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REZERVAT ZA POEZIJO

POETRY RETREAT
FESTIVAL LIRIČNEGA OBČUTJA
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Lirikonfestovo podnebje 2016

MEDNARODNO
KNJIŽEVNO SREČANJE
MEDNARODNI

LIRIKONFEST
VELENJE
Vsi smo beg XXI. stoletja!

REZERVAT ZA POEZIJO
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Lirikonfestovo podnebje 2016

MEDNARODNI LIRIKONFEST
VELENJE 2016
International Lirikonfest Velenje 2016

XV.
MEDNARODNO
KNJIŽEVNO SREČANJE
Poezija = razbito ogledalo

FESTIVAL LIRIČNEGA OBČUTJA
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FESTIVALNE NAGRADE IN PRIZNANJA 2016
Vseslovensko

AKADEMIJA POETIČNA SLOVENIJA

VELENJICA-ČAŠA NESMRTNOSTI
častna književna nagrada
za vrhunski desetletni pesniški opus
slovenskega književnika/književnice, ki pomembno
zaznamuje umetniško literaturo XXI. st.

NAGRAJENCI 2006–2016
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

-

Andrej Medved
Milan Vincetič
Milan Dekleva
Vinko Möderndorfer
Boris A. Novak
Milan Jesih
Peter Kolšek
Zoran Pevec
Esad Babačić
Maja Vidmar

2016 - Peter Semolič
11

12
© Nina Medved

Ustanova Velenjska knjižna fundacija
Mednarodni Lirikonfest Velenje 2016 | XV. medn. književno srečanje
Akademija Poetična Slovenija
večletni glavni pokrovitelj

Mestna občina Velenje

podeljujejo

SLOVENSKEMU PESNIKU

Petru Semoliču
ČASTNO KNJIŽEVNO NAGRADO

velenjica-čaša nesmrtnosti
2016
za vrhunski desetletni pesniški opus
slovenskega književnika/književnice, ki pomembno
zaznamuje umetniško literaturo XXI. st.
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Vsi smo beg XXI. st. / Poezija = razbito ogledalo / Peter Semolič

Peter Semolič (1967, Ljubljana), slovenski pesnik in prevajalec. Na FF v Ljubljani je diplomiral iz splošnega jezikoslovja in
sociologije kulture. Piše poezijo, prozo, radijske igre, esejistične in
publicistične članke ter prevaja iz angleščine, francoščine, srbščine in hrvaščine. – Objavil je petnajst pesniških zbirk za odrasle in
pravljični roman za otroke (Tipkarski škrat Pacek, 2013). Radio Slovenija je predvajal več njegovih radijskih iger, v sezoni 2015/2016
pa so v SNG Drama v Ljubljani izvedli bralno uprizoritev njegove
igre Dvigalo. – Semoličeva poezija je vključena v številne slovenske
in tuje antologije. Za pesniško ustvarjanje je mdr. prejel Jenkovo
nagrado (1997) in nagrado Prešernovega sklada (2001). Je soustanovitelj spletne revije za poezijo Poiesis. Živi in ustvarja v Ljubljani
kot svobodni književnik.
Samostojne knjižne izdaje poezije za odrasle: Tamariša (1991),
Bizantinske rože (1994), Hiša iz besed (1996), Krogi na vodi (2000),
Vprašanja o poti (2001), Meja (2002), Barjanski ognji (2004), Prostor
zate (2006), Vožnja okrog sonca (2008), Rimska cesta (2009), Pesmi in
pisma (2009), Noč sredi dneva (2012), Razglas (trojezična pesniško-grafična mapa skupaj z A. Preglom, 2014), Druga obala (2015), Obiski / Visite (dvojezična slovensko-italijanska pesniška zbirka, 2016).

***

Semolič je eden najizrazitejših ustvarjalcev slovenske poezije
od devedesetih let XX. st. in v tem desetletju XXI. st. Velja za enega najznačilnejših pesnikov, ki svojo poezijo gradi prvenstveno iz
lastnega, intimnega življenjskega izkustva in v slovensko poezijo uvaja svojevrsten »novi intimizem«. Pesmi gradi na metonimičnem načelu, kjer opisovano konkretno izkustvo postaja podoba
(metonimija) splošnega človeškega izkustva. Glavna tematska poudarka njegove poezije sta eksistencialna refleksija in spraševanje
o smislu pesništva v moderni dobi.
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***

V Semoličevi poeziji se hrepenenje, spomini, melanholija idr.
čustva prepletajo z neusmiljenim tempom urbane džungle, kapitalistične družbe in temeljnimi eksistencialističnimi vprašanji, prežetimi z ironijo in opazovalcem na obrobju, ki komentira družbeno
idr. dogajanje okoli sebe, obenem pa z veliko mero introspektivnosti razkriva svet, ki ga vsak od nas nosi v sebi. S tem je Peter Semolič razvil unikaten in trajneje prepoznaven glas v novejši slovenski
poeziji.

***
Vrhunski pesniški opus Petra Semoliča, izkazan s samostojnimi pesniškimi zbirkami v zadnjih desetih letih (med 2007 in
2016) ter že dveh desetletjih poprej, poleg knjižnih tudi s številnimi revijalnimi objavami, pomembno zaznamuje slovensko umetniško literaturo XXI. st., ki ji na Lirikonfestovi Akademiji Poetična
Slovenija 2016 izkazujemo pesniško čast z vseslovensko literarno
nagrado velenjica-čaša nesmrtnosti. – (Sosvet VČN 2016)
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Pot kot dom
(refleksija)

Pred približno štirinajstimi dnevi sem se preselil v svojo rojstno hišo, od koder sem se odselil pri svojih dvajsetih letih. To je
moj drugi poskus vrnitve domov, in vendar tako drugačen od prvega. Gledam skozi okno nekoč svoje otroške sobe in sobe, ki sem si
jo ob prvi vrnitvi – tako kot zdaj – preuredil v delovno sobo. Nad
Ljubljanskim barjem se kodrajo meglice – vedno so me spominjale
na spomine: ponekod zgoščene, drugje strgane in viseče kot naluknjane bele rjuhe.
Ali je to še moj dom? Ali sploh imam kje svoj dom? In kaj pravzaprav je dom? Pred sedemnajstimi leti sem bil še dovolj mlad, da
so mi bile stvari jasne in pregledne. Vedel sem, da sem se vrnil
domov. Vedel sem, da se ne bom več selil iz mest v mesta, iz ulic
v ulice. Dan za dnem so se mi vračale besede mojega otroštva, neredko vezane na takšna ali drugačna ročna opravila in orodja. Beseda »kladu« je bila topla kot ročaj kladiva, ki se mi je spet znašel
v rokah. Gledal sem meglice nad barjem, gledal sem ognje, ki so
goreli v večerih.
Prav v tej sobi sem napisal svoje prve mladostne verze in toliko let kasneje prve verze zbirke Barjanski ognji, zbirke, ki naj bi
govorila o ponovno najdenem domu. Iz dneva v dan, iz verza v verz
sem pletel niti končno celovite zgodbe, povezoval sebe takratnega
s sabo otrokom in mladostnikom. Sestavljal drobce v ogledalo, v
katerem naj bi se končno zagledal celega. Bil sem na dobri poti.
Toda tu je bila poezija. Bolj ko sem mislil, da me pesmi vodijo k
določenemu sebi, bolj so me peljale proč od tega sebe in k nekemu
drugemu sebi. Drugačnemu. Nič celemu. Namesto v varen pristan,
miren tolmun, me je poezija spet enkrat pripeljala k deroči, razburkani vodi:
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»Tolmun ne more biti tvoje zrcalo.
To je lahko le razburkana voda,
ki ti iz minute v minuto,
iz sekunde v sekundo
vrača drugačno sliko tebe.
Razlomljeno.«
(iz pesmi Neki Narcis, Barjanski ognji, 2004)

Moja pustolovščina, pesniška in bivanjska, se je tako končala s
pesmijo Ravenala, ki je prevzela naslov po imenu drevesa popotnikov. Spakiral sem imetje in se ponovno podal na pot.
Sedim v svoji nekdanji otroški sobi: nad Ljubljanskim barjem
se trgajo meglice. Ali je to še moj dom? Ali sploh imam kje svoj dom?
In kaj pravzaprav je dom? Je to morda pot sama? Vprašanja, ki me ne
navdajajo več z neolitsko tesnobo, ampak z drhtečim pričakovanjem …

Peter Semolič
Lavrica, 17. julij 2016
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FESTIVALNE NAGRADE IN PRIZNANJA 2016

MEDNARODNA
PRETNARJEVA NAGRADA
častni naslov

ambasador slovenske književnosti in jezika

PRETNARJEVI NAGRAJENCI 2004–2016 –
AMBASADORJI SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI IN JEZIKA
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

-

-

Ludwig Hartinger (AT)
František Benhart (CZ)
Gančo Savov (BG)
Božena in Emil Tokarz (PL)
Kari Klemelä (FI)
Matjaž Kmecl (SI), Andrej Rozman (SI)
Nadežda Starikova (RU)
Peter Scherber (DE/AT)
Evgen Bavčar (SI/FR), Orsolya Gállos (HU)
Nikollë Berishaj (AL)
Zdravko Kecman (BA/RS)
Karol Chmel (SK)

2016 - Zvonko Kovač (HR)
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Ustanova Velenjska knjižna fundacija
Mednarodni Lirikonfest Velenje 2016 | XV. medn. književno srečanje
Akademija Poetična Slovenija
večletni glavni pokrovitelj

Mestna občina Velenje
podeljujejo

HRVAŠKEMU
LITERARNEMU ZGODOVINARJU IN JUŽNOSLAVISTU
prof. dr.

Zvonku Kovaču
mednarodno

Pretnarjevo nagrado 2016
SLOVENSKO ZAHVALO S ČASTNIM NASLOVOM

ambasador
slovenske književnosti in jezika
za večletno posredovanje slovenske literature in jezika na Hrvaškem,
vzpostavljanje slovensko-hrvaških književno-jezikovnih stikov
ter mednarodnopovezovalno, znanstvenoraziskovalno
in predavateljsko delo, ki pomembno vključuje
sodobne slovenske književne ustvarjalce
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Zvonko Kovač (1951, Donja Dubrava), hrvaški literarni zgodovinar in južnoslavist, je redni profesor na Oddelku za južnoslovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Zagrebu.
Po končani osnovni šoli v Donji Dubravi je s šolanjem nadaljeval na gimnaziji v Čakovcu, zatem pa se je vpisal na študij slavistike in filozofije na Filozofsko fakulteto v Zagrebu, kjer je diplomiral
leta 1975. Eno leto je bil učitelj hrvaškega jezika in književnosti na
Dunaju, v študijskem letu 1976/77 pa je postal asistent na bivšem
Oddelku za jugoslavistiko Filozofske fakultete v Zagrebu. S podiplomskim študijem književnosti je nadaljeval na isti fakulteti in
magistriral na temo interpretacije eseja. Leta 1987 je doktoriral na
zagrebški FF in nato postal docent. Leta 2001 je postal redni profesor s področja južnoslovanske filologije, zgodovine književnosti in
literarne teorije. Redno sodeluje pri različnih znanstvenih projektih, predavanjih in seminarjih na univerzah v Ljubljani, Mariboru
in na Primorski univerzi v Kopru, predvsem pa od leta 1966 skrbi
za razvoj slovenistike na zagrebški FF.
V tem obdobju sta se slovenski jezik in književnost na zagrebški
FF postopoma razvijala v štiriletni in petletni študij, a sam je predaval tako na doktorskem študiju v Zagrebu kot tudi na podiplomskem
študiju v Ljubljani in Mariboru. Na začetku je bila na zagrebški slovenistiki zaposlena samo ena lektorica slovenskega jezika, potem se
je odprlo mesto lektorja, ki prihaja iz Slovenije. Danes je Katedra za
slovenski jezik in književnost, največ po zaslugi dr. Zvonka Kovača,
kadrovsko odlično pokrita – ima lektorico, profesorico, docentko in
asistenko, še vedno pa tudi on predava novejšo in sodobno slovensko književnost, saj je med južnoslovanskimi filologijami interes za
slovenistiko največji. Na novem zagrebškem študiju južne slavistike je pri njem od leta 2004 diplomiralo, magistriralo ali doktoriralo
(trije) okrog petindvajset študentov, ki so v svojih nalogah obravnavali temo iz slovenske književnosti.
Izrednega pomena sta spodbuda in soorganizacija štirih slovensko-hrvaških slavističnih srečanj, slovenskega slavističnega
kongresa v Zagrebu in uspešnega simpozija o poeziji Tomaža Šalamuna v Kopru in Zagrebu, iz katerih je nastalo šest znanstvenih
zbornikov in dobro vzdušje za nadaljnje sodelovanje hrvaških in
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slovenskih južnoslavistov in slovenistov.
Zelo pomembna in glavna zasluga prizadevanj prof. Zvonka Kovača je ustanovitev novega študija slovenskega jezika in
književnosti ter organizacija in vodenje študija južne slavistike,
na katerem sicer uspešno raziskuje južnoslovansko primerjalno
in medkulturno literarno zgodovino. S tem se je začel ukvarjati z
Jožetom Pogačnikom že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja in
nadaljeval v okviru novega študija južnoslovanskih jezikov in književnosti (po bolonjski reformi). Ustanovil je Katedro za primerjalno zgodovino južnoslovanskih jezikov in književnosti, redno predava na diplomskem, magistrskem in doktorskem študiju, tako da
je bil poleg številnih diplomskih nalog mentor za šestnajst znanstvenih magisterijev (pet) in doktoratov (enajst) na teme iz južnoslovanskih književnosti in kultur. Če se spomnimo, kako slabe so
bile družbene okoliščine študija slovenistike in južne slavistike (po
Domovinski vojni in ustanovitvi kroatistike kot ločenega študija)
na Hrvaškem, se izkaže angažirano učiteljsko delo profesorja dr.
Zvonka Kovača za res pomembno in zanesljivo. Pomembno tudi za
nagrado, ki ima ime enako angažiranega in navdušenega slavista
dr. Toneta Pretnarja v svojem imenu.
Danes je red. prof. dr. Zvonko Kovač predstojnik Oddelka za južnoslovanske jezike in književnosti na Filozofski fakulteti v Zagrebu,
vodja Katedre za primerjalno zgodovino južnoslovanskih jezikov in
književnosti, predava pa največ o metodologiji primerjalne zgodovine in književnosti, bosansko in medkulturno južnoslovansko književnost ter novejšo slovensko književnost. Kot gostujoči profesor je
predaval na tujih univerzah v Ljubljani, Bratislavi, Gradcu, Hamburgu, Poznanju, Novem Sadu, Mariboru, Sofiji, Kopru in drugod.
Znanstveno se ukvarja s problemom interpretacije književnosti in
metodološkimi vprašanji primerjalne in medkulturne zgodovine
slovanskih književnosti.
Objavil je vrsto literarnozgodovinskih in literarnokritičnih študij
(njegova znanstvena bibliografija je zelo obsežna, gl. bibliografijo v
Cobissu), med katerimi jih je nekaj prevedenih tudi v slovenski jezik.
Aktiven je v različnih strokovnih organizacijah. Poleg bogatega znanstvenega in predavateljskega dela ter književnokritičnega
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delovanja je Zvonko Kovač tudi pesnik; poezijo ustvarja in objavlja
že od študentskih let (objavil je sedem pesniških zbirk, mdr. v kajkavščini). – (A. P. S.; sl.wikipedia.org)

***

Prof. dr. Zvonka Kovača lahko za številne zasluge, večletno posredovanje slovenske literature in jezika na Hrvaškem,
vzpostavljanje slovensko-hrvaških književno-jezikovnih stikov
ter njegovo mednarodnopovezovalno, znanstvenoraziskovalno
in predavateljsko delo, ki pomembno vključuje sodobne slovenske književne ustvarjalce, z največjim spoštovanjem nagradimo
s Pretnarjevo nagrado in imenujemo »ambasador slovenske
književnosti in jezika na Hrvaškem«. – (Sosvet Pretnarjeve nagrade 2016)
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Postmoderna, pobeg v posnemanje
(povzetek uvodne refleksije v Lirikonfestovo književno omizje 2016
na temo Posnemanje kot orodje sodobnega literarnega ustvarjanja)
Dvoje značilnosti postmoderne, ki sem ju začutil od začetka
spremembe modernistične senzibilnosti v postmodernistično: ena
je občutek časovne odprtosti (relativizacije časa) in z njo povezane
možnosti doživetja paralelnosti obdobij, druga pa je posnemanje
kot posreden odgovor na pobeg iz realnosti, posnemanje kot posredna diagnoza in kritika sedanjosti.
Odgovor književnosti v visokem modernizmu na nemožnost
angažirane spremembe sveta z estetizacijo in fragmentarnostjo
(»razbito ogledalo«), če ostanemo pri simboliki zrcala, se je v
ozračju postmoderne samo okrepila z oporo na knjižni in kulturni
tradiciji. V postmoderni se je stara dilema o književnosti kot »odrazu stvarnosti« ali književnosti kot novi stvarnosti, samostojnem artefaktu in paralelni resničnosti, v glavnem utrdila v korist
ideje književnosti, ki naj bi bila razbito zrcalo, v katerem naj bi
se osebne izkušnje ali slike realnosti razumevale prek tradicije, v
prepoznavnem izrazu ali v preizkušeni obliki izkušnje književnosti.
In obratno, popolnoma apartne osebne zgodbe naj bi se razumele
šele na podlagi izkušnje in kulture branja, celo v jeziku samem.
»Zunanja jezikovna izkušnja«, asociativnost in metaforičnost, ki
se nanaša na konkretno družabno stvarnost, na vsakdanjost naše
eksistence, postopoma prepušča prednost posredovanemu spoznavanju resničnosti.
Literarna teorija in zgodovina književnosti že poznata izraze
za postmodernistično posnemanje v terminologiji parodije, ironije
in aluzije, pa tudi citatnosti, medbesedilnosti, avtoreferencialnosti
in metaliterarnosti. Namesto originalnosti se govori o literarnem
eklekticizmu. »Postmodernističnemu besedilu se izmikata tako
zunanja kot notranja resničnost in mu preostane samo še samonanašalnost; odnos do resničnosti se spremeni tudi zaradi drugačnega razumevanja literature. Če je modernizem cenil v njej izvirnost
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oz. novost, razume postmodernizem literarno besedilo kot dialog
literature z literaturo, tkanino različnih besedil, v katerih razbiramo citate, komentarje, aluzije in parodije na že uveljavljena literarna besedila. Glavna tema literature postane v postmodernizmu
literatura sama; z osrednjima postopkoma, metafikcijo in medbesedilnostjo, pa so meje med resničnostjo in fiktivnostjo/fikcijskostjo zabrisane.« (A. Zupan Sosič). Funkcije in poetične prvine knjižnega posnemanja so različne, skupna pa je značilnost, da jih je
zelo težko odkrivati. – (Letošnje Lirikonfestovo književno omizje
na temo Posnemanje kot orodje sodobnega literarnega ustvarjanja je
priložnost, da v kontekstu sodobne postmoderne hrvaške in slovenske poezije mdr. odkrijem tudi svoje lastno posnemanje besedil Krleže, Minattija, Slavička, Šalamuna, Slamniga in Andrića, kot
tudi nekatere izkušnje s tem).
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Zvonko Kovač

Pesmi in zapiski

(iz zbirke Zvon u Kiši, 2016)
Prevedla Vesna Mikolič

Zvečer, ob radiu, pijeva antracit
Zvečer, ob radiu, pijeva antracit
kamen in jaz. On ima tri stranice
na katerih lahko leži, in četrto,
ki razkriva, da narobe stoji.
Prva ravnina je najširša, zato
kamen leži trdno in se za nič ne zmeni;
ko je v svojem drugem položaju,
tedaj je največji, izgleda kot mali kunec.
Šele tretja stranica odkriva
njegovo negotovost, podobno
moji: z vseh strani izgleda
kot obelisk, ki se vrti okoli svoje osi,
niha, vsak dotik ga lahko zruši,
da pade na krivo, četrto neravnino.

*
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Zjutraj, ob radiu, po umivanju
Zjutraj, ob radiu, po umivanju
in zajtrku, pišem. Srečen, ker se je bolezen,
ki me je mesece mučila, pritajila,
tako se smrti ne bojim več.
Govorilo se je o angini pectoris,
možnem srčnem infarktu,
žilah, obloženih z maščobo,
žolčnih kamnih, metabolizmu andropavze.
Toda dragi sarajevski prijatelj,
ki danes spominja na Francoza,
me je spomnil na mleko, češ da je
tudi on težko preživel vojno, v nevrozi,
in da je to najmanjša cena
za vso zaskrbljenost, žalost, strah pred smrtmi.

*
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Nocoj sem utrujen od hrepenenja
Nocoj sem utrujen od hrepenenja
po pisanju. Prsti postajajo nervozni,
nestrpnost izrekanja, bedenje,
sestavljen proces premišljevanja, oblikovanja.
Namestim se na stol in pišem,
tako ostanem tudi po dve uri:
brez predaha in z olajšanjem
se osvobajam besed, stavkov, smisla.
Smisel, ki me prevzema, oblike črk,
nadpisane in prečrtane besede,
asociativna igra s pomeni
odpira nove in nove smisle
in povezave, da se na koncu
vse izoblikuje v živo igro besed.

*
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Zagrebški zapiski
V mojem duhu se menjujejo slike otroštva
V mojem duhu se menjujejo slike otroštva, plave dobrave, zgodnje
potovanje s kolesom, vlakom, tihi predeli gozdov, polj, pomladnega
zelenja, megle. Grem, napredujem, z občutkom svobode, zavestne
moralnosti. Tako majhen, še z nerazvitmi močmi, z nezavedno voljo
do bivanja. Spet se vse ponavlja, vse se je vrnilo v izvornost začetka, daljnosežnost neobstoječih let, nezaslužene starosti. Negotovost
mladosti: njena plaha čud, zaupanje, samozavest zaradi vsega, kar
še prihaja.
*

Poglejva, kaj je to najino življenje, Barbara
Poglejva, kaj je to najino življenje, Barbara, ko nisva skupaj, ko si
ne izmenjujeva pisem, sporočil, občutkov. Najine male teorije brez
konca, ki se mi redno rušijo, tako kot izgubljam hitropotezne partije
šaha, pri katerih se zmeraj odpiram tam, kjer sem najšibkejši, na
liniji lovca, čeprav sem samo gozdar, ki ureja gozd, kultivira naravo,
da se srna ne bi izgubila. Čuvaj parka v zimskem času, v obdobju
adventa, ko se vse sesuva v retoriko kiča, urbano praznino, privid
bleščečega, potrošniško naglico, od česar je težja samo mučna tišina
noči, potreba duha po vedrini, telesni radosti. To so reminiscence
brez odmeva, brez mavrice.
*
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Zaustaviva dih v ravnovesju
Zaustaviva dih v ravnovesju predanosti, začutiva bolno opojnost
ljubezni. Onkraj strahu in brezupa, razdvojenosti in nemoči, v ekstazi erosa, odpustkih hrepenenja. Nesmiselna prenehanja obstajanja. Zaustaviva sanje v norem jesenskem jugu, v dvigovanju konja
pred ovirami, vlažni igri prstov. V silnem zanosu duha, ki se mu telo
izmika. Predajva se predvečeru, lenobnemu izdihljaju, baržunastemu obzorju. Naj naju mehkoba topline združi nasproti strašni smrti dneva, saj je tudi noč živa, ona samoti daje smisel. V ravnovesju
polmraka začutiva bolno predanost, predajva se opojnosti ljubezni.
*

Ne daj, da se smisel izgubi v prostoru
Ne daj, da se smisel izgubi v prostoru. Tvoja duša je precej izmučena, razmeroma šibka. Prepusti se glasbi, besedam. Objemi nežnost
jutra, stebla v mislih, zelenje. Bodi eno z mirom vrta, z bitjem parka.
Ne daj, da tvoji občutki, tvoja moč izgubijo smisel. Upri se omejenosti, brezvoljnosti sveta. V tvojih samotah, v tvojih sanjah se zbira
smisel spanja, obstoja.
*
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Prozornost neba, pomladi
Nikoli in nikakor se ne morem do kraja načuditi, s koliko okretne
zadržanosti, nedostopnosti lahko prikrijemo svoje strahove pred
drugimi. Nikoli nisem razvil prave strategije oddaljevanja od ljudi,
neizražanja odprtosti. Naduti in lakomni smo v svojih nastopih, a
me vseeno še nista zasužnjila moč neprehodnosti in smisel molka.
Moji zanosi so prežeti s čustvom prijateljstva, empatijo duše. Zasužnjujeta me razumevanje in dobrota kot opna sna, ki jo moram od
časa do časa prebiti z močnim nesoglasjem, pobegom v samoto. V
prozornost neba, vode, pomladi.
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FESTIVALNE NAGRADE IN PRIZNANJA 2016
Mednarodno

LIRIKONFESTOV ZLÁT
bienalno
mednarodno festivalno književno priznanje
za najtehtnejši esej na evropsko aktualno temo
festivalnega sklica/književnega omizja

PREJEMNIKI 2008–2016
2008 - Mitja Čander in Meta Kušar
2012

- Manca Erzetič
V bienalnih letih 2010 in 2014 priznanje ni bilo podeljeno.

2016

- Petra Koršič
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Slovenski in tuji avtorji so lahko sodelovali na razpisu za bienalno mednarodno festivalno književno priznanje Lirikonfestov
zlát (LFZ 2016) z enim esejem na evropsko aktualno temo festivalnega književnega omizja Vsi smo beg XXI. st.!, oz. z esejističnimi izhodišči: Poezija = razbito ogledalo. Beg v literaturo (Je poezija
pobeg iz realnosti ali ravno obratno?) / Posnemanje kot orodje sodobnega literarnega ustvarjanja?! / Tujost in odtujenost v novejši literaturi (begunstvo, preseljevanje, disidentstvo … Kaj pa jezik in identiteta?)
Eseji morajo biti tematsko vezani na aktualno dogajanje/spremljanje, izkušnje, videnje, premišljevanje v novejši evropski literaturi (ne samo v poeziji; na avtorje, literarne ali metaliterarne pojave).
Žirija je za priznanje LFZ 2016 izbrala (brez predhodnih nominacij) en esej (najtehtnejši).
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Ustanova Velenjska knjižna fundacija
Mednarodni Lirikonfest Velenje 2016 | XV. medn. književno srečanje
Akademija Poetična Slovenija
večletni glavni pokrovitelj

Mestna občina Velenje

podeljujejo

SLOVENSKI KNJIŽEVNICI

Petri Koršič
bienalno

MEDNARODNO FESTIVALNO KNJIŽEVNO PRIZNANJE

Lirikonfestov zlát 2016
za najtehtnejši esej na evropsko aktualno temo
festivalnega književnega omizja
Vsi smo beg XXI. stoletja / Poezija = razbito ogledalo
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Petra Koršič (1974), profesorica slovenskega jezika in književnosti ter sociologinja kulture, samozaposlena v kulturi; literarna kritičarka, urednica, moderatorka, pesnica in lektorica. Deset
let je bila novinarka v kulturni redakciji in kritičarka na Radiu Študent. Bila je članica uredništva revije Literatura (2004–2013) ter
sourednica zbirke Prišleki (2007–2013). Vse od prvih objav literarnih kritik in publicistike (2001) ostaja aktivna pri LUD Literatura. Je
tudi članica UO Društva slovenskih literarnih kritikov in sodelavka
Briškega časnika. Poezijo revijalno objavlja od leta 2013; čaka na
knjižne objave. Živi in ustvarja v Ljubljani in rodnih Brdih.
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Petra Koršič
(1974)

Z zlatom zlepljen razbiti dom

festivalno priznanje Lirikonfestov zlat 2016 za najtehtnejši esej
na evropsko aktualno temo festivalnega književnega omizja
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Petra Koršič
Z ZLATOM ZLEPLJEN RAZBITI DOM
Beg kot sociološki/družbeni pojav: Zunanje migracije
Enaindvajseto stoletje je gotovo čas neenakomernosti, deformiranosti, pohlepa, hkrati pa tudi blagostanja, skokovitih znanstvenih dosežkov in obenem mizerije, skrčenega in sploščenega
duha, ki se v čaščenju individuuma in pravice do njegove sreče v
razrahljanem družbenem tkivu izgublja in se begavo premika, ne
vedoč da lovi svoj lastni strah ali pred njim beži, če je njegova integriteta bolj načeta. Sploščeni, enodimenzionalni duh, osirotel in
ranjen, ki ne najde dovolj dobrega in lepega znotraj družbe, najprej
družine, prijateljstev, širše javnosti, ima najhujšega sovražnika v
sebi – strah. Ker ni pomirjen in v ravnovesju, ni srečen, in ker ne
ceni dovolj sebe, so mu od zunaj naphani statusni simboli moči
in posledično občudovanja akterji, ki ga zlahka manipulirajo in v
njem vzbujajo občutek deprimiranosti, ob čemer je najbolj grozljivo to, da individuum v ta proces vstopa prostovoljno in nevede.
Posledice tovrstnega ravnanja nosi posameznik oziroma družba sama. Hujši pa je delež, ki ga ob tovrstnem ravnanju utrpi drugi.
Namreč nezadovoljna družba, ki ne spoštuje dovolj sebe, svoje zgodovine, svojih specifik, svojega jezika; družba, ki ni trdna v svojem
tkivu; družba, ki ne skrbi za kohezivne vezi; in družba, ki je skupek
posameznikov, individualiziranih (tudi intelektualnih, umetniških)
duhov, je negotova in prestrašena. Ker nima zadovoljujoče samorefleksije, ni zmožna empatije do drugega. Sodobna družba »razvitega zahodnega« sveta je družba globoko prestrašenih posameznikov.
Ko je strah, največji sovražnik dobrega, vraščen v številne posameznike, družba ne zmore dosegati opaznejšega dviga po spiralni poti
samorazvoja. Strah, nezavedni strah, hromi aktivnost.
Zato nas zlo, ki ga dela družba, ki ga v proporcionalnem deležu
dela vsak izmed nas, ne sme presenetiti. To resnico moramo najprej
prepoznati, potem jo moramo ponotranjiti in svoj delež krivde spre42
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jeti, in če stopimo na aktivno pot, čeprav z minimalno gesto, prispevamo k utopični zamisli o boljšem svetu. Čeprav ne vemo zagotovo,
ali je zgolj utopija, ne sebi ne drugemu ne škodimo in se zatorej
umaknemo kolesju, ki se nespremenjeno vrti in ponavlja stare vzorce. Več kot bi se jih umaknilo, manj bi bilo možnosti, da se ponorelo
kolo še dolgo ne zaustavi. To kolo je simbol za slabo, za zlo.
Včasih se sprašujem, ali se nismo ničesar naučili iz zgodovine
in zato zgodovino nenehno ponavljamo; kako sebični smo kot posamezniki, da dopuščamo, da Zemlja in njeni ljudje drvijo v prepad,
morda propad.
Na arhitekturnem bienalu v Benetkah je bil zabojnik Lampedusa. Stopil si vanj. Ko sem vanj stopila jaz, smo bili notri le trije,
a moralo bi nas biti petnajst, da bi izkusili gnetenje ljudi, ki doživljajo to, kar smo obiskovalci le za nekaj minut. Popolna tema, zibanje na morju, razburkano morje, nevihta, čudni zvoki ladijskega
motorja, ljudi … Klavstrofobično! Ne spomnim se natančno, vem
pa, da je občutek ostal. Ko sem izstopila, je zunaj šumela truma
obiskovalcev, mene pa je naselila tista odmevna tišina, ko se v tebi
zgodi neko središčenje in svet zunaj kot da izgine. Po dolgi tišini in
hkrati obmolknjenju sem izreka le: srhljivo …
Ob prelomu stoletja sem v Briškem časniku pisala pod naslovom Danes Kitajec, jutri Slovenec o zbitih ljudeh, ki so hodili po
Sabotinski/Osimski cesti (nad Solkanom, ki pelje prek italijanskega
ozemlja v Goriška brda) v prepričanju, da so jih za debelo plačilo
prepeljali v Italijo, in pritlehnosti teh, ki jim je srce dopustilo vzeti denar in opehariti nedolžno dušo. Pozvala sem, potrkavajoč na
čustvo, da je mnogo naših prednikov odšlo v daljne kraje in je lepo
slišati od tistih, ki so se vrnili, če jim je bil vsaj kdo naklonjen, človeški do njih. Svarilo, da se naš beg lahko kmalu ponovi, pa je v teh
petnajstih letih zastaralo, saj imamo državljani Slovenije mlajše in
srednje generacije že mnogo sorodnikov, prijateljev na delu v tujini. Beg možganov je vsekakor podcenjen problem današnjega časa.
Čeprav sem tudi sociologinja kulture in bi lahko do vprašanja
bega pristopala sociološko ali pa antropološko, tega ne bom storila.
Prvič zato, ker če je družba sestavljena iz ljudi, torej posameznikov,
in če so posamezniki zindividualizirani oziroma ohromeli, potem
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lahko dajejo (zdravilne) odgovore samo psihologija ali teologija in
filozofija ter poezija. Drugi razlog pa bom pojasnila anekdotično.
Leto 2015. Govori se o beguncih, prebežnikih, migrantih, emigrantih, azilantih, okoriščevalcih, pogojih bivanja v šotorih, glede
vremenskih pogojev pomanjkljivih oblačilih, neprimerni obutvi …
V vseh sredstvih javnega obveščanja to slišim, berem. Televizor je
prižgan običajno za poročila le pri mojih starših. Danes je ponedeljek. Od napornega dne sin še ni šel spat in se je ulegel zraven mene.
Izjemoma veliki ekran kaže ljudi, ki bežijo, zapuščajo dom, človek
pri človeku, reka ljudi … Srhljivo ali otopelo. Kakor se je nekoga oko
ali srce že privadilo. Začutim, da se je sin privil čisto blizu. Zaznam
tišino. Začutim, da ta tišina reže. Sklonim se. Sedemletnemu dečku
iz oči lije tekočina. Njegovo telo se je po zakrčenosti začelo tresti, ko
je opazil, da sem zagledala njegove solze, mu jih obrisala, ga še bolj
tesno objela. Tako je trajalo nekaj trenutkov. Potem je zahlipal: »So
to begunci?!« Ker pri nas običajno spremljamo le radijska poročila,
je bila slika reke ljudi, ki dre naprej, premočna vizualna in čustveno
nabita bomba, in je sin zaprosil: »Mami, prosim, ugasni televizor!
Ne morem tega gledati … Slabo bom sanjal. Že tako sem žalosten, da
vsi ti ljudje zapuščajo svoj dom. Ne znam si predstavljati, kako je, če
se ti to zgodi.« Gleda v deklico njegovih let, ki stiska zajčka, kakor
on stiska svojega polžka, ki se stiska v svojo hiško.
Človek lahko odgovori na vprašanje begunske krize kot intelektualec, premišljujoč, kot sociolog ali politik, vendar če pomisli
na eno samo zgodbo, kakor je moj sin, ne more mimo sočutja do
človeka in njegove bede. Zato bom o osebnem doživljanju bega v
svetu in bega v posamezniku v nadaljevanju spregovorila povsem
intimno, pesniško. Da prvi anekdoti dodam protipod, naj izpišem
še drugo.
Moj petletni nečak je na začetku leta 2016, ko ga je njegova mama spodbujala k hitrejšemu jutranjemu odhodu v vrtec, češ
da bosta s tatkotom zamudila službo in jo lahko izgubita, če bodo
vsako jutro pozni, izjavil: »Mama, če s tatkotom izgubita službo,
bomo pa begunci! In gremo spet v Pariz.« Otrok, ki živi v dveh
državah, Sloveniji in Franciji, ki se seli med tremi domovi, v Ljubljani, Brdih in Parizu, je svojo realnost in begunstvo ponotranjil
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in sprejel. Ko njegov oče, postdoktorski znanstveni raziskovalec na
področju fizike, dobi kratkoročno pogodbo za projekt in zaposlitev, pakirajo kovčke. Najprej gre oče, potem se pridruži družina.
Majhno žepno stanovanje v Ljubljani, ki je zanj veliko, postane
v Parizu, ki je malo večje, že ogromno; v Brdih, kjer je pri starih
starših v velikanski hiši s posestjo, pa je na haciendi. Ker pogreša
Pariz in svoje igrače, ki jih začasno zapakirajo v škatle in odložijo
v klet inštituta, kjer oče občasno dela, povezuje dejstvo, ki ga vidi
na televizijskih zaslonih in sliši iz medijskih občil, s svojim »begunstvom«, ki pa vendarle ni tako bridko, kot so zgodbe, ki jih
že doume sedemletnik, njegov bratranec. Ta doživlja prebežništvo
najbrž bliže vzdušju pesmi Odhod Philipa Larkina, ki se v prevodu
Vena Tauferja glasi:
Odhod
Preko polja prihaja
večer, prej tak nikoli viden,
ki ne prižge svetilk.
Od daleč se zdi svilen, vendar
čez kolena in prsi navlečen
ne daje olajšanja.
Kam je zginilo drevo, ki je sklepalo
zemljo z nebom? Kaj držim v rokah,
pa ne morem čutiti?
Kakšno breme mi teži roke?
Tako radikalno brezupno ne gre razmišljati ob zapuščanju in
odhodih, saj so odhodi lahko za posameznika tudi začetek nove
zgodbe, kakor jih v romanih in intervjujih razgrinja Aleksander Hemon ali Zorko Simčič v Poslednjih desetih bratih. Književnikov, ki
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v svojih umetniških delih razgrinjajo svoje izkušnje preseljevanja
– vsiljenega ali prostovoljnega, pa vendar preseljevanja/preselitve, zapustitve svojega doma in ustvarjanja novega –, je mnogo.
Presunljivo ostro zareže poezija Alejandre Pizarnik, v Buenos Airesu leta 1936 rojene pesnice ruskih emigrantov židovskega rodu, ki
pogosto upesnjuje občutek izgnanstva, odtujitve, izkoreninjenosti,
ki se je pri njej stopnjeval do osebne pogube.
Prepričana sem, da je osebno izkustvo ključnega pomena pri
kristalizaciji smisla o tej problematiki. Ob aktualnosti družbenopolitičnih tem se literati bolj ali manj odzovejo, vendar je takojšnji
in afektirani odziv, ki je sicer pohvalen, običajno družbenokritično,
angažirano pisanje v obliki prigodnic, pesmi ali zapisov ob dogodku ali dogajanju. Tudi meni se je zgodilo, da sta se dve ravni bega
združili v pesem, ki se je v do zdaj končni obliki izpisala šele jeseni
2015, ob naraščanju begunske krize. Del nje je živel z menoj od
konca devetdesetih let prejšnjega stoletja. Podoba dirjajočih konj,
ki gredo pit k živi vodi. Naslov Konji simbolizira notranjo moč. Še
neobjavljena pesem se glasi tako:
Konji
V dlaneh zdaj drobim sladkorne
kocke. Zaupam tresavicam,
ki jih povzroči mravljišče konj,
ki dirjajo; topotajo na obzorju,
topotajo v mojih prsih.
Kako ujeti kačo, ki si grize rep?
Mislili smo, da smo rep ujeli
zmaju in v stekleničko ulovili
njegov bruhajoči ogenj.
Nič nas ne sme presenetiti.
Oljke za preživetje in spomin.
Sveča, ki za svetlobo gori sebe.
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Krogla se lomi v ostre kocke in
razbitine ustvarjajo koncentrično
razraščanje razburkane rdeče vode.
Večkrat na dan v mojem prsnem
košu dirjajo konji. Topot kopit doni
odločno in vztrajno – ne moreš
odložiti, kako sklonjenih
glav so, na diru v azil.
Občasno kot konji dvignem
glavo in motrim nebo.
Ne morem kričati kamnom
niti šepetati konjem.
Le drobim sladkor v kocke
kot besede na kvadrataste
kamne, samo v temnici
bi se lahko zgodil premik glave
samodejno proti svetlobi.
Nič nas ne sme presenetiti.
Nekoč smo tako krepili
pripravljenost na nepredvideno.
Zdaj vemo – nismo pripravljeni.
In čisto blizu nas se vali
karavana zbitega molčanja –
še naprej v mojih prsih hitijo
konji, ki šepajo,
pit k živi vodi.
V prvi različici, ki sem jo prebrala v Društvu slovenskih pisa47
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teljev in je požela nekaj pohval poslušalcev in prvih bralcev, je bilo
besedilo zapisano v bolj izpovedno pripovedovalski maniri. Najbrž
ga je več ljudi razumelo, kot bi zgornje, in bolj je bilo ganljivo. Ko mi
je prijateljica pianistka Ingrid Mačus, ki ima velik čut za umetnost
in je pogosto moja prva bralka, ob vsaki različici dejala: »Bolje, a jaz
sem zahtevna do tebe, čutim, da to še ni to …«, sem ob sedemnajsti
različici na glas sklenila, da ne morem biti pametnejša od pesmi, če
sama še nisem globlje od tu.
Nekateri slovenski literati so se aktivneje vključili v protest;
posamezniki so celo stopili med prostovoljce in v centrih pomagali,
kot na primer pesnica Barbara Korun. Oni gotovo lahko tozadevno
povedo kaj več, oziroma je nastala in še bo nastala poezija, ki bo
zmožna presežkov. Zato razmislek o begu ob aktualnem dogajanju
sklepam z besedami Jureta Detele iz Zapisov o umetnosti, kjer sicer
govori o svojih pesmih, vendar izreče pomembne misli, ki jih lahko
apliciramo na aktualno nasilje v svetu:
»Vsak človek je neskončno več kot le povzročitelj hudega,
vsak človek je enkraten in neponovljiv, zato se s smrtjo vsakega
človeka, pa če je njegovo življenje še tako zablodelo, v svetu odpre
‘nezaceljiva rana’.« (str. 23)
»Ne gre mi za izražanje subjektivnih čustev ob nasilju, temveč za izdelavo sporočil o realnih odnosih do nasilja, o resničnosti
tistih, zaradi katerih bi se bilo dobro upreti nasilju.« (str. 18 in 19)
»Pesem lahko le sooči bralca z dejstvi in vzbudi hrepenenje po
odprtosti in celovitosti bivanja bitij, ki so v pesmi imenovana[.]«
(str. 19)
»Nočem, da bi moje pesmi konstruirale iluzijo o intimni sferi
čustvovanja, v katero bi se bralec zatekel pred socialno odgovornostjo glede nasilja.« (str. 20)
Prav zato, in tu je točka preobrata v zapisovanju tega razmišljanja, se želim poglobiti v beg, ki je ustvarjalčev beg, vrnitev in/ali nova/
ponovna naselitev. Če sem doslej razmišljala o begu kot sociološkem/
družbenem pojavu, bi rada na podlagi lastnih izkušenj spregovorila o
begu kot psihološkem pojavu. Namreč o socialni odgovornosti lahko
govorimo šele, ko posameznik vzpostavi osebno odgovornost.
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Beg kot psihološki pojav: Notranje migracije
Vprašanje bega je zame kot ustvarjalko najprej vprašanje notranjih migracij. Poezija v meni se je naprej razpirala skozi težko
opisljiv občutek zaznave, ki se je kot čustvo in hkrati spoznanje ter
v končni fazi razodetje resnice, uvida, pojavljal ob branju umetniških tekstov in gledanju slik in filmov. Kasneje se je ta stik v notranjosti ponavljal in delno ob pisanju kritiških tekstov reduciral. V
obdobju intenzivnega dela v literarnem sistemu v drugih poklicih
– kritika, urednikovanje, selekcija, vodenje pogovorov in lektura
leposlovnih knjig – je bil moj intimni stik z Umetnostjo redkejši –
knjige so bile podčrtane, vsakič znova sem želela najti pot v prostor poezije drugega prek večkratnih branj. Vendar najbolj intimni
so zapisi na listkih, v beležkah ali pripisi v knjigah, kjer ni šlo le
za pripise interpretativno-kritiške bralke, ampak tudi neke vrste
»moj odgovor« na verze, seveda v pesniški maniri.
Ob blokadi pisanja kritiških tekstov se je najverjetneje zgodil
občutek nedomačnosti, izseljenosti iz prostora, ki mi je vse bolj
postajal tuj. Imela sem tako rekoč vse, ob delu na Radiu Študent
povabilo in delo pri LUD Literatura, možnost objave, uredniško
delo pri Prišlekih, a kljub vsemu sem izgubila glas. Svoj glas. Moja
realnost je bila branje, večkratno branje tujih besedil, poglabljanje vanje, popravljanje, izboljševanje, zasledovanje tujega glasu,
osmišljanje tuje pisave, razčlenjevanje poetike drugega. Vseskozi
sem, ne da bi vedela, zelo posredno izpisovala tudi svojo poetiko, svoj estetski okus, svoj pogled na pesnjenje danes. Nisem znala
govoriti »urbanega jezika« in nikoli me ni gnalo dosegati to, kar
znajo napisati drugi. V tem obdobju je dalj časa moj ustvarjalni klic
ali nujo pomirjala tudi dobra pesem drugega, ki sem jo prebrala.
Če je neka pesem povedala odlično to, kar sem si želela izreči, me
je naplavila pomiritev in sem si rekla, čemu se podajati v poskuse
lastnega pisanja, če je nekdo to nalogo opravil odlično, še zame.
Tako sem imela knjige polne podčrtkov in listkov, ki so opozarjali na pesmi, ki sem si jih večkrat rada na glas prebrala. Tedaj, ob
glasnem branju, se je v mojem življenju ponovno vzpostavila harmonija, občutek Lepote, ki je imel več leg, plasti in nagibov. Včasih
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se mi je zdelo, da določene pesmi doživljam kot mantro, ki si jo
ponovim, obredni obrazec. Čeprav svoje realnosti, da pišem nekaj,
kar pač pišem in se zdaj temu reče pesem, nisem razkrivala drugim, so me ljudje, ki so mi blizu, prijatelji, kolegi, sostanovalci študentskega doma, doživljali kot nekoga, ki piše. Nekoč mi je nekdo
rekel, kako ne pišeš pesmi, že to, kar govoriš, je poezija, in če bi
zapisali, je to pesem. Kolikor mi je literatura predstavljala prostor
največje mere realizacije sebe, svojega razmišljanja in čustvovanja,
prav toliko me je, kot ustvarjalko, tudi hromila. V sebi sem čutila,
da je nekaj, čemur bi lahko rekli poetično, nikakor pa si nisem ne
upala ne želela to poimenovati.
Strahospoštovanje do odlične književnosti, do Poezije, me je
delalo begajočo dušo, ki se je vsakič znova ustrašila belega lista,
praznega ekrana. Karkoli je nastalo, se mi je zdelo posiljeno. Redke
izjeme sem si celo upala v času študija objaviti. In nekaj pesmi je
bilo leta 2013 revijalno (ponovno) objavljenih. Na primer pesem
Evfonija, ki je nastala pri 22-ih letih.
Evfonija
Modri listi platan mi režejo
v prsi. Iz bradavic se kristali
pelin. Kmetje so letos
prezgodaj želi.
Žitno klasje ni
več v bran
pticam,
ki gnezdijo pri tleh.
To so izjeme. Tako sem spoznala, da nisem ustvarjalka, »svoje« sem zapisovala na razglednice, na robove zvezkov, v svoje planerje, knjige, na namizne podstavke … kasneje v sms-e, mejle … in
mnogo tega se je seveda izgubilo, tudi ko je odpovedal prvi domači
računalnik in se podatkov še ni reševalo tako uspešno kot danes.
Najintenzivneje sem »pesnila« tik pred spanjem. In si verze v mis50
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lih ponavljala in brusila do padca v trden spanec. In s tem ilegalnim
življenjem sem bila prav zadovoljna. Nisem zahtevala veliko, ker
nisem verjela, da bi lahko bili ti izreki, verzi zanimivi za kogarkoli
drugega. In dokler dosegaš mir s seboj in svetom, ni težav z ilegalo.
Dolgo po tem pa je nastala težava. Moja realnost je postajala
poezija in moja poezija je začenjala postajati moja realnost. To se je
zgodilo v obdobju, ko sem dobila pogoje za ustvarjanje, čas, prostor,
koncentracijo/navdih. Predpogoj je čas s samim seboj in pogrezanje
vase. Realno je zame to pomenilo ogromno tišine, nekomunikacije
ter časa za samopremislek, kje sem, kdo sem, kaj razmišljam, kaj
zares razmišljam, kako se opredeljujem, kaj je najbolj temeljno v
meni, kaj šteje, prek česa ne morem, ker bi zatajila sebe … In tedaj
so se začela odpirati vrata in za temi vrati še druga vrata in še druga, manjša, na koncu, kot v pesmi Daneta Zajca, je bil vrt in v vrtu
roža – moja pesem. Moj švedski kolega Per Bergström je dejal, da
se mu zdi edino naravno, da je moj čas v samosti rodil prek tišine in
zavzetosti z njo – pesem. In da je bilo le vprašanje časa.
Najbrž res. Vendar pot – nezavedna, a prostovoljna – nezavedne izselitve iz sebe, iz Poezije, je bila dolga. Ne premikamo se
samo v fizičnem prostoru, pomikamo se tudi po mentalnem prostoru. Beg ni nič manj bridek, ponovno naseljevanje nič manj trpko
in hkrati sladko. Ko se vrneš v Poezijo, si zbit od poti, a klen. Veš,
da moraš izreči, zapisati, in se ne sprašuješ, ali zmoreš. Narediš.
To je ultimativna gesta. Pesem po tej poti, ki si jo prehodil, ni več
skupek verzov, grafična podoba … temveč je telo, ki ga naseljuješ;
je življenje, ki ga ustvarjaš, je resničnost, ki živi v telesu pesmi,
mentalno-čustvenem prostoru, in spreminja ne le ustvarjalčevo
realnost, ampak tudi prostor zunaj telesa pesmi, pokrajino Poezija, še bolje razsežnost Poezija. Pesem Rojstvo govori mdr. tudi o
mojem pojmovanju pesmi.
Rojstvo
Zame je pesem telo. In naseljevanje,
tudi svojega. Poezija niso besede
51

Festivalno izbrani esej / Petra Koršič / Lirikonfestov zlat 2016

na platnu, poezija je prostor,
ki si ga jara gibka misel prilasti.
Pisanje ne piše o svetu, pisanje
ustvarja svet. Poezija ne pričuje
o življenju, poezija je pričevanje
življenja, ki bo. Pišem, da postanem
ta, ki je pričeval rojstvo, a se je
na poti izgubil. Pristajam samo na
resnico, ki jo ustvari umetniško
delo, intertekstualna resnica in
resničnost sta to, da nastanejo
komplementarne izmenjave med
prehajanjem. Umetnost odpira most
v (novo) življenje, me uči motrenja
v ostenju. Najini telesi bosta nemo
kričali, prinesi mi telo, in medtem
se bodo ideje kot iluzije odbijale od
rdečega platna. Vsi, ki mislijo, da je
smisel v barvnih odtenkih, zadevajo
ob neživo, stena sije, da bi zasijal ti,
sporočilo je v telesu, najini bosta, še
naprej, v krču, pisali, pisali, sporočila,
vidna ali nevidna in berljiva v
pleksusu, bolečina je dediščina
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rojstva, še naprej, nam ostaja molk
in prepričanje, da smo molčali
z najboljšimi nameni, smo ljudje,
ki od resničnega življenja vedno
zahtevamo odločno premalo,
svoje fantazije ob vonju parfuma
in lesketu pegic ne pripeljemo
do tja, kjer sta bila ta dva, kdor bova
postala, obtičimo pred akcijo,
s sočutjem, ki je uničevalec
spremembe. Nismo prepričani,
da sprememba ni mogoča, se pa
še vedno predajamo kulisi,
obžalovanju, ki vse mrtvo ohranja.
In kot zdaj, ne vedno, se sprašujem,
ob premišljevanjih, ali smo končno
lahko iskreni, saj si ne želimo
nikogar vleči za nos, še najmanj
sebe, in potem nas zamrzne
ta večni pogled sfinge – mar gre
za zarotitev? Namesto nje – rada bi
do konca zrla v obraz najinega otroka.
Rada bi bila … kot tvoja dlan, ki
boža dolge ravne lase nečakinje,
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rada bi bila lasje, ki občutijo prste,
ki gladijo z besedami grče tega platna.
Ne zaznavaš? Najin otrok moleduje,
da v njem prav zdaj vidiva, ne najinih,
njegove oči, obraz, lase, dlani, telo,
sonce, ki žari v rdeče-rumeni izmenjavi.
Ko si tu, ko sem tu, odpadejo vsa vprašanja, ki so bila ob poti.
Čutiš in veš, da tisto, kar mora ven, kar se mora izreči, je obveza do
presežnega, do Boga, do harmonije življenja, do Svetlobe, do Ljubezni. Manj je samospraševanj, omahovanj. Potrebna je aktivnost,
odgovornost do aktivnega ravnanja. To pomeni skrbeti za higieno misli, čustev in duha, ekologijo umetniškega izraza, čuječnost,
odprtost. Vse to lahko dosegam samo, če sem ponižna. Ponižna pa
sem, če nisem ošabna. V napuh se pogrezam, če sem obrambna. Če
se počutim dobro, skladna, če občutim lagodje, sem mehka. Če sem
mehka, ne morem biti zakrčena. Če nisem zakrčena, lahko skozme
preseva »bela svetloba«. In bela svetloba je zame Poezija, je ustvarjanje, je Lepota, je Resnica, je Božje.
Zame moja poezija ni razbito ogledalo, v katerega drobcih bi
ugledala popačeno, predimenzionirano podobo sebe ali družbene
realnosti. Zame je poezija nekaj razbitega, kolikor se je moje življenje in pojmovanje, osmišljanje, ovrednotenje moralo razbiti starih,
podedovanih vzorcev, da se je iz razbitin spet zlepilo v novo življenje, oplemeniteno. Kakor imajo Japonci izraz za razbito in z zlatom
zlepljeno vazo, ki simbolizira sprejemanje razbitja in popravila kot
del zgodovine oziroma življenja nekega predmeta: kintsukuroi.
Enačenje ali povezovanje poezije z ogledalom mi je bliže,
vendar enačenje z zrcaljenjem pesniškega govorca se mi ne zdi
natančno ali zadovoljivo. Sodobniki se v mali Sloveniji med seboj
poznamo, vendar v bežnih znanstvih in ob še bolj mimobežnih
srečanjih se pustimo spoznati le do najbolj javne plasti sebe. Torej si drug o drugem ustvarjamo podobe na podlagi javne podo54
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be drugega, ki pa ni nujno, in praviloma je tako, prostor izrekanja
poezije. Torej moja poezija je zrcalo moje notrine, razumsko-čustveno-duhovne. Prav zato vanjo pobegnem, si preberem pesem,
se vanjo potopim, da v svetu vzpostavim svojo harmonijo, harmonijo in ravnovesje, ki pripomore, da se – vsaj za hip – uravnovesi
tudi svet zunaj mene, v moji percepciji. Da bi bila realnost pobeg
iz poezije, je nemogoče, saj realnost je dejanskost, so oprijemljiva
dejstva, preverljivo, faktično.
Poezija je razsežnost, je prostor, je neubesedljivo, vendar vsakič znova v približkih udejanjeno, ubesedeno v posamični pesmi, ki
zaživi svoje življenje in zaustavi čas. Če kaj posnemamo v poeziji,
posnemamo brezčasje, občutek zaustavljenega časa ali brezčasja.
Nekateri bi temu rekli posnemamo občutek presežnega, drugi bi
temu rekli občutek Lepote, tretji harmonije … Mislim, da posnemamo rituale, obredne obrazce, predrugačene in primerne času in
prostoru, družbi, v kateri živimo. Zato tudi nastaja več tipov poezije, eksistencialna, religiozna, anekdotična, lirična, ljubezenska … iz
sveta, ki je najbolj naš, ki mu najbolj pripadamo in kjer smo doma,
od tam lahko pišemo zares in brez bergel in teoretskih pomagal.
Vprašanje tujosti je vprašanje nelagodja ob (ne)pripadnosti.
Nepripadati (in neomejujoče pripadati) je zame znak svobode. To
pomeni, svoboda je, če sem lahko samosvoja, nezavezana nekim
nenapisanim pravilom pesniške (z)družbe. Najtežje je, saj je do
tega pripadanja in nepripadanja treba priti. Tuj se počutiš, ko te
okolica, to je družba, izloča, izolira, ignorira, onemogoča. Torej tuj
si šele, ko te izloči drug. Ko si izločen, izseljen, odrezan … ko se
ne počutiš dobro, pa ne zato, ker si, kar si, ampak ker ne bi smel
biti, kar si. In ker ne smeš biti, kar si, te frustrira, kar vodi v pasivizacijo: izobčenje, izločenost, deprimirani položaj, ali aktivacijo:
presežeš občutek tujstva in se integriraš v svojem lastnem svetu in
sosvetu podobno odprtih ljudi, ki ne izključujejo na podlagi strahu
pred drugačnostjo. Obstaja tudi avtodestrukcija kot najslabša reakcija na izobčenje, tujstvo.
Disidentstvo je nujno, ko se zradikalizira odtujenost v posamezniku ustvarjalcu do te mere, da doživlja notranje ustvarjalne blokade. Odtujenost je stanje, ko si predaleč od sebe, odtujen od svoje55
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ga bistva, notrine. Ne glede na preseljevanje iz literarnega kroga v
drug literarni krog ali združbo, se mora občutek odtujenosti od sebe
zmanjšati, da je ustvarjalec zmožen ustvarjanja. Preseljujemo se
tudi iz različnih plasti sebe. Lahko se pomikamo z vsako zbirko bolj
v javno, lahko pa vse bolj izrekamo iz notrine, ki nam je še samemu
sebi včasih nepoznana do potankosti.
Jezik, ki nastane ob potenju duhovno-duševne in intelektualno-estetsko-etične rasti, je samo sredstvo za izrekanje/ustvarjanje novega pesemskega življenja. Vsekakor se ustvarjalec identificira s pesniški jezikom, ki zanj ni zgolj sredstvo, ampak tudi pot,
resnica in življenje. Četudi neki pesnik zamenja jezik pesniškega
ustvarjanja, npr. iz slovenščine v nemščino ali iz prekmurščine v
slovenščino, ne zamenja identitete, da je pesnik. Še vedno je jezik
pesniški. In poezija ne piše/ustvarja pomena posameznih besed,
temveč smisel, ki je bil pred besedami in je pod besedami in je lahko razberljiv v pesemskem telesu.
Pesnik nisi, če objaviš kopico knjig. Da si pesnik, čeprav imaš
zahteven normativ, ki izhaja iz spoštovanja do Poezije, občutiš, ko
se okolica, interakcija z njo, spomin, misel, zaznave, čustva drobijo
pred teboj in prenikajo vate kot pesniška snov. Ta se, kot čarovnija,
interaktivno v tebi, pomeša in »pride ven« – se ustvari. Kako natančen je izraz, do kakšne uglašenosti je prišlo, ali zatrepeta življenje pesemskega telesa v novo življenje, pa je odvisno od mnogih
dejavnikov, od doumetja, odprtosti in še česa. Vsekakor ne more
biti pesnik pametnejši od pesmi. Ne moreš obrusiti, popiliti in doseči končnega sijaja, če tistega, kar ubeseduješ, še nisi razčlenil,
ponotranjil, pesem te namreč nauči šele, ko je Pesem. In prav zato
pišemo dalj časa »isto pesem«, ker je ne izpišemo zares. S tem ni
nič narobe; kar nastane na tej poti, so lahko prav zanimivi verzi
ali dobre pesmi. Ni pa še nastala Pesem, ki pesnika spremeni. Do
tedaj, in s tem zaključujem premislek o bežanju, je pesnik na begu.
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FESTIVALNE NAGRADE IN PRIZNANJA 2016
Mednarodno

LIRIKONOV ZLÁT
mednarodno festivalno-revijalno književno priznanje
za vrhunske revijalne prevode evropske poezije XXI. st.
v slovenščino ali iz slovenščine v druge evropske jezike,
z izbranimi objavami v mednarodni Rp. Lirikon21

PREJEMNIKI 2007–2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

-

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)
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Ustanova Velenjska knjižna fundacija
Mednarodni Lirikonfest Velenje 2016 | XV. medn. književno srečanje
Akademija Poetična Slovenija
večletni glavni pokrovitelj

Mestna občina Velenje

podeljujejo

SLOVENSKEMU KNJIŽEVNEMU PREVAJALCU/PREVAJALKI *
MEDNARODNO
FESTIVALNO-REVIJALNO KNJIŽEVNO PRIZNANJE

Lirikonov zlát 2016
za vrhunske revijalne prevode evropske poezije XXI. st. v slovenščino
(izborno objavljene v festivalni antologiji Rp.Lirikon21)

* NOMINIRANI PREVAJALCI
Mateja Komel Snoj, Lara Mihovilović, Jolka Milič,
Maruša Mugerli Lavrenčič, Lara Unuk
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International poetic horizons

MEDNARODNA
PESNIŠKA OBZORJA
(13)
Panorama izvirne in prevedene
evropske poezije XXI. st. (2016)

LIRIKON(FEST)OVE DEGUSTACIJE
IZBRANE POEZIJE
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IZVIRNA
SLOVENSKA POEZIJA
XXI. ST.
Semolič
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Iz novejše slovenske poezije

Peter Semolič
(1967)

Deset izbranih pesmi
(iz avtorjevega desetletnega pesniškega opusa v XXI. st.)

Izbrala
URŠKA ZUPANČIČ
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izgubljeni v vesolju
milanu kleču, v afeliju

že dva meseca in pol sem na kavi in radenski in z milanom,
ki je na kavi in radenski že dve leti in pol, ugotavljava, da
to sploh ni preprosto. pritisk resničnosti – zunanje in
notranje – je enostavno prevelik, in če pomislim na
hemingwaya …
sedimo v vesolju. razumemo, da ne razumemo žensk in kaj
bi rade, toda v množici takšnih in drugačnih tranzicij ne
razumemo več niti samih sebe – izjema je le matjaž, ki je
odkril akrile in nam zdaj …
če zgodovina ni zgodba – pozabil sem, kaj je potem.
dejstvo je, da so me nekateri ljudje prenehali pozdravljati
na cesti in to tisti, ki se imajo za branike dialoga in svobode
govora – spomnim se vaške kurbe, ki je nekoč kričala:
»jaz sem poštena ženska! jaz sem poštena ženska!« …
matjaž! pri matjažu nikoli ne veš, s kom imaš opravka. zdaj
vozi kamion in ima kabino, polepljeno z nagimi babami,
zdaj je božji človek in razmišlja o zagonetnih povezavah.
tudi milanov je več in enemu je ime peter. ta obiskuje
črno goro in se sploh čudaško obnaša.
in tudi mene je več, le da sem si nepregleden kot ovinek
pod debelim hribom.
ko sem bil nazadnje na lavrici, mi je kelnarica prinesla
limono: »vaš kozarec je tako …«
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notranja resničnost vre in se meša z zunanjo resničnostjo in
tudi sam postanem tako …
in kako ne bi? sedimo, pijemo gazirane pijače, vesolje
utripa okoli nas in proti svojemu neizbežnemu koncu. zdi
se, da se pogovarjamo, toda v resnici …
(iz zbirke Vožnja okrog sonca, Center za slovensko književnost, 2008)

*

elegija v času starega rima
namesto pritožbe –
ob podelitvi delovnih štipendij
s strani MK v letu 2007

bil sem velik pesnik, ne boste verjeli, toda bil sem velik
pesnik – takole iz daljave in brez značajskih napak sem meril
kakšne dva metra v višino, če ne celo tri. in tudi iz bližine
sem bil ogromen – kot buča velikanka in včasih bodeč vsaj
kot ananas. v vsakem pogledu resnično velik pesnik.
lepo mi je bilo biti velik pesnik – branil sem se z lažno
skromnostjo in pazil na glavo, ko sem stopal skozi vrata.
moja država me je pošiljala v druge države, da bi jo
predstavljal – na ohridu sem pil aleksandrijo in v swanseaju
sem pil velški malt. v rimu sem nagibal chianti, da so vsi
govorili – to je resnično velik pesnik. zvezde so se vrtele okoli
mene kot okoli središča galaksije.
kdo se še spomni igralca iz filma if in kdo se spomni filma
if in celo jaz sem pozabil ime režiserja. bil je velik režiser
in film je bil velik film z velikim igralcem. nikogar od njih
nisem osebno spoznal, toda mislim, da so bili celo večji od
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mene – pet, šest metrov ali še več.
bil sem velik pesnik, ne boste verjeli, toda bil sem velik
pesnik. na natečaju za največjega pesnika sem osvojil sto
točk in minister mi je poslal čestitko – vi ste res velik pesnik.
saj ne vem, vendar mislim, da me je imel iskreno rad.
staram se in lezem skupaj kot kakšna prijazna babica – vsako
leto za nekaj točk, za nekaj centimetrov. zdaj sem srednje
velik pesnik – če bi kdo vrgel kamen, sploh ni nujno, da bi
me zadel.
kdo se še spomni igralca iz filma if …
zvezde so se oddaljile od mojega temena in ko sedim v
vesolju, sedim na robu – še nekaj let in bom postal majhen
pesnik. čisto micen micen pesnik bom postal. nemara me
bodo takrat spet imeli radi. morda me bo kdo vzel in postavil
na polico nad kaminom. kadar mu bo dolgčas, me bo
poščegetal pod brado in jaz bom začel veselo kimati.
(iz zbirke Vožnja okrog sonca, Center za slovensko književnost, 2008)
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List iz dnevnika
Še en večer v Ljubljani brez mene.
Življenje na periferiji ima svoje prednosti.
Toda včasih je težko vzdržati izločenost.
V tem hipu se upogibam kot loček pod naletom vetra.
Ti prideš utrujena od službe, greš v posteljo,
medtem ko se ti v glavi vrtijo pogovori v evropskih jezikih.
Nikogar drugega ni, samo jaz in bel ekran računalnika,
na katerem puščam svojo sled v Times New Roman CE.
Nekaj patetičnega je v tem, nekaj osladno romantičnega,
kar me kar naprej vrača v isto lego.
Telefonski priključek je predaleč,
da bi se lahko priklopil na medmrežje,
vzpostavil stik z drugimi ljudmi, vrtečimi se v praznini.
Nisem popolnoma prepričan, ali je to dobro ali slabo.
Za okni tema, nebo brez zvezd in brez lune.
Na tej strani štirikotno oko računalnika slepo strmi vame.
Zdi se, da hoče več in več mene – moloh, ki se hrani z mojo
substanco?
Vanj prepisujem svoje življenje, potem mi ga vrača skoz
tiskalnik –
čudna oblika pogovora s samim sabo.
Štirinajstega novembra leta dva tisoč
ob sedemnajsti uri in triinštirideset minut
se resno sprašujem o pomenu svojega početja
in tako kršim pravilo,
ki sem ga postavil pred dnevi:
pisati, ne misliti.
Brum računalnika. Prve kaplje dežja.
		

Lavrica, 14. november 2000
(iz zbirke Rimska cesta, Cankarjeva založba, 2009)
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Jezikovne premene
kulturno-političen –
nihče več ne reče kulturno-političen.
ali pa na primer družbeno-koristen
in kaj to pomeni.
tudi vse opcije so še odprte
je odšlo v pozabo
in v svetu neskončnih možnosti
smo ostali brez opcij –
vsaj odprtih opcij.
v generaciji mojega očeta
so njivice in parcelice imenovali –
ranči.
in danes tajnice niso več tajnice,
ampak poslovne sekretarke.
in knjižničarji niso več knjižničarji,
ampak bibliotekarji.
in jaz nisem več umetnik,
ampak samozaposlen v kulturi.
in kaj pomeni zdaj to?
profesor orešnik na kavi
in moja zamujena priložnost na kavi –
ko sem potoval v niti slutene ne
pregibe jezika in rabo jezika.
sediva za isto mizo
in za hip se počutim jezikoslovca.
in zakaj ne,
če niti veliki brat ni več veliki brat,
ampak big brother –
seveda brez georgea orwella
in sklanjan s končnicami.
			

Ljubljana, 8. april 2007
(iz zbirke Rimska cesta, Cankarjeva založba, 2009)
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Kao pesem
Besedica kao, primerjalni veznik,
spet sem te našel.
Srbski deček sopostavlja žensko in rožo,
s tem me vrača v mladost.
V času moje mladosti je kao
vstopil v slovenščino.
Nič epohalnega se ni zgodilo.
Jezikovni sistem je ostal nedotaknjen.
Ideološke meje so vztrepetale le za hip.
Nič epohalnega se ni zgodilo.
In vendar se je svet zamajal,
ko je miza postala kao miza
in stol kao stol.
Težko se je bilo privaditi
novemu stanju stvari,
trepetlikavim predmetom,
ki so se kar naenkrat izmaknili opredelitvi.
Kako misliti npr. kao nalivnik?
Je to še nalivnik ali ni več čisto nalivnik?
In če ni več čisto nalivnik,
kaj je potem tisto več?
Težko se je bilo privaditi
novemu stanju stvari.
Ponovno ujeti ravnotežje.
Napisati kao pesem.
			

Fužine, 18. julij 1998

(iz zbirke Pesmi in pisma, KUD France Prešeren Trnovo, 2009)
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Dom in svet
Svet je, ko Anglež leže na travo
v parku Montsouris.
Svet je, ko na natakarjevo vprašanje, kaj želite,
prebereš odgovor iz bedekerja,
ali še slabše, s pomečkanega listka.
Svet je, ko greš kupit kruh
in se vrneš s steklenico vina.
Svet je, ko izgubljen sredi slepih ulic,
katerih imen ne poznaš,
zagledaš obraze prijateljev,
prilepljene na obraze neznancev.
Svet je, ko nenadoma, pri tridesetih,
začneš sanjati o svojem otroštvu
ali celo sanjati sanje iz otroštva.
Svet je, ko ti telekom pošlje
astronomski račun.
Svet je, ko ne greš v kino zato,
ker je film sinhroniziran.
Svet je, ko na Vse svete ostaneš doma
in prižgeš svečo ob škatlici vžigalic,
v kateri je muha, ki si jo pravkar ubil.
Svet je, ko te po kratkem pogovoru v pekarni
bolijo roke.
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Največ sveta je,
ko se znajdeš na zemljepisni točki,
ki naj bi bila tvoj dom,
v družbi ljudi, ki trdijo, da so tvoji znanci,
tebi pa se stoži po tistem arabskem špeceristu
z bulvarja Jourdan.
			

Fužine, 24. avgust 1998

(iz zbirke Pesmi in pisma, KUD France Prešeren Trnovo, 2009)

*

Razpoka
ko se spet srečava, ko prideva vsak iz svoje samote,
ko se približava – hudourniki besed lijejo iz naju,
misel prehiteva misel, oči iščejo oči in bežijo pred njimi.
kako naj pišem pesem o nama kot tako, kot jo pišem,
se pravi stopnjujoče se in v obliki zarotitve.
razdalja, ko sva le glasova, razpršena v etru,
je prevelika in preveč boleča –
kako naj pišem pesem o nama kot tako, kot jo pišem:
prepojeno s čustvi in v zanosnem ritmu?
prideš, kot si prišla prvič –
negotova še glede naju in svoje želje.
govoriš. govoriva. okušava besede – tvoj rahlo
						
/ razpotegnjeni ‘e’
in moj … smešno, toda sploh ne vem, o čem govorim in
kako.
poslušam te, pijem žuborenje tvojih stavkov,
s svojimi zapolnjujem vrzeli med tvojimi –
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ločitev je bila tudi tokrat predolga.
prepad se oži v razpoko, toda razpoka ostaja –
nikoli ne bova eden.
ko je bližina pretesna, ko utihneva, ko se spremeniva
iz glasov v telesi, ko zadihava drug v drugega,
ko popustijo prej napete mišice in bi najraje zajokala
od olajšanja, da je mimo in čeprav veva, da je to šele
/ začetek.
kako naj pišem pesem o nama kot tako, kot jo pišem:
opotekavo in z izmikajočim se pogledom,
kajti to, kar nastane v tistem hipu med nama, ni spoj –
razpoka je. rana. neskončno ozka in nepremostljiva.
ko se dotakneva, ko se z usti, ko se s prsti, ko se
/ sprimeta najini telesi
v živi klobčič, ko se zamenjata magnetna pola,
ko se spet zamenjata …
razpoka.
svetloba brizgne iz nje in ustvari vesolje.
			

Ljubljana, 11. april 2007

(iz zbirke Pesmi in pisma, KUD France Prešeren Trnovo, 2009)

*

Svetloba na dnu kanjona
Bittakerjeva ideja je preprosta: za vsako najstniško
leto ubiti po eno najstnico. Smo v Kaliforniji konec
sedemdesetih let minulega stoletja: kultura štoparstva,
na Bilboardovi lestvici kraljuje Donna Summer,
plaže so polne čudovitih najstnic v bikinijih.
Bittaker in Norris kupita kombi z drsnimi vrati
in ga ljubkovalno poimenujeta »The Murder Mac.
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24. junija Norris opazi Cindy in opozori nanjo
Bittakerja: »There’s a cute little blond.«
Na silo jo zvlečeta v kombi, njene krike zadušita
s prevezo prek ust in navijeta radio do konca.
Bittaker v priznanju govori o njeni izjemni
samokontroli, pove, da se ni upirala, kot da bi
vedela, kaj jo čaka. V hribih Sv. Gabriela jo
izmenično posiljujeta in ko ju prosi, da bi ji dovolila
moliti, preden jo umorita, če je to njun namen,
ji tega ne dovolita. Po več neuspelih poskusih
davljenja jo končno zadavljeno vržeta s prepadne
stene nekega kanjona: »The animals would eat her up
so there wouldn’t be any evidence left.« John Douglas,
agent FBI, kasneje pove, da je bil Bittaker daleč
najbolj motena oseba, o kateri je kdaj izdelal
psihološki profil: med sojenjem, ko so s kasetarja
predvajali posnetek mučenja njune zadnje žrtve in so
ljudje množično zapuščali sodno dvorano, se je on
samovšečno smehljal. Cindy, Ann, Jacky in
Jacqueline in nazadnje Shirley, od ene do druge
sta bila vse brutalnejša, vse bolj divje zasledujoča
svoje nore sanje, ki so spremenile v nočno moro
življenja drugih: tožilec Steve Kay je še dve leti
po koncu sojenja v sanjah tekel za njunim
kombijem, da bi rešil dekleta – vedno je prišel
prepozno; glavni preiskovalec Paul Bynum je
v pismu, preden si je poslal kroglo v glavo, zapisal,
da ga še vedno preganjajo spomini na primer
»Tool Box Killers« in strah, da bi ju izpustili
iz zapora. Toda vrnimo se v poletje 1979 in
k Cindy: nikoli niso našli njenega trupla. Morda pa
ni nikoli dosegla dna kanjona in še vedno pada
in moli: zase, za ostala dekleta, za svoje bližnje,
za njiju in za vse druge pošasti med nami in v nas.
(iz zbirke Druga obala, Center za slovensko književnost, 2015)
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Abelard
Ne iščem ljubezni, spoznal sem jo: bog,
Aristotel in vroče utripanje v hlačah.
Le kako je lahko tako naivno verjel, da
sta lepota in učenost pòroka za vzvišeno
življenje? Knjige so bile odprte, a tu je
bilo več ljubezenskih besed kot filozofije,
več poljubov kot razlage. In potem ves
direndaj okoli izgubljene nedolžnosti in
njeno kasnejše obujanje spominov na seks.
»Pošiljam ti molitvenik, za katerega si me
prosila …« Kaj pa naj bi ji odpisal? April,
najokrutnejši mesec, moral bi biti že pred
Rimom, pa sedim v Clunyu, izobčenec,
utrujen od prerekanja okoli narave besede.
Mar ne vidijo, da mi skorbut ne pusti reči
niti »a«? Danes se je sonce končno le
prebilo skozi oblake. Hotel sem stopiti ven,
da bi začutil njegov dotik na obrazu, toda
preveč me je treslo. Se bližam koncu?
Po dolgem času spet mislim nanjo, si tiho
mrmram stihe ene izmed popevk, ki sem jih
napisal v Parizu. Že zdavnaj pozabljeno
fantomsko ščemenje v rani, grešne podobe,
okus njenega spola na mojem jeziku …
Svojo nesmrtno dušo polagam v roke
usmiljenega boga … Pa saj ne vem …
(iz zbirke Druga obala, Center za slovensko književnost, 2015)
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Preobrazbe
Zdaj so še ljudje, kot sva ti in jaz, toda koža jim
že temni in njihovi obrazi dobivajo jasne semitske
poteze. Vsa begunska taborišča so enaka: kužne
bolezni visijo v zraku kot poscane rjuhe, hrana iz
kotlov ima priokus po gnilem, bolhe, uši in stenice
se množijo med od potu trdo obleko in zavozlanimi
lasmi. Na večer sedejo k ognju in si govorijo zgodbe
o mučenih in pobitih, upajo, da so to le čenče, ki so
jih dosegle skupaj z odjugo. A onkraj direndaja, tudi
smeha, potujejo sli in depeše, lopate pridno kopljejo
jamo sredi oddaljenega gozda. Potem pride ukaz in
vojaki jih vkrcajo na vlak – zdaj so že čisto črne polti
in v temi živilskih vagonov njihove beločnice sijejo
kot oddaljene zvezde. Na katerem kilometru so jim
odpadli lasje in pognale trde ščetine? Na katerem
kilometru so z grozo opazili, da jih peljejo v napačno
smer, nasprotno svobodi in da se jim roke in noge
spreminjajo v kopita in parklje? Morda kdo izmed
njih še vedno verjame v pomoto in pravičnost
velikega belega bwana, toda če že, potem ne za dolgo:
smrad po strahu se pomeša z vonjem po hlevskem
gnoju, s smradom štal, ki so jih pustili pred tedni
za sabo. Ušesa se jim spremenijo v prašičje in kravje
uhlje, temu zrase rilec in onemu poženejo rogovi;
nerodno se zatikajo drug v drugega, si trgajo s sebe
obleko – živali vendar ne rabijo obleke!
Pomlad 1945, svetloba kot v kakem holivudskem
filmu po dolgih letih teme predre oblake in obleče
zemljo v zeleno – je to barva življenja ali barva
razkroja? Smo v resničnosti ali v pesmi? Veliki beli
bwana se morda ravno masti s svinjsko pečenko,
ko zdaj že popolnoma spremenjeni od strahu in
pogledov piscev nove zgodovine prispejo na cilj.
Leta kasneje Gregor Strniša zapiše: »Zemlje več ni,
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tebe ni več, ni več kamna, ni sveta, je črna jama.«
Morilci, izdajalci, prevaranti, vojni dobičkarji, sadistični
mučitelji? Tudi med njimi in četudi bi bili v večini
(vemo, da temu ni bilo tako), bi bilo zato kaj drugače?
Stojijo na robu, meketajo, krulijo, hrzajo, otresajo
z rogovi … Takšne jih pokosijo rafali iz mitraljezov.
V črni jami se nenadoma med živalskim
oglašanjem zaslišijo proseče človeške besede …
Namesto kožuhov so tam spet oblačila –
veliki rdeči cvetovi poganjajo na njih.
(iz zbirke Druga obala, Center za slovensko književnost, 2015)
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Izbrani prevodi 1

NOVI
SLOVENSKI PREVODI
POEZIJE XXI. ST.,
NOMINIRANI ZA
LIRIKONOV ZLÁT 2016
Topali / Psarras /
Apostolov / Stojčevska
Jovanović Danilov / Rešicki
Brandolini / Dughero
Toscano / Biagini
NOMINIRANI PREVAJALCI

L. Unuk / Mihovilović / Komel Snoj
Milič / Mugerli Lavrenčič
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Prevajalci so lahko sodelovali na razpisu za mednarodno festivalno-revijalno prevajalsko priznanje Lirikonov zlát (LZ 2016)
s prevodi novejše poezije za odrasle dveh živih avtorjev, prednostno iz srednjih ali mlajših generacij vrhunskih pesnikov/-ic, ki
ustvarjajo v XXI. st.
Za izbor so bili v letu 2016 razpisno prednostni jeziki: turščina, romunščina, italijanščina, grščina, bolgarščina, albanščina,
makedonščina, srbščina, bosanščina in hrvaščina.
Žirija je za priznanje LZ 2016 izbrala/nominirala prevedene
pesmi petih slovenskih prevajalcev/prevajalk oz. desetih prevedenih avtorjev/avtoric.
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Iz novejše grške poezije

Maria Topali
(1964)

Iz grščine prevedla
LARA UNUK
Nominirano za Lirikonov zlat 2016
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Grška pesnica Maria Topali (1964, Solun) je po poklicu
pravnica. Objavila je več pesniških zbirk: Čajni servis (1999), London in druge pesmi (2006), Spust z Vermija (2010), gledališki muzikal
Ples srednjega razreda (2012) in prozno knjigo Štiriročno (skupaj s K.
Matsouko). Piše tudi literarno kritiko za revijo Poetika (Poiitiki) in
dnevnik Kathimerini. Njene pesmi so zastopane v grških pesniških
antologijah, mdr. v Grškem pesništvu 20. stoletja (2008). V grščino
prevaja nemško poezijo, mdr. je prevedla dela B. Brechta, Else Lasker- Schüler in R. M. Rilkeja. Njene pesmi so prevedene v nemščino, italijanščino in angleščino. Živi in ustvarja v Atenah.

O prevajalki

Lara Unuk (1988), profesorica grščine in univ. dipl. literarna
komparativistka; doktorska študentka novogrške književnosti.
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CREDO

(tokrat kot uspavanka)
za moji punčki
Njenih rok ali nog?
Ali morda glasu?
Oči ne. Vedno je hitela, sklonjena.
Roke rdeče, noge hrapave in s trdo kožo
Kot v Kralju sladoleda
mi oblika njene počasne smrti
omogoča da jo zdaj priklicujem, živo mrličko:
»Domačinke so,« je pravila, »ko smo mi prišli iz Domovine,
obrisale pod
in z isto krpo so pobrisale mizo.«
V tej kratki davni zgodbi (saj se je tudi ona rodila tukaj,
torej jo je morala slišati od svoje mame?)
se skriva credo
s trdo kožo kot njene pete
rdeč kot koža na njenih rokah
osredotočen kot njen pogled
z umom, ki stalno pripravlja prtljago za kam drugam.
Hiše so se bleščale, dvorišča so bila zdrgnjena, kamen tisočkrat pometen,
noge moških umite v lavorju, njihovi odstriženi nohti
na brisači (videla sem, kako se sklanja, samo njen hrbet)
govorila je: »Kakšna trma, ves svet bi se lahko
na novo rodil iz našega rodu.« »Obleka,« je govorila, »pokrpana,
ampak čista, čista«,
oči večno hitijo, spuščene, noge z žulji, polomljeni nohti,
utrujenost – plimovanje, utrujenost – luna, utrujenost – življenje
na moji koži lahko v vsaki pori, vsaki tetivi na pritisk
slišiš in vidiš ta credo. Prenašalka sem, od rojstva.
Nekega jutra so vsi odšli od doma
in mi pustili svojo zapuščino v posteljah
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v kopalnici v kuhinji – na srečo nisem imela vrta! –
snela sem s stene
mali sesalec za drobtine
tega ki ga daš polniti in sesa majhne količine
ne da bi ti uničeval roke križ in zapestja
in sem posesala vse v enem zamahu.
Nisem bila v domovini, to naj se ve.
Čas je za spati, srčka, pozno je.
*

CREDO

(ἐδῶ ὡς νανούρισμα)
γιά τά κορίτσια μου
Τά χέρια ἤ τά πόδια της;
Ἤ μήπως τή φωνή;
Τά μάτια ὄχι. Πάντα ἦταν σέ κίνηση, σκυφτή.
Τά χέρια κόκκινα τά πόδια ξεφτισμένα καί χοντρόπετσα
Ὅπως στόν «Αὐτοκράτορα τοῦ παγωτοῦ»
τό εἶδος τοῦ ἀργοῦ θανάτου της
μοῦ ἐπιτρέπει νά τή μνημονεύω τώρα, νεκροζώντανη:
«Οἱ ντόπιες», ἔλεγε, «σάν ἤρθαμε ἐμεῖς ἀπ’ τήν Πατρίδα,
σκουπίζανε τό πάτωμα
καί μέ τήν ἴδια σκούπα σκουπίζαν τό τραπέζι».
Στή σύντομη ἐτούτη ἀναδιήγηση (ἀφοῦ κι αὐτή γεννήθηκε ἐδῶ,
θά πρέπει ἄρα νά τήν εἶχε ἀκούσει ἀπό τή μάνα της;)
κρύβεται ἕνα credo
σκληρόπετσο ὅπως οἱ φτέρνες της
κόκκινο σάν τό δέρμα τῶν χεριῶν της
προσηλωμένο σάν τό βλέμμα της
μέ τό μυαλό διαρκῶς νά ἑτοιμάζει ἀποσκευές γιά κάπου ἀλλοῦ.
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Τά σπίτια λάμπαν, οἱ αὐλές τριμμένες, ἡ πέτρα χιλιοσκουπισμένη,
τά πόδια τῶν ἀντρῶν πλυμένα στή λεκάνη, τά νύχια τους κομμένα
στήν πετσέτα (τήν ἔβλεπα νά σκύβει, τή ράχη της μονάχα)
ἔλεγε, «τόσο πεῖσμα, ὅλος ὁ κόσμος θά μποροῦσε
νά ξαναγεννηθεῖ ἀπό τή ράτσα μας» «τά ροῦχα» ἔλεγε «μπαλωμένα
ὅμως καθαρά, καθαρά»,
μάτια ἀεικίνητα, σκυμμένα, πόδια μέ κάλους, μισοβγαλμένα νύχια,
μιά κούραση-παλίρροια, μιά κούραση-σελήνη, μιά κούραση-ζωή
στό δέρμα μου μπορεῖς σέ κάθε πόρο, σέ κάθε τένοντα πιέζοντας
ν’ ἀκούσεις καί νά δεῖς αὐτό τό credo. Εἶμαι φορέας, ἐκ γενετῆς.
Ἕνα πρωί εἴχανε φύγει ὅλοι ἀπ’ τό σπίτι
ἀφήνοντάς μου τά κατάλοιπά τους στά κρεβάτια
στήν τουαλέτα στήν κουζίνα –δέν εἶχα κῆπο, εὐτυχῶς!–
ξεκρέμασα ἀπ’ τόν τοῖχο
ἐκεῖνο τό ἠλεκτρικό σκουπάκι γιά τά ψίχουλα
ἐκεῖνο πού φορτίζει καί ρουφᾶ μικροποσότητες
χωρίς νά σοῦ τσακίζει χέρια μέσες καί καρπούς
καί σκούπισα τά πάντα μέ τή μιά.
Δέν ἤμουν στήν πατρίδα, αὐτό νά λέγεται.
Ὥρα γιά ὕπνο, γλύκες, εἶν’ ἀργά.
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*

CESARJEVA NOVA OBLAČILA (PRIREDBA)
I.
Kot vemo
iz vsem znane pravljice
je bil cesar vedno nag.
Samo, da so stvari potekale malce drugače.
Zares se je prikazal povsem nag
na neki uradni paradi
ampak ne zato ker bi ga morda prevaral
kakšen slepar.
Njegova golota, ki so zanjo dobro vedeli on sam in vsi okrog njega
je bila orodje oblasti.
Z njo je ponižal vse:
in ker so ga gledali takega kot ga niso hoteli
in ker so pričali obratno.
Potem pa bi nekega dne tisti otrok
skoraj vse spodminiral!
Tako gre to vedno.
Dovolj je, da si to nekdo prvi upa
– pa tudi če je otrok.
Potem mu sledijo drugi.
II.
Kardinal
je bil moder mož.
Že res, da je
vsako jutro praznil
92

Maria Topali / Iz grščine prev. Lara Unuk / Nominirano za Lirikonov zlat 2016

šefovo kahlo
ampak drugače je končal
drag študij in je bil zelo mogočen.
Počakal je, da se je polegla prva burja.
Prišlo je do nemirov, postavili so barikade.
Kardinal se je pogajal,
razdajal je denar, obljube.
Zadeve so se umirile.
Sčasoma je začela bledeti
podoba herojskega otroka.
V končni fazi, kdo pa je sploh bil?
Otrok in da bi opozarjal
da smo se do tedaj vsi brez izjeme podrejali?
Začele so se govorice,
da je bil otrok domišljavec.
Zlonameren in plehek in zanemarjen
– »res pa je, da je bil cesar nag« –
pa je bil stalni refren.
Dokler ni nekdo (kasneje je bil na svojem področju deležen
/ odlikovanj in časti)
rekel, v neki gostilni, nekega večera:
»Jaz pa se spomnim, da je imel na sebi nogavice.«
Takrat je dodal še nekdo drug: »Jaz tudi! Nekaj se mi dozdeva,
/ a niso bile modre?«
Tako so postopoma na novo ustanovili
iz niča
celo cesarjevo opravo
in srečno so živeli.
(ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΡΟΥΧΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ (ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ) I., II.)
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ZIMSKI PLAVALEC
Eteokles in Polinejk sta se poklala med sabo.
Antigona je bila živa zazidana.
Ismena je prijela očeta za roko
in skupaj z njim odšla.
Tretji Ojdipov sin je ostal v mestu.
Veliko se je učil, resno študiral.
Ukvarjal se je s kupom športnih disciplin.
Bil je družaben, ampak brez pretiravanja.
Njegova velika ljubezen je bila učenost.
Postal je desna roka vseh kasnejših kraljev.
Poročil se je z njihovimi hčerami.
Sam je postal kralj v kritičnih, prehodnih
obdobjih.
Ni vodil nobenih vojn.
Vedno je bil velikodušen do moških in do žensk.
Ni pel, vendar je redno hodil
na koncerte. Diskretno je oboževal pevke.
Nikoli ni uporabljal besed, kot je »obožujem«.
Veliko žensk bi mu z veseljem položilo
svoj beli vrat na kolena.
Částile bi mu kri, da mu podarijo malo barve.
Ampak on se je smehljal božal jih je po laseh.
Čvrst v svojih mislih.
Neprediren.
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Na kraj pameti ti ne bi padlo, če bi ga poznal.
Da je ta moški sesal žgočo temo.
Iz prekrasnih Jokastinih prsi.
(Ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΣ)

*

SEN NA SINJEM OZADJU
… spuščaj se v sebi po stopnicah
in ugašaj luči.
In tudi če jih ne ugasneš,
spet boš naletel le na temo.
In potem globlje, na bolj gosto temo,
kot v zmajevem brlogu.
Jaz, sveti Jurij, bom osvobodil Zlatolasko,
ki jo držim v ujetništvu v svojem drobovju
jaz, Zmaj.
(ΕΝΥΠΝΙΟΝ ΣΕ ΓΑΛΑΖΙΟ ΦΟΝΤΟ)
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Avgust
Jesen se z vetrom in ognjem dotika
zelenega obrisa drevja.
Rdeča ljubezen, razbita na tleh,
polna semen.
Ponoči straši hrup nenehnih priprav za popotovanje.
V nekaj urah se razbohoti in oveni vrtnica
naslednjega poletja (stvari spuščajo
zadnje sokove,
da bi
lahko potovale suhe in lahkotne). Svoboda,
ki je bila sicer noževa konica, je postala ubogljiv
par
copatov, ki objemajo tvoja stopala. Prijateljsko. Tvoja večno
neobvladljiva
stopala. Preden dokončno umrejo,
bodo v druga stopala prelila svoj nemir.
Eni pravijo: Skloni se, da gre čas nad tabo,
da ti ne oplazi hrbta s svojimi ostmi.
Drugi pravijo: Skloni se in se hitro splazi pod časom,
dokler spi, da te ne začuti.
Čas veseljači v svojem brlogu na gori nasproti,
golta živo
drobnico, pobriše kri, malo zadrema, glasno smrči,
spodaj pod
rdečim očesom antene.
Z njegovim kratkim smrčanjem se uglašujejo tapani in gosli dokler
se nenadoma
ne zbudi in se ne neha, tako kot se je začela, veselica.
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Ujameš avgust v gola ramena in gledaš,
kako
se topi na dnu kozarca: noče še umreti ta
dan.
Kastaniá, 7. avgust 2001
(Αύγουστος)

*
(Penelopina rapsodija)
Jezi se na moške,
ki gledajo lepe noge, toda moški
ne morejo drugače, ker so zrasli
ob slovnici preteklosti
in če jo zavržejo, bi tvegali,
da povsem izgubijo besede: kdo pa si ti?
da jim praviš »mutci«? in kdo
neki te je mazilil za »Oznanjevalko Nove slovnice«?
K vragu z besedami in pogledi:
vse to je perje v vetru, brez kosti in brez krvi,
brez vode in brez skale. Osredotoči se nizko:
rodovitno blato se pogovarja s Soncem,
tu so tvoja stopala, tu je tvoja glava.
Ljudje, tako debeli kot suhi,
so tenke niti: ne morejo dati prav ali narobe.
Če izstopimo celo iz Materine ljubezni,
bomo spoznali zaželeni prostor* Prisrčne
čestitke! Konec je z žalostjo: Materina ljubezen
je vir vseh bridkosti (čeprav je po neki,
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sicer zastareli, teoriji vir vseh bridkosti,
nasprotno, njena odsotnost). Naj torej kdo prežene
te lenobne krave iz mojih misli,
krava-Indija, biftek-Evropa, vzšel je nov
svet. oh, what a joy! Moški pa ti še naprej
grejo na živce, ko z očmi požirajo tvoje lepe noge,
kot bi bile bifteki. In kdo ti bo zdaj rekel »moja vila«
v Metuljevi slovnici, kdo
te bo občutil s krili kačjega pastirja, kdo
bo pokleknil in kdo
bo potem stal pokončen pred teboj
in v kateri govorici te bo nagovoril?
Poezija se utaplja v tvoji tesnobi. kot
črno-rumena osa v negibnih globinah
temne osvežilne pijače.

*imenovan tudi »praznina« in »pusta dežela« v pobožnejših časih.
(Η ΡΑΨΩΔΙΑ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ)
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Iz novejše grške poezije

Haris Psarras
(1982)

Iz grščine prevedla
LARA UNUK
Nominirano za Lirikonov zlat 2016
101

Grški pesnik Haris Psarras (1982, Atene) je študiral pravo
v Atenah, na Oxfordu in v Edinburghu. Izdal je naslednje pesniške zbirke: Dejanske biti (2012), Slava brezbrižnosti (2008), V objemu
kroga (2004) in Ročne vžigalice (2002). Njegove pesmi so vključene
v številne antologije, mdr. v Grško pesništvo 20. stoletja (2008) in v
30 pod 30: Trideset pesnikov pod trideset let (2011). Piše tudi kratko
prozo, eseje in literarne kritike ter prevaja. Njegove pesmi so bile prevedene v angleščino, francoščino, nemščino in romunščino. – (L. U.)
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Okrasna usoda
Dim se ne zatika v veje
z roko tipa višje
drevo je bil ogenj
preden so pokurili vžigalice
s prsti se hoče dotakniti
svetloba je bil ogenj, sama svetloba
dotika se zvezd
ne bere iz zvezd
pepel uma v nastajanju
znamenja v kartah
ko polagaš vse nižje
fanta in srce
ali po členu druga zemlja, nebo
premični cilj
z bobnenjem padajo v kamin
nedolžno se smodijo
zvezde in jaz čisto zraven
toplota požar oboje
listki dima v drevju
požigajo sonce da bi
osupnili preden partija
naključja spusti trepalnice.
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Τύχη διακοσμητική
Δε σκαλώνει ο καπνός στα κλαδιά
με το χέρι του ψαύει πιο πάνω
ήταν δέντρο η φωτιά
πριν ξοφλήσουν τα σπίρτα
με τα δάχτυλα πάει ν’ αγγίξει
ήταν φως η φωτιά, όλο φως
ακουμπάει τ’ αστέρια
δε διαβάζει τ’ αστέρια
στάχτες νου εν προόδω
οιωνοί στα χαρτιά
ρίχνοντας ολοένα βαθύτερα
το βαλέ και την κούπα
ή κατ’ άρθρο άλλη γη, ουρανός
ο κινούμενος στόχος
μ’ ένα γδούπο βουτάνε στο τζάκι
τσουρουφλίζονται άπραγα
τα αστέρια κι εγώ δίπλα δίπλα
ζεστασιά πυρκαγιά και τα δύο
φυλλαράκια καπνού μες στα δέντρα
πυρπολούνε τον ήλιο για να
ξαφνιαστούν προτού κλείσει η παρτίδα
του τυχαίου τα βλέφαρα.
(Okrasna usoda)
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Pisma so drugo življenje
Na poštne nabiralnike se je obesil čas.
Nihče se ne ozira name, je pomislil
mrtvi pismonoša
sin neke naše ženske
in neznanega očeta.
Vsi nekaj hočejo.
Golobi gledajo pisma
ki jim na belem
visijo vratu
kot dešifriranja
teže obstoja.
Res jim otežujejo prhutanje
in postaja motno
neritmično
ko imajo pisma
pred očmi in jih ne
morejo prebrati
ko stoji skala tam
kjer je piščalka petelinček puščala
dih
duši ga napisana skala.
Od tod naprej poprime za delo
mrtvi pismonoša.
Življenje ga je naučilo pisem
naslovi imen
igračka je v njegovih prstih.
S pravočasnim gibom
odvrže čas daleč stran
začne odpirati
poštne nabiralnike.
Čas se vrne
tokrat se obesi nanj
spusti ga noter pri zadnjih vratih
ga znova privede v življenje
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zaprte kuverte so te
ki bodo slišale njegov prvi jok.
(Τα γράμματα η δεύτερη ζωή)

*
Whitman in žabe
Pesnik šotori na bregu jezera
ob temnozelenih vodah, na njihovi gladini
so ideje čist kristal zlivajo se in se kažejo
svobode, neodvisnosti, narod v izdelavi
on spet pakira himno
in nekaj žab njegovih sostanovalk tam okrog
ne kakšne resne dvoživke, skoraj paglavci
moli in tudi če njihovo regljanje
ne dosega višine molitve
molijo da bi padel, ne Muza
v fatamorgano jezera,
ampak pesnik v vodo
da bi ostala nedotaknjena večna pesem.
(O Whitman και οι βάτραχοι)
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Meritveni laboratorij
Sem v laboratoriju kjer smo
izvajali meritve.
Razbili so se termometri
barometer je padel
na karti je oblak
obstal ne vidim
pred očmi, vržem
globus.
Tukaj predpostavka, tam
z razširitvijo interpretacije potrditev
izraža
s črkami in ne s ciframi
to stalno temperaturo.
Kar naj bo najbolj zadeta napoved
tega kar nas čaka
zamolk, naravnost iz
najpristnejše nevednosti se zdi da plane.
Odprem okna
in že letimo tudi mi
saj se tla spodmikajo
mečemo tudi inštrumente zemlji za poroštvo.
Raje z rokami v žepih kot
da pred seizmografi
mrtvih
strižemo nohte.
(Η αίθουσα της μέτρησης)
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Joyce
Devet mesecev je Joyce nosila
v svojem telesu pustoto
njena maternica jo je hranila
in še in še je objemala poljubljala
čilo samoto.
»Tuj otrok dih v pljučih naj mu zamre.«
Ni še dopolnila štirih let, spomnim se
bilo je za božič, oče
ji je podaril žogico
in plastični voziček.
»Z žogico boš ciljala v sonce
da ga sklatiš mala
da najdeš življenje da ga pelješ na sprehod. V voziček
boš dajala svojega otroka, našega otročka, Joyce
da se ti ne zmoči in spremeni
kadar nebo
s kapljami napaja zemljo
in si jo vzame.«
Je govoril oče se smejal. Leta
kot senca v dežju, ki ga je imel rad,
toda Joyce je spravila svojega očeta v jok
kasneje ga je povsem dotolkla
kot bi ga vzelo morje.
»Bila je zla preden se je rodila
mrtva preden je umrla.«
Pred kratkim sem slučajno videl
očeta Joyce v gozdu
kot otrok spi pod krošnjami
in ne brigajo ga več ptiči niti oblaki
ki so bežali stran da bi prepustili
svoj prostor soncu
in so odnašali daleč proč od njega dež
in so odnašali dežek.
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Iz novejše makedonske poezije

Mitko Apostolov
(1987)

Iz makedonščine prevedla
LARA MIHOVILOVIĆ
Nominirano za Lirikonov zlat 2016
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Mitko Apostolov (1987, Tetovo); diplomiral na Strojni fakulteti v Skopju. Poezijo in prozo je sprva objavljal na blogu mitkoto.blog.mk, trenutno pa je dejaven na blogu beleshki.wordpress.
com. Njegove pesmi so bile objavljene revijalno in v antologiji sodobne makedonske poezije 100.000 Poeti za promena (100.000 Poetov za spremembo, 2015). Sodeluje na pesniških večerih Astalni
proekcii. Pripravlja svojo prvo pesniško zbirko z naslovom Сега
силно ќе заврне (Začelo bo močno deževati). – (L. M.)

O prevajalki

Lara Mihovilović (1987, Ljubljana), diplomantka hrvaškega, srbskega in makedonskega jezika s književnostmi.
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***
videl te bom, imel te bom in pustil te bom. Prišlo bo do velikega
					
/ preseljevanja narodov.
predvidel bom kje si in kdaj si.
pripadala boš vsepovsod,
pripadala boš vedno,
pripadala boš vsakomur in
pripadala boš vsepovsod vedno vsakomur in boš nikogaršnja svoboda.
nebo bo ponoči trpelo solze, saj obožuješ dež medtem ko potuješ.
potovala pa boš dvakrat pred polnočjo,
občasno boš sanjala o domu, doma pa hrepenela po nemiru.
svoj potni list boš skrivala v predalu, ki je najbližje vratom
tam bo nekaj pokrpalo tvoj obraz z mojim dokumentom.
Tik preden me bodo tvoji prijeli zaradi moje ljubezni do tvoje ljubezni
preden se me bodo moji javno odrekli zaradi njihove ljubezni do ljubezni
							
/ moje ljubezni;
preden bodo s strelom podrli odklenjena vrata …
bom predvidel kje si in kdaj si
in z vrtenjem
mi bo le prst na zemljevidu pokazal, da misel nate skrajša svet za
/ eno potovanje.
(* * *, pesem iz nastajajoče prve pesniške zbirke)
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***
ќе те видам, ќе те имам и ќе те пуштам. Ќе се случи
/ најголемата преселба на народите.
ќе претпоставувам каде си и кога си.
ќе припаѓаш секаде,
ќе припаѓаш секогаш,
ќе припаѓаш секому и
ќе припаѓаш секаде секогаш секому и ќе си ничија слобода.
небото ноќум ќе трпи солза зошто сакаш дожд додека патуваш.
а ќе патуваш два пати пред полноќ,
привремено ќе сонуваш за дом, а во домот ќе чезнееш за немир.
ќе го криеш својот пасош во фиоката што е најблиску до вратата
ваму нешто ќе го крпи твоето лице врз моето досие.
Непосредно пред да ме уапсат твоите поради мојата љубов
/ за твојата љубов
пред моите јавно да се одречат од мене поради нивната љубов
/ за љубовта на мојата љубов;
пред да ја турнат отклучената врата со стрелба …
ќе претпоставам каде си и кога си,
и вртејќи,
само со нокт глобусот ќе ми покаже дека мислата за тебе го
/ скусува светот за
едно патување.
( * * *)
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Zakaj pa ne
Kot strela z jasnega bom našel rešitev in te bom imel.
Neprimerljivo.
Vsak sončni zahod bo umiral v negotovo noč.
Skrojil bom obleko za tvoje oči in te bom imel.
Vsak črn demon je iz božje kovine skovan.
Zgradil sem stolp in zapor za tujce.
Vse kar je lepo bo trajalo večno.
Podpisal sem pogodbo s hudičem, ker te bom imel.
Obraz je zid duše.
Vsaka pot, vsaka ulica se konča v toploti.
Imel te bom.
(Зошто да не, pesem iz nastajajoče prve pesniške zbirke)

*

Зошто да не
Ќе те откријам од злато и ѕвезди и ќе те имам.
Безпримерно.
Секое зајдисонце ќе умира во несигурна ноќ.
Ќе скројам облека за твоите очи и ќе те имам.
Секој црн демон е искован од божји метал.
Изградив кула и затвор за туѓинци.
Сé што е убаво ќе трае вечно.
Направив магија и мастило со ѓаволот зошто ќе те имам.
Лицето е ѕид за душата.
Секој пат, секоја улица завршува во топлина.
Ќе те имам.
(Zakaj pa ne)
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Od enega časa do drugega
V življenju imaš pravico le do ene prave ljubezni.
Na koncu boš ugotovil, da nimaš časa.
***
Kako dobro sem se spominjal tebe preden sem te pozabil.
Zdaj se spominjam le koliko se spominjam spominov.
Pomnim le;
Bolj kot se spominjam spominov,
bolj te pozabljam.
(Од едно време до друго, pesem iz nastajajoče prve pesniške zbirke)

*

Од едно време до друго
Имаш право на само една вистинска љубов во животот.
На крајот ќе сфатиш дека немаш време.
***
Колку многу добро се сеќавав на тебе пред да те заборавам.
Сега само се сеќавам колку се сеќавам на сеќавањата.
Сетив дека;
Колку повеќе се сеќавам на сеќавањата,
сé повеќе те заборавам.
(Od enega časa do drugega)
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Prazna pesem
V tej travi:
le nedostojni koščki ostarele noči,
nedavno usmrčene zvezde, prah in belina.
Lubje bo zgnilo. Brez listja.
Ni cveta, vetra niti perja.
Ni (…)
Ni številnih majhnih reči.
Pod tem ognjem:
Ko bi videl morje
bi skrojil nepotrebne razloge da obstajam
in bi obstajal na bregovih peska
in bi jokal s suhim soncem
in bi (…)
in potem bi odšel.
Na tej zemlji:
Me bo nekoč zbudil sneg.
Uspavali me bodo lasje. Sanjal bom ljubezen.
Nekoč bom sanjal reke.
Nekoč (…)
Nekoč breg. Nikoli mir.
Nasproti tega vetra:
Preteklost iz zlata.
Pesmi od ljudi. (…)
(Празна песна, pesem iz nastajajoče prve pesniške zbirke)
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Zakaj ne bi bila noč?
In naj bo noč!
Položil bom budnost in ustnice na tvojo belino (ti molči)
iz strahu pred očmi in vonjem v laseh (zamiži)
poljubljal sem le da bi ljubil, kakor zvezda – mrak.
***
Vstani z rjuhe! Vstani, lepotica,
ljubezenski vzdih pričakuje mir, in tako (poljubi me),
pridi v tem dnevu, vrini se s svojo (…)
nočno šminko, v moj človeški vonj.
***
Naj bo noč.
(Зошто да не биде ноќ?, pesem iz nastajajoče prve pesniške zbirke)
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Iz novejše makedonske poezije

Snežana Stojčevska
(1980)

Iz makedonščine prevedla
LARA MIHOVILOVIĆ
Nominirano za Lirikonov zlat 2016
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Snežana Stojčevska (1980, Skopje); diplomirala iz pedagogike na FF v Skopju. Poezijo je najprej objavljala na svojem blogu
sneznobela.blog.mk. Gostovala je na več pesniških festivalih, mdr.
Noč brez interpunkcij (Struški večeri poezije, 2011 in 2013), Pesniški večer v Velestovem (2013), Mlade rime v Ljubljani (2014) idr.
– Njen knjižni prvenec Шеќер по подот (Sladkor na tleh) je izšel
leta 2012. Z drugo knjigo Под нулата (Pod nulo) je leta 2013 prejela nagrado Beli Mugri, nagrado za najboljši pesniški prvenec za
mlade avtorje. Leta 2015 je izšla njena tretja pesniška zbirka Модри
фантазии (Modre fantazije). Objavlja v različnih literarnih revijah
in na spletnih straneh. – (L. M.)
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Princeska
Kakor princeska na zrnu graha
nemirno sem spala.
Zbudila sem se z bolečino v hrbtu.
Pod vzglavnikom zataknjena beseda,
Štrli.
(Принцеза, iz zbirke Модри фантазии, 2015 )

*

Принцеза
Како принцеза на зрно грашок
немирно спиев.
Се разбудив со болка во грбот.
Под душекот заглавен збор,
Штрчи.
(Princeska)

121

Snežana Stojčevska / Iz makedonščine prev. Lara Mihovilović / Nominirano za Lirikonov zlat 2016

Nespečnost
Zbudile so se že zdavnaj odsanjane strasti,
speče pa prebujene zveri so kot žela, ki
rjovijo,
grmijo,
v notranjosti.
Te roke …
roke vse pogosteje dišijo po tebi.
Koraki sami naju vlečejo
mene k tebi …
tebe k meni …
Na pol poti me ugrizni v bedro
strastno goltaj koščke živega mesa
krvavega.
Pribij nato to radost
kajti slej ko prej bo kulminirala
in bo bolela, spet,
čisto tako kakor veš, da mi paše.
V teh junijskih nočeh ne spim dobro
zaradi vročine
pa kako naj sploh spim
s toliko snega na trepalnicah?
Z dlanjo zakrivam nos
in te vdihujem …
Vdihujem …
velike požirke
spominov.
(Несоница, zbirka Модри фантазии, 2015)
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Несоница
Се разбудија одамна отсонувани страсти
заспани, па разбудени ѕверови
рикаат,
грмат,
осила во утробата.
Рацеве …
рацеве се почесто ми мирисаат на тебе.
Чекорите сами не влечат
јас кон тебе …
ти кон мене …
На половина пат гризни ми од бутината
страсно голтајќи парчиња живо месо
крваво.
Распни ја потем оваа радост
оти кога тогаш ќе кулминира
и ќе боли, пак,
баш како што знаеш дека сакам.
Во овие јунски ноќи не спијам добро
од жештината
а и како да спијам
со толку снег на трепките?
Со дланката го прекривам носот
и те дишам …
Дишам …
големи голтки
сеќавања.
(Nespečnost)
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Brez sape
Vsako noč padam v sen
tako kot padam v tvoj objem
se spominjam tvojega hipnotiziranega glasu,
ki mi pravi – življenje je lepo Snežka,
le moraš ga znati uživati.
Potem mi pridigaš o hedonizmu
medtem ko me gledaš v oči
se sprašuješ, se da ukrotiti to čudo.
Da se ukrotiti – pravim
ampak najprej moraš ubiti mazohizem v meni,
s poljubom
mi obračaš oči
in padam
se topim
tonem
se izgubljam
izgubljam
ljubim …
(Без здив, zbirka Под нулата, 2013)
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Без здив
Сeкоја ноќ пропаѓам во сон
како што пропаѓам во твојата прегратка
се присетувам на твојот хипнотизирачки глас
ми вели – животот е убав Снешка,
само треба да знаеш да го уживаш.
Потоа ми проповедаш хедонизам
додека ме гледаш во очи
се прашуваш се скротува ли ова чудо.
Се скротува – ти велам
само прво треба да го убиеш мазохизмот во мене
со бакнеж
ми ги превртуваш очите
и пропаѓам
се топам
тонам
се губам
губам
љубам …
(Brez sape)
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Daj mi čas
Izven te realnosti
v nekem vesolju vzporednem
morda popoln sva par.
V nekem vesolju paralelnem
imava nad kaminom v dnevni
sliko v okvirju.
V tem sva le hipna slika
v izložbah mimo katerih greva.
(Дај ми време)

*

Genetika
babici N.,
nečakinji N.

Geni so božanska stvar
navdušujejo me z natančnostjo
vsakič ko pogledam svojo nečakinjo
v ogledalu preteklosti vidim sebe.
Nanjo se ne morem jeziti
občutek imam da se jezim nase
kot majhno.
S svojo babico ne morem biti nemila.
Lepa si ji rečem pred odhodom
in jo poljubim na lice.
Budala ena, stara sem – mi reče
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in se nasmehne z istimi zelenimi očmi
pod brki.
Ne morem da ne bi opazila podobnosti
kakor da se opazujem v zrcalu prihodnosti.
(Генетика)
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Iz novejše srbske poezije

Dragan Jovanović Danilov
(1960)

Iz srbščine prevedla
MATEJA KOMEL SNOJ
Nominirano za Lirikonov zlat 2016
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Dragan Jovanović Danilov (1960, Požega) spada med najbolj znane sodobne srbske pesnike. Izdal je pesniške zbirke Evharistija (Euharistija, 1990), Uganke noči (Enigme noći, 1991), Pentagram
srca (1992), Hiša Bachove glasbe (Kuća Bahove muzike, 1993), Živi
pergament (1994), Evropa pod snegom (1995), Pankr(e)ator (Pantokr(e)ator, 1997), Južni alkoholi (Alkoholi sa juga, 1999), Koncert za
nikogar (Koncert za nikog, 2001), Homer predmestja (Homer predgrađa, 2003), Gnezdo nad prepadom (Gnezdo nad ponorom, 2005),
Peščeni spomini (Memoari peska, 2008), Vino z vulkana (Vino sa vulkana, 2012 – avtorski izbor) in Simetrija vrtinca (Simetrija vrtloga,
2014). Kot pisatelj se je predstavil z romani Almanah peščenih sipin
(Almanah peščanih dina, 1996), Ikonostas na koncu sveta (Ikonostas
na kraju sveta, 1998), Moje natančne napovedi (Moja tačna previđanja, 2010) in Valovi beograjskega morja (Talasi beogradskog mora,
2014) ter z avtopoetičnimi eseji v zbirki Srce oceana (Srce okeana,
1999). Je reden gost domačih in mednarodnih pesniških festivalov ter dobitnik tako rekoč vseh srbskih in dveh mednarodnih literarnih nagrad. Njegove pesniške zbirke so prevedene v angleški,
francoski, nemški, italijanski, grški, bolgarski, slovaški, madžarski,
romunski in makedonski jezik.
Dragan Jovanović Danilov pesni na sledi izročila najvišje evropske poezije, kakršno so nam zapustili Novalis, Kavafis ali Celan. Že
njegova prva pesniška zbirka, Evharistija, je zbudila pozornost s
posebno simbolno govorico. Čeprav Danilov upesnjuje izkušnjo sodobnega človeka, mnogi kritiki tudi v njegovih poznejših zbirkah
prepoznavajo »staromodno« estetsko dovršenost in nekakšen romantični pridih. Imenujejo ga »pesnik luči« in ne »pesnik zrcala«.
Svoje početje sam opisuje takole: »Biti pesnik pomeni biti nepodkupljiv, pobožen in zaljubljen v jezik. Kajti poezija je sveti balast v
jeziku. […] Čeprav sem se povsem posvetil branju in pisanju, kakor
se reče, od jutra do mraka, priznam, da o tem, kar pišem, vem zelo
malo, pravzaprav nič.« Ali nekje drugje: »Moj ideal je, da bralec
požira tekst, tako kot ljubimci požirajo besede iz ljubljenih ust.« –
Prevedene pesmi so iz zbirke Vino z vulkana. – (M. K. S.)
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O prevajalki

Mateja Komel Snoj (1966) je univ. literarna komparativistka. Bila je novinarka in urednica kulturnega uredništva časopisa
Slovenec. Kot literarna kritičarka je sodelovala z revijami Literatura, Sodobnost, Tretji dan idr. Bila je ravnateljica Slovanske knjižnice
ter Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Je avtorica spominske monografije o pisatelju Lojzetu Kovačiču Fragmenti o prišleku
(2008). Doslej je prevedla kratke zgodbe (Miljenko Jergović, Ksaver
Šandor Gjalski, Paul Auster, Truman Capote), ki bodo knjižno objavljene konec leta 2016.
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Davno izgovorjene besede
Ne govorim z besedami, temveč z molčanjem,
za katerega potrebujem odmev.
Ogledalo je moj zastrašujoče molčeč
sogovornik, moja obveščenost pa
tako popolna, da takoj pozabljam,
kar se je malo prej zgodilo in
kateri stavek sem izrekel.
Toda naše davno izgovorjene besede
se vračajo k nam iz globokih sotesk,
z gorskih vrhov, prekritih s snegom,
iz pokrajin, ki so postale nenaseljive,
in, bogme, iz šumečega mestnega vrenja,
zgrožene nad spoznanjem, da še vedno obstajamo
v nekem kotičku mesta.
Naše davno izgovorjene besede nas obiskujejo
vsako noč, dvigajoče se na površje iz temnih brezen,
ker nas hočejo poročiti z nami samimi.
Toda mi ne moremo slišati, kar smo izrekli,
niti vedeti, zakaj smo še vedno tu, ob zastoru,
ki ga na polodprtem oknu vrtinči veter
in prinaša listje, na katero ne bomo nikoli
napisali svetih knjig.
(Davno izgovorene reči)
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Davno izgovorene reči
Ne govorim rečima već ćutanjem
za koje mi je potreban odjek.
Ogledalo je moj sagovornik
zastrašujuće ćutljiv, a moja obaveštenost
toliko savršena da odmah zaboravljam
šta se maločas dogodilo i koja je rečenica
napustila moja usta.
Ali, naše se davno izgovorene reči
nama vraćaju iz dubokih klanaca,
sa planinskih vrhova prekrivenih snegom,
iz predela koji su postali nenastanjivi
i, dabome, iz šumnog gradskog vrenja,
užasnute saznanjem da još uvek postojimo
u nekom kutku grada.
Naše nas davno izgovorene reči posećuju
svake noći, izranjajući iz tamnih bezdana,
hoteći da nas venčaju sa nama samima.
Ali mi ne možemo čuti ono što smo izrekli,
niti znati zašto smo još uvek ovde kraj zavese
koju na poluotvorenom prozoru vetar povija,
donoseći lišće na kome nikada nećemo
napisati svete knjige.
(Davno izgovorjene besede)
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Srce
Mi smo srca, ki jih ustvarja Bog
v svoji zgovorni tišini.
Izmučena in ponižna srca.
Srca, oropana zemeljske ljubezni.
Neslišna srca in zvezdnata srca.
Kamnita srca in srca, ki gorijo,
ker je v njih pravkar udarila strela.
Srce je čudovit neizčrpen muzej.
Lahko je tudi pust otok.
Za srčnimi zaklopkami se skriva
ves biblijski sprevod.
Ženska, ki te ljubi, kotali tvoje
srce v skrit ljubezenski kot,
od koder izplavlja iz sveta.
V nosečnici, ki nosi dvojčka, utripajo
tri srca. Žabec, ki sedi na robu mlake
kot Buda, ima srce. Slepi mucki,
podobni lepljivim popkom, spijo
na oknu ob lončku s pelargonijo –
tudi oni imajo srce. Pa zajček v snegu.
In krokar na ledini. Tudi miš ima
srčno zaklopko. Kar si iskal
v daljavi, si našel tu, v bližini.
Srce je organ vida; votlina, ki sprejema
vse odmeve, da v njej dolgo trajajo.
V srcu konec sklepa krog z začetkom.
Tudi v krsti boš s svojim
srcem, ugasnjenim kot zvezda.
Kajti srce v vsem prepoznava samo sebe.
Žito gre v klas, ženska doji otroka,
tvoje srce pa ti pravi: nedelja je, noč.
Bodi z menoj. Ne odhajaj od tod.
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Srce
Mi smo srca koja Bog stvara
u svojoj elokventnoj tišini.
Napaćena i ponizna srca.
Srca lišena zemaljske ljubavi.
Nečujna srca i srca zvezdana.
Kamena srca i srca koja gore
jer je u njih upravo udario grom.
Srce je divni, neiscrpni muzej.
Ono može biti i pusto ostrvo.
Čitava jedna biblijska povorka
iza srčanih zalistaka se skriva.
Žena koja te voli kotrlja tvoje
srce do skrivenog ljubavnog kuta
odakle se isplovljava van sveta.
U trudnici koja nosi blizance damaraju
tri srca. Žabac što sedi na obali bare
kao Buda, ima srce. Slepi mačići
nalik na lepljive pupoljke spavaju
u prozoru kraj saksije s muškatlom –
i oni imaju srce. I zečić u snegu.
I gavran na ledini. I miš ima
srčanu sklopku. Što si u daljini
tražio, tu, u blizini, si pronašao.
Srce je organ vida; spilja koja sve odjeke
prima u sebe da tamo dugo traju.
U srcu kraj s početkom zatvara krug.
I u mrtvačkom sanduku bićeš sa svojim
srcem, ugašenim poput zvezde.
Jer, srce u svemu prepoznaje sebe.
Žito klasa, žena doji svoje dete,
a tvoje srce ti kaže: nedelja je, noć.
Budi sa mnom. Ne izlazi odavde.
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Dlani
Tvoji dolgi tanki prsti,
rojeni iz ljubezni med harfo in vodo,
se me vselej dotikajo prvič.
Tvoji prsti, na katerih konicah
so še neizgovorjene besede,
se nikoli ne mudijo na enem samem kraju,
temveč se selijo skupaj z vetrom.
Tvoje tople dlani
v trenutku, ko dogoreva dan –
koliko nepremišljenega poguma
je v njih?
Ve se ne znate lahkotno
pogovarjati: v velikih globinah,
v krhkih upih prebivate.
Ve ste edini kraj, kjer je
zgodovina še vedno topla.
Zaradi dotikov, ki ponikajo v usodo.
Zaradi premalo ljubezni.
Zato tudi ste, dlani.
(Dlanovi)
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Dlanovi
Tvoji dugi, tanki prsti
rođeni iz ljubavi harfe i vode,
uvek me dodiruju prvi put.
Tvoji prsti na čijim vrhovima
su još neizgovorene reči,
nikad ne borave na jednom mestu,
već se zajedno sa vetrom sele.
Tvoji topli dlanovi
u času kad dogoreva dan —
koliko nepromišljene hrabrosti
ima u njima?
Vi ne umete da vodite laku
konverzaciju: u velikim dubinama,
u krhkim nadama prebivate.
Vi ste jedino mesto na kome je
povest još uvek topla.
Zbog dodira koji poniru u sudbinu.
Zbog suviše malo ljubavi.
Zato i postojite, dlanovi.
(Dlani)
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Ko velike duše odhajajo
Ta dan se slepo poskuša izviti iz svoje
stiske, iz oblike, ki mu je dana.
Razrašča se to molčanje.
Kot veter, ki naenkrat spremeni smer,
prihaja čas, ko ne bo več mogoče
izmeriti upanja: kajti velike duše bodo odšle,
na drugem koncu sveta pa se ne bodo rodile nove.
Ko velike duše odhajajo, je kot takrat, ko
v gostem gozdu padajo podrta drevesa;
to bi lahko bil konec sveta, bi pomislil,
ker njihov izdihljaj povzroča plazove in podore.
Duše, ki so nas grele in ki smo jih ljubili –
kje zdaj prebivajo? Če bi nas za trenutek
lahko obiskale, vem, da bi nam obraze prekrile
s pošastnimi pismi neizgovorjenih besed.
Ko velike duše umirajo, tulijo skoz nas
kot veter – tako se poslavljajo od nas, mi pa jim
ne moremo povedati, kdo smo, dokler ne odpremo src
v gluho noč, v kateri se šumenje listja pretaka
v bučanje, ki ga ne poznajo niti mrtvi.
Ko bodo velike duše odšle, ko se bodo kot val
vrnile v morje in nam razsvetlile vse temine,
bo listje vztrepetalo in izreklo besede,
ki se ne pozabljajo; in vse se bo izpolnilo.
Kajti laž je, da mrtva usta ne govorijo: mrtvi
ne nehajo pripovedovati in sami sebe izkopavajo –
na tej pečini, kjer veter upogiba borovce, nagnjene
nad prepad, slišim njihove glasove.
Oni nas bodo premerili s svojim spominom
in vrnili razumnemu odgovoru.
Kosmi bodo veli od zgoraj, da bi poimenovali,
138

Dragan Jovanović Danilov / Iz srbščine prev. Mateja Komel Snoj / Nominirano za Lirikonov zlat 2016

kaj je belo in kaj ne; svitanje nas bo pomirilo
z izrečeno kaznijo, mi pa bomo počakali
vsemogočni dan, da nadaljuje zgodbo brez topline.
(Kad velike duše odlaze)

*
Varuh beležnice
Tudi ta beležnica bo nekoč postala arhiv
peščenih sipin, dnevnik pomnoženih hlebcev.
In to telo bo opuščen rudnik, poseljen
z nočnimi pticami, neslišnimi in temnimi kot voda.
To malo okroglo mesto bo brez mene
in tudi klop v parku, kjer sem kot deček bral Rimbauda.
Tvoja dlan, lahna kot vrabček, vonji,
ki divjajo v krošnji španskega bezga –
vse to bo ostalo brez mene, nekoč.
Moja globoka soba in starinarnica, kjer
sem vse dni brskal po starih knjigah.
In ta svetilka, pod katero sem bral kot menih,
bo neki drugi duši osvetljevala knjižne strani.
Kot sova v svoji duplini bo prodajalec še naprej
ždel v svojem kiosku, kjer sem kupoval časopise.
Upokojenci bodo zlagali domine pred
sodarsko delavnico, iz golobnjaka se bodo
dvigali letalci, jaz pa bom še kar
utripal v srcih svojih hčerk, hodil
po svetu z njihovimi popolnimi telesi in
z njihovim pogledom gledal velika mesta
pod budnim očesom neke objokane priče.
V joku se duša, gostja v stihiji, spreminja
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v lestve, ki vodijo v nebo.
V tej pusti pokrajini je jutranja zarja že tako
stara; krokarji spodaj v pušči pod mojim
oknom to vejo – oni so silen črn narod,
ki še ni izčrpal svoje zgodovine.
Vrnil sem se iz prahu, bogatejši za
še eno odisejado odnehavanja.
Vojašnica je prazna, a neki glas kliče po imenih.

*

Noč objokane knjižnice
Ne ostane nič drugega razen kesanja zaradi tega,
kar sem napisal. Počasi dozorevam z oblikami,
podarjenimi rečem, in prinašam sadove v pozno
jesen. Svetnik sem toliko, kolikor si to ne želim
biti. Bil sem struna na violončelu. Letel sem
kot kačji pastir nad svetlikajočo se vodo.
Stiskal sem se h knjigam pesnikov kot
k materinemu krilu. Ni bitja, v katerem nisem bil.
Tudi hladen ocean je moja knjižnica, tudi krčma
na slabem glasu, kjer se zasveti ostrina noža.
Od zajčka, ki ponoči steče pred avtomobilskimi
žarometi in se izgubi v gozdu kot neugašena
želja – tudi od njega sem se učil; in od ribe, ki
se zasvetlika, ko se v brzicah obrne na bok.
In od tvojega glasu, podobnega plamenu sveče.
Ne pozabljam na vrtove, vlažne in skuštrane
od vetra. Na jutra, bogata s pustoto, ko se iz nekega
temnega skopuštva začne širiti svet, v katerem nihče
nikamor ne prispe. Meja med nami je nevidna.
V nekem smislu so mi tudi sovražniki ljubi
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in molim zanje, da bi ohranil to
naporno ravnotežje. Ni okvira, ki bi lahko
objel to platno. Tam, kjer prebiva otroški
nemir in kjer se svetlika neizgovorjeno,
tam je morda moja knjižnica. Šele neizkazano veselje
ima prste, v katerih se preizkušajo krila. Ti, ki
vse stvari delaš mogoče, vzemi me v naročje
kot psička! Ogrej me v teh dneh,
okovanih z ledom, in stori, da bo vsaka moja beseda
edina mogoča.
(Noć uplakane biblioteke)

*

Zažiganje rokopisa
Pesnik, tako kot krokar, se že rodi star!
Sto let mi je in čas je,
da v tej umirjeni naglici zažgem
rokopise, ki so bili del mojega telesa.
Besede se ne da držati v roki.
Niti ni treba, da ostane zunaj,
kar izvira znotraj. Razsvetlil sem svoje temnice.
Dolgo sem drhtel in povzročal, da drhtijo drugi.
Zdaj se vračam po svojih stopinjah v snegu,
da bi izbrisal sledi prehoda.
Zažigam pesmi kot prevare,
ki se svetlikajo, da bi me spomnile nase.
Nikogar ne zanima nikogaršnja bolečina, glej,
zato sem zabavo priredil samemu sebi.
Velik mir obkroža ta ogenj. Pesmi gorijo
kot sli, ki jih vedno pošilja nekdo drug.
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Gorijo najlepše mogoče besede, da ne bi bilo več sledi.
Vsak poskus je nedokončan.
Na koga se je podrl ta zid?
Pred pogubljenjem nimam niti zadnje želje.
Zažigam vse rokopise razen tega.
Kdor me ne vidi v tem trenutku,
me ni videl nikoli.
(Spaljivanje rukopisa)
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Iz novejše hrvaške poezije

Delimir Rešicki
(1960)

Iz hrvaščine prevedla
MATEJA KOMEL SNOJ
Nominirano za Lirikonov zlat 2016
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Delimir Rešicki (1960, Osijek) je hrvaški pesnik, prozaist, esejist in literarni kritik. Izdal je pesniške zbirke Gnomi (1985),
Srečne ulice (Sretne ulice, 1987), Die die my darling (1990), Knjiga o
angelih (Knjiga o anđelima, 1997), Ezekielov voz (Ezekijelova kola,
1999), Aritmija (2004), Črne rute (Crne marame, 2008) in Lovci v
snegu (Lovci u snijegu, 2015); prozni deli Sagrada familia (1993) in
Ubožnica za slepila (Ubožnica za utvare, 2007) ter esejistične zbirke
Tišina (1985), Poskusi o žalosti (Ogledi o tuzi, 1995), Bližnji (1995),
Demoni v tranzicijski votlini (Demoni u tranzicijskoj špilji, 2010)
in Cunje na kupu: malo čustveno vseznalstvo (Dronjci na hrpi: malo
emocionalno svaštarstvo, 2012). Je dobitnik več nagrad, mdr. Goranovega venca (2011) in nagrade sv. Kvirina za prispevek k hrvaški poeziji (2015). Njegova dela so prevedena v angleški, francoski,
italijanski, španski, nizozemski, švedski, madžarski, ruski, bolgarski, slovaški in poljski jezik. V slovenščini je izšel izbor iz njegove
poezije Zaspati v Dobovi (2013). Zaposlen je kot urednik kulture pri
časniku Glas Slavonije.
Poezija Delimirja Rešickega nastaja na sledi velikih evropskih
avtorjev, kot so Blake, Trakl in Celan, pa tudi ob občudovanju Šimića, Matoša ali Šalamuna ter predvsem sodobne glasbe. Po mnenju Rešickega je dobra tista pesem, ki v jeziku oživi nevsakdanje
doživljanje in videnje sveta. In dobra poezija je tista, ki ne stavi na
všečnost, temveč rase iz zavedanja, da »človek kljub globalnemu
thanatosu nikoli ne sme kloniti«. Kot pravi, je treba »spoštovati izvorni čudež življenja v vsej njegovi neponovljivosti. In prav tej neponovljivosti smo ‘dolžni’ pisati pesmi«.
Prve štiri prevedene pesmi so iz pesniške zbirke Aritmija, pesem Če si ti pa iz zbirke Lovci v snegu. – (M. K. S.)
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Dijadema
S neba, na polja u proljeće
pada nevidljiva mana.
Poput paučine je
u koju zadivljeno gledaju mjesečari,
mrtvi dječaci iz starih
austrougarskih vojarni.
Izgubio sam sve darove
koje su čuvali za tebe
u očima sličnima
maslačcima na vjetru.
Možda si mi previše
možda premalo sličila.
Rođena u vjetru sa sleđenoga Dunava.
Pobijedio sam strah od ljudi
kada sam te zauvijek izgubio.
Što je tako tužno u zvuku cimbala
ako ne glas zalutaloga
među posve sličnim svjetovima?
Mostovi u Budimu
uvijek su me podsjećali na tvoje ruke.
Ništa na njima nije ostalo,
a sve što sam imao
jednom je preko njih žurilo nacrtati ti
dijademu u snijegu
stići prije večeri
poljubiti kosu
boje žižaka u uličnim lampama
koje su osvijetlile obale
svih svjetova koje nikada više
neću poželjeti vidjeti
osim s vremena na vrijeme
u očima tih dječaka
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iz starih austrougarskih vojarni
na fotografijama koje bih htio
da mi ponekad
bar malo sliče.
(Diadem)

*

Diadem
Z neba na polja spomladi
pada nevidna mana.
Kakor pajčevina je,
v katero prevzeto gledajo mesečniki,
mrtvi dečki iz starih
avstro-ogrskih vojašnic.
Izgubil sem vse darove,
ki so jih hranili zate
v očeh, podobnih
regratu v vetru.
Morda si mi bila preveč,
morda premalo podobna.
Rojena v vetru s poledenele Donave.
Ko sem te za vedno izgubil,
sem premagal strah pred ljudmi.
Kaj je tako žalostnega v zvoku cimbal,
če ne glas zablodelega
med čisto podobnimi svetovi?
Mostovi v Budimu
so me vedno spominjali na tvoje roke.
Na njih ni ostalo nič,
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vendar ti je vse, kar sem imel,
nekoč čeznje hitelo, da nariše
diadem v snegu,
prispe pred večerom,
poljubi lase
v barvi kresnic v uličnih svetilkah,
ki so osvetlile obrežja
vseh svetov, katerih si nikoli več
ne bom zaželel videti,
razen od časa do časa
v očeh teh dečkov
iz starih avstro-ogrskih vojašnic
na fotografijah, za katere bi rad,
da so mi kdaj
vsaj malo podobne.
(Dijadema)

*

Kotač
			A. Tarkovskom
Srce mi je uvijek
kucalo mnogo sporije i teže
nego drugima.
Znam
to je zbog kotača bicikla
koji je ostao zaglavljen u njemu
poput tolikih inih
besmislenih stvari
u mraku na tavanu u
na brzinu napuštenoj kući.
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Tim biciklom
vozio sam se u djetinstvu
nasipom pokraj rijeke
koja nikada neće stići do mora.
Sunce je na zapadu
bilo promjera toga kotača.
Bicikl je imao maleno zvono
čuo sam ga uvečer
kako tiho zvoni s tornja crkve.
Molio je samo zbog mene i tebe
mušice u zraku da još koji dan
ne prestane ljeto.
Na njegovome izmaku
rekla si, stvari gube
svoje jasne obrise.
Bogovi su siti
skriveni u žitno zrnje
rasuto uz cestu.
Odavna sam naučio
na strah u tvome pogledu
na tu cestu
u to doba godine.
(Kolo)
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Kolo
			A. Tarkovskemu
Srce mi je vselej
bílo veliko počasneje in teže
kot drugim.
Vem,
to je zaradi kolesa bicikla,
ki je ostalo zagozdeno v njem
zaradi toliko drugih
nesmiselnih stvari
v mraku na podstrešju v
na hitro zapuščeni hiši.
S tem biciklom
sem se v otroštvu vozil
po nasipu ob reki,
ki ne bo nikoli prišla do morja.
Sonce na zahodu
je bilo premer tega kolesa.
Bicikel je imel majhen zvonec,
zvečer sem ga slišal,
kako tiho zvoni s cerkvenega zvonika.
Samo zaradi mene in tebe je prosil
mušice v zraku, da se še kak dan
ne neha poletje.
Ko je minilo,
si rekla, da stvari izgubljajo
svoje jasne obrise.
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Bogovi so siti,
skriti v žitno zrnje,
raztreseno vzdolž ceste.
Že zdavnaj sem se navadil
na strah v tvojem pogledu
na to cesto
v tem letnem času.
(Kotač)

*

Tehtnica
Kaj boš dal na drugo stran te tehtnice?
Poledenel sneg ob nočni cesti?
Kaj je težje, gram pepela
ali gram žive gline
pod tvojimi nohti?
Kdo je skrit v češnjevi pečki,
s katero te je tako brezupno
vse življenje izsiljeval čas?
Nekoč sem v praznem vagonu
na slepem tiru blizu železniške postaje
našel zapuščeno gnezdo lastovice.
Nerazumljivo je to, v kar verjame
zračni tok, ki jo zdaj drži nad zemljo,
da ne potone v znani prizor
s slikarije v neki póznanjski kapeli,
v kateri sem se mnogo let pozneje
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prvič resnično skril
pred pogledom kogarkoli.
Dokler se še zadnji trgovec
ne vrne v svetišče in nas ne pokliče po imenu,
se ne dotikaj te tehtnice in ne prodajaj
besede za besedo, svojega za svoje,
morja za sol, klasa za kruh,
angela za sneg, septembrskega sonca
za zlato sidro na svojem jeziku.
Preden se še
zadnji trgovec vrne v svetišče,
zažgi vse, kar je na tehtnici.
(Vaga)

*

Abshied
Pogrešal sem
zrnce kadila na ustnicah
in malo fosforja na vekah,
ko si se še zadnjič odločila,
da me poiščeš med sencami.
V vejah divjega jasmina,
ki so vso zimo pomrznjene
butale v okensko steklo,
sva si ti in jaz zidala prenočišče,
svojo ubožnico za slepila.
Vse, kar se nikoli
ni premaknilo v vitražih daljne kapele,
151

Delimir Rešicki / Iz hrvaščine prev. Mateja Komel Snoj / Nominirano za Lirikonov zlat 2016

bo nekoč visoko na nebu
zaplesalo v dnevni svetlobi.
Rekla si,
to bo znamenje,
naj te ne iščem več,
zdaj si tu, korala
se nikoli več
ne bo vrnila v morje.
*

Ako si ti
Mi smo izgubljeni kao igla u plastu sijena – ali ako se tamo skriva
još jedna igla, onda ćemo se pronaći; to nije slučajnost, nego zakon.
(Ernst Jünger)

Ako si rođen tamo
gdje magla
s ceste i ulica ranim jutrom
stvarnom rukom
otvara prozore kuća
u kojima već godinama
stanuje Nitko
ako si rođena tamo
gdje poluslijepi starac
oko očiju još sasvim dječačkoga lica
pod snijegom vidi
mjesto na kojemu će uskoro
niknuti jaglac
ako si rođen tamo
gdje su se sva zvona talila
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u topovske kugle
ako si rođena tamo
gdje posvema nejasno
vidim koronu
koja sve brže i brže
svakoga dana nestaje
u mome pamćenju
koje kopni i kaplje
s onih istih, starih
razbijenih prozorskih stakala
na praznim kućama
ako si rođen tamo
gdje si ljudi češće mijenjaju imena
nego u strahu
stare jastučnice i jorgane
i noću s groblja na groblje
prenose loše označene kosti
ako si rođena tamo
gdje nitko ne zna
u koje ti doba dana
treba poljubiti ruku punu zrnja
i vilinskoga srebra u ljeto miholjsko
ako si rođen tamo
gdje jesenje blato
ne da mrtvacu do vlastitoga groba
ako si rođena tamo
gdje sam se nadao sresti
nekoga tko imalo nalikuje na tebe
puzajući, kao pijano strašilo
iz noći u noć beskrajnim hodnicima
čiji su podovi mirisali
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na borosane i užeglo ulje
ako si sačuvala
bar jedan jedini pogled
na majur usred puste
nacrtan u prašini
koja ljeti pada po starome furniru
na prigradskome smetištu
ja ću imati tu jednu
sasvim dovoljnu minutu sna
u svome za tren uskrslome sutra.
Ako si ti
ako si ti
prije nego što opet
padne rosa
samo ako si
ti.
(Če si ti)
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Če si ti
Izgubljeni smo kot igla v kopici sena – a če se v njej skriva
še druga igla, se bomo našli; to ni naključje, ampak zakon.
Ernst Jünger

Če si rojen tam
kjer megla
s ceste in ulic zgodaj zjutraj
z resnično roko
odpira okna hiš
v katerih že leta
stanuje Nihče
če si rojena tam
kjer polslepi starec
okrog oči še povsem deškega obraza
pod snegom vidi
kraj kjer bo zdaj zdaj
pognala trobentica
če si rojen tam
kjer so vse zvonove pretapljali
v topovske krogle
če si rojena tam
kjer povsem nejasno
vidim sij
ki čedalje hitreje
vsak dan izginja
v mojem spominu
ki kopni in kaplja
s prav tistih starih
razbitih okenskih šip
na praznih hišah
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če si rojen tam
kjer si ljudje pogosteje menjavajo imena
kot v strahu
stare prevleke za blazine in odeje
ponoči pa s pokopališča na pokopališče
prenašajo slabo označene kosti
če si rojena tam
kjer nihče ne ve
v katerem delu dneva ti
je treba poljubiti roko polno zrnja
in vilinskega srebra v babjem poletju
če si rojen tam
kjer jesensko blato
mrtvecu ne pusti do lastnega groba
če si rojena tam
kjer sem upal da bom srečal
nekoga ki ti je vsaj malo podoben
plazeč se kot pijano strašilo
iz noči v noč po neskončnih hodnikih
katerih tla so vonjala
po borosankah in prežganem olju
če si ohranila
vsaj en sam pogled
na posestvo sredi puste
narisano v prah
ki poleti pada po starem furnirju
na primestnem smetišču
bom imel samo to
povsem zadostno minuto spanca
v svojem za hip vstalem jutri.
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Če si ti
če si ti
preden spet
pade rosa
samo če si
ti.
(Ako si ti)
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Iz novejše italijanske poezije

Alessio Brandolini
(1958)

Iz italijanščine prevedla
JOLKA MILIČ
Nominirano za Lirikonov zlat 2016
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Italijanski književnik Alessio Brandolini (1958, Frascati
(Castelli Romani) živi v Rimu. Diplomiral je iz modernih književnosti. Leta 1991 je prejel nagrado Montale za knjižno še neobjavljeno pesniško zbirko L’alba a piazza Navona (Jutro na trgu Navona).
Leta 2002 je objavil knjigo Divisori orientali (Vzhodne pregrade) in
zanjo prejel nagrado Alfonso Gatto 2003. Leta 2004 je izšla njegova
tretja zbirka Poesie della terra (Pesmi o zemlji), ki je bila prevedena
v španščino, še prej pa je bilo revijalno objavljenih več pesmi tudi
v slovenskem prevodu Jolke Milič. Leta 2005 je izšla knjiga Il male
inconsapevole (Nezavedno zlo) – finalist za nagrado Sandro Penna
– in leta 2007 zbirka Mappe colombiane (Kolumbijski zemljevidi).
Leta 2008 je izdal Tevere in fiamme (Tibera v plamenih) in 2010 Il
fiume nel mare (Reka v morju). – Leta 2013 je objavil zbirko kratkih
črtic Un bosco nel muro (Gozd v zidu), leta 2014 zbirko Nello sguardo
del lupo (V volčjem pogledu) in dvojezično zbirko Da un altro pianeta
/ Desde otro planeta (Iz drugega planeta) ter 2016 pesniško antologijo za obdobje 1992–2014 Il futuro è un campo incolto (Prihodnost
je neobdelano polje). – Veliko prevaja ter večkrat tudi ureja in izdaja zbirke poezije (zlasti latinskoameriško). Objavlja v številnih
italijanskih revijah in je zastopan v več antologijah. Je ustanovitelj
in urednik internetne revije podob, idej in Poezije – www.filidaquilone.it (Niti papirnatega zmaja), kjer je bilo mdr. predstavljenih (s
precejšnim izborom pesmi v izvirniku in prevodu) že več slovenskih pesnikov. Od leta 2011 se ukvarja tudi z založništvom. – (J. M.)
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O prevajalki

Jolka Milič (1926, Sežana) je slovenska pesnica, prevajalka in publicistka. Predvsem se je uveljavila kot prevajalka. Prevaja
špansko, francosko in italijansko poezijo v slovenščino in slovensko poezijo v italijanščino. Njen prevajalski opus iz italijanščine v
slovenščino in iz slovenščine v italijanščino je komaj pregleden,
impresiven tako po številu avtorjev kot številu enot (z njenimi
prevodi je izšlo preko 70 pesniških zbirk). Za prevajalsko delo je
prejela več mednarodnih in slovenskih priznanj ter nagrad, mdr.
ji je leta 2005 Društvo slovenskih književnih prevajalcev podelilo Lavrinovo diplomo za življenjsko delo na področju posredovanja
slovenske književnosti drugim narodom. – Pri častitljivih 90 letih
(2016) je pri tržaški založbi objavila zajetno dvojezično pesniško
antologijo Poezija – bla, bla, bla od A do …?/Poesia – bla, bla, bla dalla
A alla …?), ki predstavlja 20 slovenskih pesnikov in pesnic v slovenskem izvirniku in njenih prevodih v italijanščino.
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Iz zbirke

Kolumbijski zemljevidi*
(2007)

Tako se začenja potovanje
s hrepenenjem po svetlobi
z vztrajnim izkopavanjem
po nekem tajnem zemljevidu.
Pošteno obrcan
izkopan
napaden z razbeljenim
železom spomina
tudi če ti vročina
v Južni Ameriki
odseka noge
notranji hlad pa
z rezi obdari in
iznakaže tuj obraz
in daljno spanje.
Zato grem ven
in se krčevito zvijam
ker sem se zagozdil
med ozkimi sedeži
turističnega razreda
in nato se počasi
sprehajam gor
pa dol nekaj ur
dokler ne postane vse
mehka in tiha trava
dolgo žvečena
iz strahu da ne bom
kos letenju ki me
naglo pelje domov in niti
nespečnosti ki tke in spleta
vezi radosti in spomina.
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* Opomba avtorja: Naslov zbirke je v zvezi z mojim potovanjem v Kolumbijo leta
2004, vendar se eksplicitno sklicuje tudi na Krištofa Kolumba.
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Dalla silloge

Mappe colombiane*
(2007)

Così inizia il viaggio
nell’ansia della luce
nello scavo ostinato
di una mappa segreta.
Preso a calci
dissotterrato
assalito con il ferro
rovente della memoria
anche se il caldo
sudamericano
strappa le gambe
il freddo interno
regala sfregi
al volto estraneo
al sonno lontano.
Per questo esco
contorcendomi tutto
incuneato come sono
tra gli stretti sedili
della classe turistica
e poi lento passeggio
avanti e indietro
per ore, fino a quando
ogni cosa si fa erba
morbida e silenziosa
a lungo masticata
dalla paura di non essere
all’altezza del volo
che spedito mi riconduce a casa
all’insonnia che tesse e intreccia
i legami della gioia e del ricordo.
* NdA: Il titolo della raccolta deriva da un mio viaggio in Colombia nel
2004, ma con un esplicito riferimento anche a Cristoforo Colombo.
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Bojim se za človeško dušo
za našo nevidno senco
izgubljeno ali ujeto od
medlih luninih žarkov:
s težavo se spuščajo na zemljo
da bi ogreli telesa, raztresene misli.
Težko je razbrati prihodnost
tudi če gre mimo le meter daleč od nas
če strumno odkorakajo ljudstva, ločena
od zidu ali zaradi peklenskih strojev
zaradi prahu ki se dviga proti nebu
pobitih mrličev od tistih ki se ubijejo.
Ostanejo pobude
gozdna kri
ki zdaj naglo teče
tu, v Južni Ameriki
in veselje do spoznanja
ki nas že nekaj dni sili
da stopamo za sanjskimi
sledovi in da praznujemo.
		 (Temo per l’anima dell’uomo)
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Temo per l’anima dell’uomo
per la nostra ombra invisibile
smarrita o prigioniera
di deboli raggi lunari:
faticano ad arrivare al suolo
scaldare corpi, svagati pensieri.
Difficile ravvisare il futuro
anche se passa a un metro di distanza
se sfilano i popoli divisi da un muro
o per via degli ordigni esplosivi
la polvere che si alza verso il cielo
i morti assassinati da chi si ammazza.
Restano le pulsioni
il sangue della foresta
che ora scorre veloce
qui, in Sudamerica
e la voglia di conoscenza
che da giorni ci spinge
a seguire le tracce
del sogno, e a fare festa.
		 (Bojim se za človeško dušo)
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Vsi bi potrebovali
nekaj prave pozornosti
da bi nas videli, poslušali
prijazno ogovorili: nasprotno
nas tržejo z veje
od samih sebe, od sveta.
Tako je ogledalo
naših želja
ali izliv čustev
svinčena krogla.
Obvezali bomo
levo oko
preskočili Ande
s stopalom v mavcu.
Šli bomo tja, kjer
so drugi že bili
našli bomo zaklad
ki so ga vrgli v jarek
(Tutti avremmo bisogno)
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Tutti avremmo bisogno
delle giuste attenzioni
di essere visti, ascoltati
di frasi gentili: al contrario
ci si stacca dal ramo
da noi stessi, dal mondo.
Così lo specchio
dei nostri desideri
o il flusso di carezze
è una palla di piombo.
Sull’occhio sinistro
metteremo una benda
scavalcheremo le Ande
con un piede ingessato.
Andremo dove gli altri
sono già stati
troveremo il tesoro
scaraventato in un fosso.
(Vsi bi potrebovali)
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Sto glasov ne naredi zbora
skušam poslušati tišino in
mirno stopiti za korak naprej.
Sončni žarki od palm razrezljani
vrela lava ki odteka po asfaltu
glej, kako se znova vrača moja
podoba, ves zmeden, do vratu v
blatu in torej za nekaj let ohromljen
si ležé ogledujem dno, trup okrnelega
splava zapuščenega na levem
pomolu očesa brez trepalnic.
To je izključno moj zbor
glas ki me kliče.
Ogreje pretanjeno telo
meseca in jezera,
obarva hišne sence.

*
Ni sploh zora
niti visoka
trava ki se v vetru
upogiba
in tanjša svetlobo.
Niti veja, ki se dotika
počasne vode
podzemne reke
niti skrivna senca
ki združuje in razbija
sobe praznega
zapuščenega doma.
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Upanje drži za roko
ljudi in ne pusti
da potonejo v oceanu.

*
Trda je zemlja
za človeka ki seje in
hrani zrna ljubezni
ki trga in puli koprive.
Kot koruza veliko
rumeno sonce
za nama oprezuje
varuje naju pred temo
pred žvepleno vodo.
Morda naju ceni
in celo ljubi.
In tedaj rečeva
da je nekega večera
slavček pel
na tem kamnu.
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Iz novejše italijanske poezije

Patrizia Dughero
(1960)

Iz italijanščine prevedla
JOLKA MILIČ
Nominirano za Lirikonov zlat 2016
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Patrizia Dughero (1960, Trento) je po rodu Furlanka. Diplomirala je na leposlovni in filozofski fakulteti Univerze v Bologni.
Delovno se je preizkusila kot zidna restavratorka fresk pri nekaterih uglednih gradbiščih v Bologni. – Piše kratko prozo in pesmi.
V njeni novejši poeziji prevladuje družbena tematika. Vključena je
v več antologij. Prejela je vrsto literarnih priznanj in nagrad. Od
leta 2012 je dejavna tudi v založništvu. – Iz njenih knjižnih objav
poezije: Luci di Ljubljana/Ljubljanske luči (2009), Le Stanze del Sale/
Solne dvorane (2010), Contatti/Dotiki (2011), dvojezična zbirka haikujev Filare i versi/Presti verze (2015, v slovenščino prepesnila Jolka
Milič), Canto del sale/Pesnitev o soli (2016) idr. – (J. M., ur. RpL21)

172

Patrizia Dughero / Iz italijanščine prev. Jolka Milič / Nominirano za Lirikonov zlat 2016

VEZI
Iz peščenih trakov
in neviht
utrudljive plovbe
vsako uro oblegani
naše drevo stoji
na vrtu
zaman zatemnjeno
od hrapavih gora.
Tihih, njihova senca
pospešuje noč in žalostno
morje nekoristne čvrstosti.
Zamujamo se s kljubovanjem
medtem ko bi lahko obiskali
v vrtu
svoj dom.
(Legami)
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LEGAMI
Da nastri di sabbia
e temporali
faticose navigazioni
ogni ora assediati
il nostro albero sta
nel giardino
invano offuscato
da ruvide montagne.
Silenziose, la loro ombra
affretta la notte
e il triste mare di inutile vigore.
Ci perdiamo a resistere
quando potremmo visitare
nel giardino
la nostra dimora.
(Vezi)
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VRT SVETLOBE
Gledam bele skale
neme vodnjake.
Nekakšna otožnost spodbudi
pogled da se naužijem upanja
po davno prelistanem deževju.
Gor po vodah, med valovi sem se znebila
tiste žalosti, ki jo v meni prepoznaš.
Kaj boš potemtakem počela?
Mar boš vzela somrak,
v katerega pade knjiga z mojega okna,
v katerega zadnji prostor
strmoglavi z zvezdnatih višin,
tako kot hoče angel?
Čemu me tedaj mečeš ven,
ko me tvoj vpliv
boža kot sončni žarek?
Jaz te ne izumljam
in tudi tvoja odsotnost
je več kot pomanjkanje.
(Giardino di luce)
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GIARDINO DI LUCE
Guardo le rocce bianche
fonti mute.
Certa malinconia mi suscita
lo sguardo a divorare la speranza
d’antiche piogge sfogliate.
Su per le acque, tra le onde, ho perso
quella tristezza che tu mi riconosci.
Allora che andrai a fare?
A prendere il crepuscolo
in cui il libro cade dalla finestra mia,
in cui l’ultimo spazio
precipita l’altezza delle stelle
così come vuole l’angelo?
Allora perché scagliarmi fuori
quando il tuo influsso
m’accarezza come raggio di sole?
Io non ti invento
e anche la tua assenza
è più che una mancanza.
(Vrt svetlobe)
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POSLUŠATI POČASI
Poslušam, le kdor to zmore
lahko govori. Tebi, ki znaš poslušati
povem: nič moramo razumeti
ne moremo se otresti bolečine.
Ti, ki skladaš zvoke in znaš poslušati
se mar spominjaš barv in popoldnevov v mestih
/ našega otroštva?
Nikoli nismo mirovali. Kar naprej smo tekali.
Se spominjaš, kako se je v igri vse izravnalo?
Živahno gibanje na že sivem
asfaltiranem igrišču
in na pesku, ki ga je onesnažila
zima.
Kjer so široka ramena
branila
soigralca
in spehala ven
izdanega izdajalca.
Želja ni vdirala v pravila.
Pogled te je dosegel, naravnost,
brez krivde.
(ASCOLTARE CON LENTEZZA)

177

Patrizia Dughero / Iz italijanščine prev. Jolka Milič / Nominirano za Lirikonov zlat 2016

ASCOLTARE CON LENTEZZA
Ascolto, solo chi lo sa fare
può dire. A te che sai ascoltare
io dico: il niente è da comprendere
non si può uscire dalla sofferenza.
Tu che componi suoni e sai ascoltare
ricordi colori e pomeriggi nelle nostre città d’infanzia?
Non ci fermavamo mai. Correvamo soltanto.
Ricordi come tutto nel gioco si distendeva?
Fervido movimento sul campo
già grigio asfaltato
e sulla sabbia contagiata
dall’inverno.
Dove spalle larghe
difendevano
il compagno di gioco
e spingevano via
il traditore tradito.
Il desiderio non irrompeva nelle regole.
Lo sguardo ti raggiungeva, dritto,
senza colpa.
(POSLUŠATI POČASI)
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HIŠA ZA PREBIVANJE
Tu notri tičim, ob prvem mrazu,
z vedno prižganim radiom.
Ven gledam in zasledujem
zapozneli vonj po kavi.
Pravkar prižgane cestne svetilke
– saj res, uvedli smo poletni čas –
ki kradejo jantarno rumenino,
ki se od lip odraža.
Zatopljeno mislim na slepeče
in pikčaste luči onstran vsakega zidu,
na luči Ljubljane,
ki so puhtele paro, kot bi gorele v puščavi.
Tu pa nas prestreže čudna novica.
Neka ženska se je vrgla.
Ni imela več doma.
Okno je bilo odprto
v neki Dolenji vasi, prilaščalo si je svežino
preveč tople jeseni.
Čudno šelestenje narašča.
Zgodilo se je najbrž zaradi pajčolana:
pretesno zavezanega na glavi, celo vrat ji je ožemal.
Jaz hočem nazaj vse tiste luči.
(UNA CASA DA ABITARE)
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HOTEL SEM UKRASTI LUNO
Še vedno iščem besedo, ki prestopi
moje od mraza omrtvičene ustnice
ki mi je že odnesel noge
in se počasi vzpenja do srca.
Slutim jo, ne vem, če je resnična,
iščem njen obraz, ki se mi prikaže
v medli svetlobi.
Skloni se, me poboža, me pomiri, prikima
moji nemi prošnji po molčanju.
On, včeraj: – Zmaji ne obstajajo … –
Pomiril me je s to odrezavo repliko.
Danes hodim opotekavo v temi,
nebo je zastrto, le nekaj zvezd.
Ura je že deset,
rad bi se vrnil domov. Odpeljali so me stran,
po pokopališču so nekam zavili.
Poznam te krhke čaše, ta nedra zemlje.
Primajal sem se do ograjnih vrat in dvorišča. Mislil sem
da je dom godbenika Zuana, toda ven je prišla ta stara
že v ponočni srajci. Vihtela je palico,
s spačenim obrazom je vreščala, rohnela
čez preklete fašiste.
– Piero, ti pijandura pijandurasta … – je rekla, medtem
ko sem se opotekal. Njega ni bilo nocoj v gostilni …
– Zmaji ne obstajajo …
Potem so me odpeljali v njihov brlog,
ženska je ponovila: – Pijandura Pietro D. … –
medtem ko sem se še vedno majal.
Nato zgrmel na tla
in obležal ob njenih nogah.
(VOLEVO RUBARE LA LUNA)
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Iz novejše italijanske poezije

Anna Toscano
(1970)

Iz italijanščine prevedla
MARUŠA MUGERLI LAVRENČIČ
Nominirano za Lirikonov zlat 2016
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Anna Toscano (1970) živi v Benetkah, kjer na Univerzi Ca’
Foscari poučuje italijanski jezik. Ukvarja se tudi z novinarstvom in
fotografijo. – Piše poezijo in prozo. Doslej je izdala pet pesniških
zbirk (Controsole, 2004; All’ora dei pasti, 2007; only distance, 2011;
Doso la polvere, 2012; Una telefonata di mattina, 2016), objavlja v literarnih revijah, zastopana je v več antologijah. – Anna Toscano
v svoji poeziji potuje – korak za korakom se premika skozi mesta,
čase in spomine … (M. M. L.)

O prevajalki

Maruša Mugerli Lavrenčič (1978), nemcistka, literarna
komparativistka, pesnica in književna prevajalka iz nemščine in
italijanščine. Živi in ustvarja na Dobrovem v Brdih.
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Qui, dove vivo
In queste due dozzine di anni
ho calpestato
queste migliaia di pietre,
a due piedi
a quattro piedi
a decine di piedi,
ho baciato sotto quell’unico lampione
cinque bocche
venti bocche
quante bocche,
ho dormito in questo letto
con quante persone
tante persone,
i sogni
li ho infranti tutti
con una lancia sola.
(Tu, kjer živim)
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Tu, kjer živim
V dveh ducatih let
sem poteptala
na tisoče kamnov,
z dvema nogama
s štirimi nogami
z desetinami nog,
pod edino svetilko sem poljubila
pet ust
dvajset ust
koliko ust,
v tej postelji sem spala
s koliko telesi
s toliko telesi
sanje
pa sem vse zdrobila
z enim samim udarcem.
(Qui, dove vivo)
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Ti ho cercata
Ti ho cercata
nel tic tac del tuo orologio rosso
ti ho cercata
tra i tasti del tuo telefono blu
ti ho cercata
tra i cuori della tua coperta colorata
ti ho cercata
attraverso le lenti dei tuoi occhiali
ho rovistato
tra i miei ricordi grigi mal chiusi
ho annaspato
su cassetti che non si aprono
ho pianto
tra i tuoi golfini marrone
e poi ho capito.
Ho capito
che stai al di là della soglia
oltre la distanza
perché io non avrò paura
sapendo che mi aspetti.
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Iskala sem te
Iskala sem te
v tiktakanju tvoje rdeče ure
iskala sem te
med tipkami tvojega modrega telefona
iskala sem te
med srci tvoje pisane odeje
iskala sem te
v lečah tvojih očal
brskala sem
po sivih še vedno živih spominih
trudila sem se
z zataknjenimi predali
jokala sem
med tvojimi rjavimi majicami
in potem spoznala.
Spoznala sem
da si na drugi strani vrat
onkraj razdalj
kajti ne bo me strah ‒
vem, da me čakaš.
(Ti ho cercata)
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La storia dei miei passi
La storia dei miei passi
si snoda tra pietre strade selciati
sabbie stanze e pareti.
La storia dei miei passi
si disfa tra nebbie calli e canali
sole e sonni epocali.
La storia dei miei passi
ti porta a Montparnasse in rue de la Gaîté
dove cercavo un esattore
per avere indietro tutte quelle ore
scordate su scaffali e tavoli e armadietti,
camminate in cambio di vecchi rossetti.
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Zgodba mojih korakov
Zgodba mojih korakov
se razpleta med kamni tlakovci cestami
peskom sobami in stenami.
Zgodba mojih korakov
razpada med meglo žulji in kanali
soncem in epohalnim spancem.
Zgodba mojih korakov
te vodi na Montparnasse v rue de la Gaîté
kjer sem iskala izterjevalca
da bi dobila nazaj vse tiste ure
pozabljene na mizah, omaricah, policah,
sprehode v zameno za stara rdečila.
(La storia dei miei passi)
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Vse je na posodo
Odhajamo
čas je za druge kraje
smo obešalniki za plašče
lutke za lase
oblike za rokavice
vse je na posodo
vse ima ceno
kaže da moramo zamenjati telo
ne glede na ceno
vse moramo odstopiti svetu
ko odidemo
vse je na posodo
vse ima ceno
v tvojem avtu, v tvoji hiši, v tvoji kopalnici,
v tvoji postelji, v tvojem objemu, med tvojimi nogami
vse je bilo na posodo
vse je imelo ceno
razen tvojega srca,
ki je samo tvoje
(Tutto è in affitto)
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Marec s snegom
Sneg v marcu je kot
tvoj odtis na mojih rjuhah
prekinjena evforija
odmev tišine.
Sneg v marcu je dotikanje
smetane z rokami
lizanje lepljive žlice
raztreseno grozdje na mizi.
Marec s snegom je dremanje
v toploti na tvoji strani postelje,
in prebujanje s pomladjo
zapleteno v lase.
(Marzo con la neve)
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Iskanje začetka
Iskal si začetek, pesnik moj,
iskal tisti trenutek:
ampak ne maja,
maj je vrnitev k svetlobi
upanje ki ga porodijo
prve marelice
rahlo obarvana koža
na novo odkrit bombaž
volna izseljena v shrambe
in prva zrna peska ujeta v nogavice.
Preveč energije je potrebne, pesnik moj,
zato da ostaneš skupaj v maju.
Bolje je enkrat septembra,
ki se lomi v jesen
brez slehernega zvena
upanja.
(Cercando quando)

*

In so kraji
In so kraji,
tisti lokal na postaji
v Milanu
seveda ni bil kot tedaj,
bil je
tak kot zdaj.
(E poi ci sono i luoghi)
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Iz novejše italijanske poezije

Elisa Biagini
(1970)

Iz italijanščine prevedla
MARUŠA MUGERLI LAVRENČIČ
Nominirano za Lirikonov zlat 2016
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Elisa Biagini (1970) živi v Firencah. Doktorirala je na Rutgers University v ZDA in na različnih ameriških univerzah poučevala italijanščino. Doslej je izšlo sedem njenih pesniških zbirk, med
njimi dve dvojezični (v italijanščini in angleščini). Njene pesmi so
bile vključene v različne antologije. V italijanščino prevaja ameriško poezijo, ukvarja se tudi z uredniškim delom in vodi delavnice
ustvarjalnega pisanja. – Njena poezija govori o vsakdanjem svetu,
a je obenem prežeta z globokimi metaforami. – (M. M. L.)
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***
In questa luce gialla
di febbre, d’incidente, tu
raccogli i miei
capelli come funghi
controlli uno ad
uno, fossero ancora vivi,
gli occhi che m’invadono
come maiuscole.
(qui il tempo diventa una
spirale, scuro come
l’uvetta, tutto
grinze).
*
V tej rumeni svetlobi
vročice, nesreče
nabiraš moje
lase kakor gobe
vsakega posebej
preveriš, ali je še živ,
tvoje oči prodirajo vame
kot velike začetnice.
(tu čas postane
spirala, temen kot
rozine, vse
nagubane).
(In questa luce gialla)
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***

Ho orecchie anche
nei bracci,
aperte come pori
a bersi l’aria,
l’acqua, gli
atomi di questo
discorso,
come una stanza
riempita di
biglie.
*
Ušesa imam tudi
na rokah,
odprta so kot pore,
ki vpijajo
zrak, vodo,
atome tvojih besed,
kot soba
polna lukenj
za biljardne
krogle.
(Ho orecchie anche)
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***

pulire per
fare il presente
perpetuo,
la mancanza
d’atmosfera
della luna
dove niente
mai cade:
il tuo è un
paradiso senza
vento, senza
pieghe,
incrinature.
*
čiščenje –
zato da bi bila
sedanjost večna,
odsotnost
lunine
atmosfere,
kjer nikoli
nič ne pade:
tvoj je
raj brez
vetra, brez
gub, brez
razpok.
(pulire per)
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***

io ti respiro
e sudo un
verso,
macchiando
la maglietta di
vocali.
*
diham te
moj znoj
so verzi,
srajčko
si ponečedim
s samoglasniki.
(io ti respiro)
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***

Se ogni volta che
sudo ti perdessi sarei
a buon punto:
non torneresti in
gola la mattina ma
sindone di te nel mio
lenzuolo.
*
Če bi te izgubila vsakič, ko
se znojim, bi bila
na dobri poti:
zjutraj te ne bi čutila
v grlu, ampak
bi bile moje rjuhe tvoj
mrtvaški prt.
(Se ogni volta che)
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***
Na vsakem koraku
razbito jajce v grlu,
leta sesirjenega
mleka
v ročki,
vonj temnega kruha:
to odsevanje
češe moje kosti,
marmorira
moj dih.
(Un uovo rotto in gola)

***
Ta miza
in stoli, na stotine
okraskov – vse to je
tvoje telo, vsak
kos zrcalo
ki ti govori, voda na krožnikih
ki ne odseva oči.
(Quel tavolo)
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***
Koliko tebe je
v tebi ‒
kot
žeblji pod
sloji barv,
brazgotine,
ki jih čutijo
samo prsti, pozabljeni
ključi
na dnu
predala?
(Quante tu sono)

***
Polna je torba očesa
kovancev časa:
žep je v teh urah
tako zelo razprt da
slišim zvončkljanje.
(Piena è la borsa dell’occhio)
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***
Moje in tvoje
ustnice, so
špranje
za kovance, ključe
od vrat ki se
odpirajo drugje.
(Le mie, le tue)

***
to bo
moja
dediščina:
dve koži
velikosti A4 –
kakor
nared
za moj
tiskalnik –
zato da bo
imela
ta zgodba
pravo
obliko.
(questo io)
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Poklon

IZPOD KOPIT IN SKAL
(10)

LUIGI MIOTTO
(1924–2012)

ALEŠ DEBELJAK
(1961–2016)
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Poklon

Luigi Miotto
(1924–2012)

Čas, ki mineva
(Tempo che scorre)

Iz italijanščine prevedla
PATRICIJA DODIČ
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Spominski poklon / Luigi Miotto (1924–2012)

Luigi Miotto (1924, Split; † 2012, Trst) je bil pesnik, pisatelj, zgodovinopisec, najbolj znan splitski avtor, ki je ustvarjal v
italijanskem jeziku. Mladost je preživel v Zadru, kjer je obiskoval
gimnazijo. L. 1943 se je ustalil v Trstu, kjer je 1944 maturiral, 1947
pa diplomiral iz filozofije na tržaški univerzi. Vodil je knjižnico
Scuola di assistenti di colonia montana dell’Opera Figli del Popolo
di Trieste, jezikovne tečaje in bil docent za italijanščino in zgodovino. Njegov je tudi slovar beneško-dalmatinskega jezika (1984,
1991) s 5000 narečnimi besedami, rekli in frazami. Bil je pripadnik
antične italijanske splitske družine, sicer pa esejist, prozaist in pesnik, ki se nostalgično spominja domače dalmatinske pokrajine s
posebno milino in čutnostjo. Opisoval je svoj položaj »esula« in
svoje mesto, kasneje pa se je posvetil duhovnim, vojnim in drugim
temam. Bil je someščan Enza Bettize, Stelia Crise, Claudia Magrisa.
– Objavljal je v Voce giuliana/Julijskem glasu. Pesmi je začel pisati
že med vojno. Objavil je več pesniških zbirk: Preghiera dell’uomo di
mare (1982), Memoria del sole (1955), Poesie a Liliana (1956), Una
terra nell’anima (1959), Tempo che scorre (1962), Tempo che soffre
(1964), Prose e poesie (2006), Accendere parole (2008) idr. – (P. D.)

O prevajalki

Patricija Dodič (1969, Koper), bibliotekarka (zaposlena v
Kosovelovi knjižnici v Sežani), slovenistka, francistka, pesnica, urednica, vsestransko aktivna ustvarjalka. Diplomirala je iz slovenščine
in francoščine na FF v Trstu. Več let je poučevala italijanščino, občasno vodi jezikovne tečaje italijanskega jezika in tečaje ustvarjalnega pisanja.
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Čas, ki mineva
Tempo che scorre

(Trst, 1962, samozaložba)

Iz cikla

Mlademu dekletu
(Ad una giovane)

a)
Senza colore
sei ancora
ma della terra
gia conosci l’attesa
e il risveglio
e la stagione
e sarai tutta
un giardino,
un cinguettio
di occhi.

*
Brezbarvna
si še,
vendar že poznaš
čakanje zemlje,
njeno prebujanje,
njen letni čas
in vsa boš
vrt,
žvrgolenje
oči.
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b)
Otroštvo
so ti zataknili
z rdečo pentljo
kot metulja
med lasé.
Kot metulja,
ki se razgubi nato v daljavi
in te pusti,
da začudena
poslušaš cvetenje
svojega
telesa.
*
c)
Svetel travnik postajaš.
In milost
je v tej očaranosti
nad skrivnostjo,
ki je v tebi,
nad viharjem sanj,
ki mimobeži
po tvojem nebu.
*
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d)
Otroštvo je bilo
en sam tek
po stezah vrta
(sladko
srečanje
z vonjem dreves)
in zdaj že presunjena puščaš za sabo
glasove in vzklike prijateljic,
da bi se prepustila
prvim sanjam
sama
ob oknu.
*
e)
S soncem izza oblakov
se osvobajaš plašča
in v tvojih laseh
veter mrši
poljsko travo.
*
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f)
Tvoj nemir,
prazni dnevi,
tišine!
Drevo si, drevo, zraslo,
da bi razširilo krošnjo,
da bi čakalo,
da bi se ta hip
v njegovi temi
cvet neke pesmi
počasi počasi
zapiral.
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Iz cikla

Villa Stavropulos

***
Come sono chiari i tuoi mattini
se in essi il cuore si libera
e sale insieme al falchetto
a toccare il sole,
come tace il mezzogiorno
nel giardino
quando anche i pensieri
sono frutti dorati
e la sera
che poi viene
porta con se ognmi volta
lampare e sogni
dal mare.

*
Kako jasna so tvoja jutra,
če se v njih srce osvobaja
in se dviga skupaj z majhnim
sokolom,
da bi se dotaknilo sonca.
Kako nemí poldan
v vrtu,
ko so tudi misli
zlati sadeži
in večer,
ki pride zatem,
prinaša vsakokrat s sabo
svetlobo ribiških luči in sanje
iz morja.
*
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***
Bilo bi lepo imeti življenje,
nevarno in spremenljivo,
in utrujen
nato
pristati tu,
v hiši
z okni,
ki jih vsakokrat prebarva sončni zahod,
pripreti rustikalna vrata,
škripajoča,
najti v sadovnjaku
že zrelo sadje
in vodnjak
z vodo, svežo in kristalno,
kot so oči
ženske,
ki je ob tebi.
*
O varljivost smeha
in barv,
o nenehno in brezsmiselno lovljenje oblik:
ne zavedamo se, mi,
sreče kuščarja,
nepremičnega
na kamnu
sladkem
od sonca.
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Iz cikla

Letni časi/Stagioni

***
Odorosi sono adesso gli orti
e ogni dolore
muore
alla finestra

*
Dišeči so zdaj sadovnjaki
in vsaka bolečina
umre
na oknu.
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***
Ko ptice
zbujajo drevesa,
je postelja
prostrana od ljubezni,
in v kotu je
tišina ogledalo
in okno
začudenje.
*
Ko večer
utihne v drevesih,
se zdim
kot slepec,
ki najde s palico
rob
svoje samote.
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Poklon

Delimir Rešicki

Za prijatelja,

za Aleša Debeljaka
(1961–2016)

Prevedel
TONE ŠKRJANEC
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IN MEMORIAM

Aleš Debeljak (1961, Ljubljana, † 2016), slovenski pesnik,
esejist, prevajalec, urednik, kritik in sociolog kulture. Leta 1985
je diplomiral na ljubljanski FF iz primerjalne književnosti in leta
1993 doktoriral iz sociologije kulture na Sirakuški univerzi v New
Yorku. Zaposlil se je na ljubljanski FDV, kjer je leta 1999 postal izredni profesor. V letih 1985–1988 je bil glavni urednik Problemov.
Za pesniško zbirko Slovar tišine je leta 1989 prejel Jenkovo nagrado in za deli Slovar tišine in Postmoderna sfinga leta 1990 nagrado
Prešernovega sklada. – Za Debeljakovo zvečine melanholično intonirano pesništvo je sprva značilen dialog z modernistično tradicijo in eksistencialističnim mišljenjem (Imena smrti, 1985; Slovar
tišine, 1987), nato pa tudi odmev na vojno dogajanje v bivši Jugoslaviji in patos življenja v družini (Minute strahu, 1990; Mesto in
otrok, 1996). – V esejistiki je bil Debeljak med uveljavitelji postmodernizma na Slovenskem (Postmoderna sfinga, 1989). Ukvarjal
se je tudi s pisanjem člankov in kolumn, raziskovanjem slovenske
književnosti in literarno kritiko (Melanholične figure; Esej o književnosti, 1988). – (www sl.wikipedia.org/wiki)
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Za prijatelja, za Aleša Debeljaka
Podari mi še čisto malo pajčevine.
Podari mi tudi slovar, znova in znova.
Da počasi prekrižam v njem vse
zdaj odvečne, breztelesne besede.
Saj tako že dolgo nimam ne drugega
ne pametnejšega dela.
Enkrat tedensko rinem voziček
s kosilom, večerjo ali zajtrkom
ali pobiram ogorke po bolnišničnem dvorišču.
Vmes je veliko ur za branje, neki drugačni ljudje
pijejo litre instant kave že okoli treh ponoči.
Tisti, ki se je namenil od tu odpotovati v popolno tišino,
zdaj v spominu sedi na lesenih sedežih v starem vagonu.
Dim parne lokomotive, laterna in ogenj prazgodovine
počasi ogrevajo tistega, ki je dušo po smešni ceni prodal
za meglo, od postaje do postaje, zdaj ve,
da z meglo prav nikoli ni sklepati nobenih poslov.
To kar dnevna obljubi, se nočna več ne spominja,
tisto kar nočna reče, dnevna zanika in reče
»naš dolg je poplačan«.
Tako sem vidiš, jaz zapravil
skoraj čisto vsak svoj odvisni stavek.
Mladi dnevi, povratna vozovnica za Zagreb
Križanke, Struga, 1984.
Črni se imenuje Drim tam, kjer je Biljana
platno za nekoga besede belila.
Iz dneva v dan je Mick Jagger, ko še ni bil
Sir, po smrti Briana Jonesa
in na spominskem koncertu v Hyde Parku 5. 6. 1969
bral verze pesmi Adonais P. Shelleyja,
posvečene mrtvemu Keatsu.
Podari mi še enega sopotnika,
v vagonu je zdaj banda, ki s karbonsko nitjo
šiva usta vsem sužnjem starejšim od osem let,
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misleč, da je poetska pravica
sramotna norost nadutih bednikov
crknila kot lahkomiselna žival v pasti,
ki je čisto nihče več ne obide.
Včasih ponoči hodim ob cesti
»Ko glasba preneha, ugasnite luči
Ko glasba preneha, ugasite luči«
piše na vsakih sto metrov na tripu dolgem milijon let.
Niti enega avtoštoparja ni več na Mlečni stezi.
Toda glasba ne preneha
pa čeprav še zadnje jagnje ostane brez zvonca,
ko že noč se spušča s hribov
s sto tisoč svojih asasinov
in psov, od katerih smo kupovali
in jim tihotapili hašiš, tobak in petrolej
takrat, takrat, takrat, hej
za denar všit v dvojne žepe.
Rad bi enkrat imel svojo sobo,
v njej samo posteljo, omaro in okno z razgledom
na karkoli brez imena.
Jebe se mi za žice in meje
za vsakega samomorilskega bombaša ali bombašico
nikoli nisem obstajal
če danes obstajate vi.
Podari mi še čisto malo pajčevine.
Tako, za prvo silo, da bo pri roki,
če bo to še potrebno, vsi idoli so
zdaj v črvojedini, škrlatu in somraku
eno za drugim prihajajo Brankovo, Žarkovo in Rolandovo pismo
drhal s sokrvico in peno v očeh in na ustnicah
pa že hiti k prvim hišam.
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REZERVAT ZA POEZIJO

POETRY RETREAT
FESTIVAL LIRIČNEGA OBČUTJA
224

Izbrani prevodi 2

NOVI
SLOVENSKI PREVODI
POEZIJE XXI. ST.

Bernardi / Bajraj / Idrizi
Augustyniak / Sonnenberg
Tlałka / Pastirčák / Palaščák
Dousková / Borzič / Kuhar Daňhelová

PREVAJALCI

Planko / Berishaj / J. Unuk / Pirc / Pleterski
Šramel Sevšek / Dizdarević / P. Kuhar
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Iz novejše italijanske poezije

Rut Bernardi
(1962)

Iz nemščine prevedel
LADO PLANKO
227

Rut Bernardi (1962, St. Ulrich v Grödnu/Gardeni) je južnotirolska pisateljica, publicistka, prevajalka, novinarka in avtorica radijskih iger, ki objavlja v ladinskem, nemškem in italijanskem jeziku. Po študiju romanistike na univerzi v Innsbrucku dela
kot predavateljica retoromanščine na univerzah Zürich, Innsbruck,
München, Bozen-Brixen, urednica, novinarka in pisateljica. Je prejemnica več nagrad in štipendij. Trenutno poučuje na Svobodni univerzi Bozen/Brixen. – Zadnja literarna objava: Rut Bernardi: Lirica
y prosa da piz a cianton – Lyrik und Prosa kreuz und quer (2011). –
Zadnja znanstvena objava: Rut Bernardi, Paul Videsott: Geschichte
der ladi-nischen Literatur. Ein bio-bibliografisches Autorenkompendium von den Anfängen des ladi-nischen Schrifttums bis zum Literaturschaffen des frühen 21. Jahrhunderts – (Zgodovina ladinske literature) v 2 zvezkih (2013). – (L. P.)

Opomba prevajalca

Predstavitveno izbrane pesmi Rut Bernardi so objavljene v ladinskem izvirniku in nemškem ter slovenskem prevodu.

O prevajalcu

Lado Planko (1949, Celje), študiral angleščino in francoščino
na FF v Ljubljani, nato klasično kitaro v Gradcu. Pred upokojitvijo bil
programski vodja Knjižnice Velenje. Občasno piše in prevaja iz francoščine in nemščine. Prevodi iz zadnjih let: iz francoščine Edmond
Jabès: Prosojnost časa (prevod izbora pesmi iz zbirke Elya), 2006; iz
nemščine Šaleški gradovi viteza Gadolle (2015). Živi v Velenju.
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Rut Bernardi

Pesmi I
(ladinsko)

(nemško)

cërtl

kreislauf

1

1

l pënsa
mort
fundamënt
chedri
tëma

es denkt
tod
vernunft
bilder
angst

2

2

l pënsa
mort
cuscienza
nia
nirvana / hades
panich

es denkt
tod
bewusstsein
nihil
nirwana / hades
panik

3

3

l pënsa
mort
mel
viver ie patì
deguna ueia
dut unfat

es denkt
tod
schmerz
leben ist leiden
daseinsunlust
gleichgültigkeit
(cërtl)

*

*
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Rut Bernardi / Iz nemščine prev. Lado Planko

(slovensko)

krogotok
1
misli
smrt
um
slike
bojazen
2
misli
smrt
zavest
nihil
nirvana / hades
panika
3
misli
smrt
bolečina
življenje je trpljenje
brez volje do biti
vseenost
(cërtl / kreislauf)

***
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Rut Bernardi

(ladinsko)

pakistani
d’autri dij: turism
ie é puzenà chegadoies
te valedes dlacedes
nuetes zënza fin
d’autri dij: hotiei
ie é taià su cioles
te portesc biehes
cësadafueches d’aricé
d’autri dij: lifc
ie é sburdlà pigli sota chi cui
cun piesc dlacei
mans da buganzes
d’autri dij: furné ncantëur
ie é scuà stredes
cun l fuià blanch da stuep
osc da crëibes
d’autri dij: ladin
ie me é sfrant ora l cervel
cun l cuer splaià
ana malterjeda

*
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Rut Bernardi

(nemško)

pakistani
andere sagen: fremdenverkehr
ich putzte die toiletten
in eiskalten tälern
im ewigen dunkel
andere sagen: hotels
ich schnitt zwiebel
in unhygienischen gängen
zumhimmelstinkenden küchen
andere sagen: skilifte
ich schob bügel unter
mit erfrorenen füssen
frostbeulenhänden
andere sagen: mobilität
ich kehrte strassen
mit verstaubter lunge
verkrebsten knochen
andere sagen: ladin
ich zermarterte mir das hirn
mit zerstochenem herzen
geschundener seele
(pakistani)

*
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Rut Bernardi / Iz nemščine prev. Lado Planko

(slovensko)

pakistanec
drugi pravijo: turizem
čistil sem stranišča
v ledenomrzlih dolinah
v večni temi
drugi pravijo: hoteli
rezal sem čebulo
na nehigienskih hodnikih
donebasmrdečih kuhinjah
drugi pravijo: vlečnice
sidra sem potiskal podnje
z zmrznjenimi nogami
rokami z zmrzlinami
drugi pravijo: mobilnost
ceste sem pometal
z zaprašenimi pljuči
rakastimi kostmi
drugi pravijo: ladin
možgane sem si izmučil
z razmesarjenim srcem
trpinčeno dušo
(pakistani)

***
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Rut Bernardi

(ladinsko)

Scioldo nost
Scioldo nost
tu che te ies te uni fuia
sibe santificà ti tacuin
vënie ti putënza
sibe fat ti afar
coche pra l lëur nsci a cësa
Danes ncuei nosta contes da uni di
y lascenes do nosc debic
coche nëus ne i lascion nia do a nosc debitëures
y no nes mené tla trapularies
ma liberenes dai ciaradëures
Amen
*

234

Rut Bernardi

(nemško)

geld unser
geld unser
das du bist im sack
geheiligt werde deine brieftasche
deine macht komme
dein geschäft geschehe
wie bei der arbeit so auch zu hause
gib uns heute unsere täglichen rechnungen
und erlass uns unsere schulden
wie wir sie unseren schuldigern nicht erlassen
und führe uns nicht in die fallen
sondern erlöse uns von den teuerungen
Amen
						

(Scioldo nost)

*
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Rut Bernardi / Iz nemščine prev. Lado Planko

(slovensko)

denar naš
denar naš
ki si v vreči
posvečena bodi tvoja denarnica
pridi tvoja oblast
zgodi se tvoj posel
tako pri delu kot doma
daj nam danes naše vsakodnevne račune
in odpusti nam naše dolgove
kot jih mi svojim dolžnikom ne odpuščamo
in ne vodi nas v pasti
ampak nas odreši podražitev
Amen
		

(Scioldo nost / geld unser)

***
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Rut Bernardi

(ladinsko)

mëudl
medem mëudl
medem muster
ulëi fé autramënter
inò fejen l medem
ulëi scuté
inò l dijen mpò
trapula dla vita
ngiana for da nuef
perete cun l fundamënt
ma che te l sebes
l vënter la vencerà
al cënt per cënt

(nemško)

modell
*

dasselbe modell
dasselbe muster
anders
wieder dasselbe
schweigen
wieder sagen doch
lebensfalle
wieder zu
mit der vernunft zur wehr
ist dir bewusst
der bauch gewinnt
das will die lust
(mëudl)

*
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Rut Bernardi / Iz nemščine prev. Lado Planko

(slovensko)

model
isti model
isti vzorec
drugače
spet isti
molk
spet reči vendar
življenjska past
spet zaprta
z umom v bran
se zavedaš
trebuh zmaguje
to hoče poželenje
(mëudl / modell)
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Rut Bernardi

(groedensko)

DOI UEDLI
doi uedli
ei udù
dut
ei udù
doi uedli
m’à udù
dut
ai udù
restà ne n’iel
nia

*
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Rut Bernardi

(dolomitska ladinščina)

DOI UEDLI
doi uedli
éi vedù
dut
éi vedù
doi uedli
m’à vedù
dut
ài vedù
resté n’él
nia
*
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Rut Bernardi

(nemško)

ZWEI AUGEN
zwei Augen
habe ich gesehen
alles
habe ich gesehen
zwei Augen
haben mich gesehen
alles
haben sie gesehen
geblieben ist
nichts
			

(DOI UEDLI)

*
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Rut Bernardi / Iz nemščine prev. Lado Planko

(slovensko)

DVOJE OČI
dvoje oči
sem videla
vse
sem videla
dvoje oči
me je videlo
vse
so videle
ostalo ni
ničesar
						
		
(DOI UEDLI / ZWEI AUGEN)

242

Rut Bernardi

Pesmi II

(ladinsko)

dedite
ssssss auden danz che al é bel defora al luna dut l parei sun l scherm
dl computer a chela letra ne éi ciamò no responù ma volove ben jì
al conzert magari él da stufé ma improvisazion cie bel sente ciamò l tof che fove te scola el ne me à belau nia vedù passan via ie
fosse passeda via l prum iade che al me fossa sté unfat doi iadesc
àl sen bele soné y son permò ruveda 130 plates te n meis chela no
ne va samben che al me messessa ester unfat ie podesse ence rì y
fé damat me la tole massa sterscia sen soni bele endò é pa chesta la
zintlin no no ne rate nia l plu bel soredl é sen defora das Seminar in
Bozen ziehe ich vor déssel avei dit l pipser ne daussi pa desmentié
al vegn demé rejoné de sport al é la cossa de maioura emportanza
soméiel i dizionars é ben tant biei bon dapò ves l diji per l ultim
iade sen scuteis finche al sona Il Nuovo Pirona al é vigni iade na
umiliazion i ciavei n sich plu lonc ti sta scialdi miec cialé sce al ruva
propi ca n iade y con la chitara àl dit me en cramasse sen l plu gen
tl let con n liber me asconesse da dut l mond doi notes ti éi ben dat
encuei l giat dla vejina mess avei piscé te porte l tof é tant sterch la
joca me plej ben son contenta de me l’avei compreda en valgunes
risses messi ben ciamò scrive scenó él massa puech sce te ues propi
te n jì dapò vas mefun cie dessi pa mo te dì Verkehrsfunk chel me
damané fora ne duri gor de no nothing but a heartache.
*

243

Rut Bernardi

(nemško)

innen
ssssss hört man allerdings ist es schön draußen die Wand spiegelt
sich auf dem Bildschirm des Computers jenen Brief habe ich noch
nicht beantwortet aber ich wollte doch ins Konzert vielleicht ist
es langweilig aber ich mag Improvisation ich habe noch den Geruch
der Schule in der Nase er hat mich fast nicht vorbeigehen gesehen
ich wäre vorbeigegangen zum ersten Mal wäre es mir egal gewesen
zwei Mal hat es nun schon geläutet und ich bin gerade erst kommen
130 Seiten in einem Monat das geht wirklich nicht natürlich müsste
es mir egal sein ich könnte auch darüber lachen oder damit spielen
ich nehme alles zu ernst jetzt läuten sie schon wieder ist das das
Totenglöckchen nein nein ich glaube nicht der schönste Sonnenschein
ist jetzt draußen al seminar de Bulsan vedi plu gen soll er gesagt
haben das Piepsgerät darf ich keinesfalls vergessen es wird nur über
Sport gesprochen es scheint die wichtigste Sache der Welt zu sein
die Wörterbücher sind doch wunderschön also dann sage ich es euch
zum letzten Mal jetzt ist Ruhe bis es läutet Il Nuovo Pirona es ist jedes
Mal eine Erniedrigung die Haare etwas länger stehen ihm viel besser
mal sehen ob er mich wirklich einmal besucht und mit der Gitarre hat
er gesagt würde mich jetzt am liebsten im Bett verkriechen mit einem
Buch würde mich vor der ganzen Welt verstecken zwei Eintragungen
habe ich ihnen heute schon verpasst die Katze der Nachbarin muss ins
Stiegenhaus gepinkelt haben der Geruch ist so stark die Jacke gefällt
mir bin froh sie gekauft zu haben einige Zeilen muss ich schon noch
schreiben sonst ist es zu kurz wenn du wirklich gehen willst dann geh
was soll ich dir noch sagen l trafich encuei dieses Ausfragen halte ich
gar nicht aus nothing but a heartach.
(dedite)
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*

Rut Bernardi / Iz nemščine prev. Lado Planko

(slovensko)

znotraj
ssssss se sliši vendar je lepo zunaj stena se zrcali na računalniškem
zaslonu na tisto pismo še nisem odgovorila ampak saj sem hotela
na koncert morda je dolgočasen ampak jaz maram improvizacijo vonj po šoli imam še v nosu skoraj me ni videl iti mimo šla bi
mimo prvič bi mi bilo vseeno dvakrat je zdaj že pozvonilo in jaz
sem šele prišla 130 strani v enem mesecu to pa res ne gre seveda
bi mi moralo biti vseeno lahko bi se temu tudi smejala ali se z njim
igrala vse vzamem tako resno zdaj zvonijo že spet je to navček ne
ne ne verjamem zunaj je zdaj najlepše sonce al seminar de Bulsan
vedi plu gen je rekel pagerja ne smem v nobenem primeru pozabiti
govor bo samo o športu zdi se najpomembnejša stvar na svetu slovarji so vendar čudoviti torej vam pravim zadnjič zdaj bo mir dokler
se ne oglasi Il Nuovo Pirona vsakokrat je ponižanje lasje malo daljši
pristojijo mu mnogo bolje bomo videli ali me bo res kdaj obiskal in s
kitaro je rekel najraje bi se zavlekla v posteljo s knjigo se skrila pred
vsem svetom dvakrat sem vas danes že vpisala sosedova muca se
je morala polulati na stopnišču vonj je tako močan jakna mi je všeč
sem vesela da sem jo kupila nekaj vrstic moram že še napisati sicer
bo prekratko če res hočeš iti pojdi kaj naj ti še rečem l trafich encuei
tega spraševanja preprosto ne zdržim nothing but a heartache.
(dedite / innen)

Za to besedilo v enotnem jezikovnem zapisu Ladin Dolomitan je avtorica 1995 dobila prvo nagrado »Premi Term Bel« na 5. Retoromanskih književnih dnevih v
Domatu/Ems v Graubuendnu. (op. prev.)
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Rut Bernardi

(ladinsko)

mi troi
mi troi
me nciurnësc
sciche la scorza de bedoi
mi troi
me mëina
ora de nia ti foi
ma jì n’autra streda
fossa stat mo la majera
faleda
*

(nemško)

mein pfad
mein pfad
betört mich
wie birkenrinde
mein pfad
führt mich
plötzlich in den abgrund
einen anderen weg gehen
wäre viel schlimmer gewesen
(mi troi)

*
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Rut Bernardi / Iz nemščine prev. Lado Planko

(slovensko)

moja steza
moja steza
me očara
kot brezovo lubje
moja steza
me nenadoma
pripelje v brezno
iti po drugi poti
bi bilo mnogo huje
(mi troi / mein pfad)
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Iz novejše kosovske poezije

Xhevdet Bajraj
(1960)

Iz albanščine prevedel
NIKOLLË BERISHAJ
249

»Ko pišem, jaz nisem Xhevdet Bajraj in nisem Albanec, temveč sem (poskušam biti) človek,
čigar domovina je zemeljska obla ter pripadam temu antiherojskemu času«

Xhevdet Bajraj (1960, Ponorc na Kosovu) je pesnik in prevajalec. Na univerzi v Prištini je diplomiral iz albanske književnosti.
Služboval je v Orahovcu (do leta 1993, ko so ga odpustili iz službe).
Po etničnem čiščenju Kosova pod Miloševićevim režimom so ga
leta 1999 deportirali s Kosova. Od takrat živi v Mexico Cityju, kamor je prispel s štipendijo Mednarodnega parlamenta pisateljev. Že
dvanajst let službuje kot profesor pri Universidad Autónoma de la
Ciudad de México (UACM) na Akademiji književne ustvarjalnosti,
kjer predava predmet Poezija. – Njegove pesmi so prevedene v več
jezikov in vključene v vrsto antologij. Prejel je več književnih nagrad. Prevaja iz španščine in v španščino. – Knjižne objave poezije
(pesniške zbirke): Nëna prej guri/Mati od kamna (1988), Amblemi
e vdekjes/Emblem smrti (1993; nagrada Zveze pisateljev Kosova
za pesniško zbirko leta), Pjesa e humbur e parajsës/Izgubljen delček raja (1996); Ruego Albanés (Lutja shqiptare)/Albanska molitev
(Mexico City, 2000), Sloboda užasa/Liria e tmerrit/Svoboda groze
(2000; nagrada Zveze pisateljev Kosova za pesniško zbirko leta), El
tamaño del dolor/Velikost bolečine (Mexico City, 2005), Copa ime e
qiellit/Moj del neba (2016) idr. – (N. B.)

O prevajalcu

Nikollë Berishaj (1958, Tuzi) je albanski prevajalec, pesnik
in pisatelj. Prevaja iz slovenščine, hrvaščine, srbščine, bosanščine in
črnogorščine ter obratno. Je častni »ambasador slovenske književnosti in jezika« (dobitnik mednarodne Pretnarjeve nagrade 2013).
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Xhevdet Bajraj / Iz albanščine prev. Nikollë Berishaj

ČAS MRTVIH CVETOV
Krokarji so zgodaj poleteli
čas mrtvih cvetov je
dobro jutro mexico city
tole zgoraj je nebo
tole spodaj je zemlja
še vedno je mrak … torej
prižgi luč
eno svečo
karkoli že
in žvižgaj pesem, brat
pesem iz snovi onih
dva metra pod zemljo
nekoliko not
onih mrtvih
ki imajo pogum sanjati
*

NE BOJIM SE
To mesto je majhno za tvoje veliko sovraštvo
sobo mojih spominov si v grob za muhe spremenil
za svoje majhno srce
zahtevaš da v omamni norosti
iščem črne luknje neba
vrata spoznanj kjer se vstopi in nikoli ne izstopi
mene
ki vsak dan vržem v obraz noči pesem
kot rokavico ki kliče na dvoboj ob zori
jaz se vendar ne bojim smrti
življenje je tisto ki me prestraši
251

Xhevdet Bajraj / Iz albanščine prev. Nikollë Berishaj

NEKOČ IN ZDAJ
Utrujena spi sanjajoč dneve ko sva se hranila s kruhom in upanjem
nad nebom pa se je vsak dan obešalo sonce zaslepljeno s svojo lučjo
Dišava rože je prihajala skozi odprto okno
domače knjižnice
v času ko sem pisal pesmi o dneh ki niso nikoli prišli
Čakal sem te z buteljko vina na mizi
in prižgano svečo
da
svet je bil večbarven
Ko je sonce zahajalo kot trhlo jabolko
in so se zvezde prižgale okrog matere lune
ljubila sva se ko so črički peli
pesem starejšo od človeštva
Nato nama je vojna ukradla življenji
odkrila sva kako lepo je izgubiti službo
ostati doma ali iti ven
nevede kam sva se namenila in kaj bova počela
kam si se namenil in kaj boš delal
Odkrila sva da če si zlomiš nogo ali roko
pomeni da si živ
da je življenje lepo
trpko in lepo dokler se v svobodi živi
Zdaj imava knjižnico skoraj z istimi naslovi
vendar v drugem jeziku
v drugem jeziku pišem verze za dneve ki se ne bodo nikoli vrnili
v nekem drugem jeziku iščem kruh v trgovini
v drugem ljubem jeziku
zdaj
boli življenje
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Xhevdet Bajraj / Iz albanščine prev. Nikollë Berishaj

POEZIJA DANES
Tisti ki je do včeraj klatil strele z neba
danes po mestnih ulicah prodaja verze po gramih
Gospe in gospodje
izvolite sveže čudovite verze
pomešane z lojem kač
ki živijo v pustinjah človeške duše
Imamo jih vseh vrst
zdravijo glavobol tega in onega sveta
imamo verze za divje in mehke živce
zdravljenje ali odpiranje ran mladim ki se ukvarjajo s športom
za tiste ki jim je umetnost všeč ali pa ne
ubijanje ali oživitev ljubezni
prepletanje ali razpletanje zarot
razlago preteklosti ali prihodnosti
verze s katerimi boga prosimo za dež ali sonce
rime ki so kapljale od samega neba
… izvolite izvolite
ves zaklad so vredni
Vi pa jih dobite le za deset centov
Tisti ki danes zaman razbira strele z neba
se mu je bližal in nekaj šepetal
da bi danes prodal verze stric
država mora z zakonom prepovedati poezijo
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Xhevdet Bajraj / Iz albanščine prev. Nikollë Berishaj

NEBO NAD RDEČIM JABOLKOM
Kamnite barve oblaki obešeni na nebu
počasi žalostno se spuščajo
ljubiti se s svojimi sencami
sejejo strah
v rdečem jabolku na ptičjem gnezdu
spi kača na starih kačjih kožah
zraven se začenja veliko mesto
s prekrižanim ptičem v grbu
junaki sedijo na ruševinah smrtnih izdihov
vodijo ljubezen z ostanki življenja
iščejo izgubljeno otroštvo
uš na glavi sredi dneva
Oblaki se počasi žalostno spuščajo
kot velika čreda metuljev smrti
breji s prekletstvom
rodijo temo
Angelčki vedo
Angelčki dobro vedo
kdor ni svoboden na zemlji
ni svoboden na nebu
prerezal bom temo s srednjim prstom
klobčič bom naredil iz tankih niti norosti
in ga vrgel čez rdeče jabolko
čez divje jabolko
Jaz … jaz dobro vem kaj iščem
ko umiram na odprtem odru uličnega gledališča
svetlobo hočem
svoboden hočem kos svojega neba
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Xhevdet Bajraj / Iz albanščine prev. Nikollë Berishaj

KDO JE UGASNIL LUČ
Neka naga ženska spi na kamniti plošči
ostareli volk z rjovenjem nažene luno z neba
megla je in megla je bila
petelin na gnojilu domovine
napove novi dan
Voda ubeži življenje ubeži
Le suh kruh je ostal za človeka
Le človeška kost je ostala za psa
Ej,
kdo je ugasnil luč?
*

ŽENSKA IN SONCE
S sledmi poljubov po telesu
naga zbežiš v sen
Zvezde na nebu
prevzamejo obliko najinega okna
občudujejo lepoto
Prižgem cigareto in ti na čelo dam poljub
nocoj ne bom spal
čakal bom jutro
ti že veš
sončni vzhod se najlepše nate preslika
*

LAČNO NEBO
Nebo ugrizne
Hoče vedeti kakšen okus ima
Človekova samota
255
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Iz novejše kosovske poezije

Arben Idrizi
(1974)

Iz albanščine prevedel
NIKOLLË BERISHAJ
257

Arben Idrizi (1974), kosovski pesnik, prevajalec in novinar.
Izdal je pesniške zbirke: Heqakeq/Mučenik (2003), Libri i të qenit/
Knjiga obstoja (2010) ter Zveri vole otadžbinu/Živali ljubijo domovino (v srbskem prevodu Shkëlzena Maliqija, 2013). Je kolumnist
časopisa Gazeta Express. Prevaja iz italijanščine. Živi in ustvarja v
Prištini.
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Živali ljubijo domovino
živali ljubijo domovino
živali so resnični revolucionarni osvoboditelji brez primere
živali še zadnjo kapljico svoje krvi dajo za domovino
živali kričijo v imenu domovine
(pes se boji da bo luna okupirala njegovo domovino
in zato laja nanjo)
živali te praskajo, zarijejo ti nohte in te zadušijo v grlu za domovino
če s seboj ne nosiš zastave
te čaka mrtvaško pregrinjalo
živali ti sesajo kri če ne vstopiš v pravi okop
živali v vojni do nebes dvigajo moralo pravico zavest
živali vedo da bodo od boga dobile odpuščanje
za vse kar delajo
živali ljubijo domovino in jo branijo
živali so sveti osvoboditelji
zato hočejo za nagrado vso oblast in vse bogastvo
*

MORDA JAZ NE ŽIVIM
ko vam bo jasno da besede v narekovajih
ne pomenijo
konca prve kitice
takrat bo meni jasno
ne smisel duše (kot ste hoteli reči)
temveč to:
ALI BO ČLOVEK IZGINIL
NA ENAK NAČIN KOT JE BIL USTVARJEN
*
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prišel je neki čas
ah, to je tisti čas
ki smo se ga bali
ko ljudje tekmujejo
za zlo
in neumnosti
bedastega samozadovoljevanja
ali drugega dreka te vrste –
to je čas proti kateremu smo se
včeraj borili – v resnici
zaman
prišel je čas
ko človeške zgube
na katere smo kazali s prstom
vidijo sebe na vrhuncu slave
ko varovanci soseske pozabe
najdejo sebe
v središču pozornosti
ko ritolizci palic in vrvi
pihajo v ogenj
ko se pečeni prevaranti
prodajajo za humanitarce
v njihovih glavah pa stopnice
vodijo samo navzgor
mendrajo po naših glavah
kot slon po mravljah
prišel je tisti čas
ko imajo lažnivci glavno besedo
neznanje pa prevladuje za govorniškimi odri
in kot vedno
omotična množica
ždi pred televizorjem
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ter deževalo ali ne kot strupene gobe
rastejo verske sekte
prišel je ta čas
ko zlo brani
dober zakon demokracije
splošna prevara od zgoraj pa
povzroča prelivanje krvi
božajoč obraze družbe
prišel je ta čas
ko te neizogibna paranoja
zaradi znakov nevarnosti vsepovsod
zapre v dom
ko ti neznanec na ulici preverja
legitimacijo prepričanj
ko ti politične uniforme preverjajo
dovoljenje za življenje
ko ti marsikatera sprevržena skupina preverja
odgovornost ker nisi z njimi
ko te prijatelji ki zaslužijo dva centa
ne pozdravljajo več
prišel je nek čas
ko so navadni poraženci
izredni zmagovalci
ko pes ne pozna svojega gospodarja
ko omotična množica
dvigne ušesa da sliši
če se bo sam po sebi zgodil potres
tukaj ali kjerkoli
ko utopljenec nima glasu
da poišče pomoč
ah, mi smo zraven
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pa je prišel čas
ko vse poti
vodijo k prevratu
prevrat prevrat prevrat
*

med streljanimi je bil tudi duševni bolnik
med streljanimi je bil tudi duševni bolnik
pod pazduho je držal petelina na kazalec njegove desne roke
se je držal neki otrok
z vrvjo okrog pasu pa je vlekel voziček z gumijastimi kolesi
kjer je sedela slepa starka
majsko sonce
je peklo
srbski policisti so na travniku zbrali na tisoče
prebeglih albanskih civilistov
vojaški tovornjaki in avtobusi so jih bili pripravljeni izgnati
en del čez mejo, drugi pa so morali peš do meje
ostale je čakala neka druga usoda
takrat se je poveljnik
približal duševnemu bolniku in vanj nameril avtomat
»jaz sem nor« je rekel »ne ubijte me!«
rafal iz avtomata je presekal njegovo telo
nato je drugi policist ubil otroka in starko
»hočemo
mirno potovati«
so rekli morilci
»vam je jasno?«
vsi so bili otroci, žene in starci
izmučeni od lakote in strahu
petelin
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je skakal
petelin
je kljuval krogle
petelin
je bil navdušen, da je nesmrten
nato
ko se je pomor končal, je neki policist vrinil petelina
v obrnjenem vedru, preluknjal ga je
da se je le petelinova glava kazala v soncu
»zabavo hočemo«
je rekel, »ti je jasno?«
nato so začeli streljati in staviti s stvarmi s kupa plena
ampak
nihče ni zmagal, petelin pa je krakal do neba
dokler je nekdo streljal iz tanka
perje je
letelo visoko visoko visoko – kdove kam je padlo.
*

Uau, hočejo ustvarjati novo resničnost
takile tipi pokvarjenih nazorov hočejo
ustvarjati novo resničnost
v zidu joka 		
s starim bagrom
s katerim so kopali jame za množične grobove
duš
takile tipi pokvarjenih nazorov hočejo
ustvarjati novo resničnost
pod diamantno masko skesanega hudiča
ki jaha ovco obrejeno z bedo
		
in podjarmljeno tesnobo
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takile tipi pokvarjenih nazorov hočejo
ustvarjati novo resničnost
s klasičnim kisikom in atomom
s parafinom ki seje zmedenost in prikliče razdejanje:
– in On reče: »bodi!« in je postalo –
takile tipi pokvarjenih nazorov hočejo
ustvarjati novo resničnost
s psi vojne in ovaduhi
pred vhodom našega doma
takile tipi pokvarjenih nazorov hočejo
ustvarjati novo resničnost
v prenatrpani sobi
s ključem z zunanje strani
– hej, »odpri mi vrata«
takile tipi pokvarjenih nazorov hočejo
ustvarjati novo resničnost
nad našim državljanskim strahom
nad našimi vojnimi travmami
z njihovo policijsko-zdravniško metodo
zdravljenja nasprotnika
takile tipi pokvarjenih nazorov hočejo
ustvarjati novo resničnost
z nadzorom črnega trga
ustvarjajoč sestrinske policijske enote
ko ti prva dobavlja blago
te druga prime kot tatu
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Miselna erekcija
oh, res mi prihaja da spregovorim
da spregovorim
in počim
ker pojavi ki so na neki način
pomembni
se ti zapičijo v možgane
posebej pa tisti čudni
ki se zlepijo na možgane kot lepilo ki zapre
črevesa
in zares sem spoznal
ljudi hrome
v možganih
v duši
in
v telesu
ki zares
mislijo
da so nekdo
in sem kričal do neba
lepo se do njih obnašaj, bog!
in zares sem spoznal
ljudi pokvarjene
v možganih
v duši
in na videz
ki zares
mislijo
da so pametni
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in zares sem spoznal
ljudi z božanskim videzom
in kravjo pametjo
(takih žensk
ni nič slabega
fukati)
bognedaj
in zares sem spoznal
ljudi ogabnega videza in pogleda
in čudodelnih možganov
in sem na ves glas rjovel očaran
o bog, izgubil si tekmo!
in zares sem spoznal
ljudi med dvema vročicama
in zares sem spoznal
ljudi
revne žrtve
naravne
in človeške igre
oh, resnično
mi prihaja
		
da spregovorim
da spregovorim
		
in počim
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SOVRAŽNIKI
17-letno dekle
omamljeno od piva in majčkene
količine droge
se je naslonila na beli drog
semaforja
razširila noge
da dostojno stoji
in ščije ne da bi dvignila krilo
in spustila hlačke
slanost ji žgečka nage noge
zavedajoč se da sreča nima konca
in da so le smrt in učitelji sovražniki
ona ščije še nekaj kapljic na silo
stegujoč se
prepričujoč sebe da stražarji na vratih paradiža
niso več tako neumni da se dajo kastrirati
avtomobili upočasnijo hitrost
spoštujejo semafor – idol
rjovejo, čudijo se, tulijo
»100 dm« reče 40-letni moški
njo samo gane glasba v tujem jeziku
iz nepokritega avta znamke »golf«
troblje rušijo veselje
mož se počuti užaljenega
še on trobi in izgine
risoč kroge z desno roko
ona pa se vseeno ne more premikati
zase misli da se nikoli ni vrnila
tja od koder je enkrat le pobegnila
nikoli ni mislila da ima takšnih 100 dm
moralno vrednost in sveto dušo
počuti se pametno ko primer definira
kot zadevo, ki se mora definirati
vse kar si lahko razlaga je to
da vsaj semaforji niso slučajno postavljeni
267
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Iz novejše poljske poezije

Anna Augustyniak
(1976)

Iz poljščine prevedla
JANA UNUK
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Anna Augustyniak (1976) je poljska pesnica, novinarka,
avtorica reportaž in urednica televizijskih dokumentarnih programov. Pesmi je objavljala v revijah Zeszyty Literackie, Kwartalnik
Artystyczny, Akcent, Opcje, Więź in Latarnia Morska. Doslej je izdala biografijo Grof, literat, dandy – O Antoniju Sobańskem (2009),
knjigo kratkih liričnih proz Ljubila sem, ko je odšla (2013), ki pogumno in v različnih perspektivah govorijo o smrti bližnjega človeka,
in pesniško zbirko Brez tebe (2014). Leta 2014 je bila nominirana za
ugledno literarno nagrado Gryfia. Živi in ustvarja v Varšavi.

O prevajalki

Jana Unuk (1959, Maribor), književna prevajalka, lektorica
in urednica. Na FF v Ljubljani je 1984 diplomirala iz slovenskega in angleškega jezika ter književnosti. Že med študijem je začela
prebirati in spremljati poljsko književnost in bila v letih 1993–1995
lektorica slovenščine za tujce na Šlezijski univerzi v Sosnowcu pri
Katowicah. Iz poljščine, angleščine, srbščine in bosanščine je v slovenščino prevedla številna knjižna dela poezije in proze za odrasle.
Prevedla je tudi veliko knjig za otroke. Izbrala in uredila ter prevedla
je štiri obsežne izbore ljudskih pravljic. Poleg knjižnih prevodov je
objavila in predstavila preko dvesto prevodov v literarnih revijah in
na radiu. Leta 2006 je prejela Sovretovo nagrado za prevod Dnevne
hiše, nočne hiše Olge Tokarczuk in druge prevode iz sodobne poljske
književnosti.
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Brez tebe
Brez tebe sem se zdravila ljubezni v Bodbeju
šla sem po njenih sledovih čez nazobčane vrhove Kavkaza
vse do groba z oguljeno risbo srebrne ikone
od tam teče izvir
ki celi vse odrgnine sveta
ženske so se pred vhodom v malo kapelico
slekle do golega
dali so jim ohlapno oblačilo
in potapljale so se v ledeni potok preko glave
jaz sem v vodo ozdravljenja
namakala kose rjuhe
da bi z njimi obložila mesta na telesu ki si se jih dotikal
sveta Nino je preden je deželo pokrstila
odganjala bolezni kakor Kristus
toda ali bo iztisnila ljubezen iz mene
ali bom rodila tega pankrta
zato sem si okrog vratu obesila še križ
iz vejic vinske trte
prevezan s pramenom iz svetle kite
roke so postale mlahave in so omahnile
takrat pa so v poročilih po Moscow News povedali da se je
Nino prikazala gruzijski vojski
in se je ta umaknila z bojnega polja
ruski vojaki pa so tudi nekaj zagledali
med oblaki
in tako tistega dne ni bila prelita kri
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Brez tebe sem srečala preživelo iz Auschwitza
na poti v Galilejo sem videla pesnico
na podlahti je imela vtetovirano številko
in pela je pesem o lužah
v katerih odsevajo obrazi mrtvih
lebdela je med zemljo in nebom
koga so ti ubili da tako obupuješ
a štikele brojt a štikele brojt
daj košček kruha košček kruha
mati je kriva ker jo je učila vejic
ne pa kako sortirati predmete umorjenih
ali se bo še utegnila zaljubiti
številka 48693 se ni nikdar poljubljala
čez pol stoletja
v berlinskem kinu Arsenal
igra izraelski film Zaradi te vojne
Halina Birenbaum ne gleda v kamero
peče bajgle za sinova in pripravlja gefilte fiš
brska po grobu duhov je živa maceva
v njeni kuhinji Upanje umre zadnje
Nemci jočejo
ko z ekrana odide tisto dekletce
v progastih oblačilih spet ji je petnajst let
in bi rada napisala še veliko pesmi
preden bo brsteče telo zgorelo v krematoriju
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Brez tebe sem bila na Tamriko Chovelidze Streetu
mala kraljična iz hiše Chovelidze
močna kot datljeva palma
je na trgu pred parlamentom umrla takoj
ko si ogledujemo sliko v pozlačenem okvirju
smemo pomisliti da je namrgodena
lobanja razbita kot pri drugih ubitih
ni mesta brez podplutbe
po običaju vsi že šesti dan
bedijo ob parah
na fotografijah (tistih izpred parlamenta)
se vidijo sovjetski vojaki
imajo zelene lopatke z nabrušenimi robovi
da se jih zložiti
in nositi v toku pripetem na pas
da se z njimi mučiti
Bog je nedolžen
če ga ne bi bilo bi bilo enako
po demonstracijah so prekinili prodajo bencina
pa so ljudje vseeno prihajali
lepit liste s himnami na drevesa
črke so se vile kot nitke špagetov
in zvonovi so bíli po vsem Tbilisiju
ker so Tamriko na rokah nesli v svet mrtvih
ustavil se je čas v njeni sobi
knjige na policah obleke v omari
na steni je ogledalo v njem hlipa oče
močen je kot medved
pa sprašuje zakaj mu ne poči srce
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Brez tebe sem jedla košerne rože
v Taverni del Ghetto na Sant’Angelu
sem sedela z globokim dekoltejem
nič še nisem vedela o tem da je Neapeljčan
Giovanni Pietro Carafa ko je postal papež
tu javno zažgal Talmud in poslal na grmado
tiste ki so se šopirili z židovsko vero
Židom je posadil na glavo rumene klobuke
in jih zaprl v rimsko dolino
ženskam pa je prepovedal nositi dekolteje
blago moje obleke se je razpiralo
vznemirjano od sunkov vetra
skrite prsi izvabljalo na plan tu in tam
potem pa že brez prestanka
ljubkovanja so se kot strele spreletavala po koži
(tvoje roke že mesece niso zašle tja)
mogoče se je bilo spozabiti in prevarati impulze
nič več gojiti zamere do tega ki si je zame izmislil geto
se skloniti nad krožnik kobaltov kot italijansko nebo
in hlastno pojesti ocvrte popke artičok
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Brez tebe sem hranila mačko v sultanovi trdnjavi
moje misli napolnjuje vonj tvojih las
je pisal Sulejman Veličastni kadar ga je obšel navdih
ljubezenska pisma Roksolani je potrjeval s tugro na robu
kakor z grbom tam je bilo njegovo ime nad njim očetovo in dedovo
Bog je bival v gradu ob Sredozemskem morju
han s prostranimi nišami za karavane
v osrednji ladji so pojili živali utrujene od poti
skrivna zaupnica iskreča se ribica ljubica spogledljiva
svet je slepilo brez tebe je pisal Sulejman Veličastni
ko je neusmiljeno pustošil Evropo je hrepenel po oholi
sužnji iz poljske dežele
čez nekaj stoletij je skupina arheologov
našla razvaline obrambne utrdbe kilometri
nazobčanih zidov se spuščajo naravnost v vodovje
skozi razpoke se vidi prepad s počjo ceste
o Roksolani lepih obrvi iz harema sem premišljevala
ko se je razlegel zvok podoben tožbi
mače naveličano pripeke brez očesa s slabo zaraščeno šapo
je zatavalo po moji sledi
stekla sem v to pa spet v drugo smer
med mirtami dišečim lovorjem mesnatimi opuncijami
sem vode hrane vode iskala mleka mogoče mleka
vrnila sem se z ledom
v lužo sem ga stalila na izsušeni in razpokani zemlji
in pogostila mačko ki ni razumela moje govorice
in je morala žejo pogasiti iz tujih rok
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Brez tebe sem računala na vnebovzetje
pa je vendar tudi ona umrla
čeprav pravijo da je zaspala
so bila kakšna znamenja v Cedronski dolini
in ali je bolelo
vse črno samo lučke sveč
toda kakšno vzdušje v tej skali
izklesani v obliki krogle
položno navzdol 48 stopnic in prazen sarkofag
na masivni skali odtisi stopal
vrsta pripravljenih na poljubljanje
se vije in veji
ploska batjuška pop in zmajuje z glavo
že zdavnaj je šla v nebo pred več stoletji
Devica Marija
veš da v kotu spi stari Črnec
lučke sveč poredni plamenčki
plešejo na njegovem obrazu
morda bo tudi on vsak hip poletel v sinjino
brez agonije med smrčanjem
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Brez tebe sem se dotaknila meseca
šepetaje sta se pogovarjala že tri ure si nista pogledala v oči
serpentinasta cesta sredi gorovja Tavrus pa se je vila in raztezala
včasih spuščala naravnost k morju in slišati je bilo
jezne valove ti si veliko dobila je govoril moški
iz rodu seldžuških Turkov ki je bil kot mezinček
na desnici v zakonu pa so bili rojeni njegovi štirje bratje
in pet sestra ti si veliko dobila je govoril ona pa je prikimavala
čeprav je njena mati spravila na svet
samo dve majhni punčki in to v zelo verni deželi
on je vztrajno govoril da je veliko dobila
spet je zamišljeno prikimavala potem pa rekla
ampak vsega pa nimam in se obrnila proti mesecu
ki je visel na nebu in se je zdaj bleščal na morju
jakamoz je zaslišala in se ob zvoku te besede predrznila
pogledati v posrebrena senca jakamoz preobračal je to besedo
kakor sladkorno kocko na jeziku vedno počasneje in vedno dlje
kot da bi hotel še in še okušati sladkost
v tej temi med njunim dihanjem je rekel
to besedo so razglasili za najlepšo na svetu
jakamoz pomeni mesec ki se zrcali v morju
jakamoz je rekla tiho in zapečatila svojo usodo
premišljevala je kam jo pelje ta pot in da bo zdajci polnoč
njegova mati pa nosi ruto
ker skriva lase pred moškimi
in takrat je on ne da bi gledal njo temveč mesec
ki se je zrcalil v morju vprašal kako ji je ime
in čisto mehko rekel da v njegovem jeziku
to pomeni mati
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Ewa Sonnenberg
(1967)

Iz poljščine prevedla
JANA UNUK
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Poljska pesnica Ewa Sonnenberg se je rodila leta 1967 v
Dolnji Šleziji. Leta 1992 je diplomirala iz klavirske igre v Vroclavu,
pozneje pa še iz filozofije v Krakovu. Objavljala je v številnih literarnih revijah, mdr. v Tytułu, Studiumu, Fa-artu in pariški Kulturi. Objavila je pesniške zbirke Hazard (1995), Dežela tisočih beležnic
(1997), Planet (1997), Povodec (2000), Goreči tramvaj (2001), Učna
ura občudovanja (2005), Zapisano na pesku (2007), Leto ognjenega
zmaja (2009), Tuja (2015) ter knjigi Lastovičar – Pravljica za zaljubljence (2006) in Enciklopedija norca (2006). Leta 2014 so ji izšle
Zbrane pesmi. Njene pesmi so prevedene v šestnajst jezikov. Prejela je nagrado Georga Trakla (1996), nagrado pesniškega festivala
Ilinden/Skopje (2008) in vroclavsko literarno nagrado štirih stebrov (2012). Živi v Vroclavu. – (J. U.)
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Warsaw
Svet kot mesto resnice
Ljudje niso to kar govorijo svet ni to kar bi radi da bi bil
Zaostrovanje obračunavanj spomin prestopa meje smrti
kot očetovo pismo ki prosjači ljudi za ljubezen in usmiljenje do hčere
Oče vsa sem pismo ki plamti v odgovoru na tvoje pismo
Vem da moram izbrati življenje med izdajalci ali smrt
Vsa sem pismo kot ptiči ki jih nosi tvoj dih
Krik prostora v katerem kliče to kar je zaklicano
Mečeš pesek mojih pesmi pod noge preganjanih
Puščava je preveč nema da ne bi poznal njene izbire
Puščava kot prijateljev krik peščine srca
Kamen inkrustiran z očetovimi solzami je moje pero
Podolžni vhod sinje svetlobe na mojih ustih
Poštni nabiralnik tega sveta je kot ladijska razbitina
Vroclav, jesen 2012
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***
enter, ERROR, delete
To kar je skrito ki me preganja izganja zasleduje
Brž ko spet najdem sebe pristopi da bi me sebe okradlo
To kar je skrito ki pričakuje bolezen poraz propad
Brž ko se dvignem vsiljivo hlini prijateljstvo ali ljubezen
To kar je skrito ki vstopa v moj svet brez povabila
Brž ko se spotaknem in padem umolkne v pričakovanju poraza
To kar je skrito je kot gad zvija se in hlini prijaznost
Ko zaupaš useka s podvojeno silo jezika
To kar je skrito je zato da bi te zamotilo
Ko umiram umolkne in se hrani z mojo bolečino
To kar je skrito na straži vsake besede in giba
Oponaša me da bi me olupilo lastne identitete
To kar je skrito je zato da bi jemalo
Puščalo razvaline ruševine in samoten kos telesa
To kar je skrito kot uši živi od krvi trpljenja
ko stopa v prvi plan te slike bede
To kar je skrito tvoj jaz imenuje bolezen
z okužbo nadzira tvojo svobodo
To kar je skrito poroča o srečanjih s tabo
Raporti pisani kolektivno poročani v živo
To kar je skrito je hinavščina laž in izdaja
Nič ne tvega ko te napada s sebi poznano kodo pomenov
To kar je skrito se vije kakor ovinkasta steza
Rad bi te pustil na nji najbolje med grobovi domačih
To kar je skrito je kakor nizkotnost
Odprto srce v prsih in klobka gadov na prsih
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Otroštvo ni igra
Zemlja na kateri sem odrasla
je imela barvo očesca v prstanu moje babice
Vsak večer pred spanjem
sem poljubila ta prstan in njeno roko
Po njeni smrti sem pogrešala poljub na njeno hladno roko
Roko ki me je hranila z nemogočim
Še bolj sem pogrešala hladni in strašni kamen
kot Zemljo na kateri me je babica vzgojila
Potem sem na roko poljubljala svoje ljubimce
Toda njihove roke so bile vroče negotove marsikdaj so drhtele
Presipavale so se med časom
Ostajale v ustih kot okus sonca
Bili smo kakor v puščavi travnik je pripadal otroštvu
Med otroštvom in novo celino sem jih spraševala:
Koliko steklenic peska je mogoče poslati iz puščave?
Toda odgovor je poznal samo Stražar otroštva
Dežela nemogočega skrita v prstanu moje babice
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Warsaw
Ne vem kaj je bilo to Potovanje
Spotoma sem zagledala eno od postaj križevega pota
Krdelo volkov Sama sem postala volk Nekdo me je ustrelil v tilnik
Za hip sem bila v kleti v Jekaterinburgu s carsko družino
Potem sem postala nekdo drug Kot da bi nekdo vstopil v moje telo
Bila sem ljubimka dvanajstih bratov – labodov
Nekdo je udarjal in razbijal njihov zlati oklep na prsih
Potem me je zapustila duša Bila sem senca brez telesa
ki jo je podil ognjeni konj Bruhal je črne iskre
Potem sem zagledala pekel Polja plamenov
Toda to ni bil ogenj Nekaj kar je oponašalo ogenj
Neka od ognja drugačna snov Rdečina
kot kri pomešana z gromom Potem so solze
zamrzovale na mojih licih Pobegnila sem na drug planet
Pod enorogim kamnom sem našla skrivališče
in rekla materi: »Pridi tukaj bova umrli«
Z rokami sem z obraza čistila kaplje ledu in spet sem bila volk
Potem sem k obrazu pristavila groš Izžgal je na njem brazgotino
Brazgotina je imela smrtonosno ime ognja
Potem je sinjina jokala in namesto mene pisala pesmi Potem
me je nekdo posilil Sperma kot odred oboroženih osvajalcev
je imela grenki okus kovine Iskala sem luno da bi mi pomagala
Potem se je čas zavrtel nazaj Zaslišala sem sireno rešilca
Tistega ki je prišel pome ko me je povozil avto
Spotoma se je pojavil padajoči Kristus na blatnem pobočju
Potem sem bila za hip Judež Kupila sem si kavo
za trideset zlotov ipd. Potem je prostor obstal pri miru
čeprav sem bila na poti Opolnoči sem trkala na cerkvena vrata
toda vrata so bila nema kakor kipi in podobe svetnikov
Cerkev kakor kosti pojedene ribe Svete podobe so oživele in rekle:
»Zdaj jemo človeška srca« mati je vpila na svete podobe:
»Pustite mojo hčerko« Potem sem se nekam preselila
Burroughs Dante Leonardo so se pogovarjali o nanotehnologiji
pogonih vesoljskih raket in najnovejših modnih trendih
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Potem sem srečala Sfingo in bojevnike iz filma
Vojna zvezd Potem je nekdo vgradil v moje telo
rdeči kristal Ledeno in vrelo je bilo eno itd.

*

Moraš se naznaniti moraš se oddolžiti
Tečem k tebi z belim cvetom kovačnika
postavljena z njim kot na črno-beli fotografiji
v pozlačenih okvirih življenja okolje je ljubosumno na naju
Tečem v spalni srajci kot da bi se zbudila
čeprav mi pravijo da moja nespečnost traja več tisočletij
da je moje prebujenje samo norost
ne dovolj nora da bi beli cvet dobil pravo podobo
da je dan prevzel ime noči da noč bojkotira dan
da je vse to po navadi povprečno in vedno ponovljivo
Tečem k tebi in odmetavam predmete bombe in oblake
Delam zgodovino sveta da me ne bi nihče prestregel
V samotnem druženju z belim cvetom sva si bliže
Morda bova z jezikom podjarmljenih narodov dohitela najino srečanje
Tečem in lovim to kar je bilo o naju že povedano
Znaš me na pamet citiraš me med verzi
Tečem k tebi beli cvet se odpira kakor zatisnjena pest
Razgrajuje sorazmerja sveta do gole perspektive
Tečem k tebi Drevo moje Drevo
Pod podobo enega belega cveta si edina vsebina
V levem očesu imam ogenj
V desnem očesu srž ledu
		18. 8. 2014
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***
nekaj me preureja odznotraj
mi odreka zvezo s samim sabo
v rokah imam mizo z žvenketajočimi kozarci
v glavi kredenco z babičinimi spominki
v nogah je vrsta stolov iz nekakšnega gledališča
nekaj me preureja odznotraj
nimam šans za lastni teritorij
celo ta ulica presneta pouličnica prebrisana in zvita
se kot ozkotirna železnica zajeda v moje telo
štejem sekunde njenega nadležnega iskanja postaje
na postaji kjer bo našla naslednjo stranko
ko se bo preoblekla v še enega nekoga
spet in spet drugega
pouličnica se pusti dohiteti vsakomur razen tebi
nimaš sreče pri lovljenju te pouličnice
premetava te z ene ulice na drugo
kot nelegalni desant
kot bi se s tabo igrala ko menjava stranke kot rokavice
nekaj me preureja odznotraj
zdaj že vem da je tam kjer je resnica kup smeti
tam kjer je otroštvo neka raztrgana knjiga
tam kjer je mladost neki ogrizen sadež
nekaj me preureja odznotraj
pouličnica kot ilustratorka tega preurejanja
položi na zadnjo izmed miz zlat papirnat ključ
od neke hiše v meni
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Nevidno vozilo
Jaz imam Srce ti imaš Ime
Srce je na odpadu besed
Ime je kartografija onkraj mej besede
Srce nima imena je prazen bel kvadrat
Ime nima srca kot ekskavator s premogom
S premogom je mogoče zažgati beli kvadrat
Uničiti to kar naj bi bila midva
Pozabila sem da sem ena od mnogih
Dva tisoč vrtnic zacveti v Rodinovem vrtu
istočasno kot da bi dirigent naključja dal znak
Ta istočasnost spominja na tiranijo
Dirigent je elegantna črka ki začenja stavek:
Solze uporabljati za odrivanje Srca in Imena
Goltam solze in glasbo Ime mi pri tem pomaga
Grem na povodcu Zemlje po prometni arteriji Srca
Zakriva moje namene in to kar hočem povedati
Ime nima srca samo tako mu znam delati družbo
Sramujoča se svobode razkrivam kaj je lahko Ime
kakor čarovnik z levo roko preseje svetove
Srce je vezivo
Ime gradivo
Nevidno vozilo
Dva tisoč vrtnic v Rodinovem vrtu
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Iz novejše poljske poezije

Zbigniew Tlałka
(1969)

Iz poljščine prevedel
DUŠAN M. PIRC
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Zbigniew Tlałka (1969, Cięcinie), poljski pesnik. Po končanem študiju polonistike na Jagiellonski univerzi se je preselil v
Jablonko. – Pesmi objavlja v različnih glasilih, antologijah, samostojno pa je izdal dve zbirki: Między wierszami (2008) in Orawskie godanie (2013). Za književno ustvarjanje je prejel več literarnih nagrad.
– Tematika njegove poezije je dokaj različna, od filozofije do ljubezni, opisov narave, aforizmov in aktualnega družbenega dogajanja.
Občasno sega po klasičnih oblikah verznega izraza. Posebno mesto v
njegovem ustvarjanju so pesmi v lokalnem narečju. – (D. M. P.)

O prevajalcu

Dušan M. Pirc, poljsko-slovenski prevajalec. Na FF v Ljubljani študiral slovenščino in ruščino, po študiju bil tri leta lektor
slovenščine na Jagiellonski univerzi v Krakovu. Prevaja in revijalno-časopisno objavlja izbore iz književnih del različnih poljskih avtorjev, predvsem pesnikov. Knjižno je objavljen njegov prevod romana
Tadeusza Konwickega Nič, prav nič. Živi v Velenju, kjer je bil 30 let/do
upokojitve zaposlen v marketingu Gorenja.
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Internet
vsi na koncu dospejo
v plinsko celico
interneta
toda najprej
vsi stojijo apatični
moški ženske otroci
čakajo
odtrgani od svojih družin
bližnjih prijateljev
shujšani
nagi
čakajo na svojo vrsto
svojo porcijo
plina
končno vstopijo
celica se zapolni
vsi kričijo pojejo
jočejo pehajo
žalijo ranijo
celo ubijajo
ne da se opisati
v nebo k satelitom
se dviga samo
barvasti dim
www strani
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Ko smo bili srečni
Bili smo srečni
ko je dišal maj
in smo skozi okno pluli v svet.
Pod začudenim očesom meseca.
Bili smo srečni
ko se je ves naš dom
skladal iz prepletenih rok.
Takrat smo romali ure
po dolgih livadah naših pogledov.
Bili smo srečni takrat
ko so prihajala samo pisma dotikov
in računi poljubov.
Plačevali smo jih takoj
od ust do ust.
Bili smo srečni
ko je noč ponujala toliko ur
mirnega glajenja ljubezni
da smo sanje vlagali v škatlice
za slabe čase.
Danes
je čas poiskati škatlice.
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Nezaupljivost
ne zaupaj soncu niti oblakom
vetrovom megli padajočim kapljam dežja
rjavim listkom padajočim počasi
na zemljo ne zaupaj zemlji
ki skriva umrle niti drevesom
ki skrivajo horizont
predvsem pa ne zaupaj sebi
ko odhajaš iz hiše
tvojo pot lahko križa
s potjo podivjanega kamiona
ali bando pijanih mladoletnikov
ali z zlomljeno krošnjo jesena
ne zaupaj ko se vračaš v hišo
in te vrata pozdravljajo odprta široko
izhlapevajoči plin
okvara napeljave ali celo
potres nič ni nemogoče
tvoje kot led krhko življenje
držiš v toplih rokah
in pihaš vanje
in ono se topi
in topi vedno
bolj
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Pohvala kure
ne samo
orli sokoli
morebiti jastreb
nobena dežela je ne vzame v grb
(kvečjemu v grlo)
noben vitez v grb
v podnebnem kraljestvu ptic
ne obstaja
raje ima prizemno gredico
namesto boja panični beg
namesto lova brskanje v zemlji
lahko naleti na zrno
mogoče na črva
ni izbirčna
in brez zgodovine obstaja stoletja
kot tretje petje petelina
kot filozofski problem
nerešljiv
kaj je bilo prej
jajce ali kura
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V zatonu let
ko boš v zatonu let
ko se imperij tvoje lepote
začne razpadati
ko odet v slavo blesk
pogleda obledi
ko bogato pokrajino nasmeha
pokrije somrak resnobe
ko silo tvojega čara
mine kot sneg pomladi
ko neprekosljiva vojska
tvojih dotikov
izgubi nekdanjo moč in ogenj
ko se tvoje kraljestvo
začne majati
in večni spanec
z mečem stopi pred vrata
bom jaz
branil še branil meje
tvojega telesa
do zadnje kaplje krvi
v bolnici

295

296

Iz novejše slovaške poezije

Daniel Pastirčák
(1959)

Iz slovaščine prevedel
ANDREJ PLETERSKI
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Daniel Pastirčák

Daniel Pastirčák (1959, Prešov), slovaški pesnik, pridigar,
esejist, prozaist, scenarist, dramatik, likovnik in prevajalec. Na Slovaški evangeličanski bogoslovni fakulteti v Bratislavi je študiral teologijo. Je pridigar bratske cerkve v Bratislavi, kjer trenutno živi in
ustvarja. – Poezijo, prozo in eseje je začel revijalno objavljati konec 80-ih. Odmeven je njegov prvenec, meditativna prozna knjiga Damianova reka – pravljice o ljubezni in večnosti (Damianova rieka – rozprávky o láske a večnosti, 1993), vpisana na častni seznam
IBBY. Leta 1997 je izdal lirsko-filozofski pesniški prvenec Tehilim,
leta 2000 pravljično sago Čintet ali morje na koncu sveta (Čintet, alebo
more na konci sveta). Leta 2005 je objavil svojo drugo pesniško zbirko Kristus v Bruslju (Kristus v Bruseli). – Izbrane prevedene pesmi so
iz avtorjeve tretje zbirke s kratkim naslovom V (2012), ki je nastala
v vzajemnosti elektroakustične glasbe njegovega sina Pjonija (Jonatána Pastirčáka, roj. 1993). Med drugim je objavil tudi knjigi Pravljice
z Boljšega sveta (Rozprávky z Lepšieho sveta, 2005) in Mini miti (Mini
mýty, 2011). Številne svoje (in nekatere tuje) knjige je tudi ilustriral;
za njim je vrsta samostojnih in skupinskih razstav knjižnih ilustracij
doma in po svetu (Finska, Anglija, Kanada, Češka, Japonska idr.). –
(A. P.)
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O prevajalcu

Andrej Pleterski je slovenski književni prevajalec iz angleščine, francoščine in slovaščine ter v angleščino in slovaščino. Na FF
v Ljubljani je študiral prevajalstvo. Objavil je več odmevnih knjižnih
in vrsto revijalnih prevodov. Predvsem se posveča prevajanju vrhunske slovenske poezije v angleščino. Na mednarodnem Lirikonfestu v
Velenju je za vrhunske revijalne prevode poezije XXI. st. (iz slovenščine v angleščino in iz angleščine v slovenščino) dvakrat (2012 in
2015) prejel mednarodno festivalno prevajalsko priznanje Lirikonov
zlát. Za prevod romana Sama ljubezen francoske pisateljice Laurence Plazenet je 2014 prejel nagrado Radojke Vrančič. Iz slovaščine je
2014 prevedel Pleteni naslonjači ikone slovaške književnosti Dominika Tatarke. Dejaven je tudi kot pisec spremnih študij, antologist,
avtor književnih intervjujev in moderator literarnih dogodkov.
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***
dokončím čo som začal
aj keď jedno
nikdy nie je ukončené
bieloba medzi slovami
tma medzi hviezdami
ticho medzi údermi srdca
odtiaľ to
prichádza neprestajne
čítame v medzerách
mlčíme uprostred dychu
padáme do stredu
čiernych dier
prichádza to
aby sa to stalo
vždy znova
ukončené v nás
v neukončenosti
toho jedného
čo neukončiteľné je
(dokončal bom kar sem začel)
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***
dokončal bom kar sem začel
čeprav eno
nikoli ni končano
belina med besedami
temina med zvezdami
tišina med udarci srca
od tam
nenehno prihaja
beremo v presledkih
molčimo sredi dihanja
padamo v sredico
črnih lukenj
prihaja
da bi se zgodilo
vedno znova
končano v nas
v nekončanosti
enega
kar nekončljivo je
(dokončím čo som začal)
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***
požiram te resnica
po tvojih muhastih koritih
ves sem že poln tvojega strupa
po hodnikih tega blodnjaka
bežim pred seboj
podim se besen in boječ
kot minotaver
v smrdljivih zakotjih
bljuvam ostanke vsiljivcev
bedne izločke neprebavljene stilistike
pomagala ni njim niti meni
kako naj bi pomagala tebi
***
zakaj na nas dežuješ
če te ni mogoče piti
zakaj k nam dišiš
če te ni mogoče vdihniti
zakaj si se skril v ljubezni
kamor nihče živ ne more
ni dovolj da umiramo
zakaj moramo biti še izgubljeni
ostal si v praznini
na nečaščenem oltarju
v pesku na spomeniku brez imena
v hladni sledi po poljubu
v trpkosti na dnu kupe
ni dovolj da nismo
302

Daniel Pastirčák / Iz slovaščine prev. Andrej Pleterski

zakaj moramo biti
v tem nebitju
skrij me pred menoj
v svoji temini
v srce svetlobe
***
nebo me nenehno
snema z vseh strani
gora čaka name
veter mi šepeta ime
ki se nikjer ne začenja
in nikjer končuje
drevo me pozna
po hoji
tudi zemlji
ni vseeno
kdo sem
***
svet bo ostal zapuščen
ko bodo odšla telesa
iz katerih sem se rodil
oči ki so me videle na začetku
roke ki so me sprejele iz praznine
sveta tu zame brez vas ne bo
zapustila me bo davna trava
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in drevesa v pozabljenih vrtovih
počasne sence pod španskim bezgom
bitje srca pod platnom
kdo mi bo dom
ko z vami
zapustim samega sebe?
kje se bom našel?
bodo oči ki so me videle
v prvi krvi
ugasnile?
bodo usta ki so me poklicala
iz prve groze
obmolknila?
pred kakšno podobo se bom spomnil
nase?
s kakšnimi prsti se bom dotaknil sebe?
kakšen spomin me bo sestavil
iz razgubljenih luči?
svet bo zapuščen
vi oči roke ustnice
me odnašate vstran
to tuje telo ki ostaja tu
naj drugi pripravijo za pogreb
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***
hrepenenje je najbolj goreče
kjer več ne hrepeni
po ničemer
povsem osredotočeno je
v sebi
kot zadnji ton čela
predan tišini
kjer je končal
bo odzvanjal za vedno
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Iz novejše slovaške poezije

Joe Palaščák
(1984)

Iz slovaščine prevedli
ŠPELA SEVŠEK ŠRAMEL in MIRNA DIZDAREVIĆ
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Joe Palaščák (1984), literarni znanstvenik in pesnik, živi in
ustvarja v Košicah na vzhodnem Slovaškem. Leta 2008 je izdal pesniški prvenec Teloi, za katerega je prejel nagrado I. Kráska. Leta
2014 je objavil zbirko Notácia, opremljeno z ilustracijami Ľudovita
Hološke. (Izbor pesmi za prevod v slovenščino je nastal na podlagi branja te zbirke.) Njegova poezija je močno prežeta z mitologijo,
predvsem krščansko. V knjigi Kako naj beremo pesem (Ako sa číta
báseň) je intepretiral svojo poezijo.

O prevajalkah

Špela Sevšek Šramel (1979) je diplomirala in doktorirala
iz slovenistike na FF v Ljubljani, kjer je zaposlena kot asistentka za
slovaško književnost. Prevaja iz slovaščine v slovenščino.
Mirna Dizdarević, študentka primerjalne književnosti in literarne teorije ter slovakistike na FF v Ljubljani.
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Iz pesniške zbirke Notácia (2014)

*
					
Nisi potrpežljiv. Mu je rekel
Bog.
Križa ne bi nosil,
če hočem, da bi visel gor,
te moram pribiti z žeblji.
Ničesar ne vidiš od tam zgoraj,
v mislih imaš samo bolečino.
Pa tudi ta je moja, daj mi jo.
Bolečina ni moje ime.
					
(Prevod: Špela Sevšek Šramel)

*
Si netrpezlivý. Povedal
mu Boh.
Kríž niesť nechceš
a aby si na ňom pekne visel,
musím ťa pridržať klincami.
Nič z neho nevidíš,
príliš sa sústreduješ na bolesť.
Ale aj tá je moja, daj mi ju.
Bolesť nie je moje meno.
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Adam piše.
Z oslinjenim prstom briše, prepisuje.
Papir ima več slojev,
črnilo skače skoznje.
Bolj enostavno je zažgati papir,
kot pa priti na čisti sloj.
Najbolj gosto popisani listi
prvi narastejo.
Posušeno črnilo izgoreva iz papirja,
plamen ga spara kot prejo.
Na koncu knjige ima v rokah klobčič.
O pisanju napiše pesem.
(Prevod: Špela Sevšek Šramel)

*
Adam píše.
Naslineným prstom zotiera, prepisuje.
Papier má vrstvy,
cez ktoré atrament preskakuje.
Je ľahšie papier zapáliť,
ako dočiahnuť na čistú vrstvu.
Najhustejšie popísane listy
vzblknu prvé.
Vyschnutý atrament vyhára z papiera,
plameň ho vypára ako nitku.
Na konci knihy má v rukách klbko.
O písaní napíše báseň.					
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Če bi bila
takšna, kot si si jo predstavljal,
oslepel bi.
Kadar se je dotakneš,
spremeni obliko.
Kaj ti ostane?
Zmeraj začenjati znova.
Gestikulirati. Kot v molitvi,
ko Bog razlaga,
česa mi ne razumemo.
Vendar niti v tej pesmi ni
naslovljen neposredno.
Kaj mu ostaja?
Počakati, dokler se dih ne umiri.
S prstom pomočenim v olje pisati ime v pesku.
Da bi se spoznal
kot Tisti, ki Je
vse v vsem.
Od zdaj.
Od zdaj.
(Prevod: Mirna Dizdarević)
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Moški bi si bili radi
na vsak način karseda podobni.
Vsaka kretnja traja malce dlje,
ker jo je treba podvojiti.
Vendar pest, ki jo stiskajo, ne zdrži
niti spolzkih bokov žensk.
Ženske ne bi bile rade podobne
same sebi.
Njihove vlažne oči in ribja usta
se odpirajo s kratkim zamikom
za usti moških.
Mesto je mreža, tudi ta soba, žaluzije,
zvok televizije rahli kot mehurček iz sline.
Zmešaj jo s prahom, s tem si namaži oči.
Ali vidiš obljubljeno deželo?
(Prevod: Špela Sevšek Šramel)
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Bor proti septembrskemu nebeškemu svodu
vztrajno ohranja edino pravilno obliko.
Nima se kam skriti pred vrtincem vej, vozlišč in žlez
točno ponovljenimi koreninami v apneni zemlji.
Presredki pobeljeni z iztrebki,
zarjavela psoriatična koža,
ohranjanje ravnotežja celega telesa na eni nogi.
Niha na prepihu.
Korak izmerjen s tovorno tehtnico.
Enako pravi vlak na ozkih tirnicah
hiteč do postaje.
Ta zvok lahko pomeni veselo dobrodošlico
ali strah.
(Prevod: Mirna Dizdarević)
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Adam se je zaljubil v Tujko.
Pijeta usta iz ust, srkata,
grla si sušita s toplim zrakom,
ki veje nad kožo.
Tekoči ogenj … – je rekel,
in si z jezikom navlažil ustnice.
Hotel se je spoprijateljiti z ognjem, ukrotiti ga,
naj bo poslušen in naj opaše kolena, stegna,
uvije se okrog zapestja,
kot pramen las s tilnika.
Ampak ogenj prebuja žejo,
vstopa v pogovore,
izginja pod nohte in v členke,
s katerimi si izbriše iz oči sliko stegen,
ko se poskuša spomniti obraza Tujke.
Ampak ogenj liže sliko obraza
in iztegnjeno roko vzame v usta.
(Prevod: Mirna Dizdarević)
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Iz novejše češke poezije

Irena Dousková
(1964)

Iz češčine prevedel
PETER KUHAR
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Irena Dousková (1964, Příbram), pisateljica in pesnica, po
študiju pravnica, že dolgo pa se posveča samo literarnemu ustvarjanju. Sprva se je uveljavljala kot pesnica. Poezijo je objavljala v različnih literarnih revijah, knjižno pa so njene pesmi bile prvič natisnjene
leta 1988 v zborniku literarno-gledališke skupine LiDi. Njena prva
samostojna pesniška zbirka, ki jo je lahko izdala šele leta 1991, je že
na prvi vtis svojevrstna provokacija, saj nosi naslov Kadění (Sranje),
natisnjena pa je bila v nakladi dvesto izvodov – na svitkih toaletnega
papirja. Sledile so še tri pesniške zbirke. – V češkem jeziku je doslej
objavila enajst knjig proze, ki so večinoma bile razgrabljene kmalu
po izidu. Njena proza je prevedena v deset jezikov. V slovenščini sta
izšli dve njeni prozni deli: Tudi Onjegin je bil Rus/Oněgin byl Rusák
(2010) in Ponosni Smoker/Hrdý Budžes (2009), oboje v prev. Nives
Vidrih. – Temeljna značilnost njene proze, a tudi poezije, je jezikovna neposrednost, ob tem bogata asociativnost, izjemen smisel
za ironijo, satirično upodabljanje medsebojnih odnosov, človeških
vzgibov ter izostrena kritičnost do družbenih razmer(ij). Pomembno
vlogo imajo tudi avtobiografski elementi in osebne izkušnje. – Pričujoči izbor pesmi je iz najnovejše pesniške knjige z naslovom Napol
v zraku/Na půl ve vzduchu (2016). S tem izborom prevedenih pesmi
za Lirikon(fest) 2016 avtorico prvič predstavljamo v slovenskem jeziku kot pesnico. – (P. K.)

318

O prevajalcu

Peter Kuhar (1944), slavist, novinar, prevajalec literature
iz več slovanskih jezikov in kritik. Bil je avtor in urednik TV-oddaj na TV Slovenija, akreditirani zunanji sodelavec nemške radijske postaje WDR, krajše obdobje tudi odgovorni urednik slovenske
različice mednarodne literarne revije Pobocza s sedežem na Poljskem. Je vodja programov češkega avtorskega združenja Stranou/
Na robu in mednarodnega festivala Evropski pesniki v živo. Piše za
različne medije v Sloveniji in tujini. Knjižne prevode objavlja od leta
1975. Leta 2010 je na Mednarodnem Lirikonfestu v Velenju prejel
festivalno prevajalsko priznanje Lirikonov zlát za vrhunske revijalne prevode poezije XXI. st. iz slovanskih jezikov v slovenščino in iz
slovenščine v češčino. Živi in ustvarja v Berounu pri Pragi.
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Napol v zraku
Perverze
Hledám muže
Přiměřeného věku
Může být i němý
Nic není překážkou
Jedenkrát týdně
Za deště nebo když je zataženo
By na hodinku přišel
Posadil se na kanape
Asi v kuchyni
Vypil by kafe
Nechal mě opatrně přisednout
A položit mu hlavu na rameno
Cena dohodou
(Iščem moškega)
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Razvrat
Iščem moškega
primerne starosti
lahko je tudi nem
ni nobenih ovir
enkrat tedensko
ko dežuje ali pa je oblačno
bi prišel za kakšno uro
sedel na kanape
recimo v kuhinji
popil bi kavo
mi dovolil previdno prisesti
in mu položiti glavo na ramena
cena po dogovoru
(Hledám muže)
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Šestinšestdeseto
V parku na klopci
se poljublja z nekom ki ima tranzistor
in ni moj oče
v rožnatem kostimu je lepa
kakor kepa sladoleda
v čop spetih las se ji je zapletla čebela
do kraja jo zmede
da ni vedela kaj počne
vsak si z njo vedno nekaj začne
*
Muha ujeta med šipami
bojuje se z lastno iluzijo
sicer je vsa besna
pa vendar še ni nehala razmišljati
o tem da še ima nekaj možnosti
morda ima celo prav
*

Sedeminšestdeseto
Veter brije med stanovanjskimi bloki
gospe Novakovi je snel krilo
a le z vrvi za perilo
vse to opazujem z okna
imam angino
krila pa še nobenega
samo smrklje pod nosom
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barvne svinčnike
in čas
*
Na Jurjevo
punce peljejo na sprehod morske prašičke
namenjene so v park
poln psov
in prosto begajočih mater
to se ne more dobro končati
vam rečem gospa
sranje pa taka pomlad
*

Dvainsedemdeseto
Še zmeraj me kdaj pa kdaj ponoči
strašijo sosede
s kuhalnico v roki
z ognjem v srcu
v polmraku na stopnišču
negibni prsati golem
in tisoče nevarnih vprašanj
punčka!
punčka!
punčka!
oprezajo za menoj
kdaj bom šla tam mimo
*
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Gozd je tako blizu
dovolj je nekaj let
ko vstopi
najprej v prazne hleve
korita nastelje z lišajnikom in mahom
vojska kopriv je že zasedla dvorišče
skozi razbita okna
kuka bezeg v sobe
kjer med tramovi
ždijo speči metulji
ko pride april
jih spremeni v nič
*
Na hodniku v bolnišnici cvete lincrusta
prav nič se ni spremenilo
samo tema v našem drobovju
je zavzela več prostora
po skrčenem srcu
na bolnišničnem hodniku cvete lincrusta
z velikocvetnimi vijolicami sester
belih in sladkih
naslonile so se na zid bolniške sobe
in gruntajo kaj naj s posteljo
razdejano telo
vznak zasukana glava od večnega čakanja
nekoč je bila glava
sanja
ampak najbrž je to
bilo tudi vse
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Iz novejše češke poezije

Adam Borzič
(1978)

Iz češčine prevedel
PETER KUHAR
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Adam Borzič (1978) je češki pesnik, prevajalec, publicist,
glavni urednik uglednega literarnega štirinajstdnevnika Tvar. Znan
je tudi kot eden od ustanoviteljev literarne skupine Fantasía; njeni člani zbujajo pozornost predvsem z manifestativnimi javnimi
nastopi in s poetiko, ki so jo v pesniškem programu opisali npr.
kot »izraz aktivno udeležene biti«. Borzič izstopa tudi s svojim
javnim poseganjem v družbene pojave in kulturo. Tako je leta 2014
sodeloval pri ustanovitvi Asociacije pisateljev (Asociace spisovatelů), združenja uveljavljenih avtorjev predvsem mlajše in srednje
generacije, ki se je distancirala od okostenelega, s pezo minulega režima obteženega, nedejavnega in nekonsistentnega Društva
pisateljev Češke republike (Obec spisovatelů České republiky). Kot
avtor in urednik reflektira tudi problematičen odnos niti ne tako
neznatnega dela češke javnosti in politike do migrantske krize. V
poeziji se zavzema za presežnost in univerzalnost. V njegovi poetiki
je tako poleg družbene refleksije neredko opaziti izrazito intimno
imaginacijo. Prepletanje osebne, družbene, erotične in duhovne
ravnine (zbirke Rozevírání/Razpiranje, 2011, Počasí v Evropě/Vreme
v Evropi, 2013) se v najnovejši, tretji Borzičevi zbirki Orfické linie/
Orfične linije (2015) giblje na meji med liriko in esejistiko. – S pričujočim prevedenim izborom poezije za Lirikon(fest) 2016 ga prvič
predstavljamo slovenskemu bralstvu. – (P. K.)
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MIGRANTI
III. Migranti
Eksodus: vsak dan ga odganjajo.
Eksodus: vsak dan ga obtožujejo.
Eksodus: nočejo ga videti.
Nekdo jim je vsilil, da so ostali sami.
Nekega dne so se sami prebudili na planetu.
Zalotil si jih
pri samoopravičevanju, pri samoizgonu, pri samohvali.
Na koncu tisti samožer s kopico glav,
zeljnih glav sam sebi stoji na poti,
maha z vilami, z buzdovanom, s Smetano,
zaklinja se na vse svetnike, iz riti pa mu uhaja plin.
Zalotil si jih,
z razgaljenimi nedri dojijo svoje volčiče,
spreminjajo se v horde morskih prašičev in podgan, prosijo za klistir,
sanjajo o čistokrvni deželi, o makovi potici
in golidi mleka, o rekah piva in o požrtiji kunčjega mesa.
Zalotil si jih,
kako se bojijo minaretov, sosedov,
zdrave pameti in čustev.
Strah jih spreminja v hudobne mravlje.
Zalotil si – sebe samega.
(Iz cikla Zgodovina niti/Dějiny nitě, oktober 2015)
(Zahání každý den exodus)
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***
Zahání každý den exodus.
Žalují každý den exodus.
Nechtějí vidět exodus.
Někdo jim vnutil, že jsou sami.
Sami se jednoho dne probudili na planetě.
Přistihls je
při samomluvě, samohaně, samochvále.
Nakonec ten samožer se spoustou hlav,
hlávek zelných, stojí sám sobě v cestě,
máchá vidlemi, palcátem, Smetanou,
zaklíná se i svatými, a z prdele mu uniká plyn.
Přistihls je,
vypínají kozy, kojí o sto šest vlčata,
mění se v hordy morčat a krys, prosí o klystýr,
sní o čistokrevném kraji, o makovém koláči
a krajáči mléka, o řekách piva a kančích hodech.
Přistihls je,
jak se bojí minaretů, sousedů,
zdravého rozumu i citu.
Strach z nich dělá zlé mravence.
Přistihl ses.
(Eksodus: vsak dan ga odganjajo)
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Tadeuszu Różewiczu
Gospod Tadeusz,
ogovoril Vas bom naravnost,
Kenetha sem pustil odplavati nekam nad tropsko tovarno,
preveč plašen je, takšni so ponavadi silaki,
Suhrawardi je vodil mojo roko, hotel je, da bi svetlobo kakor jajca polagal
na strani, bojim pa se, da sem ga razočaral,
moja svetloba se vedno oznoji,
ogovoril Vas bom naravnost,
zato ker ste pod a) še sveži mrtvec
in gotovo plovete nad nami nekje tukaj blizu,
in pod b) z Vami je zmeraj tako osebno …
Torej ste nam umrli,
oblaki so jadrali čez dan, nevznemirjeni,
čeravno mislim, da so se premikali vsaj za kanec slovesno,
samo košček nebes, da bi Vas že takoj na začetku ne prestrašila.
Umrli ste nam.
NAM,
Vas nikoli ni veselilo, da bi se vznašali sami
na visokih ravneh
odvezanega jaza.
Vi, tako mirni, ste vzeli sekiro
in razklali snežno belo perilo in ga več ni bilo mogoče obleči.
Človek se je moral gol skloniti nad sod z deževnico
in zreti na lasten kozavi obraz. Kajpada, človek se je moral gol
podati v človeške svetove ter prenesti tudi zasmeh. In se ozirati po ljudeh.
Hinavsko. Nekaj časa jim držati pesti
in se šele potem zgražati, kako bukovo pamet imajo
in koliko svinjarije se jim valja po drobovju.
V neki pesmi ste napisali –
če bomo ljudožerci,
niti od mrtvih ne bomo vstali …
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Puškin me vzburja
Puškin me vzburja.
Hodi ponoči za menoj,
v roki drži leščerbo,
obut je v lesene cokle.
Prižge luč.
Me sleče
in mi zadnjico natre
z gosjo maščo.
Potem mi zalepi usta
in ukaže, naj prepevam.
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Klasicizem hrepenenja
Prekleti klasicizem!
Zamreženo okno je obsedla
pornografija hrepenenja.
Nemi planeti krožijo naokoli,
kakor da bi jim v Adamovem jabolku pristal disk
sonca v sodniški halji.
Sanjam o orgijah.
Rabin in razbojnik – fantom iz knjigarne –
oprt na trd stol.
Na mizi hladen čaj v čajniku,
na tleh pa gora knjig,
na katere pada curek svetlobne sperme.
*
Vse to je sama gola žalost.
Monteverdi mi zveni v ušesih kot morje
v školjki, skrivnostni nostalgiji izzvenevanja.
Hočem proč in hočem noter, pomagaj mi …
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Iz novejše češke poezije

Lenka Kuhar Daňhelová
(1973)

Iz češčine prevedel
PETER KUHAR
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Lenka Kuhar Daňhelová (1973), češka pesnica, prozaistka in prevajalka, je doslej objavila sedem samostojnih knjižnih
del – štiri pesniške zbirke, eno prozo ter dve knjigi z dokumentarno-feljtonistično tematiko. Pričujoči izbor novih, še neobjavljenih
pesmi je predvsem lirično intoniran, z intimno refleksijo pokrajine,
odnosov med ljudmi, njihovo preteklostjo in sedanjostjo, zaznamovan, pogojno rečeno, tudi s slovensko tematiko. – Njena poezija je
bila predstavljena v različnih knjižnih, revijalnih in elektronskih virih, mdr. v slovenščini, poljščini, srbščini, angleščini, italijanščini,
francoščini, nemščini in madžarščini. – Avtoričin prevajalski opus
obsega več kot dvajset knjižnih naslovov prevodov poezije in proze
iz poljščine in slovenščine v češčino (iz slovenščine npr. antologija
sodobne slovenske poezije, objavljene knjižno med 2000 in 2012 –
Padesáti hlasy hovořím/ S petdesetimi glasovi govorim, v soavtorstvu
s Petrom Kuharjem, 2013; Josip Osti, Na kříži lásky/Na križu ljubezni,
2013; Stanka Hrastelj, Čínská zeď/Igranja, 2015). – Za vrhunske revialne prevode sodobne slovenske poezije v češki jezik, objavljene v
Rp. Lirikon21, je leta 2013 prejela mednarodno priznanje Lirikonov
zlát. – (P. K.)
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Svet je Anton
1.
V nedeljo se vsi zberemo pri cerkvi,
Vlado in Miran, Micka, nema Mina, Ana,
pražnje oblečeni, po sledeh prapradedov,
stoletja že se zbirajo tukaj.
Pogled meri v daljo h goram,
zrak drhti od težke sape.
Ženem se za njimi v hrib,
s seboj imam le tiho sudetsko tarnanje
vseh, ki jih ne poznam,
razočarane vzdihe tistih,
o katerih sem mislila, da jih poznam.
V ušesih mi šumi od besed.
Postave na stari fotografiji razmazano
gledajo skozi čas.
A pogled je tako prediren,
da zmrazi v zatilju.
Za vrat mi zdaj brez vprašanj
lezejo,
zabrundajo v pozdrav
in sedajo nanj.
(Všichni se v neděli sejdeme u kostela)
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1.
Všichni se v neděli sejdeme u kostela,
Vlado a Miran, Micka, němá Mina, Ana,
v nejlepších šatech, ve stopách prapradědů,
srocují se tu přes věky.
Pohledy měří dálku až k horám,
vzduch chvěje se těžkým dechem.
Ženu se za nimi do kopce,
s sebou jen tichý sudetský nářek
všech, co je neznám,
zklamané vzdechy těch,
co myslela jsem, že znám.
V uších to šumí řečí.
Postavy na staré fotce rozmazaně
hledí skrze čas.
Jen pohled tak pronikavý,
že mrazí v zátylku.
Do mého nyní bez ptaní
vcházejí,
na pozdrav zabručí,
usadí se v něm.
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(V nedeljo se vsi zberemo pri cerkvi)

Lenka Kuhar Daňhelová / Iz češčine prev. Peter Kuhar

Niti inicialke
Tisto nikoli popito mleko
je postalo gorko,
zemljo je obarvalo rdeče,
od krivde
še dandanes
krokarji kričijo nad gozdom.
Pa si se kdaj pokesala?
*

Koglarjeva koča
Samo ogledujemo si star sadovnjak,
kamor nekdo še vedno prihaja kosit travo.
Kdo pravzaprav, kje je Angela?
Z vseh strani gost, nepristopen gozd,
v zaščito je, odkar domačini pomnijo.
Nekoč je tukaj živel Pogorevčev Andrej,
najboljši mojster daleč naokrog.
Vrata v delavnico goltajo temo,
toda leta jo vsaj malce puščajo na prosto.
Mrak. Gozd. Vrata, pahnjena s tečajev.
V razbitih loncih žeblji,
rjavijo še dandanes.
Za razpadajočim čebelnjakom
vejevje starih jablan,
sklenjeno k nebu.
Le kdo zdaj moli zanje?
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***
Cvet je komaj vzbrstel,
prav zato me tako jezi,
da kradeš vejice
rožmarina, ti hudobna gospa.
*

Teža, tradeskancija
Z lastnimi ranami sva obtežena,
pri vsakem gibu
odpirava brazgotine.
Drug drugega prepričujeva,
da se že zaraščajo.
Kakšen čudež, da se
lahko smejeva.
A se zavedava ran.
Sanje pa so kot asfalt črne.
In on?
Tisto cvetje takrat ni zacvetelo,
da bi me zadržalo.
Smrt mu je prerokovalo.
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Že zdavnaj
Ni te, toda znoj ostaja.
Oster kot žgoče dopoldne,
drhteče od nemočnega besa,
ki se je vsrkal vame,
leta pa nevidno razžira mir.
Kakor sol, prežeča v pasovih.
Kot spisi modrecev pronicajoče hrepenenje,
da bi našli red bivanja tukaj.
Zaman zračim zadah častihlepja.
Zazri se v njihove obraze.
Opazila boš strah,
zamaskiran z napuhom.
*

Kupček perja
Polega se strah.
Petje v vejah,
že brez tistega glasu.
Skozi gozd zaveje veter,
prinese dež.
Peresce bo zadelo
ob tvojo mrežo.
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Izbrani prevodi 3

NOVI PREVODI
SLOVENSKE POEZIJE
XXI. ST.

Pevec / Stropnik / Perović

PREVAJALEC

Perović
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Iz hrvaških prevodov novejše slovenske poezije

Zoran Pevec
(1955)

V hrvaščino prevedel
ŽELJKO PEROVIĆ
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Zoran Pevec (1955, Celje), pesnik, literarni kritik, esejist in
literarni urednik; znanstveni magister slovenske književnosti. Pesmi in literarno kritiko objavlja v pomembnejših slovenskih literarnih revijah. Njegove pesmi so revijalno prevedene v več jezikov.
Knjižno je objavil šest samostojnih pesniških zbirk. Za vrhunski
desetletni pesniški opus, ki pomembno zaznamuje umetniško literaturo XXI. st., je na mednarodnem Lirikonfestu 2013 prejel književno nagrado čaša nesmrtnosti-velenjica. Živi in ustvarja v Celju.
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Muškarac u sobi
XLIII
Muškarac u sobi
zadržava poglede dječačke žudnje.
Ponekad odsutno sklizne
u užitak odmora,
u kojem se prepušta prošlosti.
Hoda po tajnim hodnicima života
gdje je vječnost lažna religija,
gdje je nacrtana slika izazova
i gdje su mu najveća zakletva stvari
koje su u stvarnom svijetu poznate
kao obične besmislice.
Pita se o mogućnosti čiste matematike,
dok u obližnjem zvoniku
svako sat vremena zvone zvona,
besmisleno mjereći vrijeme
onome što je vječno.
Muškarac u sobi
podsjeća na putnika
iz istoimenog filma,
koji preciznim mjerenjem
određuje dužinu pogleda,
visinu razbješnjelog vala
ili vlažnost poljupca
nakon prvih pet minuta
prepletanja dvaju jezika,
njega i njegove nesuđene ljubavnice.
U međuvremenu počne
iznenada padati kiša,
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kapi mu
s čela klize do usana,
koje su još maloprije bile
izvor empiričkog istraživanja
o ljubljenju
s već spomenutom odabranicom.
Muškarac u sobi,
mokar kao miš,
zavlači se u svoju rupu,
gdje čeka na novu
veliku priliku.
(Iz zbirke Moški v sobi, 2004)
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TJESKOBNA NAPETOST
Tko zna odgovor na šutnju?
U obliku odlagača tjeskobe. U dizalu bez tajni.
Na visoravni nevidljive umjetnosti. Pred božjim obličjem.
U cementu zla.* U prijetnji smrti. Pred urednikom koji misli
na čitatelja. Privlačne pjesme. Ružičasti grm. Pretvaranje bez
zaustavljanja. Predviđamo se u bojama. U duhu problema.
Možemo li kupiti državljanstvo Pjesništva? Pretvaramo se u
zvijezde na nebu. Napuštamo planove. Govorimo kao da smo
bez listova. Kao obožavatelji tumora. Kapi samoće. Čuda
u kući više od jednog ega, u vrevi tajni i nenastanjenih misli.
U crnoj kutiji bezbrižnosti. Lutanje u odnosu do neprocjenjivog
bola iznenađenja. Na rubu zvuka. Privilegija nenastanjenog
zaljeva zavičajne nostalgije. Kad zatvorimo usta počinje tišina.
Kad zatvorimo oči rodi se ljubav. Kad ušuti pjesnik napiše se
pjesma. U ovom je trenutku tjeskobna napetost dodirivanje mjeseca.
To bi bilo dobro zapamtiti. Tako bi nas nasljednici lakše razumjeli.
I svi bismo imali više vremena za duge poglede u svoju samotnost.
(Iz zbirke Hasidski pevec, 2011)

* Paul Ricoeur, Živ sve do smrti
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PUTUJUĆI PJESNIK
Nosi li u sebi ponor rođenja?
U pjesmi tišina. U daljini drugi svijet. Jučerašnji
događaj nova mjesečina. Dozivanje trgovina suvenirima
od kretanja vjernih nebeskih oblaka. Prošlost
usirena u nesigurnosti stiha. Pjesnički red
promatranja i čuđenja. Područje erosa.
Život u prisutnoj sitnici. Minijatura
blagosiljanja personifikacije – mrtvi ožive, drveće
progovara. Magla ulica. Čežnja šutnje. Putujemo u gustinu
nadgrobnih spomenika. U slavu laži. U licemjerje drhtavih
usana, iz kojih se puši dim glasova. Deklamacija kadiša.*
Pogled osposobljen za dijagnozu virtualnog trenutka svemira.
Greška u odgoju bogova. Uključen je zagrljaj bolne
ljubavi. Molitva za neprolaznost. Robovanje zasićenosti
i brze vožnje sa slovima između redova. Liječnik unutrašnje
transcendencije. Ubojica samilosti. Od krvi i mesa. Od
točkica u dahu jeseni.** Putujući izaslanik početnog malog slova.
(Iz zbirke Hasidski pevec, 2011)

* Kadiš – molitva za mrtve u židovstvu.
** Georg Trakl – iz pjesme Povratak.
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to nije Popravljanje zida
to nije Popravljanje zida Roberta Frosta
kamena je prepreka tu već od davnina
zid granice očiju
polako ali ustrajno pored njega raste hrast
i mi kao i naše ograde starimo s njim
to nisu slova koja sve tiho promatraju
ništa ne misle ni ne trznu
veliki svijetli fragmenti
kada se na zid nasloni mladić
i u deblo nožićem ureže svoje ime
to nije hrast koji raste muškarac koji stari
postoji samo pogled koji se malo vara
misli da će sutra sve izgledati isto
kada netko drugi bude posjekao drvo
s njegovim imenom
(iz zbirke to ni Michel Foucault, 2014)
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to nije Azra
to nije Azra i Štulićeva
Balkane Balkane Balkane moj
na poleđini bivše države
s morskom obalom
s morem valova u južnjačkom naglasku
to nisu izgubljeni s brzim korakom
izbjeglīcā i sporom pričom
narodā koji se prepiru
o prešućenoj prihvatljivosti
o konturi nasilnog zaborava
to nije žena crne kose kao ugljen
koja te nostalgično zagrli
kada se nakon mnogo godina vratiš u Ćupriju
i zagledaš se u brata bez zvijezde na čelu
s podrezanim malo posivjelim brcima pod nosom
(iz zbirke to ni Michel Foucault, 2014)
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MELETE THANATOU
Tko god da si,
dođi i otvori vrata,
reci mi da je u pukotinama kamenje
i da između njega nema ni mrvice prostora,
nakon kišnog popodneva
ponudi mi golo tijelo;
od papira napravi čipkast rupčić,
prostirku za zajednički put,
uvježbavaj ljubljenje sa mnom,
grlimo se
kad od straha cvokoćem zubima
i kad besano kao Herkul
ričem od hrabrosti.
I svaki ćemo tren leći
u djelić pokajničkog sna,
gledajući razroku pticu
koja letom reže nebo na dva dijela.
Nikad više nećemo biti kao sad.
Zajedno vježbamo čučnjeve,
šetnje po gradskoj ulici,
očijukamo s kazaljkama na satu;
kada se budim imam tvoje oči,
tvoje misli i tvoj zagonetni osmijeh.
Toliko si moja
i ja sam toliko tvoj
da se nikada nećemo rastati
bez ruku na bedrima.
Je li u tome naša nedužnost?
Što jedno o drugom znamo reći
nego to da smo u iščekivanju.
I već je crvljivo sjećanje.
(iz zbirke v nastajanju Melete thanatou, rkp. 2011)

351

Zoran Pevec / V hrvaščino prev. Željko Perović

SPLAV MEDUZE
Englezi jedu samo noge, a Rusi dušu.
Charles Simic

Napraviš pjesmu,
tražiš jutra i večeri,
putuješ u svemir,
misliš na zvijezdu,
unatraške izbjegavaš pitanja,
vičeš: »The Ink Spots – Maybe! Maybe!«
Tako si sam
da zaboravljaš otvoriti prozor,
tako si sam
da ne podnosiš uspomene,
samaritanac laganog daha;
s dignutim prstom nad tipkovnicom
fiksiraš se u pozornosti,
sastaviš splav od stihova,
a zatim ih seciraš,
luđak u luđačkoj košulji.
Samom sebi kažeš: »Pjesnik,«
i čini ti se
da neki više vole rime,
drugi opet slova u riječima …
I kada napišeš: »Ti si lijepa žena,«
ponekad pomisliš na duge noge,
a drugi put sanjariš
o dugim bestežinskim ljetnim noćima.
(iz zbirke v nastajanju Melete thanatou, rkp. 2011)
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Iz hrvaških prevodov novejše slovenske poezije

Ivo Stropnik
(1966)

V hrvaščino prevedel
ŽELJKO PEROVIĆ
355

Ivo Stropnik (1966, Celje, otroštvo in mladost v Ravnah pri
Šoštanju), pesnik, mladinski pisatelj in literarni urednik. Na FF v
Ljubljani študiral slovenistiko. Objavil dvajset samostojnih knjig
leposlovja za odrasle in mladino, od tega trinajst zbirk poezije za
odrasle. Živi in ustvarja v Velenju, kjer je glavni urednik pri Velenjski knjižni fundaciji in vodja mednarodnega književnega festivala
Lirikonfest.
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35. ŠPILJA, ŠPILJA
glas jutra: Promijenio ti se glas, promijenio. U godinama dugoj noći glodao si mišje tiho prosijevanje. Sad škripiš s injem na
vjeđama, na glasnicama, na rascvjetanoj
zovi u prsima. Sad oči znaju imenovati nepogode iza majčinog cvijeća na prozorima i tamo u daljini, ugledati punu
pregršt davnih darova,
zapaučenog saća, koje konačno otvaraš.
Nepogode se smire. Ogledala zažare. Zbirka prašnjavih maski bulji očima špilje, a ti ih trljaš i noću i danju, danju –
P. S.
(već u glasu noći): Ali ih ne možeš zatvoriti, zatvoriti.
*

19. ŠPILJA, ŠPILJA
trenutna Kako velike pahulje!
o, kako lijepo razlivena prsna bradavica!
na tijelu izgovorljivog jezika
sveopraštajućeg izgovaranja
vremena, provedenog u žabljoj vuni
besmisla vremenskog
koji prazni, huči, talasa i pljušti
u potiljak zamračene sopranistice
zatvorenih očiju u večeri
uoči blagdana.
O, kako je snježna elizejska poljana!
Kako snježne tvoje grudi!
I u kakvom besmislu jezika!
I u kakvom besmislu blagdana, blagdana!
P. S.
I u kakvom ogrisku vremena, vremena!
*
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DIJA:
vrijeme (XI) I ti samo letiš i letiš, vrijeme maratonsko. Nijedno sunčano dopodne, nijedno turobno popodne ne zastaješ da bar
malo duša dahne …
Ne zadržavaš se u ustajalim jutrima, ne pričaš s večerima,
ne ljubakaš se s noćima …
Ne prepuštaš se čupanju života, ne vidiš se kod njegovog
okopavanja i zakopavanja …
Nema dubine više vrijednosti (odjekuje pred tobom), kao ni
dubine za vječne sarkofage (odjekuje za tobom) …
(Duga, nezavršena, u vratu nesavitljiva)

*

LOG:
vrijeme (XII) Kako možeš biti stvârno kada nikome nije vidna
tvoja živa srž? Već prestižeš, već dostižeš samo sebe …
Svoju veličinu mjeriš izlizanim pješčanikom. Igraš se sa
suncokretom, ali nisi sunce …
U brojčanike, kazaljke i tiktakajuće mehanizme sakrilo si
najlošiju vijest …
Ali nema mjere za pšenični rast, nema mjere za zrenje i
tvoja vijest je bezdana …
(Duga, nezavršena, u vratu nesavitljiva)

*
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DIJA:
vrijeme (XXIV) Isklesati je od srca rascijepljene stijene koja je
stijena među dvjema stijenama, ljubomornim i zavodljivim, udubljenim u skamenjeno vrijeme za požudu …
Nečujno je pitati za njenu dugu ranu, kopitom urezanu,
teče li iz nje krvavo i mliječno, bistre li se u njoj suze i stalagmiti
sjećanja …
Tu zahvatiti, ako joj dušu i osjete udahneš; tu odsjeći, ako
joj umijesiš melankoliju. Ruke joj produžiti u razdraganost, oko
vrata objesiti svjetlost …
Stijena iskopanih očiju. Jezik u dugoj rani požudno progovara u zavodljivi viseći stalaktit …
(O bezvremenom vremenu)

*

LOG:
vrijeme (XXV) U mekoj i mirisnoj kosi, gladnoj ruke, žedne
daha, vrebajuće veče, povlačeća se noć, in-tonira-nje gologlavog
vremena …
Nema boje kovrča, nema glasa nakita; grebano po potamnjeloj koži mekšano je u bezbojnu strast …
Prsti lupkaju po lubanji i zapliću se u svilene konce …
Sjeti se, kada skoči skakavac, kraj je zime. Ako nema meke
grive, prsti prečešljavaju samo ćelavost trenutka …
(O bezvremenom vremenu)

*
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Epikuréjac: »Život smatram kotačićem i vrtim ga odrezanim komadićem kranjske kobasice. To je zaista fino i sasvim sâm
smislio sam tu definiciju zabave.
Kotačić vrtim tamo ovamo. Narežem mu nekoliko prijatelja
da ne bude usamljen. Sada već kotačići mogu igrati tombolu.
Životi nekako uvijek počinju u ustima. I završavaju se također tu, kao na primjer ovi ukusni kotačići.«
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Iz hrvaških prevodov novejše slovenske poezije

Željko Perović
(1961)

V hrvaščino prevedel
ŽELJKO PEROVIĆ
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Željko Perović (1961, Visoko, BiH), književni prevajalec in
pesnik. Knjižno je objavil tri pesniške zbirke v slovenščini ter po
eno v hrvaščini in bosanščini. Iz hrvaščine, srbščine in bosanščine
v slovenščino ter obratno prevaja sodobno prozo in poezijo (njegov
prevajalski opus šteje preko 15 knjižnih prevodov in številne revijalne objave. Na mednarodnem Lirikonfestu v Velenju je leta 2013
za vrhunske revijalne prevode avtorjev iz Bosne in Hercegovine,
Hrvaške in Srbije prejel festivalno prevajalsko priznanje Lirikonov
zlát. Prevode in lastno poezijo objavlja v slovenskih in tujih književnih revijah ter knjižno. Živi in ustvarja v Mariboru.
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U KLIZAJU DAHA
u nizanju nezavršenih kadrova
(čega se sve sjetiš, razbibriga –
u nekom bi slučaju mogla biti
dobar prijevod slovenske riječi
kratkočasje, to treba zapamtiti)
realije su splet osjeta i osjećaja,
puls prostora, danja te svjetlost
otvara za plavo, u plavom
i mjesec visi o koncu i sam svoje
njihaje stiže, s lúka sidra cijede se
molekule znoja nečijih zadnjih
ljetovanja, dolasci, prolasci,
izbrazdani klizajima daha, kad
do stiha vodi kamena rijeka,
riječi bi se kupale
u pivu, ništa nije dohvatljivo,
i smrtni je čas samo
lelujavi tren koji koleba
*

NIJANSE
i danas su trenuci tvog jutarnjeg stanja
bili nijemi slijed u rječniku bićā i stvarī,
u vidokrugu je bio nadohvat
zavodljivi dio svijeta koji je naravno
sobom opet nosio i nijanse svoje sjene,
cijelom si se doživljaju tako prepuštao
i poslije se s osmijehom prisjećao
kako si već nemalo puta
u takvim prilikama pomislio: tko zna,
možda je to zadnje što vidiš
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UZLET (NISKO POD OBZOROM)
treći program radija, stihovi s Madagaskara
iz tridesetih godina prošlog stoljeća
dobivaju uzlet, kroz misli prhne pritajeni
vjetar oblikā koji je i tada brusio – sad
igra ulogu vremenskog vodoskoka u parku
Balkana, gdje noćas čekaš sâm u redu, dok ti
kroz stanične membrane vibrira neka vrsta
džeza kojeg je urednik smatrao prikladnim
za tu priliku, ne znajući
da će titraji te čarolije leći nekome
u oko, nisko pod obzorom
*

U POLJU
diše samonikla sintaksa, stanje je
neponovljivo i dobro poznato
polje bivanja (slijepi se šutljivac
budi, u prsima ti treperi njegova
vjeđa, diže se sa zastavom jutra,
k darivanju s rubova, u taj čas
njegov glas, ljeskutavi izotop,
klizi ti po suznim prstima: tako
rasti, tako pasti)
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BOB ROCK ZA XXI ST.

		u mariborskom Satchmu
baš je pravi trenutak,
o svojoj se misli pitaš,
o moći i nemoći glasa,
otkud ‘komadić orijenta’
u tvojoj kćeri, otkud
na jeziku njenom zora
saharska, otkad pada,
otkad raste najviše
što može, tko će znati
o čemu sad pjeva
ovaj što svira gitaru,
kaže da pjesma govori
priču o našim životima
(dok stado njegovo
po mliječnoj stazi pase,
što bi rekao
Omar Hajam u ovom
ambijentu, žao
bi mu bilo što ne smije
zapaliti cigaretu)
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SLIJEPA
kada bi mogao biti nijansa najtišega glasa,
možda bi ti uspjelo biti i biljka koja
godišnja doba sluti prije nego se rodi, možda
sandala stopala koje predugo čeka na te, trag
zadnjeg pasjeg pogleda, sjenka
želje Urškinog okreta, akord njenog
posljednjeg koraka … ali pod crtom zapisa,
duboko iznad granice prisebnosti gdje srčeš
rosu s grčkog kopita, samo padaju listovi
s pèra slijepoga oka

VJETAR
		(Riders On The Storm)
niz nedirnute padine (mi
krećemo) Toni Sailer jodla i
razvlači harmoniku,
za intermeco, Admiral Mahić
sjeća se Killya, procesira
i Franza K. (nije Kafka nego
Klammer) koji tu u Velenju
sa 112 km/h ulazi u krivinu
ciljne ravnine, u Večer
ob jezeru, da nazdravimo (au
– kakav vjetar!)
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***
jedna kratka oduvjek
traje – MIGRANT
pola rijeke, djelić mora,
komadić zemlje, vjetar
bez putne isprave
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MEDNARODNO
KNJIŽEVNO SREČANJE
MEDNARODNI

LIRIKONFEST
VELENJE
Vsi smo beg XXI. stoletja!

REZERVAT ZA POEZIJO
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MEDNARODNI LIRIKONFEST
VELENJE 2016
International Lirikonfest Velenje 2016

XV.
MEDNARODNO
KNJIŽEVNO SREČANJE
Poezija = razbito ogledalo

FESTIVAL LIRIČNEGA OBČUTJA
371
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LIRIKONFESTOVA
KNJIŽEVNA OMIZJA
2016

Festivalni sklic

Vsi smo beg XXI. st.!
Poezija = razbito ogledalo

ESEJISTIČNA IN DEBATNA IZHODIŠČA
REFLEKSIVNO GRADIVO
373
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Prvo Lirikonfestovo omizje 2016
Prvi del omizja:

Beg v literaturo (Je poezija pobeg iz realnosti ali ravno obratno?)
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1.

Ali so pesniki preveč izgubljeni v svojem notranjem svetu,
da bi lahko aktivno sodelovali v družbi?

2.

Ali avtorji nastavljajo ogledalo družbi ali v njem opazujejo
sebe?

3.

Poezija = razbito ogledalo?

4.

Ali pomeni literatura beg iz realnosti?

5.

Pred čim bežijo pesniki?

6.

Vsi smo beg 21. stoletja!?

7.

Ali je dolžnost pesnika, da je politično aktiven in opozarja
na nepravilnosti in krivice?

8.

Ali je poezija le avtonomna umetnost ali tudi predstavitev
družbenih problemov?

9.

Zakaj se ljudje obrnejo k poeziji v času krize (gospodarske
in čustvene)?

10.

Kakšen pobeg nudi literatura v primerjavi s sodobno tehnologijo? Ali ju je mogoče združevati? Kako lahko uspešno
sodelujeta?

11.

Ali ima poezija še vedno vlogo združevanja naroda, kot jo je
imela nekoč?
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12.

Ali smo s politično pasivnostjo soodgovorni za dogajanje
okoli nas?

13.

Ali si ljudje sploh želijo brati knjige, kjer je tematika vzeta iz
aktualnih družbenih problematik?

14.

Ali ima literatura še kakšno moč/vpliv, da lahko spremeni
družbo?

15.

Ali je pisateljska svoboda v Sloveniji ogrožena? Kaj pa
drugod (primeri/stanje v drugih državah)?

16.

Ali je lahko eno življenje pomembnejše od drugega?

17.

Ali nas premalo skrbi zaradi bega možganov?

18.

Ali je beg v poezijo pogoj za ustvarjanje?

19.

Ali je literatura močnejša kot novinarsko delo?

20.

Coleridge: Ne tista pesem, ki jo preberemo, ampak tista, h kateri
se vračamo, vsebuje izvirno moč.

21.

Umetnik lahko samo kot družbeni obstranec priča o svojem – s tem
pa posredno tudi o zgodovinskem – duhu. (A. Debeljak, Balkanska
brv)

22.

Ali sta beseda in knjiga (še) lahko orožje?

23.

Ali imamo v Sloveniji res več avtorjev kot bralcev (zlasti
poezije)? Kaj pa drugod (primeri/stanje v drugih državah)?
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Drugi del prvega omizja:

Tujost in odtujenost v novejši literaturi (begunstvo, preseljevanje, disidentstvo … Kaj pa jezik in identiteta?)
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1.

Ali lahko prisotnost neke druge kulture pozitivno vpliva na
ustvarjanje domačih umetnikov?

2.

Kakšen je pomen literature v izseljenstvu za matične države?

3.

Kako so begunci, izseljenci in zdomci prikazani v literaturi?

4.

Disidentska literatura.

5.

Ali lahko literatura pripomore k lažji integraciji tujcev v
neko družbo?

6.

Kakšno vlogo ima jezik pri vključitvi v neko drugo okolje in
sprejemanju?

7.

Ali lahko priseljeni avtorji enakovredno ustvarjajo v jeziku
države, v katero so se priselili?

8.

Ali je dolžnost literarne skupnosti v neki državi, da nudi zavetje avtorjem, ki so življenjsko ogroženi v svojih matičnih
državah?

9.

Kakšnim stereotipom je podvržen tuj avtor v državi, kjer
je priseljenec? Kaj to pomeni za njegovo ustvarjalno delo?
Kako lahko preseže stereotipe?

10.

Ali je v času preseljevanja narodov jezik še vedno
najpomembnejši dejavnik ustvarjanja neke identitete?
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11.

Zakaj Slovenci raje berejo knjige tujih avtorjev, ne pa domačih? Kako se je razvilo mnenje, da je tuja literatura »boljša«? Ali na priljubljenost tuje literature vpliva cena knjig, ki
se mnogim zdijo predrage? – Kaj pa drugod (primeri/stanje
v drugih državah)?

12.

Ali porast branja v tujih jezikih slabo vpliva na slovensko
literaturo in jezik?

13.

Ali se rodiš Slovenec ali to postaneš? (enako vprašanje za
državljane drugih držav)

14.

Ali so Slovenci, ki živijo v tujini, bolj narodnozavedni in čutijo večjo pripadnost jeziku? (enako vprašanje za državljane
drugih držav)

15.

Zakaj bi morali mladi čutiti pripadnost državi in jeziku, če
gre za isto državo, v kateri so po končanem izobraževanju
ostali brez služb ali pa delajo na drugih področjih, pogosto
pod svojimi sposobnostmi?

16.

Ali nas jezik, ki ga govorimo, določa tudi na ostalih področjih?

17.

Kakšna je vloga pogovornega jezika v literaturi? Ali dodaja k
vsebini ali od nje odvzema?

18.

»Kako najti dom v času, ko so vse domovine prazne?« (Aleš
Debeljak)

19.

»Ali jezik lahko nadomesti domovino?« (Aleš Debeljak, Balkanska brv)

20.

Česa se bojimo? Neznanega v sebi ali v drugih?

21.

Ali bodeča žica na državni meji pomeni tudi pregrado v glavah ljudi?
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22.

Ali so mediji soodgovorni za histeričen odziv na begunsko
krizo v Sloveniji?

23.

Zakaj smo Slovenci pozabili na lastne eksoduse med 2. svetovno vojno? Ali se to lahko znova ponovi? Kaj pa iskanje
novih priložnosti v tujini, kamor odhajajo predvsem mladi
izobraženci?

24.

Ali res lahko kdo presoja, kdo je primeren za življenje v
Evropi in kdo ne?

25.

Ali sta sovraštvo in strah nalezljiva?

26.

»V vsakem človeku je nekaj zlega. Če se hočeš boriti proti zlu,
moraš najprej prepoznati zlo v samem sebi.« (Svetlana Makarovič)

27.

Kaj je pravo domoljubje? Kakšna je pri tem vloga literature?

28.

Kako vemo, kje je konec domovine in začetek tujine?

29.

Dom = svet?
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Drugo Lirikonfestovo omizje 2016
Posnemanje kot orodje sodobnega literarnega ustvarjanja?!

1.

Kaj je originalno? Ali je še mogoče napisati kaj novega?

2.

Je možno, da različna avtorja (vsak v svojem literarnem
delu) razvijeta zelo sorodno ali celo enako (snovno) idejo,
ne da bi poznala delo drugega?

3.

Ali so besede last tistega, ki jih je napisal?

4.

Kdaj gre za plagiat in kdaj za medbesedilnost?

5.

Kaj pa, ko nam ideje (literarnosnovne idr.) nehote ostanejo
v glavi, ko npr. preberemo neko umetniško delo, in s tem
vplivajo na nastajanje našega dela?

6.

Ali je lahko posnemanje del učnega procesa mladih avtorjev, ki še iščejo svoj slog?

7.

Ali je posnemanje lahko poklon avtorju in orodje literarnega ustvarjanja?

8.

Kaj vpliva na pomanjkanje originalnosti med avtorji? Kaj je
motiv za »krajo« idej?

9.

Kakšna je vloga t. i. fanovske literature (fan fiction), ki jo
pišejo ljubitelji na podlagi likov in situacij nekega izvirnega literarnega ali drugega dela (stripa, filma, risanke, videoigrice, spletne igre ipd.)? Je to oplemenitenje originala ali
kraja? Gre v tem primeru lahko za umetniško delo?
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10.

Ali je v poeziji več posnemanja/kopiranja drugih kot v prozi?

11.

Kakšna je vloga tehnologije pri širjenju idej?

12.

Ali je posnemanje del naravne evolucije človeške kreativnosti?

13.

T. S. Elliot: Nezreli pesniki posnemajo, zreli pesniki kradejo;
slabi pesniki uničijo, kar vzamejo, dobri pesniki pa to spremenijo
v nekaj boljšega ali vsaj drugačnega.

14.

Kako lahko nekdo čuti zadovoljstvo ob nagradi za pesem, ki
jo je prevzel od nekoga drugega?

15.

Posnemanje in pesniška identiteta.

16.

Kakšen je vpliv delavnic kreativnega pisanja na posnemanje
med avtorji?

17.

Ali je bolj pomembno, kdo je avtor ali umetniško delo samo
po sebi?

Refleksivno gradivo
za Lirikonfestova debatna književna omizja
2016
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Aleš Debeljak

Balkanska brv: eseji o književnosti »jugoslovanske Atlantide«
(Študentska založba, 2010)

Nacionalizem je uspešen zato, ker je edina velika zgodba o
članstvu v skupnosti, ki je naturalizirala zgodovino. V takšni
zgodbi se kot naravna danost kaže tisto, kar je v resnici družbeno oblikovano. Proces se je otipljivo uveljavil po razpadu
cesarstev Romanovov, Habsburgov in Otomanov.
Po letu 1918 se je zemljevid Evrope povsem spremenil. Naselile so ga mnoge države, ki so začele državnost uživati prvič
(npr. Jugoslavija, Češkoslovaška) ali pa so jo obnovile v mejah, drugačnih od zgodovinskih (npr. Madžarska in Poljska).
Ideologija prevladujočega naroda je postala državna ideologija. Deli narodnih skupnosti, ki so se znašli v novozačrtanih
državnih mejah, so dobili slabšalno oznako »etnične manjšine«, njihovim članom pa je dal nacionalizem na izbiro dve
možnosti: ali postanete takšni kot večinski narod ali pa izginete. (str. 19)
Evropski človek je črpal gradivo za svojo identiteto iz otipljive pripadnosti poklicu ali veroizpovedi, mestu ali pokrajini, zelo pogosto na podlagi stikov »iz oči v oči«. S tega vidika je narodna identiteta nekaj abstraktnega. Točno takšno
identiteto pa so kulturne, gospodarske in politične elite v
posameznih regijah predstavljale kot osnovo za postopno
oblikovanje skupinskih interesov.
Nastanek Slovencev, Nemcev in drugih narodnih identitet
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je zahteval dobro premišljeno zgodbo o skupnem poreklu in
orodja za njeno posredovanje iz generacije v generacijo. Pri
tem so si elite – še zlasti, če so se uspele dokopati do nacionalne države – obilno pomagale z obveznim šolanjem in služenjem vojske, pa tudi z množičnimi mediji in leposlovjem.
Almanahi, koledarji, statistične preglednice, časopisi, revije, priročniki in druge knjige so med ljudi začeli v večjih
količinah prihajati z nastopom industrializacije in modernizacije v 19. stoletju. Postopoma so izpodrinili žabjo perspektivo.
Predstava o posameznikovi identiteti »od spodaj«, ki je zasidrana v neposrednih medčloveških odnosih v mestu ali pokrajini, se je začela umikati. Uveljavila se je ptičja perspektiva,
se pravi, predstava o posameznikovi identiteti »od zgoraj«, v
kateri se je človek postopoma naučil, da je »pravzaprav« član
širše skupnosti, imenovane narod.
Preprosto, a ne narobe rečeno: zgodba o narodu mora najprej
obstajati v glavah ljudi, preden lahko upa, da jih bo obdržala
skupaj na vojaškem bojišču ali nogometnem igrišču. (str. 21)
Kozmopolitska drža vključuje »dom« in »svet«, dve polovici celote, ki se nikoli ne sestavita. Kozmopolit je tihotapec,
ki nenehno prestopa iz tujega v domače ter širi eno, medtem ko preizprašuje drugo. Kozmopolit ve, da danes ne velja
več dopuščajoči »dom in svet«, ki se je uveljavil v la belle
epoque. Po prvi svetovni vojni ga je nadomestilo nasilniško
izključevanje, ki ga nosijo krila vojskujočega se nacionalizma
in se izraža z geslom »dom ali svet«. Sodobna kozmopolitska identiteta, ki temelji na gibkosti in prilagoditvi, na ne383
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nehnem plastenju in širitvi identitetnih krogov, pa izhaja iz
spoznanja, da danes velja – »dom je svet«. (str. 23)
Kozmopolit sprejema drugačnost, ne da bi se odpovedal kulturni tradiciji, v katero se je rodil in se v njej prvotno učil,
kako biti. (str. 23)
Branje je navsezadnje spust pod gladino: pustolovščina, ki
nas vleče v neznano in komaj sluteno, ko tonemo v gosto
tkivo življenja in se liki spreminjajo in skozi naše duše plivka milost čutnega doživetja; to je pustolovščina, v kateri nas
zapeljuje, nas navdihuje in nam grozi čudno lepa skrivnost
zgodovine in intimnih izpovedi, ujetih v tuje zgodbe in pesmi. (str. 39)
Kje se konča domovina in začne tujina? (str. 76)
V predstavah za osmišljanje članstva v skupnosti so se tradicionalne strani neba, ki jih meri izračunljiva astronomija,
spremenile v oznake za moderno stanje duha, ki ga vrednoti
simbolična geografija. Sever in zahod se ujemata s človeško sposobnostjo za pretehtane sodbe in razumne kritike, z
industrijsko prizadevnostjo in spoštovanjem dogovorjenih
pravil, jug in vzhod pa se izenačita s smislom za neobrzdano strast in nespametne odločitve, za ugodje v lenobi in za
prezir do forme. (str. 87)
S tega vidika je Balkan »pokasiral« najslabše od obeh osi.
– Balkan vsekakor leži na jugu in vzhodu celine. Brž ko jugovzhodni polotok Evrope prevedemo v pojme simboličnega
zemljepisa, pa dobi Balkan drugačen in bolj zlovešč pomen.
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Pomeni namreč prostor zaostalosti in nasilnosti, pravi pravcati zverinjak Evrope, v katerem živijo spomini na vampirje,
lovce na glave in ljudi s prašičjimi repi. (str. 87)
Balkan je evropski »divji Vzhod«, kjer si barbari, ki častijo
smrtonosno orožje, ne plodonosno orodje, puščajo svežo kri
v medsebojnih sporih davnega porekla; pomeni pa tudi pokrajino pristne čutnosti, iskrene poltenosti in burnih pustolovščin, ki so jih v »soteskah Balkana« odkrivali romantiki:
za množično bralstvo je v Evropi poskrbel nemški pisatelj
Karl May, za intelektualne kroge pa angleški pesnik Lord
Byron. (str. 87/88)
Balkan v 20. stoletju pa pomeni predvsem sod smodnika in surove pretepe v vaški krčmi, kraj za trkanje po junaških prsih in
praznih glavah. Balkan je predpražnik Evrope v najboljšem in
odpad za njene odslužene ideje v najslabšem smislu. (str. 90)
Evropa vzdržuje slabšalno sliko Balkana točno zato, da bi njen
civilizacijski, miroljubni in strpni videz sploh lahko prišel do
izraza. Stabilnost Evrope pa se pokaže šele v zrcalu nestabilnega Balkana. (str. 92)
V 19. stoletju, herojski dobi svetovne emigracije, so se do osiromašene neprepoznavnosti med seboj mešale različne kulture, vere in identitete, ki pa so zaradi družbene uveljavitve
nujno morale govoriti jezik gospodujoče skupine. Danes – zatrjujejo strokovnjaki – lahko uživamo v postmoderni družbi,
ki je podobna »skledi za solato«. Njena prednost je v tem, da
osnovne sestavine, začimbe in dodatke zlahka prepoznamo,
ne da bi se bali, da bojo izginile v procesu medsebojnega vplivanja, s katerim pomagajo določiti končni okus. (str. 108/109)
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Zgodovina je navsezadnje samo svetilka na krmi, piše Coleridge. Ne kaže naprej. Pokaže ti samo, kje si bil. Če se ne ozreš,
ne boš vedel niti tega. Nočna mora zgodovine te ne bo preganjala. Ker se očitno bojimo nočnih mor, je antifašistični
in antigenocidni nikoli več, ki bi moral biti temeljni kamen
evropske politične zavesti, danes bolj kot kdajkoli prej samo
prazno geslo, ki ga ritualno ponavljamo enkrat na leto. (str.
113)
Nagonsko smo vedeli, da lahko umetnik samo kot družbeni
obstranec priča o svojem – s tem pa posredno tudi o zgodovinskem – duhu. (str. 135)
Pesnik je priča svojega časa samo, če se njegova metafora
osvobodi od zunanje zahteve, to pa ne glede na to, iz katerega ideološkega tabora prihaja, smo govorili v različnih jezikih
bivše Jugoslavije. (str. 137)

(odlomke izbrala Urška Zupančič)
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Boštjan Videmšek

Na begu. Moderni eksodus (2005–2016):
Z begunci in migranti na poti proti obljubljenim deželam
(UMco, 2016)

Gledal sem za njima. Kako je mogoče, da se je triletna iraška deklica septembra 2015 znašla v objemu pripadnika posebnih enot v Rigoncah na slovensko-hrvaški meji? Kako je mogoče, da je politično in
globalno obskurna Slovenija – sicer za kratek čas – postala središče ene
ključnih zgodb našega časa? Kaj vse se je moralo zgoditi, da je prišlo
do tega »policijskega objema«? Kako je mogoče, da po sedemnajstih
letih poročanj z vojnih in križnih žarišč o posledicah sirske vojne, najbolj krvavega konflikta našega časa, poročam le poldrugo uro vožnje od
Ljubljane? (str. 13)

*
Begunska zgodba bo tudi zgodba jutrišnjega dne. Begunska zgodba je
zgodba danes. Begunska zgodba je bila zgodba včeraj. (str. 20)
*
O avtorju
Boštjan Videmšek (1975) je dolgoletni Delov poročevalec iz
kriznih žarišč in sodelavec številnih tujih časopisov, revij in spletnih portalov (New York Times, Politico, Ahora Semanal, El-Diario,
El Periodico, The Chronikler itn.). Je avtor dveh odmevnih družbeno angažiranih knjig o svetovnih kriznih žariščih, Vojna terorja:
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deset let po 11 septembru (2011) in Upor: Arabska pomlad in evropska
jesen (2013), skupaj s Samom Rugljem in Žigo X. Gombačem pa je
soavtor izpovedne knjige o pripravah na ultramaraton Ultrablues
(2014). Videmšek, ki je bil leta 2015 izbran za »mladega voditelja
Evrope«, je dobitnik številnih domačih in mednarodnih novinarskih nagrad in tudi avtor besedila za dramo Rokova modrina.

***
O knjigi
Prebivalci 21. stoletja živimo v privilegiranem mehurčku, kjer
nas do otopelosti dnevno bombardirajo s številnimi informacijami.
Celoten svet imamo ves čas na dosegu, vendar to zakladnico informacij ponavadi uporabljamo za spremljanje življenj ljudi, ki jih komaj poznamo na družbenih omrežjih, gledanje posnetkov, branje
rumenega tiska, spremljanje športnih rezultatov … Posnetki vojn
in naravnih nesreč so neprijetni, marsikdo ponosno izjavi, da ne
gleda televizijskega dnevnika, ker je to preveč depresivno. Nekateri
sanjarijo o pobegu tja nekam v Afriko ali Azijo, kje je življenje še
preprosto in ne poznajo stresa. Beli rešitelji plemenitih divjakov.
Kot da gre za neke mitične dežele, ki nimajo ničesar skupnega z
aktualnim družbenim dogajanjem.
Boštjan Videmšek je tisti, ki ne more pogledati stran in biti
tiho o krivicah, ki se dogajajo po svetu. So knjige, ki jih preberemo
in pozabimo, ter knjige, ki nas prebudijo iz vsakdanje rutine in nam
odprejo oči. Na begu, ki je izšla letos (2016) pri založbi UMco, nedvomno spada v drugo kategorijo. Knjiga zaključuje trilogijo, v kateri sta izšli Vojna terorja (2011) in Upor (2013). Razdeljena je na na
uvod (Deklica s Sotle), tri dele (Izgubljene iluzije, Zlom, Posledice)
in epilog (Vrata), dodana pa je še spremna beseda Ervina Hladnika
Milharčiča (Potovali smo v nasprotno smer). Lahko bi rekli, da je
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to njegov »Obtožujem« za vse brezbrižneže in nestrpneže. V tem
primeru beseda postane orožje in obenem orodje na poti do razumevanja tujosti in odtujenosti v sodobni družbi.
Srce knjige so intervjuji z begunci z vsega sveta, ki so nastajali
več let in se prepletajo z avtorjevim razmišljanjem o nastali situaciji in njihovih življenjskih zgodbah. Predstavi nam celoten Bližnji
vzhod, »sredozemsko begunsko pot« (Lampedusa, Sicilija, Malta
itn.), bolj podrobno pa »balkansko begunsko pot« (Turčija, Grčija,
Makedonija, Srbija, Hrvaška, Madžarska, Slovenija, Avstrija). Zanj
to niso le subjekti, ampak pogosto postanejo prijatelji, ki jim skuša
po najboljših močeh pomagati, da se prebijejo do boljšega življenja na poti skozi evropsko birokracijo. Skupaj z njimi prepotujemo
ves svet; se tresemo za njihova življenja pri prečkanju s čolnom,
zgražamo nad razmerami, v katerih morajo živeti, in jočemo za
vse izgubljene svetove in sanje. Pokažejo nam, kaj se zgodi, ko se
svet obrne na glavo in iz navadne osebe postaneš tujec, ki z izgubo
domovine počasi izgublja tudi svojo identiteto in smisel v življenju,
saj mu svet ne da priložnosti, da bi preprosto bil človek, karkoli že
to pač pomeni.
Nenadoma pa se znajdemo na domačem pragu v času migrantske krize v Sloveniji, kar je nenavaden zaplet tudi za avtorja. Po dolgoletnem poročanju s kriznih žarišč pridejo ta k njemu. To pusti
grenak priokus, saj obrazi z ekranov vdrejo v naš svet, Videmšek
pa jim da glas, ki jim je bil odvzet. Jure Eržen pa je tisti, ki s svojimi
pomenljivimi fotografijami zgodbam doda obraze in kar naenkrat
vse postane čisto preveč resnično. Če se je to zgodilo njim, se lahko
tudi meni? – (U. Z.)
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Rut Bernardi

SAMOSTAN NA GORI

Bilo je visoko poletje. Maria Theresia Sanoner je skozi vrata na
vrhu stopnic stopila proti samostanu. V hladnih ulicah srednjeveškega mesteca si je odpočila in zdaj je bila nared za zadnji vzpon.
Nad mestne strehe vzpenjajoče se stopnišče z neenakomerno visokimi stopnicami jo je utrujalo. Četudi je bila stara šele 26 let, je v
nogah čutila večurno hojo. Vendar ji je hoja po gramozni poti mimo
ruševin gradu Branzoll in ob prvih postajah križevega pota postala
takoj, ko se je spet ogrela, spet manj težka. Sonce je kljub pozni uri
žgalo na majhno culo, ki jo je nosila na hrbtu. Ko je pri IV. postaji po
prvem ovinku prišla do škofovega dvora, se je obrnila in pogledala
proti jugu čez dolino z Eisackom, ki se je v večerni svetlobi plazil
kot lesketajoča se belouška. Na drugi strani doline so se nad gostim
gozdom kopičili mogočni oblaki. Doma bo že nevihta, je pomislila.
Groedenska dolina leži za gozdno kopo in je od samostana Saeben
ni videti.
Bilo je leta 1785. Maria Theresia Sanoner se je odpravila od doma,
ko se je zazoril dan in je nad Sellastockom vzšlo sonce. Njene odločitve, da gre v samostan, v družini niso pričakovali in so se v solzah
poslovili od nje. Maria Theresia se je rodila 23. maja 1759 pri Burdengëiji v Wolkensteinu.
Občutek, da je tuja na tem svetu, se je pokazal že v mladosti. Ni
prenesla, da so ljudje eno govorili in drugo delali. Zmeraj je verjela,
da ji vsi želijo dobro. Tako je bila večkrat razočarana, vendar kljub
temu ni izgubila zaupanja v ljudi. Ko je bila že mlada ženska, se je
čedalje večkrat preprosto obrnila na drugo stran, da ne bi česa videla
in slišala. Ni bila dovolj močna. Z različnimi izgovori se je skušala
izogniti kolinam, da ji ni bilo treba gledati, kako je mesar teleta, ki
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jih je velikokrat vzredila z dudo, privlekel iz hleva in zaklal. Najhujše
so bile jesenske prašičje koline.
Pot je postala bolj strma in tlakovana z grobim naravnim kamnom. Na tilniku je čutila vročino in si je, da bi se zavarovala, šal kot
ruto povlekla na glavo. Ruto je tudi doma stalno nosila pri delu v
hlevu in na polju. Avba zanjo ne bo pomenila nič novega. Strmina se je končala pri VI. postaji; zdaj je prišla že do zadnjega roba
skale Diorit. Na kamnine se je spoznala že od svojih otroških dni v
Groednu. Izčrpana je sedla na velik kamen in z mešanimi občutki
ponovno pogledala v dolino. Se bo še kdaj vrnila po tej poti? Ubranila se je takih misli in nadaljevala pot ob suhozidu. Tu, v grmovju
nad potjo, je šumelo in prasketalo. Kuščarji so razburjeno švigali
sem in tja, ptiči so plašno prhutali in nenadoma je zagledala nenavadno majhno živalco, ki je ni še nikoli videla. Presenečeno jo je
opazovala, ko je zložno plezala na travno bilko. Bila ni niti kobilica
niti metulj. Ti so bili tudi v njeni dolini in jih je poznala. Ta žival je
bila sicer podobna kobilici, a je bila večja, travnato zelena, imela
je krila in šest dolgih nog, pri čemer sta se prednji nogi premikali
kot kleščasti roki. Maria Theresia je napeto opazovala počasne gibe
živali, ko je ta obrnila svojo trikotno glavo proti njej in ji z zelenimi fasetnimi očmi pogledala naravnost v obraz. Ker ji je Maria
Theresia prišla preblizu, se je plašno ustavila, dvignila zapognjene kleščaste roke kot sklenjeni dlani proti nebu in na prsih se ji
je pojavil par naslikanih navideznih črno-belih oči, ki so služile
zastraševanju. Pozneje je Maria Theresia od opatinje izvedela, da
je srečala bogomoljko, Mantis religiosa, religiozno jasnovidko. Malo
zmedena, pa vendar gotova vase je šla dalje in za zadnjim ovinkom
prišla do VIII. postaje. Tam so se odpirala okroglo obokana vrata
spodnjega klavzurnega zidu samostana.
Doma v svoji vasi je postajala Maria Theresia čedalje bolj občutljiva in je tako živo doživljala bolečino, da ni več prenesla nobenega hrupa. Upala je sicer, da bo sčasoma postalo življenje zanjo
znosnejše, a se je zgodilo ravno nasprotno. O tem ni mogla več premišljati, ne da bi od občutka nemoči bruhnila v jok. Začasno je sicer
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pomagalo, da je pogledala stran ali da ni več mislila na to, vendar
je to bila samo kratkoročna samoprevara. Proti temu bi bila lahko
tudi kaj podvzela, a se je zavedala, da je za to mnogo preslaba. Njena
občutljivost se je čedalje bolj preobražala v plahost pred ljudmi in
vsakdanjikom in komaj je še zmogla dol v vas ali k maši. Plahost se
je končno spremenila v nekakšno odljudnost. Njen odmik od sveta
je postajal čedalje močnejši in življenje v samostanu se ji je zdelo
privlačna možnost, da uide pred vsiljivostjo sveta. Na poroko sploh
ni bilo misliti, misel, da bi pripadala moškemu in dobivala otroke
drugega za drugim, jo je navdajala z grozo. Tako je iz dneva v dan
postajala bolj odločna, da bo prosila za sprejem na Saebnu. Ko je
doma izrazila svojo željo, je bila stara 26 let, in kmalu zatem je na
veliko žalost svojih staršev odšla od doma, čeprav je še otava čakala,
da bi jo pospravili. Njena edina bolečina je bila, da je morala zapustiti ljube ji živali.
Ko je stopila skozi vrata, je videla na svoji desni visok obrambni
zid s cinami v obliki lastovičjega repa in strelnimi linami, pa veliki
propadajoči mišji stolp, v katerem je strašilo, kot se je govorilo v
mestecu. Rekli so mu tudi stolp za gospode, kajti služil je za prenočišče spovedniku, kaplanu in od časa do časa tesarjem, mlinarju ali
mežnarju. Maria Theresia je začudeno opazovala mogočno, krušeče
se zidovje obrambnega stolpa, s katerega so, se je zdelo, viseli kamni nad mimoidočimi romarji kot Damoklejev meč. Takoj za njim je
ugledala cerkev Naše ljube Gospe. Ko je stala na odprtem cerkvenem
preddverju, je imela končno občutek, da je po potovanju, na katerem
so jo pestile skrbi, prišla na cilj.
Kot novica je Maria Theresia dobila ime Benedikta iz St. Kassiana. V njem se je skrival namig na sv. Benedikta, utemeljitelja reda,
ki so mu pripadale nune na Saebenski Gori in katerega pravilo je
na začetek kot osnovno držo postavilo »poslušanje« in poudarjalo
krepost molčanja.
Maria Theresia je v prvih šestih mesecih postulatnega obdobja spoznavala redovno skupnost in osnove duhovnega življenja, se
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preizkušala v življenju skupnosti in vadila v meniški duhovnosti.
Za kontemplativno življenje potrebni pogoj je predvsem notranji
mir, je poudarila sestra korarka Franziska Xaveria, samostanska
bibliotekarka, pri čemer je natančno opazovala reakcijo Marie Theresie, ki se ji je nepričakovano veselo nasmehnila. Kot mlado dekle
je slišala nemščino, točneje rečeno, nemške dialekte, samo od tujih
gozdnih delavcev, ki so v dolino prihajali podirat drevje. V glavnem
je tudi razumela, kar so govorili, kot pač otroci hitro razumejo tuje
jezike, ne da bi se tega prav zavedali. Elegantna knjižna nemščina
pa jo je preplašila in je bila najprej vesela, da je smela molčati. Toda
glede tega, ali bi se po poskusnem letu dokončno odločila za samostansko življenje, ni imela Maria Theresia, zdaj sestra Benedikta,
nobenih pomislekov. Že po enem letu je hrepenela po tem, da je
svet zunaj ne bi več vznemirjal.
Stopila je v odprto cerkev Naše ljube Gospe. Od popoldanskega
sonca, ki je sijalo skozi okna, je stropna slikarija živo zažarela. Česa
tako lepega še ni videla. Pogleda ni mogla več odtrgati od veličastnih
slik in barv. Na osmih hruškastih freskah kupole je bilo upodobljeno Marijino življenje od rojstva do kronanja in Maria Theresia se je
spomnila nekaterih pripovedk iz svojega otroštva. Dutrina, pouk o
krščanskem nauku v italijanščini in ladinščini, je bil v njeni mladosti
njena edina izobrazba. Ko je cesarica Marija Terezija na Tirolskem
uvedla šolsko obveznost, je bila namreč stara že 15 let. Ker je pa
deželni knez Ferdinand II. že v 16. stoletju podpiral šolstvo na Tirolskem, da bi preprečil razširjanje luteranstva in gibanja krščevalcev,
so ponekod šolniki in duhovniki tudi v manjših vaseh poučevali verski nauk skupaj z branjem in pisanjem. V takšnem verskem pouku se
je tudi Maria Theresia naučila osnov branja in pisanja.
Častita mati je že dolgo tega opazila sestre Benedikte željo po
znanju in ugotovila, da je čas, da o zgodovini svojih prednikov izve
kaj bolj natančnega.
Ljuba sestra, vedeti morate, da je nekoč kralj Retijcev Arostages
na naši skali imel svoj grad in da je na vrhu, kjer danes stoji cerkev
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Svetega križa, stal tempelj v čast bogu Tiniji. Dežela kralja Arostaga
ni bila prav velika – obsegala je samo 17 ur hoje v krog –, vendar je
na skalnem gradu s silo nakopičil bogate zaklade in zlato. Potem ko
sta mu oba sinova padla v bojih z napadajočimi Rimljani, je nadvse
ljubil svojo edino hčer Larthijo. Zaradi vsega tega je dal grad utrditi,
da je postal nezavzetna trdnjava. Toda sinova njegovega brata sta se
izdajalsko pogodila z Rimljani in se z zvijačo pretihotapila v grad.
Hlinila sta, da bi rada stricu stala ob strani v boju proti Rimljanom.
Na večer pred odločilno bitko so v slavnostni dvorani veselo jedli in
pili. Samo Larthija je imela temne slutnje in ostala nema. Še v isti
noči sta se brata pretihotapila v spalnico kralja Arostaga in ga ubila.
Larthijo so privezali na steber v templju, da bi jo naslednji dan izročili Rimljanom. Ko je Larthija to razbrala, je svoja bratranca prosila
za poslednjo prijaznost. Še enkrat je želela moliti k Tiniji za svojega
mrtvega očeta. Ko so jo odvezali, se je izmuznila paznikom, zbežala
za tempelj in se čez skalni rob vrgla v globino. Rimljani so zavzeli
grad, pregnali izdajalca, Larthijini posmrtni ostanki pa so strohneli
ob vznožju strme stene Saebenske Gore. Tja, kjer je stal Tinijin tempelj, so Rimljani postavili tempelj v čast boginje Isis.
Opatinja in sestra Benedikta sta še dolgo sedeli skupaj. Sonce
je bilo že tik nad Rittnom in jima je pošiljalo še zadnje tople žarke. Trtni listi so žareli v večerni svetlobi krvavordeče, vinskordeče,
zlatorumeno ali oranžno, odvisno od sorte. Benedikta bi bila rada
kaj rekla, a je kot tolikokrat molčala. V mislih je bila še sredi zgodbe. Larthijino dejanje je še predobro razumela in občudovala je njen
pogum, s katerim se je osvobodila zemeljskih muk, ki so izvirale iz
nepopolnega stanja sveta. Zunaj, in hac lacrimarum valle, v tej solzni
dolini, se je zemeljski tek ustavil na žalostnem cilju. Benedikta je
ljubila latinske besede v molitveniku, ki so jo tako zveneče spominjale na njen materni jezik, ladinščino. Tu na Saebenski Gori je v
nasprotju s tem upala, da bo našla prostor višje svobode. Benediktinski zakoni poslušnosti, odpovedi lastnini in čednosti brez poroke
niso bili v nasprotju z njeno željo po srečnem življenju in ji niso
pomenili niti odpovedi niti žrtve. Nasprotno, v zavarovanem prostoru samostanske skupnosti je čedalje bolj čutila, kako njena ne394
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gotovost pred grožnjami, ki jo je povsod plašila, pojema, kako njena
zmožnost predstavljanja in njeni sanjski doživljaji postajajo zrelejši
in manj zmotljivi in kako se bliža brezskrbnosti, ki jo je nezavedno
iskala od otroštva. S tem ko se odvrne od nastopajočega razsvetljenega individualizma, se izogne tudi iz njega izvirajočemu trpljenju
in bolečini posameznika v novem svetovnem redu. Šlo je za svetovni
zakon, ki je hlinil svobodo in toleranco, ki bo pa zaradi navideznega
ideala svojevoljnosti popolnoma neozaveščenim/nezrelim ljudem še
dolgo pomenil nepredvidljivo prisilo, družbeni pritisk in revščino.
Pravo svobodo bo lahko dosegla samo, če se odpove vpletenosti v
družbo. Čas za novega človeka še dolgo ni bil zrel in Benedikta je
dvomila o tem, da sploh kdaj bo. V klavzuri se je pri svojih sestrah
vsekakor počutila varno in preskrbljeno. V samostanu se je obnašala
kot mravlje, ki jih je pogosto opazovala in ki se kot posameznice niso
imele za pomembne.
Ko je Maria Theresia stopila skozi spodnja vrata, je komaj čakala, da pride do samostana. Odpravila se je na zadnji kos poti. Upala
je, da ne bo srečala romarjev. Ves dan je bila na poti sama in se v
mislih pripravljala na sprejem v samostan.
Pot jo je vodila mimo X. postaje v rahlo strmino ob zidu s pravokotnimi cinami na zunanji strani. Bila je že za gorskim hrbtom, ko
se ji je odprl pogled na vas Latzfons, ki je bila s cerkvenim stolpom
prilepljena na strmino kot ptičje gnezdo. Videla je, da je skoraj že
dosegla višino rezidence Gravetsch na svoji levi. Kapelici XI. in XII.
postaje, pri katerih se je samo na kratko ustavila, sta stali na zunanji
strani poti druga blizu druge in kmalu je prišla do prvega, v skale
izdolbenega tunela. Ko je hodila skozi temno in vlažno luknjo, jo
je preveval občutek nedoločnega strahu. Voda je tekla po skalnatih
stenah in ji kapljala na glavo, tako da je pospešila korak, da bi hitreje prišla do svetlobe, ki jo je videla na koncu tunela. Tam je notranji klavzurni zid prečkal drugi kratek tunel. Potem je obstala na
majhni ploščadi pred stopniščem navzgor k samostanskim zgradbam in cerkvam. Levo je videla XIII. postajo, na desni strani trga je
bila sprejemnica z rešetko za pogovor. Dosegla je svoj cilj.
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Sestri Benedikti je bila misel, da lahko vsak trenutek odloči, kdaj
bo prišel čas za jemanje slovesa, zmeraj v tolažbo in pomoč pri preživetju. V svojih zadnjih letih na Saebnu je trpela – kot bolj ali manj vse
sestre – za telesnimi težavami. Svojo srčno željo, da bi se obvarovala
pred telesnimi in duševnimi bolečinami, je skušala uresničiti s še
bolj korenitim umikanjem in molkom. Vendar so leta minevala tudi
zanjo. Sestra Benedikta je ravno pustila za sabo svoj 50. rojstni dan
in očitno pojemanje moči, ki jo je pričenjalo vznemirjati, je opažala
že leta. In vendar si je morala priznati, da je še srečna, ko je pomislila na mnoge in hude bolezni svojih sester, ki so segale od občasnih
živčnih slabosti, revmatičnih bolečin v nogah, bolezni trebuha, vodenike, težke sape do bolezni oči.
5. decembra 1809 so francoski vojaki napadli redovnice, ki so se
zatekle na kor, in jih za obleko zvlekli na dvorišče. V razburjenju in
zmedi je uspelo sestri Benedikti neopazno pobegniti skozi zakristijo. Prišla je do nizkega zidu pred padajočo skalno steno. Spomnila se
je Larthije, do katere je po pogovoru s častito materjo čutila določeno sorodnost in nerazložljivo bližino. In to videnje se je prepletlo
s podobami »štirih poslednjih stvari« na podobah v cerkvi Svetega
križa. Še enkrat so ji pokazale tisto odločilno, za kar je v tem trenutku šlo: smrt, igro nasprotovanja med peklenskimi mukami in rajsko
srečo ter sodbo na sodni dan. V njej se je končno odprla slabotna
slutnja možnega konca težkih časov in dokončanja celotnega stvarjenja, ki ji je dala poslednjo gotovost. Po toplem valu, ki je preplavil
njeno telo, v ugodju popuščajoče toplote in še preden se je lahko
razrastla napovedujoča se mrzlica, sta jo obšli sproščenost in gotovost, da dela prav. Kot Filadrëssa, navadna postovka, je zajadrala po
vzgorniku, ki se pozimi vzpenja čez Saebensko skalovje.
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Urška Zupančič

Pogovor s pisateljem in prevajalcem Andrejem E. Skubicem
Ob Noči knjige (22. aprila 2016) je v Velenju (v predfestivalnem programu 15. Mednarodnega Lirikonfesta Velenje) potekal pogovor z Andrejem E.
Skubicem, enim najuspešnejših slovenskih pisateljev 21. stoletja (trikratnim
dobitnikom Delove nagrade kresnik za najboljši slovenski roman v letih
2000, 2012, 2015; Župančičeve nagrade 2006; nagrajencem Prešernovega
sklada 2012), ob pisateljevanju pa uglednim slovenskim književnim prevajalcem (dobitnikom Sovretove nagrade 2007); po izobrazbi sicer anglistom
in slovenistom (doktorjem sociolingvistike, članom pravopisne komisije pri
SAZU). V svojih romanih, kratkih zgodbah in dramah piše o aktualni družbeni resničnosti, znan pa je tudi po uporabi pogovornega jezika. V slovenščino je prevedel vrsto del iz irske, škotske in ameriške literature. – Z njim
sta se pogovarjala Ivo Stropnik in Urška Zupančič.

Rp. Lirikon21: Vaša dela so večinoma tesno povezana z aktualnim
družbenim dogajanjem. Ali je to namensko; želite s tem izraziti
družbeno kritiko ali gre le za neko naključje?
Andrej E. Skubic: Verjetno je bolj naključje. Vsekakor se nikoli ne
lotim pisanja zato, ker bi opazil kakšen družbeni problem, ki bi ga
moral analizirati in razčleniti. Vedno gre za kakšen dogodek, ki se mi
zgodi ali pa slišim, da se je zgodil komu drugemu, ki ga preberem in
me fascinira iz takšnega ali drugačnega razloga. Včasih so ti dogodki
taki, da se dotikajo javnega življenja. Recimo pri romanu Lahko, pri
katerem je bila inspiracija, ko so družino Strojan v Ambrusu pregnali
z njihove parcele in jih potem niso mogli nikjer namestiti, ker je bila
vsa Slovenija blokirana, saj jih nihče ni maral sprejeti. Predstavljal
sem si vizijo nekega ministra – ki sem ga kasneje bolj realistično
spremenil v podsekretarja –, ki se je znašel pred zelo zahtevno nalogo, kako naj s to družino karkoli naredi, križari z njo po blokiranih
cestah. Šlo je bolj za to, da se mi je situacija zdela tako absurdna in
bizarna, da mi je začela ob njej delati domišljija. Ni pa bilo to načrtno. Tudi s tem nisem želel povedati kaj zelo konkretnega ali političnega, ampak me je enostavno navdihoval absurd.
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Stalnici v vaših romanih sta tudi vprašanji jezika in identitete.
Kakšna se zdi vam vloga jezika pri vključitvi v neko drugo okolje?
Kako to vpliva na to, da lahko nekoga sprejmemo?
Skubic: To je zelo obsežna tematika. Seveda je znanje jezika pomembno. So jeziki, ki so nam bolj blizu, in taki, ki so nam manj, ali
pa vzbujajo celo distanciranje. Vsi Slovenci večinoma razumemo jezike bivše Jugoslavije, a je recimo ob letošnjem kulturnem prazniku (2016) izbruhnil cel škandal, da bi nekdo slovensko himno zapel
v bosanščini. Nihče se ni pritoževal nad angleščino in japonščino,
škandal sta bili bosanščina in arabščina. Sicer pa: tvoj jezik je najbolj
intimno sredstvo, v katerem razmišljaš, v katerem se najlaže izražaš, zato so jezikovne ovire velika stvar. To drži med posameznimi jeziki, pa tudi že znotraj jezika: konec koncev na primer direktor podjetja in njegov delavec govorita zelo različna jezika, besede
imajo v njih različne pomene, težko se bosta razumela. Od nekdaj
sem to želel upoštevati v svojem pisanju: pustiti svojim govorcem,
da se izražajo v svojem jeziku – tistem, v katerem zares razmišljajo
– ne glede na to, ali je vulgaren ali tuj ali kakršenkoli.
Ali je to jezik, ki je danes »berljiv« v knjigi/romanu?
Skubic: No, bere se ga, vprašanje pa je, s kakšno lahkoto. Obstaja
veliko različnih slovenščin, ne samo geografsko, ampak tudi socialno je jezik zelo razplasten. V šoli se vsi učimo lepega standardnega knjižnega jezika, skupaj z velikimi začetnicami in vejicami.
Dejansko pa moramo vzgojiti lojalnost predvsem do tistega svojega
najbolj intimnega jezika, ki ga imamo res v glavi, v katerem razmišljamo; tistega moramo znati ceniti. Sicer se nam lahko zgodi, da
slovenščino zasovražimo, ker se nam bo zdelo, da je to jezik lektorjev, ne pa naš jezik. Vse življenje bomo frustrirani, da ne znamo
lastnega jezika, ne obvladamo vejic, sklonov in dvojine. Ampak kaj
boš brez jezika? Treba se je opreti na tisto, kar imaš, in to razvijati.
Mislim, da se vsi različni liki v mojih zgodbah trudijo biti iznajdljivi
in povedati točno tisto, kar mislijo. To res lahko naredijo samo v
svojem jeziku, ne pa v jeziku učbenikov.
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Vam takšen jezik omogoča, da manj opisujete like in pustite, da
sami spregovorijo? Kje je pri vas meja kritike ali se od tega distancirate?
Skubic: K temu se moram vračati vsakič na novo, v takšnih pogovorih ali pa v kakšnih intervjujih, ker se toliko govori o mojem jeziku, ki naj bi bil zelo opazen. V resnici sem hotel postaviti jezik v
ospredje samo v Fužinskem bluzu, ki je neke sorte lingvistični roman.
Zastavil sem ga kot zgodbo štirih ljudi, ki govorijo popolnoma različne jezike in kako se ti njihovi pogledi na en dan življenja v fužinskem bloku med sabo prepletajo, spopadajo. Ampak od takrat naprej
na jezik, v katerem pišem, ne mislim kaj dosti, nastaja čisto naravno v glavah zamišljenih likov. Veliko bolj se trudim napisati dobro
zgodbo; porabim približno eno leto, da pridem do nečesa, s čimer
bom zadovoljen in bo učinkovito delovalo, bo dobro dramaturško
sestavljeno; in potem sem nazadnje skoraj razočaran, ko preberem
naslednjo kritiko, ki se začne: »Roman je napisan v znanem skubičevskem stilu …« Jaz pa sem krvavel za zgodbo!
Fužinski bluz je odličen roman … Če se malo pošalimo, ali je Goran
Vojnović v njem našel idejo/zgodbo? V novejši slovenski literaturi
ste vi začeli s to temo.
Skubic: Ne, njegova knjiga je čisto druge vrste knjiga kot moja. Čefurji so nekaj, kar je dolgo zelo manjkalo v slovenski literaturi, avtentično pričevanje neke manjšinske subkulture in tudi realističen
zapis njenega jezika in perspektive. V vseh velikih literaturah igrajo pomembno vlogo manjšinski avtorji, ki osvetljujejo dominantno
kulturo na poseben način, in pri nas do Vojnovića takega pisatelja
ni bilo. Moja knjiga je bila mišljena bolj kot eksperiment – pač še
en slovenski roman, njegova pa je bila res prelomna. Jaz sem se v
Fužine priselil, tri leta sva z ženo živela tam in sem bil fasciniran
nad multi-kulti okolico kot »outsider«, kot nekdo, ki je odraščal
v predmestnem naselju vrstnih hiš in se potem naenkrat znašel v
betonski džungli. On pa je pisal kot »insider«, tako da mislim, da si
z Vojnovićem niti najmanj nisva hodila v zelje.
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Ali je v času preseljevanja narodov jezik še vedno najpomembnejši dejavnik ustvarjanja neke identitete?
Skubic: Saj nikoli ni bil najpomembnejši, čeprav je bil zelo pomemben. Identiteta temelji na skupnih vrednotah, navadah. Irci so še
zmeraj Irci, čeprav govorijo angleško: ampak angleške besede imajo
v njihovih ustih druge konotacije, njihove fraze so drugačne. Njihovo pivo je drugačno.
Ali se torej Slovenec rodiš ali lahko to postaneš?
Skubic: Za odgovor na to vprašanje bi morali najprej ugotoviti, kaj
pomeni, biti Slovenec. Moja sicer čistokrvno dolenjska žlahta v Argentini ima vsekakor drugačne navade kot mi tukaj ali pa njihovi
predniki, preden so zbežali pred komunisti. Svojim otrokom pojemo
še nekaj skupnih pesmi, ampak njim sta nedeljski »Naši poslušalci čestitajo in pozdravljajo« in Triglav veliko bolj oddaljena kot pa
našim čefurjem iz Fužin navijanje na tekmi Maribor – Olimpija. Ne
dam dosti na gene, dosti več na sodelovanje v našem tukaj in zdaj.
Preberite kakšno kolumno Ivane Djilas – ona ima to izkušnjo. Vojnović tudi. Sem pa zelo na strani žive, ustvarjalne slovenščine, to pa
vsekakor.
Kakšen je vaš pogled na nudenje azila avtorjem iz tujih držav, kjer
je ogroženo njihovo življenje (primer iraškega pesnika, ki mu
Ljubljana nudi zatočišče)? Kako lahko takšno sodelovanje vpliva
na slovensko literaturo?
Skubic: Vsekakor mislim, da je to edino etično. Bil sem navdušen,
ko se je Društvo slovenskih pisateljev pred leti odprlo za avtorje, ki s
slovenskim državljanstvom ali vsaj stalnim bivališčem že dolga leta
ustvarjajo v Sloveniji – antologija Iz jezika v jezik je odličen dokaz
tega, kako pestri smo lahko. Če le priznamo, da smo to mi. Mislim,
da smo neka skupnost, ne glede na genetiko.
Za roman Samo pridi domov ste leta 2015 prejeli nagrado kresnik.
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V tem romanu ste se med prvimi v slovenski literaturi lotili teme o
tajkunih. Se vam zdi, da si drugi pisatelji tega niso upali ali pa na
možnost literarne obravnave na to temo niso nikoli niti pomislili?
Skubic: Spet bolj po naključju, ker se zopet nisem načrtno lotil družbene problematike. Iskal sem kakšno zanimivo inspiracijo, drobec,
ki bi se mi zapičil v glavo. V časopisih sem naletel na zgodbo odvetnika, ki so ga prijavile stranke, ker njihovih primerov ni vlagal na
sodišče. Pobral je honorar, menda celo pripravljal primere, a ni nobenega vložil. Spet zelo navdihujoč absurd: kako je lahko odvetnik,
ki je ne samo predstavnik družbene moči, ampak tudi poosebljenje
pravice, racionalne argumentacije, naredil nekaj tako iracionalnega,
nesmiselnega. Zgodba tistega resničnega odvetnika je bila sicer bolj
banalna, bil je zasvojen z igrami na srečo in imel zato težave z osredotočanjem na službo, jaz pa sem iskal boljšo motivacijo. Po svoje se
mi je zdelo čudno, da več odvetnikom ne »poči film« glede na to,
kaj vse morajo početi v imenu svojih vplivnih, močnih strank. Zdelo
se mi je, da bi to lahko bila zgodba. V neki fazi odvetniku prekipi in
sklene razkrinkati mračne posle svojega klienta. Zaradi tega po eni
strani postane ljudski heroj, čeprav mora na zagovor zaradi kršitve odvetniške etike; po drugi strani pa izgubi vse stranke, saj nihče
normalen ne želi imeti odvetnika z vestjo. Vsak resen človek ima za
odvetnika rajši barabo, ki bo zanj pripravljena narediti vse. Zato k
njemu hodijo samo še čudaki, ki pa poženejo v drugo vrsto blaznosti
in v osebni ter profesionalni propad. No, ampak izkaže se, da je vseeno tudi on z veliko žavbami namazan, da ni ravno angelček ...
In zato so vašemu odvetniku nekateri očitali, da pravzaprav ni junak, da je antijunak, kriminalec?
Skubic: Ne vem, včasih sem nesrečen, kako zelo so bralci strogi do
kakšnega mojega junaka. Jaz pa ga čisto razumem. Zdi se mi, da je
hotel dobro, naredil je pravo stvar, tudi če mogoče na napačen način.
Polovico knjige izpade kot svetnik, dokler pleteniči on sam in predstavlja svojo verzijo. Proti koncu pa pove tudi določene stvari, ki si
jih dotlej ni upal in mečejo na njegovo preteklost slabšo luč. Ampak
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on je le človek, kot smo vsi, tudi z napakami. On vsaj iskreno dobro
misli. Ja, izkaže se, da ni bilo vse samo idealizem, da je bil vpleten
tudi kovček z denarjem, in glede na to bi skorajda rekel, da je tipičen
junak našega časa, ne pa antijunak. Ampak od tega kovčka nima čisto nobene koristi. Niti ženi si ne upa povedati zanj.
Ali lahko sočasno pišete roman in prevajate leposlovje? Kako to
branje/prevajanje vpliva na vaše avtorsko pisanje?
Skubic: Ne kaj prida. Prevajanje je neke vrste jezikovna telovadba.
Zlasti včasih, ko sem še več sam izbiral avtorje in iskal založnike
zanje. Izbiral sem avtorje, ki so me iz takega ali drugačnega razloga
jezikovno pritegnili, ki so bili izziv, kako je kaj takega sploh mogoče
poustvariti v slovenščini. No, mogoče mi je pri mojem pisanju malo
pomagala izkušnja enega mojih prvih prevodov, Trainspottinga Irvina Welsha; tam sem se moral osvoboditi spon knjižne, šolske slovenščine, da sem lahko fonetično pisal, zbral pogum za pisanje pogovornih sklonov, števil in tako dalje. Čeprav sem še vedno pravilno
uporabljal vejice (smeh). Knjižni jezik nam je iz šole tako globoko
vraščen v možgane, da sploh ne opaziš, kako zelo te zasleduje, tudi
kadar hočeš pisati recimo narečje. Se pravi, takrat mi je tisto prevajanje pomagalo, da sem stopil v nek drug prostor, ker sem bil potem
bolj svoboden. Toda bolj kot prevajanje je name neposredno vplivala
jezikovna filozofija Jamesa Kelmana, ker je razložil tisto, o čemer
sem prej govoril. Vsak človek se lahko pristno izrazi samo v svojem
jeziku; če njegove besede črtaš, če ne pustiš na papir njegovih vulgarizmov in bizarnosti, potem ga cenzuriraš, črtaš, ne pustiš mu do
besede. Kelman je s takim odnosom do jezika na Škotskem naredil
veliko revolucijo, ogromno mladih avtorjev je spodbudil k pisanju.
Ampak nazadnje, kot sem rekel, pri pisanju na jezik ne mislim več
prav dosti. Ko se lotim pisanja, sem sam z inspiracijo, kakršnakoli že
pač je. Navadno so to kakšni drobci, stavki, situacije, lahko kakšne
fraze, nekaj, kar mi vztraja v glavi in moram to razčistiti, predelati,
razviti do konsekvenc. Takrat mi avtorji, ki sem jih prevajal ali prebral, ne morejo kaj prida pomagati oziroma vplivati. Govorijo liki, s
svojimi lastnimi glasovi.
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Bi se dalo bolje živeti kot pisatelj ali kot prevajalec?
Skubic: Živim v glavnem od prevajanja. To je delo, ki si ga trudim redno, sproti zagotoviti, tako da lahko kontinuirano delam. Potem pa
si vsake tolike časa, ko mi v glavi neka zgodba dovolj dozori, rečem,
zdaj bom pa to lahko napisal. Takrat si vzamem nekaj mesecev za ta
namen; ampak moram imeti prihranjenega dovolj denarja, da si to
lahko privoščim. Samo od pisanja ne bi nihče mogel živeti, oziroma pač odvisno od tega, če imaš družino, kakšne so tvoje bivanjske
razmere … V glavnem vsi slovenski pisatelji delajo še karkoli drugega, kar je povezano s kreativnostjo: od kolumnistike, scenaristike,
urednikovanja, karkoli se pač ponudi. No, malo drugačna zgodba je
mogoče dramatika, vsaj bila je. Tam so se obračali sorazmerno večji
denarji. Je pa težje priti zraven.
Ali je mogoče kakšen škotski ali irski pisatelj izrazito vplival na
vaše delo?
Skubic: Prej sem omenil Jamesa Kelmana. Drugače pa sem dejansko
za prevajanje iskal avtorje, ki so izredno različni. Gertrude Stein je
popolnoma na drugem koncu literarnega spektra kot James Kelman
ali Irvine Welsh. Ali pa recimo nigerijski pisatelj Ken Saro-Wiva, ki je
pisal v neke vrste nigerijski kreolščini. Uporaba kreolščine v prav tej
knjigi, ki sem jo prevedel, je bila za avtorja pomembna in pomenljiva, zato sem moral ustvariti neko slovensko kreolščino, si izmisliti
jezik, ki bi nastal, če bi Slovenci nekoč imeli kolonije v Afriki in bi
bili tam domačini prisiljeni lomiti slovenščino. Ampak način, ki ne bi
bil po tarzansko komičen, ampak resničen, organski, pretresljiv. Pri
tem je šlo, kot sem že rekel, za jezikovno telovadbo, po svoje že kar
jezikovno masturbacijo, nekaj kar nudi užitek pri delu z jezikom. V
glavnem, vsi avtorji, ki sem jih prevajal, so popolnoma drugačni od
mene.
Ali Slovenci raje beremo tuje oz. prevedene avtorje? Imamo dobre
prevode? Kako vidite našo bralno kulturo?
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Skubic: To je zelo široko vprašanje … Mislim, da gre tukaj predvsem
za vprašanje žanra. Kar se tiče prevodov: ja, povečini imamo dobre, vsaj kar se tiče prevodov resnih založb. Ampak pri slovenskih
pisateljih velja, da naj bi bili zateženi, zato ker povečini pišejo t. i.
»resno« literaturo. Slovenci imamo malo žanrskih pisateljev takega tipa, kakršni se recimo po knjižnicah največ izposojajo. Tisti, ki bi
bral recimo Célina, bo z enakim veseljem bral tudi Vitomila Zupana
ali pa recimo Aleša Čara. Kdor pa bere bolj Petdeset odtenkov sive ali
Harryja Potterja, bo imel med slovenskimi avtorji bolj slabo ponudbo.
Potem se zadnje čase rado krivi nove medije, e-knjigo in podobno,
ki omogočajo zelo enostaven dostop do množice tujih knjig neposredno v angleščini. To zelo vpliva že na to, kaj se bo sploh prevajalo v slovenščino. Branje lahkotne literature v angleščini ni težko,
če imaš neko osnovno znanje, kar pa ne pomeni, da boš lahko bral
razne Bookerjeve nagrajence. Ampak kot sem rekel, kdor bi bral Bookerjevega nagrajenca, ima poleg tega tudi odlično ponudbo naših
avtorjev. Zakaj se pa nasploh vedno manj bere? To je spet dodatna
tema, ker imamo vedno manj časa in pozornosti za zbrano branje
in smo obkroženi s toliko tehnološkimi igračkami, ki nas potegnejo.
Raje nekaj klikamo, na hitro pobrskamo, kot pa da bi sedli za knjigo
in jo prebrali od začetka do konca in se zraven še zamislili, kaj nam
hoče ta avtor pravzaprav povedati.
V zgodbe radi vpletate nove medije, recimo elektronsko pošto. Se
vam zdi, da je to uspešno združljivo z umetniško literaturo?
Skubic: Mene vsi ti različni jeziki zelo fascinirajo, tudi jeziki spletnih forumov. Kakšen način komunikacije poteka tam! To je čisto
drugačen način funkcioniranja, drug način mišljenja. V svoje zgodbe
rad vpletam tudi to novo komunikacijsko stvarnost, ki navsezadnje
ponuja tudi nove estetske možnosti. Na primer v romanu Lahko so
deli, kjer se nekaj dogaja v realnem času, pa se že sproti komentira
prek internetnih forumov, kot da to nekdo gleda v Big Brotherju,
resničnostnem šovu. Nastane čisto vzporedna resničnost. Zdi se mi,
da če se vse to nekako preplete, funkcionira drugače, postane slika
neke shizofrenije. V bistvu postane tekst tako nor, kot je nor naš
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resnični svet, že samo skozi jezik – ampak jasno samo s pomočjo
dramaturgije.
Vaše zadnje knjižno objavljeno avtorsko delo je novela Igre brez
meja (2015), ki je glede na prostor dogajanja drugačna od vaših
prejšnjih del, saj je dogajanje postavljeno na otok Lampedusa, kjer
Slovenec pobira mrtve prebežnike iz vode. Kako ste se odločili za
to temo?
Skubic: To zgodbo sem pisal januarja 2015, ko še ni bilo balkanske
migrantske poti, ki nas je tako okupirala v letu 2016. Takrat smo
poslušali predvsem o prevrnjenih čolnih pred Lampeduso in o plavajočih truplih. V tistem času se je s tem ubadala samo Italija, nihče
ji ni priskočil na pomoč, Slovenija je bila s svojo ladjo Triglav neke
vrste izjema. Po drugi strani pa smo neprestano poslušali, kako smo
v recesiji, kako nas bo rešila samo vitka država, privatizacija storitev,
zasebna pobuda. Spet sem naredil neke vrste miselni eksperiment.
Kaj pa če bi recimo to dali privatnikom, ki tam naredijo industrijo
iz trupel, EU pa bo podeljevala koncesije? Eni bodo pobirali trupla,
drugi bodo navezali stike z resnimi organizatorji prevozov, ki bodo
neposredno pobirali žive in jih dostavljali v delovna taborišča. To
sem si najprej popolnoma izmislil, potem pa sem prebral v nekem
članku, da nekaj podobnega res obstaja v južni Italiji na plantažah
agrumov, paradižnika ipd., kjer so prebežniki delali za nekaj evrov
na dan, pa še tiste evre so lahko porabili samo v trgovinah, ki so jim
bile določene. Potem še malo naprej. Zakaj ne bi recimo dva mlada
podjetna Slovenca šla tja s svojo barko kot gastarbajterja? Tam se
borita s hudo konkurenco tudi raznih drugih gastarbajterjev, ki jih
imata za manj vredne od sebe. Najprej sem to zastavil kot kratko
zgodbo, ker sem hotel napisati zelo shematsko, kot neko skico nore
prihodnosti, kaj se bo zgodilo v skladu s to bizarno logiko. Pa nisem
mogel nehati vse do šestdesete strani. Bil sem malo v težavah, ker
je bilo predolgo za objavo v literarni reviji in prekratko za knjigo. Na
srečo imajo pri založbi Modrijan zbirko Svila, ki objavlja točno take
obsege in so to le spravili v knjižno obliko. Ko sem rekel, da sem si
to zamislil kot neko antiutopijo oz. nekakšen absurd, kam bo to pri407
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peljalo, sem bil prepričan, da bo to razumel vsak bralec. Potem sem
bil zelo presenečen, ko sem bral kritike, ki so se začenjale tako, da
sem očitno dobro preštudiral, kaj se dogaja, torej nič posebnega, trivialna resničnost, ampak kje je kakšna intimna zgodba ipd. Ampak
vsa poanta zgodbe je bila ravno šokantnost antiutopije, ki nas čaka.
Kako kot prevajalec vidite prevode vaših knjig? Ali je to, kar pišete, težko prevedljivo in aktualno predvsem za slovenski prostor?
Skubic: Mislim, da nobena knjiga ni čisto univerzalna niti čisto lokalna. Kakšna knjiga je bolj primerna za kakšen trg kot za drug. Bil
sem recimo precej presenečen ob izboru moje knjige za ruski prevod. Jaz sem predlagal Koliko si moja, ki je zelo komunikativen tekst,
ruska prevajalka pa je vztrajala, da bi izbrala Lahko. To se mi res ni
zdelo kot knjiga, s katero bi se rad prvič predstavil kakšnemu bralcu
oziroma kakšnemu tujemu trgu, ker je netipična, daleč najbolj morbidna. Prevajalka pa je rekla, da je to za ruski trg zelo pomembna
tema – medetnično nasilje, družbena groteska in tako naprej. Potem
sem razmislil in ugotovil, da je to res knjiga, ki je v duhu mojih najljubših ruskih avtorjev, kot so Sorokin, Pelevin, Izak Babel. Mislim,
da je bolje vedela kot jaz.
Kakšno je vaše mnenje o begunski krizi?
Skubic: Nisem dovolj pameten za kakšne recepture. Ko sem pisal
Igre brez meja, je bil to še čas pred popolnim kaosom, ko je nenadoma milijon ljudi krenilo po balkanski poti in spravilo EU na kolena.
Evropa je imela zelo veliko časa, da bi se lahko na organiziran način
pripravila na to, kar se je zgodilo. Nazadnje pa je vsaka država improvizirala po svoje in si predstavljala neko vizijo matere Evrope,
ki bo njeno odločitev blagoslovila. Ena bi spustila vse, druga bi se
zazidala, tretja je potem na čisto drugem koncu Evrope rekla »Vsi
pridite sem!«. To bi morali doreči že eno leto prej, ko so se te zadeve
začenjale v Turčiji. Ta ima dva milijona beguncev, ki jih gosti. Libanon jih ima milijon, Jordanija pol milijona. Lahko bi pričakovali, da
se bo to enkrat sprožilo. Lahko bi pripravili strategije za sprejem, ker
408

Lirikonfestovo podnebje 2016 / Vsi smo beg XXI. st. / Poezija = razbito ogledalo / Refleksivno gradivo
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smo za situacijo tudi soodgovorni. Kar se tiče slovenskih reakcij na
druge kulture in vere, ki prihajajo sem, bi se pa lahko samo spomnili
na lastne eksoduse, ki smo jih imeli. Leta 1945 je dosti naših sorodnikov na razne legalne ali nelegalne načine bežalo po vsem svetu, in
to brez urejenih dokumentov. Od Severne, Južne Amerike do Avstralije. Pred tem pa so hodili kot ekonomski migranti na vse konce, od
Aleksandrije do Amerike. Še danes, ker tukaj pri nas ni služb, hodijo
ljudje delat in preizkušat svojo srečo v Avstrijo, Nemčijo, Anglijo idr.
To so sicer na skrivaj delali že zdavnaj pred urejenim evropskim režimom. Lahko bi imeli malo več razumevanja za stisko ljudi. Je pa
seveda to problem, če naenkrat vdre milijon takih, za katere si se
leta pretvarjal, da se ti nanje ni treba pripraviti.
Se vam zdi, da literatura še lahko vpliva na družbo?
Skubic: Ne. Lahko pa se usaja. Mora se.

Z Andrejem E. Skubicem se je za Rp. Lirikon21 pogovarjala Urška Zupančič.
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rezervat za poezijo | festival liričnega občutja
Mednarodno književno srečanje v Velenju
Mednarodni Lirikonfest Velenje (MLFV) je tradicionalni celoletni festival liričnih umetnosti XXI. st. – z osrednjim programom
mednarodnega književnega srečanja v Velenju –, ki ga od leta
2002 organizirata Ustanova Velenjska knjižna fundacija (UVKF) in
asociacija Velenika v sodelovanju s tujimi in slovenskimi partnerji.
Mednarodni Lirikonfest Velenje je že poldrugo desetletje vpet
v predstavitve in popularizacijo umetniške literature XXI. st., njenih
ustvarjalcev, prevajalcev, mednarodnih posrednikov slovenske literature in jezika drugim narodom, organizatorjev, urednikov idr. poznavalcev slovenske, evropske in svetovne književnosti; vzpostavlja
in širi mednarodna književna sodelovanja, zlasti z izvirno in prevedeno poezijo XXI. st. ter s premišljevanji o spoznavni, povezovalni in kritični vlogi literature v evropski družbi in širše.
Lirikonfestova literarna omizja so zasnovana esejistično in z
debatami na evropsko aktualne književne teme.
Mednarodni Lirikonfest Velenje združuje večletne književne projekte (vzpostavljene v Velenju v letih od 2002 in 2015), ki v
osrednjem festivalnem programu vsakoletno v živo predstavijo 2 x 21
evropskih idr. ustvarjalcev, prevajalcev, mednarodnih posrednikov
idr. poznavalcev novejše evropske/svetovne umetniške literature.
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Celoletni program mednarodnega Lirikonfesta Velenje obsega 21 produkcij, s katerimi se (z izvirnimi in prevodnimi revijalnimi objavami v mednarodni Rp. Lirikon21, na festivalnih branjih,
literarnih omizjih, rezidenčnih ustvarjalnih bivanjih idr. dogodkih)
letno sreča ok. sto tujih in slovenskih književnih ustvarjalcev, prevajalcev, mednarodnih posrednikov idr. poznavalcev umetniške literature XXI. st.
K Lirikonfestovi besedi so vabljeni uveljavljeni in uveljavljajoči se evropski književni ustvarjalci, prevajalci, strokovni interpreti,
uredniki, filozofi, esteti, mednarodni literarni posredniki idr. poznavalci ter spremljevalci izvirnega in prevodnega leposlovja (zlasti
poezije XXI. st.).
Lirikonfestove prireditve so odprte za javnost in z literarnima
abonmajema Odpiram knjigo (za odrasle in starejšo mladino) ter
Čokolada s knjigo (za otroke in mlajšo mladino) vključujejo program razvijanja bralne kulture.
Mednarodni Lirikonfest Velenje zajema tako rekoč vse kroge, iz katerih se slovenska književnost širi med bralce: najmlajšim
predstavlja mladinsko književnost; skrbi, da pridejo do glasu tudi
mlajši književni ustvarjalci; predstavlja sveže stvaritve uveljavljenih slovenskih in tujih književnikov; na okroglih mizah/književnih
omizjih odpira strokovne debate o aktualnih temah v slovenski in
evropski književnosti idr.; vključuje lastno književnorevijalno in občasno leposlovno knjižno produkcijo; širi bralno kulturo; nudi paleto
literarnih prireditev ter izkazuje mednarodno književno sodelovanje v slovenskem prostoru ter občasno z gostovanji oz. predstavitvami v tujini.
Večletni glavni pokrovitelj Mednarodnega Lirikonfesta Velenje je Mestna občina Velenje.
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Akademija Poetična Slovenija | velenjica-čaša nesmrtnosti
Akademija Poetična Slovenija (APS) – od 2007 tradicionalna
literarnoumetniška prireditev v Velenju (izhodiščno/2006 vzpostavljena v pozdrav svetovnemu dnevu poezije, 21. marca) s slavnostno
podelitvijo častne književne nagrade velenjica-čaša nesmrtnosti
(VČN) za vrhunski 10-letni pesniški opus slovenskega književnika/-ce, ki pomembno zaznamuje umetniško literaturo XXI. st. (tj. z
najmanj dvema vrhunskima izvirnima pesniškima zbirkama za odrasle ali otroke/mladino, prvič knjižno objavljenima v slovenskem
jeziku v zadnjih desetih letih). – Nagrada je izkazana z listino in
nagradno umetniško skulpturo (stvaritev akad. kiparja Jurija Smoleta). Od 2013/2014 je nagrada pospremljena s knjižno izdajo 50 izbranih pesmi iz nagrajenčevega 10-letnega pesniškega opusa v XXI. st.
(ob podelitvi nagrade v tekočem letu z izidom zbirke izbranih pesmi
nagrajenca prejšnjega leta).
Častno književno nagrado velenjica-čaša nesmrtnosti so doslej
prejeli vrhunski slovenski pesniki: 2006 – Andrej Medved, 2007 –
Milan Vincetič, 2008 – Milan Dekleva, 2009 – Vinko Möderndorfer,
2010 – Boris A. Novak, 2011 – Milan Jesih, 2012 – Peter Kolšek, 2013
– Zoran Pevec, 2014 – Esad Babačić, 2015 – Maja Vidmar …

Mednarodna Pretnarjeva nagrada – častni naslov
ambasador slovenske književnosti in jezika
Mednarodna Pretnarjeva nagrada (MPN) je osrednja slovenska zahvala s častnim naslovom »ambasador slovenske književnosti in jezika (ASKJ)«, podeljevana v Velenju od leta 2004 za trajnejše, večletne ali enkratne pomembne prispevke pri mednarodnem
književnem povezovanju oz. uveljavljanju slovenske literature in
jezika v tujini tistim zaslužnim posameznikom (izjemoma dvema
ali skupini), enakovredno tujim in slovenskim državljanom, ki si po
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svetu v duhu dr. Toneta Pretnarja (1945–1992) svetovljansko prizadevajo za seznanjanje s slovensko literaturo, slovenskim jezikom in
slovenskimi književniki. Je mednarodno priznanje tistim kulturnim
posrednikom, ki izven Republike Slovenije, med drugimi narodi po
svetu, širijo živo zavedanje in védenje o slovenski literaturi in jeziku,
oziroma z njima vzpostavljajo trajnejši mednarodni kulturni dialog,
zanimanje in povezovanje (mdr. s spoznavanjem in prevajanjem
novejše slovenske umetniške literature, spodbujanjem in organiziranjem učenja slovenščine ter prevajanja slovenske književnosti,
uveljavljanjem sodobnih slovenskih književnikov med drugimi narodi ipd.). Izborna merila vrednotijo vsa področja in zvrsti književnega oz. književniškega delovanja in ustvarjanja, s katerim je izkazano
pomembno mednarodno povezovanje in uveljavljanje slovenske literature in jezika. Predlagani kandidati so lahko osebe katerega koli
državljanstva na svetu (tudi osebe brez državljanstva). – Nagrada je
častna, izkazana z listino in nagradno umetniško skulpturo (stvaritev
akad. kiparja Jurija Smoleta).
Mednarodno Pretnarjevo nagrado oz. častni naslov ambasador
slovenske književnosti in jezika so doslej prejeli ugledni mednarodni
književni posredniki: 2004 – Ludwig Hartinger (Avstrija), 2005 –
František Benhart (Češka), 2006 – Gančo Savov (Bolgarija), 2007
– Božena in Emil Tokarz (Poljska), 2008 – Kari Klemelä (Finska),
2009 – Matjaž Kmecl in Andrej Rozman (Slovenija), 2010 – Nadežda
Starikova (Rusija), 2011 – Peter Scherber (Nemčija/Avstrija), 2012 –
Evgen Bavčar (Slovenija-Francija) in Orsolya Gallos (Madžarska),
2013 – Nikollë Berishaj (Albanija), 2014 – Zdravko Kecman (Bosna
in Hercegovina/Republika Srbska), 2015 – Karol Chmel (Slovaška) …

416

MEDNARODNI LIRIKONFEST VELENJE

Rp. Lirikon21
Rp. Lirikon21 (ISSN 1855–0207) je mednarodna literarna
revija za izvirno in prevedeno poezijo XXI. st. ter Lirikonfestove zadeve, ki jo od 2005 oz. od 2007 (preimenovano in ločeno od
izhodiščne/skupne revije Poetikon) kot specializirano revijo/festivalno antologijo izvirne slovenske in prevedene poezije XXI. st.
izdaja Velenjska knjižna fundacija. Revija je osrednje namenjena
popularizaciji novejše poezije – z objavami v izvirnih jezikih, izbranih slovenskih prevodih ter z objavami izbranih prevodov novejše
slovenske poezije v druge jezike (občasno tudi poezije in poetične
dramatike za otroke, mladino in odrasle); odprta je za književno
esejistiko (s tematiko Lirikonfestovih književniških omizij idr.) ter
predstavlja in dokumentira Lirikonfestove prireditve, nagrade in
priznanja. – Rp. Lirikon21 od IX. oz. X. letnika (2013/2014) izhaja kot revijalno-festivalna antologija/berilo Mednarodnega Lirikonfesta Velenje.
Lirikon(fest)ove degustacije liričnega občutja
UVKF/Mednarodni Lirikonfest Velenje/Rp. Lirikon21 občasno
prirejajo Lirikon(fest)ove degustacije liričnega občutja – izbrane
slovenske in prevedene poezije idr. liričnih umetnosti XXI. st., tj. z
revijalnimi predstavitvami/pesniškimi branji v Velenju idr. po Sloveniji, v mednarodnih partnerskih povezovanjih/sodelovanjih pa
občasno tudi na književniških gostovanjih in festivalih v tujini.
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Lirikonov zlát
UVKF/Rp. Lirikon21/Mednarodni Lirikonfest Velenje od
2006/2007 podeljujejo mednarodno festivalno književno priznanje Lirikonov zlát (LZ) za vrhunske revijalne prevode poezije XXI.
st. v slovenščino in iz slovenščine v druge jezike (oboje z izbranimi
objavami v festivalni Rp. Lirikon21). – Festivalno priznanje je izkazano z listino in umetniško plaketo (stvaritev akad. kiparja Jurija
Smoleta).
Mednarodno festivalno prevajalsko priznanje Lirikonov zlat
so doslej prejeli slovenski in tuji prevajalci poezije XXI. st.: 2007 –
Andrej Medved (SI), 2008 – Mateja Bizjak Petit (F), 2009 – Draga
Rinkema (NL) in Urška Zupanec (SI), 2010 – Peter Kuhar (SI/CZ),
2011 – Tanja Petrič (SI), 2012 – Andrej Pleterski (SI), 2013 – Željko
Perović (BA/SI) in Lenka Daňhelová (CZ), 2014 – Namita Subiotto
(SI), 2015 – Daniela Kocmut (SI/A) in Andrej Pleterski (SI) …
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 izkazano z listino in umetniško plaketo
(stvaritev akad. kiparja Jurija Smoleta).
Mednarodno festivalno esejistično priznanje Lirikonfestov zlát
so doslej prejeli: 2008 – Mitja Čander (SI) in Meta Kušar (SI), 2012
– Manca Erzetič (SI); v bienalnih letih 2010 in 2014 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 Velenjska knjižna fundacija (UVKF), je večletni kulturni program mednarodnega književnega sodelovanja v slovenskem prostoru, namenjen(a) ustvarjalnemu bivanju tujih in slovenskih književnikov,
prevajalcev in mednarodnih posrednikov novejše umetniške literature; prednostno književnim prevajalcem slovenske literature XXI.
st. v druge evropske jezike; tistim, ki ustvarjajo, prevajajo, spoznavajo, interpretirajo, posredujejo, popularizirajo in promovirajo novejšo umetniško literaturo ter s slovenskim prostorom vzpostavljajo
in širijo trajnejše mednarodne književniške povezave, organizirajo
mednarodne izmenjave in gostovanja z udeležbo slovenskih avtorjev ipd. Z 21-dnevnimi ustvarjalnimi/rezidenčnimi bivanji v Velenju so nagrajeni tuji ali slovenski književni prevajalci, ustvarjalci
in mednarodni posredniki. Merili za ustvarjalno bivanje tujih književnih prevajalcev sta ocena izbora prevajalčevih prevodnih del ter
kakovost/reference prevajalcev/njihovih prevodov; merilo za tuje in
slovenske književne ustvarjalce je vrhunska kakovost njihovih literarnih del; merilo za gostovanje mednarodnih posrednikov slovenske literature so izkazane reference njihovega večletnega (so)
delovanja na tem področju.
Na MKPRV so med 2007 in 2015 gostovali: Marko Kravos (SI),
Andrej Medved (SI), Milan Vincetič (SI), Tone Peršak (SI), Milan
Dekleva (SI), Meta Kušar (SI), Mateja Bizjak Petit (SI/FR), Draga
Rinkema (SI/NL), Lenka Daňhelová (CZ), Peter Kuhar (SI/CZ),
Matjaž Kmecl (SI), Admiral Mahić (BA), Kristina Potočňáková (SK),
Marlena Gruda (PL), Tanja Petrič (SI), Laima Masytė (LT), Feliciano
Sánhez Chan (MX), Petr Mainuš (CZ), Žarko Milenić (BA), Milo
Jukić (BA), Zdravko Kecman (BA) …
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Poetry retreat | Festival of lyrical feeling
International literary meeting in Velenje
International Lirikonfest Velenje (MLFV) is a traditional yearround festival of 21st century lyrical arts – its main program being an international literary meeting in Velenje, – which has been
organized by Institution Velenje Literary Foundation and Velenika association in cooperation with foreign and Slovenian partners
since 2002.
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 literary
collaboration, especially with original and translated 21st century
poetry and with contemplation about the cognitive, cohesive 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 combines literary projects
going back several years (established in Velenje between 2002 and
2015), which present 2 x 21 European and other authors, transla420
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tors, international intermediaries and other experts on contemporary European/World fine literature, with new works live every
year in the main festival program.
The year-round program of International Lirikonfest Velenje contains 21 productions, which are (with original and translated
periodical publications in inter-national Rp. Lirikon21, at festival
readings, literary roundtables, residential creative stays and other events) presented to around one hundred foreign and Slovenian
au-thors, translators, international intermediaries and other 21st
century fine literature experts.
Established and establishing European authors, translators,
expert interpret-ers, 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).
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 contempo-rary themes in Slovenian and European literature at roundtables
and others; it in-cludes its own literary-periodical and occasionally
fictional book production; it offers an assortment of literary events
and it demonstrates international literary collaboration in Slovenian space and occasionally with tours or presentations abroad.
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Poetic Slovenia Academy | velenjica-čaša nesmrtnosti
Poetic Slovenia Academy – has been a traditional literary-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 literature (this is with
at least two high quality original poetry collections for adults or children/youth, which have first been published 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 received
by the following distinguished Slovenian poets:
2006 – Andrej Medved, 2007 – Milan Vincetič, 2008 – Milan
Dekleva, 2009 – Vinko Möderndorfer, 2010 – Boris A. Novak, 2011
– Milan Jesih, 2012 – Peter Kolšek, 2013 – Zoran Pevec, 2014 –
Esad Babačić, 2015 – Maja Vidmar …
International Pretnar award
International Pretnar award is the central Slovenian acknowledgment 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 important
contributions in international cohesion or establishment of Slovenian literature and language abroad to those deserving individuals
(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 international acknowledgment for those cultural intermediaries, who spread live
awareness and knowledge about Slovenian literature and language
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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, encouraging 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 suggested 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 – Božena and Emil
Tokarz (Poland), 2008 – Kari Klemelä (Finland), 2009 – Matjaž
Kmecl and Andrej Rozman (Slovenia), 2010 – Nadežda Starikova
(Russia), 2011 – Peter Scherber (Germany/Austria), 2012 – Evgen
Bavčar (Slovenia-France) and Orsolya Gallos (Hungary), 2013 –
Nikollë Berishaj (Albania), 2014 – Zdravko Kecman (Bosnia and
Hercegovina/Republika Srbska), 2015 – Karol Chmel (Slovakia) …
Rp. Lirikon21
Rp. Lirikon21 (ISSN 1855–0207) is an international 21st century poetry and Lirikonfest’s matters journal (renamed and separate
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 languages,
selected Slovenian translations and releases of selected translations
of contemporary Slovenian poetry in other languages (occasionally
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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 International Lirikonfest Velenje from the IX. to X. edition (2013/2014).
Lirikonfest’s tastings
UVKF/International Lirikonfest Velenje/Rp. Lirikon21 occasionally organize Lirikonfest’s tastings of selected Slovenian and
translated poetry and other 21st century lyrical arts, that is with journal presentations/poetic readings in Velenje and elsewhere across
Slovenia and occasionally also at literary tours and festivals abroad
in international partnership unions/collaborations.
Lirikonov zlát
UVKF/Rp. Lirikon21/International Lirikonfest Velenje have
been awarding an international festival literary acknowledgment
lirikonov zlat since 2006/2007 for outstanding journal translations
of 21st century poetry into Slovenian or from Slovenian to other languages (both with selected publications in festival Rp. Lirikon21).
- 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 Bizjak
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).
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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 roundtable.
– The acknowledgment is exhibited with a deed and a commemorative 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); it wasn't awarded in the biannual
years of 2010 and 2014.
The international literary-translation residency in 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 collaboration
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; preferentially for literary translators of 21st century Slovenian literature into other European languages; to those, who create, translate, learn about, interpret,
convey, popularize and promote contemporary fine literature and
establish and spread sustainable international literary connections,
organize international exchanges and tours, where Slovenian authors can participate etc. 21-day creative/residential stays in Velenje
are awarded to foreign or Slovenian literary translators. The criteria
for creative stays of foreign literary translators are an evaluation of
a selection of the translator’s translations and the quality/references
of translators/their translations; the criteria for foreign and Slovenian authors are the excellence 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.
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The International literary-translation residency in Velenje has
hosted the following between 2007 and 2014: 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), Zdravko Kecman (BA) …
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Petnajst let književno ustvarjalnih (2001/2002–2015/2016)

STA, Ljubljana, 11. junija 2002
V Velenju prvo Herbersteinsko srečanje
Na vrtu vile Herberstein v Velenju se bo v četrtek, 13. junija 2002, pričelo prvo Herbersteinsko srečanje slovenskih književnikov. Nastanek srečanja, ki ga na pobudo
literata Iva Stropnika prirejata Društvo slovenskih pisateljev (DSP) in Velenjska knjižna fundacija, je spodbudilo pomanjkanje dialoga med književnimi ustvarjalci in
literarno stroko, pa tudi potreba po sprotni refleksiji s področja sodobne književnosti, ki izgublja svojo pomembnost in zavezujočnost, je na današnji novinarski
konferenci dejal predsednik DSP Tone Peršak. Srečanje bo do 15. junija potekalo v
vili Herberstein in na Velenjskem gradu.

LIRIKONFESTOVO PODNEBJE –
REZERVAT ZA POEZIJO
Književni ustvarjalci, prevajalci, mednarodni posredniki, uredniki, teoretiki in umetniški interpreti, med letoma 2002 in 2015 gostujoči na
Herbersteinskih srečanjih književnikov (2002–2007) oz. od 2008 na
preimenovanem in mednarodno razširjenem Lirikonfestu Velenje, ter
avtorji in prevajalci, predstavljeni z izvirno in/ali prevedeno poezijo,
esejistiko in poetično dramatiko v festivalnih antologijah/berilih Rp.
Lirikon21 (letniki od 2007 do 2015), vključno s prvima dvema letnikoma
revije Poetikon (št. 1–10, v letih 2005 in 2006 izhajajoči v festivalnem
programu pri Velenjski knjižni fundaciji):
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Alja Adam (SI) * Tanja Ahlin (SI) * Tanja Alkvaič * Petre M.
Andreevski (MK) * Peter Andrej * Ivan Antonovski * Andrej Arko
* Simon Armitage (GB) * Antonin Artaud (FR) * Margaret Atwood
(CA) * Esad Babačić * Gabrijela Babnik * Szymon Babuchowski
(PL) * Branko Bacović * Krzysztof Kamil Baczyński (PL) * Josip
Bačić - Savski * Li Bai (CN) * Drago Bajt * Ana Balantič * Norma
Bale * Józef Baran (PL) * Renato Baretić (HR) * Linda Maria Baros
(FR) * Charles Baudelaire (FR) * Evgen Bavčar (SI/FR) * Agnieszka
Będkowska-Kopczyk (PL) * Dani Bedrač * David Bedrač * Anjuša
Belehar * František Benhart (CZ) * Nikollё Berishaj (AL) * France
Bernik * Cvetka Bevc * 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 * Stéphane Bouquet
(FR) * 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 (CZ) * Šefik Daupović - Fiko (BA) *
Aleš Debeljak * Roberto Dedenaro (IT) * Milan Dekleva * Vesna
Denčić (RS) * Lana Derkač (HR) * Robert Desnos (FR) * Karel
Destovnik - Kajuh * Boris Dežulović (HR) * Veronika Dianišková
(SK) * Roman Didović * Blaga Dimitrova (BG) * Kristin Dimitrova
(BG) * Veronika Dintinjana * Gabriela Dittelová (SK) * Ivan Dobnik
* Nadja Dobnik * Milan Dobričić (RS) * Olivera Docevska (MK) *
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Patricija Dodič * Tone Dodlek * Matjaž Drev * Miloš Doležal (CZ)
* Anja Dottin Podgornik * Mitja Drab * Jure Drljepan * JeanPascal Dubost (FR) * 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) * 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) * Alojz Ihan * Jouni Inkala (FI) * Andrej
Inkret * Igor Isakovski (MK) * Željko Ivanjek (HR) * Jovica
Ivanovski (MK) * Jacques Izoard (BE) * Edmond Jabès (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 * 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
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* 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 * Matjaž
Kocbek * Darja Kocjančič * Nike Kocjančič Pokorn * Daniela
Kocmut (SI/DE) * Marjanca Kočevar * Iztok Kodrič * Tatjana
Kokalj * Zdravko Kokanović - Koki * Nina Kokelj * Jana Kolarič *
Ivan Kolenič (SK) * Petra Kolmančič * Peter Kolšek * Rok Komel *
Miklavž Komelj * Milojka B. Komprej * Georgij Konstantinov *
Simona Kopinšek * Rutger Kopland (NLD) * Aljaž Koprivnikar *
Sebastian Koren * 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 * 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 * 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
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Mestnik * Mojca Meško * Roger Metcalfe (GB) * Miroslav
Mičanović (HR) * Marcin Mielczarek (PL) * Nada Mihelčič * Katja
Mihurko Poniž * Jože Miklavc (f.) * Nevenka Miklič * Marián
Milčák (SK) * Žarko Milenić (BA) * Jolka Milič * Czesław Miłosz
(PL) * 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 (US) * Ana Jasmina Oseban * Ibrahim Osmanbašić
(BA) * Iztok Osojnik * Vladimir Osolnik * Josip Osti * Marta
Oziębłowska (PL) * Monica van Paemel (BE) * Agda Bavi Pain (SK)
* Rado Palir * Lefteris Papadopulos (GR) * Tone Partljič * Pier
Paolo Pasolini (IT) * 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 * Denis Poniž * Nenad Popović
(HR) * Steffen Popp (DE) * Ana Porenta * Marion Poschmann (DE)
* Marcello Potocco * Kristina Potočňáková (SK) * 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) * Boštjan Pucelj (f.) *
Breda Pugelj * Marjan Pungartnik * Diana Pungeršič * Marijan
Pušavec * Nina Vladlena Puškina (ps.) * Jana Putrle Srdić *
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Giovanni Raboni (IT) * Sandi Radovan (f.) * Vesna Radovanovič *
Andrija Radulović (ME) * Craig Raine (GB) * Ilma Rakusa (SK) *
Angus Reid (GB) * Sara Remžgar * 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 (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) * 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) * Philippe Soupault (FR) * Božena Správcová (CZ) *
Vesna Spreitzer * Nadežda Starikova (RU) * Lucija Stepančič *
Tanja Stjepanović * Martin Stöhr (CZ) * 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 * 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 *
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David Terčon * Jan Těsnohlídek ml. (CZ) * Robert Titan Felix *
Božena Tokarz (PL) * Emil Tokarz (PL) * Jasmina Topić (RS) *
Aljaž Torkar * Katjuša Trampuž * Darko Turković (HR) * Giovani
Tuzet (IT) * Jože Udovič * Metka Udovič * Vida Udovič Medved *
Jana 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 (US) * Wang Wei (CN) * Tomáš
Weiss (CZ) * Adam Wiedemann (PL) * Mario Wirz (DE) * Igor
Zabel * Dane Zajc * Lenart Zajc * 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 * idr.***
Lirikonfestovi lavreati 2004–2015 – dobitniki mednarodne Pretnarjeve
nagrade (častnega naslova ambasador slovenske književnosti in jezika),
častne literarne nagrade velenjica-čaša nesmrtnosti (za vrhunski 10-letni
pesniški opus v XXI. st.) ter festivalnih priznanj Lirikonov zlat (za vrhunske
revijalne prevode poezije XXI. st.) in Lirikonfestov zlat (za najtehtnejši
književni esej na temo festivalnega sklica/književnega omizja)

*** V seznam so vključeni tudi občasno spominsko in priložnostno objavljeni avtorji
ter prevajalci njihovih besedil; avtorji umetniško-dokumentarnih fotografij in reproduciranih likovnih stvaritev, ’razstavljenih’ v Lirikonovi revijalni galeriji; člani Lirikonfestovih programskih sosvetov in strokovno-umetniških žirij; v letnikih od 2011 do
2012 partnersko tudi avtorji-finalisti evropskega in slovenskega Pesniškega turnirja v
Mariboru.
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XV. Mednarodni Lirikonfest Velenje (2016)

REVIJALNO-FESTIVALNI IZBOR
2 x 21 evropskih pesnikov, esejistov, prevajalcev
in mednarodnih književnih posrednikov

Peter Semolič * Zvonko Kovač (HR) * Petra Koršič * Maria Topali
(GR) * Haris Psarras (GR) * Lara Unuk * Mitko Apostolov (MK) *
Snežana Stojčevska (MK) * Lara Mihovilović * Dragan Jovanović
Danilov (RS) * Delimir Rešicki (HR) * Mateja Komel Snoj * Alessio
Brandolini (IT) * Patrizia Dughero (IT) * Jolka Milič * Anna Toscano
(IT) * Elisa Biagini (IT) * Maruša Mugerli Lavrenčič * Luigi Miotto†
(IT) * Patricija Dodič (IT) * Rut Bernardi (IT) * Lado Planko *
Xhevdet Bajraj (XZ/MX) * Arben Idrizi (XZ) * Nikollë Berishaj (AL)
* Anna Augustyniak (PL) * Ewa Sonnenberg (PL) * Jana Unuk *
Zbigniew Tlałka (PL) * Dušan M. Pirc * Daniel Pastirčák (SK) *
Andrej Pleterski * Joe Palaščák (SK) * Špela Šramel Sevšek * Mirna
Dizdarević * Irena Dousková (CZ) * Adam Borzič (CZ) * Peter Kuhar
(SI/CZ) * Lenka Kuhar Daňhelová (CZ) * Zoran Pevec * Ivo Stropnik
* Željko Perović * Maja Vidmar * Vesna Mikolič

Lirikonfestovi lavreati 2016
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– mednarodna revija za poezijo XXI. st.
in Lirikonfestove zadeve izhaja s pomočjo Mestne občine Velenje
idr. pokroviteljev Mednarodnega Lirikonfesta Velenje.
Ob izidu prejmejo avtorji in prevajalci 2 izvoda.
Imetniki Lirikonfestovega abonmaja Odpiram knjigo,
slovenske splošnoizobraževalne knjižnice, ki so gostiteljice
Lirikon(fest)ovih degustacij, pokrovitelji in partnerji UVKF
prejmejo promocijske izvode.
Cena izvoda 12. letnika revijalne antologije v letu izdaje (2016)
z naročilom pri izdajatelju: 21 eur; starejši letniki: 5 eur.
2016 © Ustanova Velenjska knjižna fundacija (UVKF)
© ® Rp./Lirikon21 in Akademija Poetična Slovenija
sta zaščiteni blagovni znamki UVKF.
Dokumentarne idr. fotografije so iz arhiva oz. v domeni UVKF.

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 Mednarodnega Lirikonfesta Velenje.
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Letnik XII (2016)
Mednarodni Lirikonfest Velenje 2016
XV. mednarodno književno srečanje v Velenju
Festivalna izdaja
Uredil
Ivo Stropnik
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Urška Zupančič
(Čitalnica Pri pesniški duši)
Zasnova in redakcija
Velenika-Lektoris
Oblikovalska in tehnična ureditev
Nuša Fužir
Ustanovitelj, izdajatelj in založnik
Ustanova Velenjska knjižna fundacija,
zanjo mag. Biljana Škarja (predsednica Uprave),
Dragan Martinšek (predsednik Strokovnega sveta),
Ivo Stropnik (glavni in odgovorni urednik)
Založniški program ustanove financira Mestna občina Velenje,
zanjo župan Bojan Kontič
Natisnjeno v EU (Slovenija)
Velenje, september 2016
Uredništvo, naročila in prodaja
Ustanova Velenjska knjižna fundacija (UVKF)
(Rp. Lirikon21 / Kabinet UVKF)
Stari trg 26, 3323 Velenje / lirikonfest@uvkf.si
Tel.: (03) 5870 920 / www.lirikonfest-velenje.si
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