgodaj. Star sem bil tam okrog trideset let. In zavedel sem 
se, da je William Arrowsmith, ko je pisal o enem mojih najljubših 
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pesnikov, o Cesaru Paveseju, pisal pravzaprav o meni. Šlo pa je ne-
kako takole; biti potopljen v tisto obupano, utrujajočo nežnost do sveta, 
ki se izmika prijemu – nežnost, ki jo človek, ki izgublja vid, čuti do tistega, 
kar še vidi, se spominja, da je videl. Svet, ki se je razpiral pred mano 
kot cvet, se je začel izmikati mojemu prijemu. In čedalje bolj se iz-
mika prijemu. Zato pišem, kot pišem. Zato je večina mojega pisanje 
označena za melanholično in nostalgično pisanje. To ni projekt. To 
je temeljno občutje. In mogoče tudi drugi, ki pišejo tako, čutijo na 
podoben način. To je nekaj, kar presega tehniko. Je kot nekakšna 
pozlata, ki se dviguje iz stavkov, verzov, besed. Ki se dviguje kot 
izparina.

Je to stalnica današnje poezije? Zagotovo. Ena od stalnic. A ne 
samo današnje poezije. Poezije od vsega začetka pisanja poezije. To 
je stalnica poezije, ki jo pišejo starejši ljudje. Ali pa starci v telesih 
mladih ljudi. In verjetno bo to stalnica poezije toliko časa, kolikor 
dolgo so bo poezija pisala. Kajti svet se na neki točki začne izmikati 
prijemu. In hočeš nočeš, smo slej kot prej soočeni z dejstvom, da 
nismo nesmrtni.
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International poetic horizons

MEDNARODNA
PESNIŠKA OBZORJA

(16)

Panorama
prevedene in izvirne poezije

XXI. st.

LIRIKON(FEST)OVA DEGUSTACIJA
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Nagrajeni prevodi 

SLOVENSKI PREVODI
POEZIJE XXI. ST.

(1)

LIRIKONOV ZLÁT 2019

Lawrence Schimel
(ZDA/Španija)

Francisco Tomsich
(Urugvaj/Slovenija) 

NAGRAJENA PREVAJALKA

Barbara Pregelj
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Bronasta plaketa Lirikonov zlát;
stvaritev akad. kiparja Jurija Smoleta
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Književni prevajalci so lahko v letu 2019 sodelovali (na jav-
nem razpisu/povabilu) s slovenskimi prevodi iz novejše romun-
ske, kitajske, španske in srbske poezije (za odrasle) dveh živečih 
avtorjev, prednostno iz srednjih generacij vrhunskih pesnikov/-ic, 
ki ustvarjajo v XXI. st. v razpisanih jezikih in imajo knjižno objavlje-
ni najmanj dve pesniški zbirki.

Festivalni sosvet je za letošnje prevajalsko priznanje izbral 
(brez predhodnih nominacij) najtehtneje prevedene pesmi (100 do 
150 verzov) enega slovenskega prevajalca_ke oz. dveh avtorjev, ki 
ustvarjata v španskem jeziku.
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Lirikonov zlát

Lawrence Schimel
(ZDA/Španija)

Iz španščine prevedla
Barbara Pregelj

LIRIKONFESTOVIH 60
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Lawrence Schimel se je rodil 1971 v New Yorku, a že od 
1999 živi v Španiji. Piše v angleščini in španščini. Doslej je objavil 
več kot sto knjižnih naslovov, med drugim pesniško zbirko Zajtrk v 
postelji (Desayuno en la cama), zbirke kratkih zgodb Zaljubljena fanta 
(Dos chicos enamorados), Obdarjen (Bien dotado), Moj fant je škrat (Mi 
novio es un duende), strip Počitnice na Ibizi (Vacaciones en Ibiza). Piše 
tudi za otroke; v slovenščini je doslej izšlo nekaj njegovih slikanic. 
Prejel je nekaj nagrad, mdr. Lambda Literary Award in Independent 
Publisher Book Award, v Sloveniji pa »zlato hruško« za slikanico 
Cecilija in zmaj. Njegova besedila so prevedena v več kot trideset je-
zikov. Svoje pisateljevanje dopolnjuje s prevajanjem. – (B. P.)
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Lawrence Schimel
Viajar al pasado

Llevo cuatro años sin estar allí
pero el mismo camarero sigue
limpiando las mesas e intentando

ligar con los clientes. Así es la vida
gay en una ciudad pequeña como
Ljubljana: esperar la llegada de alguna

novedad. –No has cambiado
nada –me dice, aunque lo que espera
es que él mismo no haya envejecido

mal durante estos años. Han renovado
el hotel desde mi última estancia,
y él ha intentado hacer lo mismo:

su pelo teñido, un color que tiene más
de fantasía que de memoria. Quizás
estaba ya pensando en el pasado

y por eso no fue un shock mayor
al abordar en Múnich la conexión
a Madrid y encontrarme literalmente

con un chico (ya hombre) con quien
tuve una aventura hace trece años
saludando a todos los pasajeros

como sobrecargo del vuelo. El sobresalto
de cruzarte años después con un ex
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es el asombro de encontrarte con

un doppelgänger de ti mismo:
ese tú que sigue viviendo la vida
que dejaste atrás. Apuntando estas líneas

durante este último trayecto a casa,
me pregunto si ese otro yo
también escribirá unos versos

sobre el haberme encontrado hoy.



304

LIRIKONFESTOVIH 60 / Lawrence Schimel / Iz španščine prevedla Barbara Pregelj

Lawrence Schimel
Potovanje v preteklost
(Viajar al pasado)

Tam me ni bilo že štiri leta,
isti natakar pa še vedno
briše mize in se trudi

spogledovati s strankami. Življenje
gejev v tako majhnem mestu, kot je
Ljubljana. Treba je počakati, da

se pojavi kakšna novost. »Nič
se nisi spremenil,« mi reče,
a si v resnici želi, da se on v vseh teh letih

ne bi preveč postaral. Od mojega
zadnjega obiska so prenovili hotel,
on pa je poskušal z istim:

barval si je lase z več domišljije
kot spomina. Morda sem
premišljeval o preteklosti

in bil zato zelo presenečen,
ko sem v Münchnu sedel na letalo
za Madrid in dobesedno naletel

na fanta (zdaj moškega), s katerim
sem se zapletel pred trinajstimi leti,
zdaj pa je pozdravljal potnike
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kot bi bil del odvečne prtljage. Začudenje
ob srečanju z bivšim
je presenečenje ob srečanju z

doppelgängerjem samega sebe:
tabo, ki še vedno živi življenje,
ki si ga ti pustil za sabo. Ko pišem te vrstice

med zadnjim delom poti domov
se sprašujem, ali tudi tisti drugi
jaz piše verze o tem,

da se je danes srečal z mano.
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Lawrence Schimel
Incomunicado

Nada me hace sentir tan aislado
como estar solo en un país
donde no entiendo el idioma–
está tan lejos de ninguno que conozco
que ni siquiera puedo reconocer
el alfabeto. En la esquina descanso
de sentir tanta soledad y recuerdo
la visita a una amiga que vivía en Moscú,
mi alegría al encontrar una librería
en la que entré a la busca
de algo familiar y conocido
y al poder descifrar laboriosamente
el nombre de Isaac Asimov
en la portada de un libro
con un ovni en la portada,
aunque no sabía cuál título era.
El cirílico es fácil comparado
con la caligrafía de aquí,
donde tengo miedo incluso
de mirarles a los ojos a los hombres
que cruzan mi camino.

Un movimiento a mi izquierda
me vuelve al presente y giro
para ver un gato callejero
buscar cobijo en un portal.
Abandono mi camino sin dudarlo
y me acerco, lentamente
para no ahuyentarlo.
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Está a punto de fugarse
pero parece reconocer
que ese bulto envuelto
en papel de aluminio
que saco del bolsillo
podría ser una ofrenda.
Lo zampa entero, el queso
primero pero después el pan,
y luego frota su cabeza
contra mis piernas y deja
que le acaricie, emitiendo
un ronroneo fuerte como un motor,
por fin un idioma que pude
entender perfectamente.
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Lawrence Schimel
V osami
(Incomunicado)

Najbolj čutim osamljenost,
ko se sam znajdem v deželi,
katere jezika ne razumem –
tako drugačnega od vseh, ki jih poznam,
da ne morem razumeti niti
pisave. Na vogalu počivam
od občutja osamljenosti in se spominjam
obiska prijateljice, ki je živela v Moskvi,
veselja, ko sem našel knjigarno,
v katero sem vstopil, da bi našel
kaj bližnjega in poznanega
in sem trudoma razbral
ime Isaaca Asimova
na neki knjigi
z NLP-jem na naslovnici,
čeprav naslova nisem razumel.
Cirilica je lahka v primerjavi
s tukajšnjo pisavo,
kjer se bojim celo
pogledati v oči ljudem,
ki mi pridejo na pot.

Premikanje na moji levi
me povrne v resničnost. Obrnem se
in zagledam potepuško mačko,
ki si na pragu išče zavetje.
Brez pomisleka skrenem s poti
in se ji približam, počasi,
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da je ne bi prestrašil.
Že hoče zbežati,
a videti je, da prepozna
stvar, ovito
v aluminijasto folijo,
ki jo potegnem iz žepa,
kot darilo zanjo.
Vse poje, najprej
sir, potem pa še kruh,
zatem pa podrgne svojo glavo
ob moje noge in pusti,
da jo pobožam. Med tem
glasno zaprede kot motor.
Končno jezik,
ki ga povsem razumem.
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Lawrence Schimel
Ponovna srečanja

Svoje zgodbe sva se spominjala
z ljubeznijo, kot knjig iz otroštva,

kakšnega Robinzona ali Dumasovega romana,
ki ga kar nisva mogla odložiti, čeprav

je bilo že pozno in sva morala brati skrivaj,
s svetilko pod rjuho.

Več let je minilo, kar živiva vsak zase,
kot sva jih preživela skupaj. Nepričakovano sem te

ponovno začutil v objemu, kot čudovito presenečenje
ob ponovnem prebiranju tistih krasnih knjig.

Leta sem v knjigarnah opazoval te
knjižne naslove v novih izdajah, toda

nisem jih kupil, ni bilo isto, četudi
sem jih ponovno zagledal na polici

ko sem se za rojstni dan vrnil v vas,
ne vem, zakaj. To niso bile prve izdaje,

a zame so bile posebne, ker so bile moje:
ko sem se dotaknil naslovnice, zagledal ilustracije,

so izginila leta med sedanjostjo in časom,
ko sem se prvič izgubil na njihovih straneh ...
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Starejša sva, a ponoven objem
je enako potovanje v času, četudi

le za ta trenutek. Odtlej sva doživela vsak
svoje zgodbe in jih bova tudi v prihodnje.

Vnovično branje vsake knjige je drugačno: čeprav že veš, kako
se zgodba konča, zato v branju nič manj ne uživaš.

Dvigneš ustnice k mojim in mi brez besed
vnovič poveš to zgodbo.
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Lawrence Schimel
Avtopsija

Ne nameravam umreti od ljubezni.
A prepričan sem, da bodo,
če takoj zdaj odprejo moje telo,
odkrili kakšen organ,
ki ga prej nisem imel
in ki me zdaj tako zelo boli.

Morda za znanost ni nov,
a je nov zame:
nekaj, kar je telo ustvarilo,
po tem, ko sem te spoznal,
Odkar še vedno pričakujem kakšen
tvoj odgovor.
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Lawrence Schimel
Brisanje imen (usihajoča sekstina)

Še vedno nisem pripravljen, čeprav sem pregledal
skoraj ves seznam imen v mobitelu: na njem je tudi prijateljica,
ki je ne bom mogel poklicati nikoli več.
Čeprav so od nje ostali le še spomini
ne zmorem zbrisati njenega stika, to se zdi dokončno,
kakor da bi to izbrisalo vso najino preteklost.

Mobiteli so demokratični. Vse je pomešano:
ljubimci in prijatelji, ime za imenom
po abecednem redu. Navsezadnje je bila ona tista,
ki me je prepričala, naj si kupim mobitel; ta dan,
ko sva ga s prijateljico tudi kupila, je še živ

spomin: doživel sem eno svojih spominskih lukenj;
pred časom sva z nekim fantom skupaj preživela noč
in ko sva ga s prijateljico srečala na ulici, je želela,
da ji ga predstavim, a sem pozabil njegovo ime.

Toliko fantov sem že pozabil, ostala so le njihova
imena, shranjena v spominu mojega mobitela.
Vsa ta imena bi lahko izbrisal, prijateljičinega ne morem.

Kot bi od najinega prijateljstva ostala le še
ta metonimija njenega imena

na SIM-kartici, polni spominov in imen.
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Lawrence Schimel
Ex Libris

Preveč obvezujoče se mi zdi, da
prijatelj vtisne svoje ime
na prvo stran vseh svojih knjig
še preden jih prebere. Kaj pa,
če mu knjiga ne bo všeč in se je bo želel znebiti?

Veliko razlogov je, da ne obdržiš
knjige: lahko je tako dobra, da jo
želiš deliti s kom ali pa tako
slaba, da ne želiš, da zaseda prostor
na tvojih policah. Ali pa je polna

spominov, kot tista Kunderova knjiga,
ki sem jo prebiral na hitrem vlaku na poti v Barcelono
z bivšim fantom ob sebi.
Bili so velikonočni prazniki in vozovnici
sva kupila že mesece preden sva se

razšla zaradi njegovih težav z alkoholom.
Vlak je bil poln in med potjo nisva
spregovorila niti besede. Avtor ni kriv, da zdaj
njegovo ime povezujem z vinjenostjo.
Knjigo sem v hotelu podaril nekemu dekletu

in odtlej vedno razdelim svoje popotno
čtivo, da mi ni treba nositi
nazaj že prebranih knjig.
Sopotnika sva tako dolgo, kolikor traja
sprehajanje po njenih straneh, a nimava skupne

končne postaje, edinega cilja
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Lawrence Schimel

As for any immigrant or exile, the past always looms large--e-
ven while living fully in the present, having made Spain and Euro-
pe my home and Spanish increasingly the language of my creative 
output in the twenty years I have lived in Madrid, the roots of my 
upbringing and mother tongue are always there. That creates a kind 
of melancholy or nostalgia that permeates everything, even while 
my move from the United States to Europe is in many ways a return 
(two generations after my grandparents arrived in New York, just 
ahead of the horrors of the Holocaust which killed most of their 
siblings and family).

At the same time, a lot of my writing--especially my books 
for children--focuses on creating space for and telling the stories 
of people who don't always have the same freedoms or liberties in 
the world we live in today, or at the least, they are not as commonly 
depicted in our cultural representations. As such, there is a kind of 
forward-looking nostalgia in my work as well, a utopian idealism-
-one which find itself in closer harmony with the ideals of Europe 
(even as it suffers fractures from things like Brexit and a resurgen-
ce of fascism, anti-semitism, etc). This is perhaps similar to, or an 
extrapolation of, Portuguese's untranslatable word “saudade”.

Furthermore, in addition to my own writing, I work as a literary 
translator--translating works from my adopted language, my daily 
language, into what is in many ways the language of my past. And 
lately I have also been translating more and more into my adopted 
language, my stepmother tongue. The very act of translation seems 
to me to recreate this looking back and looking forward I mention 
above: bringing one piece of culture from the past (however distant 
or recent) into the future in a new language. This is to me something 
both amazing and inspiring, as a reader and human being, and also 
as a writer.
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I find I write differently in each of the languages I create in 
(different from languages I translate between). I am more cerebral 
in English, in part due to how English and Spanish differ from one 
another. Having attended various poetry workshops in Slovenia, I 
am now aware of the dual that neither English nor Spanish has, but 
I am nonetheless always aware since learning about it to consider 
whether I am talking about a you-and-I we or a we that is some 
larger group.

As a human being, as a writer, as a reader, I move back and 
forth between many different groups. And I look back toward gro-
ups I used to belong to, and forward to other groups, or hope that 
groups may change or adapt, to return more to the way they were or 
to advance toward what they might be, with a mix of both nostalgia 
and hope, two sides of the same coin.
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Francisco Tomsich se je rodil 1981 v Urugvaju. Njegovo 
ustvarjanje določajo literatura, glasba in vizualna umetnost. Je avtor 
literarnih besedil v verzih in prozi, člankov in esejev o umetnosti 
in literaturi ter prevodov iz angleščine, francoščine in slovenščine, 
ki so izšli v časopisju, antologijah in katalogih v Urugvaju, Braziliji, 
Mehiki, Izraelu, ZDA in Sloveniji. Je ustanovitelj in koordinator di-
gitalne literarne platforme .TXT (2004–).

Objavil je pesniški zbirki Sonetos a dos (Soneti v dvoje, katere so-
avtor je Horacio Cavallo, 2008) in Tempel der Medusa/Templo de Me-
dusa (Meduzino svetišče, 2015). Leta 2012 je za svojo pesniško zbirko 
El viento (Veter), katere del je (za Lirikon-fest prevedeni) cikel Ma-
tere, prejel urugvajsko nacionalno nagrado za literaturo, ki jo pode-
ljuje urugvajsko ministrstvo za šolstvo in kulturo. Živi v Sloveniji.
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Francisco Tomsich
Las madres

I

mi madre es una sombra mientras viva
mi madre es una sola campanada a las tres
mi madre reviste ceremonias donde dice
que allí se dan las escaleras
que sólo ella ve
diganmé

* * *

Matere

I

moja mama je živa senca
moja mama je udarec zvona ko ta bije tri
moja mama se ovija v slovesnosti kjer pravi
da so stopnice
ki jih vidi le ona
povejte mi
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II

mi madre se rodea
de objetos desdichados
los pone en mesitas
compradas con
dinero con
ese fin

* * *

II

moja mama se obdaja
z nesrečnimi predmeti
postavlja jih na mizice
kupljene z
denarjem za
ta namen
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III

mi madre tornasola en una clínica
en la que hay un patio y cuatro baños
y en su cuarto vive una mujer llamada
Eva

charlamos siempre que podemos
de cosas que ustedes no sabrán

mi madre tornasola en una clínica
en la que hay un patio y cuatro baños
y en su cuarto vive una mujer llamada Eva

* * *

III

moja mama spreminja barve na neki kliniki
v kateri je dvorišče in štiri kopalnice
in v njeni sobi živi ženska po imenu
Eva

vedno ko lahko se pogovarjava
o rečeh ki jih ne poznate

moja mama spreminja barve na neki kliniki
v kateri je dvorišče in štiri kopalnice
in v njeni sobi živi ženska po imenu Eva
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IV

mi madre envía tarjetas venenosas
a sus correligionarios de antaño
los invita a fiestas y seca las pilas
de todos los timbres

* * *

IV

moja mama pošilja strupene razglednice
svojim nekdanjim somišljenikom
jih vabi na zabave in porabi baterije
v zvoncih
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V

qué tango cantara si pudiera
no saber que eso no es cierto, que la noche
se hizo de noche cada vez y allí mi madre
se oscurece para encender la veladora
por eso qué tango cantara si pudiera
no oÍr el valsecito de mis ropas
pintadas con mano firmísima
qué voz tan errónea me lleva
por estos laberintos donde, madre
llorás tanto que yo no sé que llorás más
y también menos en levaduras a veces
y a veces en ligero humor de arroz
y otras como resbalando en la luz
solísima de la tele en tu cuarto, y aún
con notoria canela
y haciendo tintinear unas llaves
de portón antiguo que no
sirven

* * *
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V

kakšen tango bi zapela če bi lahko
ne vedeti da to ne drži da se je noč
vsakič znočila in tam se moja mama
stemni da bi prižgala nočno svetilko
zato kakšen tango bi zapela če bi lahko
ne bi slišala drobnega valčka mojih oblek
pobarvanih s čvrsto roko
kako napačen glas me vodi
po teh blodnjakih kjer mama
jokaš tako močno da ne vem kaj bolj objokuješ
in kaj zdaj manj nabreklo
in včasih rahlo razpoloženje po rižu
in drugič kakor drseč po luči
povsem same televizije v tvoji sobi in celo
z vsem znanim cimetom
in z zvončkljanjem ključev
starih dvoriščnih vrat ki več ne
služijo

* * *
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VI

mi madre
se casó al noventa por ciento, en extremo
se casó de indómito pero en fin
llevó la cuenta en años deshizo
la bolsa de nervios en la puerta
y alfombró de especias
y por ende atrajo al diez y al doce
rompió todas las lluvias, hizo añicos
el puerto de su alma, se casó
por añadidura pero más fue
poco más se de ella

* * *

VI

moja mama
se je poročila v devetdeset odstotkih, v skrajnosti
poročila se je iz neobrzdanosti, toda na koncu
je seštela leta razpakirala
vrečo živcev na vratih
in tla prekrila s preprogami začimb
končno je pritegnila deset in dvanajst
polomila je vse deževje, razbila
pristanišče svoje duše, se poročila
za povrh in bila je več kot le to
nič kaj več ne vem o njej
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VII

mi madre en cambio reposa
entre luces de otros días
que se cuelan por rendijas y bendice
bendice bendice bendice
salvo ciertas cosas
como imanes de ronquez

* * *

VII

za razliko moja mama počiva
med svetlobo drugih dni
ki se tihotapijo skozi rešetke in blagoslavlja
blagoslavlja blagoslavlja blagoslavlja
razen nekaterih reči
kot so magneti smrčanja
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VIII

mi madre me paseaba en bicicleta
por el parque escogía caminos
y a veces siempre el mismo en una encrucijada
allí un sendero continuaba hacia adelante y se perdía
de vista entre arbolitos y llevaba a las hamacas
otro se esmeraba en su línea hacia la izquierda
y por ese el paseo terminaba en la vereda
y mi madre se bajaba de la bici y de la mano
cruzábamos la calle rumbo a casa caminando
y el otro sendero oculto por los árboles
casi nunca lo tomábamos y ahora
quisiera recordar adónde lleva

* * *

VIII

moja mama me je vozila na kolesu
po parku je ubirala poti
in včasih vedno isto na križišču
tam je ena od poti vodila naprej in se izgubljala
med drevesci in vodila do visečih mrež
druga se je v svoji liniji trudila na levo
in po tej se je pot iztekla na pločnik
in mama je zlezla s kolesa in z roko v roki
sva prečkala ulico in se peš napotila domov
skoraj nikoli se nisva peljala po poti,
skriti med drevesi in zdaj
bi se rad spomnil kam vodi
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IX

moja mama ne vztraja v nobeni zmoti
preteklosti le v teh iz sedanjosti
in v nekaterih iz prihodnosti kot je rak
in tišini glasov ki zdaj
povedo preveč in nič pametnega
še posebej po kinu

* * *

X

saj so ji rekli da postaja grda
jaz hočem pluti v teh kurjih očesih
hočem okrogline na najbolj ravnih delih
hočem roke ki ob sebi lahko razlomijo kruh
bela na belo dokler ne prekrijem sveta
zares pravim: prekrijem svet

ostajam kjer raste bes
samo tam je bilo veliko ljubezni
pa naj zdaj pridejo
kar naj pridejo in naju odpeljejo

* * *
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XI

moja mama me fotografira
in fotografije objavlja na svojem blogu
tam piše dnevnik
tam sem jaz

XII

hčerka strasti sem
in študirala sem arhitekturo
to noč sem dvignila
s sedemintridesetimi prsti
še šest sto štirideset jih je
in trideset
pri meni in z njo in z njim
potem
preštela sem jih
razdelila v šest skupin
in so hiše in koče med njimi
prilegajo se zemljevidom in so
prej
pozaba je glasba številnih oči
ko se pozaba namesti v pozabljenje
kot bi bila trg z doprsnim kipom brez imena
od daleč se dobro razloči
pravim vam da sem odšla v noč
in noč je svetišče
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XIII

mama
če pridejo
po naju
bova znali
reči
je že minilo
je že odšlo
mama če pridejo
po naju
reciva
v celoti
da zdaj
dolgo dežuje s kolači
po dolgih ulicah se spušča voda
in ostane malo vina
v kredenci
mama povej
če pridejo
po naju
bova znali
ostati za hip
in gledati obroče
s katerimi se igrajo
težko jih je najti
kot ugašanje luči
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XIV

moja mama točno zdaj misli name
moja mama točno zdaj misli name
moja mama točno zdaj misli name
moja mama točno zdaj misli name

* * *

XV

to je moja mama
v mojih letih
poglejte jo
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Francisco Tomsich
LA CAPITALE DELLA MALINCONIA

»Obstaja vrsta turista,« poje glas Anna Nogare v čudovitem in 
prav tako žalostnem četrtem in zadnjem filmu Susan Sontag, Giro 
turistico senza guida, »ki je vnaprej določen, da bo odpotoval v Benetke: 
melanholični turist. Kajti Benetke so prestolnica melanholije.« Pogos-
to razmišljam o tem pogumnem in dokončnem stavku, ki zveni kot 
kak latinski pregovor. Ne vem, ali drži, a bi si to vsekakor zaslužil. 
Melanholija, ki jo zasleduje in upodablja ta film, in ki zasleduje in 
upodablja njegovo avtorico in njene osebe, ni melanholija severnja-
ških in rahlo prenapetih duhov Alberta Dürerja in Walterja Benjami-
na, pa tudi ne melanholija arhetipskih latinskoameriških izseljencev 
Césarja Valleja in Roberta Bolaña, ki sta vedno stopala tik ob prepa-
du čiste žalosti. To ni elegantna in meščanska melanholija T. S. Eli-
ota, pa tudi v glasbi je ne najdemo. To ni romantična in ne meniška 
melanholija, prav tako ni fanatična ali karnevalska. To ni melanho-
lija, ki veke spreminja v trdno snov, pač pa takšna melanholija, ki 
kot škrlatna sila izhaja iz kamna. Je zbrana in zaprta melanholija, ki 
je vsiljena od zunaj, ki prisluškuje, ki zahteva pozornost, ki kliče po 
naši preobrazbi, ki šepeta: lahko spremeniš svoje življenje, s tem pa 
tudi življenje drugih. V namišljenem blodnjaku Benetk ali ob usta-
vljanju prizorov tega filma o prikaznih, ko gondola, ki zapelje mimo, 
v filmske junake spremeni kup plastičnih vreč, polnih smeti, čakajoč 
na zadnji stopnici ulice, ki tone v kanalu, ne morem pregnati misli 
na to, da se bo voda dvignila, močno dvignila. In to kmalu. A to me 
ne hromi, pač pa mi daje moč. Ta melanholija kriči, grmi, odmeva in 
žge. Hočem jo zase, v mojem glasu in v mojih rokah. Nekaj podob-
nega se mi je zgodilo včeraj, ko sem gledal fotografije Notre Dame 
v plamenih. Pomislil sem na vsa svetišča, stebre, kipe in kodekse, 
ki so jih v stoletjih barbarstva uničili, zažgali in pogubili zmagujoči 
kristjani, in zazdelo se mi je, da Benetke in Notre Dame niso nič po-
sebnega. V resnici niso vredne toliko, kot je vredno življenje moške-
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ga ali ženske, ki jih ali bi jih lahko drugi in druge ljubili na način, kot 
nihče ne ljubi nobenega mesta, nobene knjige, pa tudi ne nobenega 
kipa. Tam ste, melanholične Benetke, da bi me spomnila na to, kar je 
tako dobro zapisala moja prijateljica Ruth Ferrari (čeprav je morda 
to napisal še kdo drug): dokler ne bomo rešeni vsi je tako, kot da se 
ne bi rešil nihče. In pri tej nalogi nam ne more pomagati noben bog. 
Melanholično, kajne?

(17. april 2019)

(Iz španščine prevedla Barbara Pregelj)
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Adriana Díaz Enciso
(Mehika/Velika Britanija)

V španščini napisane pesmi
v slovenščino prevedla
Barbara Pregelj
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Adriana Diaz Enciso je mehiška pesnica, pisateljica, ese-
jistka in prevajalka. Je avtorica več romanov, zbirk kratkih zgodb in 
šestih pesniških zbirk. Leta 2015 je uredila in v španščino prevedla 
antologijo novejših britanskih kratkih zgodb in antologijo novejše 
britanske poezije. Njene prispevke so objavili v več kot 30 časopisih 
in revijah v Mehiki ter drugod. Napisala je veliko besedil za mehi-
ško rock skupino Santa Sabina in scenarije za televizijo ter librete za 
glasbeno-gledališke predstave, kabaret in opero. Na Cervantesovem 
inštitutu v Londonu predava o literaturi in prevajanju. Trenutno dela 
na eksperimentalni knjigi (v angleščini). Živi in ustvarja v Londonu.
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Adriana Díaz Enciso
Entre Dios y yo

Es entre Dios y yo
la lenta disolución en este cielo
la furia sosegada
entre los dos
los golpes contra el muro cristalino
el firmamento helado
el resplandor azul que más se aleja
entre más lo interroga mi mirada.

Gracias, Señor, quisieran decir mis labios
por la alabanza magnífica del día.
Gracias por la luz, diría, por los cristales
helados de mis ojos que mudos la contemplan.
Pero en mis labios no tiembla ni un murmullo
atados como están con estos hilos
de seda del invierno adormeciendo el alma.

No hablo yo con Dios, su nombre
es la cifra prohibida en mi lenguaje.
No paso de mí, de mi frontera.
No atravieso el cristal, no rompo el cielo
cuando asciendo por el hilo azul de la mirada
ahogada por el cuerpo, en él cautiva.
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Desde que soy soy una boca muda
sin canto sin oración sin alabanzas.
Si es un milagro el día soy del milagro.
Si negra la noche soy negrura.
No como del plato de los ángeles,
no bebo su vino, no soy convidada de esa mesa.
Si me envuelve la luz la hago mi manto.
Si el cielo me abandona

me derrumbo.
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Adriana Díaz Enciso
Med bogom in mano
(Entre Dios y yo)

Med bogom in mano je
počasna razpustitev na tem nebu,
umirjeni bes
je med nama
udarci proti kristalnemu zidu,
ledeni nebesni svod
modri sij, ki se najbolj oddaljuje,
ko ga preizprašuje moj pogled.

Hvala, Gospod, bi rade rekle moje ustnice
zaradi čudovitega slavljenja dneva.
Hvala za svetlobo, bi rekle, za zmrznjene
kristale mojih oči, ki nemo opazujejo.
A mojih ustnic ne strese niti mrmranje,
tako so povezane s temi nitmi
zimske svile, ki uspava njihovo dušo.

Jaz ne govorim z bogom, njegovo ime
je v mojem jeziku prepovedana številka.
Ne grem čezse, čez svojo mejo.
Ne grem skozi steklo, ne razbijem neba,
ko se dvigam po modri niti pogleda,
zadušena od telesa, vanj ujeta.
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Vse odkar sem, sem nema usta,
brez pesmi brez molitve brez hvalnic.
Če je dan čudežen, sem čudežna.
Če je noč temna, sem črnina.
Ne jem z angelskega krožnika,
ne pijem njihovega vina, nisem gostja za to mizo.
Če me ovije svetloba, jo spremenim v odejo.
Če me nebo zapusti,
                                 se sesujem.
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Adriana Díaz Enciso
Agua
(fragmento)

Y viniste en sueños.
Anoche estuviste aquí, no con tu risa.
Llegaste con tu dolor.
Tendida ya en la cama, en manos nada más de la piedad,
con miedo y llanto, perdiendo ya los hilos
de la conciencia de ti.

Te abracé en el sueño, en el miedo te sentí menguar.
Y una risa amarga atravesó el espacio una pincelada
gris en la penumbra
que dislocaba todo
decía el impronunciable dolor
y ahí donde el sueño era más vivo, más real
la memoria lo lanzó al pozo de cristal donde lo real se pierde

y permanece.

El pozo diáfano descubrió un reflejo esta mañana
en el azul del cielo, un aire lleno de destellos,
estrellas de cristal en las ventanas, el vaso de agua
sobre la mesa, la superficie pulida de los autos.
El aire es puro –trae las primeras noticias del otoño.
La mañana es luminosa y feliz,
felicidad impersonal y plena de ser parte del día
y brillar nada más porque el mundo es radiante
y yo dentro de él.
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Ahí se diluye el núcleo del sueño
en que nos abrazamos y lloramos
por tu dolor, por el no más, sí, por tu muerte,
y hubo palabras medulares,
palabras verdaderas que querría arrancar ahora
del espejo pulido de este cielo
para tenerlas contigo, guardarlas
y no recuerdo ni una sola.

No desespero             no

doy golpes al aire. Estarán ahí
en el translúcido pozo de la memoria
y lo real,
en el aire limpio y en el viento,
y así habrán de unirnos y así he de tomar tu mano.

Gracias.
Yo sé que tuve un sueño de dolor y llanto
en que te vi caminando hacia tu muerte.
Necesitábamos abrazarnos en esa sustancia de la pena.
Llorar así en el desconsuelo

Cerca, te sé aquí,
tomo tu mano en este día radiante
sabiendo que la estrecho desde una región oscura,
pero no temo,
andamos juntas, yo te muestro el día, su luz –
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resistirás, aunque deslumbre,
y tú me muestras un mínimo punto impronunciable

de lo que fue morir,
y sufrir como sufriste, en el alma, en el cuerpo
y son los sueños en verdad un puente
son un pasaje abierto
y no se ha perdido nuestra alianza,
no nos quedamos solas en nuestra hermandad trinchadas,
hoy –el día que es, y brilla–
caminamos juntas, firme el apretón de manos
porque somos en algo como niñas y tenemos miedo
pero es aún más poderosa la firmeza de nuestros pasos,
denuedo de ver juntas el día,
sin que nos amedrente el velo de la muerte entre nosotras,
y las palabras olvidadas con el despertar
laten en nuestro corazón, son el impulso, el eje entero del día
–en mi corazón, que encerrado en mi tórax envejece,
tu corazón disuelto en cenizas esparcidas en la hondura del mar.

LIRIKONFESTOVIH 60 / Adriana Díaz Enciso / Iz španščine prevedla Barbara Pregelj
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Adriana Díaz Enciso
Voda
(odlomek)
(Agua – fragmento)

In prišla si v sanjah.
Sinoči si bila tukaj, ne s svojim nasmehom.
Prišla si s svojo bolečino.
Ležala si že v postelji, v dlaneh nič več usmiljenja,
s strahom in jokom, si že izgubljala niti
zavedanja sebe.

V sanjah sem te objela, v strahu sem začutila tvoje usihanje.
In grenak nasmeh je prečkal prostor poteza s čopičem
siva v mraku,
ki je vse prestavila
govorila v neizrekljivi bolečini
in kjer so bile sanje bolj žive, resničnejše
ga je spomin vrgel v kristalni vodnjak, kjer se resničnost izgubi

In ostane.

Jasen vodnjak je danes zjutraj odkril odsev
v modrini neba, zrak, poln odsevov,
Steklene zvezde na oknih, kozarec vode
na mizi, bleščeča površina avtomobilov.
Zrak je čist – prinaša prve novice jeseni.
Jutro je svetleče in srečno,
Neosebna in polna sreča, ker sem del dneva
in sijem zgolj zato, ker je svet bleščeč
in sem v njem.
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Kjer sva se objeli in jokali
se raztopi sredica sanj
od tvoje bolečine, ker ni ničesar, ja, zaradi tvoje smrti
in bile so kostne besede
resnične besede, ki bi jih zdaj rada odtrgala
iz gladkega zrcala tega neba
da bi jih imela s seboj, da bi jih shranila,
a se ne spomnim niti ene.

Ne obupujem, ne
udarjam zraka. Verjetno so tam
v prosojnem vodnjaku spomina
in kar je resnično,
v čistem zraku in vetru,
ki naju bosta združila, da bom lahko prijela tvojo roko.

Hvala.
Vem, da sem sanjala o bolečini in joku
ko sem te videla korakati proti smrti.
Morali sva se objeti v tej boleči snovi.
Tako jokati v obupu.

Blizu, čutim te tukaj,
Vzamem tvojo roko v tem žarečem dnevu
in vem, da jo iztegujem iz temnega področja,
a se ne bojim,
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skupaj hodiva, kažem ti dan, njegovo svetlobo –
vzdržala boš, čeprav slepi

in pokažeš mi najmanjšo neizgovorljivo točko
tega umiranja

in trpljenja, ki si ga prestala v duši, v telesu
in sanje so zares most
z odprto karto
in ni se izgubila najina zaveza,
nisva ostali sami, razrezani v najinem sestrstvu.
Danes – kakršen je ta dan in sije –
hodiva skupaj, čvrsto stisnjenih rok
ker sva v nečem kot deklici in se bojiva
a je še močnejša čvrstost najinih korakov,
odločnost, da bova skupaj ugledali dan,
ne da bi naju plašila smrt med nama
in s prebujenjem pozabljene besede
utripajo v najinem srcu, so sila, cela os dneva
– v mojem srcu, ki se stara, zaprto v moje prsi,
tvoje srce, razpuščeno v pepelu, ki je raztresen po morski globini.
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Adriana Díaz Enciso
Priklic
(Invocación)

V vsakem srcu je rana,
         je roža, je področje gostega rastja in sence, sijaj, ki je kot kristali 
svetlobe nad vodo, vedno goreč plamen, pogled, ki ga leta ne uničijo

         srečanje in sama zravnana svetloba, ki osvetljuje srečanje; je živ 
spomin, ki sam po sebi ni spomin

   je sedanjost
   v krvi, ki nadaljuje svojo pot in njen tok se predrugači, molčeča kri, 
ki se v teku let vrne v svojo strugo in poje; ni obrazov ne spominov 
ne prizorov, povlečenih od tukaj v preteklost
                                                                                 natančen popis obraza
v kroženju krvi, kot svetel in nežen virus, ki spi v krvi, podaljšana 
otopelost zapustitve, dušeč napad, ki se lahko povrne vsak dan, da 
bi se kri vrnila v svoje bivališče, hišo med cvetjem, hišo v plamenih, 
srce, ki s svojo toplo teksturo in senco prekriva obraz in stopinje 
časa na obrazu
                          ki jih bo nekega dne izbrisal čas sam.

Srce ga hrani, ga ohranja. Za srce je roža v plamenih, obraz, ki bo na 
zadnjem ovinku poti še vedno ohranil svetlobo v pogledu, ti, ki stojiš 
pred njim z nasprotne strani časa, v katerem ga gledaš, ti v steklu 
tega trajanja, zapleten v nitke skrivnosti,
ki ob pogledu odpreš usta in praviš:
Ta obraz je bil ljubljen. To se mora vedeti.
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Takšno odprto rožo nosim v duši, ker jo vsi lahko vidijo, je skrita: 
skrivnost moje neprelite ljubezni, neizdane in neimenovane ljubezni, 
zlomilo, ki je nikoli ni nič zlomilo, ki je ni požgal ogenj, pa tudi ne 
dolga, dolga leta tišine, v katerih se niti sama nisem zavedela njene 
prisotnosti, skrivna ljubezen, speča ljubezen, spreminjajoče se oblike 
tekočine, ki se močijo v moji krvi, tiha, osupljiva ljubezen iz žganja, 
ki je bilo še pred poželenjem, poslikana v višjih kupolah kot sla, 
previdna ljubezen kot nočna žival, ki se pojavlja v sanjah, njegovo 
meso kamen razkritja kot modra knjiga med prsti, ki si poželenje 
predstavljajo, ker se roža odpre, ker drevo cveti

                                                     navzven, hudournik krvi, navznoter pa
modra reka svetlobe in zraka, glasovi, ki jih sliši le srce, strast, ki ni 
strast, ker ne pojenja, ko glasovi pospijo, ker je naključno življenje v 
svojem brutalnem nihanju ne izčrpa

                                                     reka razkritij
                                                          oko, na primer, oko kot madež
vlažnosti, a v resnici oko, ki me gleda iz rjavkaste opeke na oknu, 
zastrto okno, ki ne gleda nikamor sivo jutro, mirno mokro žalostno, 
pogled, ki se trese na obrežju zraka pred migreno in potem reka
                                                     razvezana reka besed.



350

Takšna roža; to je moja rana, to je moj užitek, moje srce oblikovano 
prezgodaj za to skrivno rožo, ki se včasih pokaže, včasih ožge, 
nikoli poklicana ljubezen, ki me napade, ko je ne imenujem in se je 
ne spominjam in je ne pričakujem, ladja, ki je spala v moji krvi vse 
od zunajčasja, ogenj, ki je bil nežen in čuten ogenj kot vzhodnjaške 
dišave v moji zgodnji prebuditvi pred njegovimi vrati.

In zdaj, kakšna oblika vname ogenj?

Toliko starih let, od tedaj spremenjenih v prah; moje meso ni več 
tako mlado, pa tudi nedolžnost je minila, in ni prihodnosti zelo čiste 
svetlobe; samo blodnjak, prestrašena žival med sencami

         vrata, ki se zaprejo in moja kri, počasnejša in gostejša kri, 
žalostna kri, ki ni več hudournik rož v mojih žilah
                                           ni vrezan v kamen skriti obraz ljubljenega;
nekje utripa in ima ime, tudi njega vleče čas v samo človečnost 
šibkega mesa.

* * *
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Adriana Díaz Enciso
Meat

What do you want from me?
Go on. Sink your teeth in the oddity of flesh

then swallow.
This life, extinguished, will corrupt your blood.
I will be your flesh, nucleus of your every cell
decaying with my fear.

You can have it. It has a distinct smell
– the smell of violent death –
for it is me, trembling, you break down in your mouth.
My shuddering limbs keep running through you, each jolt
nurtures your brain,
where I live in oblivion.

I shine

Eyes. Eyes staring wildly in terror.
The panic of suffocation amidst the throng of others
terrified with me.

Is it sickness you want?
It is yours, my flesh diseased with fear.
When dragged and trussed and mangled I make noises
that aren’t at all human.

We are legion             eternally gliding in a row
and we abide in hell.
It’s not so easy
                                     for the merciful stunner
to hit our head – we kick,
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we cower, we cry,
in fear we die:
                        the delicacy
melting in your tongue.

Our fear is vast like sky and dark
covers the whole surface of the earth, flies through the air above 
you,
it’s wondrous
this never-ending pageant of the tortured
the discarded the suffocated useless
weak legs giving way
the throngs of slaves that kill and maul us
sinking repetitively into insanity, hour after hour,
             day after day

Fear for food, and madness.

The oddity of flesh, the brutal
journey from my life to your gut
            my fear
            in you
forever: never going to waste,
the good you don’t dispose of,
you who wouldn’t dare, on biting,
to look into my eyes
that stare out with pleadings almost human.

LIRIKONFESTOVIH 60 / Adriana Díaz Enciso
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Adriana Díaz Enciso
From Crucifixion

I

So many forms of pain.

Called for. Uncalled.
The stabs thrust in with winding words of beauty
leading to your shut doors —my body bent in pain
a pliant arch reflecting a violence of heart—

a poisoned nail in the palm of your hand.
There, aimed at its centre, the pressure digging deeper,
slowly, so that visions dance in your closed eyes.

How many? You have only two hands. Only two feet.
How many broken bodies spewed out of broken hearts
strewn in your way?

                                  It is your pain – your heart’s pain
the first nail on the cross.

It touches tenderly. Your cry for love. Your cry.
The woman that spreads out her arms – maternal
and ends up impaled in your pain’s burning pole.
That will teach her – a mother’s hands stretched out in madness are

She knows such hands. She should know better.

I seal my mouth. I swallow
the grief – my fare, my uncalled spring of water
watched patiently in distorted pictures of tears.

The second nail.

* * *

/ no joke.
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Adriana Díaz Enciso
Distance and Melancholy in the 21st Century

On first thought, I’d say that melancholy has no place in the 
21st Century: it has been replaced by neurosis, anxiety and haste. 
The notion of distance, in turn, has been all but abolished. Haste and 
technology have made us believe that the whole world, the universe 
even, is within hand’s reach.

Like most human constructs, this too is delusion. Never has 
the distance between mankind and reality—mankind and its soul—
been as big as now that our brains have become addicted to imme-
diate gratification, immediate distraction, immediate tedium and 
perpetual craving.

What does this have to do with poetry? I’d venture to say that 
poetry is in essence a melancholic act. The poet attempts to give 
expression to what cannot be said in words. The poet has glimp-
ses of insight and meaning, or is beset by longing, grief, joy even, 
or beauty too great to bear. The poet wants to find a form for this 
experience, an expression that is intelligible as it creates its own 
beauty (it can be violent, fractured beauty too), and in the process 
she will inevitably have to face the unbridgeable distance between 
her experience and reality itself.

The poetic word is the crucible of this essential longing. Me-
lancholia is its inherent quality, even at its most joyous—the need 
to grasp what is evanescent, while attempting to replicate with lan-
guage its un-fixedness: an impossible task. It measures the distance 
between consciousness and matter, heart and world. If the distance 
didn’t exist, there would be no urge, no birth, no need for poetry.

In a century where both the distance and the urge are negated, 
the poet is by necessity melancholy incarnate. Her word needs be 
the vehicle of resistance against the obliteration of our capacity to 
long, rejoice, revere and mourn. It’s for her to keep a steady hold on 
the golden string to Keats’ ‘wakeful anguish of the soul’.

* * *



355

LIRIKONFESTOVIH 60

Melancholy
by Samuel Taylor Coleridge

Stretch'd on a moulder'd Abbey's broadest wall,
Where ruining ivies propp'd the ruins steep-
Her folded arms wrapping her tatter'd pall,
Had Melancholy mus'd herself to sleep.
The fern was press'd beneath her hair,
The dark green Adder's Tongue was there;
And still as pass'd the flagging sea-gale weak,
The long lank leaf bow'd fluttering o'er her cheek.
That pallid cheek was flush'd: her eager look
Beam'd eloquent in slumber! Inly wrought,
Imperfect sounds her moving lips forsook,
And her bent forehead work'd with troubled thought.
Strange was the dream-
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Arian Leka se je rodil leta 1966 v mestu Durrës v Albaniji. 
Pripada skupini albanskih avtorjev, ki jih lahko po odprtju albanskih 
meja označimo za avantgardne. Leka je študiral na Glasbeni akade-
miji Jana Kukuzelija v Durrësu. Študij albanskega jezika in literature 
ga je pripeljal v Tirano. V Italiji je študiral moderno literaturo. Danes 
je avtor sedemnajstih knjig, med njimi pesniških zbirk, pripovedi, 
romanov in knjig za otroke. Ukvarja se tudi s prevajanjem. V alban-
ščino je prevedel dela nobelovcev, kot so Eugenio Montale, Salva-
tore Quasimodo in Italo Calvino. Izdaja revijo o liriki Poeteka in je 
organizator istoimenskega mednarodnega festivala lirike v Durrësu 
ter rezidenčnega programa za književnike. Njegova besedila so bila 
objavljena v mednarodnih publikacijah in prevedena v tuje jezike. Za 
poezijo je prejel številna priznanja doma in na tujem.
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Arian Leka
SVINEC – BAKER – ZLATO – VOSEK

Ladja vpisana z drugim imenom
Z drugim lastnikom in večnarodnostno posadko
Še vedno v bordu hrani knjige mojega očeta
V jeklenih zelenih predalih
Pobarvanih s poceni barvo proti rji.

Z listi knjig mornarji mašijo luknje oken
Od koder prihaja strah
Brišejo roke umazane z oljem in žlindro
Zavijejo bradače iz vode kjer svetloba
Vrže žarke nad plavajočimi iztrebki v toku.

Knjižnica pozabljena v ladji.
Vreče zdravil pokopanih po rodovitni zemlji.

Knjige, ki smo jih ljubili smo sešili z nitkami
Kot rane, ki jih odpira natečena metafora.

Sol na očeh.

Ni važno kje si bil ko je knjiga eksplodirala
Vsi smo se usrali z drobci črk
Ki so praskali s koreninami las na bradavičkah jošk
S peno zmehčanimi bradami na zmočen jezik v ustih.

Enako kot ukrivljeno razdeli linija spuščene ritnice
Zlata nit med listi riževega papirja
Je delila tiste ki so vedeli da je svinec topljen v črkah
Tajno orožje za uničenje od očeta na sina.
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Diabetiki so srečni umrli od prevelikega odmerka barve
Bolniki s čirom so izbrali svinec v prahu v majhnih odmerkih
In so po branju lizali prste
Postali so medalje okrogli prstani in baker za antene
Z zlatom obogatenim kromom ki so ga skopali politični zaporniki.

Dediči oglušenih od eksplozije črk
Se bodo skrili za knjigami s slovesnimi naslovnicami
Kakor dolgo bo v dvojnih avtobusih Kinostudia
Trajala vesela kampanja v pomoč naivnim bralcem.

Andantino semplice

Ta kamen, ki se ga dotikamo, nekoč je bila zemlja, in to, kar je 
zdaj zemlja, nekoč je bil dež; imam jadra, imam vodo, imam veter 
za gibanje, torej tudi danes bi morala biti ladja; potrebujem telo, 
obliko …; potrebujem obliko, ki bi me prenašala; ker življenje je 
bilo in je le eno, nikoli pa ni imelo milosti v umetnosti.
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Arian Leka
ISO-POLIFONIJA

… tri mesece po utopljenčevi vrnitvi domov
nihče ni pokusil sveže ribe.

hranile so se z mesom mojih ljudi.

moje pleme jé konice prstov za razdejanje
oči pokriva s školjkami.

prehranjuje se z nohti.

vrabci so poleteli na ustno nebo – se spuščali na tvoje glasne žice
solnato cvetje sem trgal na tvojih presušenih solznih žlezah.

z močnimi loki svojih obrvi si rezal marmor na kamnosekih.

Nisem šel na morje. Ni bila noč za lov.
Pomagal sem utopljencem da najdejo hišo.

Smrt sem držal na ramenih kot otroka ki ne zna hoditi.
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Arian Leka
MADRIGAL ZA REKO DRIN

junij
Umira Drin kot junaki v postelji
Za dušo mu ni uspelo spremeniti toka
Ko se sinovi vračajo s polja da bi oprali noge v blatu
V srcu molčeče vode.

Ribe z obal okamnele v brzicah
Pesek so iz belih kamenčkov
Neveste pa ne dvignejo krila
Ko vstopijo v korito brez vrtincev

Drin je poleti kot ubita kača
Srečo prinaša če ga preskočiš
Z očmi z besedami z levo nogo
In s prstmi v ušesih.

julij
Namesto srca moraš imeti eno ribo

Hribovec nosi čez ramo
Torbo čisto presušenega peska
In ne sumi da so rečni kamenčki
Duhovnik je pri nedeljski maši rekel
Sveti Lazar bo od mrtvih prešel v sen
In Drin ki se je skrival v strugi
Se bo vrnil ko se bodo ptice preselile jeseni
Ko bodo dekleta vzela odvrženo kačjo kožo
Da bi odgnale bolezen
Da bi čimprej našli srečo.
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avgust
Kdo je vezal modri robec na nebesih.

Pernata luna pere peruti na reki
Sleče bele oblake in se prikaže naga
Vsakič ko sonce pije modro kri in se s peno opije
Naricajoč za potopljenim ničvrednežem
Ki pride z napihnjenim trebuhom od jabolk takoj ko vstane
Priljubljena z vetrom kljun na kljun
Ta suha voda ubija več kot vsak kamenček
Ko se gre sladko izgubljat v morje.

Drin je gorje umrl v strugo
Enako kot starci ki jih De Rada ni maral.

september – korali
Iz zraka v tok se vrača reka / kot svetnik ki se razkosan po nebu

V kapljah in drobcih s kljunom kot ptič / ki zbrati poskuša

Svojo perut ki je prej zavrgla / ko se je luna na pesku premočena slekla
In v kamen in pesek vse spremeni / vse ribe drevesa in radovedne oči
Ki gledajo kako se počeše in sebi govori / drugega življenja

Kjer voda poplavlja kjer voda izgine / brez joka in poljuba, brez

Da spet rodi reko v sanjah obrejeno / tiho mehko zvito in ukrivljeno
Reko ki posuši in na novo izvira / kot Drin ki otožno v postelji umira.

/ opoteka

/ spremenjeno v nič

/ temačne reči

/ vpitja in bolečine
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Arian Leka
LJUBEZEN V JESENI JE NESREČNA RASTLINA

Ljubezen v jeseni je nesrečna rastlina
Sadove rodi pod zemljo, v temi
In cvetje ji ne živi dolgo, listje tudi ne.
Preproste otroke, brez imena.
Telesu se v tem letnem času bolj mudi, kot pa je prosto
Moje telo dobiva obliko velike šivanke
z enim očesom.
Moje telo vstopi in izstopi v tvoje telo
samo plesti en majhen cvet.
Samo cvet. Toliko.
Sešiti z belo nitjo, brez vozla, brez nacionalnosti.
Cvetje so bitja brez zaplat.
Enak je napor, tako rekoč.
Popolnoma enak napor je, kolikor je potreben pameti
Da obrne jadra proti preprostemu načinu,
Kjer beseda hoteti umre zaradi besede morati
In neredko se uničujeta, žrtvujeta, ena namesto druge.
Ljubezen v jeseni je bila nesrečna rastlina.
Od cveta, sadu in listja
Kamor močno zelena prodira in se ne pusti svetlozeleni.
In kjer moram jaz, z edino preostalo obliko.
Obliko velike šivanke z enim očesom
Vstopiti v tvoje izmučeno telo
Da sešijem vse kar sem sam raztrgal
In vse kar je bilo raztrgano
Pri tebi.
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Arian Leka
HRBET MORJA

Moji ljudje so pokazali hrbet morju
Tudi jaz imam enako slabost

potapljam ladje
prebodem jih v rebra in zbežim.

Tam kjer te oblaki spominjajo na ribe
vsak grob je deska z belim jadrom

Sadje rodijo sadove v trebuhu
Ladje bežijo

Moji ljudje so pokazali hrbet morju
in potegnejo črevesa
le iz sladkega zemeljskega kruha
in od pijač.
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Arian Leka
JESEN V DRAČU

Jesenski veter zabije strelo drevesu
Listu je kri zaledenela in to je znak za sadeže ki umirajo v spanju.

Vode se hranijo s cejenim peskom in z rjo ladij
Od te ki je lanski veter skupaj s soljo razmetal po polju.

Na postelji ljubljenega mrliča nihče ne spi.
Ne potone človek v morje samo zaradi hrepenenja stakt Çamerije

S peno se izpirajo spomini shranjeni v založenih ženskih oblekah
Jaz pa se pokrivam z listjem in pokopljem svoje ljudi
Pod nohti, v očesnih vrečkah, na ustnem nebu, v golši.

/ za jug
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You don’t need a Weather Man, to know which way the 
wind blows

This line in the Bob Dylan’s song may have triggered the wri-
ting of this note. I see it as relating to the start of mass manipulation 
of public opinion. Dylan’s song, released in 1965, lead me on a Go-
ogle search adventure searching for a catalogue of maps from WWI, 
including an allegorical map that showed eastern Europe in 1917. 
What drew my attention to this map was the image of a steam roller 
driven by a huge, white Russian bear. It was drawn in front of the 
European continent and the bear appeared pretty focused on his job. 
It’s not the first time we see our enemies as animals. The same old 
way – since Aesop time – to dehumanize and ridicule our archene-
mies. But in the same drawing, a French cock was tearing off the ugly 
mug of the brown bear (symbolizing Germany), a Spanish toreador 
was fighting against a bull behind the backs of the Portuguese, and 
an Englishman dressed in a sailor suit was punching the head of the 
brown bear. Somewhere to the side, a Danish guy watches everyt-
hing through his monocle, a Dutchman makes faces while smoking 
his pipe, and a Belgian guy is seen with a napkin around his neck, 
as if he just left a restaurant or his barbershop. All three of them are 
wearing military uniforms and seem to be mobilized in contrast to 
the Swiss guy, who is sitting down, as if he was at a hunting grou-
nd. This was supposed to be Europe in 1917: a zoo park in war and 
panic. And there was only one victim – a mangy, tied-up Austro-
Hungarian dog, to whom Serbia had put a bayonet to its ribs, while 
the Italian hits his head with a gunstock, crushing his nose. Finally, 
the illustration depicts an excited Romanian cutting the dog’s tail 
with scissors. The name of this Italian-drawn map is Carta Geogra-
fica Figurata del’ Europa and one wonders how it could be a serious 
depiction if the Balkan people were not represented. The Montene-
grin is represented by an ant. The Bulgarian is drawn with a nose as 
big as Italy’s boot’s heel. The Greek is shown with his wide-open 
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fustanella and his opinga with his back turned to the reader. A Turk 
remains,with a red fez and a deplorable portrait. Appearing somew-
hat enigmatic in this illustration, there is also an Albanian wearing a 
hat that belongs to the medieval or early Renaissance period, which 
can hardly be understood - is he slowly moving somewhere? This 
is all the map tells us, but we have seen worse. What? This is like 
asking me to address (after many years) whether we have anything 
else to tell in addition to all the hate and hostility. Maps are always 
coupled with neighbors. And I could not have remembered the qu-
estion of my poet friend, if she wouldn’t continue, as we were bid-
ding farewell. “I do not feel like a Serbian,” she said. “I totally feel 
Yugoslavian. Do you understand? Despite the fact that Yugoslavia is 
no longer on any map, I remain Yugoslavian,” she continued. Loo-
king into my eyes, she added, “I feel something strange, my friend! 
Something like nostalgia is a light melancholy. For what? Do you 
know which is the nicest word in Yugoslavian? No? Listen to how its 
sounds! Du-šš-oo! This is the most meaningful word of our langu-
age, yet Yugoslavian is no longer being taught in schools. This word 
keeps us united regardless of whether we are together or not. It is 
used by all nations that emerged from the dismantling of the Fe-
deration. Do you understand the importance of this word, prijatelju 
moj ? Not yet? Hmm! Have a nice flight tomorrow, Dušo! Maybe you 
also have the word Dušo in Albanian? No? How can one live without 
Dušo, my Albanian friend?” These were the last words I heard from 
a poet I met when we were both invited to speak at the same festi-
val. The expression on my friend’s face mirrored the pain of a small, 
unhappy map that did not match its territory. The Balkans within 
the old Europe’s map as well. Will there be changes again on their 
borders? Will their territories be exchanged, as they do with war-
riors taken hostages? Will they coldly swap them, as the collectors 
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do with their postage stamps? The Old Major Willingdon Beauty of 
George Orwell’s Animal Farm is back again, the philosopher of chan-
ge, who reminds us of his wise advice: Whatever has two legs is our 
enemy. Whatever has four legs, has horns, tails or wings, is our fri-
end. Let’s repeat it all together as a church like choir, as a crowd in 
the stadium, as militants in the squares of political rallies: All men 
are our enemies! All animals are our friends! What form does your 
nostalgia have? What color do you wear your language and cultural 
melancholy? Are you a melancholic for your language, your culture 
and the boundaries? What do you miss: the enmity?

* * *
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Arian Leka
The Clandestines and Emigrants hidden in Languages

The sworn enemies of a nation are not sheltered in politics, 
nor economics. One day, we can realize that they are hidden in the 
mother tongue harbouring more enemies than anything else. Do 
you know this? Many foreigners, immigrants and clandestines are 
hidden in my native language. My mother tongue is like a Trojan 
horse: it hosts foreign soldiers inside. But, in fact, they are foreign 
words – borrowed – by our culture, which was wiped by puritan cle-
ansing. Yes, indeed, languages can take and give among them, but 
cannot fall in love. Love among languages is forbidden. It is banned 
like wars during the holy months. Maybe Darwin was right when he 
compared the imperfect pedigree of mankind with the nonpersua-
sive situation of languages.

What we miss, we can borrow, especially when it is about words. 
Sometimes, we hijack them. We use them, but we never consider 
them “ours”. We add some tails (suffix) and horns (prefix) to those 
barbaric words, only to make them look like a devil. We persecute 
them by throwing them into a special vocabulary, as if we put them 
in a concentration camp, keeping them way of “our pure-chaste
-immaculate language”. I was thinking this as soon as I returned to 
my hotel room. I searched Google for any mystical or hidden mea-
ning of the word Dušo which, according to my friend, kept together 
the nations of Yugoslavia separated by the war.

For us, the Albanians, Yugoslavia is more than a simple mem-
ory. The country had disappeared from our friendship map in 1948 
when that government tried to devour Albania through currency 
unification, the customs union, free movement within the common 
territory, and the merging of our armies. What the heck? I had been 
totally brainwashed! How on earth did I not realize in time that the 
Yugoslav project was a predecessor of the European Union project? 
Hmmm ... our noble Europeans who keep the Balkans the way of the 
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union because they don’t respect author’s rights! Apparently, they 
have stolen the principles of common currency, fundamental rights, 
and free movement from the Yugoslavs. Those who remember the 
time of the five-pointed red star and the common slogans Smrt fa-
šizmu - Sloboda narodu / Death to fascism, freedom to the people, are 
also disappearing along with Yugoslavia. The memories of July 1946 
were fading, when comrade Enver Hoxha, returning from his first 
visit to Belgrade, instructed his trusty Koçi Xoxe to take measures to 
organize an impressive manifestation on the main square of Tirana. 
The people would have to look excited by this historic meeting, sha-
king the flags of Yugoslavia and Albania, raising billboards with the 
slogans dedicated to “the agreement between the Albanian people 
and the peoples of Yugoslavia” and “the brotherhood of the Albani-
an national army and the Yugoslav heroic army.« Microphones and 
megaphones would emanate the calls for »Enver -Tito” (not Tito 
- Enver!) everywhere. Since then, of course, Albania separated from 
Tito. Everything Yugoslavian and from Yugoslavia, entered Albania 
in a clandestine way. The essence of cynicism is explained somehow 
by a cartoon titled “Tito’s favorite drink,” which the German jou-
rnalist Harry Hamm photographed in 1961 in Shkodra. Even today, 
the slogan can be clearly understood. We can see Tito's revisionist 
clan filling up with the liquid dollars of American imperialism. All is 
left behind. I was just playing with the keyboard and Google, where I 
wrote three letters of the word: Duš ... In the meantime, Google offe-
red the first option: Do you mean Dušan? Stefan Dušan the Mighty? I 
was searching for the meaning of a single word: Dušo. That’s it! I en-
tered it again as Duš when Google suggested a second version: Do you 
mean Dušman? I read its definition on the screen: Düşmen - derived 
from Ottoman Turkish - Dushmán! My memory suddenly exploded 
as if it was the head of a warlike drum. But the word dušman was not 
isolated in a single language and culture in the Balkans. That word 
resisted the zeal of the communists who graciously believed that 
after the collapse of the Bolshevik and Maoist empires, only Albania 
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would enjoy the privilege of being a stand-alone fort of communi-
sm. It also survived the dedication of the puritans who insisted on 
chasing any trace or presence of foreign words from the divine and 
pure Albanian language. The communists did not win. Neither did 
the puritans. The Balkan languages and the Balkans won. I remem-
ber an adventure well, which, I think, would make even Don Quixote 
jealous. Well, the story is about two scholar-linguists from a former 
communist country. These brainwashed linguists started to clean 
their language of “foreign words”. Let’s clean it! Especially from 
Orientalism, and Ottomanism as well, particularly let’s clean it of 
the words of those who have conquered our Motherland. And in this 
way initiated the greatest cleansing in world history. Their langua-
ge had to give back all the words it borrowed from other languages 
over the time. The scholars invited everyone to this cleaning action: 
proletarians, intellectuals, farmers, shepherds, pioneers, young pe-
ople as well as elders. Everyone had to give a contribution, except 
for sailors and the ex-bourgeoisie, since it was suspected they have 
imported foreign words or kept them alive through their nostalgia 
for a world left behind. Their ardent desire for a pure linguistic race 
and a pure nation of users, made them lose their mother tongue, 
along with the words which had survived several cultural floods. It 
is believed that they remained without their language and after a 
while this nation became dumb. It is believed this is probably a work 
of fiction, written by an anonymous author to teach people more 
about love and hate. But it is also believed that meanwhile, a Balkan 
author is writing this story. A minority of foreign words still live 
happily in the Balkan collective body, which migrated as nomads 
within each linguistic territory from the earliest times of commu-
nication among cultures, when the perception, the feeling, and the 
need were together; a condition that Julia Kristeva defines with a 
single word: khôra. The migratory words had penetrated within the 
body of these languages, which sheltered the Slavic, Serb and Bul-
garian clandestines, as well as Greeks and Latins. It sheltered Il-
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lyrians, Arbërs and Albanians, as it had sheltered Persians, Arabs, 
Turks, Venetians and Italians before. But the word dušman was a 
persistent one. Not only did it not disappear, but it preserved the 
same meaning for Albanians as well as Serbs, Montenegrins, Ma-
cedonians, Croats, Bosniaks, and all who came and went as nomads 
within this territory. Although more than a century had passed since 
the independence of the Balkans from Turkey, the word dushman 
continued to keep the Balkans together more or less like a thread 
holds together the rosary. My Serbian friend had asked whether we 
have a Dušo hidden in Albanian, too? What a pity! A ringtone echoed 
in my ear. I searched on YouTube for a long time until I finally heard 
the voice of a Shkodra man singing: Luckily Dush-o we are neighbors 
/ When I get bored, I come and stay with you. Two ends of a rope on the 
neighborhood’s abyss: Dušo - Soul; Dušman - Enemy. Do the Bal-
kans as candidates for the European Union have to understand that 
the invisible side of the slogan “United in Diversity” means that 
they should be united not only in European values but also in their 
age-long hostility, as it was understood, though it is not really true? 
But Mappa Mundi – the diapers of the worlds, which never failed us, 
when it came to saving the hostility, will help us again! With a map, 
we can cover our body. We can even dress up with a map to cover 
our nudity. Are you sure that the Balkans have a personal body? Yes, 
they do, but they do not care much about it, as they are the kings 
of two bodies - to paraphrase Ernst Kantorowicz. But this does not 
mean that the physical body of the Balkans is underestimated. Not 
at all! This is due to the fact that in the Balkans, the political body 
is more appreciated than the physical one. On the contrary to the 
political map, the political body should remain intact, as if it is the 
protector of the myths of the state and the multiplier of the political 
theology, as described by Giorgio Agamben in his Homo Sacer, in 
which the system exerts control over the collective “naked life” of 
all individuals.
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Zvonko Kovač
Ljubezen

Onako kako spretno sjedaš

Onako kako spretno sjedaš u auto, desnom rukom povlačiš remen, 
okrećeš ključ, okrećeš glavu lijevo i desno, pa odlaziš u dan, u raz-
mjenu, tako te zamišljam u tuđim zagrljajima. Onako kako se jutri-
ma oblačiš, kako ti pristaje tamnoplavi korzet, onako s čarapama 
do pola stegna, kako si me ostavila sama, sa svježe očešljanom ko-
som, toplim mirisom, odlaziš i zaboravljaš nas, u radu, udvara-
nju, osmjesima, široku smijehu, raskalašenosti. Onako se osjećam 
zaljubljeno, nemoćno, kao ostarjeli dječak, nestvarno. Onako kako 
dugim prstima miluješ volan auta u odlaženju.

(Zvon u kiši, 2015)

Tako kot spretno sedaš

Tako kot spretno sedaš v avto, z desno roko potegneš pas, obrneš 
ključ, obrneš glavo levo in desno in se odpelješ v dan, v izmenjavo, 
tako si te predstavljam v tujih objemih. Kot se v jutrih oblačiš, kot 
ti pristaja temno modri korzet, z nogavicami do polovice stegen, 
kot si me sama zapustila, s sveže počesanimi lasmi in toplim vo-
njem, odhajaš in naju pozabljaš, pri delu, dvorjenju, ob nasmehih, 
glasnem smehu, v nemiru. Tako se počutim zaljubljeno, nemočno, 
kot ostareli deček, nestvarno. Tako kot s konicami dolgih prstov 
objemaš volan avta v odhajanju.
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Zvonko Kovač

Pješčani sat, kao pješčana kula

A ako ponekad i pokleknemo, uvijek se možemo uteći poetici naše 
dijeljene samoće. Kao pješčani sat, kao pješčana kula, urušavamo 
se u sebe, ali još sam uvijek ovdje, zagledan u more, pjeva u meni 
ostario glas svoj moderato cantabile: praznina izbija iz svega čega 
se dotaknem, živimo usamljeni pored svih dragih ljudi oko nas, 
dotrajavamo dane, predani usudu, radu, obavezama. Zar ćemo se 
stvarno međusobno pratiti nesposobni za novi žar, za nove ljubavi? 
Po stoti puta preispitujem svoje žudnje, postupke, bolna htijenja. 
Od nemila do nedraga, od zanosa do otrežnjenja.

(Zvon u kiši, 2015)

Peščena ura kot peščeni stolp

In tudi če včasih poklekneva, se lahko vedno zatečeva k poetiki 
najine deljene samote. Kot peščena ura, kot peščeni stolp, se se-
suvava sama vase, pa vendar sem še vedno tu, zagledan v morje, 
poje v meni ostareli glas svoj moderato cantabile: praznina kriči iz 
vsega, česar se dotaknem, živiva osamljena ob dragih ljudeh okoli 
naju, preživljava dan za dnem, predana usodi, delu, obveznostim. 
Se bova res drug drugega spremljala, nesposobna za novi plamen, 
za nove ljubezni? Že stotič prevprašujem svoje poželenje, dejanja, 
bolne želje. Od zore do mraka, od zanosa do streznitve.
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Zvonko Kovač

Ne znam što bih, s tom pregršti nježnosti

Ne znam što bih, s tom pregršti nježnosti i slobode. U nedjeljno 
kasno popodne, kada se u mom sjećanju talože slike bliskosti, tople 
vode i poljubaca, radosti plivanja, žudnje zbog izbivanja, nezabo-
rava tijela: kao slomljena ruka na licu, ruka u ruci, toplo jezgro do-
dira, zaborava i trajanja, ljubavi i zdvajanja, nužnoga razdvajanja. 
Sloboda je spoznata nježnost, povjerenje čula, neodoljiva srodnost, 
laka predanost. Postajemo si mjera vodostaja mladosti, pritajene 
strasti, mogućnosti otvorenosti, unatoč automobilskim nezgoda-
ma, odlascima djece, umoru i traču, nježno dodirivanje, viljemovka 
s čajem od metvice.

(Zvon u kiši, 2015)

Ne vem, kaj naj s to peščico nežnosti

Ne vem, kaj naj s to peščico nežnosti in svobode. V nedeljo pozno 
popoldan, ko se mi v spominu nalagajo slike bližine, tople vode in 
poljubov, radosti plavanja, poželenja zaradi pomanjkanja in ne-
pozabnosti telesa: kot zlomljena roka na obrazu, roka v roki, to-
plo gnezdo dotika, pozabe in trajanja, ljubezni in obupa, nujnega 
razdvajanja. Svoboda je prepoznana nežnost, zaupanje čutov, nei-
zogibna sorodnost, preprosta predanost. Postajava si merska eno-
ta mladosti, pritajene strasti, možne odprtosti, kljub prometnim 
nesrečam, odhodom otrok, utrujenosti in tračem, nežno dotikanje, 
viljamovka z metinim čajem.
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Lenka Kuhar Daňhelová
ZAPOREDJE REČI

Kakšnih štiri ali pet let si imela.
Oče te je posadil
na razgreto lončeno peč.
Pred kopanjem, golo.
Opravičuješ njegovo raztresenost,
za kletvice praviš, da so bile
iz strahu, o udarcih pa,
ker si vpila od bolečin.
Ne veš, kaj huje boli.
In zmeraj si boš najbrž
mislila, da tisti, ki ga imaš najraje,
neizogibno mora tebi prizadevati
bolečine.
Ker da je
takšno zaporedje
tvojih rečí.
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Lenka Kuhar Daňhelová
ZAKLAD NA PODSTREŠJU

Na podstrešju pri babici
je ležala stara slika, našli smo jo
po naključju, med ropotijo,
ter jo takoj postavili med eksponate
našega pravkar ustanovljenega
muzeja. Zame je to bila najlepša
slika, ki sem jo do zdaj
videla. S čistimi, svetlimi potezami
speljana cesta,
ki pelje čez Saligerov most.
Zdelo se mi je neverjetno, da si ga
nekoč naslikala ti, menda si bila
takrat le malo starejša kot zdaj mi,
ki smo sliko našli.
Bila si torej umetnik!

Kakor da se je razpela vrv
med nama.
Po njej lahko ali
splezaš k drugemu
ali pa ga držiš
za zmeraj
proč od sebe.
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Lenka Kuhar Daňhelová
IZGINJANJE PODOBE

Vidim te v vseh tvojih
podobah in kretnjah
obenem, vsa
leta in občutki
se ti hkrati zrcalijo
na obrazu.
Njihovo izhlapevanje je ujel
le madež,
v njem je vse.

Vidim te, kakršna nisi
bila še nikoli, kajti
navadno zmoremo
dojemati samo tukaj in
zdaj; vse drugo je samo
prenarejanje, želja,
da bi videli
po svoje.

In vendar,
bolj resnična kot si zdaj,
nisi bila nikoli. Vidim
te prvikrat tudi s svojo
ljubeznijo do tebe,
prvič te skoznjo
jasno vidim.
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Željko Perović
OGNJIŠČE

vetronom v žilah je pognal
zelenenje, letošnje vrabce
je že grel puh jader, ko si,
z njihovim dihom v svojem,
spet prišel k slapu, ki prši
z granitnega čela – Skalca,
koliko duš si že uročila,
oči napojila, si mrmral
ob svetišču z belo kopreno,
in potem nič besed,
tudi pri odhodu ne, koraki
pa so ostali tam, kot
tolikokrat tam in tam, kot
na dvorišču tistega doma,
kako se mu že reče, ki si ga
zdaj spet obiskal, kjer ste
uročenci doživljali ekstazo
v lirskem odklopu, in znova
ugotovil, da tisti ogenj tam
            še vedno govori
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Željko Perović
LJUBEZENSKA

seveda se ti samo zdi, da se je svet
postaral v eni noči, takšna je ta
oblika resničnih sanj, včasih
je kazen živeti ali nenehna môra –
ali enostavna zgodba, sama po sebi
potrebna, zmeraj znova sanjana,
ljubezenska, sicer pravljice
ne bi imele smisla in bi bilo vesolje
mrtva izkušnja brez imena – ko
oči žarijo in ko usihajo, ali res
ve, ali ve, se sprašuješ (zvečer
se prek Skypa pogovarjaš z M., ki
trenutno skrbi za dva ljuba
psa, najdena nekoč kdove kje,
pravi: psi niso nič krivi, so samo
živi, pozneje pogrešaš besede,
zgubljene v kibernetiki prostora
in jih iščeš
med nitmi njenega puloverja,
ki jo čaka pri tebi,
            in še nekaj osebnih stvari)
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Goran Gluvić
KOT DEŽEVNI OBLAKI NAD VELENJEM

Prvič, vrgel sem svoj CV v prtljažnik
Vzel dekle v sandalih
In oddivjal proti obzorju
Tako predvidljivo
Kot je deževni oblak nad Velenjem

Drugič, položil sem prerokbe v nahrbtnik
Prijel dekle v supergah
In mrknil skozi gozdove
Tako običajno
Kot je deževni oblak nad Velenjem

Tretjič, zavil sem sanje v časopisni papir
Potegnil dekle v espadrilah
In odvihral proti luni
Tako znano
Kot je deževni oblak nad Velenjem

Sredi hudega naliva sredi ničesar in nikogar nikjer
S sandali, supergami in espadrilami na asfaltu

Le tema se sliši in vidijo se koraki v dežju
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Goran Gluvić
ŠALA

Poslušaj, srečam naboj, ki kroži od srca do srca
in ga vprašam, zakaj to počne
in odgovori, da išče srce, v katerega bi se zaril
in prespal zimo ali poletje, vseeno

in ga vprašam, zakaj je tako neodločen
in odgovori z žalostnim izrazom na obrazu
in z zakrivljeno ustnico
da nima srca, da bi se vrinil v srce, ki bi nehalo biti
in, pazi, še doda, da brez bitja ne bi mogel zaspati

in ga vprašam, zakaj je potem naboj
in odgovori, da nič drugega ne zna biti
in se zasmejeva in se razideva
in si mislim: čuden ta naboj

in pazi, čez čas se spomnim, da imam tudi jaz srce
prav tako
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Goran Gluvić
SAMOTNA PESEM

in potem se te začnejo izogibati

najprej so to misli nato besede
pozneje ljudje ulice hiše
cele pokrajine vsemirje

misli klofutajo besede
besede goltajo ljudi
ljudje prečkajo ulice
ulice se skrivajo v hišah
hiše izginjajo v pokrajinah
pokrajine se pačijo vsemirju
vsemirje si brez premora
izmišljuje nove izgovore
za svoj obstoj

jaz pa lebdim v izogib
in navkljub breztežnosti

si mislim svoje misli
besedim svoje besede
predmetim svojo človečnost
človečnim ulice hiše pokrajine
do vsemirja

ki sem se mu samo nasmehnil
in postal žalosten s solzo niz lica

in samota je pihala v brezvetrju
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in potem se te še bolj začnejo izogibati
za meter dva ali več
do nekega konca sveta
do konca nekakšne brezkončnosti
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Petra Koršič
Modra luna, živo notranjeno

Vse, kar nisem, ne morem
nikoli postati.
Moj bratranec zamahuje
sekiro nad staro kredenco.
Da se razkolje, uniči,
izniči. Vse staro,
ki je težilo naš rod.

Koliko uničevalne sle je
v nas
naselila preteklost.
Ne moremo se rešiti
občutka, da smo, kar smo,
da nikoli ne bomo, kar nismo.
Četudi razsekamo vsako lipo
sredi vasi.

Učili so me, da so Nemci
slabi, naši sovražniki
v vojni.
Eden je bil, prav tisti –
nemški vojak, ki je ukazal:
Razbežite se!
In namesto v deset naključnih
civilnih žrtev iz vasi
za enega ubitega nemškega
vojaka – je streljal
zrak.
Ena od desetih je bila
moja nona.
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Ko je človeška stalnica, negotovost,
izginila, je zrastel oder –
tam se grabimo in mečujemo.

Smo konica vrtavke in šestila,
vse, kar je, mislimo, je v našem obsegu.

Staro zapiramo v samostane
in sveta pisma za zapahe.
Stvarnik pa je poslal svojega sla,
da se knjiga odpre.
Pogoj za uzrtje je trajanje želje.

Odprla sem pipo in z vodo sprala
vso kri, ki bi lahko bila življenje.

Moj prijatelj odpira vsa okna,
da se njegova hiša prezrači.
Ponoči toči nevidne solze
in nevihta ga preseneti
v hiši svoje prihodnosti.
Zjutraj iz ribnika vstane palček Smuk.

Stopnjevanje za sarkazem je Ljubezen.

Opredeliti se pomeni prevzeti odgovornost.
Tvegati, tudi sebi v škodo, izzivati pogum.
Bojimo se lastne svobode,
trdovratni strah pred resnico, ki je –



393

LIRIKONFESTOVIH 60 / Petra Koršič

Kot nepremična gladina jezera
in svetloba, ki pada nanjo.
Stopati kot beli golob po črti,
ki stika vodo in kamen.

Razpreti nov prostor, ga naseliti.
Samo da ne preživiš mrtva, modra luna.
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Sara Špelec
Mali prerok

Voziš se v drobni kočiji
s človeško vprego;

kolesca predramijo
godrnjave mestne tlakovce,

ti pa skrit pod svileno streho
potoneš v preroški sen.

Stegneš dlani in jih pokrčiš,
kot bi med prste zaklenil trenutek,

kot bi zaslutil, da je večnost

le rdečkast puh,
ki kuka izpod pletene krone.



396

LIRIKONFESTOVIH 60 / Sara Špelec

Sara Špelec
Gramofonska plošča

Neke noči
te obišče princ
iz tuje dežele.

Predre ti
deviško kožico

in te prestreli
z Amorjevo puščico,

da zaprasketaš od ugodja.

Izgubiš tla pod nogami
in se kot uročena vrtiš
v ritmu lovskega roga,

dokler rog ne obmolkne
(kako si krut, saj nisem

rekla »ne«) ...

... in se opotečeš
kot ranjena srna, ki hoče

samo »še«.
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Sara Špelec
Sevdah

Hrepenim po svoji dragi.

Naj se kot ranjena ptica
skrijem v njeno dišeče
nedrje

in se naužijem
škržatjih dotikov,

prislonim uho
k blagoglasnemu metronomu,

ki narekuje
ritem
mojih
violinskih poljubov,

in izpijem starodavno
tekočino,

ki usiha kot Panonsko
morje,

dokler ne ostane
brez biserov

(in ji prsi prebodejo
rakove klešče).
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Festival liričnega in potopisnega občutja
Festival of Lyrical and Travelogue Sensibility
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Ivo Stropnik

Iz slovenščine v albanščino prevedel
Nikollë Berishaj

LIRIKONFESTOVIH 60
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Ivo Stropnik

credo Aty ku varfëria e shpirtit nuk shihet, atje vetëm varrezat 
janë të shenjta. Atje është shpellë. E thellë dhe e zezë. Atje janë të 
hapura degët e diellit, atje nata e butë është e përgjakur.

Shiko kaltërsinë mbi vete. Kur të terratisësh, drita nuk do të 
harrojë. Me secilën pikë le të jetë me ty pjekuria e lart: Heshtja 
është e mirë. – Mësoji heshtjet e të gjitha llojeve, mos u nënshkruaj 
me dënesë dhe sërish do të flasësh. Heshtja e shkruan fjalorin e 
ndjeshmërisë, mirëpo të gjitha ndjeshmëritë nuk do të mund t’i 
heshtë askurrë.

Në qiellin e terratisur feston hëna e përgjakur, gjëja e vetme 
që nuk është lojë në jetën tonë. Loja, ajo është e shenjtë, fillim i 
rëndësishëm dhe fund i gëzuar.

Njihe fillimin e lumit dhe pije burimin e tij. Poshtë në rrjedhë 
të lumit do të jesh i pafuqishëm. Dhe ajo hëna mbi ty? Do të heqësh 
dorë nga loja? Më mirë mësoju të luash përsëri; mos u largo nga 
krijimi i amshueshëm; vetëm pranoje, gjunjëzohu në rërë, në truall 
zvogëlohu dhe fillo të luash.

Jam i vërtetë atëherë kur jam i trishtuar. Pas dyerve të trishtimit 
është edhe më gëzueshëm. Trishtimi ka fytyrë të mëndafshtë. 
Trishtimi feston me flamur të zbehtë. Nën të dorëzohem. Vetëbisedë 
pa dialog. – Ky është kapitulli i heshtjes. Ata janë shpërgënjtë e 
fjalëve. Ato janë rrobat e lojës. Dorëzohesh që të mund të shikosh 
përsëri kaltërsinë mbi vete. Drita nuk të ka harruar. Ndjeshmëria u 
përvodh prej diku.

Aty ku varfëria e shpirtit nuk shihet, ngadhënjejnë lojërat me 
top. Zbehja është baza dorëdhënë për fjalën e kërkuar. Si flamuri, 
si festa në qiell. Dallojmë sipas orëve të bisedës dhe decenieve të 
heshtjes. Kur heshtja fillon të flasë, valëvit flamuri i ri. Për shkak të 
ndjeshmërisë, që nuk mund të heshtet.

Në këtë zbehje jetojmë. Egër na shtrëngon morseta e kohës. Pas 
klithjes është qetësia që na çliron. Pas çlirimit është koha e bardhë, 
që shkrihet dhe kalon.
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Shkrimi im njeh gjurmë të thellë nga skepticizmi e deri në 
heshtje. I vetmuar në mes të qetësisë monotone unë i thur vargjet 
më të bukura. Trishtim i pamatshëm jam në të gjitha dimensionet 
e iluzionit.

Kur të bëhem akull, nuk do të jam më plagë. Je i lumtur ti që të 
ngrihet lëngu i dhimbjes në gjakun e akullt.

Sytë zgjodhën ngjyrën e hirtë të lëkurës së lepurit. Trupi e 
zgjodhi ndjesinë e frikësimit.

Zemra romantike u çmend në hapësirën e mbyllur. Me gjysmë 
zëri dhe në heshtje më prek loja pasiononte për fytyrën e lodhur, por 
kjo është vetëm lojë. Loja për lindjen e rëndësishme.

Të shikoj si shfryrje të materies, si drejtim të lëvizjes, si pjesë të 
lëvizshme të objektit të parëndësishëm.

Ky ishte trishtimi që të ngriti nga vetmia. Skepticizmi të 
mbështjelli me mëngjes të ftohtë. Heshtja të mbuloi me mbrëmjen e 
ngrohtë. Loja nuk të harrojë.

Puthe plagën që nuk është hapur ende. Trupi i plagosur do të 
mbështetet në ty dhe të të mbështesë. Do të rriten kodrat. Në rrezen 
e mëngjesit do t’i shikosh; syri i trishtuar do të thërrmohet dhe jeta 
do të hapet para teje.

Kështu e mësojmë gjakun që të kalojë dhe të vdesë trishtimi në 
mesin tonë, e jeta me djegie të hapet.

Jeta – lojë e të gjitha lojërave, fjalë mbi të gjitha fjalët, por 
prapëseprapë lojë.

Isha fëmijë dhe isha njëjës. Isha lojë që u shkri në rërë. Isha trup 
i terratisur , e tani jam dysh i hapur për dritën. A jemi trup? dhe i 
flasim “Të pavdekshmet!”

Në degët e lajthisë i varim këmishët për festa. Gojët e të afërmeve 
pëshpëritin në shumës. Koka është shtrirë mbi kokë dhe e ka fshehur 
hardhinë e plagosur. Askurrë nuk kam qenë trup i shumësit.

I tmerrshëm është errësimi i dyve dhe tmerri nuk vjen prej të 
gjithëve.

Shiko kaltërsinë mbi vete. Vesa nuk të ka harruar – vesa nuk 
më ka harruar.
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Ivo Stropnik

himn anarkisë Ju krande të thata, që do të digjeni dhe do 
t’i dhuroheni hiçit, do të dorëzoheni para zjarrit shpërthyesit të 
hutuar: Atje përpara është lëndinë e gjahut, atje asgjë nuk mbijeton, 
atje goma ia fshin kohës hapësirën.

Ju halorë rrëshinorë, që derdheni, derdheni: Tabernakujt i kanë 
dyert e hapura, çelësat janë të falsifikuar, dyert e wittennergut dhe 
të parlamentit janë hequr nga rezet, kondomët janë të shpuar, ligjet 
janë lagur me verën autoktone –

Trungu katërmetrësh, i pagdhendur për varkën e Noehut flet 
në trupin e shtratit të çliruar: Njeriu rritet dhe bëhet foshnje; Gjenet 
e klonuara janë derdhur në nevojtore; pedofili i mallkuar shfleton 
librin e trashë të virgjërisë –

Fjalorët janë tëholluar dhe kanë fituar një domethënie fyese; 
Babiloni i lodh shputat dhe marshon, marshon.

P. S.
Pëllit zemër, pë-llit, pë-llit!
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MEDNARODNI

LIRIKONFEST 
VELENJE

Relevantnost dokumentarnega in
literarnega potopisa v XXI. st.?

FESTIVAL LIRIČNEGA IN POTOPISNEGA OBČUTJA
REZERVAT ZA POEZIJO

Lirikonfestovo podnebje 2019

MEDNARODNO
KNJIŽEVNO SREČANJE
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FESTIVALNE NAGRADE IN PRIZNANJA 2019

Vseslovensko / potopisno

KRILATA ŽELVA

književna nagrada
za najboljši slovenski potopis

preteklega leta

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)

LAVREATI 

2017
 

2018 

2018

 

2019 

– Agata Tomažič / Zakaj potujete v take dežele?
    (Cankarjeva založba/Mladinska knjiga, 2016)

– Dragan Potočnik / Pesem za Sinin džan
     (Založba Pivec, 2017) 

– Aleš Šteger / Na kraju zapisano 6: Solovki …
     (Beletrina, 2017)

–  Jakob J. Kenda / Apalaška pot – 3500 kilometrov hribov in 
Amerike (ISPO, 2018) 
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Nagradni bronasti kip krilata želva;
stvaritev akad. kiparja Jurija Smoleta
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krilata želva, ki jo od leta 2017 podeljuje Velenjska knjižna 
fundacija oz. Mednarodni Lirikonfest Velenje, je vseslovenska 
književna nagrada za najboljši slovenski potopis (preteklega leta). 
Potopis je vse bolj priljubljena literarna zvrst, ki pa strokovno še ni 
ustrezno priznana. Z nagrado želimo popularizirati potopisni žanr 
in prispevati k uveljavljanju slovenskih avtorjev potopisa (predno-
stno literarnega).

Večletni glavni pokrovitelj nagrade je Mestna občina Velenje; 
v programu Lirikonfesta jo sofinancira Javna agencija za knjigo 
Republike Slovenije.

Nagrada je izkazana s festivalno listino in umetniškim brona-
stim kipom (stvaritev akad. kiparja Jurija Smoleta).

V letu 2019 (ob 60-letnici mesta Velenje in »polnoletnosti« 
Lirikonfesta) je nagrada denarna (1.500 eur). – Denarna nagrada 
je predvidena tudi v prihodnje.

Sosvet za nagrado krilata želva 2019: Romana Dobnikar Šeruga (predsednica),
dr. Nataša Meh Peer, Urška Zupančič, Ivo Stropnik
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krilata želva

Apalaška pot – 3500 kilometrov hribov in Amerike 
(ISPO, 2018)

Jakob J. Kenda
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Ustanova Velenjska knjižna fundacija / Čitalnica Pri pesniški duši
Mednarodni Lirikonfest Velenje 2019

XVIII. mednarodno književno srečanje
Akademija Poetična Slovenija

večletna glavna pokrovitelja

Mestna občina Velenje
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije

podeljujejo

SLOVENSKEMU POTOPISCU

dr.  Jakobu J. Kendi

krilata želva 2019 
KNJIŽEVNO NAGRADO

za najboljši slovenski potopis
preteklega leta (2018):

APALAŠKA POT –
3500 kilometrov hribov in Amerike

(ISPO, 2018)
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foto Jože Suhadolnik
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Jakob J. Kenda je v javnosti najbolj znan po svojih prevodih, 
predvsem Harryja Potterja. Kot doktor literarnih ved, avtor ali ure-
dnik 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 poz-
namo kot vrhunskega prevajalca, v svojem potopisnem romanu 
Apalaška pot – 3500 kilometrov hribov in Amerike. Razgibana poho-
dniška pot, ki vodi skozi 14 ameriških zveznih držav, nosi toliko ob-
razov, 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 sre-
čanja 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 druž-
bo 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 potencial-
ni 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.)
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Jakob J. Kenda
Odlomek iz potopisnega romana Apalaška pot (ISPO, 2018)
PESEM GROBOV IN NOČI

Lepo je med hribi in jezeri Maina. Tu sva samo jaz in pot in jaz 
hodim po njej, ne, ker to hočem, ne, ker je treba, ampak ker tukaj 
razen te hoje drugega ni. To metaforo življenja živim v najbolj dobe-
sednem smislu, sem hoja, sem pot.

Zvečer, po toliko vzponih in spustih, po toliko kilometrih, pa 
pride na vrsto ena najlepših stvari na Apalaški poti: taborjenje. Ko-
liko zadovoljstva vzbuja že to, da najdem mesto, ki so ga bodisi pri-
poročili bodisi sem ga za ravno pravega določil sam z zemljevidom 
in vodnikom. Ker vem, s kom govoriti, ker z njimi znam govoriti, ali 
ker se znam orientirati kot najbolj zvita skavtska podlasica. In pred-
vsem, s kakšnim veseljem me navda tak tabor sam po sebi. Saj rad 
hodim, tako zelo, a dan bo kmalu pri kraju in zdaj je čas za njegove 
dragocene ostanke.

Kurišče je morda že tam, tudi kakšen kamen ali hlod za zadnji-
co. Včasih je prejšnji pohodnik ali domačin za sabo celo pustil lepo 
zloženo skladovnico kuriva. Če vsega tega ni, si to poiščem najprej, 
kajti plameni in dim dokončno preženejo nadležne žužke.

Ko se ogenj razgori, si določim prostor ob njem, na tisti strani, 
s katere piha. Izbrani hlod ali kamen najprej pogrnem s plastično 
vrečko, nanjo pride zložena pohodniška brisača, da bo moja zadnjica 
lepo na suhem in na mehkem. Nato sestavim kuhalnik in mu stran 
od plamenov najdem ravna tla, nanj postavim lonček z vodo, da bo 
čim prej zavrela. K svojemu tronu ob tabornem ognju odložim še 
vrečo s hrano. Vse ostalo pustim v nahrbtniku in z njim vred odidem 
v smer, iz katere piha, da bi našel mesto za šotor. To ne sme biti 
predaleč, a tudi preblizu ne, da ga v primeru, da se veter zamenja, 
ne bom zakadil.

Če dežuje, z vsem do tu ni nič. Samo hitro postavim šotor, ki sem 
ga nalašč kupil takšnega, da lahko najprej zunanjo plast napnem na 
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dodatno šotorsko dno, nato pod zunanjo plast napnem notranjo z 
lastnim dnom. V notranjosti šotora je, morda po tem, ko me je ves 
dan pralo, zato popolnoma suho.

Če ne dežuje, se mi ne mudi. Med postavljanjem, med nizom 
že čisto avtomatskih gibov, v mislih z užitkom pregledujem vsebi-
no vreče s hrano. Bi lazanjo? Govedino Stroganov? Pražene rezance 
po tajsko? Ravno ko je šotor postavljen, voda zavre. Izbrano vrečko 
z izsušeno večerjo zdaj odprem, jo prelijem z vrelo vodo, zaprem, 
odložim. Petnajst minut in večerja bo nared. Ravno prav, da naložim 
na taborni ogenj in do konca pripravim vse za spanje. Napihnem 
podlogo, pripnem nanjo spalno vrečo in opravim še celo vrsto po-
dobnih drobnarij, ki pa so vendar vse tako pomembne. Če spalno 
vrečo, ki je v resnici prešita odeja, pripnem na podlogo ravno prav 
na tesno, mi bo v njej ponoči ko polhu v njegovi duplini: ne prevroče 
ne prehladno.

Potem pride na vrsto še en užitek. Oblačila, ki sem jih nosil ves 
dan, končno potegnem s sebe! Med hojo so se prepotila, a med manj 
napornim postavljanjem tabora so bila na meni ravno dovolj dolgo, 
da so se posušila. Zjutraj bom torej nataknil nase suha oblačila, kar 
je radost, ki jo razume le človek, ki si mora kdaj nadeti mokra in 
mrzla. Čevlje in nahrbtnik pospravim pod uhelj zunanje plasti šo-
tora, ki sem ga napel pred vhodom vanj, in zgolj s kroksi na sebi se 
vrnem k tabornemu ognju. Gotovo je treba spet malo naložiti nanj, 
predvsem pa zdaj pridem do večerje! Spet odprem tisto vrečko, zno-
va pomešam in … ah!

Večerji sledi tisto, česar sem se veselil še bolj. Tabor je skoraj 
nujno ob vodi. Ob jezeru, ki se ne neha pred obzorjem, ob tolmunu 
potoka v globoki gozdni soteski, ob ribniku, ki so si ga ustvarili bob-
ri. Tako se zdaj lahko okopljem. V svetlobi večernega, zahajajočega 
sonca zakorakam v vodo. Na plano pride milo, po potrebi tudi šam-
pon, zdrgnem se, se oplaknem. Nazadnje se prepričam, da od mene 
ne visi kakšna pijavka, kajti v mirnem vodovju jih je lahko kar precej.

Večer nato postane še lepši. Biti gol ob ognju je bilo prijetno 
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že prej, ob njem sedeti gol in moker je še toliko bolj. Od spredaj me 
prijetno greje, od zadaj me zbadljivo hladi. Zazrem se v razgled, ki je 
pred mano, če sem ob jezeru ali ribniku. Če sem ob potoku, je okoli 
mene zanimiva gozdna okolica, za katero je čez dan vedno premalo 
časa. Interesantna je tudi vreča s hrano, saj se v njej zmeraj najde 
kaj, kar bi bilo naslednji dan pretežko nositi. Tako zobljem, si og-
ledujem kakšen nenavaden kamen, odsev neba v temnečem jeze-
ru, prisluškujem neprestanemu šumenju padajoče vode v mračnih 
slapovih pod sabo. To je tisti trenutek, prav zadovoljno ugotovim, 
spet sem ga ujel. In priznati moram, da ga je lepo ujel tudi Goethe 
v Popotnikovi nočni pesmi: »Po vseh višavah / je mir, / po vseh goš-
čavah / skoraj nikjer / ne gane se dih; / po vejah je petje prestalo.« 
Počasi meljem, zazrt v katerega od somorno romantičnih prizorov, 
in se namuznem. Krasna pesem, ampak zaključil jo je res ko kekec, 
ki je enkrat šel na izlet in je po naključju naletel na pravi trenutek. 
Prej povedanemu namreč sledita še tista zadnja dva verza: »Čakaj 
le, kmalo / boš tudi sam tih.« Ha, kakšne filistrske klatijo nekateri, 
kje je telefon?

S trenutki, ko umira dan, večera namreč nikakor ni konec, prav 
nič ne boš ‚kmalo tih‘. Ko se dodobra stemni, samotnega pohodnika 
najprej čaka delovni intermezzo, ki mu ni odveč. Ravno nasprotno, 
del popotne sreče je. Pregledati je namreč treba, kaj bi bilo pametno 
prehoditi naslednjega dne, kakšen teren je pred tabo, česa se lah-
ko veseliš, česa se lahko veseliš še bolj. Nato si poskusim zapisati 
vse bistveno tistega dne, kar je posebna radost, njeno podoživljanje. 
Zapišem si tudi kakšno misel, kajpada. Recimo, česa vsega kakšen 
nedeljski sprehajalec ne ve. Na primer tega, kako se do takšnega 
izvrstnega večera dokoplješ. Kako natanko moraš razporejati čas, da 
ravno prave volje, povsem nared zanj, ujameš trenutek, ko umira 
dan. Kako moraš biti prevejan, da ti ga ne vzamejo, da prav vsi tisti 
dragoceni ostanki dneva ostanejo tvoji.

(…)



415

LIRIKONFESTOVIH 60 / Jakob J. Kenda / nagrajeni potopis / krilata želva 2019

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 zde-
lo, 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 re-
šitve: 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 opre-
mo, ki jo v primerjavi z današnjo lahko opiše le pridevnik bedna, 
mu zdrava pamet prepoveduje povsem verjeti. In zdrava pamet ima 
prav. Kajti nekako tja do konca XX. stoletja se je izkazalo, da rele-
vantnost 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 množi-
ni neznanega, večje je zavedanje, da je vmes med najvišjim, najbolj 
oddaljenim, polarnim in poslednjim na toliko različnih nivojih mar-
sikaj celo bolj relevantnega.

Tja nekako do konca XX. stoletja se je nato izkazalo, da so ime-
li 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 
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umevno, je v resnici tako novo, da ga niti v najbolj osnovnem pome-
nu 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 preho-
dil 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 pi-
sanje 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 zah-
teve tega žanra so postale zelo visoke: izvrstno mora biti izbran cilj, 
sijajna mora biti izvedba poti, bravurozno mora biti spisan.

* * *

KRILATA ŽELVA: Melanholija kot inspirativni impulz, avtopoetika 
in koncept potopisca?

JAKOB J. KENDA: Zame ne. Vse mogoče sem že bil, a nikdar me-
lanholičen in ne morem si predstavljati, da bi kdaj bil. Celo težko si 
zamislim pozicijo, v kateri melanholija za potopisca ne bi bila nee-
tična.

KRILATA ŽELVA: Relevantnost dokumentarnega in literarnega 
potopisa v XXI. st.?
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KENDA: Kraji in ljudje vsega sveta so nam predvsem v zadnjem 
stoletju postajali v fizičnem smislu vse bližji, programska globali-
zacija je to v zadnjih desetletjih samo še okrepila. Ampak verjetno se 
bomo strinjali, da kljub tako okrepljeni bližini drug o drugem prav-
zaprav ne vemo nič. Kar je po eni strani seveda nevarno slabo in 
po drugi še kako krepi relevantnost obeh tipov potopisa: bližje kot 
smo si, večja je nuja po razumevanju drugega. – In seveda: ker bo 
nuja razumevanja drugega v XXI. stoletju zato brez dvoma velika, 
bosta oba tipa potopisa gotovo postala še bolj relevantna po celo 
pomembnejši plati, komparativistični. Sebe vendar lahko razumemo 
zgolj z vidika tujega in več ko vemo o slednjem, bolj se lahko prib-
ližamo sebi.

KRILATA ŽELVA: Kako potopisec ohrani distanco do svojega dela, 
da ne preide v avtobiografijo?

KENDA: Gotovo se najde kakšen potopis, ki zgodbo neke poti na 
več ravneh svojega pripovedništva zveže z zgodbo svojega življenja 
in vsaj meni se takšna zveza sama po sebi ne zdi slaba; na kvaliteto 
takšnega potopisa vpliva le izvedba tovrstne zveze. Zdi se mi celo, da 
se od vsakega potopisca pravzaprav pričakuje, da se skozi svoje pi-
sanje nekoliko predstavi. S tem konec koncev nudi sebe kot jamstvo 
verodostojnosti tistega, o čemer govori. In še več: če je potopisec v 
svojih bistvenih lastnostih dovolj očrtan, bo bralcu tudi jasna njego-
va posebna perspektiva na opisovano, s tem pa bo bralec prikazano 
šele zares videl večdimenzionalno, plastično. – Kako globoko se bo 
avtor spustil v takšno avtobiografsko plat potopisnega romana, je 
seveda njegova stvar. Vsaj meni se zdi bistveno vpisanega pripo-
vedovalca dovolj očrtati, da se doseže zgoraj opisani efekt, zaradi 
katerega je bralcu, kot bi bil ob potopiscu. A to bo kar dovolj: za av-
torjeve spodnjice mu ni treba gledati.

* * *



418

nagrada za najboljši slovenski potopis



419

LIRIKONFESTOVIH 60

2019

NAJBOLJŠI SLOVENSKI POTOPISI XXI. ST.

nominacija za nagrado krilata želva

Trinajsti mesec – portreti morskih nomadov 
(Aktivni mediji, 2018)

Nataša Rogelja



420

LIRIKONFESTOVIH 60 / Nataša Rogelja / nominirani potopis / krilata želva 2019

Nataša Rogelja, rojena 1973 v Zagrebu, je leta 2005 dokto-
rirala iz socialne antropologije. Je avtorica in soavtorica raznovr-
stnih – znanstvenih, strokovnih in leposlovnih – knjig z morskimi 
vsebinami: Ribiči pripovedujejo (2006), Čudovito potovanje malega 
katamarana (2010), Prineslo jih je morje (2012); Blue Horizons (2017), 
Fish on the Move (2017). Slednja publikacija je bila izbrana za enega 
izmed najvidnejših dosežkov družboslovja in humanistike za 2017 
s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, uvrščena pa 
je tudi v Enciklopedijo antropologije (Selwyn 2018), kot primer iz-
branih etnografskih študij s področja antropologije turizma, popot-
ništva in romanja. Leta 2006 je zapustila Slovenijo in z družino več 
let z jadrnico potovala po Sredozemlju. Zaposlena je na Inštitutu za 
slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, trenutno z nogami na 
trdnih tleh, a z mislimi vedno na morju.

* * *

Nataša Rogelja: Trinajsti mesec – portreti morskih nomadov

Ta izjemen morski potopis, prežet z opisi pisanih morskih ve-
dut, celinskimi pejsaži, ponekod zazrt v zgodovino, literaturo, nas 
v bralni vrtinec potegne že z naslovom, ki nam obeta še en mesec, 
vsaj tistim, ki nas čas nenehno prehiteva. In prav temu želijo sodobni 
nomadi, kot jih poimenuje avtorica, ubežati. – Pisateljica, antropo-
loginja, razlagalka sveta, iskalka novih razlag, nam potopis potova-
nja – plutja z družino na jadrnici – predstavi s pomočjo zgodb, ki jih 
posluša med sopotniki, ki radi povedo, »kaj mislijo o sebi in svetu, 
ki imajo osebne izkušnje, sekajoče se in vzporedne«, kot sama po-
jasnjuje antropološki pristop. Skupna značilnost sodobnim morskim 
nomadom je samozadostnost – individualizem in protipotrošništvo 
– oziroma arhetipsko romanje človeka k samemu sebi, le da so se 
odločili potovati in sanjati o morju. To so sodobne povedke o lju-
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deh, kot so Trisha, Fritz, Dug, Andy, Tony, Helka, Marko, Benjamin, 
Barbara idr., ki jih je vlekel avanturistični duh in življenje razoča-
ralo (zaradi bankrota, bolezni, pritiska, nesprejetosti …). – Avtorica 
za zgodbe/povedke uporabi drugačen slog pripovedovanja: kratke, 
odsekane stavke, brez nepotrebnih dopolnil, čista zgodba, dejstva. 
Sama pa svoj morski potopis pripoveduje z bogatim jezikom, polnim 
izvirnih komparacij, nenavadnih metafor in filozofskih ter literarnih 
vložkov. – Nikakor pa ne gre prezreti tudi slikovnega materiala, ki 
v podobi zrnatih fotografij, ki s skoraj impresionističnim prikazom 
prepuščajo bralcu/gledalcu iskanja njegovih lastnih vtisov/obrisov. 
– Vsekakor je ta knjiga dobro in zanimivo branje za ljubitelje poto-
pisa, ki odstira tudi svet onkraj urejenega, poznanega. (N. M. P.)
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Nataša Rogelja
Odlomek iz potopisa Trinajsti mesec: portreti morskih 
nomadov
(Aktivni mediji, 2018)

September

* * *

Ob koncu septembra Mediteran zadiši drugače. Bolj zrelo, bolj 
trezno. Kar je bilo prej gosto in pisano, postane zdaj redko in jas-
no. Evforijo zasenči razsodnost, glasne pesmi potihnejo v šepetajoče 
zgodbe. Divje sanje si nenadoma nadenejo ogrinjalo resničnosti in 
svet postane nič več in nič manj, kot je. Svet. Nove poti se nava-
dno rodijo prav v takšnih trenutkih. Treznih, posvečenih in redkih. 
V trenutkih, ko otožnost konca in slutnja začetka lezeta po robovih 
valov in se stapljata v mehkobo septembrske luči. Trenutek obstane, 
med začetkom in koncem, med snidenjem in slovesom.

Odšli smo septembra. Ne, odšli smo že veliko prej. Potovanje je 
izkušnja, ki se ne prične s premikanjem. Prične se z mislijo na od-
hod, spočeto na vrhovih sanj, daleč stran od trenutka, ko zabredemo 
v gibanje. Že mesec dni smo čepeli na Korčuli, in čeprav je bila naša 
barka še vedno skrbno privezana ob pomol, smo že davno odpoto-
vali. Otožnost konca je bila daleč, slutnja novega začetka zelo bli-
zu. V tem dolgem začetku smo se klatili po praznih plažah Jadrana, 
prisluškovali smo prihajajočim južnim vetrom in poskušali pomiriti 
duhove odhoda.

»Mami, zakaj potujemo?« razburka moje misli hčerka.
»In zakaj ti neki raziskuješ?« doda še eno težko vprašanje 

mlajši sin.
Ja, zakaj sploh potujemo? Zakaj raziskujemo? Živimo? Kaj sploh 

je potovanje? Vprašanja ostanejo meni, otroka sta z mislimi in deja-
nji že daleč stran. Ko zvečer z Boštjanom spravljava malčke v vlažne 
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postelje, ko se jesenski oblaki zgrnejo nad Korčulo in postane sa-
lon naše barke premajhen, se zavem, da je potovanje en sam velik 
nemir. Nemir, ki pomirja; kaos, v katerem se oblikujejo ne-pravila; 
razpršenost, ki celi; igra, ki igralcu odvzema in podarja vedno nove 
perspektive. In vendar potujemo. In raziskujemo. Romamo, letimo, 
hodimo, tečemo in sanjamo, vse to, da bi našli sebe, da bi končno 
razumeli. Zakaj smo in kako smo? Zakaj je in zakaj bo?

Ko sem se pred slabimi dvajsetimi leti vpisala na študij antro-
pologije, se mi je to zdelo edino logično dejanje. Antropologija govo-
ri o ljudeh, o svetu in življenju v njem. Izbira je bila neznosno lahka. 
Postala sem študentka antropologije, srednje glasbeno šolanje sem 
obesila na klin in se odpravila na svoj prvi teren v Istro. Kdo pot-
rebuje še eno učiteljico flavte, ko je na svetu toliko zanimivih poti, 
toliko zanimivih ljudi! In čeprav je v danem trenutku pred nami na 
tisoče poti, vendarle izberemo eno. Ameriški antropolog Clifford 
Geetz je nekoč davno, v letu, ko sem sama komaj privekala na svet 
in so bile vse moje poti še prazne in odprte, zapisal, da čeprav sm 
ljudje ob rojstvu opremljeni za tisoče različnih življenj, na koncu ži-
vimo le eno. Osemintrideset let kasneje je antropolog Tim Ingold, 
upajoč, da bo prehitel življenje samo, razmišljal iz drugega zornega 
kota. Ingoldove misli, vedno skrbno pregnetene v čudovite poetične 
zapise, zaznamuje skorajda utopična želja po spremembi takšnega 
pogleda. Kaj če lahko zamenjamo enosmerno pričakovani življenjski 
proces z nepričakovanim preskakovanjem? In če ja – s čim? Morda 
s prepoznavanjem zmožnosti življenja, da lahko prehiteva kraje, ki 
so mu vrženi na pot, zapiše Ingold. Smo res zmožni videti življenje 
zgolj kot stvar in ne kot vznemirljiv proces, poln gibanja in spremi-
njanja? Smo na tej poti res tako pasivni in nemočni? Si res želimo 
ponavljajočih se izkušenj in monotonosti?

Mnogi se z menoj glede nujnosti vpisa na antropologijo seveda 
niso strinjali. Na srečo moji umetniško navdihnjeni starši nad mojo 
logično izbiro niso mignili niti z očesom, niti niso dodali kakšne mo-
ralne opazke o smiselnosti takšnega dejanja. In pravzaprav mi nikoli 
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ni bilo žal, kljub obdobjem nezaposlenosti, neotipljivosti predmeta, 
ki ga je danes, v storilnostno naravnani družbi, težko upravičiti in 
razložiti sogovornikom, ter kljub temu da humanistika v današnjem 
svetu ne zaseda imenitnega mesta. Prehitevajo jo prav si. Ekono-
misti, pravniki, biologi in medicinci, da o tehniških strokah sploh 
ne govorimo. Ampak antropologija ostaja zanimiva. Tako v načinih, 
kako se loteva svojih raziskav, kot tudi ob vprašanjih znanstvenega 
in širšega človeškega spoznavanja, ki ga lahko strnemo v prepros-
to vprašanje – kako kaj vemo. Prav tako je antropologija ena tistih 
znanosti, ki je neizogibno spojena s potovanjem. Pa ne samo s tistim 
kolonialnim potovanjem k dobrim in izginevajočim divjakom, iz ka-
terega je antropologija vzniknila in za katerega se še danes kesa, saj 
je širnemu občestvu predstavila popačeno stopničasto razumevanje 
sveta – od divjaka do civiliziranega človeka – in s prstom pokazala 
na domnevno nerazvite, necivilizirane, izginevajoče, na tiste, ki naj 
bi predstavljali zgodnja obdobja človeštva, čeprav si z njimi deli-
mo čas, na tiste, ki naj bi jih bilo treba podučiti, zaščititi, podrediti, 
včasih celo zapliniti. In čeprav bo antropologija vedno ostala skesan 
otrok kolonializma, so njene poti danes drugačne. Prepojene so z 
veliko mero samorefleksije, »potovanje« pa pri tem še naprej os-
taja ena izmed glavnih tehnik antropološke metode. Da bi kaj (iz)
vedeli se moramo premakniti iz svoje sobe, zapustiti udobje domače 
misli, se vživeti v življenja drugih, treba se je prepustiti kaosu, pla-
zeči zapletenosti življenja, kot (zopet) poetično zapiše Ingold.

In smo se odplazili. Jaz, antropologinja, ki sem raziskovala živ-
ljenja sodobnih morskih nomadov v Mediteranu, in moja družinica, 
ki je ob začetku naše poti štela štiri člane, ob koncu pa pet. Pa ni bila 
samo antropologija ta, zaradi katere smo se premaknili. Premaknili 
smo se predvsem zaradi lastne radovednosti. Kaj če lahko zame-
njamo enosmerno pričakovani življenjski proces z nepričakovanim 
preskakovanjem?

»A potujemo zato, da nekam pridemo?« nadaljuje septembrski 
pogovor na Korčuli moja takrat petletna hčerka.

LIRIKONFESTOVIH 60 / Nataša Rogelja / nominirani potopis / krilata želva 2019
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»Ja, skoraj tako preprosto je!« odvrnem in pomislim, da si je 
sama še najbolje odgovorila na vprašanje.

Potujemo, da nekam pridemo, in navadno pridemo do ljudi, ob 
srečanjih pa se rojevajo zgodbe. Navadno se pojavijo na koncu, ko 
obmirujemo, ko potovalke zdrknejo z utrujenih ramen, ko se zagle-
damo v fotografijo, zaslišimo pesem ali ko vonj septembra obide 
šolska vrata in se raztegne v oranžno indijansko poletje. Potovanje 
postane zgodba, ki spremlja popotnika še dolgo po tem, ko prestopi 
domači prag. Spomini na pot, združeni z mehko sredico sanj, se ka-
kor školjke zalepijo na krmilo mornarja in vztrajajo tam, dokler niso 
izpovedane ali napisane. Takrat zaživijo svoje življenje, popotnika 
pa spustijo naprej.

(…)

LIRIKONFESTOVIH 60 / Nataša Rogelja / nominirani potopis / krilata želva 2019
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Nataša Rogelja
O potopisih, ki prečijo meje

Ko sem razmišljala, kako naj v uvodniku knjige Trinajsti mesec 
bralce uvedem v čarovnijo literarizirane antropologije, sem takole 
zapisala: »Izkušnje rodijo zgodbe, te sprožijo nove poti, ki rodijo nove 
zgodbe. Kje se resničnost neha in zgodba začne? Poti in zgodbe so del ce-
lote, ki jo poganjajo človeška življenja. Antropologija jim prisluškuje.« 
Pravzaprav se odgovori na vprašanje o relevantnosti dokumentar-
nega in literarnega potopisa v 21. stoletju skrivajo prav v tej uvodni 
misli. Skrivajo se tudi na meji med literarnim in dokumentarnim, 
v neizrečenem vprašanju, ki je za antropologijo, vedo, ki razkriva 
samoumevnosti, še toliko bolj zanimivo.

Naj začnem z 21. stoletjem. Živimo (in potujemo) v času širokih 
cest in velikih hiš, v času hitrih odločitev, glasnih stališč in drznih, 
večkrat neusmiljenih potez. Imamo na kupe diplom, tisoče strokov-
njakov in na milijone ekspertiz. Živimo hitro, vidimo veliko, stremi-
mo daleč. In vendar se zdi, da imamo ožje poglede, manj razuma, da 
nam ljubezen prehitro odteče, da zapravljamo prekomerno, vozimo 
prehitro, da nam zdravje peša, da smo na račun nesmiselnega imet-
ja zmanjšali vrednost in si prikrajšali čas. Živimo v svetu izobilja in 
vendar na vsakem koraku občutimo pomanjkanje. Zbujamo se utru-
jeni, zmedeni, z grenkim občutkom in neodgovorjenim vprašanjem: 
Kdo smo, kaj delamo? Vprašanje ni zgolj osebno; nanaša se na druž-
bo kot celoto, pod vprašaj postavlja sodobni način življenja in izziva 
naše najbolj intimne prakse in misli. Vera v tehnološki napredek in 
znanost je pokopana pod ruševinami nuklearnih poskusov in no-
vodobnih bolezni. Ideali enakopravnosti, prijateljstva in ljubezni so 
prekriti z etničnimi konflikti, rasističnimi izgredi, vojaško industrijo 
ali pač neizrečenimi predsodki. Drvimo skozi podobe na televizijskih 
zaslonih, ne da bi se zares premaknili. Potujemo, da bi se umirili. Čas 
za premislek, trenutek meditacije, dejanje izstopa ni več lahkotna 
prostočasna zabava. Je nuja zgodovinskega trenutka in odgovorno 
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dejanje posameznika. Potovanja, ki z lastnimi napori prečijo meje, 
in potopisi, ki na novo vzpostavljajo vezi, so potrebni bolj kot ka-
darkoli prej.

Nadaljujmo z mejami. Med dokumentarnim in literarnim (po-
topisom), med nami in njimi. Disciplinarna razdrobljenost in ločnice 
vseh vrst so stalnica našega časa in hkrati srž problema. A vsako 
stanje prekomernosti prinaša s seboj tudi nova spoznanja, nove re-
šitve. Svet je postal tako gosto prepreden s črtami vseh vrst, da se te 
naenkrat ne zdijo več smiselne. Prekrivajo se in se izničujejo. Priš-
li smo do točke, ko je prepletenost vsebin začela izpodjedati meje 
lastnih množic. Ena teh izpodjedenih ločnic, je meja med znanostjo 
in umetnostjo. Kje se resničnost neha in zgodba začne? Vsak literar-
ni potopis je dokument časa, v vsakem dokumentarnem potopisu 
tiči kanček domišljije. Sled pisca, duh časa in prehojene poti, tiste 
mehke in peščene, pa tudi tiste strme in kamnite, tvorijo gosto snov 
potopisa. In morda so prav potopisi tista zvrst, ki ima v kontekstu 
21. stoletju vlogo združevanja, kjer se resničnost in zgodba najlažje 
prepleteta, kjer si razmejenost sodobnega sveta najlažje zaceli rane. 
Potopis je zvrst, s katero je moč seči daleč in hkrati ostati blizu.
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Peter Zupanc je publicist in pisatelj. Leta 2001 je objavil ro-
man Tri. Objavlja v osrednji slovenski periodiki. Že vrsto let je filmski 
sodelavec ter filmski kritik za Novi tednik & Radio Celje; napisal je 
tudi nekaj scenarijev. Od leta 2010 živi na Kitajskem. Leta 2013 je ob-
javil knjigo Obešanje zmajeve glave o kitajskem jugu in narodnostnih 
manjšinah Kitajske. Potopis Kitajska, dežela razdalj, in jaz je njegovo 
najnovejše knjižno objavljeno delo (2018).

* * *

Peter Zupanc: Kitajska, dežela razdalj, in jaz

Kitajska, dežela razdalj in jaz ne more zadovoljiti bralca, ki bi 
rad dobil hiter in samozavesten odgovor na svoje generično vpra-
šanje Kako je kaj na Kitajskem? In to je najvišja pohvala, ki jo more 
dobiti potopis o tako velikanski, raznoliki, kompleksni in pogosto 
težko razumljivi državi. Kljub desetletnemu bivanju in poučevanju v 
Naningu in številnih potovanjih po provinci Guangxi Peter Zupanc 
izpričuje ponižnost popotnika in potopisca, ki se zaveda, da bolj ko 
pozna deželo, manj je gotov o svojih sodbah o njej. Vseeno pa je 
svoje izjemne popotniške in bivanjske izkušnje strnil v potopis, ki 
daje bralcu neolepšan pogled v vsakodnevno življenje urbane Kitaj-
ske kot tudi raziskovanje podeželja, še zlasti pa življenja narodnih 
manjšin. Svoja doživetja, opažanja in premisleke, pa tudi pomisleke, 
zapisuje neolepšano, toda brez dvoma po temeljitem premisleku. 
Res je pohvale vredno, da pisec po eni strani ni čutil nobene potre-
be po velikopoteznih splošnih analizah moderne Kitajske, po drugi 
strani pa se ni bal avtobiografskih vložkov, s katerimi bralca vedno 
znova opozarja na očitno – a vedno znova spregledano – dejstvo, 
da tujo, drugačno kulturo neizogibno ocenjujemo skozi prizmo svoje 
kulture. – (R. D. Š.)
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Peter Zupanc
Odlomek iz potopisa Kitajska, dežela razdalj, in jaz
(Antika, 2018)

* * *

Takole sem pisal v tistem času.

NEPREBRANA KNJIGA

Vstopiti v široko leseno hišo vasice Tunli je skoraj kot vsto-
piti v katedralo. Skozi razpoke v lesu svetijo sončni žarki, ki le-
seni prostor spremenijo v vitraž. Namesto oltarja je tu preprosta 
»vdolbina« v steni s slikami ter fotografijami prednikov – rodov-
no drevo, narisano na stenah prostora, kjer živijo. Namesto klopi 
za molitev je tu prostor za goste.

Vasica je sestavljena iz približno 30 hiš. Hiše so iz opek, kam-
na ali lesa. Ponavadi so trinadstropne. V pritličju se nahajajo živa-
li. V »srednjem nadstropju« prebivajo ljudje. Zgoraj so shranjeni 
pridelki, koruza, slama. Kot da sama gradnja želi povedati, da smo 
ljudje za vedno zataknjeni med živali ter pridelek. Malce nad žival-
mi, a nikoli neodvisni. Tak razpored prostorov je sicer tipičen za 
narodnostno manjšino Zhuang.

Na strani so spalnice, kuhinja. Kuri se na drva. Les je pomemben.
Bodo tukaj, v teh kuhinjah, pripravljali zhong zi, glutenasti 

riž, napolnjen z mesom ali zelenjavo, povezan z velikim palminim 
listom? Odgovor: »Načeloma ja. A če je letos kdo v družini umrl, 
potem spomladi v času festivala zhong zi ne bomo pripravljali, ker 
bi s privezovanjem listov privezali tudi roke duha umrlega.«

Elektrika se pridobiva z bioplinom. Luč ima vonj. (Šest let kas-
neje je bilo v tej vasi lesenih hišic manj in turisti se pritožujejo nad 
lokalnimi prebivalci, da so se preveč modernizirali.)

LIRIKONFESTOVIH 60 / Peter Zupanc / nominirani potopis / krilata želva 2019
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V omari je veliko koruznega žganja. Ljudje radi vabijo na pija-
čo. Enostavno se je napiti.

Tako pravi Zhao, s katerim sva se spoznala v vasi in ki je postal 
moj začasni vodič.

Ljudje pridelajo vse, kar potrebujejo. V normalnih okoliščinah 
jim ni potrebno tako zelo veliko delati, da preživijo. Njihova naj-
večja težava je pomanjkanje vode. Pomanjkanje so izboljšali veliki 
rezervoarji za deževnico, ki jih je pomagala zgraditi vlada. Če dežja 
ni, kupujejo vodo iz Napa, a je draga.

Nekoč zaradi svoje samozadostnosti niso uporabljali veliko 
denarja.

Nedolgo tega je bila cesta le ozek makadam in včasih je bila še 
ožja. Otroci so hodil peš v šolo v Napo – vsak dan. Zdaj jih pelje mini 
avtobus.

Cesta je kačasta stvar, objeta okoli zelenih hribovnatih mamic. 
»Kanjoni« in slepeče zelenilo in nekaj titian, terasastih polj. Vasi se 
vrstijo in veliko je zelo majhnih.

Obiščeva eno tako človeško oazico: pet hiš. Gostitelj je »du-
hovnik« … ali eksorcist, saj pride na dom izganjat zle duhove. Slok 
sedemdesetletnik, ki premore izredno pronicljiv pogled. Ali ta starec 
trdi, da vidi zlobne duhove, ko so bori proti njim? Kako je ta bor-
ba videti? Rad bi vedel, kako vidi mene, belega tujca. Star slabšalni 
kitajski izraz za tujca je yangguizi, po zelo preprostem prevodu to 
pomeni »zli duh od drugod«.

Vprašam po knjigi rodovnih korenin, ki naj bi jo hranili v po-
dobnih vaseh.

Duhovnik potrdi: ima knjigo. A ne zdi se, da ga zanima nadalje-
vanje pogovora o tej tematiki. Morda se tematiki izogiba.

Pogovarjamo se naprej.
Pogovarjamo se o teh tako zelo posebnih lokalnih oblačilih: 

ljudje nosijo veličastne črne široke obleke, bronaste ogrlice, lahko bi 
se reklo – »mašne gvante«. Črne hlače, suknjič z rdečimi našitki za 
spenjanje. Črn, zelo širok turbanski klobuk – za ženske. A navadna 
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kapa za moške.
Za barvanje oblačil uporabljajo zelo kompleksen način, med se-

stavinami sta tudi krompir in kravja koža. Če sije sonce, bodo obla-
čila pobarvana in posušena v okoli 18 dneh.

Želim več razlag o starih običajih. Dobim omembo dneva za-
ljubljencev – ritual, ki vsebuje ženske denarnice in rdeče rute, v eni 
od njih je kamen, ter košaro, v kateri se vse to premeša. Fantje in 
dekleta posegajo v košaro in le en fant ter eno dekle bosta potegnila 
ven kamen. Tadva bosta postala par.

Srečni par je torej izbran s posredovanjem naključja.
»Ali še počnejo tako?« vprašam.
»Ne, ne zares.« Le kdo bi v modernih časih hotel, da ti o živ-

ljenju odloča »pametni kamen«?
Zhao in šaman govorita o metanju xiuqiu, male pletene žogice, 

ki naj bi jo dekle vrglo izbrancu. In o tem, kako fant poje pesmi lepe-
mu dekletu, da bi jo osvojil …

Ponovno skušam omeniti rodovno knjigo. Ugotovimo, da je 
prišlo do napake. Knjiga, ki jo ima šaman, ni »rodovna«. Gre za 
knjigo »inkantacij«, ki jih smejo uporabljati le duhovniki. Prenaša 
se iz generacije v generacijo – gostitelj ve, da jo je prepisal njegov 
praded, torej je stara najmanj kakšnih 100 let. In nihče drug je ne 
sme videti.

Napol v šali izrečem željo, da bi knjigo vendarle videl.
Sprožim resne pogovore med Zhaom in duhovnikom in ti po-

govori trajajo.
Pol ure kasneje duhovnik privoli.
Da knjiga ne razpade, je med tanke lističe vstavljen moderen 

papir.
Napisi so v stari kitajščini oziroma verziji stare kitajščine; Zhu-

angi, najštevilčnejša narodnostna manjšina na Kitajskem, so jo znali 
preoblikovati po svoje in to preoblikovanje ni bilo poenoteno. (Kar 
pomeni, da posamezna področja uporabljajo drugače preoblikova-
ne verzije klasične kitajščine.) Vmes je nekaj skorajda abstraktnih 
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risb. Asociacije imam na Picassa. Zhao napisanega ne zna prebrati: 
morda so tu vmes besede, ki niti v kitajščini niti v angleščini nimajo 
sopomenk; izredno težko, če ne nemogoče jih je prevesti. Skušam si 
predstavljati osamljene in morda dolgočasne dneve in noči brez zu-
nanjih vplivov, leta tihih, halucinantnih ter osredotočenih razvijanj 
ostrih, enostranskih idej.

Duhovnik vstane in iz omare potegne še eno »službeno orod-
je«. 40cm dolgo, iz »kamnitega materiala« izklesano podobo »na-
dnaravne mačke«, ki se uporablja za spremljanje mrtvih na njihovi 
poti. Vprašam ga, če ima mačka ime in duhovnik vzame oglje ter 
nekaj napiše po tleh.

»Lao mao, stara mačka,« s težavo prebere Zhao.
Duhovnik se sprehodi, odpre loputo v tleh, pomete ostanke to-

baka in nekaj smeti navzdol – živalim. Najbolj praktičen smetnjak 
na svetu.

Potem se vrne in razloži, da je njega v delo uvedel praded, ki ga 
je tudi naučil branja ter pisanja, in da si je želel, da bi njega nasledil 
sin. A sin raje mizari.

»Kaj bo s staro mačko, če ne bo naslednika?« vprašava.
»Vrgel jo bom v ogenj in skuril,« duhovnik skomigne z rameni.
Potem pove, da se je šalil. A v šali ostaja zrno resnice: nima 

naslednika. Njegova služba nima več prostora v tem svetu. In še več 
kot to – resnica me prešine šele mnogo kasneje – govorila sva s 
poslednjim človekom na svetu, ki zna brati to knjigo.

Ko bo umrl on, bo knjiga za vedno ostala neprebrana.

(…)
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Peter Zupanc
Relevantnost dokumentarnega in literarnega potopisa 
v XXI. st.?

Hm, verjetno je vprašanje, relevantnost komu natančno? Res 
da se včasih zdi, da je v smislu branja v 21. stoletju širši množici 
relevantno predvsem podajanje pozornosti izvenkontekstnim sliči-
cam ter kratkim sporočilom, kar je povezano z, recimo, zahajanjem 
h konspiracijskim teorijam, ki ohrabrujejo in izkopavajo početja, ki 
bi morala spadati v prazgodovino. Ampak če je res – če – da je ve-
lik del človeštva obseden le s tovrstno relevantnostjo, potem je še 
pomembneje najti načine pisanja, ki presegajo kratkost in izolacije 
prostora in misli. In dober dokumentarni ali literarni potopis bi to že 
v principu moral biti. Seveda je tu vprašanje preseganja ciljnega ob-
činstva (ki vsekakor obstaja), ampak na kratko povedano, tudi malo 
je bolje kot nič.

Da bi bilo tovrstno pisanje povsem nerelevantno – ker je, med 
drugimi vzroki, »vse« že odkrito, prehojeno, prepotovano? Am-
pak saj ni! Stopinja nekje sama po sebi ne pomeni nič; izkušnja, in-
terpretacija, sposobnost prenašanja obojega, in odkrivanja drugih 
interpretacij – vse to in še kaj drugega je pomembno in nenehno 
nepopolno. Prostor delovanja misli in jezika nikakor ni popolnoma 
odkrit. Semiotika in psihologija, znanost in podatki so pomembni. 
Zelo. Nekako takole: pokrajina delovanja možganov ter misli mora 
biti orisana ali vsaj nakazana prav tako jasno (oziroma nejasno) kot 
tista resnična pokrajina – in tu se skriva univerzalna ter stalna rele-
vantnost pisanja potopisa.
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FESTIVAL LIRIČNEGA IN POTOPISNEGA OBČUTJA
REZERVAT ZA POEZIJO

Lirikonfestovo podnebje 2019

MEDNARODNI LIRIKONFEST 
VELENJE 2019

International Lirikonfest Velenje 2019

XVIII.
MEDNARODNO

KNJIŽEVNO SREČANJE
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Lirikonfestovo književno omizje 2019
(spletnodebatne festivalne refleksije)

Festivalni sklic:

DISTANCA IN MELANHOLIJA
V XXI. ST.

1) 60 % melanholije = lirika XXI. stoletja?

2) Ali je melanholija (še) stalnica v novejši poeziji?

3)  Kakšno distanco ima današnji pesnik/pesnica do lastnega 
ustvarjanja?

4)  Kako pesnik ohrani distanco pri svojem ustvarjanju, da ne zai-
de v lastno ponavljanje, palimpsestnost, oz. da ne zdrsne v ne-
izvirnost, posnemanje tujega?

5)  Kakšna je distanca današnjega slovenskega pesnika do pesni-
ških stvaritev drugih slovenskih avtorjev oz. do »polprete-
klih« pesnikov in kakšna do sodobnih tujih avtorjev?

6)  Melanholija kot inspirativni impulz, avtopoetika in koncept 
pesnika ali potopisca?

7)  Ali pisanje o mračnih in travmatičnih temah predstavlja večjo 
umetniško vrednost?

8)  Relevantnost dokumentarnega in literarnega potopisa v XXI. 
stoletju?

9)  Kako potopisec ohrani distanco do svojega dela, da ne preide v 
avtobiografijo?
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10)  Kakšno distanco mora vzpostaviti književni prevajalec do svo-
jega prevoda, še posebej če je tudi sam ustvarjalec?

11)  Distanca prevajalca do umetne inteligence – pomen in vloga 
knjižnega prevajalca v času razvoja strojnega prevajanja?

12)  Ali smo bolj zadržani do vzhodnoevropske poezije kot do za-
hodne?

13)  Kakšno distanco do jezika ima avtor, ki ne ustvarja v svojem 
maternem jeziku?

14)  Distanca mednarodnega posrednika do jezika in literature, ki 
ju posreduje iz enega kulturnega prostora v drugega?

15)  Prepletenost melanholije in domotožja kot izhodišče za med-
narodno literarno/jezikovno posredovanje?

16) Ali nam slutnja nudi možnost za distanco?

17) Kaj je nasprotje »literarne melanholije«?

18)  Ali je razvoj tehnologije (internet, družbena omrežja) z 
možnostjo takojšnjih objav, ki jih prej nihče ne pregleda, zavrl 
(samo)kritični ustvarjalni razvoj avtorja?

19)  Melanholija v XXI. stoletju = upor proti splošnim družbeno
-civilizacijskim pričakovanjem? (L. F. Földényi: Hvalnica Me-
lanholiji)

20) Kako je izraženo nasprotje »literarne distance«?

21) Distanca književnega ustvarjalca/mednarodnega književnega/
jezikovnega posrednika do »populistične« »ideje o Evropi«? (ob 
manifestu evropskih intelektualcev »Evropa razpada pred našimi 
očmi«, 2019)
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Predstavitev festivala

www.lirikonfest-velenje.si

MEDNARODNI
LIRIKONFEST VELENJE

2002–2019
International Lirikonfest Velenje

Od leta 2002 tradicionalno mednarodno književno srečanje 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)

OSEMNAJST LET KNJIŽEVNO USTVARJALNIH (2001/2002–2019)
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Od leta 2002 do vključno 2019:

– osemnajst mednarodnih festivalnih književnih srečanj v Vele-
nju (od 2002 do 2007 imenovanih »Herbersteinsko srečanje slo-
venskih književnikov z mednarodno udeležbo«, od 2008 preime-
novanih v »Mednarodni Lirikonfest Velenje«), na katerih je bilo z 
izvirnimi in prevedenimi pesniškimi, proznimi in potopisnimi bra-
nji, debatnimi in esejističnimi omizji, refleksijami, revijalnimi obja-
vami, rezidenčnimi bivanji idr.) predstavljenih preko 1.000 tujih in 
slovenskih književnih ustvarjalcev, prevajalcev, urednikov, inter-
pretov, mednarodnih književnih posrednikov idr.;

– (od leta 2004) – šestnajst podelitev »mednarodne Pretnarjeve 
nagrade« oz. častnega naslova »ambasador slovenske književ-
nosti in jezika« po svetu (20 lavreatov);

– (od leta 2006) – štirinajst podelitev vseslovenske književne na-
grade »velenjica - čaša nesmrtnosti« za vrhunski desetletni pe-
sniški opus za odrasle slovenskega književnika/književnice, ki po-
membno zaznamuje umetniško literaturo XXI. st. (14 lavreatov);

– (v 13 letih/od leta 2007) – petindvajset ustvarjalnih bivanj na 
Lirikonfestovi mednarodni književniško-prevajalski rezidenci v 
Velenju idr. rezidenčnih točkah v šaleško-savinjski regiji;

– (od leta 2007) – petnajst letnikov mednarodne literarne revi-
je/festivalne antologije Rp. Lirikon21 (izvirna in prevedena poezija 
XXI. st. in dokumentarne Lirikonfestove zadeve) – (13 letnikov v 17 
zvezkih (4 enojne, 9 dvojnih in 3 trojne številke) ter skupaj s pred-
hodnico revije (Poetikon 2005–2006) 2 letnika v 4 zvezkih (1 enoj-
na, 1 dvojna, 1 trojna in 1 četverna številka);
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– (od leta 2007) – trinajst podelitev mednarodnega festivalnega 
priznanja »Lirikonov zlat« za vrhunske revijalne prevode poezije 
XXI. st. (iz slovenščine v tuje jezike in/ali iz tujih jezikov v sloven-
ščino), objavljene v festivalnih antologijah Rp. Lirikon21) – (17 la-
vreatov);

– (od leta 2008) – tri podelitve bienalnega mednarodnega festi-
valnega priznanja »Lirikonfestov zlat« za najtehtnejši književni 
esej na evropsko aktualne teme Lirikonfestovih književnih omizij 
(4 lavreati; v bienalnih letih 2010, 2014 in 2018 priznanje ni bilo 
podeljeno);

– (od leta 2013) – šest knjižnih izdaj »50 izbranih pesmi dobi-
tnikov vseslovenske festivalne književne nagrade velenjica - čaša 
nesmrtnosti« za vrhunski desetletni slovenski pesniški opus za 
odrasle v XXI. st.;

– (od leta 2017) – tri podelitve vseslovenske književne nagrade 
»krilata želva« za najboljši slovenski potopis preteklega leta (4 la-
vreati);

– Mednarodni Lirikonfest Velenje je bil med 2002 in 2019 z med-
narodnimi festivalnimi sodelovanji in povezovanji, literarnimi go-
stovanji in branji Lirikonfestovih delegacij (festivalnih lavreatov 
idr. slovenskih ter tujih književnih ustvarjalcev) predstavljen v 18 
evropskih državah (v nekaterih večkrat): Avstrija, Češka, Poljska, 
Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Finska, Srbija, Rusija, Nemčija, 
Francija, Nizozemska, Madžarska, Litva, Albanija, Črna gora, Slo-
vaška, Italija, Hrvaška …).

Večletna glavna pokrovitelja Mednarodnega Lirikonfesta Ve-
lenje sta Mestna občina Velenje in Javna agencija za knjigo Repu-
blike Slovenije.
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Mednarodno književno srečanje v Velenju – LIRIKONFEST

Mednarodni Lirikonfest Velenje (MLFV) je tradicionalni ce-
loletni literarni festival lirične umetnosti XXI. st. – z osrednjim 
programom mednarodnega književnega srečanja v Velenju (v 
maju/juniju ali septembru), ki ga od leta 2002 (do 2007 imenovan 
»Herbersteinsko srečanje slovenskih književnikov z mednarodno 
udeležbo«) organizirata Ustanova Velenjska knjižna fundaci-
ja (UVKF) in književna asociacija Velenika v sodelovanju s tujimi 
in slovenskimi partnerji. Pobudnik ustanovitve (2001/2002), pro-
gramski in organizacijski vodja festivala je književnik Ivo Stropnik.

Mednarodni Lirikonfest Velenje (»rezervat za poezijo«, »po-
mladni festival liričnega in potopisnega občutja«) je že poldrugo 
desetletje vpet v predstavitve in popularizacijo umetniške literature 
XXI. st., njenih ustvarjalcev, prevajalcev, mednarodnih posredni-
kov slovenske literature in jezika drugim narodom, organizatorjev, 
urednikov idr. poznavalcev slovenske, evropske in svetovne knji-
ževnosti; vzpostavlja in širi mednarodna književna sodelovanja, 
zlasti z izvirno in prevedeno poezijo XXI. st. ter s premišljevanji o 
spoznavni, povezovalni in kritični vlogi literature v evropski družbi 
in širše.

Lirikonfestova literarna omizja so zasnovana konceptualno: 
refleksivno, esejistično, potopisno …; z debatami na evropsko ak-
tualne književne teme.

* * *
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Tematska kronologija esejističnih in debatnih književnih omizij
s programskimi mejniki Mednarodnega Lirikonfesta Velenje

v 18-letnem obdobju (2002–2019)

2002 – Slovenska poezija zadnjega desetletja; Slovenska pro-
za 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 Dru-
štvom 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 Mednarodni 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 li-
terature znotraj družbe;

v festivalnem programu 2. HSSK je DSP v partnerstvu z UVKF 
podelilo v Velenju »Stritarjevo nagrado« mlademu slovenskemu li-
terarnemu 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 sloven-
skih klasikov Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev); 

v partnerski organizaciji književne asociacije Velenika, Ve-
lenjske knjižne fundacije (UVKF) in založbe Litera je v festivalnem 
programu 3. HLSSK prvič podeljena »mednarodna Pretnarjeva na-
grada« (MPN) – osrednja slovenska zahvala ambasadorjem slo-
venske književnosti in jezika po svetu (ASKJ) – prvi nagrajenec je 
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bil Ludwig Hartinger (Avstrija);
v festivalnem programu 3. HLSSK je UVKF podelila častni na-

slov/festivalno priznanje »zaslužni mentor/urednik mladih/uve-
ljavljajočih 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 televizij-
skih medijih;

UVKF (med 2005–2007 s koncesijo t. i. 03-regijskega pododbo-
ra 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 na-
slova/festivalni priznanji »zaslužna slovenska književna zbirka« 
(Prišleki založbe LUD Literatura) in (v sodelovanju z DSP) »književ-
no 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 prispe-
vamo 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 fe-
stivalnega 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 de-
setletju pomembno zaznamuje umetniško literaturo (prvi nagraje-
nec Andrej Medved);
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2007 – Omamljanje z/za literaturo (Zakaj v času virtualne re-
sničnosti, digitalizacije, informatike (sploh še) pisati, brati, preva-
jati 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 različ-
nimi opojnimi substancami? Zakaj se zdi, da so umetniki velikokrat 
žrtve opojnih substanc – ali pa gre morda le za stigmatizacijo tovr-
stnih 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 li-
teraturo kot (mladostnikova) identifikacija z literarnimi liki in sve-
tovi? 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 Ve-
lenju) in posledično vzpostavitve »Novega Poetikona« v drugem 
okolju/pri drugem izdajatelju (v Ljubljani) spremeni ime revije v 
»Rp. Lirikon21« ter nadaljuje s specializiranim izdajanjem – med-
narodno revijo za poezijo XXI. st. in Lirikonfestove zadeve. Preime-
novano je tudi festivalno-revijalno prevajalsko priznanje – odslej 
»Herbersteinski/Lirikonov zlát« (za vrhunske revijalne prevode 
poezije XXI. st. v slovenščino in iz slovenščine v druge jezike);

UVKF vzpostavi v festivalnem programu 6. HMSK »Liriko-
nove degustacije« izbrane izvirne in prevodne poezije idr. liričnih 
umetnosti XXI. st., tj. s predstavitvami revije in pesniškimi branji po 
Sloveniji ter na občasnih mednarodnih literarnih gostovanjih;

UVKF vzpostavi v programu 6. HMSK mednarodno književni-
ško rezidenco (MKR) za ustvarjalna bivanja tujih in slovenskih knji-
ževnih ustvarjalcev, prevajalcev in mednarodnih posrednikov ume-
tniške literature XXI. st. (s prvo rezidenčno točko v mestnem okolju/
velenjski historicistični Vili Herberstein);
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2008 – Mit, babilon in evrotrans – globalizacijski jeziki so-
dobne literature in družbe – ohranjanje ali izgubljanje nacionalne 
identitete?

UVKF in Velenika združita svoje tradicionalne/večletne knji-
ževne prireditve v »pomladni festival liričnih umetnosti« – Med-
narodni 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 festi-
valno 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 schengen-
sko brezmejnostjo in poetičnim babilonom v alpsko-jadransko-pa-
nonskem rizomu ter širše;

UVKF vzpostavi v programu 8. MLFV tretjo ustvarjalno toč-
ko mednarodne književniške rezidence (na turistični kmetiji v ša-
leškem vaškem okolju);

vseslovenski literarni nagradi »čaša nesmrtnosti« (za dese-
tletni vrhunski pesniški opus za odrasle slovenskega književnika/
-ce, ki pomembno zaznamuje umetniško literaturo XXI. st.) je prid-
ruženo sopoimenovanje »velenjica«;

UVKF vzpostavi v programu 8. MLFV literarna abonmaja »Od-
piram 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 vrhun-

ske revijalne prevode poezije XXI. st., objavljene v Rp. Lirikon21, je 
odslej enakovredno namenjeno prevodom iz slovenščine v druge je-
zike (vsako sodo leto) in prevodom v slovenščino (vsako liho leto);
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2011 – Stanje duha: recesija vrednot – stečajna upraviteljica 
poezije XXI. 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 slovenske literarne nagrade »čaša nesmrtnosti - ve-
lenjica« za vrhunski desetletni pesniški opus za odrasle slovenske-
ga književnika/-ce, ki pomembno zaznamuje umetniško literaturo 
XXI. st. (nagrajenec Milan Jesih);

Rp. Lirikon21 – 7. letnik mednarodne revije za poezijo XXI. st.;
»Lirikonov zlát« – 5. podelitev priznanja za vrhunske revi-

jalne prevode poezije XXI. st. v slovenščino (vsako liho leto) in iz 
slovenščine v druge jezike (vsako sodo leto), obj. v Rp. Lirikon21 
(nagrajenka prevajalka Tanja Petrič);

»mednarodna književniška rezidenca UVKF« – 5. leto ustvar-
jalnih bivanj v Velenju oz. v Šaleški in Zg. Savinjski dolini;

»Lirikon(fest)ove degustacije« izvirne in prevodne poezije 
idr. liričnih umetnosti XXI. st. (za Lirikonfestova literarna abonmaja 
»Odpiram knjigo« (za mladino in odrasle) ter »Čokolada s knji-
go« (za otroke)); 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 – Evrop-
ska prestolnica kulture 2012«; lavreati 11. MLFV (2012): Peter Kol-
šek (velenjica - čaša nesmrtnosti), Evgen Bavčar in Orsolya Gal-
los (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 
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izkustvu poezije; družbeni funkciji prevedene poezije; dvojnosti po-
ezije v razmerju izvirnika in prevoda; aktualnih vprašanjih književ-
nega 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, pre-
mišljujočimi o evropskih agresijskih in diskriminacijskih pojavih 
XXI. st. – njihovih umetniških interpretacijah in odsevih v novejši 
literaturi (genocid, totalitarizem, nacionalizem, etnična različnost, 
verska nestrpnost, rasizem, izbrisani, diaspora, emigracija, imigra-
cija, pedofilija, homofobija, seksizem …); »Balkan – teror kulture«? 
Pesnikovo ustvarjanje pod vplivom oz. pritiskom takšnega ali dru-
gačnega družbenega sistema? Vpliv religije na pesniško izražanje oz. 
oblikovanje tipov junakov/stereotipov in motivike – stalnic v poeziji 
posameznega naroda? Lezbičnost/homoseksualnost v poeziji – te-
matska 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 kultu-
re? Etika prevajanja: »Zamolčano s prevodom« – različne tradicije, 
kaj je/ni dopustno prevajati v določenem režimu? (Ne)prevedljivost 
narečij?) – Strah pred kantavtorsko/uglasbeno poezijo (kantavtor-
stvo 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 kantav-
torstvu? So kantavtorji sploh pesniki? Vloga pesnikov in kantavtor-
jev pri vzpostavljanju identitete ter razlika med njimi? – O aktualnih 
vprašanjih književnega ustvarjanja, vrednotenja, posredovanja dru-
gim narodom ter problemih obstoječih načinov promocije nacional-
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ne književne kulture (ob predstavitvi mednarodnih književnih revij, 
antologij/izborov novejše evropske poezije in novih avtorskih knjig 
festivalnih udeležencev 13. MLFV);

2015 – Pesnik! evropska stigma XXI. 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 XXI. st.! Poezija = razbito ogledalo; Beg 
v literaturo (Je poezija pobeg iz realnosti ali ravno obratno?); Po-
snemanje kot orodje sodobnega literarnega ustvarjanja?! Tujost 
in odtujenost v novejši literaturi (disidentstvo, begunstvo, prese-
ljevanje ...); Kaj pa jezik in identiteta?

(15. MLFV);

2017 – O liričnem avanturizmu: Je pesnik še pustolovec? Po-
ezija = potovanje / avanturizem = poezija; Nevarna (ne)sorazmerja 
liričnega v potopisnem? Izrazno-prevodne nemoči liričnega avan-
turizma? Ali branje/prevajanje poezije drugih narodov že predsta-
vlja 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 pode-
litev nove slovenske literarne nagrade »krilata želva« za najboljši 
potopis preteklega leta (prva nagrajenka Agata Tomažič); ostali la-
vreati 16. Lirikonfestove Akademije Poetična Slovenija (2017): Tone 
Škrjanec (velenjica - čaša nesmrtnosti, 12. podelitev), Joanna Po-
morska (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 XXI. st. iz 21 evropskih lite-
ratur (v slovenskih prevodih 41 prevajalcev);

elektronska izdaja mednarodno rastoče večjezične e-antologije 
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Rp. Lirikon21: Potovanje po planetih z lastno svetlobo – 2 x 21 sloven-
skih pesnikov in pesnic XXI. st. v 15 evropskih jezikih, v revijalnih 
prevodih 25 tujih in slovenskih prevajalcev;

mednarodna književniška rezidenca UVKF – 11. leto ustvarjal-
nih bivanj v Velenju in oživitev/vzpostavitev »rezidenčne poti« po 
Šaleški in Zg. Savinjski dolini (2017/2018);

»Lirikon(fest)ove degustacije liričnega in potopisnega občut-
ja« 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 velenj-
skega prostora); zasnovano s fondom knjig (prednostno antologij 
sodobne/novejše poezije), izdanih v 21. st. v evropskih jezikih (Liri-
konfestova EU-Knjigostoja21, 2017/2018);

2018 – »Država bo ukinila narod« (J. Kornhauser) – zaključna dela 
v poeziji XXI. st. 

Debatna izhodišča (spletno)debatnega književnega omizja 
17. MLFV: Umetnik = zadnji svobodni človek? Poezija je sugestija? 
»Vsak pesnik je pošast« (Šalamun) / Ali poezija 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 po-
topisom 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 
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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 Pesni-

škem almanahu mladih (Lirikon21);
dokumentarni film T. Novosela Lirikonfestovo podnebje – rezer-

vat 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 XXI. 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 gosto-
vanje 60 festivalno izbranih slovenskih in tujih književnih ustvar-
jalcev, prevajalcev in mednarodnih posrednikov;

na Lirikonfestovi Akademiji Poetična Slovenija 16. podelitev 
častnega naslova »ambasador slovenske književnosti in jezika« 
(mednarodna Pretnarjeva nagrada), 14. podelitev vseslovenske fe-
stivalne literarne nagrade »velenjica - čaša nesmrtnosti (v letu 2019 
denarna nagrada), 13. podelitev mednarodnega festivalnega pre-
vajalskega priznanja/plakete »Lirikonov zlat«; 3. podelitev vses-
lovenske festivalne literarne nagrade »krilata želva« (za najboljši 
slovenski potopis preteklega leta; v letu 2019 denarna nagrada);

v 6. knjigi knjižne zbirke »Velenjica - čaša nesmrtnosti« izid 
»50 izbranih pesmi iz desetletnega vrhunskega pesniškega opusa 
za odrasle v XXI. st.« lavreata preteklega leta (Iztok Osojnik);

jubilejni 15. letnik mednarodne festivalne antologije Rp. Liri-
kon21 in TV-antologija »Lirikonfestovih 60«;

13. leto ustvarjalnih bivanj na mednarodni književniško-preva-
jalski rezidenci v Velenju (24. in 25. gost) …
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* * *

Mednarodni Lirikonfest Velenje združuje večletne književne 
projekte (vzpostavljene v Velenju v letih od 2002 in 2019), ki v osre-
dnjem festivalnem programu vsakoletno v živo predstavijo 2 x 21 
evropskih idr. ustvarjalcev, prevajalcev, mednarodnih posredni-
kov idr. poznavalcev novejše evropske/svetovne umetniške lite-
rature.

Celoletni program mednarodnega Lirikonfesta Velenje obse-
ga 21 produkcij, s katerimi se (z izvirnimi in prevodnimi revijal-
nimi objavami v mednarodni Rp. Lirikon21, na festivalnih branjih, 
literarnih omizjih, rezidenčnih ustvarjalnih bivanjih idr. dogodkih) 
letno sreča ok. sto tujih in slovenskih književnih ustvarjalcev, pre-
vajalcev, mednarodnih posrednikov idr. poznavalcev umetniške li-
terature XXI. st.

K Lirikonfestovi besedi so vabljeni uveljavljeni in uveljavljajo-
či se evropski književni ustvarjalci, prevajalci, strokovni interpreti, 
uredniki, filozofi, esteti, mednarodni literarni posredniki idr. po-
znavalci ter spremljevalci izvirnega in prevodnega leposlovja (zlasti 
poezije XXI. st.; od 2017 programsko pridruženo tudi izvirnega slo-
venskega potopisa).

Lirikonfestove prireditve so odprte za javnost in z literarnimi 
abonmaji (programskimi cikli) Požiram knjige (za odrasle in sta-
rejšo mladino), Čokolada s knjigo (za otroke in mlajšo mladino) 
ter Velenjska potopisna pomlad/Krilata želva pripoveduje (izbrani 
slovenski potopisi) vključujejo program razvijanja bralne kulture.

Mednarodni Lirikonfest Velenje zajema tako rekoč vse kro-
ge, iz katerih se slovenska književnost širi med bralce: najmlajšim 
predstavlja mladinsko književnost; skrbi, da pridejo do glasu tudi 
mlajši književni ustvarjalci; predstavlja sveže stvaritve uveljavlje-
nih slovenskih in tujih književnikov; na okroglih mizah/književnih 
omizjih odpira strokovne debate o aktualnih temah v slovenski in 
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evropski književnosti idr.; vključuje lastno književnorevijalno in le-
poslovno knjižno produkcijo; širi bralno kulturo; nudi paleto lite-
rarnih prireditev ter izkazuje mednarodno književno sodelovanje 
v slovenskem prostoru ter občasno z gostovanji oz. predstavitvami 
v tujini.

Mednarodni Lirikonfest Velenje je bil med 2002 in 2019 z 
mednarodnimi festivalnimi sodelovanji in povezovanji, literarnimi 
gostovanji in branji Lirikonfestovih delegacij (festivalnih lavreatov 
idr. slovenskih ter tujih književnih ustvarjalcev) predstavljen v 18 
evropskih državah (v nekaterih večkrat): Avstrija, Češka, Poljska, 
Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Finska, Srbija, Rusija, Nemčija, 
Francija, Nizozemska, Madžarska, Litva, Albanija, Črna gora, Slo-
vaška, Italija, Hrvaška …).

Večletna glavna pokrovitelja Mednarodnega Lirikonfesta Ve-
lenje sta Mestna občina Velenje in Javna agencija za knjigo Repu-
blike Slovenije.
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Akademija Poetična Slovenija (APS) – od 2007 tradicional-
na literarnoumetniška prireditev v Velenju (izhodiščno leta 2006 
vzpostavljena v pozdrav svetovnemu dnevu poezije, 21. marca; od 
2008 v programu Lirikonfesta) s slavnostno podelitvijo festivalne 
književne nagrade velenjica - čaša nesmrtnosti (VČN) za vrhun-
ski desetletni slovenski pesniški opus za odrasle v XXI. st., tj. slo-
venskemu pesniku/pesnici z izkazanima najmanj dvema izvirnima 
pesniškima zbirkama za odrasle, prvič knjižno objavljenima v slo-
venskem jeziku v zadnjih desetih letih in v tem obdobju (dodatno 
merilo od 2019) v tujini samostojno objavljenim najmanj enim knji-
žnim prevodom njegove poezije/pesniške zbirke. Po teh izhodišč-
nih merilih strokovno-umetniški sosvet organizatorja vsako leto ob 
svetovnem dnevu poezije (21. marca) javno nominira za nagrado 21 
slovenskih pesnikov/pesnic, ki morajo imeti predhodno oz. v letu 
nominacije v festivalni antologiji Rp. Lirikon21 najmanj eno objavo v 
obsegu »sto izvirnih verzov«. Sosvet za nagrado vrednoti pri izbo-
ru nagrajenca tudi avtorjevo celovito osebnostno držo. – 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 s festivalno listino in nagra-
dnim umetniškim bronastim kipom (stvaritev akad. kiparja Jurija 
Smoleta). Od 2013/2014 do 2018/2019 je bila nagrada pospremljena 
s knjižno izdajo 50 izbranih pesmi iz nagrajenčevega desetletnega 
pesniškega opusa v XXI. st. (ob podelitvi nagrade v tekočem letu z 
izidom zbirke izbranih pesmi nagrajenca prejšnjega leta). – Večletni 
glavni pokrovitelj akademije in nagrade je Mestna občina Velenje; v 
programu Lirikonfesta ju sofinancira Javna agencija za knjigo Re-
publike Slovenije. V primeru neposrednega državnega financiranja 
nagrade ali pokroviteljstva uglednega slovenskega podjetja, orga-
nizacije ipd. je nagrada lahko denarna. – V letu 2019 (ob jubilejni 
60-letnici mesta Velenje in »polnoletnosti« Lirikonfesta) je na-
grada denarna.
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Književna nagrada »velenjica - čaša nesmrtnosti« je iste-
mu pesniku/pesnici praviloma podeljena samo enkrat (izjemoma 
dvakrat za vrhunske pesniške opuse v novih desetletjih). Doslej so jo 
za vrhunske desetletne pesniške opuse za odrasle v XXI. st. prejeli: 
2006 (p. n.) – Andrej Medved, 2007 – Milan Vincetič, 2008 – Mi-
lan 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 …

Mednarodna Pretnarjeva nagrada – častni naslov 
»ambasador slovenske književnosti in jezika«

Mednarodna Pretnarjeva nagrada (MPN) je osrednja sloven-
ska zahvala s častnim naslovom »ambasador slovenske knji-
ževnosti in jezika« (ASKJ), podeljevana (na pobudo pesnika Iva 
Stropnika, mdr. študenta T. P.) od leta 2004 na mednarodnem 
književnem srečanju v Velenju oz. od 2008 na Mednarodnem Li-
rikonfestu Velenje za trajnejše, večletne ali enkratne pomembne 
prispevke pri mednarodnem književnem povezovanju oz. uve-
ljavljanju slovenske literature in jezika v tujini tistim zaslužnim 
posameznikom (izjemoma dvema ali skupini), enakovredno tu-
jim 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 knji-
ževniki. Je mednarodno priznanje tistim kulturnim posrednikom, 
ki izven Republike Slovenije, med drugimi narodi po svetu, širi-
jo živo zavedanje in védenje o slovenski literaturi in jeziku, ozi-
roma z njima vzpostavljajo trajnejši mednarodni kulturni dialog, 
zanimanje in povezovanje (mdr. s spoznavanjem in prevajanjem 
novejše slovenske umetniške literature, spodbujanjem in organi-
ziranjem učenja slovenščine ter prevajanja slovenske književno-
sti, uveljavljanjem sodobnih slovenskih književnikov med drugimi 
narodi ipd.). Z MPN oz. častnim naslovom ASKJ mdr. izkazujemo 
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priznanje pomembnemu delu zaslužnejših slovenskih lektorjev 
na lektoratih slovenskega jezika po svetu ter učiteljev slovenšči-
ne v narodno manjšinskih, izseljenskih, migracijskih, večkultur-
nih, diplomatskih idr. interesnih okoljih. – 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, leksiko-
grafiji, založništvu, knjigotrštvu ipd.; prav tako ne pretežno za 
prevode klasičnih/temeljnih slovenskih književnih del oz. za ži-
vljenjski prevajalski opus – čemur izkazujejo pozornost druge slo-
venske 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 kul-
turna zahvala v Republiki Sloveniji). – Izborna merila vrednotijo 
vsa področja književnega oz. književniškega delovanja in ustvar-
janja, s katerim je izkazano pomembno mednarodno povezovanje 
in uveljavljanje slovenske literature in jezika. Predlagani kandida-
ti so lahko osebe katerega koli državljanstva na svetu (tudi osebe 
brez državljanstva). – Partnerska organizatorja nagrade oz. po-
delitve 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 izkaza-
na s festivalno listino in nagradnim umetniškim bronastim kipom 
(stvaritev akad. kiparja Jurija Smoleta). Večletni glavni pokrovi-
telj podelitve častnega ambasadorskega naslova je Mestna občina 
Velenje; v programu Lirikonfesta jo sofinancira Javna agencija za 
knjigo Republike Slovenije. S sprejemom Pretnarjevih nagrajencev 
se pridružuje Občina Tržič (domači kraj T. Pretnarja). V primeru 
neposrednega državnega financiranja nagrade ali pokroviteljstva 
uglednega slovenskega podjetja, organizacije ipd. je nagrada lahko 
tudi denarna.

Mednarodno Pretnarjevo nagrado oz. častni naslov »amba-
sador slovenske književnosti in jezika« so doslej prejeli ugledni 
mednarodni književni posredniki:
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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) in Andrej Rozman (Slovenija), 2010 – Nadežda 
Starikova (Rusija), 2011 – Peter Scherber (Nemčija/Avstrija), 2012 
– Evgen Bavčar (Slovenija/Francija) in Orsolya Gallos (Madžar-
ska), 2013 – Nikollë Berishaj (Albanija), 2014 – Zdravko Kecman 
(Bosna in Hercegovina/Republika Srbska), 2015 – Karol Chmel 
(Slovaška), 2016 – Zvonko Kovač (Hrvaška), 2017 – Joanna Po-
morska (Poljska), 2018 – Peter Kuhar (Slovenija/Češka) in Lenka 
Kuhar Daňhelová (Češka) …

Rp. Lirikon21

Rp. Lirikon21 (ISSN 1855–0207) je mednarodna literarna 
revija za poezijo XXI. st. idr. Lirikonfestove zadeve, ki jo od 2005 
oz. od 2007 (preimenovano in ločeno od izhodiščne/skupne revi-
je Poetikon) kot specializirano revijo/festivalno antologijo izvir-
ne (slovenske idr.) ter prevedene poezije XXI. st. izdaja Velenjska 
knjižna fundacija. – Revija je osrednje namenjena popularizaciji 
novejše poezije za odrasle – z objavami v izvirnih jezikih, izbra-
nih 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 Lirikonfe-
stove prireditve, nagrade in priznanja. – Rp. Lirikon21 od IX./X. 
letnika (2013/2014) izhaja kot »rastoča« festivalna antologija 
Mednarodnega Lirikonfesta Velenje. Publikacijo vse od začetka 
izhajanja financira MO Velenje; v programu Lirikonfesta jo sofi-
nancira JAK RS.
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Velenjska knjižna fundacija, Mednarodni Lirikonfest Vele-
nje in Rp. Lirikon21 občasno prirejajo »Lirikon(fest)ove degu-
stacije« liričnega in potopisnega občutja – izbrane slovenske in 
prevedene poezije idr. liričnih umetnosti XXI. 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 občas-
no tudi na literarnih gostovanjih in festivalih v tujini. V letnem 
programu Lirikonfesta jih sofinancirata MO Velenje in JAK RS.

Lirikonov zlát

Velenjska knjižna fundacija, Rp. Lirikon21 in Mednarodni 
Lirikonfest Velenje od 2006/2007 podeljujejo mednarodno fe-
stivalno književno priznanje Lirikonov zlát (LZ) za vrhunske re-
vijalne prevode poezije XXI. st. v slovenščino in iz slovenščine v 
druge jezike (oboje z izbranimi objavami v festivalni antologiji Rp. 
Lirikon21). – Festivalno priznanje je častno, izkazano s festival-
no listino in umetniško bronasto plaketo (stvaritev akad. kiparja 
Jurija Smoleta). Večletni glavni pokrovitelj priznanja v revijalnem 
programu Rp. Lirikon21 je Mestna občina Velenje; v festivalnem 
programu Lirikonfesta ga sofinancira Javna agencija za knjigo Re-
publike Slovenije. V primeru neposrednega državnega financiranja 
ali pokroviteljstva uglednega slovenskega podjetja, organizacije 
ipd. je priznanje lahko tudi denarno.

Mednarodno festivalno prevajalsko priznanje »Lirikonov 
zlát« so doslej prejeli slovenski in tuji prevajalci poezije XXI. st.:
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2007 – Andrej Medved (SI), 2008 – Mateja Bizjak Petit (SI/F), 
2009 – Draga Rinkema (SI/NL) in Urška Zupanec (SI), 2010 – Pe-
ter Kuhar (SI/CZ), 2011 – Tanja Petrič (SI), 2012 – Andrej Pleter-
ski (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 – Ka-
tja Zakrajšek (SI) in Urška Zupanec (SI), 2018 – Maruša Mugerli 
Lavrenčič (SI) …

Lirikonfestov zlát

Lirikonfestov zlát (LFZ) je bienalno mednarodno festivalno 
književno priznanje (podeljevano od 2008) za najtehtnejši esej na 
evropsko aktualno temo Lirikonfestovega književnega omizja. – 
Festivalno priznanje je bilo izhodiščno (2008) tudi finančno, od 
2010 pa je častno; vseskozi izkazano s festivalno listino in ume-
tniško bronasto plaketo (stvaritev akad. kiparja Jurija Smoleta). 
Večletni glavni pokrovitelj priznanja v festivalnem programu Li-
rikonfesta je Mestna občina Velenje; v programu Lirikonfesta ga 
sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije. V primeru 
neposrednega državnega financiranja ali pokroviteljstva ugledne-
ga slovenskega podjetja, organizacije ipd. je priznanje lahko tudi 
denarno.

Bienalno mednarodno festivalno esejistično priznanje »Liri-
konfestov 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 priznanje ni bilo podeljeno.
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Mednarodna književniško-prevajalska rezidenca v Velenju

Mednarodna književniško-prevajalska rezidenca v Velenju 
(MKPRV), vzpostavljena leta 2007 v organizaciji Ustanove Ve-
lenjska knjižna fundacija (UVKF), je večletni kulturni program 
mednarodnega književnega sodelovanja v slovenskem prostoru, 
namenjen(a) ustvarjalnemu bivanju tujih in slovenskih književni-
kov, prevajalcev in mednarodnih posrednikov novejše umetniške 
literature; prednostno književnim prevajalcem slovenske literatu-
re XXI. st. v druge evropske jezike; tistim, ki ustvarjajo, prevajajo, 
spoznavajo, interpretirajo, posredujejo, popularizirajo in promo-
virajo novejšo umetniško literaturo ter s slovenskim prostorom 
vzpostavljajo in širijo trajnejše mednarodne književniške poveza-
ve, 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, ustvar-
jalci 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 knji-
ževne ustvarjalce je vrhunska kakovost njihovih literarnih del; 
merilo za gostovanje mednarodnih posrednikov slovenske lite-
rature so izkazane reference njihovega večletnega mednarodnega 
književnega (so)delovanja/povezovanja.

Večletni glavni pokrovitelj ustvarjalnih bivanj na MKPR v Ve-
lenju je Mestna občina Velenje; v programu Lirikonfesta jih sofi-
nancira JAK RS. V primeru neposrednega državnega financiranja 
ali pokroviteljstva uglednega slovenskega podjetja, organizacije 
ipd. so rezidenčna/ustvarjalna bivanja lahko tudi štipendirana.

Na MKPRV so med 2007 in 2018 gostovali: Marko Kravos (SI), 
Andrej Medved (SI), Milan Vincetič (SI), Tone Peršak (SI), Milan 
Dekleva (SI), Meta Kušar (SI), Mateja Bizjak Petit (SI/FR), Dra-
ga Rinkema (SI/NL), Lenka Daňhelová (CZ), Peter Kuhar (SI/CZ), 
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Matjaž Kmecl (SI), Admiral Mahić (BA), Kristina Potočňáková 
(SK), Marlena Gruda (PL), Tanja Petrič (SI), Laima Masytė (LT), 
Feliciano Sánhez 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 slovenski potopis (preteklega leta) sta bili leta 2017 
vzpostavljeni v programu Mednarodnega Lirikonfesta Velenje in 
v slovenskem prostoru izkazali novost. Potopis je vse bolj prilju-
bljena literarna zvrst, ki strokovno še ni ustrezno priznana. S ci-
klom izbranih potopisnih pripovedovanj in slovensko potopisno li-
terarno nagrado želimo popularizirati potopisni žanr in prispevati 
k uveljavljanju slovenskih avtorjev potopisa. – Festivalna nagrada 
je bila izhodiščno (v letih 2017 in 2018) častna, izkazana s festival-
no listino in nagradnim bronastim umetniškim kipom (stvaritev 
akad. kiparja Jurija Smoleta). Večletni glavni pokrovitelj nagrade 
v festivalnem programu Lirikonfesta je Mestna občina Velenje; v 
programu Lirikonfesta jo sofinancira Javna agencija za knjigo Re-
publike Slovenije. V primeru neposrednega državnega financiranja 
nagrade ali pokroviteljstva uglednega slovenskega podjetja, orga-
nizacije ipd. je nagrada lahko denarna. – V letu 2019 (ob jubilejni 
60-letnici mesta Velenje in »polnoletnosti« Lirikonfesta) je na-
grada denarna.

Književno nagrado »krilata želva« za najboljši slovenski po-
topis preteklega leta so doslej prejeli: 2017 – Agata Tomažič, 2018 
– Dragan Potočnik in Aleš Šteger …
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International Lirikonfest Velenje (MLFV) is a traditional 
year-round festival of 21st century lyrical arts – its main pro-
gram being an international literary meeting in Velenje (in June 
or September), – which has been organized by Institution Velenje 
Literary Foundation and Velenika association in cooperation with 
foreign and Slovenian partners since 2002. Ivo Stropnik, an au-
thor, is the foundation’s initiator and program and organizational 
head of the festival.

International Lirikonfest Velenje has been embedded in 
presentation and popularization of 21st century fine literature, its 
authors, translators, international intermediaries of Slovenian 
literature and language to other nations, organizers, editors and 
other experts in Slovenian, European and World literature for two 
and a half decades; it establishes and broadens international lit-
erary collaboration, especially with original and translated 21st 

century poetry and with contemplation about the cognitive, cohe-
sive and critical role of literature in European society and beyond.

Lirikonfest’s literary roundtables are designed in terms of 
essays and debates regarding contemporary European literary 
themes.

International Lirikonfest Velenje

Poetry retreat / Festival of Lyrical and Travelogue Sensibility

International literary meeting in Velenje

Introduction (Summary)
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International Lirikonfest Velenje combines literary projects 
going back several years (established in Velenje between 2002 and 
2015), which present 2 x 21 European and other authors, trans-
lators, international intermediaries and other experts on con-
temporary European/World fine literature, with new works live 
every year in the main festival program.

The year-round program of International Lirikonfest Ve-
lenje contains 21 productions, which are (with original and trans-
lated periodical publications in international Rp. Lirikon21, at fes-
tival readings, literary roundtables, residential creative stays and 
other events) presented to around one hundred foreign and Slove-
nian authors, translators, international intermediaries and other 
21st century fine literature experts.

Established and establishing European authors, translators, 
expert interpreters, editors, philosophers, aesthetes, international 
literary intermediaries and other experts and followers of original 
and translated fiction (especially 21st century poetry) are invited to 
participate at Lirikonfest.

Lirikonfest’s events are open to public and they include a 
reading culture development program with literary subscriptions 
I’m opening the book (for adults and older youth) and Chocolate 
with a book (for children and younger youth) and Velenje Trav-
elogue Spring / Winged Turtle’s Storytelling (selected Slovenian 
travel books).

International Lirikonfest Velenje envelopes all circles from 
which Slovenian literature spreads among readers: it introduces 
the youngest to children literature; it enables younger authors to 
get their voices heard; it introduces the latest works of established 
Slovenian and foreign authors; it opens expert debates about con-
temporary themes in Slovenian and European literature at round-
tables and others; it includes its own literary-periodical and oc-
casionally fictional book production; it offers an assortment of 
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literary events and it demonstrates international literary collabo-
ration in Slovenian space and occasionally with tours or presenta-
tions abroad.

Poetic Slovenia Academy / velenjica - čaša nesmrtnosti

Poetic Slovenia Academy – has been a traditional liter-
ary-artistic event in Velenje since 2007 (beginning/2006 March 
21st, World Poetry Day) with a gala all-Slovenian literary award 
ceremony for 10 years of outstanding poetic work of a Slovenian 
author, who has had an important impact on 21st century fine lit-
erature (this is with at least two high quality original poetry col-
lections for adults or children/youth, which have first been pub-
lished in Slovenian language in the last 10 years) called velenjica 
- čaša nesmrtnosti. – The award is demonstrated in the form of a 
deed and an artistic sculpture.

The velenjica - čaša nesmrtnosti award has so far been re-
ceived by the following distinguished Slovenian poets:

2006* – Andrej Medved, 2007 – Milan Vincetič, 2008 – Mi-
lan 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 …

International Pretnar award

International Pretnar award is the central Slovenian ac-
knowledgment with the honorary title of ambassador of Slovenian 
literature and language and Slavic cultures, which has been awarded 
in Velenje since 2004 for sustainable, years worth or one time im-
portant contributions in international cohesion or establishment 
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of Slovenian literature and language abroad to those deserving in-
dividuals (two or a group as an exception), equal to foreign and 
Slovenian citizens, who make an effort to get to know Slovenian 
literature, Slovenian language and Slovenian authors around the 
world in the spirit of Tone Pretnar PhD (1945–1992). It’s an in-
ternational acknowledgment for those cultural intermediaries, 
who spread live awareness and knowledge about Slovenian litera-
ture and language outside of Slovenia among other nations in the 
world or they establish sustainable international cultural dialogue, 
interest and cohesion (among other things: with learning about 
and translating contemporary Slovenian fine literature, encour-
aging and organizing Slovenian language lessons and translating 
Slovenian literature, establishing contemporary Slovenian authors 
etc.). The selection criteria evaluate all areas and genres of literary 
operation and creation, which show important international union 
and establishment of Slovenian literature and language. The sug-
gested candidates can be citizens of any country in the world (even 
people without citizenship). – The award is honorary, presented in 
the form a deed and an artistic sculpture of an ambassador’s title.

International Pretnar award has so far been awarded to: 
2004 – Ludwig Hartinger (Austria), 2005 – František Benhart 
(Czech Republic), 2006 – Gančo Savov (Bolgaria), 2007 – Bożena 
and Emil Tokarz (Poland), 2008 – Kari Klemelä (Finland), 2009 
– Matjaž Kmecl and Andrej Rozman (Slovenia), 2010 – Nadež-
da Starikova (Russia), 2011 – Peter Scherber (Germany/Austria), 
2012 – Evgen Bavčar (Slovenia-France) and Orsolya Gallos (Hun-
gary), 2013 – Nikollë Berishaj (Albania), 2014 – Zdravko Kecman 
(Bosnia and Hercegovina/Republika Srbska), 2015 – Karol Chmel 
(Slovakia), 2016 – Zvonko Kovač (Croatia), 2017 – Joanna Po-
morska (Poland), 2018 – Peter Kuhar (Slovenia/Czech Republic) 
in Lenka Kuhar Daňhelová (Czech Republic) …
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Rp. Lirikon21

Rp. Lirikon21 (ISSN 1855–0207) is an international 21st cen-
tury poetry and Lirikonfest’s matters journal (renamed and sepa-
rate from the original Poetikon journal), which has been published 
by Institution Velenje Literary Foundation since 2005 or since 
2007, as a specialized journal/festival anthology of original and 
translated 21st century poetry. The journal is mainly geared towards 
popularizing contemporary poetry – with releases in original lan-
guages, selected Slovenian translations and releases of selected 
translations of contemporary Slovenian poetry in other languages 
(occasionally also poetry and poetic playwrights for children, youth 
and adults); it’s open for literary essays (with themes of Lirikonfest 
literary roundtables) and it presents and documents Lirikonfest 
events, awards and acknowledgments. – Rp. Lirikon21 has been 
published as a journal-festival anthology/reading book of Inter-
national Lirikonfest Velenje from the IX. to X. edition (2013/2014).

Lirikonfest’s tastings

UVKF/International Lirikonfest Velenje/Rp. Lirikon21 occa-
sionally organize Lirikonfest’s tastings of selected Slovenian and 
translated poetry and other 21st century lyrical arts with journal 
presentations/poetic readings in Velenje and elsewhere across Slo-
venia and occasionally also at literary tours and festivals abroad in 
international partnership unions/collaborations.
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Lirikonov zlát

UVKF/Rp. Lirikon21/International Lirikonfest Velenje have 
been awarding an international festival literary acknowledgment 
Lirikonov zlat since 2006/2007 for outstanding journal transla-
tions of 21st century poetry into Slovenian or from Slovenian to oth-
er languages (both with selected publications Rp. Lirikon21 festival 
anthology). – The acknowledgment is demonstrated with a deed 
and a commemorative plaque.

The international translation award Lirikonov zlat has so far 
been awarded to: 2007 – Andrej Medved (SI), 2008 – Mateja Biz-
jak Petit (F), 2009 – Draga Rinkema (NL) and Urška Zupanec (SI), 
2010 – Peter Kuhar (SI/CZ), 2011 – Tanja Petrič (SI), 2012 – Andrej 
Pleterski (SI), 2013 – Željko Perović (BA/SI) and Lenka Daňhelová 
(CZ) 2014 – Namita Subiotto (SI), 2015 – Daniela Kocmut (SI/A) 
and Andrej Pleterski (SI), 2016 – Mateja Komel Snoj (SI), 2017 – 
Katja Zakrajšek (SI) and Urška Zupanec (SI), 2018 – Maruša Mu-
gerli Lavrenčič (SI) …

Lirikonfest’s zlát

Lirikonfest’s zlát is a biannual international festival literary 
acknowledgment (awarded since 2008) for the most substantial 
essay on a contemporary European topic of Lirikonfest’s round-
table. – The acknowledgment is exhibited with a deed and a com-
memorative plaque.

The international essay acknowledgment Lirikonfestov zlát 
has so far been awarded to: 2008 – Mitja Čander (SI) and Meta 
Kušar (SI), 2012 – Manca Erzetič (SI), 2016 – Petra Koršič (SI); it 
wasn’t awarded in the biannual years of 2010, 2014 and 2018.
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International Lirikonfest Velenje

The international literary-translation residency in Velenje, 
established in 2007 and organized by Institution Velenje Literary 
Foundation, is a cultural program of international literary collab-
oration in Slovenian space going back several years. It’s purpose 
is a creative stay for foreign and Slovenian authors, translators and 
international intermediaries of contemporary fine literature; pref-
erentially for literary translators of 21st century Slovenian litera-
ture into other European languages; to those, who create, translate, 
learn about, interpret, convey, popularize and promote contempo-
rary fine literature and establish and spread sustainable interna-
tional literary connections, organize international exchanges and 
tours, where Slovenian authors can participate etc. 21-day crea-
tive/residential stays in Velenje are awarded to foreign or Slovenian 
literary translators. The criteria for creative stays of foreign liter-
ary translators are an evaluation of a selection of the translator’s 
translations and the quality/references of translators/their trans-
lations; the criteria for foreign and Slovenian authors are the excel-
lence of their literary works; the criteria for tours of international 
intermediaries of Slovenian literature are exhibited references of 
their continuous (co)work in this area.

The International literary-translation residency in Velenje 
has hosted the following between 2007 and 2018: 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 Sánhez Chan (MX), Petr Mainuš (CZ), Žarko Milenić 
(BA), Milo Jukić (BA), Goran Gluvić (SI), Maja Vidmar (SI), Erwin 
Köstler (AT) …
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Velenje Travelogue Spring │Winged Turtle

Velenje Travelogue Spring cycle of selected travel storytell-
ings and the Winged Turtle literary award for the best Slovenian 
travelogue (of the past year) have been established as part of Inter-
national Lirikonfest Velenje program in 2017 and are a novelty in 
Slovenia. Travelogue is becoming an increasingly popular literary 
genre, but it hasn’t achieved proper academic recognition so far. 
We want to popularise the travelogue genre and help establishing 
Slovenian travelogue writers with a cycle of travel storytellings and 
a new Slovenian literary award. The award is honorary, presented 
in the form of a deed and an artistic sculpture. It can be financial 
in case of financing by a distinguished Slovenian company or gov-
ernment grants.

The Winged Turtle honorary literary award for the best trav-
elogue of the past year has so far been awarded to: 2017 – Agata 
Tomažič, 2018 – Dragan Potočnik, 2018 – Aleš Šteger.

Institution Velenje Literary Foundation
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Osemnajst let književno ustvarjalnih (2001/2002–2019)

LIRIKONFESTOVO PODNEBJE – 
REZERVAT ZA POEZIJO 2002–2019

Književni ustvarjalci, prevajalci, mednarodni posredniki, ured-
niki, teoretiki in umetniški interpreti, med letoma 2002 in 2018 
gostujoči na Herbersteinskih srečanjih književnikov (2002–2007) 
oz. od 2008 na preimenovanem in mednarodno razširjenem Lir-
ikonfestu Velenje, ter avtorji in prevajalci, predstavljeni z izvirno 
in/ali prevedeno poezijo, esejistiko in poetično dramatiko v festi-
valnih antologijah/berilih Rp. Lirikon21 (letniki od 2007 do 2018), 
vključno s prvima dvema letnikoma revije Poetikon (št. 1–10, v 
letih 2005 in 2006 izhajajoči v festivalnem programu pri Velenjs-
ki knjižni fundaciji):

Alja  Adam (SI) * Tanja Ahlin (SI) * Tanja Alkvaič * Petre M. 
Andreevski† (MK) * Peter Andrej * Ivan Antonovski (MK) * Mitko 
Apostolov (MK) * Andrej Arko * Simon Armitage (GB) * Antonin 
Artaud†S (FR) * Anna Augustyniak (PL) * Margaret Atwood (CA) * 
Esad Babačić * Gabrijela Babnik * Szymon Babuchowski (PL) * 
Branko Bacović * Krzysztof Kamil Baczyński†S (PL) * Josip Bačić - 
Savski * Li Bai† (CN) * Xhevdet Bajraj (XZ/MX) * Drago Bajt * Ana 
Balantič * Norma Bale * Józef Baran (PL) * Renato Baretić (HR) * 
Linda Maria Baros (FR) * Charles Baudelaire†S (FR) * Evgen Bavčar 

MEDNARODNI LIRIKONFEST VELENJE
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(SI/FR) * Agnieszka Będkowska-Kopczyk (PL) * Dani Bedrač * 
David Bedrač * Anjuša Belehar * František Benhart† (CZ) * Nikollё 
Berishaj (AL) * Rut Bernardi (IT) * France Bernik * Cvetka Bevc * 
Elisa Biagini (IT) * Belmir Biberović (BA) * Tomislav Marijan 
Bilosnić (HR) * Elizabeth Bishop† (US) * Gašper Bivšek * Mateja 
Bizjak Petit (SI/FR) * Nina Bizjak * Predrag Bjelošević (BA) * Laslo 
Blašković (RS) * Andrej Blatnik * Bas Böttcher (DE) * Matej Bogataj 
* Kateřina Bolechová (CZ) * Yves Bonnefoy† (FR) * Malika Booker 
(GB) * Petr Borkovec (CZ) * Silvija Borovnik * Adam Borzič (CZ) * 
Stéphane Bouquet (FR) * Alessio Brandolini (IT) * Igor Bratož * 
Špela Brecelj * Dragica Breskvar * Bernard Bretonniere (FR) * Lidija 
Brezavšek * Igor Brlek * David Brooks (AT) * Andrej Brvar * Matjaž 
Brulc * Helwig Brunner (AT) * Vlado Bulić (HR) * Diana Burazer 
(HR) * Joseph Gale Burns (GB) * Borut Cafuta Hrastelj * Pierluigi 
Cappello (IT) * Maurice Carême (FR) * Patrizia Cavalli (IT) * Sonja 
Cekova Stojanoska * Paul Celan† (FR) * Mare Cestnik * Feliciano 
Sánchez Chan (MX) * Manfred Chobot (AT) * Karol Chmel (SK) * 
Stanislava Chrobáková Repar * Ilaria Ciccone * Ann Cotten (AT) * 
Marko Crnkovič * Charles Cros (FR) * Gábor Csordás (HU) * Miljana 
Cunta * Mitja Čander * Ona A. Čepaityte Gams (LT/SI) * Metod 
Česek * Meta Česnik * Tomo Čonkaš (v.) * Snežana Čkojić (RS) * 
Ivan Čolović (RS) * Primož Čučnik * Mirjam Čuk * Igor Čumandra 
(HR) * Aleksandra Čvorović (RS/BA) * Lenka Daňhelová Kuhar (CZ) 
* Šefik Daupović - Fiko (BA) * Aleš Debeljak† * Roberto Dedenaro 
(IT) * Milan Dekleva * Vesna Denčić (RS) * Lana Derkač (HR) * 
Robert Desnos† (FR) * Karel Destovnik - Kajuh†S * Boris Dežulović 
(HR) * Veronika Dianišková (SK) * Roman Didović * Blaga 
Dimitrova† (BG) * Kristin Dimitrova (BG) * Veronika Dintinjana * 
Gabriela Dittelová (SK) * Mirna Dizdarević * Ivan Dobnik * Nadja 
Dobnik(HPZ) * Milan Dobričić (RS) * Olivera Docevska (MK) * Patricija 
Dodič * Tone Dodlek * Matjaž Drev * Miloš Doležal (CZ) * Anja 
Dottin Podgornik * Irena Dousková (CZ) * Mitja Drab * Jure Drljepan 
* Jean-Pascal Dubost (FR) * Patrizia Dughero (IT) * Ferida Duraković 
(BA) * Zdravko Duša * Zoran Đerić (RS) * Ana Đokić Pongrašić (HR) 
* Milan Đorđević (RS) * Marko Elsner Grošelj * Manca Erzetič * 
Claude Esteban† (FR) * Pablo Juan Fajdiga * Viola Fischerová (CZ) * 
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Evald Flisar * Nino Flisar * Stefen Flukowski (PL) * Franjo Frančič 
* Andreja Friškovec * Ivo Frbežar * Radek Fridrich (CZ) * Ervin 
Fritz * Du Fu† (CN) * Uršula Fujs * Lidija Gačnik Gombač * Neda 
Galijaš * Orsolya Gállos (HU) * Nikos Gatsos† (GR) * Claudio Geissa 
(IT) * Iztok Geister * Hank Geerts (NL) * Jan Maria Gisges (PL) * 
Édouard Glissant† (FR) * Goran Gluvić * Dušan Gojkov (RS) * Anja 
Golob * Borut Gombač * Ángel Gonzáles† (ES) * Niko Grafenauer * 
Igor Grdina * Andrej Grilc * Erik Jakub Groch (SK) * Tatjana 
Gromača (HR) * Mariusz Grzebalski (PL) * Marlena Gruda (PL) * 
Ferencz Győző (HU) * Michal Habaj (SK) * Fabjan Hafner† * Milan 
Franc Hanžič * Meng Haoran† (CN) * Ludwig Hartinger (AT) * 
Dušan Hedl * Markéta Hejná (CZ) * Ivan Herceg (HR) * Gustaw 
Herling - Grudziński† (PL) * Judith Herzberg (NLD) * Georg Heym 
(DE) * Miran Hladnik * Andrej Hočevar * Lena Hofman * Rok 
Horžen * Jože Hradil * Stanka Hrastelj * Petr Hruška (CZ) * Jože 
Hudeček† * Jurij Hudolin * Jaroslav Hutka (CZ) * Arben Idrizi (XZ) * 
Alojz Ihan * Jouni Inkala (FI) * Andrej Inkret† * Igor Isakovski† 
(MK) * Željko Ivanjek (HR) * Jovica Ivanovski (MK) * Jacques Izoard† 
(BE) * Edmond Jabès†S (EG) * Rolf Jacobsen† (NO) * Risto Jačev (MK) 
* Jure Jakob * Miodrag Jakšić (RS) * Genowefa Jakubowska - 
Fijałkowska (PL) * Tatjana Jamnik * Benediktas Januševičius (LT) 
* Bernarda Jelen * Andrejka Jereb * Žan Jerman * Špela Jermol * 
Marko Jesenšek * Milan Jesih * Mateja Jevniškar Hočevar * Andreja 
Jezernik * Nikolaj Jež * Dušan Jovanović * Klarisa Jovanović * Saša 
Jovanović * Dragan Jovanović Danilov (RS) * Boris Jovanović Kastel 
(ME) * Alenka Jovanovski * Milo Jukić (BA) * Barbara Jurič * Zora 
A. Jurič * Rudolf Jurolek (SK) * Edelman Jurinčič * Ksenija Jus * 
Franci Just * Reinhard Kacianka (AT) * Valentin Kalan * Franciszek 
Kamecki (PL) * Maria Kamińska (PL) * Rezka Kanzian (AT) * 
Zvonko Karanović (SR)*  Marjana Karer * Hakija Karić (BA) * 
Tymoteusz Karpowicz (PL) * Wojciech Kass (PL) * Nada Kavčič * 
Zdravko Kecman (BA/RS) * Janko Keček * Kristina Kegljen (HR) * 
Tomislav Kiš * Kari Klemelä (FI) * Eftim Kletnikov (MK) * Teja 
Klobčar * Matjaž Kmecl * Dejan Koban * Edvard Kocbek†S * Matjaž 
Kocbek† * Darja Kocjančič * Nike Kocjančič Pokorn * Daniela 
Kocmut (SI/DE) * Marjanca Kočevar * Iztok Kodrič * Erwin Koestler 
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(AT) * Tatjana Kokalj * Zdravko Kokanović - Koki * Nina Kokelj * 
Jana Kolarič * Ivan Kolenič (SK) * Petra Kolmančič * Peter Kolšek† 
* Rok Komel * Mateja Komel Snoj * Miklavž Komelj * Milojka B. 
Komprej * Georgij Konstantinov * Simona Kopinšek * Rutger 
Kopland (NLD) * Aljaž Koprivnikar * Sebastian Koren * Jakub 
Kornhauser (PL) * Julian Kornhauser (PL) * Veselko Koroman (HR/
BA) * Petra Koršič * Barbara Korun * Srečko Kosovel * Jaka Košir * 
Christos Koukis (GR) * Eva Kovač * Zvonko Kovač (HR) * Jani 
Kovačič * Peter Kovačič Peršin * Kajetan Kovič† * Aleš Kozár (CZ) * 
Željko Kozinc * Kristian Koželj * Miha Kragelj * Ika Kraicova (SK) * 
Matej Krajnc * Jaka Kramberger * Taja Kramberger * Urška 
Kramberger * Lenka Krajnc * Marjetka Krapež * Marko Kravos * 
Dinko Kreho (BA) * Manka Kremenšek Križman * Maruša Krese† * 
Danica Križanič Mueller * Ryszard Krynicki (PL) * Ksenija Krstić * 
Krzysztof Kuczkowski (PL) * Peter Kuhar (SI/CZ) * Marjan Kukovec 
* Katica Kulavkova (MK) * Mojca Kumerdej * Stanley Kunitz (US) * 
Meta Kušar * Slavko Kvas†S * Alenka Kveder * Grzegorz Kwiatkowski 
(PL) * Marcel Lacko (SK) * Feri Lainšček * Johan Wolfgang Lampl 
- Jimi Lend (AT) * Mariasun Landa (ES) * Silva Langenfus * Jelena 
Lasan * Agnieszka Lasek (PL) * Maja Lavrač * Małgorzata Lebda 
(PL) * Mojca Lebeničnik * Krystyna Lenkowska (PL) * Rumen 
Leonidov (BG) * Gerry van den Linden (NL) * Cvetka Lipuš * Suzana 
Lovrić (BA) * Pero Lovšin * Eva Luka (SK) * Andrej Lutman * Dušan 
M. Pirc * Amalija Maček * Louis MacNeice (IE) * Nikola Madžirov 
(MK) * Admiral Mahić† (BA) * Petr Mainuš (CZ) * Bartłomiej Majzel 
(PL) * Svetlana Makarovič * Gašper Malej * Branko Maleš (HR) * 
Milan Marič (v.) * Tamara Maričič * Marjan Marinšek† * Marta 
Markoska (MK) * Milena Marković (RS) * Uroš Marolt * Barbara 
Mastnak * Mojca Marš * Laima Masytė (LT) * Vanesa Matajc * 
Jadranka Matić Zupančič * Marko Matičetov * Ivana Matošević (f.) 
* Neža Maurer * Friederike Mayröcker (AT) * Andrej Medved * 
Drago Medved† * Maciej Melecki (PL) * Dušan Merc * Ivanka 
Mestnik * Mojca Meško * Roger Metcalfe (GB) * Miroslav Mičanović 
(HR) * Marcin Mielczarek (PL) * Nada Mihelčič * Lara Mihovilović 
* Katja Mihurko Poniž * Jože Miklavc (f.) * Nevenka Miklič * Vesna 
Mikolič * Ksenija Mikor (f.) * Marián Milčák (SK) * Žarko Milenić 
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(BA) * Jolka Milič * Czesław Miłosz†S (PL) * Luigi Miotto† (IT) * 
Robert Mlinarec (HR) * Tine Mlinarič * Gorazd Mlinšek * Vlado 
Motnikar * Vinko Möderndorfer * Vida Mokrin Pauer * Luciano 
Morandini (IT) * Marjana Moškrič * Brane Mozetič * Zvonimir 
Mrkonjić (HR) * Tilyen Mucik (f.) * Dragan Mučibabić (BA) * 
Maruša Mugerli Lavrenčič * Kemal Mujičić Artnam (BA) * Maja 
Murnik * Mujo Musagić (BA) * Aleš Mustar * Hana Naglik - Silvester 
Lavrik (SK) * Boštjan Narat * Franciszek Nastulczyk (PL) * Amans 
Nesciri (ps.) * John Newlove †(CA) * Vítězslav Nezval (CZ) * Aleš 
Novak * Boris A. Novak * Bogdan Novak * Franci Novak * Irena 
Novak Popov * Duško Novaković (RS) * Novica Novaković * Pavel 
Novotny (CZ) * Boštjan Oder * Zdravko Odorčić (HR) * Mary Oliver† 
(USA) * Ana Jasmina Oseban * Ibrahim Osmanbašić (BA) * Iztok 
Osojnik * Vladimir Osolnik * Josip Osti * Alice Oswald (GB) * Marta 
Oziębłowska (PL) * Monica van Paemel (BE) * Agda Bavi Pain (SK) 
* Joe Palaščák (SK) * Rado Palir * Lefteris Papadopulos (GR) * Tone 
Partljič * Pier Paolo Pasolini†S (IT) * Daniel Pastirčák (SK) * Tone 
Pavček † * Lidija Pavlović Grgić (BA) * Miodrag Pavlović (RS) * Klara 
Pavšer Stropnik * Nina Pečar * Vida Pelc Bajković * Sandro Penna † 
(IT) * Ana Pepelnik * Radharani Pernačič * Željko Perović * Tone 
Peršak * Tanja Petelinek Hohler * Tanja Petrič * Donatas Petrošius 
(LT) * Valerij Petrov† (BG) * Zoran Pevec * Matjaž Pikalo * Miha 
Pintarič * Dušan M. Pirc * Ana Pisar * Klemen Pisk * Toni Pivosrk 
(ps.) * Lado Planko * Kornelijus Platelis (LT) * Andrej Pleterski * 
Aleksandra Plewnia (PL) * Katja Plut * Gregor Podlogar * Dana 
Podracká (SK) * Barbara Pogačnik * Roman Polách (CZ) * Andraž 
Polič * Joanna Pomorska (PL) * Denis Poniž * Nenad Popović (HR) 
* Steffen Popp (DE) * Ana Porenta * Marion Poschmann (DE) * 
Marcello Potocco * Kristina Potočňáková (SK) * Dragan Potočnik * 
Ezra Pound† (US) * Blaž Prapotnik * Barbara Pregelj * Slavko Pregl 
* Tatjana Pregl Kobe * Tone Pretnar† * Zvonka Pretnar * Cveto 
Preželj * Abid Prguda (BA) * Bert Pribac * Chris Price (NZ) * Haris 
Psarras (GR) * Boštjan Pucelj (f.) * Breda Pugelj * Marjan Pungartnik 
* Diana Pungeršič * Marijan Pušavec * Nina Vladlena Puškina (ps.) 
* Jana Putrle Srdić * Giovanni Raboni† (IT) * Sandi Radovan (f.) * 
Vesna Radovanovič * Andrija Radulović (ME) * Craig Raine (GB) * 
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Nina Rainer Klančnik * Ilma Rakusa (SK) * Angus Reid (GB) * Sara 
Remžgar * Delimir Rešicki (HR) * Boris A. Revo * Ivan Reymondez 
* Primož Repar * Vladimira Rejc * Peter Rezman * Andreja Rihter * 
Monika Rinck (DE) * Draga Rinkema (SI/NL) * Ana Ristović (RS) * 
Jaap Robben (NL) * Tatjana Rojc * Marko Rop * Ana Rostohar * 
Pavel Rostohar (CZ) * Milivoj Roš - Miki * Valérie Rouzeau (FR) * 
Andrej Rozman * Andrej Rozman - Roza * Frederik Rreshpja†S (AL) 
* Franček Rudolf * Milan Rúfus† (SK) * Raymond Queneau† (FR) * 
Goran Samardžić (BA) * Gemma Santiago Alonso (ES) * Eric Sautou 
(FR) * Gančo Savov (BG) * Peter Scherber (DE/AT) * Warsan Shire 
(GB) * Maria Seisenbacher (AT) * Silke Scheuermann (DE) * Goran 
Schmidt * Raoul Schrott (AT) * Lutz Seiler (DE) * Dara Sekulić (BA) 
* Ida Semenič * Peter Semolič * Brane Senegačnik * Đermano 
Senjanović - Čićo† (HR) * Jože Sevljak * Ivana Simić Bodrožić (HR) 
* Robert Simonišek * Barbara Simoniti * Ifigenija Simonovič * 
Krzysztof Siwczyk (PL) * Andrej E. Skubic * Breda Slavinec * Vít 
Slíva (CZ) * Senada Smajić * Jurij Smole (kip.) * Breda Smolnikar * 
Michał Sobol (PL) * Ewa Sonnenberg (PL) * Philippe Soupault (FR) 
* Božena Správcová (CZ) * Vesna Spreitzer * Nadežda Starikova 
(RU) * Lucija Stepančič * Tanja Stjepanović * Martin Stöhr (CZ) * 
Snežana Stojčevska (MK) * Vanja Strle * Marjan Strojan * Ivo 
Stropnik * Đurđa Strsoglavec * Lucija Stupica * Namita Subiotto * 
Primož Suhodolčan * Ivo Svetina * Peter Svetina * Magdalena 
Svetina Terčon * Fabienne Swiatly (FR) * Paweł Szydeł (PL) * 
Katarina Šalamun Biedrzycka (SI/PL) * Tomaž Šalamun† * Davor 
Šalat (HR) * Monika Šatavová (CZ) * Slavica Šavli * Marija Šedivy * 
Mitja Šegina * Faruk Šehić (BA) * Maruška Šibila * Damjan Šinigoj 
* Igor Škamperle * Denis Škofič * Marica Škorjanec * Tone Škrjanec 
* Jan Šmarčan * Nikola Šop† (HR) * Veronika Šoster * Lojzka 
Špacapan * Stojan Špegel * Sara Špelec * Andrej Šprah * Veronika 
Šramatyová (SK) * Špela Šramel Sevšek *  Bina Štampe Žmavc * 
Vladimir Štefanec * Aleš Šteger * Petr Štengl (CZ) * Artur Štern * 
Tina Štrancar * Jože Štucin * Barbara Šubert * Jože Šubic (lik.) * 
Rosvita Švajger * Nataša Švikart Žumer * Ljiljana Tadić (BA) * 
Darka Tancer Kajnih * Veno Taufer * Jannis Teodorakis (GR) * 
David M. Terbižan * Marija Mojca Terčelj * David Terčon * Jan 
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Těsnohlídek ml. (CZ) * Robert Titan Felix * Zbigniew Tlałka (PL) * 
Bożena Tokarz (PL) * Emil Tokarz (PL) * Agata Tomažič *  Maria 
Topali (GR) * Jasmina Topić (RS) * Aljaž Torkar * Anna Toscano 
(IT) * Katjuša Trampuž * Darko Turković (HR) * Giovani Tuzet (IT) 
* Jože Udovič * Metka Udovič * Vida Udovič Medved * Jana Unuk * 
Lara Unuk * Tjaša Urankar * Orlando Uršič * Rok Vahter * Indrė 
Valantinaitė (LT) * Pišta Vandal (SK) * Risto Vasilevski (MK) * 
Danaja Vastič * Glorjana Veber * Katja Verdev * Vladimir Verdnik * 
Tadej Vesenjak * Petra Vidali * Janja Vidmar * Maja Vidmar * 
Milan Vincetič * Maja Visinski * Jurij Vižintin (f.) * Erika Vouk * 
Martin Vouk * Urban Vovk * Tomislav Vrečar * Janez Vrečko * 
Iztok Vrenčur * Rade Vučkovac * Jure Vuga * Saša Vuga† * Jan 
Wagner (DE) * Derek Walcott† (USA) * Wang Wei† (CN) * Tomáš 
Weiss (CZ) * Adam Wiedemann (PL) * Mario Wirz (DE) * Igor 
Zabel† * Dane Zajc† * Lenart Zajc * Katja Zakrajšek * Andrea 
Zanzotto† (IT) * Gjoko Zdraveski (MK) * Marija Zlatnar Moe * Ciril 
Zlobec† * Lučka Zorko * Alenka Zorman * Miloš Zornić (SRB) * 
Dim Zupan * Uroš Zupan * Urška Zupanec * Peter Zupanc * Dalibor 
Zupančič - Bori * Petra Zupančič * Urška Zupančič * Vlado Žabot 
* Mišo Živkovski * Manja Žugman Širnik * Barbara Žvirc * * * in 
številni drugi * * * (RDC 1/2019)

MEDNARODNI LIRIKONFEST VELENJE

www.lirikonfest-velenje.si



477

Lirikonfestovi lavreati 2004–2018 – dobitniki mednarodne Pret-
narjeve nagrade (častnega naslova ambasador slovenske književno-
sti in jezika), vseslovenske nagrade velenjica-čaša nesmrtnosti (za 
vrhunski desetletni slovenski pesniški opus za odrasle v XXI. st.), 
vseslovenske književne nagrade krilata želva (za najboljši slovenski 
potopis preteklega leta) ter festivalnih priznanj Herbersteinski/Liri-
konov zlat (za vrhunske revijalne prevode poezije) in Lirikonfestov 
zlat (za najtehtnejši književni esej na festivalno temo).

V seznam so vključeni tudi občasno spominsko in priložnostno ob-
javljeni avtorji ter prevajalci njihovih besedil; avtorji umetniško-do-
kumentarnih fotografij in reproduciranih likovnih stvaritev, »raz-
stavljenih« v Lirikonovi revijalni galeriji; člani Lirikonfestovih 
programskih sosvetov in strokovnoumetniških žirij; v letnikih Rp. Li-
rikon21 med 2011 do 2015 v partnerskem sodelovanju z Založbo Pivec
tudi avtorji-finalisti evropskega in slovenskega Pesniškega turnirja v 
Mariboru.

V seznam niso vključeni avtorji/prevajalci/gostje/lavreati 18. MLFV 
(2019).

MEDNARODNI LIRIKONFEST VELENJE
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                                – mednarodna revija za poezijo XXI. st. 
in Lirikonfestove zadeve izhaja s pomočjo Mestne občine Velenje. 
V programu Mednarodnega Lirikonfesta Velenje jo subvencionira
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

2019 © Ustanova Velenjska knjižna fundacija (UVKF)

Dokumentarne fotografije so iz arhiva UVKF in avtorjev. 

ISSN 1855–0207 
Rp. Lirikon21 je kontinuirano in specializirano nadaljevanje revije Poetikon, ki je 
začela izhajati leta 2005 pri Ustanovi Velenjska knjižna fundacija (UVKF). Od III. 
letnika (2007) oz. od 11. številke dalje je prvotna in nespremenjena izdajateljica 
UVKF zaradi vzporedne vzpostavitve Novega Poetikona v Ljubljani, vpisanega v 
razvid medijev z enakim poimenovanjem (Novi Poetikon), vendar izhajajočega v 
drugem okolju/pri drugem izdajatelju, spremenila ime revije in od letnika III/2007 
ter z novim ISSN nadaljuje njeno štetje (vključno s predhodnico). Od IX. letnika 
(2013) izhaja kot revijalno-festivalna antologija/berilo Mednarodnega Lirikon-
festa Velenje.
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Mednarodna revija za poezijo XXI. st. in Lirikonfestove zadeve
Letnik XV (2019)
Mednarodni Lirikonfest Velenje 2019
18. mednarodno književno srečanje v Velenju 

Jubilejna/festivalna izdaja
Lirikonfestovih 60 ob 60-letnici mesta Velenje / 15. letnik festivalne antologije 2019:
60 lavreatov v 18 letih mednarodnega festivala Lirikonfest Velenje (2002–2019);
60 glasov slovenske in prevedene poezije, književne refleksije ter slovenskega potopisa XXI. st.

Uredila
Ivo Stropnik in Urška Zupančič (Čitalnica Pri pesniški duši)

Zasnova in redakcija 
Velenika 

Oblikovalska in tehnična ureditev
Nuša Fužir

Ustanovitelj, izdajatelj in založnik 
Ustanova Velenjska knjižna fundacija
zanjo Uprava ustanove: mag. Biljana Škarja (predsednica),
mag. Karmen Grabant, Terezija Jaklič
Predsednik Strokovnega sveta: Drago Martinšek
Glavni in odgovorni urednik: Ivo Stropnik

Založniški program ustanove financira Mestna občina Velenje, 
zanjo župan Bojan Kontič

Natisnjeno v Sloveniji

Velenje, maj 2019

Uredništvo, naročila in prodaja 
Ustanova Velenjska knjižna fundacija (UVKF) 
Stari trg 26, 3323 Velenje / lirikonfest@uvkf.si 
Tel.: (03) 5870 920 / www.lirikonfest-velenje.si 
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