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UVODNIK / Peter Semolič

Peter Semolič
Pesnik in svoboda
(refleksija)

Občutek imam, da pojem svobode vse bolj izginja iz javnega 
govora, medtem ko se vse bolj uveljavlja pojem varnosti, čeprav 
sta pojma vsaj od Deklaracije o pravicah človeka in državljana dalje 
tesno povezana.

Zaradi izginjanja socialne države, terorističnih napadov ipd., je 
takšen trend na prvi pogled pričakovan in razumljiv, vendar le na 
prvi pogled. Skupaj z izginjanjem socialne države se nam namreč 
oži tudi prostor svobode, vendar pa se o slednjem skoraj ne govori. 
Lep primer tega je bodeča žica na naših mejah, ki naj bi bila tam 
postavljena zato, da nas obvaruje pred begunci, pri čemer pa se dej-
stva, da  ta ista bodeča žica omejuje tako begunce kot nas, povečini 
ne omenja. Govor o varnosti je tako skupaj z nenehnim zastraševa-
njem prej stvar ideologije, ki legitimira uničevanje socialne države, 
kot pa posledica njenega izginjanja. Je stvar nadzora. 

Nadzor danes sega praktično v vse sfere človekovega življenja, 
še posebej strogo je spet enkrat nadzorovan javni prostor oziro-
ma to, kar je od njega ostalo. Če smo bili nekoč priče izbrisu iz 
javnosti nezaželenih posameznikov in družbenih skupin ali le-ti 
niso bili pripuščeni k javni debati, pa so danes izbrisana tako rekoč 
cela področja človekovega delovanja in misli, v prvi vrsti filozofi-
ja, humanistika, družboslovje in umetnost, torej tista področja, ki 
so zmožna graditi alternativne interpretacije resničnosti. Pri tem 
se politika poslužuje različnih mehanizmov, kot so stigmatizaci-
ja in birokratizacija iz javnosti izključenih področij, prekarizacija, 
zmanjševanje javnih sredstev za ta področja itd.
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Priče smo cenzuri, ki ni tako očitna, kot je bila nekoč, ki pa je 
nemara v svoji nameri prav tako ali pa celo še bolj uspešna. Kot vsa-
ko cenzuro lahko tudi to ponotranjimo, kar se na ravni teksta kaže 
kot manira. Ali povedano drugače: pišemo »varne pesmi«, torej 
takšne, ki potrjujejo obstoječe stanje. S tem je poezija kot oblika 
erotizma, torej v svoji revolucionarni dimenziji, nevtralizirana.

Vendar pa na vprašanje, ali je pesnik še lahko svoboden, ki ga 
izpeljujem iz enega izmed izhodišč za letošnjo Lirikonfestovo de-
bato »Umetnik = zadnji svobodni človek?« vseeno odgovarjam pritr-
dilno. Poezija je nepredvidljiva in nepredvidljiva je tudi za pišočega, 
pišočo. Nikoli ne vemo, kje in kdaj nam bo tekst ušel izpod nadzora, 
in v hipu, ko se to zgodi, prebijemo meje varnega in se znajdemo 
na odprtem, v svobodi. In če svobodo vgradimo v svoje vsakdanje 
življenje, potem o pesniku oziroma pesnici lahko govorimo tudi kot 
o svobodnem človeku ali vsaj človeku, ki teži k svobodi. Morda pe-
snikova svoboda ne odmeva več v tolikšni meri kot nekoč, še vedno 
pa je to svoboda in kot takšna nevarna za vsako uniformno družbo, 
tudi za to, v kateri živimo.

 Lavrica, 30. april 2018

UVODNIK / Peter Semolič
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Iztok Osojnik (1951, Ljubljana) je pesnik, pisatelj, esejist, 
književni prevajalec, zgodovinar, komparativist, filozof, antropo-
log, doktor znanosti, slikar, scenograf, glasbenik, alpinist, turi-
stični vodnik in popotnik … Diplomiral je iz primerjalne književ-
nosti, podiplomsko študiral v Osaki na Japonskem in doktoriral iz 
zgodovinske antropologije. Veliko je potoval po Evropi, Indiji in Ju-
govzhodni Aziji. Je začetnik vrste umetniških gibanj, soustanovitelj 
anarhističnega podrealističnega gibanja, umetniškega Garbage Art 
(Kjoto) in glasbenega Papa Kinjal Band, Hidrogizme ter vrste dru-
gih pomembnih umetniških ustanov in festivalov (Galerija Equrna, 
Trnovski terceti, Pogovori v Vili Herberstein, Vilenica, Revija v re-
viji, Zlati čoln idr.); med letoma 1997 in 2004 je bil vodja Medna-
rodnega literarnega festivala Vilenica; od leta 2004 je predsednik 
Literarnega društva IA. – Je eden izmed bolj ustvarjalnih avtorjev 
na slovenskem literarnem zemljevidu. V svojem 40-letnem knji-
ževnem opusu je objavil preko trideset avtorskih knjig poezije, ro-
manov, esejev in študij. Prevaja poezijo (iz kitajščine, ukrajinščine, 
španščine in hrvaščine), vodi Mednarodno pesniško prevajalsko 
delavnico Zlati čoln, Poletno rezidenco Vermont Collegea v Slove-
niji in še vrsto drugih programov. Njegove pesmi in knjige so pre-
vedene v več kot 25 jezikov (mdr. v hebrejščino in malajščino). Pre-
jel je vrsto domačih in tujih nagrad, mdr. Jenkovo nagrado (1997), 
Veronikino nagrado (1998), Župančičevo nagrado (1992), medna-
rodno literarno nagrado KONS (2011), italijansko nagrado Beneči-
je-Julijske krajine za poezijo (2002) ter hrvaško Lucićevo nagrado 
(2004). – Knjižne izdaje poezije v zadnjih desetih letih (med 2009 
in 2018): Izbrisano mesto (2010); Drugje = Elsewhere (2011), *** 
asterisk (2011), Kosovel in sedem palčkov – arhaične pesmi (2015), 
Hamlet (2016), Mah in srebro: pesmi na Jureta Detelo (2017). – Živi 
in ustvarja v Ljubljani. 

Iztok Osojnik / VČN18
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                                              * * *

»Politika je srce pesmi, je njena cvetoča sliva,« se glasi prvi 
verz pesmi Iztoka Osojnika »Viktoria dance«. Poezija je vedno po-
litična, saj je javna in izraža etično držo pišočega, in to tudi takrat, 
ko je najbolj osebna. Razlika je le v tem, ali se pišoči tega zaveda ali 
ne. Osojnik se tega dobro zaveda. Stopiti v svet njegovega pesni-
štva tako pomeni stopiti v svet, ki vedno znova prevprašuje svoja 
intelektualna, poetološka in še kakšna izhodišča in ki je hkrati v 
neprestanem dialogu z drugimi svetovi, pa naj gre za svet vsak-
danje resničnosti ali za različne končne pomenske svetove, kot so 
umetnost, filozofija, religija, znanost … Njegovo poezijo lahko zato 
opišemo kot odprto poezijo, ki na različnih ravneh v svoj ris za-
jame najbolj raznorodne elemente, tako kot v omenjenem verzu, 
kjer se srečata subverzivna misel o političnosti pesmi in podoba 
cvetoče slive, v kateri odmeva pesništvo daljnega vzhoda. 

Iztok Osojnik je pesnik širokega spektra pesniških registrov, ki 
sega od kratke lirske pesmi do daljših pesniških tekstov, ki mejijo 
na pesnitve, od premišljeno izdelanih lirskih podob do zaostrenih 
filozofskih misli, od toka zavesti do filigransko izbrušenih verzov, 
od jezika visokega modernizma do pogovornega jezika, kateremu 
se občasno približa tudi prek fonetičnega zapisa. Vendar pa me-
njave registrov niso same sebi namen – v njih se zrcali pesnikov 
napor po preseganju ustaljenih vzorcev, s ciljem prebiti se onkraj 
estetskega do etičnega in še dlje. Osojnikove pesmi zato niso ods-
likave različnih resničnosti, ampak resničnost na sebi, niso pripo-
ved o nečem, ampak dejanja, ki kot takšna od avtorja in posledično 
bralstva zahtevajo najvišjo stopnjo pozornosti, udeleženosti in od-
govornosti. 

Iztok Osojnik je od vsega začetka, še poudarjeno pa v zbirkah 
zadnjega desetletja, tisti slovenski pesnik, ki je v svoji pesniški 
praksi prišel najdlje v razumevanju in udejanjanju etične dimenzije 
pesništva, pri čemer pa nikoli ni pozabil na poezijo kot živo govo-

Iztok Osojnik / VČN18
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rico, govorico, ki je zanosna v najbolj osnovnem pomenu te besede 
– saj ima moč, da nas vedno znova ponese onkraj nas samih, kot nas 
določata družba in kultura. – (Peter Semolič za Sosvet VČN 2018)

                                            * * *

Vrhunski pesniški opus Iztoka Osojnika, izkazan s petimi 
samostojnimi pesniškimi zbirkami v zadnjih desetih letih ter 
petnajstimi v dveh desetletjih poprej, poleg knjižnih izdaj tudi 
s številnimi domačimi in tujimi revijalnimi ter antologijskimi 
objavami, pomembno zaznamuje slovensko umetniško literatu-
ro XXI. st., ki ji na Lirikonfestovi Akademiji Poetična Slovenija 
2018 izkazujemo pesniško čast z vseslovensko literarno nagrado 
»velenjica - čaša nesmrtnosti«. – (Sosvet VČN 2018) 

Iztok Osojnik / VČN18
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Iztok Osojnik
Država ukinja narod
(refleksija)

Sploh vemo, kaj je država? Ali kaj je narod? Monolitna skup-
nost ljudi, ki govorijo isti jezik, si delijo isto zgodovino, kulturo in 
materialne razmere, skupni življenjski prostor ter sledijo istim te-
meljnim interesom skupne in individualne dobrobiti, ustvarjalne in 
politične svobode, solidarnosti in razvojne rasti? 

Slovenci ne izpolnjujemo niti enega od teh pogojev. Niti istega 
knjižnega jezika ne uporabljamo več, ne govorimo istih reči. Uso-
dno se razhajamo po etični naravnanosti in brezčutu za skupnost, 
po miselnostih, prepričanjih, veri, svetovnih nazorih, pripadnosti 
takim ali drugačnim ideologijam, razredom, vrednostnim siste-
mom, politikam. V jedru smo razklani, ni nam jasno, niti kaj bi z 
narodom niti kaj z državo. Zaprti smo vase, ksenofobični, provinci-
alni, o planetarnosti se nam sanja ne. Države ne moremo upravljati 
samo z redkimi posamezniki, ki so osveščeni kozmopoliti in raz-
mišljajo planetarno. Taka bi morala biti strategija države, ne pa da 
vedno znova prevlada polaščevalna gonja in patološko izkoriščanje 
lastnih virov za privatistične interese, ki dobičke gradijo na ožema-
nju delavstva in javnih sredstev, ne pa na poslovni uspešnosti. 

Tudi po svojem kulturnem izročilu smo si različni. Zgodo-
vinsko pa vsi nismo nikoli živeli v istih svetovih, to velja tudi za da-
našnji čas. Slovenci smo za začetek porazdeljeni med matično drža-
vo, zamejstvom in diasporo. A tudi brez te delitve bi lahko živeli na 
luni, toliko imamo skupnega med sabo. Tudi materialne možnosti 
niso za vse enake. Razlike med razredi se večajo. Oligarhi, prileplje-
ni na skorumpirano državo, na vse mogoče načine izvažajo pogos-
to sumljivo pridobljeni kapital v davčne oaze, proletariat, prekerci 
in brezposelni so vedno bolj izkoriščani, ožemani, pavperizirani in 
družbeno izločevani. Tu ne gre za delovanje peščice posameznikov, 

ZAKLJUČNA DELA V POEZIJI XXI. ST. / Iztok Osojnik / VČN18
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privatistična miselnost je globoko zajedena v večinsko strukturo 
ljudi pri nas. 

Narod ni toliko antropološka kategorija kot zgodovinska in 
ideološka. Če je imel pojem naroda nekoč emancipatoren pomen, 
ki je mobiliziral ljudi pod praporji neodvisnosti, svobode in samo-
stojnosti, ima danes samo še hipokritičnega, sprenevedavega, za-
vajajočega. Kot krinka za politični populizem. Povezala sta se ne-
oliberalni kapitalizem in konservativni klerikalni fevdalizem, oba 
z roko v roki brezobzirno plenita kolektivno materialno lastnino 
in uničujeta družbeno stvarnost pod parolo lažnivih strankarskih 
ali ideoloških bojev za oblast, ki jih zanimajo samo njihovi lastni 
interesi. Strankarski ali mnenjski liderji, kot smo videli od svinja-
rij, ki so se dogajale s preprodajo orožja, Delom, Pivovarno La-
ško, Istrabenzom, Mercatorjem, Patrio, NLB, NKBM, Zvonom idr., 
niso sposobni razmišljati državotvorno, ampak jih žene uničevalni 
pohlep, žal pa tudi nesposobnost, kako uspešno upravljati s te-
meljnimi resursi. Nikoli niso bili sposobni iztržiti kaj več kot nekaj 
provizij in podkupnin, a zato nikoli niso bili kaznovani. Uničiti hišo 
skupnosti samo za to, da izpulijo opeko, ki se jim zaradi nespret-
nosti na koncu zdrobi v roki. So oni narod ali država? So pohlepni 
cerkveni fevdalci, ki zahtevajo nazaj lastnino, ki nikoli ni bila nji-
hova last (povejmo že enkrat to!), narod?! So nesposobni tajkuni, 
ki so uničili velike industrijske sisteme, narod?! So prebivalci, ki so 
med seboj na smrt sprti, ker jih za nos vlečejo in vrtijo okoli prstov 
razni politični lažnivci in sprevrženci, narod?! 

Zdi se, da je država zadnji branik nečesa, kar je bilo nekoč na-
rod. Država naroda ne ukinja, ampak ga z zadnjimi močmi drži 
skupaj, pa še to odpoveduje. So neizplačani delničarji NKBM, ki se 

ZAKLJUČNA DELA V POEZIJI XXI. ST. / Iztok Osojnik / VČN18
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jo je polastil Goldman Sachs, narod? Je bila NLB sploh kdaj narod? 
So pridigarji, ki pod pretvezo skrbi za narod pridigajo pokornost 
zgodovinskim zločinskim ustanovam, narod? So tisti, ki so razpro-
dali slovensko živilsko industrijo, narod? 

Zdi se, da je država edina oblika skupnosti, ki lahko drži sku-
paj razdrobljeno in med sabo ogorčeno skregano prebivalstvo. Dr-
žava je vsaj formalni inštitut družbenosti, ki preprečuje, da ne raz-
pademo. Toda zdi se, da državljani nismo zreli in dovolj sposobni, 
da bi ga znali voditi, ustrezno upravljati v skupnosti globalnega 
sveta. Za vsako novo pridobitev se takoj najde sto ljudi, ki so proti 
in vložijo v svoj boj petkrat toliko energije in sredstev, kot bi jih 
potrebovali za njeno uresničitev. So oni narod? V katerem stoletju 
živimo? Boj proti železnici, industrializaciji in liberalizaciji, ki jo 
je v 19. stoletju vodila cerkev pod pretvezo, da bodo moderne ideje 
zastrupile umnega kmeta, je očitno še vedno nadvse živa. Ne doti-
kajte se mojega fevda, se glasi klic sodobnega narodnega Arhime-
da. Pustite moje tlačane na miru. Noli tangere circulos meos! 

Vse, o čemer je pisal Ivan Cankar v svojih dramah, je še kako 
aktualno! S tistim o hlapcih vred dalje. Pustimo že narod na miru 
in se začnimo obnašat kot državljani! Tako v svoji državi kot na 
planetu. To velja tudi za pesnike, ki se zatekajo pod reciklirane dež-
nike preteklih utvar in ideologij ali pa skorumpiranih paradržavnih 
jaslic. Poglejmo si JAK, to ustanovo za krovno cenzuro na področju 
knjige, nezakoniti servis nelojalne konkurence, uničevalke najvi-
talnejše ustvarjalnosti pri nas, klientelistične agencije za prelivanje 
javnih sredstev v privatne žepe. Za koga dela JAK? Ve se, čigave in-
terese protežira in servisira? So oni narod, država ali kaj sploh so? 

ZAKLJUČNA DELA V POEZIJI XXI. ST. / Iztok Osojnik / VČN18
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Naša kulturna sfera ni stvar visoke duhovnosti in privilegirane 
razvedrilnosti, ampak predvsem realnost materialnih pogojev in 
družbene sankcije. Država je zgolj forma, ki jo živijo konkretni dr-
žavljani, a ti sebe na žalost še vedno vidijo kot narod. Bojmo se tis-
tih, ki povzdigujejo narod, v podtalju pa najedajo državo. Čas je, da 
se narod umakne in prepusti prostor emancipiranim državljanom, 
ki jih povezuje družbena zavest o edini državi, ki jo imamo in edi-
no, v kateri lahko ustvarjalno uspevamo. Bodimo pesniki za današ-
nji čas v pomenu one terciarne retence, o katerih govorijo realne 
utopije in prodorne vizije; bodimo svetovni pesniki, ne pa pošasti, 
ki manipulirajo z zvenečimi parolami in književnost razumejo kot 
priložnost za klientelizem in koruptivno izsesavanje države! Bo-
dimo državljani sveta, prevzemimo Predsedstvo Zemeljske Oble, 
kot je napisal Vladimir Hlebnikov. Vprašanje pa je, ali smo v resnici 
pesniki. Jaz, na primer, nisem.

 

ZAKLJUČNA DELA V POEZIJI XXI. ST. / Iztok Osojnik / VČN18
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ZAKLJUČNA DELA 
V POEZIJI XXI. ST.

REZERVAT ZA POEZIJO
POETRY  RETREAT

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

ambasador slovenske književnosti in jezika

PRETNARJEVI NAGRAJENCI 2004–2018 
AMBASADORJI SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI IN JEZIKA PO SVETU

FESTIVALNE NAGRADE IN PRIZNANJA 2018

Mednarodno

MEDNARODNA 
PRETNARJEVA NAGRADA

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

2018 

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

– Peter Kuhar (Slovenija/Češka)
    in Lenka Kuhar Daňhelová (Češka)
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Dr. Tone Pretnar (1945–1992), literarni teoretik – verzolog, 
polonist, prevajalec in pesnik. Doštudiral slovenščino in ruščino v 
Ljubljani ter doktoriral v Varšavi. Bil je lektor v Gradcu in Krako-
vu, docent za primerjalno slovansko književnost na ljubljanski Fi-
lozofski fakulteti in gostujoči profesor na univerzi v Katovicah. Ob-
javljal je v slovenskem, poljskem in jugoslovanskem strokovnem in 
poljudnem tisku ter sodeloval pri znanstvenih srečanjih in v raz-
iskovalnih skupinah v domovini in tujini. Ukvarjal se je z zgradbo 
slovenskega verza in zgodovino prevajanja, zlasti pesniškega, in s 
poljsko-slovenskimi literarnimi stiki. Prevajal je iz poljščine in dru-
gih slovanskih jezikov, pa tudi iz slovenščine v poljščino. Prevedel 
je izbore mnogih pomembnih poljskih in nekaterih drugih avtorjev. 
Je soavtor učbenika slovenščine za Poljake in slovensko-poljskega 
slovarja. S pedagoškim, raziskovalnim, prevajalskim in literarnopu-
blicističnim delom je postal vodilni, v obe smeri delujoči posrednik 
med slovensko in poljsko literaturo in kulturo. Pisal je tudi priložno-
stne pesmi, t. i. grafomanije, večinoma lahkotno humorne, z igrivim 
obvladovanjem tradicionalnih verznih in kitičnih vzorcev.

Kulturno delovanje dr. Toneta Pretnarja uzavešča vzor med-
narodno zaslužnega razširjevalca slovenske književnosti in jezika 
po svetu, ki jim od 2004 na mednarodnem književnem srečanju v 
Velenju oz. od 2008 na Mednarodnem Lirikonfestu Velenje izka-
zujemo s Pretnarjevo nagrado oz. častnim naslovom ambasador 
slovenske književnosti in jezika javno zahvalo in priznanje.
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MEDNARODNA PRETNARJEVA NAGRADA AMBASADORJEM 
SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI IN JEZIKA je osrednja slovenska zah-
vala (za trajnejše, večletne ali enkratne pomembne prispevke pri 
mednarodnem književnem povezovanju oz. uveljavljanju slovenske 
literature in jezika v tujini) tistim zaslužnim posameznikom (izje-
moma dvema ali skupini), enakovredno tujim in slovenskim drža-
vljanom, ki si po svetu v duhu dr. Toneta Pretnarja svetovljansko 
prizadevajo za seznanjanje s slovensko literaturo, slovenskim je-
zikom 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 litera-
turi in jeziku, oziroma z njima vzpostavljajo trajnejši mednarodni 
kulturni dialog, zanimanje in povezovanje (mdr. s spoznavanjem 
in prevajanjem novejše slovenske umetniške literature, spodbuja-
njem 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).

Partnerska organizatorja nagrade oz. podelitve častnega am-
basadorskega naslova sta Ustanova Velenjska knjižna fundacija 
in književna asociacija Velenika pod večletnim glavnim pokrovi-
teljstvom Mestne občine Velenje in Javne agencije za knjigo Repu-
blike Slovenije. – S sprejemom Pretnarjevih nagrajencev se pridru-
žuje Občina Tržič (domači kraj T. Pretnarja). 
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FESTIVAL LIRIČNEGA IN POTOPISNEGA OBČUTJA
REZERVAT ZA POEZIJO

Lirikonfestovo podnebje 2018

MEDNARODNI LIRIKONFEST 
VELENJE 2018

XVII.
MEDNARODNO

KNJIŽEVNO 
SREČANJE

International Lirikonfest Velenje 2018 

Ali narod potrebuje poezijo?
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Ustanova Velenjska knjižna fundacija 
Mednarodni Lirikonfest Velenje 2018 / XVII. medn. književno srečanje

Akademija Poetična Slovenija

večletna glavna pokrovitelja

Mestna občina Velenje
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije 

podeljujejo

SLOVENSKO-ČEŠKEMU LITERARNO-PREVAJALSKEMU PARU

Petru Kuharju
in

Lenki Kuhar Daňhelovi  

mednarodno

Pretnarjevo nagrado 2018

za večletno posredovanje slovenske literature in jezika na Češkem,
vzpostavljanje slovensko-čeških književno-jezikovnih stikov 

ter mednarodnopovezovalno in prevajalsko delo, ki pomembno 
vključuje sodobne slovenske književne ustvarjalce

SLOVENSKO ZAHVALO S ČASTNIM NASLOVOM

ambasadorja 
slovenske književnosti in jezika 
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Peter Kuhar  (1944, Körmend/Kermendin, Madžarska) je di-
plomirani slavist (kot študent bival v Pragi in Bratislavi), novinar 
(v pokoju), književni ustvarjalec (napisal več radijskih iger in pra-
vljičnih besedil), književni prevajalec (zlasti poezije in proze) iz več 
slovanskih jezikov (največ iz češčine in slovaščine v slovenščino), 
urednik, kritik in publicist ter organizator literarnih prireditev. Bil 
je dolgoletni urednik TV-oddaj o kulturi na TV Slovenija, kjer je 
služboval od leta 1974 do upokojitve leta 2007 (avtorsko in uredni-
ško je mdr. ustvaril številne televizijske kulturne poglede v sloven-
sko obrobje ter zamejstvo na Koroškem, v Italiji in Porabju, pa na 
problematiko slovenskega jezika ter mednarodne kulturne stike in 
izmenjave v srednjeevropskem in slovanskem prostoru; strokovno 
se je izpopolnjeval in sodeloval pri ÖRF na Dunaju, DW Köln in SFB 
Berlin ter bil 22 let akreditirani zunanji sodelavec nemške radijske 
postaje WDR). – Krajše obdobje (2008) je urednikoval slovenski 
različici mednarodne literarne revije Pobocza (Obrobja) s sedežem 
na Poljskem. V Berounu na Češkem, kjer živi s soprogo Lenko Ku-
har Daňhelovo, je od leta 2007 programski vodja češkega avtor-
skega združenja Stranou (Na robu) in mednarodnega literarnega 
festivala Evropski pesniki v živo ter dejaven član izvršilnega odbora 
Slovenskega društva Jožeta Plečnika na Češkem. – Knjižne prevode 
objavlja od leta 1975. V slovenščino je prevedel več knjig češkega in 
slovaškega leposlovja (T. Sedláček, P. Šrut, Balabán; P. Dobšinski, 
M. Rúfus idr.). Za mednarodno Rp. Lirikon21 je leta 2010 prevedel in 
uredil antologijo novejše slovanske poezije, za kar je na Lirikon-
festu v Velenju prejel prevajalsko priznanje Lirikonov zlát 2010 (za 
vrhunske revijalne prevode poezije XXI. st. iz slovanskih jezikov v 
slovenščino in iz slovenščine v češčino).

MPN ASK 2018 / Peter Kuhar in Lenka Kuhar Daňhelová
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Lenka Kuhar Daňhelová  (1973, Krnov, Češka) je češka pe-
snica, pisateljica, slikarka, novinarka, književna urednica in pre-
vajalka iz poljščine, slovenščine, italijanščine in francoščine ter 
organizatorka literarnih prireditev. Objavila je sedem avtorskih 
leposlovnih knjižnih del, njen prevajalski opus pa obsega pre-
ko dvajset knjižnih prevodov poezije in proze iz slovenščine in 
poljščine v češčino. Objavlja v češčini, slovenščini, italijanščini, 
srbščini in poljščini. Prevode in recenzije leposlovja objavlja v če-
ških in tujih literarnih revijah ter pri čeških založbah. Med njene 
pomembnejše dosežke lahko prištevamo tudi antologijo sodobne 
slovanske poezije v češčini in angleških prevodih (Bludné kořeny/
Wayward Roots,  360 str., izdala Univerza v Olomucu leta 2015); ki 
je mdr. vključila (na prevajalski delavnici v sodelovanju s Petrom 
Kuharjem) celo vrsto slovenskih avtorjev. – Je ustanoviteljica in 
predsednica češkega avtorskega združenja Stranou (Ob robu), ki 
od leta 2008 v historičnem mestu Beroun pri Pragi, kjer živi s sop-
rogom Petrom Kuharjem, organizira mednarodni literarni festival 
Evropski pesniki v živo, na katerem redno sodelujejo tudi slovenski 
pesniki. Je članica Društva čeških prevajalcev in izvršilnega odbo-
ra Slovenskega društva Jožeta Plečnika na Češkem ter avtorskega 
združenja DOML na Dunaju. Sodeluje z osrednjimi literarnimi re-
vijami na Češkem (Navýchod, Host, Psí víno, Protimluv idr.). – Iz 
slovenščine v češčino je knjižno prevedla pesniško zbirko Na križu 
ljubezni Josipa Ostija (p. 2003), roman Igranje Stanke Hrastelj (p. 
2015) in pesniško zbirko Ljubljana Mete Kušar (p. 2015), s predsta-
vitvenimi prevodi pa je v čeških literarnih revijah, antologijah in 
festivalnih zbornikih predstavila vrsto slovenskih pesnikov in pe-
snic (C. Zlobec, V. Taufer, M. Kušar, V. Strle, M. Kravos, P. Kolšek, 
M. Vincetič, Z. Pevec, L. Stupica idr.). – Na mednarodnem Lirikon-
festu v Velenju je leta 2013 za vrhunske revijalne prevode poezije 
XXI. st. iz slovenščine v češčino (predstavljene v festivalni antolo-
giji Rp. Lirikon21) prejela prevajalsko priznanje Lirikonov zlát.  

MPN ASK 2018 / Peter Kuhar in Lenka Kuhar Daňhelová
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Peter Kuhar in Lenka Kuhar Daňhelová sta odlična slo-
vensko-češka književna prevajalca in na Češkem že desetletje 
prizadevna organizatorja mednarodnega literarnega festivala 
Evropski pesniki v živo, na katerem vsako leto predstavita novej-
šo slovensko pesniško ustvarjalnost. Leta 2013 sta kot »dobro 
vpeljan literarni par« prevedla, uredila in izdala pomembno 
slovensko-češko antologijo novejše slovenske poezije petdese-
tih pesnikov/pesnic – S petdesetimi glasovi govorim/Padesáti hlasy 
hovořím. Sta neutrudna propagatorja sodelovanja Češke in Slove-
nije, zaslužna slovensko-češka književna posrednika oz. amba-
sadorja slovenske književnosti in jezika na Češkem.  

MPN ASK 2018 / Peter Kuhar in Lenka Kuhar Daňhelová
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FESTIVAL LIRIČNEGA IN POTOPISNEGA OBČUTJA
REZERVAT ZA POEZIJO

(www.lirikonfest-velenje.si / Čitalnica Pri pesniški duši) 

Umetnik = zadnji svobodni človek?
Poezija = sugestija

LIRIKONFESTOVO SPLETNODEBATNO 
KNJIŽEVNO OMIZJE 2018

»Vsak pesnik je pošast« 
Šalamun
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Peter Kuhar
Položaj slovenske literature na Češkem 
(refleksija)

Pot slovenske literaturo na Češko je zelo različna, ovinkasta, 
pravzaprav brez vnaprej znanega, kaj šele zagotovljenega uspeha. 
Največkrat temelji na osebni pobudi prevajalcev, njihovih odno-
sov z založniki – in predvsem na pripravljenosti, da bodo prevajali 
pro bono, v boljšem primeru za zelo nizke honorarja ali celo, da se 
mu odpovedo v korist izida knjige, da bi lahko bili poravnani stro-
ški, povezani z izidom knjige (tiskarna, oprema, delo založbe itd.). 
Predvsem zaradi opisanega zanesenjaštva prevajalcev je sloven-
ska književnost na Češkem še vedno precej vidna. Založniki na-
mreč niso pripravljeni prevzeti vsaj del materialnega tveganja za 
izdajo knjige, tako da se o tem kaj dosti niti nočejo pogovarjati, 
dokler ni prevajalec (!) poskrbel za to, da je – »finančna struktu-
ra pokrita«. Denar praviloma pride iz Slovenje, največkrat s pod-
poro Javne agencije za knjigo Republike Slovenije in Trubarjevega 
sklada. Komaj verjetno je, da bi k izidu knjige slovenskega avtorja 
prispevalo še češko Ministrstvo za kulturo. Iz teh dejstev je razvi-
dno, da je slovensko leposlovje na Češkem uspešno v največji meri 
zaradi prizadevnih prevajalcev in prevajalk ter finančne podpore iz 
Slovenije.

Kljub opisanim neprijaznim razmeram se s prevajanjem slo-
venskega leposlovja uspešno trudi kar nekaj prevajalcev. Naj ome-
nim vsaj tiste, ki so k povečanju fonda slovenskega leposlovja v 
bližnji preteklosti priložili kar nekaj pomembnih del. To so Aleš 
Kozár z devetimi naslovi, Petr Mainuš s sedmimi, Lenka Kuhar 
Daňhelová in Kamil Valšík s šestimi, Hana Mžourková pa s štirimi 
naslovi. Pomeni, da so samo ti prevajalci prispevali kar dvaintride-
set knjig! To je več kot polovica del, ta hip dostopnih na elektron-
skih straneh distributerjev in založb, ki so knjige izdale.  

MPN ASK 2018 / Peter Kuhar in Lenka Kuhar Daňhelová
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Z veliko hvaležnostjo pa se moramo Slovenci spominjati po-
kojnega Františka Benharta (1924–2006), enega od prvih dobitni-
kov mednarodne Pretnarjeve nagrade (2005) – častnega naslova 
»ambasador slovenske književnosti in jezika« na Češkem, ki je 
v češki jezik prevedel vsaj šestinsedemdeset slovenskih avtorjev, 
kakor kaže podatkovni strežnik COBISS.SI. Od leta 1990 do 2005 je 
bil »hišni prevajalec« Draga Jančarja, saj je prevedel devet nje-
govih del. Sodeč po čeških virih je Jančar od leta 1990 še vedno 
najbolj prevajan slovenski avtor – s štirinajstimi knjigami. Za njim 
sta Evald Flisar s štirimi ter Aleš Debeljak in Josip Osti s tremi pre-
vedenimi (samostojnimi) knjigami/naslovi, v zadnjih desetih letih 
izdanih na Češkem. 

Ob dokajšnji indiferentnosti založb na Češkem pa slovenska li-
teratura dobiva veliko prostora v literarnih revijah, kot so Tvar (Pra-
ga), Host (Brno) in Protimluv (Ostrava). Najboljši posrednik pa so 
literarni festivali. Mednje zagotovo sodi Mednarodni festival Evrop-
ski pesniki v živo, ki je v Knjižnico V. Havla v Pragi in na druga pri-
zorišča samo v zadnjih desetih letih pripeljal več kot štiri desetine 
slovenskih avtorjev.

Slovenska literatura je najobširnejšo predstavitev na tujem v 
vsej svoji zgodovini doživela julija leta 2012, in sicer na festiva-
lu Mesec avtorskega branja, ki ga je organizirala založba Vĕtrné 
mlýny iz Brna. Slovenija je bila častna gostja festivala, povabljenih 
pa je bilo enaintrideset slovenskih pesnikov in prozaistov, in sku-
pina prevajalcev je za njihove nastope pripravila zvečine tudi nove 
prevode. Literati so nastopali v kar v štirih mestih treh držav, na 
Češkem v Brnu in Ostravi, na Slovaškem v Košicah, na Poljskem pa 
v Wroclawu.

MPN ASK 2018 / Peter Kuhar in Lenka Kuhar Daňhelová
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Najobsežnejša antologija najsodobnejše slovenske poezije, 
doslej izdane na Češkem, pa je dvojezična antologija Padesáti hlasy 
hovořím = S petdesetimi glasovi govorim (Lenka Kuhar Daňhelová in 
Peter Kuhar, 2013). Obsega poezijo petdesetih avtorjev, zbrano iz 
knjižnih izdaj v obdobju od 2000 do 2012.

Dandanes smo kar preveč na prangerju statistike. Niti sam se 
mu nisem izognil. Kljub vsemu govorim o posebnih dosežkih, zlas-
ti ker je na Češkem in v Sloveniji prevodna literatura iz slovanskih 
jezikov na skrajnem robu založniškega zanimanja.

MPN ASK 2018 / Peter Kuhar in Lenka Kuhar Daňhelová
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Lenka Kuhar Daňhelová
Posredovanje literature in jezika v svetu brez meja? 
(refleksija)

Kakorkoli, kaže, da z našega globaliziranega sveta izginjajo 
meje, linije med državami pa da niso več tako pomembne, ker je 
svet z razmahom informacijskih tehnologij čedalje manjši. Uspeh 
mednarodnih korporacij temelji pravzaprav ne le na prehajanju in 
brisanju meja. Nastaja pa tudi nova, nasprotna tendenca, potreba 
izviti se iz brezoblične identitete globaliziranega človeka. Gre za 
iskanje in poudarjanje vsega, kar določeno skupino posameznikov 
loči od drugih, poudarjanje lastne narodne identitete ter jezikovne 
izjemnosti, enkratnosti – vse to pa zaradi težnje, da posameznik 
ne bi izgubil lastnega glasu, lastne enkratnosti, vsega tistega, kar 
ga določa, da ne bi postal zamenljiva identifikacijska številka, črtna 
koda na etiketi cenenega blaga s kratkotrajno uporabnostjo. Če opa-
zujemo le površno, se res zazdi, kakor da nekje meje res izginjajo, 
vendar hkrati na drugem koncu nastajajo nove, zaradi večjega ob-
čutka varnosti pa so dostikrat obdane z žičnatimi ovirami.

Pri vsem tem je čedalje teže vztrajati in braniti nenadome-
stljivost manjših jezikov v razmerah, kjer en sam, »velik« jezik 
sporazumevanja izriva druge jezike, tako premaguje narodne jezi-
ke ter vsiljivo zavzema zmeraj več prostora v javnosti. Saj je vendar 
svetovni cilj, da bi bili vsi sposobni medsebojnega sporazumevanja 
na zadostni jezikovni ravni! V primerjavi s prevladujočim, hege-
monističnim jezikom se ponuja vtis, da so drugi jeziki marginalni, 
»manjšinski«. Toda prav ti manjšinski jeziki so nam dali bogastvo, 
orodje, s katerim smo se naučili izgovarjati prve besede, pisati prva 
sporočila, celo peti pesmi, čutiti in izpovedovati ljubezen, izražati 
svojo ne-moč, veselje ali žalost.

Skratka, to je naš materni, prvi jezik, v katerem smo zmožni 
doživljati in avtentično izražati svojo intimiteto; to je jezik, ki ga 

MPN ASK 2018 / Peter Kuhar in Lenka Kuhar Daňhelová
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najgloblje čutimo in doživljamo. Upam si reči, da bo tako ostalo tudi 
potem, ko bo v naša življenja povsem posegel drugi jezik, pa čeprav 
ga bomo brez predsodkov in zadržkov sprejeli v svoj svet in bomo 
dovolili, da nas bo bogatil. Vedno pa se bo dogajalo, da si bomo mo-
rali kdaj vendarle kaj prevesti, prenesti v svoj prvi jezik, pa najsibo 
dobesedno ali da bi primerjali kontekst, zato da bi razumeli situaci-
jo, tematiko, šalo ali kaj drugega.

Naša izkušnja z jezikom, otipavanje sveta z njegovo pomočjo, 
posredovanje naših izkušenj drugim, poskusi, da bi navezali globljo 
komunikacijo z drugimi, je v najvišji  meri osebna zadeva. Za vsake-
ga med nami ima lastno težo in priokus, ker je vsakemu pomembna 
na drugačen način. Kako bomo ohranjali svoj jezik, svoj glas, da ju 
ne bi izgubili, je v bistvu odvisno od vsakega med nami. Na enak na-
čin naj bi ta skrb delovala tudi na vseh ravneh, ki naš polis upravlja-
jo, torej tudi na ravni države, ki lahko našo zavzetost bodisi podpira 
ali pa jo iz najrazličnejših razlogov ignorira, celo tepta v prah.

Mislim, da pogled na kulturo na Češkem in v Sloveniji ne ponuja 
najboljše primerjave med obema državama. Sistemska in za dvomi-
lijonsko Slovenijo zelo dobra podpora literature in kulture nasploh 
je nedolgo tega še lepo delovala. Nasprotno pa je na Češkem, ki šteje 
deset milijonov prebivalcev, podpiranje žive kulture zelo ubogo, in 
to v državi, ki samo sebe vidi kot kulturno velesilo.  

Upravičeno je mogoče ugovarjati, da so se razmere v Sloveniji 
med tem spremenile na slabše. Kljub temu je verjeti, da bo slovenska 
kultura še dolgo živela iz konjunkture, ki je nastala zaradi dolgole-
tne in sistemske državne podpore, namenjene kulturi. Kultura si je 
na Slovenskem pridobila visok status in beseda »umetnik« še nima 
slabšalnega pomena. 

MPN ASK 2018 / Peter Kuhar in Lenka Kuhar Daňhelová
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Toda v Češki republiki, ki je dolgo veljala za kulturno zelo raz-
vito državo, se bo kultura še dolgo pobirala s tal zaradi upada, ki je 
posledica dolgoletnega zanemarjanja in marginaliziranja vseh pod-
ročij kulture. Kdor se vsaj malo spozna na sedanje razmere, bo vedel, 
da ne pretiravam. Naša slava se vzpenja k zvezdam samo zato, ker 
še vedno črpamo iz preteklosti. K institucionalni podpori literature 
v obeh državah sem se ozrla samo zato, ker po svoje zrcalita po-
membnost, kakršno ena ali druga država daje literaturi in s tem po-
sledično kulturi v celoti. 

Vse to se dogaja v obdobju neverjetnega razvoja informacijskih 
tehnologij, katerih zmogljivost in hitrost že kar frenetično pospe-
šuje in zgošča tudi našo medsebojno komunikacijo – pravzaprav jo 
celo poenostavlja, siromaši in nivelizira.  

Ne skrbi me za narodne jezike. Prej bi rekla, da se bojim za jezik 
sam. Saj je vedno pogosteje nadomeščan s podobo. Kajti za naš svet 
je značilna kultura slike, ki je poenostavljena v klip, v slikovno zna-
menje, piktogram ali na infantilne »emotikone«, smejčke.

Dokler svojega mišljenja mi sami ne bomo osiromašili na gola 
gesla in dokler ne bomo sprejeli komunikacije, ponujene v okrajša-
vah, piktogramih in smejčkih, ki da izražajo naše razpoloženje in 
čustva, se nam ni treba bati niti za naše male jezike. Kajti ob trudu, 
da bi kar najnatančneje ubesedili naše misli ter se potrudili poiskati 
pravi način in izraz, bo lahko dolgo živela tudi volja za ohranitev 
narodnega jezika. 

In ne nazadnje – dokler bo živela ena sama samcata oseba, ki 
bo jezik gojila tako skrbno, da človek v njem ne bi izpuhtel v nič in 
se svet porušil vase, tako dolgo ne bomo izgubljeni.

MPN ASK 2018 / Peter Kuhar in Lenka Kuhar Daňhelová
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FESTIVAL LIRIČNEGA IN POTOPISNEGA OBČUTJA
REZERVAT ZA POEZIJO

(www.lirikonfest-velenje.si / Čitalnica Pri pesniški duši) 

Kdaj se pesem začne in kdaj konča, 
če se sploh konča (in sploh začne)?

LIRIKONFESTOVO SPLETNODEBATNO 
KNJIŽEVNO OMIZJE 2018
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FESTIVALNE NAGRADE IN PRIZNANJA 2018

AKADEMIJA POETIČNA SLOVENIJA

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 festivalni antologiji Rp. Lirikon21

PREJEMNIKI 2007–2018 

2007
2008 
2009
2010 
2011 
2012
2013
2014
2015 
2016
2017

2018 

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

– Maruša Mugerli Lavrenčič (SI)
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Ustanova Velenjska knjižna fundacija 
Mednarodni Lirikonfest Velenje 2018 / XVII. medn. književno srečanje

Akademija Poetična Slovenija

večletna glavna pokrovitelja

Mestna občina Velenje
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije 

podeljujejo

SLOVENSKI KNJIŽEVNI PREVAJALKI  

Maruši Mugerli Lavrenčič

Lirikonov zlát 2018
za vrhunske revijalne prevode 

iz novejše slovenske poezije XXI. st. v nemščino 
(pesmi Petra Semoliča in Maje Vidmar), 

predstavljene v festivalni antologiji Rp. Lirikon21 (2018), 
ter za večletni prevajalski prispevek k Mednarodnemu

Lirikonfestu Velenje (med 2007 in 2016 izkazano v festivalnih 
antologijah Rp. Lirikon21 z objavami vrhunskih prevodov nemške 

in italijanske poezije XXI. st. v slovenščino).

MEDNARODNO 
FESTIVALNO-REVIJALNO KNJIŽEVNO PLAKETO 
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           O prevajalki 

Maruša Mugerli Lavrenčič (1978) je literarna komparati-
vistka in nemcistka, pesnica in književna prevajalka. Njene pesmi 
so bile objavljene v različnih slovenskih literarnih revijah. Prevaja 
iz nemščine in italijanščine. Je članica DSKP. Samozaposlena v kul-
turi živi in ustvarja v Goriških brdih. 

Za vrhunske revijalne prevode nemške in italijanske poezi-
je XXI. st. v slovenščino (Jan Wagner, Friederike Mayröcker, Ann 
Cotten, Steffen Popp, Marion Poschman, Monika Rinck; Elisa Bi-
agini in Anna Toscano), med letoma 2007 in 2016 predstavljene v 
festivalnih antologijah Rp. Lirikon21, je bila petkrat nominirana za 
prevajalsko priznanje Lirikonov zlát.

Lirikonov zlat 2018 / Maruša Mugerli Lavrenčič
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Maruša Mugerli Lavrenčič 
Z brega na breg
(refleksija)

»Ampak naj si bo v Benetkah ali na papirju, mostovi so edini načini 
premika v novo dimenzijo, zato da presežem angleščino, zato da prispem 
drugam. Vsak stavek, ki ga napišem v italijanščini, je majhen most, ki ga 
moram najprej zgraditi in nato prečkati. Pri tem sem omahljiva, a ven-
dar me žene stalen, nerazložljiv impulz. Vsak stavek me, tako kot vsak 
most, vodi iz enega kraja v drugega. Pot je netipična, zapeljiva. Je nov ri-
tem. Medtem sem se skoraj navadila.« (Jhumpa Lahiri: In altre parole)

Jhumpa Lahiri je večkrat nagrajena avtorica bengalskih kore-
nin, ki piše v angleščini, leta 2015 pa je izdala svoje prvo delo v 
italijanščini, v katerem je opisala svojo izkušnjo »ljubezni na prvi 
pogled«. Že v mladosti se je zaljubila v italijanski jezik in z leti je s 
pomočjo učiteljev, slovarjev, italijanskih literarnih del in selitvijo v 
Italijo vanj prodrla do te mere, da je postal tudi jezik njene litera-
ture.

Čeprav je podoba prevajalca kot graditelja mostov med jeziki in 
narodi že precej izrabljena, bi prevajanje vendarle lahko opisali kot 
hojo čez most. Pri prevajanju v materni jezik je most kolikor toliko 
trden, tu in tam se sicer zaziba, vendar ima ograjo, katere se lahko 
ob vsakem močnejšem nihaju oprimeš. Nasprotni breg je včasih do-
kaj blizu, drugič nekoliko bolj oddaljen, tu in tam pa zavit v meglo, 
tako da se zdi neskončno daleč. Most je velikokrat povsem položen, 
spet drugič se vzpenja, včasih tako zelo, da se je treba vrniti na breg 
in vzeti zalet, če hočeš priti na drugo stran.

Most, ki vodi v drugi smeri, iz maternega v tuj jezik, ni niti 
približno tako trden. Pravzaprav ga velikokrat sploh ni in takrat pred 
teboj zazija praznina. Če je nasprotni breg dovolj blizu, se morda 
lahko odrineš in jo skušaš preskočiti, vendar se ti poskusi velikokrat 

Lirikonov zlat 2018 / Maruša Mugerli Lavrenčič
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končajo s padcem v vodo ali celo globok prepad. Brvi, ki vodijo na 
drugo stran, so običajno tako ozke, luknjaste in majave, da moraš 
med hojo po njih z iztegnjenimi rokami loviti ravnotežje ali se celo 
plaziti po vseh štirih. Včasih med potjo omagaš ali pa ti zmanjka po-
guma, in takrat ti ne preostane drugega, kot da se obrneš in se vrneš 
na izhodišče. Nemalokrat potem tam tudi ostaneš, seveda dokler ne 
najdeš mesta, na katerem bo pot na drugo stran lažja.

Na drugi breg najlaže prideš takrat, ko si izhodišče, mesto, s 
katerega boš krenil, lahko izbereš sam. Paradoks hoje čez most pa je 
v tem, da je svet, ki ga najdeš na drugi strani, skoraj na las podoben 
prvemu. To pomeni, da enako diši, je enakih barv in enakega okusa, 
na enak način boža tvojo kožo, ima enak ritem, podobno zveni …

 

Lirikonov zlat 2018 / Maruša Mugerli Lavrenčič
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FESTIVAL LIRIČNEGA IN POTOPISNEGA OBČUTJA
REZERVAT ZA POEZIJO

(www.lirikonfest-velenje.si / Čitalnica Pri pesniški duši) 

Potopis in resnica: 
ali vsi popotniki lažejo?

Potovanje kot metafora?

LIRIKONFESTOVO SPLETNODEBATNO 
KNJIŽEVNO OMIZJE 2018
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FESTIVALNE NAGRADE IN PRIZNANJA 2018

Vseslovensko / knjižnopotopisno

KRILATA ŽELVA

častna književna nagrada 
za najboljši slovenski knjižni potopis 

preteklega leta   

NOMINIRANI SLOVENSKI KNJIŽNI POTOPISI V LETU 2018 

Borut Korun: Zadnji inkovski zaklad (Celjska Mohorjeva družba, 2017) 

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

Aleš Šteger: Na kraju zapisano 6: Solovki, Rusija, 19. 7. 2017
                                                                              (Beletrina, 2017)   
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FESTIVAL LIRIČNEGA IN POTOPISNEGA OBČUTJA
REZERVAT ZA POEZIJO

(www.lirikonfest-velenje.si / Čitalnica Pri pesniški duši) 

Tanka meja med potopisom 
in umetniško literaturo?

Popotniška literatura 
in družbena omrežja?

So blogi ubili knjižne potopise?

LIRIKONFESTOVO SPLETNODEBATNO 
KNJIŽEVNO OMIZJE 2018
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Ustanova Velenjska knjižna fundacija / Čitalnica Pri pesniški duši
Mednarodni Lirikonfest Velenje 2018 / XVII. medn. književno srečanje
 Akademija Poetična Slovenija

večletna glavna pokrovitelja

Mestna občina Velenje
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije 

podeljujejo

SLOVENSKEMU PISATELJU – POTOPISCU

Draganu Potočniku

krilata želva 2018 
ČASTNO KNJIŽEVNO NAGRADO 

za najboljši slovenski knjižni potopis 
preteklega leta (2017):

PESEM ZA SININ DŽAN
(Založba Pivec, 2017)



50 Osebni fotoarhiv



51

O avtorju nagrajenega knjižnega potopisa  

Dragan Potočnik  je pesnik, pisatelj, svetovni popotnik, zgo-
dovinar, doktor znanosti in univerzitetni profesor. Širša javnost ga 
pozna kot poznavalca zgodovine neevropskih narodov. Bil je prvi 
slovenski univerzitetni profesor, ki je gostoval na Univerzi v Esha-
fanu (2008/2009), kasneje pa je bil gost še na univerzah v Etiopiji, 
Zimbabveju in Ugandi. Je avtor več znanstvenih monografij (mdr. o 
Aziji in Iranu; kulturnem dogajanju v Mariboru med letoma 1918 in 
1941; zgodovinskih okoliščinah delovanja generala Rudolfa Maistra 
na Štajerskem, Koroškem in Prekmurju idr.), številnih člankov in 
esejev ter soavtor srednješolskih učbenikov za zgodovino. Pripravil 
in organiziral je vrsto razstav, simpozijev in prireditev ter napisal 
pet leposlovnih knjig (poezija, proza, potopisje): pesniške zbirke 
V ritmu menjavanja noči (1992), Sebil (2006), Šahrah (2012), zbirka 
potopisov Zgodbe z afriških in azijskih dvorišč (2011) ter potopisni 
roman Pesem za Sinin džan (2017). Za ustvarjanje na področju hu-
manizma in literature je prejel Glazerjevo listino (2008).  

O nagrajenem potopisu  

Pesem za Sinin džan, potopisni roman Dragana Potočnika, 
izdan leta 2017 pri Založbi Pivec, je Potočnikov prvi »potopisni« 
roman. V njem avtor predstavlja Iran, eno od držav, v katero se 
vedno znova rad vrača. Na prvi pogled se zdi, da gre predvsem za 
ljubezensko zgodbo nesojenih ljubimcev Amirja in Sinin, ki jima 
življenje pošlje številne prepreke. Vendar pa ta poetičen in mističen 
roman s svojo kompleksno narativno strukturo sega tudi v druge 
žanre: zgodovinski (iranska revolucija leta 1978/1979) in predvsem 
potopisni roman, saj Amir svojo življenjsko zgodbo pripoveduje 
slovenskemu pesniku, filozofu in svetovnemu popotniku, ki bi lah-
ko bil tudi avtorjev alter ego. – Potočnik s filigransko natančnostjo 

krilata želva 2018 / Dragan Potočnik
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prepleta tri zgodbe in pred bralci poznavalsko razgrinja Iran, nje-
gova mesta, zgodovino, religijo, kulturne običaje in družbo, ne da 
bi ob tem kadarkoli postal suhoparen. Lahko bi rekli, da gre v tem 
primeru za trojno potovanje: potovanje v tradicionalnem smislu, 
potovanje k samemu sebi in potovanje k ljubezni. Vanj so vloženi 
poezija avtorja in nekaterih perzijskih pesnikov ter filozofski trak-
tati, ki nadgrajujejo strukturo in prispevajo k občutku avtentičnosti. 

Slovenski kulturni prostor je s tem enkratnim Potočniko-
vim romanom pridobil dragocen košček v mozaiku vrhunske 
potopisne literature. 

(Urška Zupančič, predsednica žirije »krilata želva 2018«)

krilata želva 2018 / Dragan Potočnik
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ZAKLJUČNA DELA 
V POEZIJI XXI. ST.

REZERVAT ZA POEZIJO
POETRY  RETREAT

Festival liričnega in potopisnega občutja
Festival of Lyrical and Travelogue Sensibility
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Ustanova Velenjska knjižna fundacija / Čitalnica Pri pesniški duši
Mednarodni Lirikonfest Velenje 2018 / XVII. medn. književno srečanje
 Akademija Poetična Slovenija

večletna glavna pokrovitelja

Mestna občina Velenje
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije 

podeljujejo

SLOVENSKEMU PISATELJU – POTOPISCU

Alešu Štegru

krilata želva 2018 
ČASTNO KNJIŽEVNO NAGRADO 

za najboljši slovenski knjižni potopis 
preteklega leta (2017):

NA KRAJU ZAPISANO 6: 
SOLOVKI, RUSIJA, 19. 7. 2017

(Beletrina, 2017)
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O avtorju nagrajenega knjižnega potopisa  

Aleš Šteger (1973, Ptuj; živi v Ljubljani, kjer je študiral pri-
merjalno književnost in nemščino); pesnik, pisatelj, esejist, knji-
ževni urednik, prevajalec in popotnik. Je soustanovitelj založbe in 
knjižne zbirke Beletrina, kjer je zaposlen kot programski direktor in 
odgovorni urednik humanistične zbirke Koda. Je soustanovitelj in 
umetniški vodja mednarodnega pesniškega festivala Dnevi poezije 
in vina na Ptuju (poprej Medana). Napisal je šest pesniških zbirk (za 
odrasle): Šahovnice ur (1995), Kašmir (1997), Protuberance (2002), 
Knjiga reči (2005), Knjiga teles (2010), Nad nebom pod zemljo (2015); 
izbrane pesmi: Arhiv (2013); potopisni roman po Peruju Včasih je ja-
nuar sredi poletja (1999), knjigo kratke proze Berlin (2007), zbirko 
esejev S prsti in peto (2009), povest za otroke in odrasle Kurent (2015), 
romana Odpusti (2014) in Neverend (2017) ter serijo potopisnih esejev 
Na kraju zapisano (2012–2017). Iz nemščine in španščine je v sloven-
ščino prevedel izbore pesmi G. Benna, M. Donhauserja, P. Huchla, 
P. Neruda, I. Bachmann, D. Grünbeina, O. Orozco, C. Valleja idr. V 
zadnjih 20 letih se je udeležil preko 400 branj, festivalov in sim-
pozijev v preko štiridesetih državah. Z več kot trideset prevedenimi 
knjigami in številnimi tujimi in slovenskimi književnimi nagradami 
je mednarodno eden najbolj prepoznavnih slovenskih avtorjev. Za 
umetniško ustvarjanje je mdr. prejel Veronikino in Rožančevo nag-
rado, v Makedoniji nagrado književno žezlo, v ZDA nagrado BTBA, v 
Franciji odlikovanje vitez reda umetnosti in leposlovja; je redni član 
Nemške akademije za jezik in pesništvo. 

O nagrajenem potopisu  

Na kraju zapisano 6: Solovki, Rusija, 19. 7. 2017, potopisni 
esej Aleša Štegra, izdan leta 2017 pri Beletrini v seriji Štegrovih 
potopisnih esejev Na kraju zapisano, ki nastajajo (s knjižnimi ob-

krilata želva 2018 / Aleš Šteger



58

javami) od leta 2012, odkar avtor enkrat letno v izbranih mestih 
po svetu izvaja t. i. pisateljske performense. Prvi je bil izveden leta 
2012 v Ljubljani, drugi v Fukushimi na Japonskem (2013), tretji v 
Ciudad de Mexico v Mehiki (2014), četrti v Beogradu v Srbiji (2015), 
peti v Kochiju v Indiji (2016) in šesti leta 2017 v ruskem mestu So-
lovki, kamor je avtor odpotoval in imel 24 ur časa, da svoje vtise in 
razmišljanja strne v »na kraju zapisan« esejističen zapis, po na-
čelu manj je več. Vsebina zaradi dolžine/krajšega obsega besedila 
ne krni kvalitete. Rezultat so poetično introspektivna, a analitična 
in kritična razmišljanja, ki bravurozno orisujejo življenje navadnih 
ljudi na stigmatiziranem kraju, ki je bil nekoč največji ruski gulag. 
Med besedilo so vstavljene tudi barvne fotografije, ki dopolnjujejo 
vsebino in bralcu pomagajo, da si lažje ustvari podobo o mestu. 

Šteger je s tem zapisom – in s sorodno erudicijo ter intuicijo 
v predhodnih petih »na kraju zapisanih« stvaritvah edinstvene 
serije kratkih potopisov – ustvaril vrhunski pesniški potopis, ki 
ta žanr v slovenskem kulturnem prostoru oz. novejšem sloven-
skem potopisju dviga na (estetsko) višjo raven.  

(Urška Zupančič, predsednica žirije »krilata želva 2018«)

krilata želva 2018 / Aleš Šteger
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International poetic horizons

MEDNARODNA
PESNIŠKA OBZORJA

(15)

Panorama izvirne in prevedene 
evropske poezije XXI. st. (2018)

LIRIKON(FEST)OVE DEGUSTACIJE
IZBRANE POEZIJE
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IZVIRNA 
SLOVENSKA POEZIJA 

XXI. ST.

Osojnik
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Iztok Osojnik

Deset izbranih pesmi 

(1951)

(iz avtorjevega desetletnega pesniškega opusa v XXI. st.)

Izbrala 
URŠKA ZUPANČIČ

Iz desetletnih vrhuncev slovenskih pesniških opusov XXI. st. 
(velenjica - čaša nesmrtnosti 2018)
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Viktoria dance 

1

Politika je srce pesmi, je njena cvetoča sliva.
Je splošna likvidacija odvečnega. Kaj zdrži metlo,
ki čisti stavke? Ne vem, prebiti se moram iz totalnega čiščenja
možganov proti plamenu, ki oživi misli.
Komu koristijo te kepe obupa,
ki se mi kotalijo po goltancu? Meni ne. Dol me vlečejo,
otežujejo dihanje. Naučiti se je treba hoditi po vakuumu.
Po ječi, zaklenjeni pokrajini. Kako se hodi po
pokrajini z rešetkami? Zaklepa jo nekakšen imperativ: molčati!
Ko človek molči, je dosežen. Torej NE molčati,
ampak biti slišan. Stopiti do drugega, do jetnika na drugi strani rešetke.
Po tipkovnici udarjati v morsejevih znakih. Toda ne tri kratke tri dolge
tri kratke. Nasprotno, izostriti kriterije tišine, obrezati bonsaj.
Zavedati se prihoda nove ledene dobe, naučiti se zakuriti ogenj
pri minus trideset. Obesiti lonec. Kuhati morsejeve znake,
jih zavreti, napraviti morsejevo juho z rezanci in zemljevidom terorja.
Ledena doba je zmagoslavje terorja. Novi kanclagerji so 
                                                           / postavljeni v dušah.
Interniranje. Zima, lakota, eksterminacija. To je čas, v katerem živim.
Pomembno je preživeti. Človek, piši, preživi.

(iz zbirke Izbrisano mesto, 
Center za slovensko književnost, 2010)
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Začetek II

Ethos pomeni soočenje z zlom. Pesem za zajtrk, pesem za kosilo,
pesem za večerjo. Sivina jutra nad morjem, ki kovinsko oblizuje 
                                                                                        / zapuščeno
plažo. Spominjajočo na dovoz kamionov. Dobro je ujetnik zla.
Nisem razumel in sem vztrajal pri primarni zli naravi človeka,
vendar je stvari treba postaviti drugače. Ne glede na to, kakšna je
primarna narava bitja, ki iz okolice jemlje snovi,
je človeško vprašanje vezano na primarno soočenje z zlom
in ne na sklicevanje na dobro. Dobrega ni, ker je dobro samo v odnosu
do zla. Bog je morebiti dober, toda kot tak se lahko pokaže šele v
delovanju in izničevanju zla kot tančice, ki dobro naravo naše 
                                                                                 / vsakdanjosti
zastira z žarki bolečine in nepravičnosti. V dvojici zlo-dobro je zlo tisto,
do česar se je treba jasno opredeliti v vsakdanjem vedenju.
Teža odločanja v tisočerih rokavčkih reke, ki se izliva v ravnini,
predstavlja stalnost soočanja s samim seboj. Kaj je sprejemljivo, 
                                                                                             / do kam,
kakšno vlogo igramo v kolektivnem zlu, kako se temu iztrgati?
Pesem za zajtrk, za kosilo, pesem za večerjo in poobedek.
Človeku za računalnikom teče iz nosa. Na televizijskem ekranu
se v neposredni bližini nosa pozibava gol popek dekleta,
ki poje, da bi me rada pojedla. Zelene oči televizije,
ki je noč spremenila v mesečino akvarija. Toda ethos je še nekaj 
                                                                                            / drugega,
je stanje izstopa iz pasti dobrega in zla. Človek ne počne dobrih dejanj
zaradi potrebe ali dolžnosti po dobrem ravnanju, ampak zaradi
eksistencialne natančnosti. Ethos ni moralni imperativ,
ampak eksistencialno stanje, rezultat delovanja človeka,
ki se izpostavi. Človek sleče svoje metafore in v vsakdanjosti 
                                                                                   / kolektivne
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blaznosti (ali dolgčasa) odkrije tiste razpoke za miganje z brki, 
ki se ga oživi v ethosu. Ethos je kri v žilah, je lok giba z roko.
Čemu ta bes?
Udarec klavirskega kladivca po struni zamaje zrak. Zvenenje strune
v globini velikanske kotanje pod Mosorjem. Atenski spomini. 
                                                                                  / Spomini iz
hotela Lav. Danes je sobota, tretjega junija. Treba je oddati faks za hotel
President v Dubrovniku. Borut ima tumor, velik kot frnikula, vendar 
ga je mogoče odstraniti. Bog in ethos, to sta dve različni stvari. 
                                                                                             / Sodim
zaradi ljudi, ki so si prilastili avtoriteto Cerkve in
govorijo v njenem imenu. Biti škof je močna droga. 
Pesem za zajtrk, za kosilo in dve pesmi za večerjo.
Sahara je puščava. To je pesem za Jureta Detelo. 

(iz zbirke Izbrisano mesto, 
Center za slovensko književnost, 2010)

Iz desetletnih vrhuncev slovenskih pesniških opusov XXI. st. / IZTOK OSOJNIK 
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*** natančno se spomnim trenutka
ko sem se odločil, da bom pisal
sedeli smo pri sokolu, nekateri so zdaj ugledni avtorji
o njih nimam nič boljšega mnenja, kakor takrat
že takrat sem dvomil, niso me prepričali, pa če
so si še tako vihali brke
mislim, da smo govorili o samomorih
in odločil sem, da ne bom naredil samomora
temveč raje pisal
je bila odločitev resna, sem se odločil s srcem
ali kar tako, ker je treba v življenju nekaj početi
se odločimo v trenutku, ali obstaja odločilen obrat, die kehre
nenadoma počneš to, kar si počel že od začetka
že od nekdaj neuspešno, dojameš nesmisel
nekaj te zanima samo na sebi, nekaj te žene (ali vsaj vleče)
(in kar naj bi me gnalo tudi sedaj)
ne vem, odločitev, ki je nisem izrekel, ni bila stoodstotna
ampak na silo, zaradi sentimentalizma in patetike trenutka se je bilo
na videz treba odločiti, ni me zadelo, v ustih sem čutil kisel okus
zelja, ki ni dobro fermentiralo
nisem bil prepričan vase ali navdušen
do takrat sem že nekaj časa pisal, a vse skup ni bilo nič vredno
to počnem še danes. morda ljudje to čutijo
mojo zlaganost, morda to ni prava beseda, boljša je nejasnost
po vseh teh letih in objavljenih knjigah bi človek mislil
da sem se izpilil, vendar kot pričajo pesmi, ki sem jih napisal ponoči
ni tako, vedno znova se moram boriti za iskrico
za pobesnelost vulkana in nadzor nad njim
potem pa me čaka dolga pot navzdol
utiriti svoje peščene viharje, vulkane in izbojevane zmage

Iz desetletnih vrhuncev slovenskih pesniških opusov XXI. st. / IZTOK OSOJNIK
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na enotirno progo trnovo-ljubljana
vedno z omlednim okusom v ustih
a dobro je, da se takrat nisem odločil za samomor
vsekakor sem boljši pisec kot mrtvec

(iz zbirke *** asterisk, 
KUD France Prešeren Trnovo, 2011)
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hamstead heath

vetroven dan, mimo cerkve, in ne da bi vedel
zelo blizu žalostnega groba karla marxa
morda je pametno ne obujati spominov
potem navzdol, skozi park in postanek pred tablo
z zemljevidom, na katerem si človek poišče
pot. henry moore na vrhu travnika
zeleno, rumeno, rjavo, rdeče, posušeno
dva gingerala, prosim. pihalo je, spomnim se grmovja in ovijalk
vzpenjale so se po zidu iz rumene opeke. oranžni
cvetovi, premražene trobente, so se
pozibavali v kratkih, sunkovitih ritmih
zardela lica, stiski rok čez mizo, počasno padanje večera
in potem high road, v dolgih, neenakomernih vzpetinah
za dolgimi zidovi, ali nižje spodaj, spomnim
se cerkve in bolnišnice, na drugi strani nekakšen kampus
kruh v vrečki za tri funte, knjigarna tu, tesco malo dalje
nenadoma se je promet povečal, mrak je ta del mesta
odel v puhasto meglo, zelena luč v podhodih je ustvarila
vtis napačno osvetljene fotografije na fuji filmu
zdaj bi rad kričal, na google earth z orokavičeno  puščico
drsam po sledeh v travi, ki so jih zapustili koraki in zakril veter
pobeljen stebriček, modra vetrovka, zelena griva travnika
na stebričku so bile napisane tri naloge za bodočnost
nauči se jezika, opravi šolo, daj se dol
na vrhu so spuščali zmaje z divjimi sunki deskarjev z jadri
nižje, med vejami prevrnjenega hrasta vlažen vonj jeseni
v senci fotografije brez očal
nekdo mi je izpraznil telo in dušo odpeljal v suhi dok
a je pozabil pustiti naslov ali telefonsko številko
na srečo ima mojo številko
a telefon molči

(iz zbirke *** asterisk, 
KUD France Prešeren Trnovo, 2011)
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Č

sm mel en dobr začetn verz o smrti in neki
k bi se lohk dobr razvil v eno super pesem, pa še bi se skladu
z oficielnim imaginarijem zahodnoevropske poezije o smrti in lubezni
in take reči. Odnosi med ljubimci, eno uro ljubljenja,
da se napiha mal svobodenga lufta,
pol pa bl psihološke zadeve, faks in te reči. Metafore se kotalijo
kokr kreda, dokler ne stopeš najno, ampak to je že bl usoden,
nujen rabem kufe, k sem ga pustu v klet, k sm nasliku tista dva 
                                                                                           /zamorca
s psom in ribiško mrežo. Občutm pomankajne strasti,
ker so vsi modeli odpovedal,
razblinel so se, možnosti so dosegle točko neč realizacije,
razmere dosežejo vrhunc, pol pa sledi še ena stopnja, 
                                                          / transcendentalna,
balonček se razpoč, zasijejo zvezde, tle je mel kant prou, ampak so
mataforičen rečen skrajno hladne, neodzivne, in si aut.
V kotu delavnice ležijo vile z odlomljenim ročajem,
vsakdanji dogodki, škoda, k se mi je un verz izmuznu,
bi bila to čist drgačna pesem, precej bolj svetovnozakladniška. 

(iz zbirke Kosovel in sedem palčkov, 
KUD Police Dubove, 2015)
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* * *

ČE JE ČLOVEK PREVEČ PAMETEN
JE NJEGOVA POEZIJA ZAENDREK
POEZIJA POMENI GIBANJE
GREŠ PO CESTI, SKOČIŠ NA AVTOBUS
BICIKEL POD ZADNJICO
IN VETER NA PLEŠASTI GLAVI
kdo za vraga mi je pritisnil tipko za velike tiskane črke
ljubiti bralca, ker je od njega odvisna moja pokojnina
popolnoma napačno naravnani možgani, okvirji slik
za katere mislim, da niso okvirjene, pa so
človek sede na stol, ampak dirka se odvija dalje, vsak dan
te vesolje obstreljuje z opravki in zahtevami
jaz pa nekam hrepeneče gledam na dva hriba, onega v daljavi
in tega pod brado in sem
z wd 40 pošprical nož, da ga lahko sploh odprem. Še vedno vem,
brienz, ob jezeru, trgovina s švicarskimi artikli za turiste. Oblak 
                                                                / na gori, parnik na jezeru,
nekaj ovinkov in navzdol proti luzernu, tako domače,
ampak vmes je preteklo osemnajst let
obiskali smo tudi skansen, ki se mi je zdel brezveze, ampak dan 
                                                                                             / je treba
popestriti s kakšnimi postajami, če že prodajaš
kilometre vožnje. Pilatus, porabil sem dve minuti, da sem 
                                                                      / v glavi izbrskal
bedasto ime te gore z zobato železnico in tuneli
švicarskega letalstva vred. Zdaj me čaka razmišljanje o etiki 
                                                             / bodhhisatve. Včasih se
mi zdi, da je poezija živi plod dolgočasja. Počasi se spušča večer,
še en zapravljen dan, kar se tiče brezdelja,
če pa pomislimo, kaj vse sem opravil danes z ritjo na stolu,
bi jih vsaj 12 začudeno pogledalo v objektiv kamere
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in vzdihnilo, ko bi bila jaz tako pridna. Poznam več modelov
svobode, tale je manj prepihan in v duhu začetne misli precej
zbit, spominjajoč na zdravo stolico
kakega ljubitelja kislega mleka in rženega kruha, to pa zagotovo 
                                                                                          / jaz nisem. 
In vsakovrstna nenadna povabila na konference in potem 
                                                              / formularji, v katere
vpisuješ sinopsise, kakor da se bo kaj posebnega zgodilo. Biti eden od
objavljenih teoretikov praznega blebetanja,
broditi po odpadlem listju,
veter potegne pod steno in prinese vonj po gobah, a raje bi,
da se mi v obraz zabodejo kristalčki ledu
na vzponu nezavedne samote
saj to ni nič posebnega,
rad imam mraz
želim si, da bi bila moja poezija
goli mraz 

(iz zbirke Kosovel in sedem palčkov, 
KUD Police Dubove, 2015)
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* * *

Pozorno uredniško branje izloča pesem za pesmijo.
Nekoč se je zdelo, da nekaj vrši v
krošnji bonsai drevesca,
ki se krči,
cak, vejica proč, in še ena,
in zdaj malo manj vrši,
brišemo uvele duhovite vrstice,
tu vrstica tam vrstica,
in cak, pesem ven, tole vršanje ven,
tole nedotaknjeno spodaj, trdo kamnito gmotico
najbolje izločiti, preden zasmradi Gostilnico Pri
gospej račji nožici, pesem, v kateri ni nič završalo,
ne prah smrti ne srečna nevednost. 

(iz zbirke Hamlet, LUD Literatura, 2016)
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* * *

Ni dvoma, tale dežela,
relikt fevdalnega terorja.
Tamle stopa fant v
duhovniški kuti.
Modernizirana retorika
mladega homoseksualca,
ki se javno bori proti
homseksualizmu,
ker to od njega zahteva
njegov homoseksualni
pedofilski izprijeni
magister.
Družina
je neusahljiv finančni vir,
je rekel v intervjuju
na radiu Ognjišče.
Zamislite si, da starši ne
plačujejo več dajatev
pri krstu,
zakramentih, poroki in
smrti. Človek človeku
enak blasfemija.
Bog in župnik nista enaka
vaškemu učitelju ali
komunistični zalegi otrok
brezposelnih
rudarjev. Nadškof se pelje
v nissanu z rdečo streho. 
Dobri Jezus
je hodil peš in jahal osla,
in prav tako njegova mati,
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ki je otroka prinesla kot
doto v zakon. 
Nič bolj ne navduši
katoliškega izprijenca kot
skrajno sprevračanje
stvari na glavo. Družina,
ta obsceni ponaredek iz
19. stoletja,
sveta celica
potlačenega nasilja,
produkt dogmatične
hipokrizije, razveseljuje
Slovenca, ki komaj diha
od ksenofobije in
sovraštva,
vplačati je treba za nov traktor,
nov šotor za seno, nov
štirikolesni pogon.
Nenajavljeni župnik
modruje pri večerji:
Janez, za streho bova
dala 300 evrov,
za župnišče 200 evrov.
Kmalu
bomo začeli zidati svojo 
šolo, spravi kaj na stran.
Bog blagoslovi vašo juho,
teta,
ti, hči moja, pa si satanova
priležnica, štirideset let,
neporočena,
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le kaj ti je treba siliti v
tujino,
kmetija potrebuje deklo,
mati ne bo več dolgo,
pa v cerkev pridi, pomit,
pomest božji hram, pa še
v zakristijo pridi,
boš v živo spoznala,
no, na tem bomo še delali,
je bilo rečeno
na dnu pesmi,
in kjer je dno, je tudi
pesek 

(iz zbirke Hamlet, LUD Literatura, 2016)
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1.

Ko slišim tvoj glas, Jure,
se živo spomnim,
kako si skakal pri Brejcih.
Plesala sva v norem transu,
verjetno malce pijana, še verjetneje,
da ne. Bila je ena tistih noči
z začetka življenja dveh avtsajderjev,
čeprav sva že globoko zagazila
v džunglo poezije.
Zavistno in poželjivo so naju opazovali
iz naslonjačev ob stenah.
Ampak tega smo se takrat zavedali
samo na pol,
strast, ki se je razdivjala, je
šele pozneje vse temeljito zapletla.
Zdaj so večinoma že vsi pokojni,
midva pa še vedno divje skačeva,
dolgolasa, shujšana favna
z zeleno krono listja
in zlomljeno vejico fikusa
na glavi,
in je smrt daleč
onkraj roba
sveta.

(iz zbirke Mah in srebro: pesmi na Jureta Detelo, eBesede, 2017)
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44.

To je najtežja pesem v knjigi
ker govori o minljivosti
o ljubeči čuječnosti do drugih bitij
in ustvarjalnem nemiru,
ki nikoli ne umre.
Iz dneva v dan
v srcih
klijejo stavki
iz vesolja
še pred našim rojstvom in
po naši smrti.
Mi, ki smo nič,
mi, ki smo živi. 

(iz zbirke Mah in srebro: pesmi na Jureta Detelo, eBesede, 2017)
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FESTIVAL LIRIČNEGA IN POTOPISNEGA OBČUTJA
REZERVAT ZA POEZIJO

(www.lirikonfest-velenje.si / Čitalnica Pri pesniški duši) 

Lahko nekdo, ki ni materni govorec, 
enako dobro prevaja v tuji jezik in 

na kakšne izzive pri tem naleti?

LIRIKONFESTOVO SPLETNODEBATNO 
KNJIŽEVNO OMIZJE 2018



82 Ivan Cankar (1876-1918) / Erotika, 1899, 1902
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Nagrajeni prevodi 

LIRIKONOV ZLÁT 2018

Peter Semolič
Maja Vidmar 

NAGRAJENA PREVAJALKA

NEMŠKI PREVODI
NOVEJŠE SLOVENSKE 

POEZIJE XXI. ST. 

Maruša Mugerli Lavrenčič
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Prevajalci so lahko v letu 2018 sodelovali na razpisu za 12. 
mednarodno festivalno-revijalno prevajalsko priznanje Liriko-
nov zlát (LZ 2018) s prevodi (v nemški jezik) iz novejše slovenske 
poezije za odrasle dveh živečih avtorjev; prednostno iz srednjih 
generacij uveljavljenih oz. vrhunskih pesnikov/-ic, ki ustvarjajo 
v XXI. st. v slovenskem jeziku in imajo knjižno objavljeni naj-
manj dve pesniški zbirki. 

Med prevodi slovenskih avtorjev v nemški jezik so bili  
prednostno upoštevani prevodi poezije dobitnikov slovenske li-
terarne nagrade »velenjica - čaša nesmrtnosti« (za vrhunski 
desetletni pesniški opus v XXI. st.) med letoma 2006 in 2017 (A. 
Medved, M. Vincetič, M. Dekleva, V. Möderndorfer, B. A. Novak, 
M. Jesih, P. Kolšek, Z. Pevec, E. Babačić, M. Vidmar, P. Semolič 
in T. Škrjanec). 

V letu 2018 je bil za Lirikonov izbor razpisno prednostni je-
zik nemščina oz. prevodi poezije iz slovenščine v nemščino. Ži-
rija je za prevajalsko priznanje – plaketo LZ 2018 izbrala (brez 
predhodnih nominacij) prevedene pesmi ene slovenske preva-
jalke oz. dveh prevedenih slovenskih avtorjev.
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ZAKLJUČNA DELA 
V POEZIJI XXI. ST.

REZERVAT ZA POEZIJO
POETRY  RETREAT

Festival liričnega in potopisnega občutja
Festival of Lyrical and Travelogue Sensibility
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FESTIVAL LIRIČNEGA IN POTOPISNEGA OBČUTJA
REZERVAT ZA POEZIJO

(www.lirikonfest-velenje.si / Čitalnica Pri pesniški duši) 

Verzi ustvarjajo svetove?

Ali je v času literarne 
hiperprodukcije izbira za prevajalce 

in bralce res večja?

LIRIKONFESTOVO SPLETNODEBATNO 
KNJIŽEVNO OMIZJE 2018
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Peter Semolič
(1967)

V nemščino prevedla
MARUŠA MUGERLI LAVRENČIČ

Iz nemških prevodov novejše slovenske poezije 

Lirikonov zlát 2018
priznanje za vrhunske revijalne prevode slovenske poezije XXI. st. 

v nemščino
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Peter Semolič (1967) piše poezijo, prozo, radijske igre ter 
esejistične in publicistične članke. Je tudi prevajalec iz angleškega, 
francoskega, srbskega in hrvaškega jezika. Izdal je trinajst samostoj-
nih pesniških zbirk (Tamariša, Bizantinske rože, Hiša iz besed, Krogi 
na vodi, Vprašanja o poti, Meja, Barjanski ognji, Prostor zate, Vožnja ok-
rog sonca, Rimska cesta, Pesmi in pisma, Noč sredi dneva, Druga obala). 
Njegova poezija je prevedena v številne tuje jezike ter vključena v 
slovenske in tuje antologije. Za svoje delo je prejel več nagrad, mdr. 
Jenkovo, nagrado Prešernovega sklada ter nagrado velenjica - čaša 
nesmrtnosti 2016 za vrhunski desetletni pesniški opus v XXI. st. 

 Notica o prevajalki – gl. str. 43
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Večerni klepet 

Včasih, ko mi je dolgčas, 
se pogovarjam z Bogom. 
Pregledujeva vzorce v linoleju, 
njihovo ritmično ponavljanje
na kuhinjskih tleh. 

Iz teh lis, rečem, 
lahko razbereš medveda, 
iz teh mačko, 
in če odmisliš klobuk
pri tem smešnem možaku, 
dobiš levjo glavo. 

Okorno ponavlja za mano: 
Medved, mačka . . . 
Vedno znova začuden, 
ko enak lik najde ob kredenci
ali pod oknom. 

Vidiš to črto, 
ki prepolavlja pod? 
Koliko neskladnosti vnaša v podobe. 
Tu bi lahko bil bizon, 
a se je izcimil le pohabljen
konjski hrbet. 

Bizon, konjski hrbet . . . 
Črkuje kot otrok ob prvem berilu, 
zgrožen nad črno razpoko, 
ki prepolavlja kuhinjska tla. 
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Abendplauderei
(Večerni klepet)
 
Manchmal, wenn ich mich langweile,
spreche ich mit Gott.
Wir beschauen die Linoleummuster,
ihr rhythmisches Wiederholen
auf dem Küchenboden.

Aus diesen Flecken, sage ich,
kannst du einen Bär ersehen,
aus jenen eine Katze,
und wenn du den Hut
bei diesem witzigen Kerl wegdenkst,
bekommst du einen Löwenkopf.

Ungeschickt wiederholt er:
ein Bär, eine Katze …
Immer wieder erstaunt,
wenn er die gleiche Figur neben der Anrichte
oder unter dem Fenster entdeckt.

Siehst du diese Linie,
die den Boden entzwei teilt?
Wie viel Unstimmigkeit bringt sie in die Bilder herein.
Hier könnte ein Bison sein,
entfaltete sich aber nur ein verkrüppelter
Pferderücken.

Ein Bison, Pferderücken …
buchstabiert er wie ein stammelndes Kind,
entsetzt über den schwarzen Riss,
der den Küchenboden entzwei teilt.
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* * *

Kažem naprej, proti vratom na hodnik, 
kjer se pričnejo predeli pošasti, 
fantastičnih bitij brez glav, 
grozljivih spak brez teles. 
Počasi ga izrivam ven, 
ker je že pozno in bi rad spal. 

A ko ponoči vstanem, 
da bi popil kozarec vode, 
še vedno stoji na pragu, 
zazrt v tenko raz, 
ki teče od zida proti oknu, 
kot nekdo, 
ki se je izgubil v tujem mestu
in ne zna jezika, 
da bi vprašal za pot.
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* * *

Ich zeige weiter, bis zur Flurtür,
wo die Gebiete der Ungeheuer anfangen,
fantastischer kopfloser Wesen,
schauerlicher körperloser Fratzen.
Langsam dränge ich ihn hinaus,
es ist schon spät und ich möchte schlafen.

Aber wenn ich in der Nacht aufstehe
um ein Glas Wasser zu trinken,
steht er noch immer an der Schwelle,
in den schmalen Strich versunken,
der vom Mauer zum Fenster verläuft,
wie jemand,
der sich in einer fremden Stadt verirrte
und spricht nicht die Sprache
um nach dem Weg zu fragen.
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Ta vrt se imenuje Getsemani

Danes je tak dan, da smo vsi žalostni.
Zastonj zapiramo okna in mašimo špranje.
Megla, ki se vlači nad barjem,
pronica skozi stene.
Ali pa se to naša žalost tihotapi ven med ptice,
ki postajajo vse bolj molčeče.
Nič ne pomaga.
Žalostni smo.
In z nami vred se žalostijo vsi naši sorodniki,
znanci in predniki.
Vsa lepa dekleta postajajo podobna Devici Mariji
pod križem.
Nič ne pomaga.
Žalostni smo.
Nedeljsko popoldne je naš Getsemanski vrt.
Izdani, osamljeni, zapuščeni od vseh
sedimo pred TV sprejemnikom, nezmožni,
da bi sprejeli vrč, ki gre mimo.
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Dieser Garten heisst Getsemani
(Ta vrt se imenuje Getsemani)
 
Heute ist so ein Tag, dass wir alle traurig sind.
Umsonst schließen wir die Fenster und stopfen die Spalten.
Der Nebel, der sich über dem Moor zieht,
sickert durch die Wände.
Oder schmuggelt sich unsere Traurigkeit nach draußen zu den Vögeln,
die immer schweigsamer werden.
Nichts hilft uns.
Wir sind traurig.
Und mit uns trauern alle unsere Verwandten,
Vorfahren und Bekannten.
Alle schönen Mädchen ähneln der Jungfrau Maria
unter dem Kreuz.
Nichts hilft uns.
Wir sind traurig.
Der Sonntagnachmittag ist unser Garten Getsemani.
Verraten, einsam, von allen verlassen
sitzen wir vor dem Fernseher, unfähig
den Krug anzunehmen, der vorbei geht.



96

Peter Semolič / V nemščino prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič / LZ18

Barve

Tvoje oči so modre, modra je tvoja barva.
Na večer rumeni cvetovi forzicije in polna
luna nad bližnjimi nama bloki – storila si
korak in jaz, čeprav še rjav, hodim ob tebi,
nenadoma nič več opotekaje, tvoj korak
je dolg dvaintrideset let in diši kot oranža.
Nisem pričakoval, niti v sanjah – to noč sva
si delila v njih bel kruh in si potem priklicala,
nič več v sanjah, na obraz velike rdeče
cvetove. Katera barva ti je najljubša?
Kateri pevec? Katera pevka? Poletna žalost
je za nama in črni glas Lane del Rey ni več znak,
ampak samo še pesem kot vsaka druga.
Svetlo zelena trava, temno zelena v mesečini,
ti, ki še ne verjameš vase, jaz, ki sem verjel vate
od hipa, ko si prišla z rožmarinom in meto,
verjamem v naju. Barva tvojih oči se spreminja
s svetlobo, ponoči sijejo z lastno – zvezdi,
ki ju ne zastira več noben oblak temne snovi.
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Farben
(Barve)
 
Deine Augen sind blau, blau ist deine Farbe.
Am Abend gelbe Forsythieblüten und Vollmond
über nahe gelegenen Wohnblöcken – du machtest
einen Schritt und ich, obwohl noch braun, gehe neben dir,
plötzlich nicht mehr schwankend, dein Schritt
ist zweiunddreißig Jahre lang und duftet nach Orange.
Ich erwartete nicht, nicht einmal im Traum – in dieser Nacht
teilten wir das Weißbrot und riefen uns danach,
nicht mehr im Traum, große rote Blüten
aufs Gesicht herbei. Welche ist deine Lieblingsfarbe?
Dein Lieblingssänger? Lieblingssängerin? Die Sommertraurigkeit
ist hinter uns und die schwarze Stimme von Lana del Rey ist kein  
                                                                                      / Zeichen mehr,
sondern nur noch ein Lied wie irgendein Lied.
Hellgrünes Gras, dunkelgrün im Mondschein,
du, die noch nicht in dich glaubst, ich, der in dich glaubte
seit dem Augenblick, als du mit Rosmarin und Minze kamst, 
ich glaube in uns beiden. Die Farbe deiner Augen ändert sich
mit dem Licht, nachts strahlen sie in ihrem eigenen Ton 
                                                                      / – zwei Sterne,
nicht mehr von Wolken dunkler Materie verhüllt.
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Zbigniew Herbert

Umrl je. Ne vem, zaradi česa.

V časopisni notici piše le,
da je bil kandidat za Nobelovo nagrado.
Kot da bi bilo to res pomembno.

Da je napisal šest pesniških zbirk.
Za snopič gledaliških iger.
Nekaj knjig esejev.

Najboljša med njimi je Barbar v vrtu.
Z zagovorom templarjev.
In Pierom della Francesca
v svetlobi toskanskega popoldneva.

Piše še, daje bil zakoreninjen
v židovski tradiciji.

Nič pa o mestecu Braclaiv
»sredi črnih sončnic«.

0 tem, kako je, ko ti pogori dom.
0 pregnanstvu.

Zdaj bodo pisali nekrologe.
Tisti, ki so ga poznali.

Tisti, ki ga niso poznali,
se bodo košatili z zlato učenostjo.
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Zbigniew Herbert

Er starb. Weiß nicht, woran.

In der Zeitungsnotiz steht nur,
dass er ein Kandidat für den Nobelpreis war.
Als wäre das in der Tat wichtig.
 
Dass er sechs Gedichtsammlungen schrieb.
Ein Bündel Theaterstücke.
Ein paar Essaybücher.

Das Beste von ihnen ist Ein Barbar in einem Garten.
Mit der Verteidigung der Templer.
Und mit Pier della Francesca
im Licht des toskanischen Nachmittags.

Da steht noch, dass er in der
jüdischen Tradition verwurzelt war.

Aber nichts über dem Städtchen Braclaiv
»mitten schwarzen Sonnenblumen«.

Darüber, wie es ist, wenn dein Heim abbrennt.
Über dem Exil.

Jetzt werden sie Nekrologe schreiben.
Diejenigen, die ihn kannten.

Diejenigen, die ihn nicht kannten,
werden sich mit der goldenen Weisheit schmücken.
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Strinjali se bodo v enem,
da je bil velik.

Nihče pa ni slišal,
kako so ob njegovi smrti
zaihtele stvari.

Peter Semolič / V nemščino prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič / LZ18
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Sie werden sich einig sein,
dass er groß war.

Aber niemand hörte,
wie bei seinem Tod
Dinge aufschluchzten.

Peter Semolič / V nemščino prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič / LZ18
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Odisej pri Fajakih

Je neka skalnata obala.
Je neka skala,
obrasla s školjkami.

Je neka ženska,
ki se morda spominja,
ki se morda ne spominja ...

Je puhasto deško telo,
še neimenovano z dotiki ...
Atena mu je za to noč
podelila še neznano mu lepoto.

So ti verzi, ki jih ženska morda bere.
So morda spomini: »Nekoč sem bila dekle ...«

So galebi, odsotni s prizorišča,
nevidne ribe ...

Je njeno ime,
ki ga diskretno zamolčim.

Je vonj po algah.
Je okus slane kože.
Morje spi v njej.

So zvezde v morju in zvezde na nebu.
Reče: »To ni ljubezen,
to je igra.«
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Odysseus bei den Phäaken
(Odisej pri Fajakih)
 
Es gibt eine Felsküste. 
Es gibt einen Felsen,
mit Muscheln bewachsen.

Es gibt eine Frau,
die sich vielleicht erinnert,
die sich vielleicht nicht erinnert …

Es gibt einen flaumigen Knabenkörper,
noch nicht mit Berührungen genannt …
Athene verlieh ihm für diese Nacht
eine noch unbekannte Schönheit.

Es sind diese Versen, die die Frau vielleicht liest.
Es sind vielleicht Erinnerungen: »Einmal war ich ein Mädchen …«

Es sind Möwen, abwesend vom Schauplatz,
unsichtbare Fische …

Es ist ihr Name,
den ich diskret verschweige.

Es ist der Algenduft.
Es ist der Geschmack salziger Haut.
Das Meer schläft darin.

Es sind Sterne im Meer und Sterne am Himmel. 
Sie sagt: »Das ist keine Liebe,
das ist ein Spiel.«
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Je prikupna zmedenost,
ko krilo prekrije kamen,
ko roka zatava v še nikoli občuteno strast ...

So dolgi jesenski dnevi,
brezciljni sprehodi,
so neskončna branja Mostarskih kiša ...

Je pogovor s sabo:
»Mar to res ni bila ljubezen, Nausikaa?«

Je Eric Burdon, ki poje:
»She was brown and I was pretty green ...«

Peter Semolič / V nemščino prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič / LZ18
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Es ist die nette Wirrheit,
wenn der Rock den Stein bedeckt,
wenn die Hand in noch nie gefühlte Lust tappt …

Es sind lange Herbsttage,
ziellose Spaziergänge,
es ist das unendliche Lesen von Mostarske kiše …

Es ist das Selbstgespräch:
»War das wirklich keine Liebe, Nausikaa?«

Es ist Eric Burdon, der singt:
»She was brown and I was pretty green …«



106 Ivan Cankar (1876-1918) / Erotika, 1899, 1902
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Maja Vidmar
(1961)

V nemščino prevedla
MARUŠA MUGERLI LAVRENČIČ

Iz nemških prevodov novejše slovenske poezije 

Lirikonov zlát 2018
priznanje za vrhunske revijalne prevode slovenske poezije XXI. st. 

v nemščino
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Maja Vidmar (1961), pesnica, je izdala osem pesniških zbirk 
(Razdalje telesa, Način vezave, Ihta smeri, Ob vznožju, Prisotnost, Sobe, 
Kako se zaljubiš, Minute prednosti). V tujini je izšlo več knjižnih prevo-
dov njene poezije, ki je vključena tudi v številne antologije. Za svoje 
delo je prejela več slovenskih in tujih literarnih nagrad, mdr. Jenko-
vo, nagrado Prešernovega sklada, nagrado Hubert-Burda-Stiftung 
für junge Lyrik ter nagrado velenjica - čaša nesmrtnosti 2015 za 
vrhunski desetletni pesniški opus v XXI. st.

 Notica o prevajalki – gl. str. 43
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Ona: 

V tebi sem
sama
in prostor med
nama
je prazen.
In vendar
so
slike,
so
žive oblike,
ki tebe in mene
bolijo.

 (Razdalje telesa, 1984)
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Sie:
(Ona:)
 
In dir bin ich
alleine
und leer ist
der gemeine     
Zwischenraum.
Und doch
gibt es
Schilder,
lebende
Bilder
die dir und auch mir
so wehtun.
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* * *

Ti še ne veš. Mogoče
sploh nisem 
gladka. Mogoče
sem krastačasta
ali pa spolzko kačasta.

Pogosto ti gre
na bežanje,
odkar umirava
za čelom in v trebuhu.
Toda treba je peš.

In če kdaj greš,
kdo ve,
kako gladka
sem sama.

V kruhu,
ki ga ješ ob vrnitvi,
je mokra sled. Malo
krastačasta, malo
spolzko kačasta.

 (Razdalje telesa, 1984)
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* * *

Du weißt noch nicht. Vielleicht
bin ich gar nicht 
glatt. Vielleicht
bin ich ja krötenhaft
oder schlüpfrig schlangenhaft.

Oft neigst du 
zur Flucht,
seit wir im Sterben liegen
hinter der Stirn und im Bauch.
Aber man soll zu Fuß.

Und wenn du je gehen musst, 
wer weiß,
wie glatt ich bin,
allein.

Im Brot,
das du isst bei der Rückkehr,
ist eine feuchte Spur. Ein bisschen
krötenhaft, bisschen
schlüpfrig schlangenhaft.
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Pes

Zvesti strah,
da samo
sanjam,
ta pes, leži
pod mizo
in ji gloda
krvavi gleženj.
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Hund
(Pes)
 
Die treue Angst,
dass ich nur
träume,
dieser Hund, liegt
unter der Bank
und nagt an ihrem 
blutigen Knöchel.
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Kako sem se zaljubila

Ne smem preblizu,
tako težka sem,
sem rekla.
Ne maram
gledati te teže,
kako pada
z visokega na tla.

Ni čudno,
da si utrujena,
je rekel,
saj nikdar ne
zapreš oči.
Nasloni se,
je rekel,
nasloni se
samo za hip.

Potem bom padala,
sem rekla.

Ah, še nikoli se nisi
naslonila in ne veš,
kaj bo,
se je smehljal.

Pa ti, ti veš,
sem spraševala,
mi boš strl srce?
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Wie ich mich verliebte
(Kako sem se zaljubila)
 
Ich darf nicht zu nah,
bin so schwer,
sagte ich.
Ich ertrage den Blick
auf dieses Gewicht nicht,
das von oben
auf den Boden fällt.

Kein Wunder,
dass du müde bist,
sagte er,
da du nie
die Augen schließt.
Lehne dich an,
sagte er,
lehne dich an
nur für ‘nen Augenblick.

Dann werde ich fallen,
sagte ich.

Ach, du lehntest noch nie
an und weißt nicht,
was wird’s,
lächelte er.

Und du, weißt du,
fragte ich,
brichst du mir das Herz?
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Nič ne vem,
je rekel,
tudi jaz imam
srce.
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Nichts weiß ich,
sagte er,
ich hab’ auch
ein Herz.
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Srce

Srce na moji strani
prede in tudi srce
na tvoji strani prede.
Nihče ne more ostati
resen, ko zasliši srce,
da prede, še posebno
ne ti, ki želiš ležati
na moji strani.
Mogoče naju bo pobralo
od srečnega smeha,
mogoče naju bodo našli
popolnoma mrtva,
a popolnoma zdrava,
ker nič ni bolj
zdravega od srca,
ki prede.
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Das Herz
(Srce)
 
Das Herz auf meiner Seite
schnurrt und auch das Herz
auf deiner Seite schnurrt.
Niemand kann ernst
bleiben, wenn er ein schnurrendes 
Herz hört, besonders
du nicht, der auf meiner Seite
liegen willst.
Vielleicht sterben wir sogar
an diesem glücklichen Lachen,
vielleicht werden sie uns beide
vollkommen tot,
aber vollkommen gesund finden,
da nichts gesunder ist
als ein Herz,
das schnurrt.
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* * *

Ko se zaljubiš
v svojega psa,
obuješ njegove
rumene tačke
in z njegovim
hitrim srcem
stečeš od
prijatelja do
prijatelja, od
soseda do
soseda, od
neznanca k
neznancu.
Ko narišeš
sliko vseh
njegovih poti,
lahko položiš
utrujeno glavo
na predpražnik
zaceljenega sveta.

 (Kako se zaljubiš, 2012)
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* * *

Wenn du dich
in deinen Hund verliebst,
ziehst du seine
gelben Pfoten an
und läufst 
mit seinem 
schnellen Herzen vom
Freund zum 
Freund, vom
Nachbarn zum
Nachbarn, vom
Fremden zum
Fremden.
Wenn du das Bild
aller seiner Wege
anzeichnest,
kannst du deinen
müden Kopf
auf die Fußmatte
der verheilten Welt legen.
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Vmesni čas

Z vsem, česar ni, samo
s tem se meri svoboda.
To je treba polno doživeti,
ta vmesni čas, ko ni več
postelje, ne baldahinov,
doba vodnarja pa tudi
še ni prav prišla.
Tu se je treba ustaviti,
vdihniti vmesni zrak
in ne drveti v to, kar bo.
Dokler imam otroke, se
ne pogovarjam o svobodi.
To je moj čas, ta čas
med obema vojnama,
in nobena katastrofa,
noben konec sveta,
nobeno vnebovzetje
me ne zanima.
Moja edina priložnost
je čas šotorov na dvorišču,
vode v kanglah in trkanja
od vrat do vrat.
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Zwischenzeit
(Vmesni čas)
 
Mit allem, was nicht gibt, nur
damit misst man die Freiheit.
Das muss voll erlebt werden,
diese Zwischenzeit, wenn es kein
Bett und keine Baldachine mehr gibt,
und die Wassermann-Ära auch
noch nicht ganz da ist.
Da muss man verweilen,
die Zwischenzeit einatmen
und nicht in das hetzen, was kommt.
Solange ich Kinder habe, rede
ich nicht über Freiheit.
Das ist meine Zeit, diese
Zeit zwischen den beiden Kriegen,
und keine Katastrophe,
kein Weltuntergang,
keine Himmelfahrt
interessiert mich.
Meine einzige Chance
ist die Zeltenzeit im Hof,
Zeit des Wassers in den Kannen
und des Klopfens von Tür zu Tür.



126 Ivan Cankar (1876-1918) / Erotika, 1899, 1902
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Toscano / Kornhauser / Simić 

PREVAJALCI

NOVI
SLOVENSKI PREVODI

POEZIJE XXI. ST.

Mugerli / Pirc / Perović  
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Anna Toscano
(1970)

Iz italijanščine prevedla
MARUŠA MUGERLI LAVRENČIČ

Iz novejše italijanske poezije 

Nominirano za Lirikonov zlat 2016

© Rp. Lirikon21 (2016)
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FESTIVAL LIRIČNEGA IN POTOPISNEGA OBČUTJA
REZERVAT ZA POEZIJO

(www.lirikonfest-velenje.si / Čitalnica Pri pesniški duši) 

Lahko nekdo, ki ni materni govorec, 
enako dobro prevaja v tuji jezik

in na kakšne izzive pri tem naleti?

LIRIKONFESTOVO SPLETNODEBATNO 
KNJIŽEVNO OMIZJE 2018
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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 li-
terarnih 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.) 

 Notica o prevajalki – gl. str. 43
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Anna Toscano / Iz italijanščine prev.  Maruša Mugerli Lavrenčič 

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)

Anna Toscano / Iz italijanščine prev.  Maruša Mugerli Lavrenčič 
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Anna Toscano / Iz italijanščine prev.  Maruša Mugerli Lavrenčič 

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)

Anna Toscano / Iz italijanščine prev.  Maruša Mugerli Lavrenčič 
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Anna Toscano / Iz italijanščine prev.  Maruša Mugerli Lavrenčič 

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)

Anna Toscano / Iz italijanščine prev.  Maruša Mugerli Lavrenčič 
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Anna Toscano / Iz italijanščine prev.  Maruša Mugerli Lavrenčič 

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)

Anna Toscano / Iz italijanščine prev.  Maruša Mugerli Lavrenčič 
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Anna Toscano / Iz italijanščine prev.  Maruša Mugerli Lavrenčič 

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)
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*

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)

© Rp. Lirikon21 (2016)

Anna Toscano / Iz italijanščine prev.  Maruša Mugerli Lavrenčič 
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ZAKLJUČNA DELA 
V POEZIJI XXI. ST.

REZERVAT ZA POEZIJO
POETRY  RETREAT

Festival liričnega in potopisnega občutja
Festival of Lyrical and Travelogue Sensibility
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Jakub Kornhauser
(1984)

Iz poljščine prevedel
DUŠAN M. PIRC

Iz novejše poljske poezije



144 Ivan Cankar (1876-1918) / Erotika, 1899, 1902
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Jakub Kornhauser (r. 1984 v Krakovu), pesnik, prevajalec, li-
terarni kritik in teoretik, predavatelj na Jagiellonski univerzi, dok-
tor romanske filologije. Njegove pesmi so prevedene v romunščino, 
slovaščino, ruščino in slovenščino. – Posebnost njegove poezije so 
mdr. pesniške skice (Meje mesta), katerih tematika je »krajepisno
-kolesarska«, svojevrstno povezana z njegovo naravovarstveno 
dejavnostjo (je velik ljubitelj narave, njen zaščitnik, ornitolog, po-
hodnik, alpinist in kolesar). Sodeluje z Muzejem sodobne umetnosti 
v Krakovu, je namestnik glavnega urednika Romanica Cracoviens in 
član Krakovske književne fundacije. Objavil je več znanstvenih del 
in tri zbirke pesmi: Niebezpieczny paragraf (Nevarni paragraf, 2007), 
Niejasne istnienia (prozy poetyckie; Nejasne eksistence, 2009) in 
Drożdżownia (Kvasarna, 2015). Za zadnjo zbirko, iz katere so pre-
vedene pesmi za Rp. Lirikon21, je leta 2017 prejel Nagrado Wisławe 
Szymborske. 

        O prevajalcu

Dušan M. Pirc (1946), 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 avtor-
jev, 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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Beli kvadrat na beli podlagi  (Malewicz)

Pregorela je žarnica v kleti. Podganji strup, prah. Ne vem, katero 
kolo je moje, vsa so enaka. Skušam najti hišnika, odpotoval je k dru-
žini. V škatlici hranim kocke, spotikam se od nekoga smuči. Bil sem 
prepričan, da imam ključ, nisem oddal steklenice po kefirju. Dolge 
stopnice: treba je stopati vsako drugo, skoraj padam. Pisalni stroji 
(sem na bolšjem trgu). Nekdo na ponjavi razvršča pokvarjene bu-
dilke, drugi poje. Iščem žarnice, ampak so samo nagačene žabe in 
krti. Streho popravljajo v turških puloverjih, ujeti moram vlak.

* * *

Rdeči kvadrat na beli podlagi (Malewicz)

Zadnje hiše so se plazile k izhodu, opazoval sem njihovo skrivališče 
za cerkvijo. Na drugem nadstropju so predvajali film, vsak dan is-
tega, čeprav vsakokrat z drugačnim koncem. V kamrici za premog 
so prežali regali s knjigami. Nekoč sem eno ukradel, imela je črne 
platnice in je dišala po toplih sanjah. Za oknom – tabernakelj in 
ženska, ki si je obrezovala nohte na nogah, v regalih pa vrste ena-
kih knjig. Tistega dne se je film končal mnogo prej in sem moral 
hoditi po opustelih ulicah. Pogledoval sem v vsako razpoko, iskaje 
ubežna vrata, kljuke za emigracijo.

Jakub Kornhauser  / Iz poljščine prev. Dušan M. Pirc 
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Jakub Kornhauser  / Iz poljščine prev. Dušan M. Pirc 

Katedrala (Ensor)

Kolodvor, pristanišče, katedrala. Karneval, orkester, zastave. A saj 
je to samo skelet, peklenski mlin svetosti. Girlande objemajo črne 
zidove, zastave visijo z lizen. Ohranjamo z mahom obrasle navade, 
maske se nam smejijo v obraz, odprite vrata! Življenje teče znotraj 
podob, tam, kjer je slišati pokanje lesenih kopjišč. Naberimo razbito 
steklo s cestnega tlaka, sence katedrale pokopljimo na plaži. Brkati 
uradniki v kopalkah prineso lopatice in vedrca, naredijo potičke iz 
peska. Glasba se bo razlila po bulvarjih, potopile se bodo nevidne 
iglice.

* * *

Drevored (Soutine)

Zmleli smo zadnje zgradbe, tref je zgnetel cerkev, mlin in župana. 
Bar je obrasla tolšča in je sramežljivo počil za ovinkom. Zapakirali 
smo samo sentimentalne hladetine; makarone z mesom smo vrgli 
poljskim vranam. Stric, ki homologira avtobuse, nam je dal konja, 
iz vasi smo se izmuznili skozi zadnji izhod, ki ga že davno ni stražil 
nihče. Konj je škripal, nekaj rdečega je nabreknilo med štori. Mini-
strant. Ni opazil, da se je spremenil v bradatega palčka, a pravzaprav 
strašilo na volkove.
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Ministrant (Soutine)

Nežen ministrant moli: zalepimo njegove kratke dihe, zapečatimo 
skrinje polne koretljev! Na prelomu rumenkastih niti in črnih sanj 
preži zlo. »Ali je že konec?« sprašuje in natira grehe z odrevene-
limi prsti. V tornister smo mu hoteli potisniti prerokbe iz piškotov, 
bleščeči prispevek milosti. Nepričakovana vest: to je papež! Živčno 
izrezujejo plastične identifikatorje, hitijo po kadila. Nedolžen je, to 
drži. V vsaki župi nov papež, beganje od vasi do vasi. Tajni seznami: 
serija ministrantov, vsi so razvrščeni v albumih.

* * *

Hiša v Sobiesękach

Šojhet*  je postal pegasti fant s čedre – brez mesa ni bilo živeti. 
Prejšnji je rabinu ukradel moped, kasneje so ga videli na sejmu v 
Sandomierzu. Vse lepo, ampak jaz sem hodil v klavnico, da bi srečal 
sestri F., ki sta dišali po barvi in razgretem mleku. S strehe klavni-
ce smo si ogledovali dvigala, zapornice in zgradbe rečnega kana-
la, v sobici so hermelini lizali lepljive kozarce za vlaganje. Paziti je 
bilo treba: nekdo je v gozd zapeljal vreče z bobom, potem pa je oče 
pripovedoval o dvoglavih kuščaricah in opravljivih izkoreninjencih. 
Sestri F. si sploh nista bili podobni; njuni hrčki in kite so me grizli v 
vrat, oni pa sta na koncu odšli v veliko mesto z milarno. Vsake toliko 
sta mesarju pošiljali slive v čokoladi, kajti vse krave in psi so popa-
dali zaradi parvoviroze.

_______________
* šojhet – hebr. obredni mesar

Jakub Kornhauser  / Iz poljščine prev. Dušan M. Pirc 
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Jakub Kornhauser  / Iz poljščine prev. Dušan M. Pirc 

Kvasarna

V stari stavbi, ki se je ugnezdila pod dimniki, je živel detel, gluh kot 
štor. Skozi razbita okna smo mu metali kruh in mravlje. Povsod se 
je valjal les, omet na stenah pa je spominjal na zvitke tore. Nismo 
še vedeli, da se v ruševinah nad reko skriva stara sinagoga. Pre-
perelo listje je dišalo po kvasu. Opazovali smo, kako se namakajo 
nosovi naših čevljev. Oče nikoli ni hotel verjeti, da se detel smeje 
kot človek. Sicer pa so tam stanovali tudi drugi ptiči, nič večji od 
palca. Bila je jesen, sneg pa je zapadel šele marca.

* * *

Ulica Smolenia 50

Vilo so zgradili pred stotimi leti. V njej je stanoval debel rabin z 
družino. Mačka sta trkala na okna in prosila za mleko. Rabinova 
žena je nosila lasuljo, izpod katere so štrlele žičke in peresa. Pri 
ulici so rasle tri smreke, visoke in nezaupljive. Hiša je bila torej 
hladna, znala se je skriti pred soncem. Nad reko so se pojavili bobri. 
Ježe so dvignile vode in pokvarile zapletene konstrukcije greznic. 
Tam so hodili tudi škrbasti fantje iz čedra,* gospod Peerbaum, ki 
je vlekel pipo in kašljal, in še grbavec, ki je varoval srečo mladopo-
ročencev. Zato pa smo staro menoro našli mnogo kasneje, nekje na 
dnu omare v veliki sobi.

_______________________
* čeder (cheder) – hebr. tradicionalna začetna šola
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Melamedova hiša I

Nihče se ne spominja škripajočih mrazov, glogovih grmov, penic, ki 
so si spletle gnezdo pod stropom. Lesene skrinje so opustele, kune 
so odnesle zadnje judovske halje in skrbno zlikane srajce. Nekdo je 
skušal splezati na streho pekarne, a se je zlomila lestev in je ostalo 
samo nekaj umazanih fotografij. Na en stari rabin skriva obraz za 
Knjigo, a dim se dviga nad plešastimi krošnjami. Sneg se je topil 
pod čevlji in soncem, v melamedovi* hiši so do poznega gorele sve-
če. Vsako leto so trgovci izpraskovali modre gube v stenah, s pre-
prog sta padala mak in pesek. Penice so se vedno vračale spomladi, 
čeprav jih ni na nobeni fotografiji. Niti srn in ledenih skril na reki. 
Ogenj so gasili gasilci, ki so prispeli iz okoliških mest. Imeli so dolge, 
tople dlani in črne oči.

________________________
* melamed – hebr. učitelj, po Talmudu učitelj otrok

* * *

Vila R (Klee)

Zamegljen pečat se je porajal izza sipin in zaves. Živeli smo skromno, 
ne upoštevaje fotografskega aparata »Lomo« in steklene dame. Čez 
nekaj ur smo v gozdu našli ilovnato cesto za območjem kažipotov. 
Vila je stala na jasi. Gospa županja nam je dala odmašnjak in ključe; 
znotraj je nekdo prižgal luč. »In kaj, tam se pišejo romani,«  je pri-
stavila mimogrede. Noben ključ ni ustrezal ključavnici, kolesa pa so 
se že prej zakopala v pesek.

Jakub Kornhauser  / Iz poljščine prev. Dušan M. Pirc 
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REZERVAT ZA POEZIJO
POETRY  RETREAT

Festival liričnega in potopisnega občutja
Festival of Lyrical and Travelogue Sensibility
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Goran Simić
(1952)

Prevedel
ŽELJKO PEROVIĆ

Iz novejše bosansko-hercegovske poezije



154 Ivan Cankar (1876-1918) / Erotika, 1899, 1902
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Goran Simić (1952), pesnik, pripovednik in dramatik. Je av-
tor dvajsetih knjig poezije, proze in dramskih besedil za otroke. 
Njegove knjige so prevedene v več jezikov; uvrščen je v domače 
in svetovne pesniške antologije. Za književno delo je prejel nagra-
de v BiH, Kanadi in Ameriki. Bil je urednik več književnih revij, 
izdajatelj/založnik, ustanovitelj knjigarn, gostujoči književnik na 
treh univerzah v Kanadi, kjer je preživel petnajst let. Je predse-
dnik Mednarodnega centra PEN Bosne in Hercegovine, avtor dveh 
odraslih otrok in očim dveh potepuških psov. Iz Toronta se je leta 
2012 vrnil v Sarajevo, kjer živi in ustvarja.

        O prevajalcu

Željko Perović (1961, Visoko, BiH), književni prevajalec in 
pesnik. Knjižno 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 (nje-
gov prevajalski opus šteje preko 12 knjižnih prevodov in številne 
revijalne objave). Na mednarodnem Lirikonfestu v Velenju je leta 
2013 za vrhunske revijalne prevode avtorjev iz BiH, Hrvaške in Sr-
bije prejel festivalno prevajalsko priznanje Lirikonov zlát. Prevode 
in lastno poezijo objavlja v slovenskih in tujih književnih revijah 
ter knjižno. Je vitez mariborskega Pesniškega turnirja 2015. Živi in 
ustvarja v Mariboru. 
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Goran Simić / Prevedel Željko Perović 

Iz cikla
VETER V PRISILNEM JOPIČU

                                                Vse dokler levi ne bodo imeli piscev svoje zgodovine,
                                                          bodo vse zgodbe o levih slavile samo lovce. 

                                         (afriški pregovor)

1.

Utrudil sem se sebe kot žrtve

Skladišče praznih parfumskih stekleničk je preraslo
grmado zgrešenosti, ki sem jih storil,
velikanski svinčnik z apnenčastim srcem 
je presegel mojo utečeno potrebo po popisovanju  
malega sebe. 
Utrudil sem se od samokaznovanja, od opravičevanja
zaradi kožnega pigmenta, ki prenaša samo mesečino,
sebe, ki sem podoben psu, ki včasih rjove kot volk
v kartoteki Urada za begunce.

Platnice prepovedanih knjig so se vselile vame
v formi ostankov hrane 
na papirnatih krožnikih demonstrantov v parku.
Spremenil sem se v kič, 
v prikupno spako, ki ne skriva več svojega poročnega prstana
iz bodeče žice.   

Postalo me je sram, da sem dovolil,
da po mojem krvnem pritisku bankirski uslužbenci
naravnavajo številke za proizvodnjo revežev, 
da se moja žalost lahko dá na tehtnico in zapakira
v tiste pisane škatlice,
ki so ostale neodprte izpod lanskoletne
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Goran Simić / Prevedel Željko Perović 

novoletne jelke.
Sam sem kriv, da sem v steblo javorja vrezal ime domovine,
ki se je potem začela sušiti,
in zdaj zbiram liste, da bi bilo dovolj za vsaj en vzglavnik
za moje prednike, ki me ne nehajo podkupovati z ampulami krvi.
Hrbet se mi je spremenil v prsi,
nizki kletni stropi so me naredili grbavega.
Čevlje si kupujem na otroških oddelkih,
pozabljam, kako je to, izprsiti se pred kroglami 
in kakšna je razlika med vojakom in herojem. 

Utrudil sem se od sporočil, ki jih pošiljam samemu sebi,
iz držav, ki se jih niti ne spominjam,
iz mest, ki mi zaračunavajo davek na velike oči,
s plaž, na katerih iste stare želve s posmehom hodijo
po novem starcu, zasutim s peskom.

Na teh sporočilih ni naslova pošiljatelja,
niti imena ni.
Le v daljavi zvok kamiona za smeti,
ki melje parfumske stekleničke, kar spominja na himno,
tam, par ulic naprej,
kjer se začenja moja žalost.  
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Goran Simić / Prevedel Željko Perović 

9.

Če danes ostaneva v postelji in ne odideva v cerkev
na jutranjo mašo,
kaj bo pomislilo veselo nedeljsko jutro, ko naju bo gledalo 
skozi surova sosedska okna,
kako brez sramu dihava drug drugemu v obraz? 

Kaj bo rekla budilka,
ko bo za zajtrk žvečila postane minute
in se čudila, da je temna sled noči 
s tvojih vek 
ostala na mojih ustnicah? 

Kaj bodo rekle vrtnice samomorilke, ko se ne boš pojavila na vrtu 
s škarjami,
medtem ko bodo črte z mojih dlani puščale 
odtis na tvojih prsih? 

Kaj bo rekla butasta ulica, ki se niti ne spomni več 
           / imena tvojega bivšega moža,
registracije mrliškega avtomobila, ki že zdavnaj gnije 
     / na pokopališču avtomobilov,
niti tebe v solzah.
Kaj bodo rekla zmedena dvoriščna vrata cerkve, skozi katera si
šla samo enkrat v poročni obleki
in velikokrat v črnini? 

Kaj bodo rekli ljudje, navajeni, da te leta tolažijo. 
Se bo pridigar jezil, ko bo videl, da na klopi za vdove
že sedi neka nova črna obleka namesto tebe? 
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Če boš na najinih sprijetih trebuhih odkrila
dvojna odškrnjena vrata, pod katerimi se ne sliši živžav z ulice,
če se ti bo moj objem zazdel kot gnezdo,
komu mar za njih. 

Medtem ko te ljubim,
res ni več pomembno,
kaj bo kdo rekel. 
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10.

Obstajajo zli vetrovi, ki smo jih poimenovali po ženskah
samo zato, da bi prestrašili moške. 
Ampak obstajajo tudi brezimni vetrovi. 

Je en tak veter, ki se dobrika državi,
plapolajoč zastavo na drogu pred Parlamentom. 
Je en tak veter, ki vstopi skozi trebuh Železarne,
se dobrika lačnim delavcem
in kot črni angel iz dima izgine skozi dimnik. 

Je en tak veter, ki se pojavi pred revno hišo,
ko mati začne obešati perilo na vrvico,
preden dim iz tovarniškega dimnika
pade na bele otroške majice. 

Je en tak veter, ki uživa, ko iztrga dežnik
iz rok upokojenega tovarniškega računovodje
in ga spusti pred vrati žene, ki čaka, 
kdaj se bo iz Železarne vrnil mož s plačo.         

Je en tak veter, ki vstopi skozi vrata gostilne
in vztrepeta bluze mladenk,
ki se najdejo za šankom v času, ko delavci Železarne
dobijo plače. 

Je en tak veter, ki brez sramu zaviha obleko
soproge direktorja železarne,
medtem ko za roko drži moža, ki delavcem sporoča,
da se tovarna za zmeraj zapira.   
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Je en tak veter v hiši poleg naše, ki duši jok otrok, 
medtem ko v kovčke pakirajo igrače, ki se bodo
zmanjšale na poti do druge hiše.

Je pa tudi en tak veter, ki govori samo s tvojim glasom.

Topli veter, ki sem ga začutil v prsih,
šele ko si me odvlekla iz gostilne, 
me zvlekla domov,
in v bani sprala z mene 
tisti težki kovinski vonj Železarne.

Ta veter mi je rekel, da me imaš rada.
In to je edini veter, ki bi ga rad poimenoval po tebi. 
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FESTIVAL LIRIČNEGA IN POTOPISNEGA OBČUTJA
REZERVAT ZA POEZIJO

(www.lirikonfest-velenje.si / Čitalnica Pri pesniški duši) 

Kdaj se pesem začne in kdaj konča, 
če se sploh konča (in sploh začne)?

LIRIKONFESTOVO SPLETNODEBATNO 
KNJIŽEVNO OMIZJE 2018
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IZVIRNA POEZIJA 
XXI. ST.

Simić / Kecman  

Mednarodno



164 Ivan Cankar (1876-1918) / Erotika, 1899, 1902
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Goran Simić
(1952)

Iz novejše bosansko-hercegovske poezije
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NE, NISAM TO BIO JA

Onaj koji je u zoru u uniformi ribara 
odlazio na sjever da pomiri pametne pastrmke
i stotine glupih mamaca 
a vraćao se uveče sa kanisterima nafte u rukama. 

Nisam to bio ja, 
onaj, što bez srama iz čizama 
od krzna polarnog medvjeda  
istresa pustinjski pijesak.

Rođen sam na vojničkom ćebetu u vojnom skladištu
i baterijske lampe su bile prve zvijezde koje sam ugledao.

Možda sam gledao u pogrešnom pravcu i kasno naučio
da samo poraženi imaju pravo na slavlje 
a da pobjednicima preostaju samo  brige
i strah od onih koji slave.

Na putu od majčine suknje do očeve vojničke torbe
saznao sam da je u lov na krokodile najbolje poći
u čizmama od krokodilske kože.
Još uvijek mi se znoji kažiprst dok palim slavljeničke petarde
ispred izbjegličkog kampa,
dok mirišem kerozin u krilima lešinara
i čitam užas na usnama stjuardesa koje se pred polijetanje
smiješe poput trudnica.

Ali nikada nisam bio onaj koji je išao na sjever 
da bi sjekao šume
kako bih od ćutljivih stabala napravio propovjedaonicu.
Bog mi je svjedok.
Ako je i jedan svjedok ostao.
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OGLAS U NOVINAMA, 2016

Pravimo kaveze od nerđajućeg čelika
po narudžbi,
Pletemo neprobojnu bodljikavu žicu na kilometre,
sa popustom nudimo metalnu užad za vješanje.

Velike količine suzavca kupcima dajemo na poklon.

Gradimo preko noći sabirne logore za izbjeglice, 
sa garantovanom diskrecijom,
nudimo veliki broj provjerenih i iskusnih zatvorskih čuvara
sa dugim iskustvom širom Evrope,
nudimo veliki izbor epidemija i bolesti za vanjsku upotrebu
a na poklon dajemo lijekove protiv iste.

Na rasprodaji imamo programska rješenja za nestanak
naroda, nacija i manjina.
Prekrajamo granice država po dogovoru
sa naplatom po kilometraži 
a kao bonus poklanjamo humanitarnu pomoć iz zaliha.

U ponudi imamo i popis recepata za korupciju
koji su se na tržištu pokazali kao izuzetno efikasni.
Prodajemo već urađene obrasce, saopštenja za javnost
i garantovanu medijsku podršku.

Primamo i zapošljavamo radnike sa mentalnim poremećajima
i nepismene osobe
koje neće znati pročitati ovaj oglas
jer njima nije ni namjenjen.
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Jer 
ko bi budali mogao objasniti da ovaj oglas
nije plaćen parama
već krvlju.

Goran Simić
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CRNE JABUKE, SIRIJA

Crne su jabuke rodile ove jeseni.
Crne.
Čudim se
jer stabla su izgledala čarobno i nevino
okićena bijelim beharom
ovog proljeća.

Šta nam je to ljeto učinilo?

Plašim se da neko dijete na putu do škole
ne  ubere neku od crnih jabuka
i podijeli ih sa drugarima iz učionice
prije nego što im učitelj objasni ovu crnu metaforu,
prije nego što nas snijeg savlada,
prije nego zaboravimo na behar.

Plašim se da će nevina zemlja progutati neku od košpica.
Toga se plašim.
Toga se plašim.



170

Goran Simić

GDJE SI POŠLA U ZORU DRAGA, U SREBRENICI,

sa crnom ružom u jednoj ruci i lopatom u drugoj?
Čini se kao da nisi pošla zaliti zumbule koji kašlju
od mirisa benzina,
ili leje šeboja koje se guše u dimu auspuha.
Put ispred kuće je progutao sam sebe,
pretvorio se u oblak i sad pljucka kamenčiće po krovu
naše stidljive kuće.

Pošla sam da te sahranim u našoj bašti, moj dragi,
da ti ne bih kasnije tražila kosti po tuđim baštama.
Prije nego te proguta i sažvaće utroba vojnih kamiona, 
u kojima se vojnici zapuštenih lica
ogledaju u izglačanim puškama.
Mračni su sada pogledi onih istih dječaka
koji su na koščata ramena
do juče tetovirali imena svojih prijatelja
a sad  tetoviraju vojničke činove.

Nemoj izlaziti iz kuće moja draga. 
Kuća je dragi grob. 
Između četiri zida miris kafe se miješa
sa mirisom hljeba u pećnici,
sa dimom cigarete moga djeda
koji sa metrom u ruci u podrumu ne prestaje sabirati ono  
što mu je u životu bilo oduzeto.

Bog je znao kako da nas podmiti.
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Vani ničega nema za vidjeti osim očiju punih ludila. 
Najbolje što možeš uraditi jeste da smiriš moje rudarske čizme
koje nervozno stupaju od spavaće sobe
do dječije sobe, 
i nazad.
Plašim se da bi se djeca mogla ranije probuditi i poći u školu
gdje će ih dočekati nastavnik Istorije
razapet i prikovan na ulazna vrata.
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POJAS OKO STRUKA

Sunčan je dan a ja hodam u crnini.
Niko ne primijećuje koliko sam lijepa,
niko ne vidi naušnicu na mome uhu,
da niko ne naslućuje kapljicu znoja što mi klizi niz kičmu.

Sestri sam ostavila pod jastukom moj najdraži grudnjak,
bratu sam pod krevetom ostavila majicu Rolling Stonesa,
gaćice sam poslala poštom onome koji me voli
i hodam gola i nevidljiva
ka Trgu Heroja.
Tamo
dokone žene provjeravaju kako izgledaju 
u izlozima butika donjeg veša
praćene pogledima vječno sumnjičavih muškaraca.

Na ovome mjestu je nekada stajalo porodilište 
gdje sam naučila da plačem glasno,
tu je nekada stajala i škola u kojoj sam učila da cvilim,
tu sam kroz izlog gledale pohotne oči zgodnog vlasnika
firme za Sahrane.

Koračam gola
i odvajam velikim stomakom prolaznike ispred sebe  
radosna što mi se s puta sklanjaju oni
koji misle da u stomaku nosim malog Boga
a ne crni pojas.
Crn kao pepeo
spaljenog djevojačkog dnevnika.

Na izlogu čitam: 
„Veliki popust za trudnice“. 
Nije pravedno da se radost šopinga
odnosi samo na žive.
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SANJAM KAKO PIŠAM PO GROBU KOMANDANTA

Pišam kao da šmrkom spiram krv sa sarajevskih ulica
koje ne mirišu na urin ni dvadeset godina  nakon rata.
Pišam po grobu zločinca što je pobio stotine ljudi
da bi zaslužio pogled sa brda na grad.

I znam da neću moći dobaciti do susjednog groba predsjednika
koji ga je proglasio herojem.

Jedna starica mi je u prolazu dobacila 
da samo psi imaju pravo javno zapišavati svoj teritorij. 
Druga starica joj je odbrusila da zločini nisu matematička 
nego etička i zakonska kategorija
i da svako ima pravo zapišavati državu
kao korov pored groblja.
Onda su se potukle.

Bože moj, oprosti mi što nisam dovoljno dugo pišao,
sve bih dao da nisam na ovome mjestu 
na kojem nema groba moje Lenke. 
Moje Lenke nema. 
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Lirikonfestovo podnebje 2018

MEDNARODNO
KNJIŽEVNO SREČANJE

MEDNARODNI

LIRIKONFEST 
VELENJE

Ali poezija potrebuje narod?
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Zdravko Kecman
(1948)

Iz novejše srbske poezije
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Zdravko Kecman (1948, Usorci pri Sanskem Mostu, Republi-
ka Srbska/Bosna in Hercegovina) – pesnik, pripovednik, prevaja-
lec, esejist in književni kritik. Končal je študij srbskega in hrvaškega 
jezika, književnosti ter bibliotekarstva na FF v Ljubljani. Objavil je 
več odmevnih pesniških zbirk, romanov in kratkih zgodb, revijal-
no in knjižno prevedenih v več evropskih jezikov. Je tudi prevajalec 
iz ruščine in slovenščine. Ustanovil je revijo Književnik in je ure-
dnik založbe Udruženje književnika Republike Srpske. Na mednaro-
dnem Lirikonfestu v Velenju je leta 2014 prejel Pretnarjevo nagrado 
– častni naslov »ambasador slovenske književnosti in jezika« za 
večletno posredovanje slovenske literature v Bosni in Hercegovini 
ter vzpostavljanje slovensko-srbsko-bosansko-hercegovskih knji-
ževnih stikov. Živi in ustvarja v Banjaluki (R. Srbska).
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СТАНИЦА

Требало би негдје отпутовати
али немам возну карту
а и воз је отишао давно
На станици је досадно чекати
отправник возова и ноћни службеници
прекраћују вријеме и пију у малом станичном бифеу
слчном вагон – бифеу
Имају црвене капе-качкете на глави
и жуте бркове
прсти су им пожутјели од никотина
дали их занимају мале дјевојчице пубертетнице
не пуши ми се
дувански дим однекуд наноси дах вјетра
далеко преко колосијека
налазе се одбачени стари возови покварене машине
ван употребе
тамо је опасно одлазити
не знате ко може да живи у тим олупинама
спавала бих у чекаоници 

али у њој се хрче
и највише су у њој мушкарци у похабаној одјећи
дебели и мршави, 
стари и средњовјењчни
а да и не хрчу
у њој нема мјеста
све су клупе попуњене
све столице заузете
путују ли они икуда/nekud или ту спавају и живе
долазе у сумрак
претварајући се да чекају своје возове
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два милиционера се шетају по перонима
са дугим пендрецима о боку
траже сумњиве, да ли сам ја сумњива,
ако имаш мало траве у џепу
у неким земљама је марихуана легализована
у неким другим, осуђују на смрт
не пушим зато што ми се не пуши, нити
се подајем због секса,
напросто размишљам, о
нечему сасвим небитном; ако
одлучим отићи у чекаоницу,
лећи ћу уз нечије тијело, и шта
ако се оно пробуди, ништа се
неће уистину догодити,
ништа што се већ није догодило,
у сваком случају не тако као што воз прође кроз црвено
што о томе размишљам
кад немам ништа на уму.
Да ли ће доћи сљедећи воз
хоће ли се зауставити
можда ће само проћи и отклопарати вагонима
А то би се могло догодити
тек иза поноћи,
или пред зору
кад се сунце зацрвени испод брда
и роса падне на траву,
на лишће.
Станица је ноћу много приснија него дању
иако неки мисле да је ноћна мора
отправник воза и даље је у бифеу
само сада у друштву са неком женом,
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љуља се уз шанк као да је у возу, а воз
улази у кривину, као да јој нешто говори,
нагиње се до уха и шапуће, а она
не чује од клопорања воза
и трештања неке лоше музике, 
она негдје путујр, или
је однекуда дошла,
то би могла бити нека одавно позната
станична тајна, сада је
свеједно,  јер она је отишла у тоалет
а и он је отишао негдје,
живот је воз који је отишао,
сада  сам сама,
да бар нису отишли,
мораћу да чекам још дуго
а и да сам ушла у воз без карте,
и у њему путници спавају
као у чекаоници,
само што путују,
а то је неупоредиво;
и ја бих сигурно заспала у купеу
а да су вагони празни
јер има и празних вагона и возова
шта бих онда радила
не, није оно чиме се наслађујете
и што мислите,
само бих путовала
да се добро наспавам,
чак и кад би неко нешто  покушао,
напримјер онај отправник возова
што је нестао, или неки кондуктер,
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шта да се ради,
живот је такав, пролазан
(чупав и цуњав)
Послије дуго времена
оно двоје су се вратили у бифе
прво он, а онда она, и
пили су, из исте чаше
тихо, ћутке,
дали су се прије
познавали
Али, ноћ је тако дуга
да ми је потребно неко тијело
које ће ме угријати,
својим дахом, својом
тежином, одјећом која
заудара
на дуван, на алкохол, зној
и вријеме чекања.
А ноћ је дуга
као сам живот.

 Бања Лука, 9. аугуст 2017
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ЧОВЈЕК ЗОВЕ СВОЈУ СМРТ

Човјек дозива смрт
он има велике дугачке руке 
    и тврде шаке
незграпно тијело
Има главу пуну недозива 
   и слијепа уста
ријечи испадају
труло воће
Има ноге којима корача 
   у живот
и букагије
на ногама
Кад спава тврд му камен 
   под главом
Јавља се смрт
нек се стрпи
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КИНЕСКА ПЈЕСМА

М смо зрње
ми смо пиринчно зрње
ми смо зуби 
  пиринчног смијеха
ми смо трагови на пијеску
мој брат је чилибар
моја сестра је смола
моји прсти на рукама 
   су дирке вјетра
моја коса је земља
моје очи су водене 
  пчеле
црјепови на кући
пропуштају кишницу
млазеви силазе у подметнуте 
    посуде
пиринч спава

 Бања Лука, 19. Аугуст, 2018. година
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ПИШЕМ

Пишем ти у мраку
а мрак шушти од оловке графитног даха
и на твојој тераси суши се рубље
разне одјевне ствари – кошуље, сукње, мараме, пешкири
а на столу груменчић камена 
са Сејшела – донет прошлог љета
са оне екскурзије
о којој си ми много причала
било вас је много и сви из сусједства
а то је био само тренутак живота
понио сам онај груменчић угљенастог времена
да буде знамен у мраку
чувам га на столу док пишем ово
за тебе и све друге
то је спомен
око ког се скупља много ријечи
Све смо то ми и назиремо се
што бисмо пожељели
а оно је немогуће

 Бања Лука, 8. Фебруар, 2018
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Н. Г.

Кад сам се враћао
пао је снијег и прекрио читаву приморску област
али је било топло јер је море недалеко 
мирисало чулним таласима
Испрех хотела Саботин
испраћала ме Даринка К.,  портретиста
ријечи о Александринкама,
возило је кренуло снијег зашкрипао
под точковима и вожња је била ризична
због великих камиона господара на цестама
што су возили товаре
више пута упадао сам у шкрипац
аутопут је био залеђен и сњежан
пратио те неизбјежан осјећај
слијежу се водени таласи
а тишина плива низводно

Тако је била
снијегом прекривена – 
читава Европа.

 Бања Лука, 8. фебруар, 2018 
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IZPOD KOPIT IN SKAL
(11)

MILAN VINCETIČ 
(1957–2017)
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FESTIVAL LIRIČNEGA IN POTOPISNEGA OBČUTJA
REZERVAT ZA POEZIJO

(www.lirikonfest-velenje.si / Čitalnica Pri pesniški duši) 

Kdaj se pesem začne in kdaj konča, 
če se sploh konča (in sploh začne)?

LIRIKONFESTOVO SPLETNODEBATNO 
KNJIŽEVNO OMIZJE 2018
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Milan Vincetič 
(1957–2017) 

Poklon

In memoriam 
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In memoriam 

Milan Vincetič (1957–2017), slovenski književnik in ure-
dnik, mdr. Lirikonfestov lavreat – dobitnik nagrade velenjica-čaša 
nesmrtnosti 2007 za vrhunski desetletni pesniški opus slovenskega 
književnika, ki pomembno zaznamuje umetniško literaturo XXI. st.

Golobar

Jaz ki sem 
črni zidar 
jaz ki sem 
kraljev vseh kralj 
jaz ki sem 
stokrat bolj sam 
ko so samote 
vseh katedral 
se končno odpravljam v nebo 
da se zazidam 
med tod in drugod 
jaz ki zavajam svoj rod 
jaz ki prestajam skrivnost

v sanjah bridkega fantiča 
ki zleze pod oslovsko klop 
ko škripne spovednica

© UVKF, Rp. Lirikon21 (VIII/2012/37–38)
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FESTIVAL LIRIČNEGA IN POTOPISNEGA OBČUTJA
REZERVAT ZA POEZIJO

(www.lirikonfest-velenje.si / Čitalnica Pri pesniški duši) 

Umetnik = zadnji svobodni človek?
Poezija = sugestija

LIRIKONFESTOVO SPLETNODEBATNO 
KNJIŽEVNO OMIZJE 2018

»Vsak pesnik je pošast« 
Šalamun
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nagrada za najboljši slovenski knjižni potopis
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FESTIVAL LIRIČNEGA IN POTOPISNEGA OBČUTJA
REZERVAT ZA POEZIJO

(www.lirikonfest-velenje.si / Čitalnica Pri pesniški duši) 

Potopis in resnica: 
ali vsi popotniki lažejo?

Potovanje kot metafora?

LIRIKONFESTOVO SPLETNODEBATNO 
KNJIŽEVNO OMIZJE 2018
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Nominirani potopisi 

SLOVENSKI 
KNJIŽNI POTOPIS 

XXI. ST. 

KRILATA ŽELVA 2018

Borut Korun
Zadnji inkovski zaklad? 

Dragan Potočnik
Pesem za Sinin džan

Aleš Šteger
Na kraju zapisano 6: Solovki, Rusija, 19. 7. 2017

nagrada za najboljši slovenski knjižni potopis

NOMINIRANI AVTORJI/KNJIŽNI POTOPISI 
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Literarna nagrada »krilata želva« za najboljši slovenski 
knjižni potopis (preteklega leta) je od leta 2017 novost v slo-
venskem kulturnem prostoru. Potopis je vse bolj priljubljena li-
terarna zvrst, ki pa strokovno še ni ustrezno priznana. Z novo 
slovensko literarno nagrado »krilata želva« v letnem programu 
Lirikonfesta Velenje želimo popularizirati potopisni žanr, spod-
buditi njegovo produkcijo in prispevati k uveljavljanju sloven-
skih avtorjev potopisja. 

Organizatorji nagrade »krilata želva« (Velenjska knjižna 
fundacija in Čitalnica Pri pesniški duši) smo opazili, da Slovenci 
radi potujemo in nato svoje izkušnje ter doživetja spravimo na pa-
pir, vendar pa ni bilo zaslediti enotnih smernic pri pisanju potopisa 
in literarne nagrade, ki bi bila namenjena samo temu žanru. 

S Cobissovega seznama dokumentarne/potopisne literature, 
izdane v letu 2017 (ok. 30 del), so bile v skladu z merili razpisa za 
»krilato želvo 2018« naprej izločene vse diplomske naloge, znan-
stvene monografije, turistični vodiči ipd. nepotopisna dokumen-
tarna literatura. V preteklem letu (2017) je tako izšlo 23 slovenskih 
knjižnih potopisov, ki ustrezajo razpisnim merilom. Avtorji in za-
ložbe so imeli tudi sami možnost, da svoja dela prijavijo na javni 
razpis, ki je bil odprt od 29. novembra 2017 do 8. februarja 2018. 

krilata želva
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Sosvet za nagrado/strokovna žirija v letu 2018 (Maša Flogie, 
Ivo Stropnik in Urška Zupančič) je med razpisno ustreznimi knjiž-
nimi potopisi za drugo podelitev literarne nagrade »krilata želva« 
izbrala/nominirala tri slovenske knjižne potopise: Borut Korun: 
Zadnji inkovski zaklad (Celjska Mohorjeva družba), Dragan Potoč-
nik: Pesem za Sinin džan (Založba Pivec) in Aleš Šteger: Na kraju 
zapisano 6: Solovki, Rusija, 19. 7. 2017 (Beletrina).

Poimenovanje »krilata želva« se je porodilo iz grškega mita o 
olimpijskem bogu Hermesu, ki je mdr. zavetnik popotnikov. Želva 
je eden od njegovih atributov, prav tako pa so zanj značilni krilati 
sandali, saj je sel bogov. V legendah Indijancev naj bi svet zrasel iz 
želvinega hrbta. Obenem pa je želva simbol vztrajnosti, trdoživosti, 
kreativnosti, vzdržljivosti, moči, plodnosti in stabilnosti. Želvi smo 
dodali krila s Hermesovih sandalov, ki ji dajejo svobodo, in nastala 
je »krilata želva« –  trdoživa in vztrajna svobodna duša, ki na 
krilih premaga vsak izziv. – Nagradni bronasti kip »krilate želve« 
je stvaritev akad. kiparja Jurija Smoleta. – (U. Z., UVKF)   

krilata želva
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Dragan Potočnik 

(Založba Pivec, 2017)

Iz nagrajenega slovenskega knjižnega potopisa 

Pesem za Sinin džan
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Zima 2008/2009

Znašel sem se v slabo osvetljenem prostranem prostoru in kar 
nekaj trenutkov je bilo potrebnih, da so se oči navadile na skromno 
svetlobo, ki je padala skozi ozke line nad vhodnimi vrati. V zraku je 
plavala vlaga, saj je bil prostor prepreden s kanali, po katerih je žu-
borela voda. Na sredi se je dvigoval lesen vodnjak, okrog katerega 
so bila bakrena korita. Sezul sem se in legel na razkošen pograd, ki 
je bil pokrit s temno rdečo preprogo. Visok fant z redkimi brčicami 
v sivem suknjiču je na mizico pred mano položil skodelico za čaj. 
Kmalu se je pred mano znašel še čajnik, poslikan s podobo šaha 
Nasir ad-Dina; tistega znamenitega šaha, ki je znan po tem, da je 
nadvse užival ob vodni pipi in čaju.

Za vodnjakom so bila nizka vrata, okrašena z biserovino. Levo 
in desno od vrat je bilo več obokanih niš, ki so bile zakrite s svilenim 
brokatom. Stena za mano je bila prekrita s ploščicami. Prevladovali 
so geometrijski in cvetlični motivi. Strop je bil na robovih bogato 
okrašen s štukaturnim okrasjem, ki je elegantno poudarjalo prehod 
iz spodnjega kvadratnega dela prostora v okroglo kupolo. Poleg za-
nimivega kamnitega pletiva je še razkošen stalaktiten obok kazal 
na izjemno starost prostora. Tišino je dopolnjevalo žuborenje vode. 

Že po nekaj trenutkih predajanja vonjavam, barvam in lepo-
tam čajnice se je pred mano znašla temna postava. Hitro sem vstal 
in pred sabo zagledal moškega s povsem sivimi, nekoliko daljšimi 
lasmi, prodornimi črnimi očmi, suhe postave in zelo umirjenega. 
Že od prvega trenutka dalje sem v njegovih očeh opazil žalost. Niti 
sanjalo se mi ni zakaj. Podal mi je roko in se predstavil: »Amir 
Ghorbani.« »Zelo sem vesel, da ste se odzvali mojemu klicu,« 
sem ga prijazno ogovoril in ga povabil na sosednji pograd. Prikimal 
je, se sezul in sedel. Šele ko je prisedel, sem opazil daljšo brazgoti-
no na njegovem čelu. 

 »Zanimivo se mi je zdelo, da nekoga zanima moje pisanje. 
Že dolgo se z nikomer nisem pogovarjal o moji, sicer edini knjigi,« 
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je nekoliko previdno začel pogovor. »V univerzitetni knijžnici v 
Esfahanu sem slučajno naletel na vašo knjigo z naslovom Razprava 
o bednem življenju. Ob branju vaših nagovorov se nisem mogel na-
čuditi čudovitim mističnim sporočilom, ki so tako globoka in ak-
tualna. Ko govorite o Bogu, ne govorite o Alahu, temveč o ljubezni, 
o energiji, ki nas preveva, ki nas dela žive in nas obdaja. Vaš Bog 
pogosto nima imena in ga tudi ne potrebuje. Moram vam priznati, 
da sem kar nekaj dni odhajal spat z vašo knjigo in se z njo tudi pre-
bujal. Ko so mi kolegi na univerzi povedali, da živite v Esfahanu in 
vas nekateri celo poznajo, sem jih prosil, da me spoznajo z vami.«

Po kratkem predahu, ko je fant v sivem suknjiču prinesel sko-
delico še za Amirja, sem nadaljeval: »Od vsega začetka sem želel 
vedeti, kaj, kdo se skriva za tem pisanjem. Od kod to znanje, te 
izkušnje?« »Knjigo sem napisal pred več kot tridesetimi leti. Tak-
rat sem živel v Afganistanu, kjer sem se veliko ukvarjal z odkriva-
njem islamske in tudi krščanske tradicije. Že prej sem dokaj dobro 
poznal tudi svete knjige zoroastrstva Aveste, kjer so, kot verjetno 
veste, zbrani religiozni teksti. Seveda so tukaj še moje osebne iz-
kušnje, moja duhovna pot, ki je bila precej zanimiva.« »Ste imeli 
tudi učitelja?« »Kmalu po mojem prihodu v Afganistan sem našel, 
lahko bi rekel, da je on našel mene, izjemnega človeka, ki mi je po-
kazal marsikaj, kar mi je precej spremenilo življenje.« 

Iz čajnika si je natočil čaj, me pogledal in previdno vprašal: 
»Kaj pa vi počnete?« V eni sapi sem mu povedal, kako me je po 
spletu nekih čudnih naključij pot iz majhne evropske dežele po-
nesla na univerzo v Esfahanu, kako raziskujem iransko zgodovino, 
od najstarešjih obdobij do danes, kako so mi omogočili, da delam 
tudi s študenti, kako sem navdušen nad njimi, tudi zato, ker so tako 
željni znanja, da nikoli ne manjkajo na predavanjih, kako topli so 
odnosi med profesorji in študenti, kako zelo so študentje spoštljivi 
do profesorjev, kako polne so knjižnice, kjer pogosto ne dobim niti 
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enega prostega sedeža, kakšne težave imam pri učenju farsija in 
pisave, kako sem navdušen nad ljudmi in deželo, da o umetnosti, 
še posebej o poeziji in arhitekturi, sploh ne govorim ter kako sem 
nekega dne naletel na njegovo knjigo.«

Poslušal je z zanimanjem. Večkrat pokimal, se tu in tam nas-
mehnil, srknil čaj, vendar me ni niti za trenutek prekinil. Po tem 
mojem kratkem, vsaj meni se je zdelo tako, izbruhu navdušenja 
nad vsem, kar je povezano s to deželo, se je nekoliko sprostil. Hitro 
sem nadaljeval, kot da bi se bal, da bo rekel hvala, lepo, da sva se 
spoznala, samo še čaj spijem in grem, čakajo me bolj pomembne 
stvari. »Kolegi so mi rekli, da ste arheolog in se ukvarjate z ob-
dobjem najslavnejše zgodovine Irana, z dinastijo Ahajmenidov.« 
Nasmehnil se je, me pogledal izpod črnih obrvi, srknil čaj in od-
govoril: »Končal sem študij arheologije. Po končanem študiju sem 
res nekaj časa raziskoval obdobje Ahajmenidov. Še najbolj me je 
zanimal vpliv zoroastrizma na mogočne vladarje Kira, Dareja in 
druge. Po vrnitvi v Iran sem se po dobrem letu spet zaposlil kot ar-
heolog. Zdaj so moje raziskave bolj usmerjene v obdobje Elamitov. 
Sem vas prav razumel, da ste zgodovinar?« Prikimal sem. »Torej 
dobro veste, da se je, davno pred prihodom Perzijcev, na jugoza-
hodnem delu Iranske planote, severno od južnega toka Tigrisa, na 
širšem območju današnjega Huzestana, začela razvijati civilizacija 
Elamitov.«

Z zanimanjem sem prisluhnil njegovi razlagi novih odkritij. Ko 
je pripovedoval o mogočnem ziguratu v Čogha Zanbilu, ki predsta-
vlja enega največjih ziguratov na svetu, je kar žarel. Kot slikar je z 
besedami slikal valovito, suho pokrajino, kjer so pred več kot 3000 
leti zgradili to stopničasto piramido. 

Po kratki tišini, ko nama je znova napolnil skodelici s čajem, 
me je pogledal in v povsem mirnem in počasnem tonu dejal: »Vi-
dim, da ste že zelo kmalu ugotovili, kako srčni in topli ljudje živijo 

Dragan Potočnik / Pesem za Sinin džan 
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na tem koščku zemlje in kako neizmerno bogata je stara perzijska 
kultura.« Za trenutek je umolknil in v istem tonu nadaljeval: »Zelo 
bom počaščen, če se mi pridružite na terenu. Naslednji teden od-
hajam proti starodavni Suzi. Se mi boste pridružili?« Bil sem vidno 
šokiran. Po glavi so mi švigale misli. Iranci so res zelo gostoljubni, 
a že iranski prijatelji so me opozarjali, da moram biti pri povabi-
lih previden. Spomnil sem se besed starejšega kolega s fakultete: 
»Ko ti nekaj ponudijo, vedno dovoli, da ti ponudijo dva- ali trik-
rat. Ponudbe ne smeš sprejeti takoj. To je del zapletenega sistema 
obredne vljudnosti, imenovanega tarof. Ob vsej naši prijaznosti os-
tanejo pravi nameni velikokrat prikriti.« »Seveda razumem, če ste 
zasedeni in ne utegnete. Razmislite, zelo bom vesel, če vam lahko 
pomagam pri raziskavi tega najstarejšega dela naše zgodovine.« 
»Zelo sem počaščen nad vašim vabilom. Moj edini pomislek je …« 
Prekinil me je: »Tarof? Ta naša nesmiselna nenapisana pravila, ki 
določajo, kako se morajo ljudje vesti drug do drugega? Prosim vas, 
moje povabilo je povsem iskreno.«

Tako se je začelo najino druženje, ki mu je bilo namenjeno, da 
postane pravo prijateljstvo. Ko sva odhajala iz čajnice, me je objel 
preko ramen rekoč: »Veselim se najinega druženja.« 

Mesto je bilo osvetljeno z uličnimi svetilkami, fantje so igrali 
nogomet, dekleta so stala ob vodnjaku in klepetala, njihove mame 
so pripravljale čaj, očetje pa igrali šah. Nekje zadaj, skrit za sojem 
svetilk, se je sramežljivo bleščal Most triintridesetih obokov. 

Dragan Potočnik / Pesem za Sinin džan 
Odlomek iz nagrajenega knjižnega potopisa / krilata želva 2018
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Leto 1974

* * *

Naslednji dan Amir ni preživel v oblakih, ampak tako, da je kar 
skakal z oblaka na oblak. Tuhtal je, kako bi bilo najboljše in naj-
manj boleče za vse, da pobegneta iz okolja, ki ju tako zelo omejuje. 
Tolažil se je, da mu preostane še kak dan, da najde rešitev in mora 
le zaupati Bogu, ki že ve, kaj je prav zanju. Še kako se je razveselil, 
ko mu je znanec iz soseske zvečer prinesel zmečkan list papirja. Na 
njem je bilo napisano: Ob sončnem vzhodu te čakam ob vodnjaku. 
»Tako zgodaj? Ob sončnem vzhodu,« je razmišljal. Deveta nebesa 
so se mu zamajala pod dvomi, ki so se začeli porajati. »Mislim, da 
morava od tod čim prej. Najboljše bo, da se jutri dogovoriva, kako 
in kaj,« je razmišljal. Razburjen je le stežka zaspal. Srečanja se je 
neznansko veselil, hkrati pa tudi bal. 

Zbudil se je še bolj utrujen, kot je legel. Nemir, ki se je vti-
hotapil v vse pore telesa, mu je jemal spanec. Najprej je temeljito 
prezračil sobo, da je prostor napolnilo sveže jutro, ki je dišalo po 
rosi. Nato je stopil na dvorišče in se umil s hladno studenčnico. 
Notranjost se je v stiku z vodo otresla tesnobe, v katero je bil zavit 
celo noč. Dvomi so kot dim izpuhteli v zrak.

Ko se je vrnil v sobo, si je najprej prižgal kadilo. Babica ga je 
naučila, da to pomaga pri vznemirjenosti in strahu. Potreboval je 
posrednika med grobim in nežnim svetom. Opojni vonj kadil se mu 
je razlil po telesu in šele tako pomirjen se je prepustil svetlobi jut-
ra, ki se je komaj rojevalo. 

S hitrimi koraki je stopil na tlakovano ulico, ki je strmo padala 
proti glavnemu trgu. Kolikokrat je stopal po teh zavitih uličicah. 
Z zavezanimi očmi bi našel skrivni studenec. Toda tokrat je bilo 
drugače. Struga reke, ki teče skozi domačo vas, je bila spet prazna. 
Žalostno se je srebrno svetilo le nekaj majhnih luž upanja, da bo v 
kraj spet prišel odrešilni dež. 

Dragan Potočnik / Pesem za Sinin džan 
Odlomek iz nagrajenega knjižnega potopisa / krilata želva 2018
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Medtem ko je skoraj tekel po zavitih uličicah, se je zdelo, da ga 
izza šip očitajoče pogleduje na stotine parov oči. Iz zamaknjenosti 
ga je predramil curek iz uličnega vodnjaka. Urno je stopal mimo 
podrtih domov, od koder so se ljudje že pred časom, iz njemu ne-
znanih razlogov, izselili. V bledi jutranji svetlobi so se zdeli še bolj 
zapuščeni. Samotni in usmiljenja vredni. 

Ko je sonce v vsej svoji veličini radostno napovedalo nov dan, 
je prišel do vodnjaka. Pretresen spričo čudovitega jutra, ki se je 
pravkar rodilo, je njegovo upanje spet dobilo vonj dežja. 

Kmalu je prišla. Oblečena je bila v dolgo sivo obleko. Nebeški 
obraz ji je žarel v jutranjem soncu, dolge, črne lase je imela spete 
in skrite pod temno modro ruto. Črnooka lepotica se je bledo nas-
mehnila. V očeh se ji je zalesketala solza. Zazrl se je v njene rdeče 
obrobljene oči in začutil njeno tresočo se roko v svoji. Objel jo je 
preko ramen in jo nežno poljubil na ustnice.

Jasno jesensko nebo pravkar rojenega dne je prekrivala drobna 
bela sled oblakov, ki je vodila nekam proti vzhodu. 

Povesil je pogled. Vedel je, da se je zgodilo to, česar se je tako 
zelo bal. Umaknil se je za korak in zakopal obraz v dlani. V glavi mu 
je odmevalo: Poročila se bo. Starši jo bodo poročili. Kar naenkrat se 
mu je zazdela tako daleč, tako tuja. Zdelo se mu je, da ga oranžna 
svetloba komaj rojenega sonca prebada od glave do pet. Od boleči-
ne ga je zeblo in treslo. Zavladala je dolga, mučna tišina. V daljavi 
je zalajal pes. Tisti dan ni našel poti domov. 

* * *

Sončni žarki so se iskrivo pozibavali, od Korana, ki je ležal na 
mizi, do zlato rumenih limon, ki so se lesketale v košari nedaleč 
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proč. Njihov vonj se je širil po sobi tako omamno, kot se širi vonj 
oranževcev, ki spomladi cvetijo na dvorišču.

Za trenutek je povsem pozabila težo preteklih dni. Toda le za 
trenutek. Ko je zaslišala odmev korakov v sosednjem prostoru, se 
je predramila. Ovila se je v obledelo preprogo, na kateri je prespala 
nekaj zadnjih noči. Tesno si jo je pritisnila k telesu, kot da se hoče 
skriti. Pod glavo si je potisnila rdečo, s srebrnimi nitkami izvezeno 
blazino in se zastrmela v strop. Podobe preteklih dogodkov so ji 
polnile glavo. Zaprla je oči, vnete od solz. »Ali sem se res rodila v 
temo? Ali res nimam pravice do svojih sanj?« Z roko je počasi seg-
la po skodelici, ki je bila na mizi. Na izsušene ustnice si je ponesla 
oživljajočo vodo. »Življenje nima več smisla. Vse je brez pomena. 
Kdo mi bo iztrgal bolečino? Smrt?« Nemoč in bolečina sta jo pov-
sem ohromili. Tiho je zašepetala: »Moj dragi, ti si drugi del mene. 
Zrcalo in odsev. Ti rišeš in barvaš slike mojega neba. Ti, samo ti me 
navdajaš z veseljem in radostjo. Kako zelo te pogrešam.« 

Črne oči so ji obrobile solze, ko je v sobo vstopila njena mama. 
Odeta je bila v črno. V rokah je držala pladenj s čajem. Za črno ku-
liso njenega čadorja se je skrival radoveden pogled. Ponudila ji je 
skodelico jasminovega čaja. »Trpiš zato, ker si se ločila od Boga. 
Pozabljaš, da je bilo tako že pred Mohamedom. Tudi moja mama 
in pred njo njena mama sta se poročili po volji staršev. Podaj mi 
roko.« 

Le s težavo se je dvignila s tal. Zazrla se je v temne oči posuše-
nega obraza in komaj slišno šepnila: »Potrebujem svež zrak. Pro-
sim, pojdi z menoj na bazar.« »Ubogo dekle, saj vse dolge dneve 
čepiš doma in neguješ svojo bolečino. Grem, če si oblečeš čador!« 
Nemo je pokimala in po prstih komaj slišno izginila v sosednji 
prostor. Stopila je pod tuš, da bi jo slap hladne vode predramil. 
Voda ji je polzela po vitkem telesu in moči so se ji počasi vračale. 
Odišavila se je z miro, si nadela pisano ogrlico, ki ji jo je podaril 
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Amir, in čez nekaj trenutkov je odeta v čador stala pred mamo. Ta 
ji je v roke porinila pleteno košaro in zavzdihnila: »Pozabi pretek-
lost. Jutri je tvoj dan. Šele jutri boš postala prava ženska.« »Jutri 
bom podpisala smrtno obsodbo. Jutri se bom znašla iz oči v oči z 
rabljem,« je potrto odvrnila, se oklenila njene roke in se oprijela za 
omaro. Slabost jo je povsem izčrpala. Le s težavo je prišla do vrat in 
se napotila na dvorišče. 

Jutranje sonce še ni doseglo prostranega dvorišča, zato je bilo 
prijetno hladno, po zraku je valoval vonj sivke. Na dvorišču se je 
bohotilo grmičevje, ki se je razcvetalo v najrazličnejših cvetovih, od 
zlatorumenih do rdečih in modrih. Med njimi je raslo sadno drevje. 
Vso to bujno rastje so objemali zidovi hiše, ki je bila zgrajena okoli 
osrednjega dvorišča. Oprijela se je lesene klopi in vzdihnila: »Ko 
smo bili otroci, smo se na dvorišču igrali skrivalnice.« Obraz se ji 
je razlezel v nasmeh in njene lepe, polne ustnice so zažarele kot 
zrele marelice. 

Po ozkih ulicah, ki so strmo padale proti reki, mimo praznih 
obrazov in nedokončanih hiš sta počasi, skorajda previdno stopali 
dve črni postavi. Zaradi teže preteklih dni je komaj lovila sapo. Ne-
kajkrat jo je obšla vrtoglavica. Ni videla več lepote sveta okrog sebe. 
Ni se ustavila ob prodajalcu sladoleda, ki je glasno ponujal rdeče in 
rumene kepice osvežitve, ki jih je odišavil z rožno vodo. Ni mu niti 
pomahala niti ga ni nagajivo pogledala. Tudi on se je delal, kot da 
se nista še nikoli srečala. Ni opazila modrega neba, ki so ga krasili 
drobni beli oblaki, ki so kot mačje sledi v snegu izginjali nekam 
v predmestje. Ni opazila znancev, ki so jo radovedno pogledova-
li. Nekateri so jo pomilovali, spet drugi obsojali. Ni se ustavila pri 
prijateljicah, ki so na stojnicah ponujale najrazličnejšo hrano. Ni je 
zmotil niti vonj pečenega mesa, niti pogled na okusno sambuso, 
pripravljeno po starem receptu. Okusno in slastno sambuso si je 
privoščila vselej, ko jo je pot ponesla na bazar. Tokrat je bilo vse 
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drugače. Tudi barve začimb, svile in preprog, mimo katerih ju je 
vodila pot. Drugačne so bile vonjave. Bolj ostre in manj zaželene. 
Tudi hrup je bil drugačen. Kričanje prodajalcev je bilo podobno kri-
čanju nevihtnih oblakov. 

Po ozkih uličicah, ki so se spuščale proti reki, sta prišli do glav-
nega vhoda v bazar. Že na vhodnih vratih je vse vrvelo, vse je kipelo 
in vreščalo. Še bolj tesno se je skrila v objem čadorja. Kljub dopol-
dnevu je bilo tako vroče, da sta se najprej ustavili pred najbližjo 
stojnico, ki je ponujala osvežitev. Na dušek je izpila dva kozarca 
pomarančnega šarbata. Ko sta stopali med stojnicami, je radove-
dno pogledovala izpod obrvi. Črne lase in nebeški obraz je skrbno 
skrila za ruto. Skozi ozko ulico bazarja sta vijugali med ljudmi in 
oslovskimi vpregami. Ob vsakem koraku je bilo nad njima manj 
žgočega sonca in več temne sence. 

Dve temni postavi sta stopili skozi napol odprta vrata čajnice. 
Sestopili sta po nekaj stopnicah in se znašli v prostranem prostoru, 
v katerem sta najprej začutili vlago, saj je bil prostor prepreden s 
kanali, po katerih je žuborela voda. Sedli sta na pograd, ki je bil po-
krit s pisano rjavo preprogo. Moški v črnem suknjiču je na mizico 
pred njima položil skodelici za čaj in pulaki. Pomignil je z rameni 
in pokazal na velik, srebrno svetlikajoč samovar, ki je sameval v 
kotu. Ko sta si postregli, je prinesel še sladice. Brez besed sta pili 
čaj. Sladic se nista dotaknili. Tišino je dopolnjevalo žuborenje vode. 
Daleč proč od vsakdana. Trenutek, zaprt vase, z zidom do neba in s 
tremi zapahi na vhodnih vratih.

Ko sta odhajali iz čajnice, so na mesto začele padati popol-
danske sence. Na bregu suhe reke je bila množica ljudi, ki so sedeli 
kar na travi. Zvezde, ki so se ta dan zgodaj prikradle na nebo, so 
bile bolj tihe kot običajno. Ni bilo slišati nobene glasbe, nobenega 
šepeta, nobenega vonja. Vse z dobrim razlogom.
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* * *

Jutranjo tišino je prelomil glas bobnov. Kot težke kaplje pole-
tnega dežja so zvoki padali na okoliške hiše in vabili sosede, da z 
dobrimi željami pospremijo na pot mladoporočenca.  Dnevna soba 
nevestinega doma je bila okrašena s svežim cvetjem. Vse se je ble-
ščalo v nebeški belini. Sredi sobe, ki je spominjala na rajski vrt, sta 
sedela ženin in nevesta. Sinin je bila kot žarek mesečine, popolno-
ma ovita v srebrno pajčolanasto tančico. Glavo je imela pokrito in 
sramežljivo sklonjeno. Skozi tančične oblake so se ji temno bleščali 
mehki kodri in ji krasili nagubano čelo. Misli so ji zakrivali temni 
oblaki. 

»Njegovo telo je gotovo hladno. Mrzlo. Mrzlo kot januarska 
polna luna,« je razmišljala in buljila v svečnik, ki je krasil mizo. 
»Ne želim ga čutiti od blizu. Ne maram govoriti z njim. Raje se 
posujem s pepelom in grem v puščavo,« ji je odmevalo v glavi, ko 
so se ji oči sprehajale od svečnika do svečnika in se nazadnje usta-
vile pri ogledalu. 

Ni opazila, niti slišala ni svatov, ki so se bleščali v pražnjih 
oblekah in se posedali na stole, ki so bili za njima. Svetloba in ogenj 
sta se zrcalila v ogledalu. Kralj ognjev. Okronan in ustoličen ji je 
predstavljal najvišjega Boga, ki mu je globoko v sebi pripadala. 
Spomnila se je litanije ognju. Ustnice so se ji ob pogledu na plamen 
sveče višnjevo obarvale in se začele kar same od sebe premikati v 
molitvi ognju: »O, ogenj! Sin Modrega gospoda. Vreden si žrtvo-
vanja, vreden molitve, da bi bil vedno vreden žrtvovanja, vreden 
molitve v domovanju ljudi. Naj obstaja upanje za tiste, ki ti bodo 
resnično žrtvovali.«

Na prvi dan poroke so prišli prijatelji in sorodniki. Žal med nji-
mi ni bilo Delare, ki je odpotovala k sorodnikom v Francijo. Nič slo-
vesnega ni bilo v zraku. Nič radostnega na njihovih obrazih. Čeprav 
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so se svatje vedli, kot da je vse v najlepšem redu, so se, medtem ko 
so čakali na mulo, da opravi obred, med seboj pogovarjali skoraj 
šepetaje. 

Od svečnikov in ogledala ji je pogled radovedno poškilil k bo-
dočemu možu. Pred poroko ga je videla le enkrat. Mama se je po-
hvalila, da sta ji z očetom izbrala odličnega ženina. Sicer je od nje 
starejši dobrih deset let, ampak to ni pomembno. Njegova družina 
je bila precej premožna, že več generacij so se ukvarjali z okraše-
vanjem kovinskih površin. Obvladovali so zelo redko tehniko, ko se 
bakrena osnova barva s kovinskimi barvami. Poleg tega, da so bili 
bogati, so bili tudi vplivni. Obetala se ji je torej lepa, brezskrbna 
prihodnost. Vsaj tako je bila prepričana mama. Družina bodočega 
moža je bila tudi zelo verna, kar je Sinin opazila že v pogledu bo-
dočega moža, še posebej oblastno in togo pa je deloval njegov oče. 
Povsem brezizrazen, hladen moški, ki se ni znal niti nasmehniti. 
Vsaj tako se je zdelo. Že kot deklica se je bala takšnih moških. 

Ob pogledu na črne oči bodočega moža, ki so kot črna jezera 
ležale nekje v globoko temnem gozdu, jo je spreletelo. Ta črna je-
zera so spominjala na noči brez mesečine. Hitro je umaknila pog-
led in se zagledala v poročno pregrinjalo, ki je ležalo na tleh pred 
njunima nogama. Na sredi pregrinjala je ležal Koran, okoli njega pa 
sedem simbolov za varovanje pred zlom in nesrečo v zakonu. Se-
dem različnih barv, sedem čuvajev pred čarovnijami zlih sil. Bojim 
se, da tega zakona ne morejo ubraniti pred nesrečo, jo je spreletelo.

V prostoru, ki je bolj spominjal na pomladni vrt, so bili na več 
manjših mizah še košarica s poslikanimi jajci, košarica z mandlji in 
lešniki, košarica z jabolki, skledica s posebnim sladkorjem, pecivo 
z mandlji, prelito s sladkorjem, baklave, kadila in skodelica s ko-
vanci. Vse to je bilo nepogrešljivo za srečen zakon. 

Iz varnega objema sveta misli, v katere se je vse bolj pogosto 
zatekala, jo je predramil glas najdražje osebe med svati. Sestrična, 
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ki je sedela ob njej in bila tudi njena priča, jo je previdno nagovo-
rila: »Zakaj si zagrenjena? Prvi korak je poroka. Najprej poskrbi 
za to. Ljubezen pride. Zaljubljenost je slepa in izgori, še preden te 
sploh ogreje. Ko ti bo zakon prinesel spoštovanje do moža, ti bo 
prinesel tudi ljubezen. To ti bo prineslo udobje: hišo, otroke, mir-
no življenje. Tudi zadovoljstvo in srečo. Takšno je pač življenje. Le 
tako si boš utrla pot k Bogu.« Želela si je otrok. Brezskrbne igre, 
smeha, ljubkovanja. To bi jo gotovo najbolj osrečilo. Pa čeprav z 
nepravim človekom. Morda bo potem tudi na ta črna jezera posijala 
mesečina. 

Še pred začetkom poročnega obreda so ločene sorodnice v skla-
du z običajem zapustile prostor, da se njihova bridka usoda ne bi 
prenesla na mladoporočenca. 

Ko je mula začel z obredom, sta do ženina in neveste stopili 
dve sorodnici in nad njunima glavama razpeli čipkast baldahin in 
v til zaviti sladkor, da bi jima tako zagotovili sladkost v zakonu 
in topel dom. Mula je bral verze iz Korana. Od vsega je slišala le: 
»Moški so zaščitniki žensk, ker je Bog odlikoval ene nad drugimi 
in ker moški vzdržujejo ženske s svojim imetjem. Krepostne žene 
so zatorej poslušne in med moževo odsotnostjo skrbijo za vse pot-
rebno. Zato jih varuje tudi Bog. Če katera od žena postaja nepokor-
na, jo sprva opomnite, nato se od nje ločite v postelji in, če je treba, 
jo tudi udarite.« Ob besedi udarite se je vidno zdrznila. Mišice na 
obrazu so ji še bolj otrpnile. Vedela je, da njen mož prihaja iz zelo 
tradicionalne družine, v kateri so vladali očetje in kjer je bila vloga 
žensk povsem jasna. 

Tudi sama je bila vzgojena tradicionalno. Dekle mora v za-
kon čista, neomadeževana in biti v vseh pogledih krepostna. Kljub 
temu, da je bil oče zelo veren, je bil toliko odprt, da se je zavedal 
pomena izobrazbe tudi za dekleta. Zato ji je omogočil šolanje. Kljub 
temu, da je bil do nje strog in je zahteval, da je v prostem času 
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doma, ni mogel v njej ukrotiti divje narave. 
Rada je odkrivala svet zavitih ulic domačega mesta, okoliš-

kih mest. Se vzpenjala in spuščala. Potovala skozi zapuščene ulice, 
kjer so postavale visoke hiše, ki so jih krasili umetelno izrezljana 
vrata, leseni balkoni z odprtimi polknicami, mimo pešcev in kole-
sarjev, za katerimi so se dvigali oblaki prahu, skozi labirint ozkih 
uličic, kjer so bradati prodajalci na prepolnih mizah ponujali ču-
dovite preproge in bakrene izdelke. Vzkliki prodajalcev, mešanica 
različne glasbe, zvončkljanje vozov na konjsko vprego so jo po-
nesli skozi vrtove, kjer posedajo mlade ženske in brhki mladeniči 
ob čaju in vodni pipi, vse tja do dvorišč tekij, kjer so skrivnostni 
sufiji opravljali svoje stoletne obrede, ali v mogočne mošeje, kjer 
so v prostranih kupolah lebdeli angeli in po temnih hodnikih po-
sedali duhovi prednikov. Njena pot se je običajno končala v skrivni 
molilnici. Preprosti, goli in neokrašeni, kjer se je vsa predala večni 
svetlobi, večnemu ognju, Bogu. Obdana s slavjem barv in vonjav se 
je vračala ob jezeru, kjer se je razlivala mesečina. O, kako lepo je 
bilo hoditi po ulicah in kot otrok raziskovati svet. 

Monotono in neznansko dolgo branje o pravicah in dolžno-
stih zakoncev je ni predramilo. Prav nasprotno. Kar nekajkrat je 
morala globoko vzdihniti, da je ni zagrabil spanec. Šele ko je mula 
monotono mrmranje prekinil z vzklikom, se je zdrznila. Vstal je in 
se zagledal v črne oči ženina in odločno rekel: »Veš, da moraš svo-
ji bodoči ženi zagotoviti ustrezen znesek, da bo v primeru ločitve 
preživela. Koliko zlatnikov ji boš namenil?« Nato se je mula obrnil 
k svatom in še njih vprašal: »Koliko je vredna nevesta?« Neki sta-
rejši Sinin sorodnik je zaklical: »Če bo dal premalo, pomeni, da je 
ne ljubi dovolj. Naj da vsaj sto zlatnikov.« Svatje so se spogledali 
in mu v znak odobravanja zaploskali. Ženin je sklonil glavo in brez 
besed podpisal pogodbo, ki je določala, da ji bo v primeru odstopa-
nja od dogovora moral izplačati sto zlatnikov. 
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Po nekaj urah sedenja sta mladoporočenca le lahko vstala in 
pod sliko prerokovega zeta in četrtega kalifa Alija, kako se v noči 
vnebohoda vzpenja v sedmero nebes, sta s podpisi zapečatila prav-
kar sklenjeni zakon. Mula ju je razglasil za moža in ženo. Nadela 
sta si prstana in se poljubila. Sramežljivo. Za Sinin džan je postal 
prostor še bolj temačen in otožen. Svatje so zaploskali. Nekateri so 
že začeli prinašati darila, vendar jih je mula ustavil. Za konec sta 
morala mladoporočenca s prstom zajeti med in ga dati v usta drug 
drugemu. Sneli so jima streho nad glavo in jima začeli prinašati 
darila v zlatu in zlatnikih. 

Medtem so sosednji prostor pripravili za slavnostno večerjo. 
Še preden so se gostje posedli, že so odmevali otožni zvoki piščali 
nej. Legali so na goste kot puščavski pesek, ki ga vrtinči veter. Šele 
ko se je zavijanju puščavskega otožnega vetra pridružil enakomer-
ni ritem dafa, so se gostje tudi sami zavrteli v ritmu njegovih tem-
peramentnih nizkih tonov. 

Sinin džan in Alireza sta sama sedela za mizo. Mož jo je prvi 
nagovoril: »Nekaj mi povej. Ljudje govorijo, da ljubiš drugega. Je 
to res?« »Res je, prav si slišal.« »Lahko bi poskusila midva,« 
reče potihoma, skoraj boječe. »Bi lahko?« »Ne vem, prosim, do-
voli mi, da prebolim. Prosim, daj mi čas.« »Ne vem, kaj naj to 
pomeni, niti nočem vedeti, upam le, da ne bodo ljudje spet začeli 
opravljati.« »Prosim te, zdaj si želim le miru. Ljudje bodo že ra-
zumeli.« Povzdignila je obraz k nebu, kot da hoče prositi Alaha, 
da jo usliši. Z nekoliko tresočim glasom je rekla: »Vem, da sem jaz 
kriva za vse to. Odrekla sem se sreči, da bi ustregla staršem. Zdaj pa 
bom še tebe naredila nesrečnega. Bolje, da greš proč in me pustiš 
pri miru.«

»Počutim se prevaranega. Mislil sem, da si pametnejša, da se 
bova lahko pogovorila.« »Oprosti, utrujena sem. Grem v posteljo.«

Preden je legla v posteljo, je stopila pod tuš, da bi jo slap hla-
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dne vode predramil. Kljub hladnemu tušu so jo pretekli dogodki 
skoraj povsem ohromili. V srcu jo je stiskalo, kepa v želodcu ji je 
povzročala neznosne bolečine. Gola je sedla na tla. Pred očmi se ji 
je naslikalo pobočje za hišo. Žarelo je v rumeni, poletni barvi. Vide-
la je sebe sredi pisanega divjega cvetja. Bila je svobodna. Lahko bi 
se dvignila v nebo. Lahko bi poletela. »Poročena ženska sem. Kljub 
temu, da je tod tako hladno in mračno, zaupam Bogu in se mu 
prepuščam. On ve, zakaj se moram učiti ljubezni na tak način,« je 
mrmrala pri sebi, ko je gola sedela na tleh in ji je slap hladne vode 
izpiral težo preteklih dni.

Odločno je stopila proti postelji. Stisnila je zobe, zaprla oči in 
legla v posteljo. Komaj slišno je dihala, ko je poleg nje legel Reza. 
Sploh ga ni pogledala, le čutila je njegovo nebogljenost. Nemoč. 
Med njima je valovalo morje. Nič na svetu ni moglo doseči drugega 
brega. Pri sebi je razmišljala: »Telo človeka, ki ga ne maram, leži 
poleg mene. Ne prenesem njegovega dotika, ne prenesem njegove 
bližine. Kaj na storim?«

Ni se je dotaknil, ne tiste noči in tudi ne v naslednjih. Ni se 
dotaknil niti njene kože niti za hip njenih ustnic. Noč jo je potegnila 
vase in jo odplavila na neznano, tujo obalo. V sanjah je zbegano ta-
vala po neznani obali, kot da bi po brodolomu iskala pomoč. Nekje 
v daljavi se slišal pasji lajež. 

Naslednji dan so prvi gostje začeli prihajati že zgodaj popol-
dan. Mladoporočenca sta jih sprejemala v slavnostni sprejemnici, 
kjer so jim postregli s sladicami in čajem, ki so ga odišavili s kar-
damomom. Nadela si je naglavno ruto, saj ji je mož v enem njunih 
redkih pogovorov dal vedeti, da je brez nje v javnosti ne želi videti. 
Skriti ženskost, ki leži v laseh. Izbrala si je svetlo moder šal, da 
je nekoliko zakrila bujne lase. Po napornem sprejemanju številnih 
gostov se je umaknila na dvorišče. V senci granatnega jabolka je 
skušala urediti misli. Že nekaj dni se je počutila slabo. Tolažila se 
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je: »Minilo bo. Minilo bo, kakor mine slabo vreme in spet bo vse 
tako, kot je bilo.« 

Iz kuhinje se je slišalo rožljanje posode. Dišalo je po praženi 
čebuli in kebabu. Neslišno je prisedel Reza. Ženinov ozki nos, tem-
ne oči in široka ramena so bolj spominjala na drobno, ranjeno ptico 
kot na moškega, ki bi si ga ženska zaželela. Sonce se je prebijalo 
skozi oblake in nežno padalo na njen obraz. Hotel jo je objeti, ven-
dar mu ni dovolila. Spretno se je izmuznila. Vstala je brez besed in 
se napotila k svatom. 

Preostali del dneva je bil le še čuden premolk med sanjami, ki 
jih je sanjala, in bučno zgodbo z glasbo in petjem, ki se je odvijala 
pred njenimi nogami. 

1980 in 1981

* * * 

Sara je sklenila dlani in pustila, da jo je mama božala po glavi. 
Nežno, tako zelo nežno, da je komaj čutila njeno roko. Govorila ji 
je, da so vse stvari v življenju zelo krhke in jih lahko hitro izgubi-
mo. Že naslednji trenutek se nam lahko poruši vse. Besede so se ji 
zatikale. Privzdignila je roke in jih podrgnila ob njeno čelo. »O čem 
se mi bo nocoj sanjalo, moja maman?« »Ljubica moja, o sreči boš 
sanjala. O sreči, ki nas je prišla obiskat in bo odslej naša gostja. Nič 
več ne bomo gostili bolečine in žalosti.« Umolknila je. Globoko je 
vdihnila in nadaljevala: »Še nikoli nisem bila tako srečna. Tako 
zelo rada vaju imam.« Amir je sedel na postelji in ju tiho opazoval. 
Kako zelo je bil srečen. Zaprl je oči. Potem se je na široko nasmeh-
nil in poljubil na čelo najprej Saro in na ustnice še Sinin. 
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Tisto noč je Sara spala v postelji z mamico, Amir si je postal 
kar na tleh, ob njiju. Sredi noči se je prebudil, da pripravi čaj za 
Sinin. Ko ji je želel obrisati čelo in ovlažiti ustnice, je opazil, da je 
nekaj narobe. Hudo narobe. Sinin džan ni več dihala. 

* * *

O ponižnosti

Življenje nas včasih preizkuša tudi tako, da se znajdemo v na-
videzno brezizhodnem položaju. Takrat posameznik spozna, da mu 
ne preostane drugega, kot neizmerno zaupati. Se popolnoma pre-
dati. Moliti. Ob tej predaji občuti svojo majhnost in nepomembnost. 
Postane ponižen. Neskončno ponižen. Poklekne in se povsem pre-
da. Vetru. Soncu. Vseeno komu ali čemu. Ob tem spet potrdi tis-
to končno resnico, do katere pride v takih trenutkih, da je večina 
stvari v njegovem življenju vnaprej določenih. Svobodna volja je le 
navidezna. In ko si na tleh, ko si popolnoma ponižen, zmagaš. Tak-
rat se zgodi čudež. In šele ko si ponižen, spoštuješ Življenje, takrat 
vse ljubiš, vse razumeš in vsemu služiš. Šele takrat lahko spoštuješ 
drugega. To je temelj medčloveških odnosov in sploh odnosov z 
živo in neživo naravo. V najglobljem zavedanju, da smo vsi ENO, se 
mi nehote vsiljuje razmišljanje o znanstvenem pristopu k reševa-
nju medčloveških odnosov. Ali je um tisti, ki nam lahko da rešitev 
iz teme, v katero je zašla zahodna industrijska civilizacija? Ali nas 
bo etična odgovornost spet vrnila k samim sebi?
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* * *

Pot razodetja

»Naučiti se moraš potopiti v najgloblje skrivnosti, da odkri-
ješ, kdo si,« mu je dejala ona. »Prava pot do prasile, do Boga je 
globoko v nas,« so ga učili sufiji. »Na točki popolne predaje in 
zaupanja se ne boš več premikal ti, ampak bo globina prihajala k 
tebi,« mu je govoril njegov učitelj. 

Postal je negiben in notranje potovanje, brez naprezanja, se je 
začelo. Popolnoma se je predal skrivnosti življenja. Pognal je kakor 
korenika iz suhe, puščavske zemlje. Odprli so se vrelci, puščavo so 
zalili potoki. Trstje in bičje je prekrilo žejno zemljo, ko si je z nog 
otresel še zadnji prah. Dolgo potovanje, vračanje domov, vračanje 
k sebi, k očetu se je začelo. Kmalu je potovanje postalo ena sama 
radost. Z vriski se je pospremil na pot in strumno stopal po utrjeni, 
sveti poti. Kakšno veselje ga je objemalo! Kako srečen je bil, ko je 
stopal po deželi brez letnih časov, po vlažni zemlji, ki je dišala po 
poletni nevihti. Ob sveti poti je nekdo vzkliknil: »Čudež, vonjam 
vlažni zrak, roso, ki pada na zvezdno odejo, vonjam trave, cvetočo 
ajdo.«

Dobra zvezda ga je vodila naprej. Ni vedel kam, le prepuščal 
se ji je. Ni razmišljal. Bil je brez želja in pričakovanj. Ko je prišel na 
vrh gore, ki je vsa žarela v zahajajočem soncu, je zakričal v dolino: 
»Vrnil sem se. Plast za plastjo te odkrivam. Spet sem tukaj. Slišim 
drsenje dežnih kapelj na tvojem obrazu, ko padaš v objem polne 
lune. V igri senc se lesketajo tvoji črni lasje. Modro se lesketajo in 
mi kažejo pot nekam pod nebo. Tja, kjer noč prekrivajo najine sku-
pne sanje. Vračam se ožarjen in očiščen. Si me prepoznala? Prek-
riva me mehkoba tvojih ustnic, ko angeli pojejo milostno pesem 
o naju, ko vstopam skozi sveta drevesa in pojem pesem, ki sem jo 
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napisal zate.« Legel je na mehko travno odejo. Zaprl oči in mrmral 
pesem, ki jo je napisal zanjo:

V siju kresnic jezdim po ulicah tvojega telesa,
ko v meni rojevaš nov dan,
ti edina,
z dolgimi žarki v ožganem jutru.
Veš, pride čas vstopa v skrivnost kamna,
medtem ko rišeš kričanje nevihtnih oblakov
in pišeš v pesek na obali zimskega morja
Rada te imam. 

Ob sveti poti je raslo drevo, polno najrazličnejših sadov. Utrgal 
je majhen, okrogel rdeč sadež in sedel v senco drevesa. Spoznal je, 
da je sadež dar življenja samega, v vseh njegovih neštetih oblikah 
bivanja, ki se večno ponavlja v cikličnih krogih, kjer je vse popol-
no, kot v krogu. Tudi smrt. In ko svoj krog zaključimo, smo komaj 
stopili v naše resnično bistvo. Kajti ko zreš smrti v oči, zbledijo 
vse predstave o samem sebi. Pomembna sta predaja in življenje iz 
zavesti srca. 

Začutil je, da Sinin džan biva v vsaki njegovi celici, v vsem, 
kar ga obdaja. Spoznal je, da še živi in bo živela večno. Poneslo ga 
je nazaj v zunanji svet. Prebudil se je na svetlobi. Končno so se mu 
odprla vrata.

Dragan Potočnik / Pesem za Sinin džan 
Odlomek iz nagrajenega knjižnega potopisa / krilata želva 2018
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FESTIVAL LIRIČNEGA IN POTOPISNEGA OBČUTJA
REZERVAT ZA POEZIJO

(www.lirikonfest-velenje.si / Čitalnica Pri pesniški duši) 

Tanka meja med potopisom 
in umetniško literaturo?

Popotniška literatura 
in družbena omrežja?

So blogi ubili knjižne potopise?

LIRIKONFESTOVO SPLETNODEBATNO 
KNJIŽEVNO OMIZJE 2018
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FESTIVAL LIRIČNEGA IN POTOPISNEGA OBČUTJA
REZERVAT ZA POEZIJO

(www.lirikonfest-velenje.si / Čitalnica Pri pesniški duši) 

Lahko nekdo, ki ni materni govorec, 
enako dobro prevaja v tuji jezik

in na kakšne izzive pri tem naleti?

LIRIKONFESTOVO SPLETNODEBATNO 
KNJIŽEVNO OMIZJE 2018
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Aleš Šteger  

(Beletrina, 2017)

Iz nagrajenega slovenskega knjižnega potopisa 

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

/…/

Prebudim se v luči. 
V izobilju svetlobe.
Sonce, ki je ves večer viselo kot na oko ubito jajce na nebu, je 

medtem očitno končno zašlo, a je še zmeraj svetlo.
Svetlomodro nebo za oknom, čezenj potuje par svetlorožnatih 

oblačkov.
Za trenutek se oglasi ptičje petje, potem vse skupaj potone na-

zaj v osnovno stanje, ki je debela, nepredirna tišina, tako gosta, da 
bi jo lahko rezal. 

Tišina in svetloba v takem izobilju, kot ga ne poznam.
Tišina in svetloba, ki pojita vse naokoli, da žejno in navidezno 

nenasitno vpija ta osnovna elementa.
Blizu polarne meje smo, na vrhuncu poletja.
Vsak hip kristalizira v razkošju.
Četudi ni bila svetloba, ki me je prebudila. In ne gosta tišina 

prostora.
Kot da je jezik postavil most med sen in budnost. A ne skozi 

sanje, ne skozi podobe, ki bi se razkadile, kakor hitro sem odprl oči.
Jezik, plivkanje, planje jezika, neutrudno notranje govorjenje, 

medsebojno izpodrivanje besed z novimi besedami, starih smeri 
z neznanimi, v katere hoče jezik. Premetavanje besed kot pravkar 
nalovljenih rib na lesenem dnu barke.

V slovenščini in ruščini obstaja ista sinonimna vez med fizio-
loškim organom za govor in semantično zmožnostjo poimenova-
nja. Jezik in jezik.

Včeraj zvečer sem jedel surovo ribo, njen slani okus še zmeraj 
leži na mojem jeziku. Njena mast od znotraj poji moje telo, lahko jo 
čutim skupaj z žejo in vonjem, ki puhti od mene. 

Morda sem zato za opis svojega občutja ob prebujanju, za ču-
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tenje jezika, ki me je prebudil, in ne svetlobe, ki me obdaja, upora-
bil prav podobo pravkar nalovljenih rib.

Ko to zapišem, jih vidim, kako se svetlikajoče se premetavajo 
v svojem smrtnem boju.

To, kar vidim kot notranjo podobo, je prišlo iz zapisanega. In 
zapisano je vzniknilo iz fiziološkega počutja, iz mojega telesa. Jezik 
kot podaljšek telesa, kot njegov najbolj zgovoren organ. 

Prebudim se v luči, želim biti luč.
Prebudim se z okusom ribe, ki sem jo jedel včeraj, in sem fi-

zično preplavljen z jezikom.
Medtem je zunaj, za oknom, še več luči in tišine, toliko luči, da 

lahko že jasno razločim gozd za Viktorjevo hišo, ki stoji na sever-
nem koncu naselja Solovki na največjem od šestih velikih otokov 
soloveškega arhipelaga na jugu Severnega morja.

Geografske navedbe so tu še posebno pomembne. So del ne-
nehnega iskanja orientirjev, markiranja in umeščanja v navidez 
brezobličnem in enakem.

Jezik, jezik ima pri tem posebno funkcijo. Ne le da poskuša 
nemogoče, namreč zasidrati nekaj, kar je po svoji neulovljivi naravi 
še najbliže morju, marveč je zadnja utopija in edini zvesti spre-
mljevalec v samoti.

In samote, možnosti za osamo, je na tem arhipelagu – kot se 
zdi – na pretek.

To je arhipelag samote.
A samote v posebnem, netragičnem pomenu besede. Samota 

kot sestavni del vsakdana, kot dejstvo in danost, kot tretji naravni 
element, poleg svetlobe in tišine poleti, poleg teme in tišine pozimi.

Četrti element je vonj.
Ali je posledica prvih treh?
Kakorkoli. Ko sva z Majo prišla, ga soba ni imela, a že nekaj ur 

pozneje je bil prisoten. In od takrat se ga ne moreva znebiti, pa naj 
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še tako zračiva.
Ne vem, kako opisati ta vonj.
Ta vonj je zame najtesneje povezan z Rusijo.
Spomnim se leta 2000. Prvič sem potoval v Rusijo, takrat z 

vlakom, prestopili smo mejo, in naenkrat je bil prisoten ta vonj.
Bil je v ogromnem hotelu Rossiya blizu Kremlja, nekoč naj-

večjem hotelu na svetu z več kot 9.000 posteljami, ki so ga pozneje 
porušili.

Bil je v oblekah ljudi, ki so me stiskali k sebi, poljubljali trikrat 
na lica, v krepkem stisku rok moških in distanciranem stisku rok 
žensk.

Bil je v trgovinah in restavracijah, na toaletah, v ruskih sola-
tah in črnem čaju.

Tudi ko sem pozneje prišel v Peterburg, se je zmeraj znova 
pojavil ta vonj.

Sprva sem mislil, da je to vonj perestrojke, vonj komunizma v 
razpadu, vonj kadavra, ki bo slej ko prej izginil, ko se bo siva žival 
dokončno prebarvala v pisane barve in bodo proizvode kolhozov in 
sovhozov ter drugih oblik družbene organiziranosti ruskih množic 
zamenjali turbokapitalistični izdelki.

A sem se motil.
Vonj je ostal in po dveh desetletjih si upam trditi, da je po-

membnejši in vraščen globlje, kot sem sprva domneval.
Kako naj ga opišem?
To je vonj preznojene hobotnice in mačje scaline.
To je vonj alge, ki žaluje, in vonj morja, ki je pijano od sonca.
Vonj obledelih talnih oblog in razpadajočega jutra.
To je kiselkast vonj spomina, ki še traja, a ne bo več dolgo, in 

vonj zarjavelih samovarjev in balalajk in kičaste perifernalije, od 
katere ni v Rusiji ostalo prav nič več.

Vonj, ki je na videz plah, zadržan, a se ga ne znebiš.



225

Aleš Šteger / Na kraju zapisano 6: Solovki …  
Odlomek iz nagrajenega knjižnega potopisa / krilata želva 2018

Vonj, ki ga je treba trpeti, je del nečesa, kar moraš vzeti v zakup.
Vonj starih delavskih čevljev in vonj plastičnih zaves za raz-

padlimi okni.
Vonj blokovske enoličnosti in vonj rjave vode, ki teče v Viktor-

jevi hiši, v kateri stanujeva.
Vonj centralnega komiteja, vonj obleke po meri, v kateri so 

pokopali Brežnjeva.
To je vonj dolgih volnenih nogavic in vonj olimpijskih zmago-

valcev v gimnastiki.
Vonj Sputnika in vonj vojaških havbic.
Vonj, ki sem si ga izmislil, da bi lahko z izmišljijo poimenoval 

neki povsem drug vonj.
Vonj hladne plastične ponjave in kopra v ribji juhi.
Vonj ostankov drobtin na plastičnem namiznem prtu v pred-

sobi in, ponovno in zmeraj znova, vonj mačje scaline.
Vonj, ki ga moram sprejeti, ker mi drugega ne preostane. In z 

njim bele noči, sonce, ki je obstalo ob pol šestih, dimenzije prosto-
ra in časa, ki so mi tuje, nenavadno bližino in občutek, da sem na 
varnem in v nevarnosti obenem.

Drobna kuhinjica, v kateri pijem jutranji črni čaj (odlični gru-
zijski čaji so očitno izginili, izpodrinil jih je gospod Lipton s svojimi 
smetmi), se mi naenkrat zazdi kot Solovki v malem, pri čemer se 
zalotim pri gesti sami, ki je tipična, vsaj za moje razumevanje tu-
kajšnjih krajev, če ne že zanje same.

Gesta prepoznavanja nečesa velikega v majhnem, nenehne 
pomanjševalnice, ki so tako značilne za ruski jezik, ki iz vseh silnih 
prostranstev, ki jih mora ruščina nekako organizirati in poimeno-
vati, nenehno dela manjše in bolj obvladljive enote, vse te djevu-
ške, knjižke in pivičke, ki so nujni inventar splošne simplifikacije 
detajla, njegove ujetosti v mrežo povezav in znakov ter usmeritve 
pozornosti s stvari same na prepoznavanje vezi, reference, so-
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rodnosti, genealogije, znamenja, vizije, tega, kar stoji od zadaj in 
spredaj in vmes med materialnostjo stvari same po sebi.

Nad vrati sosednje sobe številka deset je drobna ikona. Levo 
zemljevid Soloveškega otočja, za katerega Mariusz Wilk v knjigi 
Črni led piše, da izgleda kot lobanja. Opazujem zemljevid in pri naj-
boljši volji ne morem prepoznati lobanje, čeprav je pri takih opisih 
vedno odločilno vprašanje perspektive risbe, pri čemer pomislim 
na Holbeinovo sliko Poslanika, ki je na ogled v londonski Narodni 
galeriji (od koder je gospod Lipton), ki kaže podobo dveh poslani-
kov, če jo pogledamo z druge strani, pa vidimo mrtvaško lobanjo.

Na drugi strani sobe je nad oknom lesena dekoracija, deske za 
rezanje z enim od petih obrambnih stolpov mogočnega samostana, 
ki predstavlja simbolno, duhovno in družbeno središče otočja in 
letnico njegove ustanovitve, 1436.

Rdeča barva na les, kako ustrezno za te kraje.
Ura bo kmalu pol šestih zjutraj in potem bo tako ostalo vse do 

poznega večera.
Tukaj se nikoli ne znoči.
Sonce je že visoko na nebu, še preden ležem spat.
Vladimir, naš gostitelj v sosednji hiši, je gotovo že vstal.
Pravi, da hodi spat ob desetih in vstaja najpozneje ob petih, 

kot večina ljudi tukaj. Da bo živel sto let in da ga je kljub letom 
veliko v hlačah.

Človek bi ga opisal kot pravega mužika, suvereno pojavo, 
ustvarjeno po pozitivnih načelih komunistične dobe, krepkega sta-
sa in glasa pri sedemdesetih.

Prijatelj, ki naju je pripeljal k njemu, v šali pravi, da ima inte-
ligenco med nogami.

To jutro ga ne vidim. Poklical bi ga, a bi bilo preveč zamudno. 
Mudi se mi v samostan.

Hiše so tukaj obdane s plotom, za katerim trava in koprive 
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preraščajo kupe zarjavelega železa in vrtove.
Nobenega vetra to jutro. Le modro nebo in roji komarjev.
Paziti je treba, kam položiš nogo.
To je druga(čna) šola hoje.
Noge moraš dvigovati visoko, kot da korakaš v vojski, teren 

je vegast in luknjast, in če nisi previden, lahko kaj hitro poljubljaš 
sveto rusko zemljo.

Hoditi moraš tako, kot nikoli ne hodiš. Zato te hoja kmalu utrudi.
Tukaj te vse hitro utrudi. Razdalje so prevelike, cilji preveč ab-

straktni in prezapleteni, zime prehude in poletja prekratka. Zakaj 
sploh poskušati karkoli?

Vladimir pravi, da so ceste slabe zato, ker gradijo kanalizacijo. 
Zato tudi temnorjava voda, ki teče iz pipe v njegovi hiši.
Tla so iz peska.
Seveda mu verjamem, čeprav ne prihajam do enakih zaključk-

ov. Edina ravna tla na otoku so tam, kjer so na zemljo položili les ali 
kovino ali beton. Kar je iz zemlje, zemlja zguba. Kot da je otok živ, se 
nenehno guba, preteguje, vali z enega na drugi bok. Živi otok. 

Pred eno od hiš je pes. Ne laja. Tiho, kot kak menih, gre de-
lček poti z mano, se polula po eni od cevi, nared, da jo zakopljejo 
v peščena tla.

Na otoku je malo njemu podobnih. Malo je hišnih ljubljenčkov 
in še ti so neslišni.

Kmalu zagledam morje in zaznam neki drug vonj.
Jezik se ne moti.
Morje, temnočrnomodro morje je vonj, ki leži v zalivu pred 

mano. 
Povsem negibno.
Hrumenje ladje v daljavi.
Par vranov, ki poskakujejo po zabojih za smeti.
Speče hiše. Hiše, razvrščene navidezno poljubno, kot da jih je 
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kak bog meni nič tebi nič iz zabave posejal po pokrajini.
Vegaste zemljanke in vonj po kanalizaciji in algah, blag vonj 

Severnega morja.
V primerjavi z opojnim vonjem Sredozemlja je ta vonj diskret-

ni gospod v smokingu, nenehno urejen, zadržan v gestah in prefi-
njen v svojih dejanjih.

Hitim po glavni cesti. Še nekaj minut in ura bo pol šestih zjut-
raj. Pred mano se kot bel privid dvigajo stolpi mogočne utrdbe in za 
njimi stolpi treh samostanskih cerkva.

Mogočna železna vrata so odškrnjena, pred mano gre skozi 
odprtino v vratih neki mužik, sledim mu čez dvorišče, ki je še napol 
gradbišče, vsepovsod vreče cementa, prah in opeke.

Po stopnicah navzgor, skozi vrata v cerkev.
Ob pol šestih se začenja jutranji obred in traja do devete ure.
Vsako jutro, dve uri in pol za Boga. In potem zvečer še enkrat 

vsaj toliko.
Zidovi so beli, goli, sveže prepleskani, od znotraj izgledajo kot 

pravkar zgrajeni. Cerkveno okrasje je povsem v zlatu. Zlati okvirji, v 
njih kaširane reprodukcije ikon, neke vrste pozlačena Potemkinova 
kulisa, ki najbrž čaka, da bodo kopije nadomestile prave ikone.

Vstopajo moški iz vasi, ženske iz vasi, približno v enakem šte-
vilu.

Kako drugače kot v katoliških cerkvah v delu sveta, od ko-
der prihajam, kjer k jutranjim mašam prihajajo pretežno starejše 
ženske.

Tukaj prihajajo vsi, oba spola, stari in mladi.
Prihajajo in se klanjajo in križajo, medtem ko menih poje mo-

litev v stari cerkveni slovanščini.
Petje ustvarja gosto tkanje v prostoru, ga napolni in povsem 

definira, umeri in nasiti, je kot morje, ki nas zaliva. Kot živi pesek, 
ki objame človeka. Omami me. Z mano se pogovarja na drugačen 
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način, ne preko analize in argumentov, ne preko logosa, temveč 
preko čustev, srce utripa, telo vdihne, izdihne, se počasi poziba-
va po prostoru z razprtimi rokami. Ne zvezano, temveč telo, pos-
tavljeno na sredino prostora kot na polje ali travnik.

Kako bi šele dihalo, če bi ponavljal priklone in se križal skupaj 
z drugimi verniki, te asane, ki so tako rekoč izgnane iz katoliškega 
obredja, telo pa reducirano na pasivni, sedeči kos mesa, ki občasno 
utrujeno vstane, da bi čim prej spet sedel. 

Gospodin pomiluj, gospodin pomiluj, gospodin pomiluj.
Petje se stopnjuje, v prostoru je zdaj pravi vrtinec besed, ki 

nas srkajo v svojo notranjost in ustvarjajo neizogibno privlačnost 
in omamo.

Potem trenutek, ko se osemnajst dolgobradih duhovnikov v 
črnih oblačilih zvrsti v dveh vrstah pred oltarjem in zapoje.

Oziram se. Kolikor lahko opazim, sem edini tujec med verniki, 
edini, ki poskuša samo spoštljivo opazovati s strani, se ob glavnih 
delih obreda prikloniti in izkazati spoštovanje, obenem pa ne opo-
našati, ne hliniti, da sem eden od verujočih.

Gospodin pomiluj, gospodin pomiluj, gospodin pomiluj.
Menihi se znova razmestijo po cerkvi, nekateri odidejo skozi 

vrata v zakristijo, drugi imajo opravka s svečami.
Takrat za sabo začutim močno prisotnost.
Tik za mano stoji eden od najstarejših popov. Ne vidim ga, a 

ga čutim, slišim ga, kako lahno hrope, vidim njegovo zatilje, ko se 
globoko priklanja ob moj bok.

Po desni strani ledij me oblije toplota, kot da bi nekaj segalo 
vame, me preiskovalo.

Poskušam odgovoriti, najprej z obrambo, potem s pogovorom.
Vem, da sem spremljan, opazovan, preizpraševan.
Levo ob meni stoji starejši moški v lovskih hlačah. K njemu 

stopi drugi menih, med molitvijo se pogovarjata, slišim le drob-
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ce pogovora o gradbenih posegih, medtem stari menih za mojim 
hrbtom ostaja na svojem mestu, vdira vame, jaz vztrajam. A kaj je 
to, kakšne prakse, kakšne bitke? Se bijejo le v moji glavi?

Zlato, zlati okviri okrog mene.
Jutranja luč, ki pada skozi okna v cerkev.
Kdo vse je z mesta, kjer stojim, videl padati to luč, v kakšnih 

situacijah, s kakšno zavestjo?
Menih Savvatii je pred šestimi stoletji prišel v te skoraj neob-

ljudene kraje v spremstvu mlajšega meniha z imenom German, da 
bi našel svoj poslednji mir, preživel preostanek svojega življenja 
kot puščavnik v molitvi.

Kar je sledilo, je ena od velikih svetniških zgodb, na katerih 
temelji vsaka cerkev. Čudeži, vizije in ustanovitev samostana, ki se 
je skozi stoletja razvil v enega najpomembnejših, najvplivnejših in 
najbolj bogatih samostanov v carski Rusiji. 

Osebno mi je pomemben temeljni vzgib, iniciacija, začetek.
Umik meniha Savvatiija v osamo, nuja po introspekciji, po 

življenju, odmaknjenem od posvetnih bitk, življenju na neobljude-
nem kraju, v zunanji tišini, v zunanji glasbi tišinaste narave, buča-
nja morja in šumenja vetra, pokanja ledu in narave, ki divje daje in 
jemlje, življenje v glasbi notranje molitve.

Nenehna molitev, nenehno morje molitve. Ustvariti to morje 
znotraj sebe, vztrajati v njegovem nenehnem nastajanju in izginja-
nju, v nečem, kar mineva tako, da traja. Neka druga časovnost, ob 
pol šestih, ki ne mine.

Kar je molitev od zunaj, to je molitev od znotraj.
Kar je veter od zunaj, to je molitev od znotraj.
Eden od menihov prižge kadilo. Po cerkvi zadiši po opojni mirti.
Gospodin pomiluj, gospodin pomiluj, gospodin pomiluj.
Verniki se priklanjajo, petje potihne, je brez zarez, drugače kot 

v katoliški liturgiji, kjer ima zvonjenje z zvonci vlogo cezure, ki 
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vernike opozarja na začetek posameznih delov liturgije in drama-
tizira dogajanje. Tukaj je vse le belo morje besed in ponovitev, vse 
nežno in mogočno valovanje, opij za ljudstvo in mene, ki ves čas 
mislim na starega meniha za sabo in na vse, ki so kdaj stali na mo-
jem mestu. Ta misel je moja cezura, to vedenje o preteklosti tega 
prostora je tisto, kar me nenehno trga iz obreda in me postavlja v 
razliko, v nemoč biti njegov del. 

Manj kot del. Manj od pasivnega opazovalca. 
Nenehna misel na to, kaj vse se je dogajalo v teh svetih in 

oskrunjenih prostorih, ki jih menihi poskušajo spet narediti pos-
večene. 

Pobožnost ruskih moških, ki se priklanjajo, nekateri z ranami 
na vratu, nekateri s tatuji, nekateri v vojaških gojzarjih in hlačah, 
nekateri kljub pozni starosti, nekateri kljub mladosti.

Pobožnost ruskih žena, v dolgih krilih in s pokritimi lasmi, 
suhljata telesa, ki skrušeno stojijo in se pokrižajo in priklonijo in 
ponovno pokrižajo in priklonijo.

Videl sem številne oblike pobožnosti, a pobožnost ruskih žena 
je posebna.

Kot da med molitvijo izgubijo individualnost, a ne da bi pos-
tale kolektiv, še najmanj v socialistično zaznamovanem pomenu 
besede, temveč postanejo eno stopljeno telo, organi telesa, povsem 
vdani in predani skupni misiji.

Odprejo se vrata zakristije, skoznje zažari jutranja svetloba. 
Menihi v zlato zelenih ogrinjalih se postavijo okrog preproge, 

ki so jo razprostrli pred osrednjo ikono. Sledi drugi obred očišče-
vanja in posvetitve s kadilom, ki je tokrat drugačno, drugačnega 
glasu in barve, kadilo, ki mi je neznano in znano obenem. 

To kadilo je Rusija, to kadilo je del vseprežemajočega vonja, 
ki skupaj s peto pesmijo, prikloni in križanjem, poljubljanjem me-
nihove dlani, potem ko s čopičem začrta znamenje križa na čelo, 
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ustvarja silni obredni stroj. 
V tem trenutku se stari menih končno umakne z moje sence.
Zdaj ga vidim, njegova dolga siva brada in slok obraz.
Najine oči se ne srečajo.
Skupaj z drugimi menihi se gre priklonit menihu, ki vodi 

obred. Za njimi verniki, dve vrsti, moški in ženske ločeno.
Ura je pol šestih. Morda tudi več. A je še vedno pol šestih.
Čas je, da grem.
Za mano gospodin pomiluj, gospodin pomiluj, gospodin po-

miluj.
V predprostoru panoji o zgodovini samostana in ustanovite-

lju Savvatiiju, o ekonomskem razcvetu samostana pred reformami 
Petra Velikega, o vplivu samostana na Rusijo do leta 1918, ko ga je 
navkljub oddaljenosti in nedostopnosti vsako leto obiskalo 23.000 
romarjev.

Danes obišče Solovki približno dvakrat toliko turistov na leto.
Leta 1913, ob 300-letnici vladanja dinastije Romanovih, je bila 

princesa Elizabeta Fjodorovna prvi romar v mesecu avgustu.
»Solovki so imenovali ruski Athon. Romanje v Solovki je bilo 

enako romanju v Sveto deželo,« piše na enem od panojev.
Poleg panojev o zgodovini samostana so panoji s fotografijami 

obiska patriarha Alekseja II. leta 1997 in patriarha Kirila leta 2009.
V levem hodniku razstava s posnetki kraljeve družine, Nikola-

ja Aleksandroviča in Aleksandre Fjodorovne, posnetki srečne dru-
žine, posnetki carske poroke, posnetki carja kot poveljnika ruske 
vojske. Cerkev in carska družina sta eno, to govori ta razstava. Za 
njo na stežaj odprta ladja največje cerkve, ki je še v obnovi. Ikone 
so že na stenah, prizori padlih mučencev ali prekletih ljudi, prizori 
svetnikov. Zlato po stenah je že na svojem mestu, a tla še niso do-
končana. Vidne so razpoke, razmaknjene opeke. Kot da je zunaj, v 
mestu, kjer sredi prašne ceste ravnokar delajo novo kanalizacijo, 
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in v teh svetih prostorih isto, kot da se dogajajo zrcaljene zgodbe, 
tako v nebesih kot na zemlji, tako v cerkvi kot na ulici.

Od zunaj prodira petje menihov. Uravnovešeno, monološko, 
kot da je onkraj časa in prostora, kot da v odmevih prodira skozi 
opeke in mogočne zidove. 

Upam, da so zidovi nemi.
Upam, da zidovi ne morejo govoriti.
Kaj vse bi povedali, kaj vse so videli, čemu so bili priča?
Tukajšnji zidovi bi kričali, če bi lahko; in morda lahko. Bili bi 

vse kaj drugega kot pribežališče menihov, ki se želijo v meditaciji 
in molitvi čim bolj približati Bogu.

Sedem za mizo, a mi misel na preteklost tega kraja stiska grlo 
in srce, ki je še pred kratkim pulziralo ob petju gospodin pomiluj. 

Jezik, stisnjen kot v najhujši grozi.
Dve možnosti sta. 
Prva: čas vse zaceli, čas vse pozabi, čas vse zabriše in prostor 

se očisti, na novo vzpostavi z energijo, pozdravi.
Druga možnost: nič ni pozabljeno, nič ni zaceljeno, vse ostaja, 

spomin je neizbrisljiv. Morda ne vemo zavestno. Morda nočemo 
vedeti, a informacija se deduje, potuje naprej in se ohranja.

Morda je to vprašanje, ki povezuje vse duhovne prakse.
Morda je to točka, ki gradi civilizacijo.
Morda je to skupna točka religije in umetnosti oz. literature, 

namreč vprašanje, ali lahko karkoli od tega, kar se je zgodilo, kar 
smo izkusili in kar se nam navidezno neizbežno umika in izbrisuje, 
ohranimo za naše zanamce, ali lahko karkoli prenesemo na druge-
ga. Ali smo sami, čisto sami na otoku tega sveta, ali pa zmoremo 
deliti?

Vprašanje kulture je vprašanje pisave.
V sosednjem hodniku razstava grozot, ki so se dogajale pravo-

slavni cerkvi v Rusiji in tukajšnjem samostanu po oktobrski revoluciji.
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Marca 1923 samostan iz neznanih razlogov pogori. Oktobra 
istega leta na pogorišču ustanovijo koncentracijsko taborišče s 
skrajšanim imenom SLON. Zgodovinsko gledano to ni prvi gulag, 
je pa eden najbolj razvpitih, 'mati vseh gulagov', kot ga je poime-
noval Aleksander Solženicin.

Sem so na prisilno delo privedli najrazličnejše ljudi, od pro-
tirevolucionarjev, anarhistov, caristov, buržujev in intelektualcev 
pa vse do lopovov in ciganov ter povsem nedolžnih in nič krivih, 
ki so jih čekisti, pripadniki tajne policije, pobirali po ulicah ruskih 
mest, da bi izpolnili zaukazane norme po številu oseb, ki jih je tre-
ba prevzgojiti.

Na ta kraj zla je potrebno gledati kot na eksperiment z živimi 
ljudmi.

Na začetku ni pravil igre, ta se postavljajo sproti; in z njimi 
metode prevzgoje, pasiviziranja posameznikov, gnetenja človeš-
kih duš in lomljenja volje, mučenja, sadističnega obračunavanja, 
množičnega morjenja.

V cerkveni ladji, ki je še v obnovi, je bilo nastanjenih tudi do 
900 taboriščnikov, ležali so v več etažah ali pa so spali drug na 
drugem pri temperaturah okrog ledišča, medtem ko so čeznje ple-
zale podgane in ščurki in so pogosto tisti, ki so spali povsem spo-
daj, pod pritiskom izdihnili.

Kakšno zimo je tudi do 30 odstotkov zapornikov pobral tifus, 
sifilis ali krogla.

Zaporniki so delali v nemogočih pogojih. Tukaj se je iskala pot 
iz caristične kaznilnice v vestno organizirano delovno taborišče, 
otoček v arhipelagu gulagu, ki je Stalinu po zaprtju tukajšnjega ta-
borišča leta 1939 služil za ekonomski in infrastrukturni skok naprej.

Ne čudi, da je Solovki marsikje postal sinonim za gulag. 'Pos-
lali so ga na Solovki' pogosto ni pomenilo, da je bil poslan točno v 
ta gulag, temveč v enega od gulagov nasploh.
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»Dali so ga na Solovki« je bila fraza, ki je pomenila, da so dali 
človeka ustreliti.

Posebno poglavje so bili otroci v gulagu. Uradno jih ni bilo, 
dejansko pa so živeli nevidno prisotnost, bivali pod deskami ta-
boriščnih stranišč in živeli od beračenja drugih jetnikov za njihov 
pičli odmerek hrane, vse dokler niso pomrli.

Posebno poglavje so bile ženske, ki so jih spolno zlorabljali in 
z njimi pogosto posebno sadistično ravnali. 

Del eksperimenta v soloveškem gulagu so bile v dvajsetih letih 
tudi posebne prevzgojne možnosti za izbrane intelektualce, ki so 
se lahko pod nadzorom udejstvovali v gulaškem gledališču, kinu, 
muzeju ali pa so prispevali znanstvene in propagande članke za 
časopis Solovjetska ostrova, ki se ga je dalo kupiti v številnih mestih 
tedanje Sovjetske zveze. Tako je nastalo kar nekaj temeljnih član-
kov s področja biologije in etnologije.

Pred dnevi sem govoril z vodičem Aleksejem, ki nam je raz-
kazoval sosednji otok Muksalmo. Muksalma je prav poseben otok. 
Tam je bil že v preteklosti samostanski skit za menihe, ki so si 
želeli več samote. Ko sem omenil taborišče, je Aleksej mirno za-
mahnil z roko in zatrdil, da vse skupaj sploh ni bilo strašno. »Po-
mislite, imeli so celo kinodvorano, bilo je kot na počitnicah.«

Prav kulturne institucije, navzoče v tem gulagu, so vse do da-
nes najpogostejši adut v zagovoru preteklosti, njenih poenostavi-
tvah in pogosto močno omiljenemu prikazu.

Kultura kot kronski dokaz, ki edini zmore prekriti grozote tega 
kraja.

Po Aleksejevem mnenju je edinole cerkev sposobna obnove 
Soloveških otokov.

»Šeststo let so vladali otočju, zdaj so dobili nazaj del lastnine, 
a morali bi upravljati s celoto. Dokler ne bodo, bo vladal kaos. Pog-
lej naše ceste. Vsakdo dela, kar hoče,« reče Aleksej.



236

Aleš Šteger / Na kraju zapisano 6: Solovki …  
Odlomek iz nagrajenega knjižnega potopisa / krilata želva 2018

Drugi Rusi v naši skupinici mu ugovarjajo. Navajajo primer 
Valaama na otoku Ladoga, kjer je cerkev dobila vrnjen celoten otok 
in posledično prisilno izselila nezaželene prebivalce.

Aleksej se brani: »To je moje mnenje, saj smo demokratič-
ni, kajneda, jaz samo povem svoje osebno stališče. Jaz sem za red. 
Včasih je vladal red, zdaj vlada nered.«

Tej tezi nihče ne ugovarja.
Aleksej je Belorus, pravzaprav kosovski Srb, ki ga je usoda že 

kot otroka pripeljala semkaj. Nosi vojaške hlače in jakno, na klo-
buku ima zlato peterokrako.

»Ljudje so se tukaj naselili po letu 1960, ko so spet smeli na 
otoke. Ko so gulag zaradi bližine finske meje zaprli, so večino za-
pornikov postrelili, preostale pa premestili v druge gulage. Potem 
je bila tukaj vojska. Ljudje, ki so se pozneje priselili, nimajo odnosa 
do tega kraja, nemarni so. Edino cerkev lahko spet vzpostavi red.«

Ne zdržim in grem iz samostana.
Misli mi begajo sem in tja, kot da je v njih morje zaledenelo, 

morda so spodaj, pod površino, v ledeno hladni morski vodi ribe, 
a jih ne vidim.

Med zobmi mi hrusta.
Ura je pol. Pol šestih. Ne več, ne manj. Zmeraj znova in znova.
Vsi ti ljudje, vse te ženice in moški na dvorišču samostana, vsi 

ti ljudje, ki ponižno, skoraj neslišno pomagajo obnavljati samo-
stan.

Kaj naj si mislim o njihovi pobožnosti?
Ven grem. Ven pomeni ven iz mogočnega samostanskega ob-

zidja.
Zunaj je samostanska pekarna. MONASTIRSKOJA BULOŽNA-

JA, zelo francosko zveni, čeprav imajo poleg sladkih kruhkov le še 
zelo mastne kokosove piškote, za katere prodajalka pravi, da so 
izjemno okusni. In seveda obvezni črni čaj.
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Na cesti popravljajo kanalizacijo. Gledam prah, ki se vrtinči 
pod kolesi mimo vozečih avtomobilov, luknje vsepovsod, kot da je 
pod cesto še ena cesta, ki počasi, a vztrajno sili na površje. Otroci 
na poti v šolo, ropot tovornjakov, prah, prah, prah.

V ozadju gledam na zloglasni severni stolp.
Soloveški samostan ni bil znan le kot eno duhovnih središč 

carske Rusije, ampak tudi kot eden najbolj zloglasnih zaporov, 
predvsem kot zapor za vplivneže, ki so padli v carsko nemilost. 
Peter Veliki je naravnost oboževal ta zapor. Poznal je posebnosti 
jetniških celic in je bojda osebno dajal napotke, v katero od malih 
lukenj v tleh ali vlažnih in hladnih celic v obzidju naj vtaknejo ka-
terega od zapornikov za naslednjih petnajst ali več let.
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Napisano na mednarodni književno-prevajalski rezidenci v Velenju 

Švenkanje in zumiranje v Velenju 
(snemalna knjiga za lastno rabo)
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0 Zunaj. Dan. Železniška postaja Velenje. Prihod vlaka. Izstopam iz 
potniškega vagona. V rokah držim nahrbtnik, ki ga dam na rame. 
Oziram se naokoli, nato se napotim ob tračnicah proti naselju. Sto-
pim na tračnice, ko prečkajo cesto. Avtomobilisti mislijo, da sem 
vlak. Kmalu se tračnice končajo. Sredi naselja. Oziram se okrog in 
opazujem bloke in podobne zgradbe. Sedem na tračnice. Vroče mi 
je. Spijem vodo iz plastenke in se uležem na tračnice.
NN: Gospod, oprostite, ker vas motim. Rad bi vam samo povedal, 
da nič ne bo od vašega samomora. Tod vlak ni peljal že več kot tri-
deset let.
JAZ: Kaj pa če sem optimist?
NN: No, ja, optimisti ne delajo samomora.
JAZ: Saj ga tudi jaz ne.
NN: Kaj pa potem počnete tu na tirih?
JAZ: Počivam. Prišel sem do konca poti.
NN: Tu ni konca poti. Tu je konec tračnic. (Odide)
Uležem se nazaj na tračnice. Zvok sopihanja stare parne lokomo-
tive. Vzdignem glavo. Lokomotiva gre čez mene naprej skozi bloke 
in zgradbe. 

1 Notranjost Vile Herberstein. Dan. Zbudim se iz sanjske more. 
Skozi okno v sobi številka 22 Vile Herberstein vidimo panoramo 
dela Velenja; v fokusu prizora je stolpnica. Spreminja se le vreme: 
kristalno sončno, motno sončno, oblačno, deževno, pol sončno, 
pol oblačno.
PRIPOVEDOVALEC (vedno v offu) : Ena izmed ohranjenih razgle-
dnic iz prve polovice dvajsetega stoletja prikazuje v ozadju Sta-
ro Velenje in Velenjski grad, v ospredju pa njive s fižolovkami. Te 
njive so sedaj prekrite z naseljem modernističnih stavb po načrtih 
vrhunskih arhitektov. Začetni urbanistični načrt zračnega mesta 
se počasi, a neusmiljeno utesnjuje. Čez čas se bodo prostori med 
stavbami zapolnili z novimi stavbami in današnji vek se bo čez ne-
kaj stoletij po reviziji zgodovine preimenoval v srednji vek. A sem 
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prepričan, da bo tako? Ne, samega sebe nikoli ne prepričujem. 
Napis: ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek, sobota, nedelja, po-
nedeljek, torek, sreda, četrtek. 4. september – 14 september 2017. 

2 Notranjost sobe številka dvaindvajset. Dan. Švenkanje postelje, 
stola, dveh mizic, omare. V omari vključen televizor, kratko foku-
siranje. Košarkarska tekma.
KOMENTATOR PRENOSA (off): Napad za Slovenijo. Dragić. Dončić. 
Spet Dragić, ki išče blokado. Dragić. Podaja Vidmarju.  Žoga je izven 
igrišča.  Izbil jo je igralec s številko … Začenjamo nov napad iz avta. 
Če zadenemo za dve točki, bomo izenačili. Če zadenemo trojko, 
bomo celo povedli za eno točko. Če pa bi našega igralca pri metu za 
trojko nepravilno ovirali in bi sodniki piskali favl za dodatni prosti 
met, bi imeli možnost, da dosežemo štiri točke v enem napadu in 
bi povedli za dve točki. No, poglejmo, kako se bo razpletel napad.  
Prodor Dragića pod koš in koš. Izenačenje. Sodnik bi lahko piskal 
tudi očitni prekršek na Dragiću za dodatni met, a kaj ko je sojenje 
na letošnjem evropskem prvenstvu … 

3 Notranjost. Dan. Švenkanje sobe. Pocinglja mobilni telefon. Spo-
ročilo na zaslonu: Dobrodošel na desetdnevnem ustvarjalnem bi-
vanju, prijatelj!
PRIPOVEDOVALEC: Tu sem gost v rezidenci Ustanove Velenjska 
knjižna fundacija, kjer naj bi, se spodobi, tudi nekaj napisal. Deset 
dni miru in … Človek vedno rabi nemir za pisanje. Zdi se mi, da iz 
tega miru ne bo moke. Ko potrebuješ mir, ga ni, ko ga ne potrebu-
ješ, ga dobiš v ogromnih količinah. Pa vseeno. Morda kakšen verz …

4 Notranjost velenjskega Mercatorja. Samopostrežna. Samopostre-
žna blagajna. Odčitavanje kod na plastenkah mineralne vode. Izpi-
sovanje računa. Fokusiranje računskega listka.

PRIPOVEDOVALEC: Sodobna poezija je še vedno prepolna že večkrat 
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slišanih in prebranih metafor, ki so povezane z naravo in pradav-
nino. Na primer: najina ljubezen je zbledela kot vas v megli, kot 
bukov list na travniku, kamor je zjutraj padla slana in tako naprej. 
A metafore so tudi drugje. Bolj blizu kot si mislimo. Bolj priročno. 
Recimo odrezek računa, ki sem ga dobil v samopostrežni trgovini. 
Zelo uporaben za kakšno pesniško obliko. Na primer: spomin nate 
mi bledi, kot številka zneska na računu, ki sem ga spravil v zadnji 
žep hlač in pozabil nanj/ kmalu, morda čez kakšno leto ali dve/ ne 
bom več razbral zneska, in nihče ne bo vedel, koliko si me stala/ 
oziroma koliko si mi pomenila/ ali kdo ve, zakaj številke nisem 
prepisal s tintnim svinčnikom. No, ja, to je pesem v nastajanju … 
Bolj eksistencialna … Nekaj sem pa le napisal. Sebi v tolažbo.

5 Zunaj. Dan. Posnetki Kopališke ceste, Šaleške ceste, Titovega 
trga, Rudarske ceste, Prešernove ceste, Ceste talcev in Starega trga. 
Zvok korakov. 
PRIPOVEDOVALEC: Ceste, ulice, trgi? Čez sto let, koliko jih bo še z 
istimi imeni?

6 Zunaj. Dan. Švenkanje Starega trga. Fokusiranje na vrtno resta-
vracijo Hotela Razgoršek, na mizo, kjer stojijo kave, čaji, pivo. Ok-
rog mize sedimo Tatjana, Urška, Ivo in jaz.
IVO: Pripravljamo knjigo potopisov …
PRIPOVEDOVALEC: Ali je možen resnični potopis po krajih, kjer 
si bil že večkrat ali v njih celo nekaj časa prebival, ne da bi vklju-
čil svojo osebno preteklost? Vse je možno. Kako se potem izogni-
ti nostalgiji? Nostosu po grško ali preteklosti ali vrnitvi, seveda v 
mislih? Skratka, teh čustev se enostavno ne moreš izogniti. V da-
našnjem času, na naših prostorih nostalgija pomeni nekaj slabšal-
nega. Temu so pripomogli politiki in njihovi hlapci tako imeno-
vani novinarji, ne sprašujoč se, ali se človek lahko odpove svojim 
čustvom. Celotna zgodovina človeštva je eno samo odpovedovanje 
različnim čustvom v imenu nečesa ali nekoga ali kdove česa. Še
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sreča, da ne pišem potopisa.

7 Zunaj. Dan. Velenjski Sončni park. Švenkanje kotalkališča. Vrvež 
osnovnošolcev.
PRIPOVEDOVALEC: Takrat, leta 69., sem bil prvič v Velenju. Bolj 
pogosto pa v času Lirikonfestov in na poti na Festival Urška. V tem 
parku sem … Ne vem več kaj, pozabil sem. Spomine je treba obnav-
ljati. Enkrat na teden, mesec, enkrat na leto.

Stojim sredi igrišča, zamižim in razprem roke.

JAZ: Objemam te, Velenje!
NEZNANKA: Tovariš, bi pa morali imeti veliko daljše roke, če bi 
hoteli objeti Velenje.

Odprem oči. Neznanka je prikupna ženska s hudomušnim nasme-
hom.
JAZ: A lahko potem vas objamem?
NEZNANKA: Ne. Jaz nisem Velenje. (Odide in mi pomaha.)
JAZ: Počakajte. Vabim vas na kosilo. Morda se zaljubiva drug v dru-
gega in …
NN: Oh, kako postmoderno. (jezno) Žensko bi moral povabiti na 
romantično večerjo, ne pa na postmoderno kosilo.
JAZ: Od kod si se pa ti spet vzel?
NN: No, lahko pa mene objameš. Jaz sem Velenje.
JAZ: Nisi.
NN: Res je, nisem.

8 Zunaj. Dan. Švenkanje Šaleka iz gostilne Velun. Izpostavljena je 
razvalina šaleškega gradu. Potem fokusiranje brez tona na oblože-
no mizo (lazanje, špageti, rezanci, parmezan), okrog katere sedi-
mo Urška, Ivo in jaz. Pogovarjamo se. 
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URŠKA: Vabim vas na literarni večer. Vodila bom pogovor … Pridete?

9 Zunaj. Dan. Vrt gostilne Sonce. Švenkanje obložene mize s hrano 
(meso na žaru, kajmak, lepinje).
JAZ: A imate pečeno rdečo papriko?
GOSTILNIČAR: Seveda, seveda. Garantiram vam, da tako dobre še 
niste jedli. Mi imamo najboljšo. S česnom?

10 Zunaj. Dan. Posnetek Velenja (tloris) iz zraka, zumiranje, nato se 
ustavi nad knjižnico in nekaj časa visi.

PRIPOVEDOVALEC: Nekateri trdijo ali pa samo kar tako pravijo, da 
so mesta najlepša, ko jih gledamo iz zraka. Da so od zgoraj videti 
nedolžna. Se ptiči tega zavedajo? Ko se bom naučil njihov jezik, jih 
bom vprašal.

11 Notranjost Knjižnice Velenje. Soba za literarne večere. Publika. V 
ospredju Urška in Lara. Pogovarjata se. V ozadju sediva Ivo in jaz. 
Ivo mi želi nekaj prišepniti, a se premisli. Odmahne z roko.  
Pogovor med udeleženi literarnega dogodka ob pecivu, vinu in so-
kovih.

PRIPOVEDOVALEC: Včasih, ko sem bil še začetnik, so se mi zdeli 
literarni večeri magični, še posebej če sem nastopal tudi jaz. Ne 
zdeli, bili so resnično magični. Zdaj jih spremljam preveč razum-
sko in pikolovsko. Najbrž sem od tistih začetkov do danes že do-
dobra razmagnetil.
IVO: (prišepne) Greva gor v kavarno na cigaret. In pivo ali kavo.
JAZ: Si mi to hotel prej povedati?
IVO: Ne, hotel sem te vprašati, ali boš pivo ali kavo.
JAZ: Kavo bom.
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12 Zunaj. Noč. Terasa Kavarne Nova. Sedimo Urška, Lara, Ivo in jaz. 
Pogovarjamo se. Na mizi kava, čaj, pivo.

13 Zunaj. Dan. Vila Herberstein. Dež neusmiljeno pada.

14 Notranjost sobe dvaindvajset. Dan. Sedim na postelji. Globoko 
premišljujem.

PRIPOVEDOVALEC: O čem tako globoko premišljujem? Zavedam se 
svojega poslanstva v književniško-prevajalski rezidenci. Tu sem, 
da ustvarjam, da nekaj napišem. In zdaj je skrajni čas, da začnem. 
(Vzamem blok in pisalo. Pisalo obvisi nad odprtim blokom. Švenk 
proti oknu, na katerem so tu in tam  debele deževne kaplje.)
PRIPOVEDOVALEC: Ne morem se izgovarjati nad lepim vremenom. 
Kot recimo, danes nisem nič napisal, ker me je primamil čudovit 
sončni dan in sem ga moral izkoristiti za sprehod, s tem pa sem 
prispeval h krepitvi svojega zdravja. (Še globlje premišljujem.)Kaj 
ko bi napisal kriminalko? Dogajala bi se v Velenju ponoči. Vsebi-
na: nekdo ugrabi sina edinca svoje matere in ga muči tako, da mu 
prisloni nabiti revolver na sence. Sin mora v štirih letih povedati, 
kdo je ugrabitelj, drugače dobi kroglo v glavo. Velenje noir. To bo v 
redu. Začnem pisati. Končno. (Pišem v blok.)
Ko je pritekel do avta in sedel za volan, je lilo kot iz škafa. Vračal se je 
domov. Še naprej je padal dež. Prevozil je deset kilometrov, dež pa ni 
nehal padati. Vključil je radio. Na sporedu so bila vremenska poročila. 
Vremenar je poročal, da po vsej državi dežuje in da pričakujejo, da pa-
davine ne bodo prenehale do jutra. Ko je izključil radio, je še vedno pa-
dal dež. Brisalci na sprednji šipi so komaj odganjali curke vode, ki jo je 
povzročalo deževje. Na petem kilometru do doma je še vedno padal dež. 
Ni prenehal niti, ko je prispel domov. Ko je zaspal v topli postelji, je še 
vedno deževalo. Ali je do jutra prenehalo, ne bo nikoli izvedel. Ker še spi 
in bo spal do enih popoldne. Vse to se dogaja v Velenju, v enem od blokov 
na Šaleški cesti. 



247

Goran Gluvić / Švenkanje in zumiranje v Velenju / MKPRV 

(Prečrtam napisano.)
Nikoli mi ni bilo jasno, zakaj pisatelji na začetku svoje pripovedi 
zapišejo, kakšno vreme je v tistem času in kraju, ko pa sploh ni 
usodno za like ne za nadaljevanje zgodbe. 
(Vzamem dežnik.)

15 Zunaj. Dan. Pred Vilo Herberstein stojim z dežnikom v roki. Dež 
lije kot iz škafa.  

PRIPOVEDOVALEC: Tudi sprehodi po dežju krepijo zdravje. Kdo 
trdi, da je samo sončno vreme lepo vreme? Odidem po Kopališki v 
Velenje de la pluie. (Po kratkem obotavljanju le odkorakam.) Samo 
da mi ni treba pisati. V meni je še nekaj najstnika. Preveč. Kdo ve. 
Torej, Velenje de la pluie. 
Zračni švenk do centra mesta do Titovega trga. Stojim na trgu. 
PRIPOVEDOVALEC: Te modernistične zgradbe so ustvarili najboljši 
slovenski arhitekti tistega časa. Zakaj najboljši? Zato ker jim je bilo 
dovoljeno graditi nova naselja in se ne skrivati za starimi izmuče-
nimi stavbami. 
Švenkanje kulturnega doma, steklene direkcije, delavskega kluba, 
delavske univerze, galerije (…) 

16 Notranjost Vile Herberstein. Večer. Recepcija. Vstopim v vilo.

RECEPTOR: Gospod, vas lahko za trenutek zmotim?
JAZ: Ja.
RECEPTOR: V nedeljo boste v vili sami. Kot veste, ob nedeljah in 
praznikih imamo zaprto in ne delamo. Za vaš zajtrk in kosilo bodo  
poskrbeli v hotelu Paka.
JAZ: Čisto sam bom?
RECEPTOR: Na žalost. Upam, da vam ne bo neprijetno.
JAZ: Se pravi, da bom dve noči sam. Jutri in pojutrišnjem?
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RECEPTOR: Ja.
JAZ: Kaj pa duhovi? A morda  straši kakšen grof, ki se ne more ločiti 
od vile?
RECEPTOR: Ne verjamem. Se pa zna zgoditi, da se pojavi duh gro-
fice. Samo priklicati jo je treba pravilno. Kako pravilno? Tega nihče 
ne ve. 
JAZ: Upam, da tudi jaz ne.

17 Zunaj. Dan. Zgodnje sončno jutro. Velenjsko jezero, plaža. Kri-
stina in jaz stojiva v kopalkah pred obalo. 

JAZ: Greva plavat na drugo stran?
KRISTINA: Na drugo stran? (se obotavlja) Zakaj pa ne? (zaplava)
(Zaplavam tudi jaz.)
PRIPOVEDOVALEC: Tistega jutra okrog sedmih sva s Kristino pla-
vala na nasprotni breg Velenjskega jezera. Morda bi tudi priplavala 
tja, če se jaz na polovici jezera ne bi streznil in končno ugotovil kje 
sem. 
JAZ: A greva nazaj? Mislim, da na drugi strani ni nič takega.
KRISTINA: Je vse v redu s tabo? 
JAZ: Je. Mislim, da sem se streznil.
PRIPOVEDOVALEC: Kristina ni nikoli izvedela, da sem se  zabaval 
ob misli na Maratonce, ki tečejo častni krog in na Hedy Lamarr v 
Ekstazi. 

Švenk na letno teraso velenjske plaže lokala MiaMia. Sediva Ivo in 
jaz. Švenk na Šaleška jezera.
IVO: Ta jezera so večja od Blejskega jezera.
JAZ: A misliš?
IVO: Ravno prepričan nisem, mislim pa, da so.
JAZ: Pazi, tudi jezero je sestavljeno iz kapljic.
(Zagrabiva vsak svoj telefon in iščeva podatke prek spleta.)
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18 Zunaj. Dan. Vzpetina na Škalah. Švenkanje vseh treh jezer. Vzpe-
njam se in gledam lepote narave s termoelektrarno v ozadju. Ivo 
hodi za meno in zre v telefon. Spravi telefon v žep.
IVO: Blejsko je večje za mišjo dlako.
JAZ: Koliko je to v kapljicah?

19 Notranjost sobe v Vili Herberstein. Večer. Sedim na postelji in 
pišem. 
PRIPOVEDOVALEC: Nadaljujem roman o počitnicah v kampu Zaka 
na Bledu. 
(Švenk na mapo, v katero zapisujem.)
Po kosilu sta Zdravčevi teta Barbara in mama začeli sestrski pogovor na 
njuno večno temo. »Nič ne rečem,« je rekla  mama, »ampak samo še 
tole: ozri se malo okrog sebe. Če se ne boš ozirala, bo morda ljubezen 
tvojega življenja odkorakala mimo tebe.«
»A se midve nimava o ničemer drugem pogovarjati, razen o mojih mo-
žnih dedcih?« je rekla teta Barbara. 
»Lahko se pogovarjava tudi o modi v Parizu, ampak me skrbi zate,« je 
rekla mama. »Kdo bo skrbel zate, ko boš prišla v leta.«
»Jaz se ne bom nikoli postarala,« je zatrjevala teta Barbara. »V meni 
še vedno živi otrok in bo večno.«
Zdravčev oče, ki se je pretvarjal, da na pol posluša, je vzkliknil: »Barba-
ra, to je pa res čudovita in lepa novica! In v katerem mesecu nosečnosti 
si, če smem vprašati? Kdo pa je srečni oče?«
»Kdo pravi, da sem noseča?« ga je premerila teta Barbara.
»A nisi rekla, da imaš otroka v sebi?« se je čudil Zdravčev oče. 
»Ha, ha, ha,« je teta Barbara oponašala smeh s kislim nasmeškom.
Zdravčev oče je zamrmral, da njegovega humorja nihče ne razume. 
»Zato grem pa na Bohinjko ujet kakšno ribo za večerjo!«
Obe sestri sta se zakrohotali.
»To pa vama je smešno, ane? Mislita, da ne bom ujel nobene ribe? Mo-
tita se,« se je razjezil oče, vzel ribiški pribor in se napotil proti Mlinu. Na 
izhodu je odhitel mimo starca na vozičku, ki si je ogledoval bližnje hribe.
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Tudi Zdravcu ni bilo do poslušanja sestrskega razpravljanja, zato je vstal 
in rekel, da gre do jezera, a ga nista slišali.
Ob jezeru je metal žabice. Čez čas se mu je približal starec v vozičku. 
»Zdravc, si to ti?« ga je poklical.
PRIPOVEDOVALEC: Teh stavkov ne prečrtam. Le zadovoljno vzdih-
nem. 
JAZ: (zadovoljno vzdihnem) Premagali smo Ukrajino. Zdaj smo v 
četrtfinalu evropskega košarkarskega prvenstva. Zdaj na Latvijo, 
na zmago. 
Švenk na televizor, kjer vidimo posnetek košarkarske tekme, nato 
name. Zumiranje mojega obraza.
JAZ: Končno sem nekaj napisal, kar nisem prečrtal in najbrž ne 
bom. Košarkarji in jaz bomo prišli do finala. Lahko stavite. Name? 
To bi vam odsvetoval. Ne vem, zakaj govorim sam s sabo, ko pa bi 
lahko le mislil v sebi. 

20 Zunaj. Noč. Vila Herberstein. Luč gori le v sobi številka  dva-
indvajset. Hukanje sove in čuka.

21 Notranjost Vile Herberstein. Noč. Soba številka dvaindvajset. Se-
dim na postelji.
PRIPOVEDOVALEC: Sam v Vili Herberstein. Pozabljen od sveta in 
Velenja. 
Trikratno zamolklo težko trkanje na vrata sobe številka dvaindvaj-
set.
JAZ: (začudeno) Naprej.
Spet zamolklo težko trkanje.

JAZ: (vstanem in odprem vrata) Saj sem rekel, da greste lahko naprej.
GROFICA: (na vratih) Jaz sem duh grofice in spodobi se, da mi 
odpreš vrata. Ujeta sem med temi zidovi, ta kuža zraven mene pa 
je kuža Bobi, ki so ga pokopali tukaj v vrtu. Prišla sva te strašit. 
Kuža Bobi zalaja.
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GROFICA: A si se kaj prestrašil?
JAZ: Nisem.
GROFICA: Nisi? Potem pa nič. Lahko noč.
JAZ: Lahko noč. 
Zaprem vrata in se vrnem k postelji, kjer zagledam grofico ki leži, 
ob postelji pa kužek Bobi.
GROFICA: Zdaj si se pa prestrašil, ane?
JAZ: Nisem. Samo presenečen sem. 
GROFICA: Kaj naj storim, da se prestrašiš? Daj, prestraši se vsaj 
kužka Bobija.
JAZ: (jo primem za roko) Če bi bila duh, ki straši, bi sedaj moja roka 
šla skozi tebe.
GROFICA: (se najprej gromoglasno nasmeje, nato pa zresni) Razo-
čaral si me. In ti si nekakšen pisatelj. Če bi mene vprašali, ti ne 
bi dala te pisateljske rezidence. Duh mora bit v obliki plina. Tako 
klišejsko. Tudi ti si žrtev najslabše sorte zahodne kulture. No, prav. 
Naj ti bo. Primi me zdaj.
JAZ: (jo skušam prijeti, a primem blazino, malo se prestrašim) 
GROFICA: Končno si se vsaj malo prestrašil. Videti je, da za strah 
rabiš klišejsko podlago. Razočaral si me. Greva, Bobi. (Bobi zalaja.) 
Ja, zdaj sva spet v trdnem stanju.
JAZ: A sta kdaj v tekočem?
GROFICA: Samo ko sva pod vodo. Razočaral si me. In jaz trapa sem 
te nameravala povabiti na postmoderno večerjo! Zgledaš bolj pa-
meten, kot si v resnici. 
JAZ: Kakšna pa je postmoderna večerja?
GROFICA: (razočarano) Niti tega ne veš. To je večerja brez vžigalic, 
sveč in bakel. Večerja pod žarnicami, sijalkami in baterijami. Saj 
veš, dioda, LED, fluorescenca. Se vidiva jutri. 
JAZ: Kaj pa je narobe s svečami?
GROFICA: Sveče preveč strašijo. (izgine)
PRIPOVEDOVALEC: Jaz zaspim, ali pa se zbudim. Tega nihče ne ve 
natančno. 
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22 Zunaj. Dan. Dež. Na terasi pred Kofetarico. Pijem kavo in se po-
govarjam z Barbaro. Pridružita se še dva fanta.
PRIPOVEDOVALEC: Pogovor je zanimiv, a želim povedati nekaj 
drugega. Rad imam gostilne, bifeje, bistroje, oštarije, kakorkoli jih 
lastniki že imenujejo, toda zadnje čase iščem gostilne, kot so bile 
včasih. Takšne, katerih terase in parkirišča so posuti z drobnim 
peskom. Povsod asfalt, beton in plastika. Ne slišimo več tistega 
škripanja, ko prihajamo. Ni več zvokov prihajanja za vsako obutev. 
Le za podkovani čevelj ga  je nekaj. Pa še tega preglasi preglasna 
glasba. Ne vem, zakaj mora biti v vsakem gostinskem lokalu glasba.

23 Notranjost. Vila Herberstein. Jedilnica. Noč. Okrog so prižgane 
različne električne svetilke. Skozi odprto okno se vidi industrijska 
cona, nad katero je speljana šestpasovna hitra avtocesta, po kateri 
peljejo različna prevozna sredstva. Za mizo sediva grofica in jaz. 
GROFICA: Te moti hrup, ki prihaja od zunaj?
JAZ: Malo že.
GROFICA: Mene pa niti najmanj. Naveličana sem te preklete večne 
tišine. Zato smo vilo prestavili v industrijsko cono. V njej se vsaj 
nekaj dogaja.
JAZ: Kje pa je kuža Bobi?
GROFICA: Spi. 
JAZ: Si ti lastnica vile?
GROFICA: Ne, nisem. Moja teta je. Nekoč smo prišli na obisk, mis-
lim, naša družina je prišla na obisk k teti, in sem se izgubila. Moji 
starši sploh niso opazili, da me ni, ali pa so se pretvarjali. Imeli so 
dvanajst hčera. Ena več ali manj, to za moje starše ni bilo bistvene-
ga pomena. Od takrat tavam po skrivnih hodnikih te vile.
JAZ: Skrivnih hodnikih?
GROFICA: Ja, zanje nihče ne ve. Le jaz. Pa tudi ti boš vedel, ko ti jih 
pokažem. In če se izkažeš. Saj veš, na kaj mislim. 
JAZ: Ne vem.
GROFICA: No, no … (zardi) 
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JAZ: Koliko si pa stara?
GROFICA: Dovolj, da se lahko peljem spredaj v tvojem avtu. Me boš 
po večerji peljal malo okrog po Velenju?
JAZ: (nejeverno) Bom.
GROFICA: Krasno.

24 Zunaj. Velenje. Noč. Vožnja po različnih ulicah z mojim kabrio-
letom. Švenk name in grofico. Grofica je naslonjena na moje rame. 
Okrog vratu ji plapola beli šal. Grofica je srečna in se nasmiha. Nas-
mihanje prehaja v zloben nasmeh.

25 Notranjost. Jutro. Jedilnica Vile Herberstein. Na mizi zajtrk.
NATAKAR: Gospod, ste dobro spali ti dve noči?
JAZ: Sem.
NATAKAR: Ni bilo duhov.
JAZ: Ni bilo.
NATAKAR: No, vidite, pa ni bilo tako hudo. Boste kavo ali čaj?
JAZ: Kavo.
Natakar prinese skodelico kave. S tresočo roko vzdignem skodelico. 
Kava poškropi beli prt. 
JAZ: Oprostite, ni bilo namerno.

26 Zunaj. Sončen dan. Moj avtomobil je parkiran pred Velenjsko 
knjižno fundacijo. Urška, Tatjana, Ivo in jaz. Poslavljamo se, zah-
valjujem se. Sedem v avto in odpeljem. V retrovizorju gledam, kako 
mi mahajo. Pomaham nazaj.

27 Zunaj. Moj avtomobil pelje mimo prometnega znaka za konec 
Velenja in se spremeni v kabriolet. 
GROFICA (off): Smo že iz Velenja?
JAZ: Smo. (presenečeno se obrnem) Kaj pa ti tu? Saj je dan.
GROFICA: Spet kliše, kliše in kliše. Kdo pravi, da duhovi hodijo 
samo ponoči? Kdo?
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JAZ: Ne vem.
GROFICA: No, vidiš. Nadaljuj pot. Zvečer bova gledala polfinale 
evropskega prvenstva v košarki. Slovenija Španija. Naši bodo zma-
gali. Za dvajset košev razlike. Se lahko usedem spredaj?
JAZ: (ne odgovorim na vprašanje)
GROFICA: (se presede na sprednji sedež) A imaš kakšen čikgumi?
JAZ: (zavrtim z očmi)Kam pa greš?
GROFICA: Kakšno neumno vprašanje? Kam neki! Saj sem ti že rek-
la. K tebi domov. Za začetek gledat košarko.

PRIPOVEDOVALEC: Ko pisatelj pride domov, vedno pripelje kakšno 
zgodbo s sabo. Kakršnokoli.

28 Zunaj. Dan. Ležim na koncu železniških tirov v središču Velenja. 
Sliši se tuljenje sirene na lokomotivi. Ozrem se po tirih. Proti meni 
drvi magnetni vlak TR09, ki sploh ne rabi tirov.

KONEC

_____________

Goran Gluvić (1957, Bileća), študij dramaturgije na AGRFT v 
Ljubljani; slovenski književnik (pesnik, pripovednik, dramatik, knji-
ževni prevajalec, član DSP); avtor preko 30 knjižno objavljenih lepo-
slovnih del za odrasle in mladino ter preko 30 gledaliških in radijskih 
iger; več njegovih knjižnih del je tudi prevedenih. Živi v Grosupljem. 
V letu 2017 je bil 21. gost mednarodne književniško-prevajalske re-
zidence v Velenju v organizaciji Velenjske knjižne fundacije. 
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SLO / Predstavitev festivala

www.lirikonfest-velenje.si

MEDNARODNI 
LIRIKONFEST VELENJE

International Lirikonfest Velenje
Das internationale Lirikonfest Velenje

Lirikonfestovo podnebje / rezervat za poezijo / 
festival liričnega in potopisnega občutja

SEDEMNAJST LET KNJIŽEVNO USTVARJALNIH (2001/2002–2018)
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rezervat za poezijo :: pomladni festival liričnega in potopisnega občutja

Mednarodno književno srečanje v Velenju

Mednarodni Lirikonfest Velenje (MLFV) je tradicionalni ce-
loletni literarni festival liričnih umetnosti XXI. st. – z osred-
njim programom mednarodnega književnega srečanja v Velenju 
(v juniju ali septembru) –, ki ga od leta 2002 (do 2007 imenovan 
»Herbersteinsko srečanje slovenskih književnikov z mednarodno 
udeležbo«) organizirata Ustanova Velenjska knjižna fundacija 
(UVKF) in asociacija Velenika v sodelovanju s tujimi in slovenski-
mi partnerji. Pobudnik ustanovitve, programski in organizacijski 
vodja festivala je književnik Ivo Stropnik. 

Mednarodni Lirikonfest Velenje (»rezervat za poezijo«, »fe-
stival liričnega in potopisnega občutja«) je že poldrugo desetletje 
vpet v predstavitve in popularizacijo umetniške literature XXI. st., 
njenih ustvarjalcev, prevajalcev, mednarodnih posrednikov sloven-
ske literature in jezika drugim narodom, organizatorjev, uredni-
kov idr. poznavalcev slovenske, evropske in svetovne književnosti; 
vzpostavlja in širi mednarodna književna sodelovanja, zlasti z iz-
virno in prevedeno poezijo XXI. st. ter s premišljevanji o spoznav-
ni, povezovalni in kritični vlogi literature v evropski družbi in širše.  

Lirikonfestova literarna omizja so zasnovana konceptualno, 
esejistično, potopisno in z debatami na evropsko aktualne književ-
ne teme. 
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                                                * * *

Mednarodni Lirikonfest Velenje združuje večletne književ-
ne projekte (vzpostavljene v Velenju v letih od 2002 in 2017), 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.

Celoletni program mednarodnega Lirikonfesta Velenje ob-
sega 21 produkcij, s katerimi se (z izvirnimi in prevodnimi revijal-
nimi objavami v mednarodni Rp. Lirikon21, na festivalnih branjih, 
literarnih omizjih, rezidenčnih ustvarjalnih bivanjih idr. dogodkih) 
letno sreča ok. sto tujih in slovenskih književnih ustvarjalcev, pre-
vajalcev, mednarodnih posrednikov idr. poznavalcev umetniške li-
terature XXI. st.  

K Lirikonfestovi besedi so vabljeni uveljavljeni in uveljavlja-
joči se evropski književni ustvarjalci, prevajalci, strokovni inter-
preti, 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 literar-
nimi abonmaji (programskimi cikli) Požiram knjige (za odrasle in 
starejšo mladino), Čokolada s knjigo (za otroke in mlajšo mladi-
no) in Velenjska potopisna pomlad/Krilata želva pripoveduje (izbrani 
slovenski knjižni potopisi) vključujejo program razvijanja bralne 
kulture. 

Mednarodni Lirikonfest Velenje zajema tako rekoč vse kro-
ge, iz katerih se slovenska književnost širi med bralce: najmlajšim 
predstavlja mladinsko književnost; skrbi, da pridejo do glasu tudi 
mlajši književni ustvarjalci; predstavlja sveže stvaritve uveljavlje-
nih slovenskih in tujih književnikov; na okroglih mizah/književ-
nih omizjih odpira strokovne debate o aktualnih temah v slovenski 
in evropski književnosti ter tudi širše.; vključuje lastno književ-
norevijalno in občasno leposlovno knjižno produkcijo; širi bralno 
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kulturo; nudi paleto literarnih prireditev in izkazuje mednarodno 
književno sodelovanje v slovenskem prostoru ter občasno z go-
stovanji oz. predstavitvami v tujini. 

Mednarodni Lirikonfest Velenje je bil med 2002 in 2017 z 
mednarodnimi festivalnimi sodelovanji in povezovanji, literarni-
mi gostovanji in branji Lirikonfestovih delegacij (festivalnih lavrea-
tov idr. slovenskih ter tujih književnih ustvarjalcev) predstavljen v 
18 evropskih državah (Avstrija, Češka, Poljska, Bolgarija, Bosna in 
Hercegovina, Finska, Srbija, Rusija, Nemčija, Francija, Nizozemska, 
Madžarska, Litva, Albanija, Črna gora, Slovaška, Italija, Hrvaška …)        

Večletna glavna pokrovitelja Mednarodnega Lirikonfesta Ve-
lenje sta Mestna občina Velenje in Javna agencija za knjigo Repu-
blike Slovenije. 

Akademija Poetična Slovenija | velenjica-čaša nesmrtnosti

Akademija Poetična Slovenija (APS) – od 2007 tradicionalna 
literarno-umetniška prireditev v Velenju v organizaciji UVKF-Li-
rikonfest (izhodiščno/2006 vzpostavljena v pozdrav svetovnemu 
dnevu poezije, 21. marca) s slavnostno podelitvijo častne književne 
nagrade velenjica - čaša nesmrtnosti (VČN) za vrhunski desetletni 
pesniški opus slovenskega književnika/-ce, ki pomembno zazna-
muje 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). 

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, 2016 – 
Peter Semolič, 2017 – Tone Škrjanec …
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Mednarodna Pretnarjeva nagrada – častni naslov 
»ambasador slovenske književnosti in jezika«

Mednarodna Pretnarjeva nagrada (MPN) je osrednja sloven-
ska zahvala s častnim naslovom »ambasador slovenske književ-
nosti in jezika (ASKJ)«, podeljevana v Velenju od leta 2004 (do 
2007 na HSSK in od 2008 na preimenovanem MLFV) v partnerski 
organizaciji asociacije Velenika in Velenjske knjižne fundacije za 
trajnejše, večletne ali enkratne pomembne prispevke pri mednaro-
dnem književnem povezovanju oz. uveljavljanju slovenske literature 
in jezika v tujini tistim zaslužnim posameznikom (izjemoma dve-
ma ali skupini), enakovredno tujim in slovenskim državljanom, ki 
si po svetu v duhu dr. Toneta Pretnarja (1945–1992) svetovljansko 
prizadevajo za seznanjanje s slovensko literaturo, slovenskim je-
zikom 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 litera-
turi in jeziku, oziroma z njima vzpostavljajo trajnejši mednarodni 
kulturni dialog, zanimanje in povezovanje (mdr. s spoznavanjem 
in prevajanjem novejše slovenske umetniške literature, spodbuja-
njem 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). 

  
Mednarodno Pretnarjevo nagrado oz. častni naslov »amba-

sador slovenske književnosti in jezika« so doslej prejeli ugledni 
mednarodni književni posredniki: 2004 – Ludwig Hartinger (Av-
strija), 2005 – František Benhart (Češka), 2006 – Gančo Savov 
(Bolgarija), 2007 – Božena in Emil Tokarz (Poljska), 2008 – Kari 
Klemelä (Finska), 2009 – Matjaž Kmecl in Andrej Rozman (Slo-
venija), 2010 – Nadežda Starikova (Rusija), 2011 – Peter Scherber 
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(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), 2016 – Zvonko Kovač (Hrvaška), 
2017 – Joanna Pomorska (Poljska) … 

Rp. Lirikon21

Rp. Lirikon21 (ISSN 1855–0207) je mednarodna literarna re-
vija za izvirno in prevedeno poezijo XXI. st. idr. Lirikonfestove 
zadeve (od leta 2017 tudi za izbrano kratko literarno potopisje), ki 
jo od 2005 oz. od 2007 (preimenovano in ločeno od izhodiščne/sku-
pne revije Poetikon) kot specializirano revijo/festivalno antologijo 
izvirne (slovenske idr.) ter prevedene poezije XXI. st. izdaja Velenj-
ska knjižna fundacija. – Revija je osrednje namenjena populariza-
ciji novejše poezije – z objavami v izvirnih jezikih, izbranih sloven-
skih 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 kratko literarno potopisje 
in esejistiko (s tematiko Lirikonfestovih književniških omizij idr.) 
ter predstavlja in dokumentira Lirikonfestove prireditve, nagrade in 
priznanja. – Rp. Lirikon21 od IX./X. letnika (2013/2014) izhaja kot 
festivalna antologija Mednarodnega Lirikonfesta Velenje.   

Lirikon(fest)ove degustacije liričnega občutja

UVKF/Mednarodni Lirikonfest Velenje/Rp. Lirikon21 občas-
no prirejajo Lirikon(fest)ove degustacije liričnega občutja – iz-
brane slovenske in prevedene poezije idr. liričnih umetnosti XXI. 
st. (od 2017 tudi izbranega kratkega slovenskega potopisja), tj. z 
revijalnimi predstavitvami/literarnimi branji v Velenju idr. po Slo-
veniji ter občasno v mednarodnih partnerskih povezovanjih/sode-
lovanjih 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 prizna-
nje 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). 

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

  
 Mednarodno festivalno esejistično priznanje Lirikonfestov 

zlát so doslej prejeli: 2008 – Mitja Čander (SI) in Meta Kušar (SI), 
2012 – Manca Erzetič (SI), 2016 – Petra Koršič (SI). – V bienalnih 
letih 2010, 2014 in 2018 priznanje ni bilo podeljeno. 
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Mednarodna književniško-prevajalska rezidenca v Velenju 
(MKPRV), vzpostavljena leta 2007 v organizaciji Ustanove Velenj-
ska knjižna fundacija (UVKF), od 2008 z rezidenčnim kabinetom 
v programu Mednarodnega Lirikonfesta Velenje, je večletni kul-
turni program mednarodnega književnega sodelovanja v slo-
venskem prostoru, namenjen(a) ustvarjalnemu bivanju tujih in 
slovenskih književnikov, prevajalcev in mednarodnih posrednikov 
novejše umetniške literature; prednostno književnim prevajal-
cem 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 mednaro-
dne književniške povezave, organizirajo mednarodne izmenjave in 
gostovanja z udeležbo slovenskih avtorjev ipd. 

Na mednarodni književniško-prevajalski rezidenci Velenjske 
knjižne fundacije so med 2007 in 2017 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 Ku-
har (SI/CZ), Matjaž Kmecl (SI), Admiral Mahić (BA), Kristina 
Potočňáková (SK), Marlena Gruda (PL), Tanja Petrič (SI), Lai-
ma Masytė (LT), Feliciano Sánhez Chan (MX), Petr Mainuš (CZ), 
Žarko Milenić (BA), Milo Jukić (BA), Goran Gluvić (SI) …    

MEDNARODNI LIRIKONFEST VELENJE / International Lirikonfest Velenje
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Velenjska potopisna pomlad | krilata želva 

Cikel izbranih potopisnih pripovedovanj Velenjska potopis-
na pomlad in literarna nagrada »krilata želva« za najboljši slov-
enski knjižni potopis (preteklega leta) sta leta 2017 vzpostavljena 
v programu Mednarodnega Lirikonfesta Velenje in v slovenskem 
prostoru izkazujeta novost. Potopis je vse bolj priljubljena literar-
na zvrst, ki strokovno še ni ustrezno priznana. S ciklom izbranih 
potopisnih pripovedovanj in novo slovensko literarno nagrado 
želimo popularizirati potopisni žanr in prispevati k uveljavljanju 
slovenskih avtorjev potopisja. – Nagrada je bila prvo leto podelitve 
izkazana z nagradnim umetniškim kipom (stvaritev akad. kiparja 
Jurija Smoleta) in častno listino. – V primeru državnega finan-
ciranja festivalne nagrade ali pokroviteljstva uglednega sloven-
skega podjetja, organizacije ipd. je nagrada lahko tudi denarna.

Prvo častno književno nagrado krilata želva za najboljši 
slovenski knjižni potopis preteklega leta (2016) je leta 2017 prejela 
Agata Tomažič. 

MEDNARODNI LIRIKONFEST VELENJE / International Lirikonfest Velenje
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Introduction (Summary)

Poetry retreat :: Festival of Lyrical and Travelogue Sensibility

International literary meeting in Velenje

International Lirikonfest Velenje (MLFV) is a traditional year-
round festival of 21st century lyrical arts – its main program being 
an international literary meeting in Velenje (in June or Septem-
ber), – which has been organized by Institution Velenje Literary 
Foundation and Velenika association in cooperation with foreign 
and Slovenian partners since 2002. Ivo Stropnik, an author, is the 
foundation’s initiator and program and organizational head of the 
festival.   

International Lirikonfest Velenje has been embedded in pres-
entation and popularization of 21st century fine literature, its au-
thors, translators, international intermediaries of Slovenian liter-
ature 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. 

MEDNARODNI LIRIKONFEST VELENJE / International Lirikonfest Velenje

ENG / International Lirikonfest Velenje
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International Lirikonfest Velenje combines literary projects 
going back several years (established in Velenje between 2002 and 
2015), which present 2 x 21 European and other authors, transla-
tors, international intermediaries and other experts on contem-
porary European/World fine literature, with new works live every 
year in the main festival program. 

The year-round program of International Lirikonfest Ve-
lenje contains 21 productions, which are (with original and trans-
lated periodical publications in international Rp. Lirikon21, at fes-
tival readings, literary roundtables, residential creative stays and 
other events) presented to around one hundred foreign and Slove-
nian authors, translators, international intermediaries and other 
21st century fine literature experts.  

Established and establishing European authors, translators, 
expert interpreters, editors, philosophers, aesthetes, international 
literary intermediaries and other experts and followers of original 
and translated fiction (especially 21st century poetry) are invited to 
participate at Lirikonfest. 

Lirikonfest's events are open to public and they include a read-
ing culture development program with literary subscriptions I'm 
opening the book (for adults and older youth) and Chocolate with a 
book (for children and younger youth) and Velenje Travelogue Spring 
/ Winged Turtle’s Storytelling (selected Slovenian travel books).  

International Lirikonfest Velenje envelopes all circles from 
which Slovenian literature spreads among readers: it introduces the 
youngest to children literature; it enables younger authors to get 
their voices heard; it introduces the latest works of established Slo-
venian and foreign authors; it opens expert debates about contem-
porary themes in Slovenian and European literature at roundtables 
and others; it includes 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. 

MEDNARODNI LIRIKONFEST VELENJE / International Lirikonfest Velenje
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Poetic Slovenia Academy  /  velenjica - čaša nesmrtnosti

Poetic Slovenia Academy – has been a traditional liter-
ary-artistic event in Velenje since 2007 (beginning/2006 March 
21st, World Poetry Day) with a gala all-Slovenian literary award 
ceremony for 10 years of outstanding poetic work of a Slovenian 
author, who has had an important impact on 21st century fine liter-
ature (this is with at least two high quality original poetry collec-
tions 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, 2016 – Peter Semolič, 2017 
– Tone Škrjanec …
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      International Pretnar award

International Pretnar award is the central Slovenian ac-
knowledgment with the honorary title of ambassador of Slovenian 
literature and language and Slavic cultures, which has been awarded 
in Velenje since 2004 for sustainable, years worth or one time im-
portant contributions in international cohesion or establishment 
of Slovenian literature and language abroad to those deserving in-
dividuals (two or a group as an exception), equal to foreign and 
Slovenian citizens, who make an effort to get to know Slovenian 
literature, Slovenian language and Slovenian authors around the 
world in the spirit of Tone Pretnar PhD (1945–1992). It's an in-
ternational acknowledgment for those cultural intermediaries, 
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who spread live awareness and knowledge about Slovenian litera-
ture and language outside of Slovenia  among other nations in the 
world or they establish sustainable international cultural dialogue, 
interest and cohesion (among other things: with learning about 
and translating contemporary Slovenian fine  literature, encour-
aging and organizing Slovenian language lessons and translating 
Slovenian literature, establishing contemporary Slovenian authors 
etc.). The selection criteria evaluate all areas and genres of literary 
operation and creation, which show important international union 
and establishment of Slovenian literature and language. The sug-
gested candidates can be citizens of any country in the world (even 
people without citizenship). – The award is honorary, presented in 
the form a deed and an artistic sculpture of an ambassador’s title. 

International Pretnar award has so far been awarded to:
2004 – Ludwig Hartinger (Austria), 2005 – František Benhart 
(Czech Republic), 2006 – Gančo Savov (Bolgaria), 2007 – 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), 2016 – Zvonko Kovač (Croatia), 2017 – Joanna 
Pomorska (Poland) … 
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      Rp. Lirikon21

Rp. Lirikon21 (ISSN 1855–0207) is an international 21st cen-
tury poetry and Lirikonfest’s matters journal (renamed and sepa-
rate from the original Poetikon journal), which has been published 
by Institution Velenje Literary Foundation since 2005 or since 
2007, as a specialized journal/festival anthology of original and 
translated 21st century poetry. The journal is mainly geared towards 
popularizing contemporary poetry – with releases in original lan-
guages, selected Slovenian translations and releases of selected 
translations of contemporary Slovenian poetry in other languages 
(occasionally also poetry and poetic playwrights for children, youth 
and adults); it's open for literary essays (with themes of Lirikonfest 
literary roundtables) and it presents and documents Lirikonfest 
events, awards and acknowledgments. – Rp. Lirikon21 has been 
published as a journal-festival anthology/reading book of Inter-
national Lirikonfest Velenje from the IX. to X. edition (2013/2014).

      Lirikonfest’s tastings

UVKF/International Lirikonfest Velenje/Rp. Lirikon21  occa-
sionally organize Lirikonfest’s tastings of selected Slovenian and 
translated poetry and other 21st century lyrical arts with journal 
presentations/poetic readings in Velenje and elsewhere across Slo-
venia and occasionally also at literary tours and festivals abroad in 
international partnership unions/collaborations.
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      Lirikonov zlát

UVKF/Rp. Lirikon21/International Lirikonfest Velenje have 
been awarding an international festival literary acknowledgment 
Lirikonov zlát since 2006/2007 for outstanding journal transla-
tions of 21st century poetry into Slovenian or from Slovenian to oth-
er languages (both with selected publications Rp. Lirikon21 festival 
anthology). – The acknowledgment is demonstrated with a deed 
and a commemorative plaque. 

The international translation award Lirikonov zlat has so far 
been awarded to: 
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) 
in Andrej Pleterski (SI), Mateja Komel Snoj (SI), 2017 – Katja 
Zakrajšek (SI) and Urška Zupanec (SI) … 

      Lirikonfest’s zlát 

Lirikonfest’s zlát is a biannual international festival literary 
acknowledgment (awarded since 2008) for the most substantial 
essay on a contemporary European topic of Lirikonfest’s round-
table. – The acknowledgment is exhibited with a deed and a com-
memorative plaque. 

 The international essay acknowledgment Lirikonfestov 
zlát has so far been awarded to: 
2008 – Mitja Čander (SI) and Meta Kušar (SI), 2012 – Manca 
Erzetič (SI), 2016 – Petra Koršič (SI); it wasn’t awarded in the 
biannual years of 2010, 2014 and 2018.
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      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 collab-
oration in Slovenian space going back several years. It’s purpose 
is a creative stay for foreign and Slovenian authors, translators and 
international intermediaries of contemporary fine literature; pref-
erentially for literary translators of 21st century Slovenian litera-
ture into other European languages; to those, who create, translate, 
learn about, interpret, convey, popularize and promote contempo-
rary fine literature and establish and spread sustainable interna-
tional literary connections, organize international exchanges and 
tours, where Slovenian authors can participate etc. 21-day crea-
tive/residential stays in Velenje are awarded to foreign or Slovenian 
literary translators. The criteria for creative stays of foreign liter-
ary translators are an evaluation of a selection of the translator’s 
translations and the quality/references of translators/their trans-
lations; the criteria for foreign and Slovenian authors are the excel-
lence of their literary works; the criteria for tours of international 
intermediaries of Slovenian literature are exhibited references of 
their continuous (co)work in this area.

The International literary-translation residency in Velenje 
has hosted the following between 2007 and 2017: Marko Kravos 
(SI), Andrej Medved (SI), Milan Vincetič (SI), Tone Peršak (SI), 
Milan Dekleva (SI), Meta Kušar (SI), Mateja Bizjak Petit (SI/FR), 
Draga Rinkema (SI/NL), Lenka Daňhelová (CZ), Peter Kuhar (SI/
CZ), Matjaž Kmecl (SI), Admiral Mahić (BA), Kristina Potočňáková 
(SK), Marlena Gruda (PL), Tanja Petrič (SI), Laima Masytė (LT), 
Feliciano Sánhez Chan (MX), Petr Mainuš (CZ), Žarko Milenić 
(BA), Milo Jukić (BA), Goran Gluvić (SI) …    
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      Velenje Travelogue Spring  /  Winged Turtle

Velenje Travelogue Spring cycle of selected travel storytell-
ings and the Winged Turtle literary award for the best Slovenian 
travelogue (of the past year) have been established as part of Inter-
national Lirikonfest Velenje program in 2017 and are a novelty in 
Slovenia. Travelogue is becoming an increasingly popular literary 
genre, but it hasn’t achieved proper academic recognition so far. 
We want to popularise the travelogue genre and help establishing 
Slovenian travelogue writers with a cycle of travel storytellings and 
a new Slovenian literary award. The award is honorary, presented 
in the form a deed and an artistic sculpture. It can be financial in 
case of financing by a distinguished Slovenian company or govern-
ment grants.

Agata Tomažič was awarded the first Winged Turtle honorary 
literary award for the best travelogue of the past year (2016) in 2017. 

Institution Velenje Literary Foundation

Poetry retreat :: Festival of Lyrical and Travelogue Sensibility
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Präsentation (Zusammenfassung)

Das Schutzgebiet für Poesie 
Das Festival von Lyrik und dem Gefühl der Reisebeschreibung 

Das internationales literarisches Treffen in Velenje

Das internationale Lirikonfest Velenje (MLFV) ist ein tra-
ditionelles, ganzjähriges Festival von lyrischen Künsten des 21. 
Jahrhundert. Das Hauptprogramm ist ein internationales litera-
risches Treffen in Velenje (im Juni oder September), welches von 
der Institution Velenjska Knjižna Fundacija und Velenika Verei-
nigung mit der Zusammenarbeit von ausländischen und sloweni-
schen Partnern seit 2002 organisiert wird. Der Initiator der Stif-
tung und der Organisator des Festivals ist der Author, Ivo Stropnik. 

Das internationale Lirikonfest Velenje ist schon seit andert-
halb Jahren verankert in die Präsentation und Popularization von 
der feinen Literatur des 21. Jahrunderts, ihren Authoren, Über-
setzer, internationalen Vermittler der slowenischen Literatur und 
Sprache für andere Nationen, Organisatoren, Redakteuren und 
anderen Experten der Slowenischen-, Europäischen- und Welt-
literatur für zweieinhalb Jahrzenten; es grundet und breitet die 
internationale literarische Zusammenarbeit, besonders mit der 
originellen und übersetzenen Poesie des 21. Jahrhundert und mit 
dem Nachdenken über kognitiver, kohesiver und kritischer Rolle 
von Literatur in der europäischen Gesellschaft und mehr.  

MEDNARODNI LIRIKONFEST VELENJE / International Lirikonfest Velenje

GER / Das internationale Lirikonfest Velenje
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Die Lirikonfest literarische Konferenzen sind in Termen von 
Essays und Debatten im Hinblick auf die aktuellen europäischen 
literarischen Themen konzipiert. 

Das internationale Lirikonfest Velenje verbindet literarische 
Projekte, die schon ein paar Jahre zurückgehen (in Velenje zwi-
schen 2002 und 2015 gegründet), und die 2 x 21 europäische und 
andere Authoren, Übersetzer, internationale Vermittler und an-
dere Experten für aktuelle Europäische- und Weltliteratur mit 
neuen Werken, live jedes Jahr im Hauptprogramm des Festivales 
präsentiert. 

Das ganzjähriges Programm des Internationalen Lirikon-
fest Velenje enthält 21 Produktionen, die (mit originellen und 
übersetzenen periodischen Publikationen in den internationalen 
Rp. Lirikon21 an der Festivallesung, literarischen Konferenzen, 
kreativen Aufenthalten und anderen Events) zu ungefähr hundert 
ausländischen und slowenischen Authoren, Übersetzer, internati-
onalen Vermittler und anderen Literaturexperten des 21. Jahrhun-
derts presentiert werden. 

Zum Lirikonfest sind bekannte und weniger bekannte Au-
thoren, Übersetzer, Interpretexperten, Redakteure, Philosophen, 
Ästheten, internationale Literatur-Vermittler und Anhänger der 
originalen und übersetzener Fiktion (vor allem Poesie des 21. Jahr-
hundert) eingeladen. 

Die Lirikonfest-Ereignisse sind öffentlich für alle und ent-
halten ein Lesekulturentwicklungsprogramm mit literarischen 
Abonnement „Ich öffne das Buch“ (für Erwachsene und ältere Ju-
gend), „Schokolade mit Buch“ (für Kinder und jungere Jugend) 
und „Velenje Reisebericht Frühling/die geflügelte Schildkröte 
erzählt“ (ausgewählte slowenische Reisebreichte). 

Das internationale Lirikonfest Velenje umfasst alle Kreise 
von denen sich die slowenische Literatur unter Lesern verbreitet: 
es stellt den jungsten die Jugendliteratur vor, es ermöglicht den 
jungen Authoren gehört zu werden; es stellt die neusten Werke von 
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bekannten slowenischen und ausländischen Authoren; es öffnet 
Expertdebatten über moderne slowenische und europäische litera-
rische Themen die am Konferenzen u.a. stattfinden; es enthält eine 
eigene literarisch-periodische und gelegentliche Buchproduktion; 
es bietet eine Auswahl von literarischen Ereignissen an und de-
monstriert die internationale literarsiche Zusammenarbeit im 
slowenischen Raum und manchmal mit Tours oder Präsentationen 
im Ausland.  

                                           * * *

Akademie Poetisches Slowenien

Die Akademie Poetisches Slowenien ist seit 2007 (Anfang/ 
21. März, Welttag der Poesie) ein traditionelles literarsich-artisti-
sches Ereignis in Velenje mit einer Gala- ganzslowenischer Preis-
verleihung für 10 Jahre von außergewöhnlichen poetischen Werk 
eines slowenisches Authors, der einen großen Einfluss auf die fei-
ne Literatur des 21. Jahrhundert gemacht hat, (das sind zumindest 
zwei origenelle Sammlungen von höher Qualität für Erwachsene 
oder Kinder/Jugendtliche, die zuerst in der slowenischen Sprache 
in letzten 10 jahren erscheinen sind) „velenjica - čaša nesmrt-
nosti“ genannt.

Mit dem „velenjica - čaša nesmrtnosti“ – Preis waren bis 
jetzt die nächsten hervorragenden slowenischen Poeten ausge-
zeichnet worden: 
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, 2016 – Peter Semolič, 2017 
– Tone Škrjanec …
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Der internationale Pretnar – Preis

Der internationale Pretnar – Preis ist die slowenische Hau-
panerkennung mit ehrenamtlichen Titel „der Botschafter der 
slowenischen Literatur, Sprache und slawischer Kultur“, der 
in Velenje seit 2004 für nachhaltige, mehrjährige oder einmalige 
wichtige Beiträge in den internationalen Zusammenhalt oder Un-
ternehmen der slowenischen Literatur und Sprache, im Ausland 
für Einzelne, die es verdient haben (zwei oder eine Gruppe als eine 
Ausnahme), die gleichwerttig sind wie Ausländer und Slowenen, 
die sich anstrengen die slowenische Literatur, slowenische Spra-
che und slowenische Authoren um die ganze Welt in dem Geist von 
Tone Pretnar PhD (1945–1992) kennenzulernen, verliehen wird. 
Es ist eine internationale Anerkennung für kulturelle Vermittler, 
die das Bewusstsein und Wissen über die slowenische Sprache und 
Kultur außerhalb Slowenien verbreiten, oder dass sie nachhaltige 
internationale kulturelle Dialoge, Interessen und Kohäsion grün-
den (unter Anderen; mit lernen über das Übersetzen von moderner 
slowenischer Literatur, ünterstutzen und organisieren den Slowe-
nischunterricht und das Übersetzten von slowenischer Literatur, 
moderne Authoren im Ausland durchzusetzten usw.) Die Kriterien 
bewerten alle Bereiche und Genren der literarischen Wirkung und 
Kreation, die eine wichtige internationale Union und Gründung der 
slowenischen Sprache und Kultur zeigen. Die Kandidaten können 
Staatsbürger jeder Staat aus der ganzen Welt sein (auch Menschen 
ohne Staatsbürgerschaft). Der Preis ist ehrenamtlich und zeigt 
sich in Form einer Tat und einer Skulptur des Botschaftertitels. 

Mit den internationalen Pretnar – Preis waren bis jetzt die 
nächsten ausgezeichnet worden:
2004 – Ludwig Hartinger (Österreich), 2005 – František Benhart 
(Tschechein), 2006 – Gančo Savov (Bulgarien), 2007 – Božena 
und Emil Tokarz (Polen), 2008 – Kari Klemelä (Finnland), 
2009 – Matjaž Kmecl und Andrej Rozman (Slowenien), 
2010 – Nadežda Starikova (Russland), 2011 – Peter Scherber 
(Österreich/Deutschland), 2012 – Evgen Bavčar (Slowenien 
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– Frankreich) und Orsolya Gallos (Ungarn), 2013 – Nikollë 
Berishaj (Albanien), 2014 – Zdravko Kecman (Bosnien und 
Herzegowina/Serbien), 2015 – Karol Chmel (Slovakien),  2016 
– Zvonko Kovač (Croatien), 2017 – Joanna Pomorska (Polen) …

Rp. Lirikon21

Rp. Lirikon21 (ISSN 1855–0207) ist eine internationale Zeit-
schrift für Poesie und Lirikonfest Angelegenheiten (unbennent 
und getrennt von den originalen Poetikon Tagebuch), die von der 
Institution Velenjska Knjižna Fundacija seit 2005 oder 2007, als 
eine spezalisierte Zeitschrift/Festivalanthologie der originellen 
und übersetzenen Poesie des 21. Jahrhundert veröffentlich wird. 
Die Zeitschrift neigt hauptsächlich zur Popularisierung der mo-
dernen Poesie – mit Veröffentlichungen in originellen Sprachen, 
ausgewählten slowenischen Übersetzungen und Veröffentlichun-
gen von ausgewählten Übersetzungen der zeitgenössischer slo-
wenischer Poesie in andere Sprachen (manchmal auch Poesie und 
poetische Dramatiker für Kinder, Jugendliche und Erwachsene); 
es ist offen für literarische Essays (mit Themen von Lirikonfest 
literarischen Konferenzen) und präsentiert und dokumentiert die 
Ereignisse des Lirikonfests, Preise und Annerkenungen. Rp. Li-
rikon21 war als eine Zeitschriftfestivalanthologie/Lesebuch des 
Internationalen Lirikonfest Velenje von der IX. bis X. Edition 
(2013/2014) veröffentlicht.  
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Lirikonfest Kostprobe

UVKF/Internationale Lirikonfest Velenje/Rp. Lirikon21 or-
ganisiert manchmal die Lirikonfest Kostprobe von ausgewählter 
slowenischer und übersetzener Poesie und anderen lyrischen Ar-
ten des 21. Jahrundert mit Zeitschriftpräsentationen/Poetischer 
Lesung in Velenje und in anderen Teilen Sloweniens, manchmal 
auch literarische Tours und Festivalen im Ausland in internatio-
naler Partnerschaft/Zusammenarbeit. 

Das Lirikon Gold

UVKF/Rp. Lirikon21/Internationales Lirikonfest Velenje 
haben die internationale festivalischliterarische Anerkennung 
Lirikon Gold seit 2006/2007 für die ausergewöhnliche Zeit-
schriftübersetzung der Poesie des 21. Jahrhundert ins sloweni-
sche bzw. von slowenischen in andere Sprachen verleiht (beide 
mit ausgewählten Publikationen aus der Rp. Lirikon21 Festi-
valanthologie). Die Anerkennung ist mit einer Tat und einer Ge-
denktafel demonstriert.  

Der internationale Übersetzungspreis Lirikon Gold war bis 
jetzt verleiht an: Andrej Medved (SI), 2008 – Mateja Bizjak 
Petit (F), 2009 – Draga Rinkema (NL) und Urška Zupanec 
(SI), 2010 – Peter Kuhar (SI/CZ), 2011 – Tanja Petrič (SI), 2012 
– Andrej Pleterski (SI), 2013 – Željko Perović (BA/SI) und Lenka 
Daňhelová (CZ), 2014 – Namita Subiotto (SI), 2015 – Daniela 
Kocmut (SI/A) und Andrej Pleterski (SI), Mateja Komel Snoj (SI), 
2017 – Katja Zakrajšek (SI) und Urška Zupanec (SI) … 
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Das Lirikonfest Gold

Das Lirikonfest Gold ist eine festivalliterarische Anerken-
nung (seit 2008) für den bedeutesten Essay mit einem moderner 
europäischen Thema, der alle zwei jahre verleiht wird. Die Aner-
kennung ist mit einer Tat und einer Gedenktafel demonstriert.

Der internationale Essayanerkennung Lirikonfest Gold war 
bis jetzt verleiht an: 
2008 – Mitja Čander (SI) und Meta Kušar (SI), 2012 – Manca 
Erzetič (SI), 2016 – Petra Koršič (SI); es war in Jahren 2010, 2014 
und 2018 nicht verleiht. 

Die internationale literarisch-übersetzungs Residenz 
in Velenje

Die internationale literarisch-übersetzungs Residenz in 
Velenje, im Jahr 2007 von der Institution Velenjska Knjižna Fund-
acija gegründet und organisiert, ist ein Kulturprogramm der in-
ternationaler literarischer Zussamenarbeit im slowenischen 
Raum, der schon mehrere Jahre zurückgeht. Die Absicht ist ein 
kreativer Aufenthalt für ausländische und slowenische Authoren, 
Übersetzer und internationale Vermittler der modernen feinen 
Literatur; bevorzugt für literarische Übersetzer der slowenischen 
Literatur des 21. Jahrhundert in andere europäische Sprachen; zu 
denen die kreieren, übersetzen, lernen, interpretieren, befördern, 
popularisieren und promovieren moderne, feine Literatur und 
gründen und verbreiten nachhaltige internationale literarische 
Verbindungen, organisieren internationale Austauschungen und 
Tours, wo slowenische Authoren teilnehmen können usw. 21-ta-
gige kreative/Residenz Aufenthalte in Velenje sind für slowenische 
und ausländische Übersetzer verleiht. Die Kriterien für kreative 
Aufenthalte von ausländischen Übersetzer sind Bewertungen von 
ausgewählten Übersetzungen und die Qualitäten/Referenzen des 
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Übersetzers/Übersetzungen; das Kriterium für auslandische und 
slowenische Authoren ist die Vorzüglichkeit von ihren Werken; das 
Kriterum für Tours von internationalen Vermittler der slowenish-
cer Sprache sind die Referenzem von ihren dauernden Arbeitein im 
diesem Bereich.

Die internationale literarisch-übersetzungs Residenz in 
Velenje hat von 2007 bis 2017 die Nächsten empfangen:
Marko Kravos (SI), Andrej Medved (SI), Milan Vincetič (SI), Tone 
Peršak (SI), Milan Dekleva (SI), Meta Kušar (SI), Mateja Bizjak 
Petit (SI/FR), Draga Rinkema (SI/NL), Lenka Daňhelová (CZ), 
Peter Kuhar (SI/CZ), Matjaž Kmecl (SI), Admiral Mahić (BA), 
Kristina Potočňáková (SK), Marlena Gruda (PL), Tanja Petrič (SI), 
Laima Masytė (LT), Feliciano Sánhez Chan (MX), Petr Mainuš 
(CZ), Žarko Milenić (BA), Milo Jukić (BA), Goran Gluvić (SI) …    
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Das Velenje Resiebericht-Frühling/Die geflügelte Schildkröte

Der Velenje Reisebericht-Frühling Zyklus von ausgewähl-
ten Reiseberichten und der Geflügelte Schildkröte-Preis für den 
besten slowenischen Reisebericht (des letzten Jahres) sind als Teil 
den Internationalen Lirikonfest Velenje Programms im 2017 ge-
gründet worden und sind eine Neuheit in Slowenien. Der Reisebe-
richt ist ein literarisches Genre, das immer mehr populär wird, hat 
aber bis jetzt noch keine akademische Annerkenung bekommen. 
Wir wollen den Reisebericht popularisieren und für slowenische 
Reiseberichauthoren einen Zyklus von Reiseberichten und einen 
neuen slowenischen Literar-Preis gründen. Der Preis ist ehren-
amtlich und in einer Form der Tat und Skulptur präsentiert. Es 
kann auch finanziell sein in einen Fall der Finanzierung von einem 
angesehenen Unternehmen oder einem Regierungsstipendium.

Agata Tomažič war im Jahr 2017 die erste die den Geflügelte 
Schildkröte-Preis für den besten Reisebericht des letzen Jahres 
(2016) bekommen hat. 

   
                                           * * *
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Večletna glavna pokrovitelja Lirikonfesta: 
Mestna občina Velenje in Javna agencija za knjigo Republike Slovenije


