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IZBRANE REFLEKSIJE  
LIRIKONFESTOVEGA SPLETNODEBATNEGA 

KNJIŽEVNEGA OMIZJA 2017 
O LIRIČNEM AVANTURIZMU  

 
http://uvkf.si/sl/lirikon-fest-ovo-spletnodebatno-knjizevno-omizje-2017-refleksije-o-liricnem-avanturizmu  

 
Objavljeno ob Lirikonfestovi Akademiji Poetična Slovenija 2017 v Velenju med 25. majem in 9. 
junijem 2017 na spletnih straneh Velenjske knjižne fundacije in Čitalnice Pri pesniški duši – 
www.lirikonfest-velenje.si ter vzporedno na družbenem omrežju Facebook – 
www.facebook.com/Lirikonfest. – Izhodišča za refleksije Lirikonfestovega spletnodebatnega 
književnega omizja 2017 o »liričnem avanturizmu«: 
 

Je pesnik še pustolovec?  
 

POEZIJA = POTOVANJE / AVANTURIZEM = POEZIJA 
 

Nevarna (ne)sorazmerja liričnega v potopisnem? 
 

Izrazno-prevodne nemoči liričnega avanturizma?  
 

Ali branje/prevajanje poezije drugih narodov  
že predstavlja neke vrste lirični avanturizem? 

 
 

DEBATIRAJ / REPLICIRAJ – refleksije na debatna izhodišča in replike na spletno objavljene refleksije 
Lirikonfestovega književnega omizja o »liričnem avanturizmu« pošljite na lirikonfest@gmail.com 

 

 

              
 

www.lirikonfest-velenje.si 

http://uvkf.si/sl/lirikon-fest-ovo-spletnodebatno-knjizevno-omizje-2017-refleksije-o-liricnem-avanturizmu
http://www.lirikonfest-velenje.si/
http://www.facebook.com/Lirikonfest
mailto:lirikonfest@gmail.com
http://uvkf.si/sl/citalnica-pri-pesniski-dusi
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Refleksije o liričnem avanturizmu (1) 

POEZIJA = POTOVANJE / AVANTURIZEM = POEZIJA  
 
URŠKA ZUPANČIČ: LITERATURA – NAJVEČJA PUSTOLOVŠČINA  
 
Zakaj bi nekdo zapustil vse, kar mu je znano in ljubo, ter se odrekel udobju in stabilnosti, da 
bi se odpravil v neznano? Avanturizem, v takšni ali drugačni obliki, buri duhove že od nekdaj. 
Romantično sanjarjenje o daljnih deželah, premikanje meja mogočega in konec koncev 
premagovanje samega sebe, je v mislih mnogih ljudi, vendar pa precej manjše število naredi 
korak iz pasivnega v aktivno. Kakršnokoli izstopanje iz splošno sprejetih družbenih meril 
namreč s seboj prinaša posledice, saj takšni ljudje hitro obveljajo za nedorasle posameznike, 
ki živijo v fantazijskem svetu in s svojimi aktivnostmi bežijo pred odgovornostjo.  
 
Neizogibno, raziskovanje  zahteva tudi, da se soočimo z lastnimi predsodki in pogosto tudi 
predsodki drugih ljudi. Zreti neznanemu v obraz in premagati globoko zakoreninjene 
predsodke, je herkulska naloga. Kaj šele, če se to neznano nahaja v tebi. Tako popotnik v tuji 
deželi kot pesnik, ki raziskuje meje razumevanja in ustvarjanja in s potovanjem vase dokaže, 
da je še vedno pustolovec. Kaj bi lahko bilo še bolj vznemirljivega kot neraziskani predeli 
človeške duše? Literatura – največja pustolovščina, ki poveže poezijo in avanturizem. 
 
Iz njiju se (včasih) rodi potopis in s seboj prinese velika pričakovanja, kajti (ne)sorazmerje 
liričnega v potopisnem se lahko izkaže za nevarno. Še posebno v današnji potrošniški družbi 
instantne gratifikacije, ko bi navsezadnje lahko vse sproti prebirali na spletu. Pripoved, ki jo 
prinaša takšna knjiga, se mora torej res izkazati. Podatke o cenah, zgodovini, podnebju, 
kulinariki in podobnih stvareh lahko zelo hitro najdemo s preprostim brskanjem, čeprav 
didaktični elementi pomagajo pri umeščanju v kontekst, vendar pa tista skrita esenca, ki je 
očem nevidna, kot bi rekel neki deček, ki je zares potoval po planetih (ti sicer niso imeli 
lastne svetlobe), ostajajo zgodbe oz. ljudje.  
 
Na prvi pogled se zdi, da je nemogoče, da bi nas lahko karkoli združevalo z osebo, ki živi 
popolnoma drugačno življenje na drugem koncu sveta, v drugačni kulturi, z drugačnimi 
vrednotami … Prebiranje njihovih zgodb je eksotičen eskapizem, dokler se počasi ne začne 
oglašati drug glas, ki prepozna nespremenljivo človeško željo po ljubezni, varnosti in 
stabilnosti, ki presega barvo kože, religijo in politična prepričanja. 
 
V tem narobe svetu, ki ga preplavljajo nevednost in nestrpnost ter sovražni govor, bolj kot 
kadarkoli prej potrebujemo ljudi, ki bodo sposobni premagati morebitne izrazno-prevodne 
nemoči liričnega avanturizma in s svojim zgledom ter besedami pokazati pot tudi drugim. 
 

Urška Zupančič, uredniška in programska pomočnica vodje Lirikonfesta,  
koordinatorica spletnega književnega omizja 
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LIRIKONFESTOVO SPLETNODEBATNO KNJIŽEVNO OMIZJE 2017 
Refleksije o liričnem avanturizmu (2) 

POEZIJA = POTOVANJE / AVANTURIZEM = POEZIJA  
Je pesnik še pustolovec?  
 
TONE ŠKRJANEC: MI SMO VSEPOVSOD!  
  
Težko, skorajda hecno se mi zdi dandanes govoriti o avanturističnem popotovanju, ko so 
popotovanja večinoma do milimetra, do vsake hotelske sobe, obroka hrane, do vsake 
mošeje ali umetnostne galerije ... torej čisto v nulo, kot se temu reče, dogovorjena. Vse je 
že vnaprej jasno. Rekel bi, da še najbolj avanturistične trenutke doživljamo na letališčih, kjer 
se pustimo v neskončnost poniževati in zatirati, se slačiti in sezuvati in ob tem smehljati, da 
bi nazadnje končno le prispeli do nekega kao najbolj odmaknjenega dela sveta, kjer skoraj 
trčimo v gručo razposajenih turistov, ki so jih (podobno kot nas) pripeljali v ta komajda 
odkriti, skriti kotiček sveta, v katerem kot blazni drvijo naokoli, da bi posneli selfi s še edinim 
preživelim predstavnikom pritlikavega lenivca ali izumrle ptice dodo.  
 
Po eni strani je tako, po drugi strani pa naše stoletje obeležujejo neskončne kolone 
izmučenih prisilnih popotnikov, ki s culo na rami ne iščejo avanture, ampak, ravno 
nasprotno, želijo miru in spokoja; mi pa jim za dobrošlico zapiramo meje, nastavljamo žične 
ograje. In to v odprti Evropi brez meja in skoraj 28 let po padcu berlinskega zidu. V pravem, 
ortokapitalističnem: najprej ga podreš, da lahko zgradiš še večjega in še boljši zid. Seveda je 
treba to razumeti širše, zid je samo prispodoba.  
 
Vem, da sem si vzel kar precej pesniške svobode in morda za koga tudi zlorabil temo, vendar 
pa je to, s tem mislim na begunce, verske vojne (v 21. stoletju!!!) in s tem povezane 
nacionalne paranoje ter vzpon naci(onali)zma na veliko in povsod, popolna civilizacijska 
polomija, pa tudi manifestacija popolne izgube zgodovinskega spomina in še kaj.  
 
Če si želiš avanture, moraš biti drzen in odprt, ne pa kot kakšen ultimativni alfa samec, 
zagledan vase, bloditi po svetu. Avantura zahteva celega človeka, veščega tavanja po 
neznanih poteh in mestih, ki mu ni pod nivojem posedeti z lokalci v neverjetno zanikrnem 
lokalu ob čaju, kavi ali vinu ter ob še več vina preveriti, če je v vinu res resnica; človeka ki ve, 
da smo čisto zares vsi enaki, vsi enakopravni, da imamo vsi svoje sanje in svet, ki jih 
spodkopava. Za avanturo moramo biti svobodni, ker lahko samo tako sprejemamo svobodo 
drugih, njihovo kulturo z vsemi, vsaj za nas, bizarnostmi. Svoboda pa je temelj vsega 
življenja, ki je samo po sebi naše največje potovanje in je avantura. Življenje in svoboda sta 
tista, ki ustvarjata poezijo. In poezija je popotovanje in je avantura. Poezija je vsepovsod. 
Tudi zato bom, tako kot sem že začel, še zaključil z optimističnim citatom Jerryja Rubina: »Mi 
smo vsepovsod!«  
 

Tone Škrjanec – Lirikonfestov lavreat – velenjica-čaša nesmrtnosti 2017  
za vrhunski 10-letni pesniški opus v XXI. st. 
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LIRIKONFESTOVO SPLETNODEBATNO KNJIŽEVNO OMIZJE 2017 
Refleksije o liričnem avanturizmu (3) 

POEZIJA = POTOVANJE / AVANTURIZEM = POEZIJA  
Nevarna (ne)sorazmerja liričnega v potopisnem?  
 
AGATA TOMAŽIČ: O POTOPISU, NEVARNOSTI, (NE)SORAZMERJIH, 
AVANTURIZMU, LIRIČNOSTI …  
 
Potopis, ki pogojno sodi tudi med novinarske žanre in naj bi se kot tak kitil z objektivnostjo, 
v resnici na široko odpira vrata subjektivnosti. Kje, če ne na potovanju, onkraj cone udobja, 
se ne bodo priostrili čuti in razprle oči? In kdo, če ne pisec na poti, ne bo svojih izkušenj 
ubesedil čisto po svoje, po meri lastnega doživljanja? Kadar se po svetu klati kdo, ki mu v 
duši tli senzibilnost in se ne zapira pred čutenjem, ga zlahka potegne v liriko. So pogledi in 
prizori, ki jih je nemogoče preliti na papir zgolj z okornimi, preudarnimi in prizemljenimi 
stavki. Zelenine dreves se včasih ne da pričarati s standardnim izborom besed, puhasto perje 
mladega marabuja v še tako zadrtem popotniku prebudi čustva, gube na licu starca, ki si 
služi kruh kot nočni receptor v zakotnem hotelu, pa spomine na vse babice in dedke, ki so 
taistega prekaljenega pustolovca v najnežnejši mladosti razvajali z dobro domačo hrano. In 
na lepem se razpre vzporeden svet, ki s tam in takrat ni več povezan, vendar slej ko prej 
prodre v vsak boljši potopis. Kajti pot nikdar ni samo pot po zemljevidu in mestih v 
sedanjosti, temveč vedno tudi vase in – kadar ti le uspe – iz sebe.   
 
Do tu vse lepo in prav. Težava je samo v tem, da liričnost bistveno zviša število znakov. Tem 
pa je mesto na časopisnem papirju skopo odmerjeno. In prav ta je bil v času nastajanja 
glavnine zapisov v knjižici Zakaj potujete v take dežele? primarni nosilec za moje pisanje. 
Ker je bil naročnik časopis in bralstvo jasno določeno z naročniki, se je bilo torej 
priporočljivo, če ne kar zaukazano izražati jasno, informativno, jedrnato. Če ne bi bilo 
Pogledov in velikodušne subvencije Mestne občine Ljubljana in Ministrstva za kulturo, bi na 
vse službene poti lahko kar lepo pozabila – pod pokroviteljstvom hirajoče časopisne hiše bi 
lahko nastajali zgolj vtisi s popotovanja po internetu. To je danes novinarstvo, kjer je potopis 
ne le izumirajoča, temveč že izumrla vrsta. Avanturizem je v takem svetu preživeti, 
avanturisti pa so vsi, ki v tiskanih medijih še vztrajajo. Nevarnost preži v obliki 
senzacionalizma in cenenosti, v imenu branosti in klikanja so za vedno nedostopni kraji 
zemeljske oble, ki menda ne zanimajo nikogar in kamor ne bo več stopila novinarska noga. 
Takšno razmišljanje je seveda bebavo in do skrajnosti popreproščeno, a žal značilno za vse, 
ki danes odločajo o tem, kaj bo pripuščeno v časopisje, v tiskani ali digitalni obliki. Liričnost 
je za te osebke težko doumljiva, bržčas pa tudi le redko slišana beseda. Da o poeziji, tej črni 
luknji za davkoplačevalski denar, sploh ne govorimo. 
 

Agata Tomažič – Lirikonfestova lavreatka – krilata želva 2017  
za najboljši slovenski knjižni potopis preteklega leta  

(Zakaj potujete v take dežele?, Cankarjeva založba/MK, 2016) 
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LIRIKONFESTOVO SPLETNODEBATNO KNJIŽEVNO OMIZJE 2017 
Refleksije o liričnem avanturizmu (4) 

POEZIJA = POTOVANJE / AVANTURIZEM = POEZIJA  
Ali branje/prevajanje poezije drugih narodov že predstavlja neke vrste lirični 
avanturizem? 
 
JOANA POMORSKA: PESMI POTOVANJA IN PREVAJANJE POEZIJE 
 
Nimam prav veliko izkušenj s prevajanjem poezije, pravzaprav tega že dolgo nisem počela. 
Lani pa so me prosili, naj prevedem nekaj pesmi mlade slovenske pesnice Veronike 
Dintinjana, za katero dotlej nisem še niti slišala. Njene pesmi sem prebrala z največjim 
veseljem, izkazalo se je namreč, da so te pesmi potovanja. Potovanja pa so moja strast. Z 
Veronikinimi pesmimi je mogoče potovati na različne načine. Lahko na primer sedeš v 
naslonjač s skodelico čaja ali z mačkom v naročju in vstopiš v svet njene poezije, lahko pa te 
pesmi vzameš s seboj v park in opazuješ, kako »rumeno gori grm forzicij«, ali pa se sprehodiš 
po njihovih stopinjah. Lahko jih daš v kovček in si jih prikličeš, medtem ko si ogleduješ slike 
v galerijah in muzejih po vsej Evropi ali srkaš kavo na kakšnem trgu v Rimu ali v katerem 
drugem italijanskem mestu.  
 
Njena poezija je veliko potovanje, tako v prostoru kot v času. Bralec se lahko na pot odpravi 
skupaj s pesnico. Zadostuje že, da pomisli na Lipico, na Sieno, na Asissi ali celo na navadno 
bolnišnico. Vendar pa nas pesnica ne jemlje s seboj, da bi nam opisovala potovanja, 
znamenitosti, ljudi, mesta, temveč zato, da bi se zavedli bežnosti trenutka, bežnosti in 
minljivosti časa in da bi poskušali ta trenutek ohraniti za zmeraj. Veronika v svojih pesmih 
varčuje z besedami, vendar so polne lepih, presenetljivih metafor in bralcu omogočijo, da se 
za trenutek zaustavi in se vpraša, ali je res treba zmeraj tako hiteti in ali je včasih vendarle 
mogoče vzeti v roke knjižico pesmi ali pametni telefon ali tablico (o, signum temporis!) in 
pomisliti na »leve na pročelju katedrale«, na »oranževec pred hišo …«, na laneno platno, ki 
ga je kupila »ona druga Veronika«, in ne nazadnje na vrabca »skoz bolnišnično okno«.  Meni 
se je to zgodilo in za to sem hvaležna Veroniki in njenim pesmim. Pa tudi za to, da me je 
spomnila, kako je prevajati poezijo.  
 

Joanna Pomorska – Lirikonfestova lavreatka – mednarodna Pretnarjeva nagrada 2017 – 
častni naslov »ambasador slovenske književnosti in jezika na Poljskem«  
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LIRIKONFESTOVO SPLETNODEBATNO KNJIŽEVNO OMIZJE 2017 
Refleksije o liričnem avanturizmu (5) 

POEZIJA = POTOVANJE / AVANTURIZEM = POEZIJA  
Izrazno-prevodne nemoči liričnega avanturizma?  
 
URŠKA ZUPANEC: ALI JE POEZIJA AVANTURIZEM? KAJ PA PREVAJANJE POEZIJE?
  
Slovenci naj bi bili pregovorno narod pesnikov. Če pogledamo hiperprodukcijo, ki trenutno 
zaznamuje slovensko poezijo, bi lahko morda tej tezi celo pritrdili. Vendar pa je ob poplavi 
pesniških zbirk, tistih, ki te s svojo silovitostjo res odplavijo čez meje znanega sveta, precej 
manj. Morda je celo bolj kot pisanje poezije pri nas avanturistično njeno branje, saj je študija 
o slovenski bralni kulturi iz leta 2014 pokazala, da le majhen delež anketiranih (4 %) med 
slovenskimi knjigami najraje bere poezijo. In prevajalec mora biti seveda najprej dober 
bralec. V poezijo se moraš kot prevajalec potopiti, jo vdihniti, moraš jo slišati, razumeti, 
videti njene podobe in jo občutiti.  
 
Poezija, ki me nagovori, mi pokaže tisto, za kar se je zdelo, da poznam, v čisto novi luči. 
Lahko rečem, da mi odstira nove svetove in v tem je gotovo nekaj pustolovskega. In da ne 
pozabimo še zadnje pomembne sestavine avanturizma – nevarnosti. Poezija naj bi (za 
razliko od drugih umetniških izrazov), kot je ugotovil v svojih raziskavah profesor milanske 
univerze Pier Luigi Sacco, celo negativno vplivala na naše zdravje! Torej, mogoče bi morali 
na Lirikonfest nalepiti obvestilo: »Minister za kulturo opozarja: uživanje poezije lahko 
škoduje zdravju.« In ker nas seveda prepovedane stvari privlačijo, bi bil morda to tudi dober 
ukrep za izboljšanje bralne kulture. 
 

Urška Zupanec – Lirikonfestova lavreatka – Lirikonov zlat 2017 
mednarodno festivalno književno priznanje za vrhunske revijalne prevode poezije XXI. st.  

 

 
 

http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/raziskave-analize/samozaposleni_v_kulturi/Bralna_kultura_in_nakupovanje_knjig_v_Republiki_Sloveniji_final.pdf
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/raziskave-analize/samozaposleni_v_kulturi/Bralna_kultura_in_nakupovanje_knjig_v_Republiki_Sloveniji_final.pdf
http://www.digitalniekonomika.cz/en/blog/105
http://www.digitalniekonomika.cz/en/blog/105
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LIRIKONFESTOVO SPLETNODEBATNO KNJIŽEVNO OMIZJE 2017 
Refleksije o liričnem avanturizmu (6) 

POEZIJA = POTOVANJE / AVANTURIZEM = POEZIJA  
Izrazno-prevodne nemoči liričnega avanturizma?  
 
KATJA ZAKRAJŠEK: PESNIŠKA IN ETIČNA GESTA WARSAN SHIRE  
 
Če govorimo o branju in prevajanju poezije iz drugih dežel kot o avanturi, pustolovščini, 
govorimo o tem kot o privlačno vznemirljivem potovanju. Ob tem beseda »avantura« še bolj 
kot spoznavanje zanimivosti in znamenitosti neke dežele (kulture, literature) implicira 
potovanje kot adrenalinski podvig. Včasih to mogoče drži. 
 
Ob poeziji Warsan Shire pa ta implikacija zazveni razglašeno že zato, ker jo prežema 
kolektivna izkušnja potovanj, ki so natančno nasprotje svobodno izbrane avanture: 
izgnanstva, begunstva, tujstva, nelagodnega prehajanja med deželami, družbami in 
kulturami, v katerem migrant(ka) ni nikjer zares in neproblematično doma.  
 
Vstopiti v njena besedila, med mnoštvo glasov vseh teh (pretežno) žensk, sorodnic, 
prijateljic, naključnih znank in neznank vseh generacij – pesmi Warsan Shire pogosto 
temeljijo na zgodbah in pričevanjih ljudi iz njene skupnosti –, in pričakovati literarni 
ekvivalent pustolovščine, bi bil nesporazum. Pesniška in etična gesta Warsan Shire je v tem, 
da bralca ali bralko vsaj za čas pesmi povabi k vstopu v izkušnjo, zgodbo druge(ga), ki jo je 
pomembno povedati ne zato, ker je vznemirljiva, ampak zato, ker je sicer pogosto 
zamolčana, prezrta ali utišana, izrinjena za bariero drugega jezika ali v molk.  
 

Katja Zakrajšek – Lirikonfestova lavreatka – Lirikonov zlat 2017 
mednarodno festivalno književno priznanje za vrhunske revijalne prevode poezije XXI. st. 
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LIRIKONFESTOVO SPLETNODEBATNO KNJIŽEVNO OMIZJE 2017 
Refleksije o liričnem avanturizmu (7) 

POEZIJA = POTOVANJE / AVANTURIZEM = POEZIJA  
Izrazno-prevodne nemoči liričnega avanturizma?  
 
ANDREJ MEDVED: LES VISITEURS DU SOIR  
 
Pot se začenja, potovanje je končano. Tako bi lahko zapisali o pesniški izkušnji v XX. stoletju 
… A je v resnici – in Wahrheit – prav tudi narobe, v narobni, hrbtni strani (te) trditve, kot 
Wirklichkeit – resničnost sodobne poezije: poti v pesniškem izrazu, leksiki, izrazoslovju, so 
… konč(a)ne, a pesniška izkušnja, kot virtualno potovanje, se šele začenja. Ali: poti v poeziji 
so neskončne, v izbiri in izboru, zbiru so … neskončne, ne(do)končane, a potovanje pesniške 
besede je končano, v vsakokratni pesniški zarezi – pesmi, čeprav/četudi je razlaga, 
interpretacija (te) pesmi v končni možnosti odkritja njene pesniške vsebine, v možnosti 
poetične vsebine … dejansko neizčrpna, neizmerjena in skrita … nikoli v resnici dosegljiva.  

Podobno je s prevodom tuje poezije. Prevod je potovanje od ene možnosti prevoda, v 
inačicah neskončno možnih in nemožnih, nemogočih variant … prevod je, tudi če je pesem 
karseda preprosta, ali pa prav zato (kaj šele, če gre za metaforično, simbolno poezijo), v 
enem samem hipu … določena enigma, šifra in uganka, najgloblja (s)miselna in čutna in 
občutena skrivnost, ki jo razreši le poet. Po Schillerju: Edini pravi človek je (le) tisti, ki (se) 
igra. In edini pravi človek je zato le pesnik … Verjamem torej v pesniški prevod (v)rojenega 
poeta, ki išče možnost razrešitve v mnogih podpomenih in neskončno tanki in natančni 
etimologiji pesniških izrazov, v njenem miselnem in čustvenem pomenu … z mnogimi 
dodatnimi pomeni/smisli, v različnosti pomenk in sopomenk in silogizmov. Bistveno pri 
pesniškem prevodu je torej, da ohrani Ritem in Občutje – la sensation, ne glede na rimanost 
… če gre za rime. In to = prava avantura pesniškega – pesnikovega popotovanja … v globino 
možnosti in virtualne sprave … se pravi spravljenosti s seboj in z izvirnim tekstom. 
 

Andrej Medved – Lirikonfestov lavreat – čaša nesmrtnosti 2006 
za vrhunski 10-letni pesniški opus v XXI. st., Lirikonov zlat 2007 
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LIRIKONFESTOVO SPLETNODEBATNO KNJIŽEVNO OMIZJE 2017 
Refleksije o liričnem avanturizmu (8) 

POEZIJA = POTOVANJE / AVANTURIZEM = POEZIJA  
Je pesnik še pustolovec?  
 
ZORAN PEVEC: ALI POTREBUJE PESNIŠKI GENIJ ZA SVOJE USTVARJANJE 
PUSTOLOVSKE, PIVSKE IPD. SPODBUDE 
 
Naslovno vprašanje najprej navaja k vrsti novih vprašanj: Kdo in kaj je v današnjih časih 
pustolovec, avanturist? Je to morda svetovni popotnik, ki raziskuje nove kraje in išče nova 
doživetja, je to raziskovalec različnih družabnih omrežij, morda nekakšen sodobni boem, 
upornik … No, boemstvo je najverjetneje preživeti pojem, še posebej, če je povezan z 
uporništvom in protestom proti družbenim normam. V takšnem primeru lahko verjetno prej 
kot o avanturizmu govorimo o subkulturah, skvotih, različnih feminističnih, queer in drugih 
aktivističnih gibanjih. Je morda v zvezi s književnim avanturizmom možno govoriti o »Žejni 
muzi«, kakor je naslov razmisleka Toma Dardisa o pivskih navadah uveljavljenih 
književnikov, ki je bil pred leti objavljen v reviji Literatura. V tem članku so zapisani pivski 
pohodi pesnikov od Baudelairerja do Bukowskega in drugih. Tudi pri nas bi utegnil biti spisek 
pesnikov in pisateljev, ki so jih vodile »žejne muze«, kar obsežen. Kdo ne pozna podobnih 
Prešernovih in Cankarjevih pustolovščin ali od sodobnejših npr. Strniševih pivskih podvigov.  

A vendar, ali potrebuje pesniški genij za svoje ustvarjanje pustolovske, pivske in podobne 
spodbude … Poznamo namreč tudi vrsto avtorjev, ki niso nikoli zapustili svojega domačega 
kraja in ne slovijo po kakšnih izrazitih pijanskih ali uporniških »dosežkih«. In zagotovo ne 
drži, kot si predstavljajo »ljudje z ulice«, da književniki uživajo opojne substance tudi med 
samim pisanjem. Nemogoče je npr. vinjen napisati sonet z zapleteno strukturo. In ali je za 
svoje pisanje npr. Francis OʼHara potreboval avanturistična potovanja v neznane kraje, ko 
je »pesnik mesta« v poeziji vendarle zapisoval vsakdanje dogodke in oglede kulturnih 
znamenitosti v muzejih? Pesnik je zanj navaden človek, ki piše v pogovornem jeziku, stoji 
sredi mesta in »dela« pesem.  

Na koncu lahko torej približno ugotovim, da velja pravzaprav oboje: nekateri ustvarjalci za 
svoje delo potrebujejo pustolovski potep in avanturistične dogodivščine, so pa tudi drugi, ki 
tega nujno ne potrebujejo. Pomembno je najverjetneje to, da se avanturistična 
dogodivščina udejanji v ustvarjalčevi domišljiji, ki pa jo je konec koncev vendarle treba znati 
predvsem primerno zapisati. 

 
Zoran Pevec – Lirikonfestov lavreat – velenjica-čaša nesmrtnosti 2013  

za vrhunski 10-letni pesniški opus v XXI. st.  
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LIRIKONFESTOVO SPLETNODEBATNO KNJIŽEVNO OMIZJE 2017 
Refleksije o liričnem avanturizmu (9) 

POEZIJA = POTOVANJE / AVANTURIZEM = POEZIJA  
Ali branje/prevajanje poezije drugih narodov že predstavlja neke vrste lirični 
avanturizem? 
 
PETER KUHAR: JE POEZIJA ISKANJE VEČNOSTI, VEČNOSTNEGA? 
 
Sprašujem (se): je tudi branje in prevajanje poezije drugih narodov že neke vrste lirični 
avanturizem? Je? Kaj je? Pri-vede nas do korenov besed, smisla, pomena, ob-čutenja? 
 
Lahko (ne)kaj predstavlja. Lahko (ne)koga predstavlja. Lahko ničesar in nikogar ne 
predstavlja. Lahko pre-stavlja – iz jezika v jezik. Iz občutenja v ob-čutenje. Iz enega sveta v 
drug svet, iz enega svetega v drugo sveto, iz enega jezika k drugemu jeziku. Jez-ik, to je ključ 
za jez razum-evanja. Lahko jez-ik-ovni ključ podre jez ne-razumevanja. Lahko je le na-ključ-
je, ki ne sproži ničesar. Lahko je lirični avanturizem tudi nekaj usodnega. Lahko da ni nič 
posebnega. Lahko da ni začetek ničesar. Lahko se začne z branjem. Lahko da se sploh ne 
začne. Lahko da ni nič avanturističnega. Nič liričnega. Lahko da se branje nadaljuje s 
prevajanjem. Lahko da je za začetek potrebna vsaj majhna radovednost.  Do nečesa drugega, 
do nečesa tujega, odtujenega, tujskega.  
 
Lahko da ciljnemu jeziku prevajanje izvirnika sploh ni kos!  
 
Je sploh možno brati poezijo kot poezijo nekega naroda? Mar ne beremo predvsem poezije 
nekega avtorja? Mar je sploh relevantno, h kateremu narodu  pesnik samega sebe prišteva? 
Mar pesnik s svojo ustvarjalnostjo pred-stavlja pripadnost nekemu narodu? Mar ni bistvo 
poezije nekaj intimnega, a tudi univerzalnega? Nad-narodnega? Ne-narodnega? Ne-
političnega? Narodi se najpogosteje manifestirajo kot politični dejavnik, ki ga formulirajo 
politični akterji, zgodovinske okoliščine in priložnosti. Pač pa je poezija nenehno iskanje 
nikoli zares najdenega. Je poezija večna? Je poezija iskanje večnosti, večnostnega? 
Nanašajočega se na večnost?  
 
Poezija je avantura. Ima lirične in epske razsežnosti. Avantura, je, zagotovo. Je? Ni? Je! Ni! 
 
 

Peter Kuhar – Lirikonfestov lavreat – Lirikonov zlat 2010  

       mednarodno festivalno književno priznanje za vrhunske revijalne prevode poezije XXI. st. 
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LIRIKONFESTOVO SPLETNODEBATNO KNJIŽEVNO OMIZJE 2017 
Refleksije o liričnem avanturizmu (10) 

POEZIJA = POTOVANJE / AVANTURIZEM = POEZIJA  
Izrazno-prevodne nemoči liričnega avanturizma?  
 
GORAN GLUVIĆ: O PUSTOLOVSKIH PREVAJALCIH POEZIJE 
 
Kdor ni prevajal samega sebe, ne ve, kaj je prevajanje! Avantura je vsekakor prihod, 
približevanje k določeni osebi, in čim bolj se ji približaš, bolj te prevzema. Le redko kdaj se 
je dotakneš. 
 
Izjave, da je lahko prevod boljši od izvirnika, so nesmiselne, ker to ni smisel prevajanja. 
Smisel prevajanja je, da se približaš izvirniku, da se ga dotakneš, vse drugo je nekaj drugega, 
z napuhom vred.  
 
Da se pri prevajanju približaš avtorju izvirnika, je resnična pustolovščina, včasih prijetna, 
včasih mučna. Toda približevanju samemu sebi zna biti zelo razočarajoče dejanje, ker so naša 
pričakovanja o sebi vedno predimenzionirana in zmedena, saj prihajamo v območje, ki ga 
nikoli ne zapuščamo. In ostajamo razcepljeni na izvirnik in prevod. 
 
Tujega pesnika z lahkoto zapustimo. V prtljago vzamemo samo tisto, kar se nam zdi, da nas 
je prevzelo in potrebujemo za nadaljnjo avanturo, ter odidemo – k naslednjemu 
približevanju. 
 

Goran Gluvić – slovenski književnik,  
večletni sodelavec strokovno-umetniškega sosveta Lirikonfesta  

 



 

22 

 

Lirikonfestova galerija / Ksenija Mikor / 21 pogledov na lirični avanturizem (10) 
 

 
  



 

23 

 

LIRIKONFESTOVO SPLETNODEBATNO KNJIŽEVNO OMIZJE 2017 
Refleksije o liričnem avanturizmu (11) 

POEZIJA = POTOVANJE / AVANTURIZEM = POEZIJA  
Ali branje/prevajanje poezije drugih narodov že predstavlja neke vrste lirični 
avanturizem? 
 

ŽELJKO PEROVIĆ: STIŠJE 
 

Če jezik razumemo kot bistveno formo (človekovega) bivanja – ki je samo po sebi avantura 
brez primerjave –, se pesnik po svojem v-poklicu podaja po zelo negotovi in razvejeni mreži 
skrivnostnih poti, že uhojenih in tistih, ki jih bo šele sam prehodil. Na tem popotovanju pa 
si zastavlja vedno več vprašanj, kot najdeva odgovorov – o svetu in človeku v njem. Položaj 
pesnika je zanimal tudi velike mislece, kot je npr. Martin Heidegger, ki je skozi poezijo 
Hölderlina in Trakla poskušal priti do nekaterih eksistenčnih ključev, dajajoč poeziji posebno 
mesto ob mišljenju (zanj pesnjenje in mišljenje nista isto, ampak zelo blizka soseda – 
mimogrede, še posebej je čislal tišino). Od nekdaj so ljudje čutili, da ima beseda moč, pri 
vseh verstvih ima posebno mesto, celo najvišje, saj gre za sveto besedo (ali besede), kot je 
znana tudi moč besede v posvetni rabi. Ker je pač nek jezik postal neločljiv del neke kulture, 
se seveda postavlja vprašanje možnosti in zmožnosti prevoda v drug jezik. Prevajanje je 
posebno početje in doživetje, zaresno,  avanturistično, ker je raziskovalno. Osebno sem 
namreč priučeni govorec slovenščine, v kateri pišem poezijo in jo tudi prevajam. Prevajanje 
je pravzaprav moj notranji dialog dveh jezikov, dveh kultur – ki me vsaka po svoje določata. 
Spomnim se veselja, ki sem ga doživel, ko sem našel prevod za besedo stišje, ki sem jo srečal 
v romanu Skarabej in vestalka Ferija Lainščka. Dobesedni prevod v hrvaščino je utiha 
(bonaca, zatišje). Tako, se mi zdi, se je tudi začela avantura. 
 
 

Željko Perović – Lirikonfestov lavreat – Lirikonov zlat 2013  

       mednarodno festivalno književno priznanje za vrhunske revijalne prevode poezije XXI. st. 
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LIRIKONFESTOVO SPLETNODEBATNO KNJIŽEVNO OMIZJE 2017 
Refleksije o liričnem avanturizmu (12) 

POEZIJA = POTOVANJE / AVANTURIZEM = POEZIJA  
ALI JE PESNIK ŠE PUSTOLOVEC? 
 

MILAN VINCETIČ: O PUSTOLOVŠČINI V POEZIJI 
 

Ne bom ovinkaril: spadam med pesnike zapečkarje. Ne čutim nobene potrebe po 
potovanjih, kaj šele po »pustolovščinah«, ki jih doživljajo novodobni potovalci, ki se šibijo 
pod bremenom »čim več videti, še več doživeti«. Ne žene me nikakršna želja po 
byronovstvu, po puškinovsko-lermontovskem divjem Kavkazu, po petőfijski narodni 
gorečnosti. Mimo mene so neopazno šle tudi pesmi, v katerih sem razbral mimobežja 
svetovnih metropol, ki so bile zapisovane – ne pa upesnjene – v maniri sodobnih 
fotozabeležk. Sem namreč bolj strniševski, zanj sem namreč slišal, da mu je bilo ljubljansko 
barje z nebesnim svodom dovolj za burno potovanje v poetično: v magijo besede, razpete 
med Severnico in Orionom ter bestialnimi Ljudožerci. 
 
Ja, prepotoval sem vseeno nekaj sto vrst, kot bi dejal kakšen ruski realistični pisatelj,  a nikoli 
z namenom, da bi me potovanje navdihnilo za kakšno pesem ali lirski cikel, kratkomalo sem 
potoval, pa naj bo v Moskvo, sovjetski Leningrad, Tbilisi, Erevan, Krakov ali v Barcelono, v 
prepričanju, da se mi bo odstrl kakšen presunljiv nov košček sveta. 
 
Pa se mi ni, ker je premalo, če postopaš po ulicah, ližeš sladoled ali odvrviš skozi petero 
galerij ali muzejev, premalo, da bi se mimohodja zgostila v magmo besed, skozi katero se je 
treba prebijati s pridušenim korakom stezosledca ne pa jezljivega lovca. Kajti vsi veliki 
pesniki, ki jih je kdajkoli premetavalo na »splavu Meduza«, so črpali le iz prešernovskih 
»viharjev notranjih«, ki so jih nosili čez zabrežja in obrežja jezika. Kajti jezik je najmogočnejši 
ocean, mi pesniki pa nebogljeni kapitani, največkrat pa tudi brodolomci, ki sanjamo o 
čudežnem svetilniku na rtu dobre nade. Le redki ga varno obplujejo. Med njimi jih je največ 
takih, pa tudi sam sem med njimi, ki jim ni bilo treba fizično premagovati razdalje, pa vseeno 
so se dokopali do svojega robinzonskega otoka, na katerem se z vsakim novim verzom začne, 
ne pa konča,  pustolovščina vseh pustolovščin. 
 
 

Milan Vincetič  – Lirikonfestov lavreat – velenjica-čaša nesmrtnosti 2007  
                                                         za vrhunski 10-letni pesniški opus v XXI. st. 
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LIRIKONFESTOVO SPLETNODEBATNO KNJIŽEVNO OMIZJE 2017 
Refleksije o liričnem avanturizmu (13) 

POEZIJA = POTOVANJE / AVANTURIZEM = POEZIJA  
Izrazno-prevodne nemoči liričnega avanturizma?  
 

ZDRAVKO KECMAN: U NEPRESTANOM DODIRIVANJU ČULA! 
 
Taj pojam, prevođenje, možemo staviti na spisak neostvarenih želja. Neispitanih mogućnosti. 
Ispituješ sebe, jezik nekog pjesnika i njegovu poetiku. Ali na takav način  da si svo vrijeme samo sa 
njim. U njegovoj si kući jezika, u njegovoj sobi, u njegovim knjigama, onima koje je pisao i drugima 
koje je čitao. Kroz njega prolaziš preko ambisa koje mu je život zadao. U neprestanom si dodirivanju 
čula, osjećanja, otkrivaš boje i glasove,  hodaš po žeravici bos na vrhovima prstiju. Istovremeno ti je 
i hladno i toplo. Magijo! Dozivaš iz sveg glasa. Tražiš prstima po višeslojnim naslagama. I stalno se 
dvoumiš. Koja riječ, koji glasnik, istovremeno mistrija i misterija! Ali, ti si svo vrijeme sa njim. 
Ponekad ste tako blizu, da postajete drugo ja u nevidljivoj i nedodirljivoj dimenziji. Prevodi i 
prevođenje. Kušanje zabranjenog voća. Presađivanje plodova u novi život. U drugu stvarnost.  To je 
putovanje slijepca po bijelom svijetu. Sa štapom koji traži, koji skriveno prenosi u bilo uma. Crtaš 
sve, sva obličja u pradavne memorije. I tako, pokušavaš da pomiriš sebe sa predjelima straha. Jer, 
strah je stalno tu, u gnanstvu. Ali, kad dodirneš nedodirljivo, dosegneš vrhunstvo, onda je ispunjenje. 
 

Zdravko Kecman  – Lirikonfestov lavreat – mednarodna Pretnarjeva nagrada 2014 –  
častni naslov »ambasador slovenske književnosti in jezika«  
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POGOVORI Z LIRIKONFESTOVIMI LAVREATI 2017 (1A):  
 
 

 
 
TONE ŠKRJANEC (velenjica - čaša nesmrtnosti 2017 za vrhunski desetletni pesniški opus 

v XXI. st.) – intervju v Dnevniku (5. 6. 2017):  
 
https://www.dnevnik.si/1042774061/kultura/knjiga/intervju-s-pesnikom-tonetom-
skrjancem-prejemnikom-case-nesmrtnosti-ne-pocutim-se-zares-odraslega  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.dnevnik.si/1042774061/kultura/knjiga/intervju-s-pesnikom-tonetom-skrjancem-prejemnikom-case-nesmrtnosti-ne-pocutim-se-zares-odraslega
https://www.dnevnik.si/1042774061/kultura/knjiga/intervju-s-pesnikom-tonetom-skrjancem-prejemnikom-case-nesmrtnosti-ne-pocutim-se-zares-odraslega
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POGOVORI Z LIRIKONFESTOVIMI LAVREATI 2017 (1B):  
 

 
 
JOANNA POMORSKA (mednarodna Pretnarjeva nagrada 2017 – častni naslov 

»ambasador slovenske književnosti in jezika) – intervju v Delu (13. 6. 2017):  

 
http://www.delo.si/kultura/knjiga/slovensko-literaturo-prevaja-ker-jo-ima-rada.html    
 

 
 

  

http://www.delo.si/kultura/knjiga/slovensko-literaturo-prevaja-ker-jo-ima-rada.html
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POGOVORI Z LIRIKONFESTOVIMI LAVREATI 2017 (2):  
 

 
 

AGATA TOMAŽIČ (krilata želva 2017 za najboljši slovenski knjižni potopis preteklega 

leta – Zakaj potujete v take dežele?, Cankarjeva založba/MK, 2016)  
 
 
Leta 2015 je izšel vaš kratkoprozni prvenec Česar ne moreš povedati frizerki. Kako je prišlo do 
premika iz novinarstva v literaturo? Zakaj ravno kratka proza? 
 
Novinarstvo me je začenjalo že malo dolgočasiti, dogajalo se mi je, da sem imela v glavi članek spisan, 
še preden sem sogovorniku segla v roke. In ko je ta odprl usta, se mi, kar je spravil iz njih, ni zdelo 
tako dobro, kot sem si zamislila jaz. Ampak potem mi ni preostalo drugega, kot da sem spravila na 
papir, kar je povedal. Jasno, da sem potem najbolj uživala pri pisanju uvoda, najbolj avtorskega dela 
članka, ki se je ponavadi razširil do nesmiselnih in za časopis neprimernih razsežnosti. Kadar se vam 
to začne dogajati, veste, da je konec. Potem sem vzporedno z novinarskim delom najprej začela pisati 
svoje članke, v katerih se je vse zgodilo tako, kot sem si jaz zamislila in s katerimi sem sprva zabavala 
sodelavce in prijatelje. Do kratkih zgodb nato ni bilo več daleč. A zakaj kratke zgodbe? Prav zato – 
ker so kratke. Roman vzame več časa, več kontinuiranega dela, koncentracije, poglabljanja – vsega, 
s čimer se trpinčim zdaj, ko dokončujem, in to že drugič!, svoj prvi roman.  
 
V Sloveniji zadnja leta ne izide prav veliko potopisov. V letu 2016 jih je izšlo samo 12 (ki jih lahko po 
splošni definiciji imenujemo knjižni potopis). Zakaj ste se odločili za izdajo potopisne knjige? 
 
Meni se zdi, da pri nas izide veliko potopisov. Vsaj v tisku in na spletu – vsak, ki je preživel en teden 
v Hurgadi ali Antalyi, bi o tem svojem »avtentičnem« doživetju in nepotvorjenih stikih z domorodci 
rad kaj napisal in to kje priobčil. S tem ni sicer nič narobe, sama bi se nekoč prav rada lotila kakšnega 
potopisa na podlagi bivanja v hotelu Habakuk ali v Čateških toplicah ali s kakšnega križarjenja z 
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ljudmi, za katere tak način preživljanja dopusta izraža pustolovskega duha. A v praksi je žal tako, da 
moraš imeti za to kar priostreno pero, pa izostrene oči in ušesa, kot recimo Houellebecq, ki je eno 
knjigo posvetil svojemu turističnemu paketu na Kanarskih otokih. Zato bom sama s tem še malo 
počakala. Težava je namreč v tem, da mora biti potopis peklensko dobro spisan, da je zanimiv tudi 
za druge – one, ki so tam bili, in tiste, ki krajev, o katerih teče beseda, ne poznajo. Nekako tako je 
kot s popotnimi fotografijami: samo res dobre smo pripravljeni hoditi gledat v galerije in druga 
razstavišča, priložnostno potopisno predavanje na obisku pri prijateljih, med katerim se nam na 
glavo zvrne 3000 posnetkov kamel, ležalnikov in drugih dopustniških parafernalij, se lahko sprevrže 
v mišnico, iz katere si želimo samo čim prej pobegniti. – Za izdajo knjige sem se odločila, ker sem se 
tako želela posloviti od časopisnega novinarstva, kakršno je nekoč obstajalo in bilo deležno 
spoštovanja in branja. 
 
Zaposleni ste na ZRC SAZU. Kakšno funkcijo opravljate in kako ste se navadili na delo v okolju, ki se 
verjetno precej razlikuje od novinarstva? 
 
Na ZRC SAZU sem neke vrste režijska delavka, saj moje delovno mesto sodi v sklop podpornih služb 
– skrbim za »promoviranje raziskovalnih rezultatov« oziroma PRR oziroma po domače piar. To 
pomeni, da se o delu svojih kolegov, raziskovalcev z 18 znanstvenih inštitutov, ki tvorijo ZRC SAZU, 
trudim obvestiti čim več ljudi. Kako to naredim, je zvečine prepuščeno meni sami in moji 
ustvarjalnosti, za izkazano zaupanje pa sem sodelavcem zelo hvaležna. Večinoma se zdijo kar 
zadovoljni, jaz pa svoje delo z veseljem opravljam, ker so stvari, s katerimi se ukvarjajo, zanimive in 
ponavadi nimam težav, kako jih spraviti v promet. Če se marsikdo – vključno z mano – šali, da je delo 
piarovca podtikati kukavičja jajca, bi jaz rekla, da podtikam Fabergéjeva jajca, ki so dragocena in jih 
medijski delavci sprejemajo odprtih rok. Tem bolj, ker ZRC SAZU ni kakšna zahrbtna multinacionalka, 
ki bi s svojimi izdelki ugonabljala ljudi, temveč javna ustanova z več kot dvesto raziskovalci, ki 
opravljajo delo za javni denar in v javnem interesu. V grobem pa se moje delo ne razlikuje kaj prida 
od novinarstva – pišem vabila in druga besedila, katerih namen je isti, pritegniti pozornost. Še spletni 
časopis imamo, ZRCalnik! – Delovno okolje na ZRC SAZU pa je neprimerno boljše od tistega, v 
katerem sem ustvarjala zadnji dve leti v časopisni hiši, to je vse, kar lahko rečem, in to z vso potrebno 
pieteto do nekoč dobrega delodajalca. 
 
Ali bi lahko rekli, da je potopis »poročilo o notranji dogodivščini v tujem svetu«? (Kocbek) 
 
Gospod Kocbek, ki se je meni sicer usedel v srce z nekim stavkom iz Listine, v katerem je situacijo v 
Kočevskem rogu popisal kot »mir, od katerega se ne morem pomiriti«, je to zelo lepo povedal. Ne 
morem ubesediti lepše, lahko se le strinjam in dodam banalnost, da kamorkoli že greš, neseš sebe s 
seboj. 
 
Ali pot na nek način nastane, šele ko jo avtor spravi na papir? 
 
Ja, tudi to je zelo lepo povedano – pot doživiš čisto drugače in bolj intenzivno, če svoje pripetljaje 
potem popišeš. Takrat jih v bistvu podoživiš, vmes pa človeški spomin, ta varljivi falot, opravi svoje 
in marsikaj malce predrugači oziroma polepša, tako kot fotograf poseže po Photoshopu in drugih 
programih za popolnejše posnetke. Postopek je v bistvu res dokaj podoben: tudi sama priznam, da 
se v nenovinarskih besedilih, vključenih v mojo potopisno knjigo, ni vse zgodilo čisto tako, kot je 
popisano. Ampak osnovna ideja je enaka, le izpeljava je malce izboljšana. 
 
Kaj je tisto, kar žene človeka, da za seboj pusti vse, kar mu je znano in ljubo, in se odpove stabilnosti 
in udobju, da se odpravi v neznano? 
 
To sta lahko samo vojna in nagon po samoohranitvi, skupen vsem živalim, torej tudi človeku. 
Potovanja, na kakršna se podajam jaz in drugi pisci potopisov, so pretežno turistična, z zavedanjem, 
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da se boš nekoč vrnil in da je potikanje po svetu tvoja izbira – to je največje razkošje, ki ga uživamo 
v primeru z begunci. 
 
Pomeni potovanje beg pred realnim življenjem ali gre za naravni produkt človekove želje po novih 
izkušnjah? 
 
Kdor misli, da bo s potovanjem čemu ali komu, najbrž predvsem sebi, ubežal, se moti. Je že Kocbek 
povedal, zakaj. 
 
Imate v prihodnosti v načrtu še kakšno potopisno knjigo? 
 
Ne vem, ampak saj ves čas kaj pišem in bom to kdaj gotovo tudi kje objavila. Prihodnost pa je zelo 
raztegljiv pojem, kajne? 
 
 

Pogovarjala se je Urška Zupančič (Lirikonfest/Čitalnica Pri pesniški duši) 
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POGOVORI Z LIRIKONFESTOVIMI LAVREATI 2017 (3):  
 

 
 

KATJA ZAKRAJŠEK (plaketa Lirikonov zlat 2017 za vrhunske revijalne prevode iz 

britanske poezije XXI. st. v slovenščino (za prevedene pesmi Warsan Shire, obj. v festivalni 
antologiji Rp. Lirikon21/2017)  
 
 
Med drugim prevajate tudi iz afriške književnosti ter zadnje čase iz brazilske. Kako ste se srečali s 
književnostmi, ki so v slovenskem prostoru manj zastopane in kakšen položaj imajo med bralci in 
založniki? 
 
Med študijem primerjalne književnosti in francoščine sem se udeležila poletne šole na univerzi v 
Grenoblu, kjer smo imeli med drugim predavanja o frankofonskih književnostih. O tem nisem dotlej 
vedela ničesar in bila sem fascinirana. Kupila sem nekaj knjig in začela brati. Ena od teh knjig, roman 
Alahu ni treba Ahmadouja Kouroume, je nekaj let pozneje postala moj prevodni prvenec. Obenem 
sem se začela ukvarjati tudi z zgodovino afriških literatur v francoščini in z njihovim prevajanjem, 
tudi po prevodoslovni plati. Izhajala sem pravzaprav iz spoznanja, da obstajajo ogromna področja 
sveta – literature, o katerih ne vem popolnoma nič. To pa zato, ker jih pri razmišljanju o svetovni 
književnosti redno ignoriramo in tako spregledamo ali zapostavljamo ogromen del ustvarjanja, kot 
da je nerelevanten. Kot da je svet onkraj Evrope in Amerike nerelevanten! Na to ne pristajam. Gre 
torej za preplet čiste radovednosti in občutka zavezanosti, da na svojem področju, se pravi na 
področju literature, sodelujem pri rahljanju in puljenju opek iz tega metaforičnega zidu. – Je pa te 
knjige še vedno težko spraviti do splošnega občinstva, saj očitno veljajo za nekakšno eksotiko 
oziroma specializirano branje za tiste, ki jih zanima »afriška literatura«, ne pa tudi za tiste, ki jih 
preprosto zanima literatura. To je škoda. Če si izposodim besede Aija Weiweija, ki se sicer nanašajo 
na iniciativo mednarodnega združenja PEN za promoviranje dela cenzuriranih in preganjanih 
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avtorjev: »Literatura je prostor, kjer lahko skupaj vzpostavljamo nove realnosti, toda če literatura, 
do katere imamo dostop, ni reprezentativna, obstaja nevarnost, da se bodo v teh novih realnostih 
obnavljali predsodki in diskriminacija sveta, v katerem živimo.«  
 
Zakaj ste za prevod izbrali ravno pesmi Warsan Shire? 
 
Ker je odlična pesnica; ker se mi zdi pomembno prevajati pesnike in pesnice, ki ustvarjajo v 
omenjenih literarno spregledanih delih sveta ali iz njih vstopajo v evropske literarne prostore; ker 
me je ob tem tudi osebno močno nagovorila, kot me ob vsej moji ljubezni do besedne umetnosti 
nagovorijo le redki. Po naključju sem slišala nekaj njenih verzov, ne da bi sploh vedela, čigavi so; in 
niso mi dali miru, dokler nisem izbrskala cele pesmi. Potem sem seveda morala brati dalje, in več 
njenih pesmi ko sem prebrala in več ko sem prebrala o Warsan Shire, bolj mi je postajalo jasno, da 
gre za pomembno, pronicljivo, prodorno poezijo, aktualno v najboljšem pomenu besede. In kadar 
naletim na literaturo, ki mi zelo močno govori, me ob tem vedno zamika tudi, da bi jo prevedla; gre 
skoraj za refleks – in seveda za to, da si prebrano želim deliti tudi z drugimi bralci. – Slučajno mi je 
takrat prišel v roke Lirikonfestov razpis, kjer je pisalo »britanska poezija«. Warsan Shire je 
somalskega rodu, rojena v Keniji, živi in ustvarja v Veliki Britaniji. V svoji poeziji se posveča izkušnjam 
migrantk in migrantov, begunk in beguncev, vprašanjem vojne, izgube, izkoreninjenosti in 
pripadnosti ter navigiranja med različnimi družbenimi in kulturnimi okolji, oziroma, kot sama pravi, 
»nadrealizmu imigrantskega vsakdanjika«. V njej se srečujejo glasovi in zgodbe (pretežno) žensk, ki 
se v tem kontekstu na različne načine soočajo s tesno prepletenimi vprašanji spola, spolnosti in 
ljubezni, vojne in nasilja ter kulturnih predpostavk. Shire je bila uradna »mlada pesnica« Londona in 
njene tekste najdemo v antologijah mladih britanskih pesnikov; prejela je tudi Brunelovo nagrado 
za afriško poezijo ... To je bila med drugim tudi lepa priložnost za širjenje tega, kaj v Sloveniji 
razumemo pod pojmom britanske (in širše, evropske) književnosti oziroma poezije.  
 
Kakšna je prevodna moč Slovencev? Bi bilo mogoče preživeti samo od prevajanja? 
 
Literarno prevajanje je pri nas izredno pomemben segment literarnega ustvarjanja in literarnega 
trga. Vsi smo kot bralci v veliki meri zrasli ob prevodni literaturi. Ni povsod tako. Na tem področju 
imamo bogato tradicijo in vrhunske ustvarjalce. Vseeno pa je prevajanje kot dejavnost še vedno 
razmeroma nevidno, kljub temu da je, če naj prevodno delo zares zaživi v ciljnem jeziku, kvaliteta 
prevoda ravno tako pomembna kot kvaliteta izvirnika. (Pri glasbi, recimo, bolje razumemo, da za 
dobro koncertno izkušnjo ne zadošča odlična partitura, z izvedbo pa bo že nekako.) No, morda se 
stvari le izboljšujejo: letos je bila prvič v zgodovini Prešernovih nagrad ena od nagrad za življenjsko 
namenjena prevajalcu. – Kar se preživetja tiče, to zame ni hipotetično vprašanje, saj živim od 
prevajanja. Res da ne prav bogato, predvsem pa kot prekarna kulturna delavka zelo negotovo.  
 
Je za vas tudi prevajanje neke vrste potovanje, četudi le na papirju? 
 
Vsekakor sem z metaforo potovanja tudi sama večkrat opisovala branje. Toda bolj ko razmišljam o 
njej, bolj se mi kaže kot preširoka in zato vsaj nejasna, če že ne varljiva. Če že rečem branje kot 
potovanje, moram povedati, na kakšno potovanje s tem merim. Ne zanima me toliko bralski 
ekvivalent adrenalinske avanture (kar sicer branje lahko je in nikakor nočem reči, da je s tem kaj 
narobe), še manj ekvivalent poležavanja na eksotični plaži (kar branje tudi lahko je), kaj šele 
osvajalskega pohoda ali zbiranja spominkov in selfijev (tukaj se metafora mogoče zalomi, ali pa tudi 
ne). Zanima me branje kot poslušanje, odkrivanje, spoznavanje drugih človeških izkušenj, drugih 
družb, drugih zgodovin, vključno z drugimi literarnimi zgodovinami (ki so lahko prostorsko oddaljene 
ali pa prav tukaj, pred nosom, kot literatura manjšin, priseljencev …). – Pravzaprav mislim, da bom 
metaforo branja kot potovanja verjetno upokojila, tudi zato, ker se preveč zanaša na implikacijo 
potovanja kot nečesa svobodno izbranega in pozitivno izkušenega. Ampak kaj ni to pravzaprav 
manjšinska izkušnja potovanja, pridržana za razmeroma redke srečnike? Ogromno literature, s 
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katero se ukvarjam, vključno s poezijo Warsan Shire, izhaja iz nasprotne in verjetno množičnejše 
izkušnje potovanja, za katerim tičijo raznovrstne prisile ali grožnje: zdomstvo, izgnanstvo, begunstvo 
… – Prevajanje bi opisala kot gesto posredovanja in soudeleženosti v komunikaciji oziroma v širjenju 
komunikacijskega dometa izvirnika. Z drugačno metaforo povedano: izvirno besedilo poskušam 
izvesti, odigrati v drugem jeziku, da bi mu lahko prisluhnili še drugi bralci in bralke. In mu tako 
pomagam »potovati« po svetu.  
 
Kakšni prevajalski projekti vas čakajo v prihodnosti? 
 
Trenutno prevajam roman mavricijsko-francoske pisateljice Nathache Appanah, ki jo slovenski bralci 
že poznajo po romanu Annina poroka. Delovni naslov je Poldnevnik nasilja in se dogaja med mladimi 
v priseljenskem getu na francoskem otoku Mayotte v Indijskem oceanu. Sledil bo roman Ladivine 
francoske pisateljice Marie Ndiaye, ki je slovenskim bralcem prav tako že znana po knjigah Rosie 
Carpe in Tri močne ženske. Tu stopam v velike prevajalske čevlje, saj sta jo pred mano prevajali Saša 
Jerele in Suzana Koncut, kar bo poseben izziv. Ladivine pripoveduje zgodbe štirih generacij žensk, 
katerih usode se odvijajo med Francijo, kjer ostajajo v določeni meri izgnanke, in neimenovano 
deželo izvora, kjer niso (več) doma, in raziskuje izkušnje tujstva, izgube, eksila in s tem povezane 
travme, ki se vleče skozi generacije. – Vsekakor bi rada nadaljevala s prevajanjem Warsan Shire. – In 
dalje? Pred kratkim sem odkrila sudansko pesnico Safio Elhillo.  
 
 

Pogovarjala se je Urška Zupančič (Lirikonfest/Čitalnica Pri pesniški duši) 
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POGOVORI Z LIRIKONFESTOVIMI LAVREATI 2017 (4):  
 

 

URŠKA ZUPANEC (plaketa Lirikonov zlat 2017 za vrhunske revijalne prevode iz britanske 

poezije XXI. st. v slovenščino (za prevedene pesmi Alice Oswald, obj. v festivalni antologiji Rp. 
Lirikon21/2017)  
 
 
Leta 2009 ste že prejeli Lirikonov zlat za vrhunske revijalne prevode poezije iz angleščine, potem pa 
nekaj časa takorekoč oz. vsaj javnosti znano niste prevajali. Bi lahko rekli, da je šlo za neke vrste 
prevajalsko krizo? Kaj je spodbudilo vašo vrnitev k prevajanju poezije? 
 
Ja, mogoče bi res lahko rekli, da je šlo za  neke vrste prevajalsko krizo, ki pa je bila bolj pogojena z 
novimi vlogami, ki sem jih v življenju sprejela, oziroma si jih želela, in mi potem nekako ni ostalo časa 
za prevajanje. Poleg zahtevne službe sem v tem času dobila dva mala nadebudna živa projekta, Elo 
in Tarasa, ki sta sicer zelo izpolnjujoča, a zahtevata veliko pozornosti in popolno predanost. Zdaj ko 
počasi rasteta in premoreta vsaj malo samostojnosti, ostane tudi nekaj več časa zame, tako da sem 
se vrnila h književnemu prevajanju, ki me izpolnjuje na povsem drug način. Zdaj sem šele zares 
ugotovila, kako zelo sem to pogrešala. To je pač nekaj, kar je čisto moje, in ko gledam nazaj, mislim, 
da ni bilo prav, da sem si pustila to vzeti. Morala bi si izboriti vsaj malo časa za prevajanje. 
Lirikonfestov natečaj je bil kot naročen, da me ponovno spodbudi k prevajanju in z veseljem sem 
izkoristila to priložnost. Seveda sem bila še toliko bolj vesela in hvaležna, ko sem izvedela, da sem 
ponovno prejela Lirikonov zlát. 
 
Zakaj ste za prevod letos izbrali ravno Alice Oswald? Po kakšnem ključu izbirate avtorje? 
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Avtor me mora nagovoriti in Alice Oswald je to storila tako s svojo tematiko – v mnogih pesmih 
tematizira naravo, vendar na dosledno neromantičen način, in ravno ta pristop mi je zelo všeč – kot 
tudi z nekoliko temačnim tonom svojih pesmi, ki mi je nekako domač. Ko je o tem govorila v nekem 
intervjuju, je povedala, da ji tudi njen mož pravi, da so njene pesmi vedno bolj temačne, a nato pove, 
da jo v resnici večinoma zanimata življenje in vitalnost, a to lahko vidiš šele, ko vidiš nasprotje tega.  
Izbiram tudi avtorje, ki so v okolju, iz katerega izhajajo, dobro uveljavljeni, pri nas pa njihovi prevodi 
niso prisotni. Alice Oswald je prejela praktično vse nagrade, ki jih lahko prejme britanski pesnik, kljub 
temu pa prevodov njenih pesmi pri nas doslej nisem zasledila. 
 
Kakšna je prevodna moč Slovencev? Bi bilo mogoče preživeti samo od prevajanja? 
 
Prevodna moč Slovencev je izjemna. Veseli me tudi, da so veliki prevajalci v zadnjem času deležni 
tudi najvišjih priznanj na področju kulture, Prešernovih nagrad. Letos jo je prejel še vedno zelo 
produktiven Aleš Berger, ne tako dolgo nazaj pa izjemni Janez Gradišnik, ki ga žal ni več med nami. 
To zunanje priznanje pomembnosti in kakovosti dela književnih prevajalcev je po mojem mnenju 
zelo pomembno. Moram povedati, da me je osebno letos med drugim navdušilo tudi branje prevoda 
romana Skrivna zgodovina, ki ga je mojstrsko opravil Uroš Kalčič.  
 
Kar zadeva vprašanje, ali je mogoče preživeti zgolj od književnega prevajanja, menim, da je to sicer 
mogoče, a je težko. Večina književnih prevajalcev poleg prevajanja počne še kaj drugega. Tistih, ki 
živijo zgolj od prevajanja književnosti, je malo in imajo izjemno prevajalsko kondicijo, hkrati pa mora 
biti njihovo delo tudi ustrezno ovrednoteno (tarifnik Društva slovenskih književnih prevajalcev je pri 
tem gotovo dobro izhodišče). 
 
Je tudi prevod neke vrste potovanje (vase ali mogoče iz sebe)? 
 
Prevajalec mora biti najprej dober bralec. V poezijo se moraš potopiti, jo vdihniti, moraš jo slišati, 
razumeti, videti njene podobe in jo občutiti. Poezija, ki me nagovori, mi pokaže tisto, za kar se je 
zdelo, da poznam, v čisto novi luči. Lahko rečem, da mi odstira nove svetove in to je gotovo neke 
vrste potovanje. Samo prevajanje pa je zame bolj umsko, racionalno delo, pri katerem se tudi učiš in 
širiš svoja obzorja. Nato pa prevod spet preverjaš z branjem, ki mora nuditi večplastno občutenje.  
 
Imate v prihodnosti v načrtu kakšen večji prevajalski projekt, npr. knjigo? 
 
K prevajanju leposlovja se vračam postopoma, prek manjših projektov, seveda pa si v prihodnosti 
želim tudi kakšnega ambicioznejšega podviga. Priznanje Lirikonov zlát mi bo pri tem nedvomno v 
spodbudo. 
 
 

Pogovarjala se je Urška Zupančič (Lirikonfest/Čitalnica Pri pesniški duši) 
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POGOVORI Z LIRIKONFESTOVIMI LAVREATI (2016)  
 

 
         Foto: Jurij Vižintin  
 

PETER SEMOLIČ (velenjica-čaša nesmrtnosti 2016 za vrhunski 10-letni pesniški opus 

slovenskega književnika, ki pomembno zaznamuje umetniško literaturo XXI. st.) 
 
Ali ima pesniško ustvarjanje v moderni dobi še kakšen smisel? 
 
Peter Semolič: Menim, da ima pesniško ustvarjanje danes prav takšen in tolikšen smisel, kot ga je 
imelo kdajkoli. Seveda pa moramo pri tem ločiti sam akt pisanja ali branja pesmi od družbenega 
statusa poezije in tistega, ki poezijo piše. Poezija je namreč svet zase, je resničnost »sui generis« in 
ko pišemo ali beremo pesem, za hip ali dva nismo več družbena in kulturna bitja, ampak samo še 
smo, saj smo prestopili mejo, ki loči vsakdanje, profano življenje od svetega življenja, pri čemer 
slednje razumem v bataillovskem pomenu besede, torej kot človekovo željo po nesmrtnosti. Ko 
pišemo ali beremo pesem tako presežemo čas in se za hip dotaknemo večnosti – in prav takšni izstopi 
iz časa osmišljajo naše življenje in ne nazadnje naše nehanje. Zato se tudi poezijo bere največ tam in 
takrat, ko sta posameznik in/ali družba v stiski oziroma v krizi. 
 
Je Slovenija še pesniška domovina ali je postala domovina iz katere pesniki bežijo ali pa je prostor 
postal povsem nepomemben? 
 
Peter Semolič: Ne vem, ali je bila Slovenija kdaj kaj bolj pesniška domovina kot so to druge dežele. 
Res je, da je imela poezija svoje čase bolj izpostavljeno mesto v družbi kot ga ima danes, a z 
opevanjem nekih izgubljenih statusov ne gre pretiravati – na splošno je tudi takrat večina ljudi 
gledala na poezijo in pesnike ter pesnice precej sumničavo. Danes je položaj poezije in ustvarjalcev 
poezije takšen kot je, torej vse slabši, kar je seveda škoda, saj poezija, kot sem namignil v prejšnjem 
odgovoru, igra pomembno vlogo v življenju posameznika in družbe kot celote. Ne nazadnje živimo 
danes v dobrem in slabem (tudi) vizije pesnikov iz devetnajstega in začetka dvajsetega stoletja. Tudi 
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današnja poezija gradi vizije neke prihodnosti in v tem čudnem neoliberalnem svetu, torej ob koncu 
utopij, je poezija eno redkih področij, ki je še sposobno vizionarstva. Glede bežanja pa bi rekel le, da 
je zame zgodba o begu »možganov«, pesniških ali ne-pesniških, pravzaprav mit – sam te pojave ne 
vidim kot beg, ampak kot pretok energij, spoznanj, izkušenj itd. Tako kot »naši« pesniki odhajajo v 
tujino, tudi »tuji« pesniki prihajajo k nam – in to je samo pozitivno. 
 
Ali je beg v literaturo predpogoj za ustvarjanje? 
 
Peter Semolič: Literatura in z njo seveda pesništvo je svet zase – če hočemo pisati poezijo, potem 
moramo veliko brati. Branje je samoten akt, je trenutek, ko izstopimo iz vsakdanje resničnosti in z 
vidika le-te se nam lahko kaže tudi kot beg. Toda tako kot je pomemben beg v literaturo, je 
pomembna tudi vrnitev v vsakdanjo resničnost. Ko se vrnemo, smo vsaj za odtenek spremenjeni in 
to spremembo potem širimo dalje skozi stalne ali naključne stike. Literatura in še posebej poezija 
prav na ta način spreminjata svet. 
 
Kakšen je položaj poezije v sodobni družbi v primerjavi z vašimi pesniškimi začetki? Ali se je bilo 
včasih lažje uveljaviti kot mlad avtor? 
 
Peter Semolič: Na pesniško sceno sem zašel sredi osemdesetih let minulega stoletja, v času, ko je 
poezija kot javno dobro dosegla enega svojih vrhuncev. O poeziji se je razpravljalo tako v 
specializiranih literarnih krogih kot v popularnih medijih, od revij, kakršna je bil takrat na primer 
Teleks, do radia in televizije, poezija je bila torej razumljena kot nekaj bistvenega. Biti pesnik je tako 
avtomatično pomenilo biti javna oseba, torej nekdo, ki pomembno sooblikuje večinsko mnenje. Z 
letom 1991 so se stvari začele postopoma spreminjati – politika in tudi novinarstvo sta poezijo vse 
bolj izrinjala na družbeno obrobje in poezija je danes bolj ali manj razumljena kot prostočasna 
aktivnost. Po eni strani je marginalizacija pesništva skupaj z novimi tehnologijami in mediji, na 
primer z družabnimi omrežji, odprla pesniško-socialni prostor, ki je tako postal bolj demokratičen, 
po drugi strani pa je s tem nemara znižala zahteve, ki si jih pišoči postavljamo pri svojem delu – 
poezija pa je vendarle veščina in že zaradi svoje tisočletja dolge tradicije ena izmed najzahtevnejših 
veščin. – Menim, da je bila pot do uveljavitve takrat enako težka ali enako lahka kot je danes, zaradi 
drugače strukturirane literarne scene pa je bila predvsem drugačna. Literarna scena je bila takrat 
precej bolj hierarhično urejena in »vrhove« so trdno držali v rokah starejši pesniki, ki so potem po 
kapljicah spuščali zraven mlajše pesnike in sem ter tja celo kakšno pesnico – takratna scena je bila 
sicer zelo organizirana, a zato tudi toga in vse preveč patriarhalna. Danes je scena precej bolj 
razpršena, ni več nujno, da moraš objaviti pesmi v točno določeni reviji, da bi bil prepoznan kot dober 
avtor ali avtorica. Velik manko današnje scene napram sceni iz moje mladosti pa vidim v zmanjšanem 
številu literarnih revij, ki bi tako na ravni primarnih kot sekundarnih tekstov gojile nek zavezujoč 
odnos do književnosti, s katerim bi vzpostavljale določen nivo in tudi skrbele za prenos izkušenj z 
generacije na generacijo ter za socializacijo mladih avtorjev in avtoric. Namesto njih imamo tako na 
primer množico natečajev, ki so že po svojem zastavku slavljenje povprečnosti. In to je velika škoda. 
 
Ali bi lahko rekli, da je odnos do poezije sorazmeren z odnosom družbe do jezika? 
 
Peter Semolič: Mislim, da tu ne moremo postaviti enačaja. Res je, da sta tako poezija kot jezik nekaj 
umetnega, vendar pa jezik ljudje občutimo kot del sebe, naše posamične in družbene identitete, tako 
rekoč kot nekaj naravnega, medtem ko za pesništvo tega ne moremo reči. Prav tako sta poezija in 
jezik dva različna jezika, ne glede na to, da večinski del poezije jemlje svoje gradnike iz jezika in prek 
njih tudi prevprašuje jezik (in s tem seveda nas same, naše vrednote in prepričanja). Ni pa jezik edini 
kulturni kontekst, v katerem se pesništvo godi. Menim, da se je danes v Sloveniji, kljub občasnim 
čudaškim zastranitvam, ko bi kdo rad uvedel kot »uradni« jezik na kateri od fakultet kar angleščino, 
za jezik, torej za slovenščino, solidno poskrbljeno, medtem ko je pesništvo – kot sem omenil že prej 
– vse bolj razumljeno in tretirano kot prostočasna aktivnost, s čimer je po eni strani prepuščeno 
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samo sebi, po drugi strani pa tudi samovolji trenutnih oblastnikov – to se še lepo vidi te dni, ko so se 
le ti odločili, da prek instituta subvencij uničijo kup založb, festivalov, srečanj in s tem posledično 
onemogočijo neko normalno življenje še tistemu skromnemu številu avtorjev in avtoric, ki s(m)o ga 
do zdaj imeli. Najbolj neverjetno pri tej zadevi pa je, da se oblastniški kliki takšno početje in stanje 
zdita popolnoma normalna. Pa nista.   
 
Ali je dolžnost pesnika, da je politično aktiven in opozarja na nepravilnosti in krivice? 
 
Peter Semolič: S tem vprašanjem sem se in se še zdaj relativno veliko ukvarjam. Podedovani status 
pesnika kot javne osebe, kolikor je ta še funkcionalen, mi nalaga, da bi moral biti politično aktiven. 
Toda v dani situaciji si lahko politično aktiven le, če se pridružiš tej ali oni stranki. Sam nisem član 
nobene politične stranke, saj imam občutek, da bi me to znalo kot pesnika že kako poškodovati. Tako 
ostajam na obrobju političnega živ žava – trenutno je to drža, ki mi najbolj odgovarja, res pa je, da 
tudi ta drža ni neproblematična: v nekem svojem segmentu je celo snobistična, saj me ne postavlja 
le izven politike, ampak tudi nad njo. Drugače je z neko družbeno aktivnostjo, torej z opozarjanjem 
na krivice – tu sem aktiven, kolikor znam biti aktiven, vseeno pa gre moja pozornost v prvi vrsti 
poeziji: tako tekstom, ki jih pišem, kot tudi afirmaciji ali reafirmaciji pesništva v družbi, kar v zadnjem 
času poskušam početi prek platforme za pesništvo Poiesis. 
 
Kakšen je vaš pogled na lastno poetiko v zadnjih 10 letih? Kako ste se spreminjali kot avtor in kaj je 
na to vplivalo? 
 
Peter Semolič: V svojem pisanju opažam nekaj velikih sprememb. Prva se je zgodila že po moji prvi 
zbirki, ko sem prejšnji zaumni in eliptični jezik zamenjal za na videz bolj preprost, neposreden ali 
morda bolj realistični jezik. V zadnjih desetih letih pa sta se mi zgodili dve spremembi – prva je 
povezana z »odkritjem« poezije Toneta Škrjanca, ki je pri nas eden redkih pesnikov, ki se v poeziji 
svetu približuje in se ga ne polašča, druga pa z »odkritjem« najdene poezije (found poetry), ki mi je 
pokazala pot, prek katere sem lahko uresničil neko svoje še mladostno hotenje, hotenje, da bi 
vzpostavil govor, ki ne bi bil več tako oseben, kot je bil do moje za zdaj zadnje pesniške zbirke »Druga 
obala« (2016). Če je bila prva sprememba predvsem svetonazorske narave pa je druga prišla prek 
osvajanja določene pesniške tehnike, ki ji skupaj z Eliotom preprosto lahko rečem »kraja«. Ali če 
povem nekoliko mehkeje: končno sem se zavedel razlike, ki jo je nekoč izpostavil Eliot, namreč 
razlike med imitacijo in krajo. To, da sem v svoje pesmi po novem sposoben vključiti tudi delčke 
besedil, predvsem nepesniških besedil, drugih avtorjev, da sem sposoben v pesmih pisati tudi o 
drugih, bodisi prek uporabe lika ali persone, je odprlo mojo pesniško govorico in mi odprlo pesniška 
prostranstva, katera sem do zdaj le slutil. 
 
Ali ima beseda še moč kot orožje? 
 
Peter Semolič: Absolutno. To smo videli nedavno nazaj, ko so novinarji s pomočjo besed v smrt 
poslali učitelja, ki je imel rad svojo kolegico. Seveda pa pesniška beseda deluje drugače kot deluje 
novinarska beseda – pesniška beseda deluje tiho, počasi, na dolge proge. Zato pa je njeno delovanje 
močnejše in bolj temeljno. Kot sem že povedal prej: marsikaj od tega, kar živimo danes, so sanjali 
pesniki devetnajstega in začetka dvajsetega stoletja. In marsikaj od tega, kar pesnice in pesniki po 
celem svetu pišemo danes, bodo živeli naši potomci in potomke. 
 

Pogovarjala se je Urška Zupančič (Lirikonfest/Čitalnica Pri pesniški duši) 
 

 
 


