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nastopom na literarni matineji
(Foto: arhiv društva Argo)

1
V SPOMIN
MILANU
VINCETIČU

Na vseh Očesih besede je bil z nami, tudi na lanskem
XXII. Srečanju slovenskih mladinskih pisateljev je na literarni matineji v Radencih z njemu lastno vznesenostjo bral
svoje pesmi. Čez enajst dni nas je pretresla vest, ki je lomila
besede in srce: da je bila Milanova recitacija na Očesu besede njegov zadnji nastop in da njegovega zvonkega glasu
ne bomo več slišali, da bomo poslej lahko le še s šepetom
njegovih verzov.
Vemo, da se neizprosni sili minevanja ni mogoče upreti, a hkrati verjamemo, da obstaja prostor, kjer se dnevi, ki
smo jih preživeli skupaj, potihem zbirajo. Ta prostor je spomin in s to čutečo razsežnostjo naše duše se bomo odslej
tudi udeleženci Očesa besede dotikali Milanove večnosti.
Ostaja pa še en prostor, v katerem se bomo poslej lahko družili z Milanom ne samo tisti, ki smo z njim delili skupne dni, ampak vsi Slovenci. To je prostor lepega, ki ga je
ustvaril s svojo umetniško besedo in v njem pustil globoka
sporočila. Če se namreč sprašujemo o duševnih, socialnih in eksistencialnih vzgibih, ki človeka potiskajo k robovom, moramo poseči po Milanovih proznih knjigah in prisluhniti likom nenavadnežev in posebnežev, ki jih je ustvaril
v svojih treh romanih in osmih zbirkah kratke proze ter v
njih pokazal, kako biti in vztrajati s pohabljenimi sanjami
in zlomljenimi upi. Če se sprašujemo o disonancah sveta,
o poveličujoči in hkrati uničujoči sili ljubezni, o minljivosti,
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o človekovi vpetosti v čas in o onstranski brezčasnosti, o
šepetu mitične zavesti v našem racionalnem svetu, potem
moramo vzeti v roke katero od štirinajstih samostojnih Milanovih pesniških zbirk. Kajti prepojene so z njegovo bivanjsko izkušnjo in spoznanjem, da so življenjska nasprotja ne
samo boleči, ampak nujni del našega bivanja, da smo lahko
edino z njimi to, kar smo: da smo lahko le tako, »da se cvet
osipa v sad«, da smo si »nedoločna pika, ki je najbolj tu, ko
se dlje odmika«, da smo v življenju »šepavi zemljemerci,
ki bi radi premerili blodnjak«, da je lahko bližine »še več in
spet, ko si nisva draga«.

Oko besede 2017
(Foto:
arhiv društva Argo)

Milan je bil ustvarjalec širokega zamaha in je s svojo
besedo vstopal v svet z več smeri. Kot pronicljiv publicist in
kolumnist je znal naš grenko-sladki vsakdan uzreti drugače
in mu nastaviti ogledalo. Spremljal in ocenjeval je literarno
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delo svojih kolegov in napisal preko 400 književnih ocen ter
spremnih besed. Še posebej pozorno je opazoval sodobno slovensko poezijo in se ji s svojim izostrenim pesniškim
občutkom večkrat približal jasneje in globlje kot marsikateri

poklicni kritik s priučenim literarnoteoretičnim aparatom.
Ker je poznal zahtevnost pesniškega ustvarjanja, je v svojih
ocenah spodrsljaje raje dobrohotno spregledal in izpostavil
tisto, kar je avtorje lahko spodbudilo v pesniškem iskanju.
Bil je pripovedovalec različnih leg, svojo pripoved je
znal približati tudi preprostejšim naslovnikom, zato so zamejski Slovenci na Madžarskem, bralci časopisa Porabje in
Porabskega koledarja, nestrpno pričakovali njegove zgodbe, pisane pregledno in s toplino.
Znal je deliti svoje široko znanje in bogate literarne izkušnje. Kot urednik v reviji Separatio in Sodobnost, na Pomurski založbi, v založbi Litera in založbi Franc-Franc je bil
sopotnik mnogim avtorjem in pripomogel, da so lahko bile
njihove končne stvaritve še boljše. Kot sodelavec revije
Mentor in Javnega sklada za kulturne dejavnosti je bil odprt
in nesebičen svetovalec mladim, ki so iskali svoj literarni
izraz. Bil je tudi dejaven član Društva slovenskih pisateljev
in velikokrat se je pridružil svojim kolegom slavistom v Slavističnem društvu Prekmurja, Prlekije in Porabja na prireditvah in sestankih.
A najbolj je bil Milan pesnik. Za poezijo, z njo in skozi njo
je živel. Žarel. Vanjo je zlil vsega sebe, tudi poti, ki jih v življenju ni do konca izhodil, in razmerja, ki se mu niso podaljšala v trajanje, so v polnosti zaživela v njegovi poeziji. Svoje
življenje je izpesnil. Njegov pesniški žar in dar sta bila tolikšna, da ju ni bilo mogoče spregledati, in slovenski kulturni
prostor je prepoznal izvirnost poti, ki jo je izhodil v sodobni
slovenski poeziji. In s prevodi stopil preko slovenskih meja,
v misli in srca ljudi drugih jezikov in kultur. Prepletanje in
zlivanje nasprotij, tako značilno za njegovo eksistencialno
izpoved, je bilo vtkano tudi v njegovo poetiko: strogo urejene pesemske oblike na eni strani in pomensko večplastno
izpoved na drugi strani je z očarljivo ustvarjalno energijo
povezoval v pesniški svet, v katerem se delci različnih časov in prostorov, preteklih, sedanjih in sanjskih, zlivajo v
pričevanje o človekovi bežni, a hkrati edini in neponovljivi
eksistenci, lebdeči med tostranskim svetom ljubljenih oseb
in prišepetavajočim se onstranstvom.

9

Pomenljiv je naslov prve pesniške zbirke, v kateri se je
predstavil skupaj s Ferijem Lainščkom in Valerijo Perger. Kot
slutnja radovedno. V tem naslovu je izražen njegov notranji
pristop k poeziji, vodilo njegovega pesnjenja. Z nepotešljivo radovednostjo je Milan iskal v svet in v jezik. Luščil je
besede iz različnih plasti slovenskega jezika, tudi iz goričkega narečja, v katerega je bil rojen, prepletal arhaizme z
neologizmi, »visoke« besede z »nizkimi«, jih preizkušal v
različnih legah ter brusil in loščil, dokler niso zazvenele in
zasijale tako, da so mogle pričati o njegovi slutnji lepega.
Slutnji lepote, s katero so ga zaznamovale rojenice in ki ji je
vseskozi sledil in jo vdihoval v svojo poezijo: potiho, a dovolj
glasno, da jo je bilo slišati, zastrto, a dovolj osvetljeno, da
se jo je moglo uzreti.
Vse našteto – in še zdaleč ni našteto vse – Milana veže
v dolgo ogrlico spominov, ki jo bo čas lahko natrgal šele tedaj, ko bomo v brezčasje odhajali tisti, ki jim je dal del sebe.
Nima pa moči, ta čas, nad tem, kar je Milan ustvaril. Kajti iz
podob sveta, ki ga je moral prezgodaj zapustiti, iz tresljajev
svoje duše, ki je odpotovala v drugo svetovje, iz svoje tihe
žalosti in samote je ustvaril čarne svetove, ki bodo ostali.

Franci Just
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2
BRALNA KULTURA
MLADIH –
SLOVENSKA
KULTURNA
DEDIŠČINA
Leto 2018 je evropsko leto kulturne dediščine (ELKD),
zato smo se tudi v Društvu Bralna značka Slovenije – ZPMS,
v katerem posebej opozarjamo na knjižno dediščino in na
knjige o kulturni dediščini, odločili, da letošnji seminar posvetimo tej temi.

Kulturna dediščina je del nas, del okolja in družbe, v
kateri živimo. Obdaja nas povsod: v domovih, stavbah naših vasi in mest, bogata bera dediščine nas
vabi v splošne knjižnice, muzeje in galerije, vse do
arheoloških najdišč. Dediščina pa niso le najdbe,
dolgočasni zidovi in zaprašena umetnost, temveč
njen vonj veje iz tradicionalnih veščin, obrti in druge
nesnovne dediščine, iz zgodb in pesmi naših dedkov
in babic, iz tradicionalnih jedi in filmov, ki jih gledamo. Kulturna dediščina nas povezuje v svoji raznolikosti. Zahvaljujoč tehnološkemu razvoju in internetu
je danes veliko bolj dostopna kot kdaj koli prej!

(Evropsko leto kulturne dediščine, http://www.zvkds.si/sl/elkd)
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BRALNA ZNAČKA KOT KULTURNA
DEDIŠČINA

V uvodnem delu bodo o Bralni znački kot prostoru
ohranjanja kulturne dediščine govorili predstavniki Društva
Bralna značka Slovenije – ZPMS: dr. Dragica Haramija (predsednica), mag. Tilka Jamnik (podpredsednica), Slavko
Pregl (podpredsednik), Miha Mohor (eden ustanovnih članov in dolgoletni član programskega odbora), Manca Perko (generalna sekretarka). Bralna značka stopa v 59. leto
svojega delovanja. Stanko Kotnik jo je skupaj z Leopoldom
Suhodolčanom ustanovil na Osnovni šoli Franja Goloba na
Prevaljah v šolskem letu 1960/1961 in postala je gibanje za
spodbujanje branja, ki se je razširilo po vsej Sloveniji, v zamejstvu in tujini.

DOC. DR. AKSINJA KERMAUNER, Pedagoška fakulteta
Univerze na Primorskem

Pisava – kulturna dediščina sveta: oglje, svinec in
silicij
Pisava je sled človekove zavesti v tisočletjih in je neizbrisen dokument njegovih dosežkov, odkar jo je iznašel.
Predavanje sledi razvoju pisave od prvih začetkov, jamskih
poslikav, klinopisa, hieroglifov …, ki se bere kot napeta kriminalka, do izuma tiska, po McLuhanu Gutenbergove galaksije, ki pripelje do nadvlade vidnega nad slušnim, ustnim in
govornim (okulocentrizem). Se bo pisava, še posebej roč-
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na, v elektronski dobi oziroma v epohi digitalne revolucije
sploh obdržala v obliki, kot jo poznamo? O tem in še drugih
vprašanjih bomo skušali premišljevati ob koncu predavanja
v kratki skupinski delavnici.

IRENA CERAR

Pravljične poti do kulturne dediščine
V predavanju bodo predstavljene knjižne in vodene pravljične poti, kot jih je Irena Cerar, urednica otroške revije National Geographic Junior, zasnovala v svojih družinskih izletniških
vodnikih, ki so izšli pri založbi Sidarta: Pravljične poti Slovenije,
Pravljične poti v zgodovino in Kamniške pravljične poti.
S prvo knjigo je Irena Cerar razvila prepoznaven koncept pravljičnih družinskih vodnikov, ki je enoten v vseh izdajah: vsak izlet se začne z zgodbo (ljudsko povedko ali
pravljico), ki je tudi vabilo in rdeča nit izleta. Sledi opis izleta,
ki v zgoščenem, a ne faktografskem jeziku predstavi izbrani cilj, njegovo glavno posebnost, mikavnost oziroma izjemnost. Pravljice spodbujajo domišljijo, opisi pa zbujajo željo
po potepanju, raziskovanju ter doživetjih. Šele nato sledijo
vse informacije, ki so potrebne za praktično izvedbo izleta,
izlet sam pa je opremljen še z zemljevidi ter fotografijami
priznanih avtorjev.
Irena Cerar je pred približno desetimi leti postala tudi
pripovedovalka ljudskih pravljic. Pripoveduje na različnih
pripovedovalskih dogodkih in festivalih, a najraje v naravi,
in je prva pri nas razvila pripovedovalsko prakso, ki pripovedovanje povezuje z interpretacijo naravne in kulturne
dediščine ter doživljajsko pedagogiko. Najbolj kontinuirano
in sistematično to počne v Kamniku, kjer od leta 2010 za
tamkajšnjo knjižnico vodi Kamniške pravljične poti.

DUŠAN ŠAROTAR

Miško Kranjec – kulturna dediščina Prekmurja
Miško Kranjec nesporno velja za emblematično pisateljsko ime slovenskega panonskega prostora, ki je s svojo
literarno govorico in avtorsko poetiko zaznamoval prostor
in čas slovenskega 20. stoletja. Čeprav Kranjčev literarni
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vpliv v širšem slovenskem prostoru bledi, predvsem zaradi
spremenjenih družbenih okoliščin, pa je njegova literatura
še vedno relevantna za bralce in ustvarjalce, ki se v svojih
delih in branjih navdihujejo v panonskem imaginariju, katerega je prav Kranjec v svojih najboljših delih magistralno
ubesedil.

VESNA RADOVANOVIČ, Pokrajinska in študijska knjižnica
Murska Sobota

Pravljični motivi – kulturna dediščina v Mislicah
Deset avtorskih pravljic Ferija Lainščka, zbranih v knjigi
Mislice, je s svojo izpovedno močjo zelo podobnih ljudskemu slovstvu in nekaterim biserom klasične pravljice. Zahvaljujoč dobremu poznavanju motivov v ljudskih in klasičnih pravljicah je avtor stremel k temu, da bi se jim čim bolj
približal, zato je tudi možna primerjava med enimi in drugimi. Motivi, ki se prepletajo v ljudskih in klasičnih delih ter
v Mislicah, so arhetipski in v bralcu ali poslušalcu obujajo
»kolektivno nezavedno«, ki je avtorja usmerjalo skozi vse
pravljice, tako da je s prvinami ljudskega posegal v prostor,
dogajanje in čas, ki so neposredno vezani na domače okolje nekje med Muro in Rabo.

SLAVKO PREGL

Avtorske pravice
Predaval bo o avtorskih pravicah, še posebej o njihovi

14

materialni plati v luči vsega, kar zadeva njihovo razumevanje v šolskih okvirih. Razložil bo pojem avtorske pravice in smisel njenega varovanja ter nasprotje med prostim
dostopom ter zahtevo za poplačilo intelektualne lastnine.
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Oko besede 2017 –
seminar Društva Bralna značka – ZPMS
(Foto:
arhiv društva Argo)

Popotovanje od analognega k digitalnemu zastavlja tudi
vprašanje, ali je res »vse naše« ali pa je treba ustvarjalce
plačati. V zaključnem delu predavanja bo pojasnil vsebino
sporazuma avtorskega združenja SAZOR z vrtci, osnovnimi
in srednjimi šolami.

DARKA TANCER KAJNIH

Revija Otrok in knjiga
Glavna in odgovorna urednica bo predstavila revijo
Otrok in knjiga, ki izhaja od leta 1971 pod okriljem Mariborske knjižnice. Otrok in knjiga je strokovna revija s področja
mladinske književnosti, književne vzgoje in tudi medijev, ki
so povezani s knjigo.

Dragica Haramija

3
DVAINDVAJSETA
VEČERNICA

3.1 VEČERNICA SKOZI ČAS
Nagrado za najboljše mladinsko literarno delo minulega leta, imenovano večernica, sta leta 1996 ustanovila založba Franc-Franc in revija Otrok in knjiga, pokroviteljstvo
pa je prevzelo Časopisno-založniško podjetje Večer. V letih
1997-2018 je bilo za večernico nominiranih 54 slovenskih
avtorjev (32 pisateljev in 22 pisateljic), največkrat so se
med peterico finalistov uvrstili Bina Štampe Žmavc (desetkrat), Janja Vidmar (osemkrat), Peter Svetina (devetkrat),
Dim Zupan (šestkrat), Desa Muck in Andrej Rozman Roza
(petkrat). Večernico je do leta 2018 prejelo 13 pisateljev in
9 pisateljic (leta 2007 je bila nagrada izjemoma podeljena
dvema avtoricama).

DOSEDANJI DOBITNIKI VEČERNICE
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1997 – Tone Pavček
1998 – Desa Muck
1999 – Janja Vidmar

2000 – Polonca Kovač
2001 – Feri Lainšček
2002 – Matjaž Pikalo
2003 – Marjana Moškrič
2004 – Slavko Pregl
2005 – Igor Karlovšek
2006 – Dušan Dim
2007 – Majda Koren in Irena Velikonja
2008 – Ervin Fritz
2009 – Janja Vidmar
2010 – Bina Štampe Žmavc
2011 – Mate Dolenc
2012 – Dim Zupan
2013 – Peter Svetina
2014 – Vinko Möderndorfer
2015 – Vladimir P. Štefanec
2016 – Peter Svetina
2017 – Peter Svetina

Na letošnji razpis za večernico je prispelo 31 mladinskih literarnih del, žirija pa je pregledala tudi dela s seznama izvirnih mladinskih leposlovnih knjig z letnico 2017, ki ga
je pripravila Maja Logar. Po pregledu vseh knjig (blizu 280)
je žirija v sestavi Igor Saksida (predstavnik Društva za humanistična vprašanja Argo in predsednik žirije), Maja Logar
(predstavnica revije Otrok in knjiga), Petra Vidali (predstavnica Časnika Večer d.o.o.), Dragica Haramija (predstavnica
Društva slovenskih pisateljev) in Kaja Bucik Vavpetič (predstavnica Zveze bibliotekarskih društev Slovenije in Slovenske sekcije IBBY) nominirala pet literarnih del, ki so enakovredno kandidirala za večernico:
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Jana Bauer
GROZNOVILCA IN DIVJA ZIMA
(KUD Sodobnost International)

Miroslav Košuta
PONIKALNICE
(založba Miš)
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Maša Ogrizek
GOSPA S KLOBUKOM
(Mladinska knjiga)
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Anja Štefan
DROBTINE IZ MIŠJE DOLINE
(Mladinska knjiga)

Suzana Tratnik
TOMBOLA ALI ŽIVLJENJE!
(Mladinska knjiga)

Ob razglasitvi petih nominiranih del in njihovih avtorjev
je predsednik žirije dr. Igor Saksida mdr. dejal: »Temeljni
vtis letošnjega nabora knjig je, da gre za zelo kakovostno
letino, saj se je v širšo skupino potencialnih finalistov na
podlagi podrobnih recenzij članic in člana žirije uvrstilo kar
enajst del, med seboj sicer zelo različnih po žanrskih določilih ter temeljni poetiki: med njimi so kakovostna otroška
poezija, klasična avtorska pravljica, nonsens in fantazijska
pripoved.«

20

Na zadnjem glasovanju je žirija odločila,
da 22. večernico prejme

ANJA ŠTEFAN.

3.2 DVAINDVAJSETA VEČERNICA
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Slavnostna podelitev večernice bo v Gledališču Park
Murska Sobota in jo bo vodila Norma Bale. V uvodnem kulturnem programu bodo nastopili dijaki umetniške gimnazije
dramsko-gledališke smeri Gimnazije Nova Gorica s predstavo Gladke nitke iz besed. Predstava je kolaž dramatiziranih
odlomkov iz literarnih del, nominiranih za večernico 2018, in
je nastala pod režijskim vodstvom Samante Kobal ter Nataše Konc Lorenzutti, ki sta tudi priredili besedila. Priložnostna
uprizoritev, ki sta jo mentorici z dijaki pripravili v prvih treh tednih pouka, je posvečena petim nominiranim delom. Iz vsakega od njih sta izbrali nekaj odlomkov ali verzov in jih stkali v
celoto. Naslov uprizoritve je vzet iz pesmi Anje Štefan.

Oko besede 2017 –
Peter Svetina
(nagrajenec), Petra
Vidali (predstavnica
Večera, pokrovitelja
nagrade), Norma
Bale (voditeljica prireditve) na podelitvi
večernice
(Foto:
arhiv društva Argo)

Nastopajo

Ljudmila: Marlena Cej
Blaznik: Patrik Glavina
Breda: Rebeka Alessio
Brzzini: Gaja Velušček
Papiga: Gaja Gregorič
Policistka: Neža Podbersič
Mia: Lea Marušič
Mama Biserka: Lara Sudar
Mišo: Luka Seražin
Čeno: Jurij Drgan
Veverica: Urška Bolčina Ljubič
Groznovilca: Kristina Velikonja
Jež: Rene Maraž
Polh: Lea Figelj
Vidra: Rebeka Štokelj Hlede

Pripovedovalke
Dana Golubič Grižančič, Ana Vita Leban, Anika Rijavec,
Hana Tršar, Ajda Zabukovec

Sodelavci za gibalno, likovno in zvočno podobo
Igor Sviderski, Jelena Uršič, Natalija Arčon
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Franci Just

Prizor s predstave Gladke nitke
iz besed
(Foto: Nataša Konc Lorenzutti)
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4
AVTOR IN
AVTORSKE PRAVICE
V prvem delu tega festivalskega dogodka, ki je zamišljen kot okrogla miza in ga bo vodil Slavko Pregl,

bodo

sodelujoči predstavniki kolektivnih organizacij, ki zastopajo
interese avtorjev na različnih ustvarjalnih področjih, pojasnili specifiko delovanja ter mladinskim pisateljem predstavili avtorske pravice, ki izhajajo iz njihovega ustvarjanja,
in mehanizme, s katerimi kolektivne organizacije njihove
pravice zastopajo in varujejo. V drugem delu bodo (zainteresirani) avtorji imeli možnost predstaviti svoje poglede
in težave, s katerimi se srečujejo pri uveljavljanju avtorskih
pravic, ter postaviti vprašanja, povezana z avtorskimi in
sorodnimi pravicami.

Oko besede 2017 –
predstavniki založb na
založniško-avtorski
tržnici
(Foto: arhiv društva
Argo)
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Sodelovanje na okrogli mizi so potrdile naslednje kolektivne
organizacije:
•

Združenje avtorjev Slovenije – ZAMP (predstavnik
Jakob J. Kenda),

•

Slovenska avtorska in založniška organizacija za
pravice reproduciranja – SAZOR: (predstavnik Luka
Novak),

•

Združenju skladateljev in avtorjev za zaščito
glasbene avtorske pravice Slovenije – Združenje
SAZAS (predstavnik Aleš Kozina).

		

Dragica Haramija
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Oko besede 2017
(Foto: arhiv društva
Argo)

5
LITERARNA
DELAVNICA
»MLADE OČI«
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Literarna delavnica Mlade oči je festivalska novost, s
katero želimo organizatorji v festivalsko dogajanje pritegniti
mlade, ki kot ustvarjalci ali ocenjevalci želijo vstopiti v svet
literature. Na delavnici, ki jo bo vodil dr. Aljoša Harlamov,
bodo dijaki in študenti iz severovzhodne Slovenije pridobili
osnovne informacije o možnostih literarnega usposabljanja
in objavljanja ter se poučili o temeljnih veščinah literarnega
ustvarjanja in literarne kritike. Delo z udeleženci literarne
delavnice bo najprej usmerjeno k predstavitvi možnosti, kje
lahko mladi objavljajo svoja leposlovna dela, v nadaljevanju
pa bodo predstavljena teoretična izhodišča o kakovostni
kritiki ( kaj je kritika, kako kritik bere literarno delo, kako se
piše kritika). Sledilo bo praktično delo z udeleženci.
Vodja delavnice Aljoša Harlamov (1983) je urednik za leposlovje na Cankarjevi založbi, publicist in pisatelj. Leta 2016 je doktoriral iz slovenskega modernističnega romana na Oddelku za
slovenski jezik in književnost Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani. Do leta 2016 je deloval kot
literarni kritik in leta 2014 za svoje delo prejel
Stritarjevo nagrado. Je tudi glavni urednik revije
Mentor in urednik AirBeletrine ter avtor romana
Bildungsroman (Litera 2009).
Dragica Haramija

Oko besede 2017 – Slavko Pregl in
Goran Gluvić
(Foto: arhiv društva Argo)
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6
OBISKI
PISATELJEV
NA ŠOLAH

29

Nastopi pisateljev na pomurskih osnovnih in srednjih
šolah so stalnica Očesa besede od samega začetka festivala in vsako leto znova poseben dogodek, saj učencem in
dijakom omogočajo živi stik z avtorji, katerih pesmi in zgodbe prebirajo v šolskih berilih in samostojnih knjigah. Srečanje s pisateljem je dragocena oblika seznanjanja s sodobno
slovensko mladinsko književnostjo ter njenimi avtorji in dobrodošla dopolnitev »utrudljivega« šolskega spoznavanja
sodobne slovenske književnosti.
Pisatelji udeleženci Očesa besede 2018 bodo nastopili
na štirih osnovanih šolah v Mestni občini Murska Sobota, na
osnovnih šolah v Bakovcih, Beltincih, Šalovcih in Veliki Polani, na Gimnaziji Murska Sobota, Gimnaziji Franca Miklošiča
Ljutomer, na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota,
Srednji ekonomski šoli Murska Sobota in Srednji biotehniški
šoli Rakičan.

							
		

Vesna Radovanovič

7
TUJSTVO IN TUJOST
V MLADINSKI
KNJIŽEVNOSTI

7.1 SIMPOZIJI NA OČESU BESEDE
Simpozij na izbrano temo je osrednji strokovni dogodek vsakokratnega Srečanja slovenskih mladinskih pisateljev. Festivalski dogodek, ki ga od Očesa besede 1996
naprej pripravlja revija Otrok in knjiga oz. njena urednica
Darka Tancer Kajnih, je zasnovan tako, da v prvem delu
povabljeni referenti z zornega kota svoje stroke predstavijo
dognanja in stališča o simpozijski temi, v kasnejšo razpravo
pa se vključijo ostali udeleženci Očesa besede. Doslej so
bile na simpozijih obravnavane naslednje teme:

•

Nekateri aktualni problemi slovenske mladinske
književnosti (1995)

•

Ali so knjige lahko bolne? (1996)

•

Mladinska književnost v času elektronskih medijev
(1997)
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•

Seksizem v mladinski književnosti (1998)

•

Mladinska književnost v času o času (1999)

•

Etika v mladinski književnosti (2000)

•

Humor v mladinski književnosti (2001)

•

Drugačnost v mladinski književnosti (2002)

•

Slikanica v mladinski književnosti (2003)

•

Struktura junaka v mladinski književnosti (2004)

•

Barve pokrajin in ulic v mladinski književnosti
(2005)

•

Mladinska književnost v šolskih berilih (2006)

•

Jezikovno-slogovne uresničitve tem sodobne
mladinske književnosti (2007)

•

Slovenska mladinska književnost in film (2008)

•

Radijska adaptacija mladinske književnosti (2009)

•

Slovenska mladinska književnost in njeno
uglasbljanje (2010)

•

Uprizarjanje in uprizoritve slovenske mladinske

•

Slovenska mladinska književnost, elektronski mediji

književnosti (2011)
in sodobne IK-tehnologije (2012)
•

Tematiziranje revščine v slovenski mladinski
književnosti (2013)

•

Tabuji v mladinski književnosti (2014)

•

Nonsens v mladinski književnosti (2015)

•

Popularno v slovenski mladinski književnosti (2016)

•

Vrednote v mladinski književnosti (2017)

7.2 TUJSTVO IN TUJOST V MLADINSKI
KNJIŽEVNOSTI – IZHODIŠČNA VPRAŠANJA
Tema simpozija je nedvomno aktualna, udeleženci
bodo razpravljali o tematiziranju različnih oblik tujstva v
mladinskih literarnih delih in tudi o bližini/tujstvu mladinskega pisatelja doživljanju in duhovnosti sodobnih otrok ter
mladostnikov.
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NEKAJ IZHODIŠČNIH VPRAŠANJ:

•

Kako se sodobna (mladinska) književnost sooča z realnostjo današnjega sveta, ki je zaradi različnih socialnih, gospodarskih, političnih, verskih in kulturnih
sprememb vse bolj večkulturen in se zato marsikomu
marsikdaj v marsičem zdi (nesprejemljivo) tuj?

•

O katere vrste tujosti, drugačnosti lahko beremo v sodobni mladinski književnosti? Kakšno je pri nas razmerje med tovrstno izvirno in prevodno literaturo; iz
katerih nacionalnih književnosti so ta v slovenščino
prevedena dela?

•

Kako lahko literatura prispeva k poglobljenemu razumevanju sveta in k razvoju medkulturne zmožnosti
otrok in mladostnikov pa tudi odraslih?

•

Ali lahko nereflektirano poudarjanje »tujosti« oziroma
»drugačnosti« v literaturi še dodatno utrjuje marginalizacijo »tujcev« oziroma »drugačnih«?

•

Obstajajo nacionalne književnosti, ki so zaradi lastnih
zgodovinskih izkušenj bolj odprte do vprašanj družbene tujosti?

•

Interpretacije besedila so seveda odvisne od bralcev, ki besedilo polnijo s svojimi kulturno pogojenimi
shemami in izkušnjami, zato so tudi prevodi vedno že
asimilirana besedila. Je v slovenski prevajalski praksi
bolj uveljavljen podomačitveni ali potujitveni prevajalski princip?
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7.3 TUJSTVO IN TUJOST V MLADINSKI
KNJIŽEVNOSTI – POVZETKI REFERATOV
Marjanca Ajša Vižintin
je doktorica znanosti in znanstvena sodelavka na
Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC
SAZU. V letih 2013–2014 je bila sourednica znanstvene revije Dve domovini/Two Homelands. Deluje na
področju vključevanja učencev priseljencev v slovenski šolski sistem in razvoja medkulturnega modela vključevanja. Raziskuje tudi izseljevanje Slovencev v Nemčijo ter Bosno in Hercegovino.

O MIGRACIJAH OB KNJIŽEVNIH BESEDILIH
Preseljevanje je zaradi različnih razlogov (delo, ljubezen,
študij, nasilje, vojne) del človeškega življenja, kar se zrcali
tudi v književnih besedilih 21. stoletja. V nekaterih predstavljajo svoje življenjske izkušnje begunski otroci, ki se jim je
uspelo prebiti do ene od evropskih držav, velikokrat sami,
brez spremstva staršev. Več mesecev ali let potovanja po
puščavi, v podvozjih tovornjakov, peš čez gore, v odsluženih
ladjah ali na razpadajočih gumenjakih preko morja; oropani,
pretepeni, lačni, prisiljeni ilegalno delati, da lahko nadaljujejo
pot, nenehno soočeni s smrtjo, tudi posiljeni – izkušnje, ki so
večini evropskih otrok in odraslih nepredstavljive. Ne gre za
zlorabo literature, ampak za soočanje z realnostjo, za aktivno delovanje in za razvoj medkulturne zmožnosti, zapisane
tudi v učnem načrtu za slovenščino. Branje književnih besedil in dejavnosti po branju, poskus razumevanja, kaj so književne osebe doživele, poskus poistovetenja presega zgolj
strpnost. Ponuja možnost, da se odločno postavimo proti
naraščajoči ksenofobiji in rasizmu. Otroci izražajo potrebo
po pogovoru o tem, zakaj so se njihovi vrstniki sploh odpravili (sami) na tako dolgo in nevarno pot, predvsem pa si tež-
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ko predstavljajo, kakšne grozote so preživeli na poti – pouk
književnosti in bralna značka pa pedagoškim delavkam,
delavcem ponujata različne možnosti za kritično refleksijo
družbenega dogajanja ter književnih besedil, ki ubesedujejo
literarizirane begunske življenjske zgodbe in izzive vključevanja v sprejemno družbo.
Andrej Zavrl
je doktor literarnih ved, dela kot učitelj, prevajalec in
raziskovalec. Objavil je več člankov, razprav, uvodov
in kritik pa tudi monografijo o konstrukciji odpadništva Christopherja Marlowa v literarni vedi in kritiki,
prevodih ter uprizoritvah (2016). Je tudi avtor besedila otroške slikanice.

ALI SO TUJCI »DRUGAČNI«?
Oznaka, ki se pogosto povezuje s tujci, tujstvom in
tujostjo, je »drugačnost«, ki pa lahko pomeni marsikaj ali
pa skoraj nič. Pogosto beremo, da ima nekdo težave, ker
je »drugačen«, toda to je dvojno okolišenje, saj 1. njegove
okoliščine nismo jasno poimenovali in 2. nismo povedali, da
je resnična težava po vsej verjetnosti v diskriminatornem
odnosu tistih, ki »drugačnega« izključujejo. Avtor prispevka
zagovarja stališče, da nereflektirano in pilatovsko poudarjanje »tujosti« oziroma »drugačnosti« še dodatno utrjuje marginalizacijo »tujcev« oziroma »drugačnih«. Težava namreč
ni v nekakšni objektivno obstoječi »tujosti« oziroma »drugačnosti«, ampak v našem odnosu do nje, ki pa ga vztrajno
razlikovanje med »nami« in »njimi« le še poslabšuje.
Barbara Baloh
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Docentka dr. Barbara Baloh je znanstvena sodelavka (za področje didaktike slovenščine) na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem; je soavtorica
delovnega zvezka za 7. razred osnovne šole in av-

torica prispevka

v zborniku Razvijamo medkul-

turnost kot novo obliko sobivanja ter prispevka v
Priročniku za izvajanje programa Uspešno vključevanje otrok priseljencev .

TUJOST V JEZIKU: PRIPOVEDOVANJE OTROK V VEČJEZIČNEM
IN VEČKULTURNEM OKOLJU
Sodobna družba je rezultat različnih socialnih, gospodarskih, političnih, verskih in kulturnih sprememb, kar se
kaže tudi v migracijskih in zgodovinskih procesih, ki so povzročili spremembe v jezikovnih in kulturnih zemljevidih dežel.
Avtohtone manjšine, ki že od nekdaj predstavljajo kulturno
raznolikost Evrope, so si prizadevale ohraniti svoj lasten jezik
in kulturo, nazore, vrednote, navade in norme. Priseljenci so
s seboj prinesli nove jezike in vnesli večjo stopnjo kulturne
raznolikosti, kot jo je Evropa poznala kdaj koli doslej.
Kultura je neločljivo povezana z jezikom. Ko se učimo
jezika, hkrati spoznavamo tudi kulturno ozadje tega jezika.
Za uspešno sporazumevanje torej nista dovolj le slovnično znanje in sporazumevalna zmožnost, ampak je nujno
usvojiti tudi medkulturno znanje. Če želimo večkulturnost
narediti medkulturno, se moramo posvečati razvijanju
medkulturnega zavedanja, spoštovanja in sprejemanja
različnih kultur in jezikov že v zgodnjem otroštvu, kar je
eden od temeljev medkulturne vzgoje.
Sprejemanje književnosti je kulturno močno pogojeno, saj so pripovedovanje/branje/poslušanje/gledanje pragmatične spretnosti, ki spodbujajo medčloveške stike in
posameznika povezujejo s skupnostjo, torej z določenim
kulturnim modelom. Umetnostna besedila so sama po sebi
mnogopomenski potencial, konkretne bralne/poslušalske
aktualizacije pa niso odvisne samo od besedilnega gradiva, marveč nastajajo s sodelovanjem bralca/poslušalca, ki
besedilo polni s svojimi kulturno pogojenimi shemami oz.
pomeni in izkušnjami.
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Tudi kadar bere/posluša tuje umetnostno besedilo v
izvirnem (tujem) jeziku, ga bralec/poslušalec v medkulturnem položaju s svojim posebnim obzorjem pričakovanj
in medbesedilno izkušenostjo iz druge kulture opomenja
drugače kot rojeni govorec, ki je umeščen v izvirno kulturo
danega besedila. Če pa bere/posluša prevod, se sooča z že
asimiliranim besedilom, ki je nastalo na temelju prevajalčevega razbiranja in razumevanja izvirnega besedila.
Poslušanje in pripovedovanje zgodb sta kulturno pogojeni dejavnosti. Tako kot se posameznik seznanja/usvaja/
uči jezika, tako se seznanja/usvaja/razvija tudi pripovedovalno shemo in s tem tudi lastno/drugo kulturo. Posameznik, ki že od rojstva govori jezik vrtca/šole, ki ga/jo obiskuje,
razvija pripovedovalno shemo v ciljnem jeziku sočasno ali
simultano in s tem usvaja tudi kulturne razsežnosti ciljnega
jezika. Tisti pa, ki večjezičnost razvija zaporedno ali sukcesivno, lastno pripovedovalno shemo že razvija v maternem
jeziku in sukcesivno ali zaporedno pridobiva pripovedovalno shemo v ciljnem jeziku, z njo pa tudi kulturne razsežnosti ciljnega/drugega jezika. Tako kot pri razvijanju sporazumevalne zmožnosti moramo posamezniku ponuditi dovolj
časa, da bo razvil pripovedovalno shemo v drugem jeziku.
Omogočimo mu, da usvoji melodijo novega jezika, čim bolj
razvije poimenovalno zmožnost, zbira besede, se z njimi
igra in jih postavlja v svoj vrednostni sistem.
Vsaka zgodba, ki jo posameznik sliši, bere, pove ali zaigra, prispeva k oblikovanju njegove osebnosti in samopodobe.

Barbara Pregelj
je doktorica literarnih ved in docentka za literaturo
na Univerzi v Novi Gorici. Raziskuje predvsem različne vidike recepcije španske literature v slovenski
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književnosti, mladinsko književnost, traduktološka
vprašanja in literarno interpretacijo. Je prevajalka iz španskega, katalonskega, galicijskega in baskovskega jezika v slovenščino ter iz slovenščine v

španščino. Je tudi urednica v založbi Malinc, ki je
osredinjena na izdajanje avtoric in avtorjev španskega govornega področja in manjšinskih literatur,
povezanih s špansko kulturo. S projekti promocije
in motiviranja branja prenaša akademsko znanje v
prakso: vodi bralnomotivacijske projekte, organizira in izvaja izobraževanja mentorjev branja, literarna
branja ter obiske tujih avtorjev.

DRUŽBENA TUJOST IN ARGENTINSKA MLADINSKA
KNJIŽEVNOST
Latinskomaeriška resničnost ponuja obilico razlogov
za nezadovoljstvo, je nekoč zapisal Mario Vargas Llosa. V
svojem prispevku bom enega od teh, vprašanje družbene
izključenosti otrok, predstavila v okviru argentinske mladinske književnosti, predvsem ustvarjanja María Terese
Andruetto, tega pa povezala s fenomenom kartonarskih
založb, ki so se iz Argentine (Eloísa Cartonera iz Buenos Airesa) razširile najprej po vsej Latinski Ameriki, nato pa tudi
po Evropi in v Afriki.
Zrcaljenje Drugega in/ali tujega je diskurz, ki je določil
latinskoameriško literaturo, saj je v njej prisoten že vse od
kolonialnih besedil. Je tudi njena stalnica, saj določa ne le
starejša, pač pa tudi najsodobnejša besedila najeminentnejših avtorjev. V prispevku se bom zato spraševala, ali ni
tudi zato latinskoameriška mladinska književnost (urugvajska, mehiška, perujska, čilska) bolj odprta do vprašanj
družbene tujosti in/ali odrinjenosti, pa tudi, kaj njihovi odgovori lahko prinesejo Evropi.

Suzana Tratnik
je diplomirala iz sociologije in magistrirala iz antropologije spolov. Je pisateljica, prevajalka in publicistka. Leta 2007 je prejela nagrado Prešernovega
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sklada za literaturo. Njene knjige in posamične kratke
zgodbe so prevedene v več kot dvajset jezikov, sama
pa je prevedla več knjig britanske in ameriške proze, dramatike ter strokovnih besedil različnih avtoric
in avtorjev v slovenščino. Njena zbirka kratkih zgod

Noben glas (Beletrina, 2016) je bila letos izbrana za
projekt Rastem s knjigo; Javna agencija RS bo posebno izdajo te knjige (v nakladi 22.000 izvodov) podarila vsem dijakom prvih letnikov slovenskih srednjih
šol. Suzana Tratnik je napisala tudi dve strokovni deli
o lezbičnem gibanju v Sloveniji in o lezbični literaturi
ter memoare Lezbični aktivizem po korakih.

TUJI DOMA
Tujstvo si najraje predstavljamo kot stanje, v katerem
naj bi bile osebe, ki so daleč od doma. Tako naj bi tujstvo
opredeljevali fizična oddaljenost, tuji jezik, drugačne navade. Prišleki in prišlekinje so kratko malo zdoma, njihov
»pravi« (nacionalni) izvor naj bi bil drugje. Toda prišleki so
lahko tudi tisti, ki se po dolgem času vrnejo domov ali v deželo, ki naj bi jim predstavljala izvorno domovino. Prelomno
delo s tega področja so seveda Kovačičevi Prišleki.
V mnogih slovenskih literarnih delih pa je v ospredju
tujstvo, ki nam je, kako ironično, dosti bliže, in sicer ga doživljamo v lastni družini, družbi, skupnosti. Nenazadnje je že
Desetnica morala od doma zaradi starih običajev, ker se je
rodila kot deseta hči, ne sin. Tujci in tujke doma so tudi tisti,
katerih starši ne pripadajo pravi jezikovni, etnični ali razredni
skupnosti; so nebele barve kože ter imajo drugačno spolno usmerjenost ali (nebinarno, trans) spolno identiteto. Od
drugih jih lahko odvrnejo tudi travmatična doživetja (izkušnja
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vojne, begunstva, nasilje v družini, spolne zlorabe). V zadnjih
letih imamo precej prevodnih in izvirnih slikanic in mladinskih del s tovrstnimi temami (Janja Vidmar, Alenka Spacal,
Brane Mozetič, Marjana Moškrič, Suzana Tratnik, Aksinja Ker-

mauner, Lela B. Njatin, Kate Walker idr. ), kakor tudi mladih
junakov in junakinj, ki jim socialne, družbene, spolne in druge
okoliščine prečijo samoumevno pripadnost večini (Orlando
Uršič, Franjo Frančič, Nataša Sukič, Jedrt Lapuh Maležič idr.).
Cvetka Sokolov
je doktorica znanosti, lektorica na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko Filozofske fakultete Univerze
v Ljubljani, mladinska pisateljica in pesnica.

VSAK BRALEC S SVOJEGA PLANETA
V prispevku bom predstavila in primerjala odzive svojih predbralcev na prvopis romana Vsak s svojega planeta, ki se osredotoča na odnos med vernimi in nevernimi. V
nadaljevanju bom pojasnila, kako sem mnenja bralcev in
bralk sprejela v prvi fazi in kako se je moj odnos do le-teh
v procesu refleksije postopoma spremenil do take mere,
da sem približno tretjino romana napisala na novo. Z zgledi
sprememb v zadnji različici prvopisa bom osvetlila, kako
sem s pomočjo predbralcev lastno besedilo začela brati/interpretirati drugače. V sklepnem delu prispevka bom
razmišljala o vzrokih za različno percepcijo in interpretacijo literarnih del na splošno, zlasti pa pri bralcih z različnim
svetovnimi nazorom.

Peter Kuhar
je slavist, novinar, prevajalec iz češčine in slovaščine, urednik različnih kulturnih oddaj na RTV Slovenija, mentor, tudi pisec radijskih iger. Od leta 2008 živi
in deluje na Češkem. Letos sta z ženo Lenko Kuhar
Daňhelovo za neutrudno posredovanje med slovensko in češko kulturo prejela mednarodno Pretnarjevo nagrado in častni naslov »ambasadorja slovenske književnosti in jezika.«
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Oko besede 2017 –
Darka Tancer Kajnih
(urednica revije
Otrok in knjiga) med
napovedovanjem
vsebin simpozija
(Foto: arhiv društva
Argo)

TUJOST IN TUJSTVO V TRILOGIJI O LIHOŽERCIH ČEŠKEGA
AVTORJA PAVLA ŠRUTA
V prispevku me zanima, kako je v literaturi mogoče
(nevsiljivo) opozarjati na problem tujstva in drugačnosti ter
raznovrstnih reakcij nanju. Gre za soočanje z drugačnostjo
in s tujim v mladinski trilogiji o lihožercih, ki jo je napisal
češki avtor Pavel Šrut (1940–2018): Lihožerci (2014), Lihožerci se vračajo (2015), Lihožerci za vedno (2016). Trilogija,
ki sem jo prevedel v slovenščino (izdala jo je založba Sodobnost International), je večplastna literatura, namenjena
mladim tik pred najstniškim obdobjem, ki pa ponuja zelo
veliko tudi najstnikom in odraslim. Beremo narativno izvrstno, dinamično, pogosto humorno fantazijsko pripoved,
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polno suspenzov. Osrednji liki so lihožerci, skrivnostna bitja, ki živijo med nami ter se hranijo z nogavicami. Lahko
jih vidijo/opazijo samo nesrečni in osamljeni ljudje, vsemu
drugemu, ne le ljudem, ampak celo akademikom in televi-

zijskim kameram, so lihožerci nevidni. Na tej izhodiščni točki, zaznavni že na prvi pogled tudi po zaslugi izjemne inovativnosti ilustratorke Galine Miklínove, Pavel Šrut izpelje celo
vrsto pomembnih segmentov/ravnin in sporočil. Nevsiljivo,
brez pedagoško dvignjenega kazalca, govori o tem, kako
različno, tudi ksenofobično, sprejemamo tuje, drugačne,
»nenaše«, torej ljudi, fantazijska bitja, navade, ravnanja,
nazore, kraje, kulture ... od Evrope do Afrike in Kitajske.

Darka Tancer Kajnih
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8
SPREMLJEVALNI
PROGRAM

V spremljevalnem programu si bodo udeleženci Očesa
besede 2018 ogledali dve razstavi v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota in predpremiero filma »Pout« v
okviru slovenskega dela vseevropske prireditve Noč raziskovalcev.

8.1 RAZSTAVE
Oko besede 2017 –
razstava o Smiljanu Rozmanu v PiŠK
Murska Sobota
(Foto: arhiv društva Argo)
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Tradicionalno razstavo Večerničina literarna bera 2017
je pripravila višja knjižničarka Vesna Radovanovič, v njej pa
predstavlja izbor mladinskih literarnih del, ki so izšla v letu 2017
in jih je vzela v strokovni pretres žirija za podelitev večernice.
V sodelovanju s Knjižnico Velenje je Vesna Radovanovič pripravila razstavo Miško Kranjec – 1110-letnica rojstva,
na kateri predstavlja življenje in literarno delo »poeta prekmurskih ravnic«, katerega literarne upodobitve rodne pokrajine so postale nepogrešljivi del imaginarija Prekmurja v
slovenski književnosti.

8.2 OKO BESEDE IN NOČ RAZISKOVALCEV
Noč raziskovalcev je vseevropska prireditev, ki od leta
2005 poteka vsak zadnji petek v septembru (letos 28. 9.),
vanjo pa je vsako leto vključenih približno 30 držav in več
kot 300 mest. Poglavitni namen dogodka je popularizirati
delo/poklic raziskovalca/znanstvenika in ga približati širši javnosti, zlasti mladim. Ta ozaveščevalni projekt predstavlja družbeno vlogo raziskovalcev in vpliv znanosti na
različna področja človekovega delovanja. Z eksperimenti,
raznolikimi predstavitvami, gledališkimi igrami, delavnicami za odrasle in otroke, vodenimi izleti itn. Noč raziskovalcev seznanja širok krog javnosti s pomenom in vsebinami
znanstveno-raziskovalne dejavnosti.
Na zadnjem razpisu v okviru I. stebra »Odlična znanost«
programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020, ki ga vsaki
dve leti razpiše Evropska komisija, je bila s prijavo uspešna
tudi Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. V Sloveniji bo izvedeno več projektov pod skupnim naslovom »Humanistika,
to si ti!«, en del pa bo potekal tudi v Prekmurju pod naslovom
»Prekmurščina, prekmurska kultura in Prekmurci med slovensko in slovaško preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo«.
Temeljno raziskovalno vprašanje, ki si ga bodo zastavili
izvajalci projekta, je: kako sta slovenski in slovaški kulturni
prostor povezana danes ob pogledu v preteklost. Osrednja
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prireditev prekmurskega dela projekta, ki ga organizirata
Oddelek za slovenistiko in Oddelek za slavistiko (vodje projekta doc. dr. Špela Šramel in izr. prof. Jozef Pallay s slovakistike ter izr. prof. dr. Hotimir Tivadar s slovenistike), bo v
Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota v petek, 28. 9.
2018, z začetkom ob 18.30.
Na tem dogodku bodo predstavljeni:
•

slovaško-slovenski literarno-kulturni odnosi v
stični pokrajini – Prekmurju,

•

problematika diglosije na osnovi prekmurskega
jezika,

•

pobude za učenje prekmurščine v šolah,

•

film Pout.

			

Hotimir Tivadar

8.3 POUT
Film Pout se začne na družinskem srečanju, kjer je v
središču pozornosti stric Geza, družinski pripovedovalec
zgodb. Štiri generacije rodbine Kutoš obujajo spomine na
svoje prednike ob albumu fotografij, posebno mesto v albumu in tudi v Gezovem srcu pa ima fotografija Petra Kutoša iz leta 1917 – na fotografiji je v vojaški uniformi ogrske
vojske, roko ima obvezano, kajti 10. julija 1916 je bil težko ranjen na vzhodni fronti v Zaturcih in potem vojaščine trajno
oproščen. Peter je Gezi kot otroku edinemu pripovedoval
tudi zgodbe o dogajanju na fronti, v majhni ukrajinski vasici,
kjer so pred sto leti potekali hudi boji med avstro-ogrsko
in rusko stranjo; vojaki namreč neradi govorijo o vojni. Ob
obujanju spominov na Petra se nekdo iz družbe domisli,
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da bi nekega dne morali odpotovati v to vasico daleč na
vzhodu in si jo ogledati v živo. »Če pa to kdaj doživim, lahko
kar na mestu umrem,« pravi Geza, ki je v tistem trenutku
najsrečnejši človek na svetu.

Od 14. junija do
20. septembra
1916 je frontna
linija med avstroogrsko in rusko
armado potekala
sredi Zaturcev. Na
zahodnem koncu
vasi so bili položaji
avstro-ogrske
vojske.
(Foto: Franci Just)

Potovanje ne bi bilo nič posebnega, če se ne bi v sadovnjaku pred hišo Kutoševih začel oglašati smrtelni ftič.
Starejši ljudje v teh krajih še vedno verjamejo, da ta ptič naznanja smrt pri hiši. Vraževerje sicer ne prekine obsežnih in
temeljitih priprav na pot, npr. iskanja gradiva in informacij v
muzejih in arhivih ali navezovanja stikov z ukrajinskimi zgodovinarji, tudi nekaterih novih odkritij o dogajanju v Zaturcih
pred sto leti ne more preprečiti, vnese pa nemir med nekatere potnike. Nazadnje se vendarle odpravijo proti Ukrajini in videti je, da bo to samo še eno nostalgično potovanje
vnukov po sledeh svojih dedov. Potem pa sredi poti proti
Zaturcem arhivarka, ki jim je pomagala pri iskanju gradiva, po e-pošti sporoči, da je iz dunajskega Vojnega muzeja
dobila informacijo, da se Peter Kutoš ni mogel bojevati v
Zaturcih leta 1916, saj je bil vpoklican v vojsko komaj leta
1917. To vse spremeni. In to bo treba povedati tudi Gezi ...
Avtorja filma sta Jože Glažar in Štefan Kardoš, nastal je
na podlagi dokumentarnih posnetkov s potovanja skupine
dvajsetih ljudi v Zaturce v Ukrajini, kjer so pred stoletjem
resnično umirali tudi mnogi Prekmurci. Morda je ustrezna
zvrstna oznaka za ta film igrano-dokumentarni, še ustreznejša pa bi bila fiktivno-dokumentarni. Film je posnet v
prekmurske jeziku.
							
				

Štefan Kardoš
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9
LITERARNO
POPOTOVANJE V
VZHODNE SLOVENSKE
GORICE

9.1 KOG
»Kadar ti bo od dela glava težka, težja
kakor kdaj po obilno zaužiti pijači in ti
bo od življenja skrbi in bridkosti srce
bolno, sedi k meni, brat moj, tu sredi
Slovenskih goric, prigrizni moj kruh,
pšeničnjak ali ovsenjak, vseeno, odreži si kos svinjine in pij z menoj solze
naših goric, ki žalost zatirajo, veselje
budijo, in ti bo lažje…«
							
(Fran Ksaver Meško)

Na zadnjih obronkih Slovenskih goric, tam, kjer se svet
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spusti v Panonsko nižino, kjer zlati jutranji sončni žarki najprej obsijejo valovito vinorodno pokrajino, se nad dolinama
potokov Trnave in Šantavca, ki je mejni potok s Hrvaško,
dviga Kog, razloženo vinogradniško naselje s prekrasnim

razgledom na vse strani. Trudnemu popotniku, tu na vrhu,
na Kogu, okrog cerkvice in šole zastane korak. Vsepovsod,
kamor seže oko, se odpre čudovit svet. Pod njim leži nekdanja Panonija in ob poletnih večerih bližnja Varaždin in
Čakovec zasijeta v morju luči.
Če se ozreš okrog sebe, je to, kar je blizu, enako lepo
ali še lepše – ti neskončno prijazni prleški vinski in gozdni
bregovi, cvetni travniki vmes, kakšna razkošna češnja ali
lipa in topoli po slemenih.
Oči neutrudno potujejo v daljavo – Prekmurje na severu, vse tja na Madžarsko do Blatnega jezera, kopasto
Pohorje in Alpe za Jeruzalemom na zahodu, v smeri proti
jugozahodu sedlasta Donačka gora in Boč in na jugu Ivajnščica ter obrisi valovitega Kalnika in Ravne gore na Hrvaškem.
Šest vasi se je kot venec razgrnilo po vinogradniških
slemenih in travniških dolinah: Kog, Gomila pri Kogu, Lačaves, Jastrebci, Vitan in Vodranci. Zanimiva imena in zanimiv
svet. Narava te čudovite pokrajine je zaznamovala ljudi in
njihovo življenje.
Kog je kraj, ki je dal ime najmanjši krajevni skupnosti v
Občini Ormož. Po površini meri 1.417 ha. Nekoč je kraj štel
skoraj 2.000 prebivalcev, danes na Kogu živi samo še nekaj
več kot 900 ljudi.
Daleč je že čas, ko so se prvi ljudje naselili na tej zemlji;
najdene kamnite sekire pričajo, da je bilo to v kameni dobi.
Daleč je čas, ko so od 13. do 11. stol. pr. n. št. sem prihajali
nosilci kulture žarnih grobišč in ob koncu ob koncu 3. st.
pr. n. št. Kelti in ko je bil za časa Rimljanov kraj pomembno
prehodno območje med Panonijo in Italijo (v neposredni
bližini so še vidni ostanki nekdanje ceste, ki je vodila od
Ptuja proti nekdanji Savariji, današnjemu Sombotelu). Daleč
je čas, ko so ljudje ob večerih utrujeni zrli v Kocljevo kneževino in nedolgo zatem Kog branili pred vpadi Obrov; ko je
kraj od leta 898 do konca 11. stoletja spadal v madžarski
upravni okvir, potem pa ga je osvojil Friderik Ptujski in ga
skupaj s širšim območjem Vzhodne krajine vključil v vojvodino Štajersko. Daleč je čas, ko se Kog leta 1293 prvič ome-
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nja kot Kaag v fevdnem popisu ormoške krajine … Veliko
zgodovinskih preizkušenj so morali Kogovčani prestati tudi
še potem, branili so svoj kraj pred turškimi vpadi, okusili bič
nemškega nasilja, a so ostali zavedni, pokončni, prirodno
šegavi in delavni.
Mnogi veličastni, veseli, usodni in tudi tragični dogodki so
zaznamovali kogovsko preteklost. Davek, ki ga je plačeval ta
kraj – ta branik na meji – v vseh dosedanjih vojnah, je bil velik.
Na vseh svetovnih bojiščih so umirali naši fantje in možje. V 1.
svetovni vojni so se odlikovali povsod, eden od njih, domačin
Jožef Kolarič, pa je za izjemen pogum in junaštvo pri preboju solunske fronte bil odlikovan s srebrno Karadžordževo
zvezdo z meči, Francozi pa so ga odlikovali z vojnim križcem
s palmo. V drugi svetovni vojni je Jožef Kolarič delil usodo narodnega heroja Jožeta Kerenčiča in njegove skupine.
V prelomnem času 1918-1919 je klicu generala Rudolfa
Maistra sledilo 28 Kogovčanov, ki so sodelovali v njegovih
enotah pri osvobajanju severne meje. Na Kogu pa je v tistem času bila na pobudo odbora Maistrovih borcev, ki ga
je vodil učitelj Robert Košar, poveljeval pa Jakob Zabavnik,
bila formirana enota 42 borcev, ki je osnovno šolo spremenila v začasno vojašnico in branila bližnjo mejo pred vpadi
Madžarov. Tem 42 fantom in možem ni bil nikoli priznan status Maistrovih borcev, ker je v 60. letih prejšnjega stoletja
bil sprejet krivičen zakon, ki priznava takšen status samo
tistim, ki so neposredno sodelovali v bojih za severno mejo.
Kogovska enota je opravila svoje poslanstvo in častno nalogo. Osvobodila je celo Štrigovo in madžarsko obmejno
vojaško posadko potisnila globoko na današnje hrvaško
ozemlje. (Prav gotovo zanimiv podatek za vse tiste, ki se
danes prepirajo, kje potekajo naše zgodovinske meje, saj
je to ozemlje, ki so ga takrat »osvobodili« kogovski Maistrovi
borci, bilo priključeno k Hrvaški šele leta 1946.)
Druga svetovna vojna je v kraju pustila največje raz-
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dejanje, saj je preko Koga potekala frontna črta: 273 porušenih stanovanjskih hiš in 274 porušenih gospodarskih
poslopij. Samo 58 hiš je ostalo nepoškodovanih. Število
prebivalcev se je s 1.700 zmanjšalo na 1.400.
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Kog
(Foto: arhiv
Turističnega
in kulturnega
društva Kog)

Tudi osamosvojitvena vojna za Slovenijo v letu 1991 je
pustošila po Kogu. Ko so se Kogovčani pripravljali, da bodo
svobodno zadihali v samostojni Sloveniji, je »jugovojska«
povzročala bolečine in trpljenje. Ponovno so goreli domovi
in gospodarska poslopja, mnogo hiš je bilo prerešetanih z
izstrelki iz oklepnikov, ki so se pomikali čez Kog.
Na te pretekle dogodke na Kogu spominja vrsta spominskih obeležij in z njimi Kogovčani ohranjamo spoštljiv
spomin na našo preteklost.
In če govorimo o spominu, velja omeniti še nekaj znanih ljudi, ki so bili rojeni na Kogu: pisatelj in esejist Božidar
Borko (1896-1980), Dušan Breznik (1920-2002), demograf
in statistik; dr. Fran Brumen (1903-1987), zdravnik in strokovni pisec; Vincent Cainkar/Cajnko (1879-1948), društveni
delavec v ZDA in dolgoletni predsednik Slovenske narodne podporne jednote; Stanko Čurin (1929-), vinogradnik
in vinar; Božidar Flegerič (1841-1907, pesnik; Jože Kerenčič (1913-1941), pisatelj in narodni heroj; Zdravko Klanjšček
(1925-2002), vojaški zgodovinopisec; Franjo Kolarič (18951916), urednik časopisa Slovenski jug v Odesi med 1. svetovno vojno; Jožef Kolarič (1882-1942), rezervni kapetan,

odlikovan za hrabrost pri preboju solunske fronte; Robert
Košar ((1881-1940), publicist, pisec gospodarskih člankov;
Anton Puklavec (1872-1930), vinogradniški strokovnjak
in pisec; Ciril Rakuša (188-1962), stotnik; Metod Rakuša
(1889-1963), brigadni general; Alojz Šparavec (1819-1857),
kulturni in politični delavec; Vinko Štampar (1915-1996),
enolog; Božo Vičar (1894-1972), operni in koncertni pevec;
Rudolf Vrabl (1877-1911), pisatelj in pesnik; Josip Zabavnik
(1874-1948), kmetijski strokovnjak in pisec.

9.2 TURISTIČNO IN KULTURNO DRUŠTVO
KOG
Zdajšnje ime je društvo dobilo leta 2009, ko sta se
združili Turistično društvo Kog in Kulturno društvo Jože
Kerenčič Kog, sicer pa zametki društva segajo v leto 1971,
ko je bilo v kraju ustanovljeno Olepševalno društvo Kog.
Pobudniki društva so razmišljali o razvoju turizma v kraju,
zato so ga za začetek želeli polepšati. Društvo je dstranilo
ostanke nekdanjega župnijskega vrta in na tem mestu zasadilo okrasno grmičevje. Nastal je mali park z zasajenimi
vrtnicami in urejenimi potkami ter klopmi. Vrtnice so bile
posajene tudi ob poti proti osnovni šoli. Vendar je začetni
zanos postopoma pojenjal in društvo je po nekaj letih prenehalo delovati.
Januarja 1993 so se Kogovčani ponovno zbrali in ustanovili Turistično društvo Kog, ki je v naslednjih letih postalo
organizator odmevnih prireditev, kot so postavitev klopotca in v zadnjem času zelo priljubljen vinski festival. Najpomembnejša prireditev, ki jo društvo organizira od leta 1997,
pa je Poletje na Kogu.
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To so zgodbe kraja na skrajnem vzhodnem delu občine Ormož, ki se usmerjajo v t. i. doživljajski turizem. Kog
namreč nima takih znamenitosti, kot jih imajo deklarirani
turistični kraji, prav tako pa si ne želimo množičnega turiz-

ma, ki bi naš kraj spremenil v povsem drug kraj, kot nam je
bil dan. V svoji turistični ponudbi stavimo na lepoto narave,
odstiranje zgodovinskih znamenitosti in dogodkov, domačo
kulinariko z vinom in na gostoljubnost domačinov. Vsako
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leto znova in znova obudimo zgodovinske dogodke iz naše
preteklosti, spomnimo se znanih in manj znanih rojakov, ki
so tod živeli in ustvarjali, tudi tistih iz daljnih svetov, ki so
povezani s Kogom.
Odkrivamo spominske plošče na hišah, tudi čisto navaden obcestni mejnik ima svojo zgodovino in lahko pove
zgodbo, beremo in pojemo pesmi naših prednikov, v narečju, ki je za turiste prava atrakcija in ki bi ga že zdavnaj pozabili, če ga ne bi negovali. Plešemo, kot so plesali nekoč,
predvsem pa želimo pisati zgodbo o vinu, grozdju, goricah,
ki se kot najlepši vrtovi razprostirajo po vsej pokrajini.
Prizadevno delo našega društva, v katerem delujeta
sekcija kmečkih žena in folklorna skupina, je mdr. prepoznala tudi Turistična zveza Slovenije in ocenila, da je imel
Kog leta 2015 najlepše urejeno vaško jedro v Sloveniji.

Tone Luskovič

Oko besede 2017 –
utrinek s popotovanja
v kraje Kajetana
Koviča (Kapela)
(Foto: arhiv društva
Argo)

Oko besede 2017 – utrinek s popotovanja v kraje Kajetana Koviča
(Kapela)
(Foto: arhiv društva Argo)

FOTO_18_ekskurzija 2017

Ilustracija Ane Zavadlav iz
knjige Petra Svetine Molitvice
s stopnic, ki je leta 2017
prejela večernico
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10
OKO BESEDE IN
NACIONALNI
MESEC SKUPNEGA
BRANJA

Na pobudo Bralnega društva Slovenije, Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS, Zveze bibliotekarskih društev
Slovenije, Mestne knjižnice Kranj, Društva slovenskih pisateljev, Slovenske sekcije IBBY, združenja splošnih knjižnic,
Mariborske knjižnice in Mestne knjižnice Ljubljana bo letos
od 8. septembra (mednarodni dan pismenosti) do 8. oktobra (zaključek Tedna otroka) potekal Nacionalni mesec
skupnega branja, ki želi prispevati k boljšemu prepoznavanju pomena bralne pismenosti in bralne kulture na nacionalni ravni ter spodbuditi celovitejšo nacionalno skrb za to
pomembno področje.
Tudi Društvo za humanistična vprašanja Argo se
je kot organizator Očesa besede pridružilo podpornikom akcije in nekaj festivalskih dogodkov vključilo v Nacionalni mesec skupnega branja 2018. Vključeni dogodki so navedeni v Dogodkovniku na spletni strani NMSB
(več o akciji na https://dogodkovnik.acs.si/nmsb2018/).

		

Dragica Haramija
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