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Krst pri Savici
po italijansko

Dopolnjena zbirka Pre¿ernova pot v svet
z italijanskim prevodom Krsta pri Savici

¦al je tako, da moramo Slovenci za posredovanje na¿e litera-
ture na tuje narediti vse sami: poskrbeti za prevod, natis in
promocijo, ugotavlja dr. Marija Pirjevec, avtorica spremne
¿tudije in moþna opora prevajalcu Giorgiu Depangherju, ki je
prevod naslovil Battesimo presso la Savica.

Mestna obþina Kranj se posku-
¿a nekdanjemu some¿þanu od-
dol¡iti s prevodi njegove poezije
v zbirki Pre¿ernova pot v svet, ki
ima ¡e nem¿ko, angle¿ko, franco-
sko in italijansko razliþico, ob pe-
snikovem rojstnem dnevu v de-
cembru pa naj bi dobila ¿e hrva-
¿ko. Projekt, ugotavlja eden od
urednikov prof. Franc Drolc
(drugi je prof. France Pibernik, ki
se je dotaknil razliþnih interpre-
tacij vsebine te po Pre¿ernovih
besedah »povesti v verzih«), je
zaradi koncepta, po katerem vsa-
ko izdajo spremlja izvirna ¿tudija,
pomemben prispevek dragocenih
razmislekov k pre¿ernoslovju.

Prevajalec Georgio Depang-
her se je s pastmi prevajanja Pre-
¿erna sreþal ¡e pri »presajanju«
izbora poezije (prevod Krsta je
dopolnilo k drugemu zvezku

zbirke) v mediteranski prostor.
Prizadeval si je ohraniti þim veþjo
izvirnost in, þe je le bilo mogoþe,
tudi verz. Odloþil se je za ¡iv, so-
doben jezik in se odrekel rimi, ki
bi danes v italijan¿þini zvenela
izumetniþeno. Najveþ te¡av mu je
povzroþal prevod uvodnega so-
neta Matiju Þopu. Dodobra se je
namuþil tudi z vrzelmi v tekstu,
saj se po besedah prof. Pirjevþeve
izvirno besedilo nikoli tako ne ra-
zgali kot pri prevajanju.
Milan Vogel

Pomurska zalo¡ba je v
dvojeziþni zbirki Pesmi – Versei
ponatisnila Vidmarjev izbor
Pre¿ernovih pesmi s spremno
besedo, ki so pred petnajstimi
leti iz¿le v mad¡ar¿þini, in jo
namenila dvojeziþnim ¿olam.

Prazniþni monoakt

Bolj poza
kot iskrenost

Marijan Zlobec
apoved ali vsaj slutnja se je uresniþila, a bolj klavrno
in neprepriþljivo; leto¿nja dobitnica Pre¿ernove na-
grade za literarni opus, pesnica Svetlana Makaroviþ,
je z odra povedala, da nagrado v celoti odklanja.

Analiza dogodka bi bila nekako naslednja: v Gallusovo
dvorano je pri¿la tako kot vsi drugi nagrajenci, sedela je poleg
predsednika Kuþana, ko je pri¿la »na vrsto«, se je spustilo
platno in namesto njenega filmskega portreta smo lahko pre-
brali le njeno ime. Med dolgim aplavzom je pri¿la na oder.
Med branjem precej dolge utemeljitve Pre¿ernove nagrade je
stala na odru, kmalu so se ji zaþele tresti noge, kar se je pod
dolgo obleko dobro videlo; bila je nervozna. Potem pa se je
obrnila proti povezovalcu proslave, dramskemu igralcu Ale-
¿u Valiþu, in mu namignila, da ¡eli mikrofon. On je oþitno to
¡e vedel. Potem pa je spregovorila: »Hvala za prijazen poz-
drav. Hvala za vse iskrene þestitke in za vse iskreno izreþene
in zapisane tople besede. Mojim bralcem, moji publiki, mo-
jim sodelavcem, mojim prijateljem in posebej hvala tistim, ki
so me za to priznanje predlagali!« Tu je nastala dolga, kar
osem sekund trajajoþa pavza. »Gospod predsednik,« in spet
je sledila ¿tiri sekunde dolga pavza; vsi smo priþakovali, da
bo izrekla ime Milana Kuþana, a smo se zmotili, »upravnega
odbora te institucije; nagrado seveda v celoti zavraþam. Vsem
tistim, ki nam ta praznik resniþno nekaj pomeni, pa iz srca ¡e-
lim, da bi nam bil lep in lep¿i, in hvala ¿e enkrat.« Spet je sledil
dolg aplavz. Makaroviþeva je Valiþu izroþila mikrofon in se
poþasi vrnila na svoj sede¡. Prvi ji je þestital predsednik Ku-
þan.

To je seveda nevtralen opis dogodka. Vpra¿anje pa je, kaj
to pomeni. Zakaj je Makaroviþeva to gesto pravzaprav stori-
la? Utemeljitve ni bilo; ne subjektivne ne objektivne, najmanj
pa logiþnega sklepanja oziroma prehoda iz uvodnih zahval v
odklonitev nagrade. »Seveda pa nagrado v celoti zavraþam,«
kot je dejala, bi moralo slediti pojasnilo, ker »gospod predse-
dnik ...«, ker »slovenska kulturna politika ...«, ker »je na¿
odnos do kulture ...«, ker »so Pre¿ernove nagrade ...«

Njen neroden zamolk v imenu prazniþne pristnosti in
iskrenosti je na moþ dvomljiv, ker vzpostavlja nadkriterije,
po katerih je najvi¿jo nagrado in iskreno þutenje prazniþnosti
mogoþe doseþi le z zavrnitvijo obojega. Ta njen luteranski
neposreden stik z Bogom poezije in praznika je bil v naspro-
tju s prevladujoþim katoli¿kim duhom v avditoriju (zanj bi
bile bolj znaþilne besede drugega Pre¿ernovega nagrajenca,
patra Marka Ivana Rupnika: »Poni¡nost, zvestoba, milost,
darovanje ...«), je bil ¿e bolj dvomljiv zato, ker se je v dvorani
sploh prikazala in svoje povedala z opazno tremo, ¡e skoraj
muþnima pavzama in s padajoþim glasom v intonaciji in di-
namiki.

Odklonitev nagrade v imenu praznika, »ki nam resniþno
nekaj pomeni«, vzpostavlja, kot reþeno, nadkriterije in nadri-
tual, v nasprotju z uteþeno podelitvijo, brez katere Pre¿erno-
vih nagrad kratko in malo ni mogoþe vroþiti. ¬e veþ, implicira
dejstvo, da so vse druge podelitve ali celo sprejemanje nagrad
neiskreni – da ne uporabimo ¿e kak¿ne huj¿e besede. Govori-
la je namreþ v mno¡ini! Za kar ni imela mandata; njen odrski
monoakt je izkljuþno njen osebni problem. Kak¿en pa je ta
problem, kaj vse se je v njeni osebnostni in umetni¿ki rasti do-
gajalo v desetletjih do nastopnega trenutka, ki je neponovljiv,
pa je bolj zadeva psihoanalitikov kot pesni¿tva, Pre¿ernovega
praznika in Pre¿ernove nagrade!

N

Nagrada in njeni finanþni uþinki

Te¡a Pre¿ernovih novcev
Pre¿ernove nagrade imajo poleg kratkoroþnih tudi dolgoroþne
uþinke, kljub temu pa se nagrajenci obojim vþasih odpovedo

Nujni spremljevalni aparat ob vsakoletni podelitvi Pre¿ernovih nagrad je ¡e nekaj þasa tudi
pregled njihovih materialnih oziroma finanþnih uþinkov. Ti so – kot je videti – veliko bolj opri-
jemljivi od simbolnih, ki se sicer zdijo v þasu pred podelitvijo in nekaj þasa po njej najpo-
membnej¿i, vendar pogosto sþasoma zbledijo.

Kak¿en je torej materialni
uþinek Pre¿ernove nagrade ozi-
roma nagrade Pre¿ernovega
sklada? Vrednosti leto¿njih na-
grad so znane: velika je prinesla
nagrajencema po dva milijona
tolarjev (tolik¿ni vsoti se je Sve-
tlana Makaroviþ torej odpove-
dala), skladova pa vsakemu od
¿estih nagrajencev po 660.000
tolarjev. Mimogrede: znana je
tudi vsota, ki je letos namenjena
za proslavo ob podelitvi nagrad
in pogostitev: ¿est milijonov in
pol. Pre¿ernova nagrada in na-
grada Pre¿ernovega sklada nista
obdavþeni.

Nagrade imajo tudi dolgoroþ-
nej¿i materialni uþinek. Pre¿er-
nova nagrada pomeni, denimo,
za zaposlenega gledali¿kega
igralca preskok v najvi¿ji razred
in temu primerno poveþanje
plaþe, prav tako pa lahko tudi

nagrada Pre¿ernovega sklada
pripomore, denimo, mlademu
igralcu k prestopu v vi¿ji razred.
Þe je igralec morda ¡e v najvi¿-
jem razredu (na podlagi umetni-
¿kih ocen ali drugih nagrad), pa

mu ta nagrada finanþno ne po-
maga veþ. Za gledali¿ke umetni-
ke je Pre¿ernova nagrada, poleg
Bor¿tnikovega prstana, prizna-
nje, ki v finanþnem smislu prine-
se najveþ. V nasprotju z zaposle-

Zavrnitve, tak¿ne in drugaþne
Razlikovanje med realno in simbolno vrednostjo nagrade lahko
opazimo tudi pri nekaterih nagrajencih, ki so nagrado odklonili,
kakor letos Svetlana Makaroviþ, ali pa so se do nje javno
opredelili. Morda je najveþ polemik spro¡ila zavrnitev nagrade
Pre¿ernovega sklada Janeza Menarta leta 1974, ki je imela
estetsko in delno tudi politiþno ozadje; Menart pa je nato leta
1979 sprejel Pre¿ernovo nagrado za pesni¿ke zbirke in prevode. Po
nagrado Pre¿ernovega sklada za likovni razstavi v Ljubljani in
Slovenj Gradcu leta 1980 iz protesta ni pri¿el Stane Jagodiþ,
vendar se drugaþe ni odpovedal nobeni od njenih vrednosti.
Nagrado sklada za knjigo Sreþa in gnus je leta 1985 odklonil tudi
Taras Kermauner. V devetdesetih letih (1992) je bila odmevna
zlasti »javna zahvala ob podelitvi nagrade Pre¿ernovega sklada«
oblikovalske skupine Novi kolektivizem, ki se je odrekla simbolni
vrednosti nagrade, njen finanþni del pa je podarila knji¡nici
Oddelka za oblikovanje ljubljanske ALU.

nimi v dr¡avnih institucijah, kjer
je podroþje nagrajevanja ureje-
no z zakonom, pa je za zaposle-
ne v zasebnih ustanovah more-
bitno upo¿tevanje nagrade stvar
individualnega dogovora z delo-
dajalcem, kar pomeni, da Pre-
¿ernova nagrada morda nima
prav nobenega finanþnega uþin-
ka. Prav tako z nagrado v naþelu
nima kaj poþeti samostojni kul-
turni ustvarjalec, razen da mu
morda ta do take mere obreme-
ni letni promet, da celo izgubi
status umetnika s pravico do
plaþila prispevkov ...

Nagrade – torej tudi Pre¿er-
nove – pomenijo mo¡nost uve-
ljavljanja republi¿ke priznaval-
nine, za katero zaprosi upokoje-
ni umetnik (pobudo zanjo pa
lahko da tudi kdo drug), kadar
njegova pokojnina ni ustrezna
danemu prispevku slovenski
kulturi. Pogoje in postopke v
zvezi s pridobitvijo republi¿ke
priznavalnine ureja uredba o re-
publi¿kih priznavalninah (UL
RS 1-12/96), priznavalnina pa
pomeni razliko od predlagate-
ljeve pokojnine do 50 odstotkov
zneska najvi¿je pokojnine za
polno delovno dobo, ki se lahko
za (najveþ) 10 odstotkov ¿e po-
veþa. O priznavalnini odloþa mi-
nister, ki mu pri tem pomaga po-
sebna komisija, sredstva pa za-
gotavlja proraþun.
Bla¡ Lukan

Kulturni
naval na
da Vincija

Na vþeraj¿nji kulturni praznik
se je nenadoma zazdelo, da obu-
jamo spomin na Leonarda da
Vincija. Pred Narodnim muze-
jem Slovenije, kjer je ¡e od sep-
tembra postavljena obse¡na raz-
stava o tem velikem renesanþ-
nem umetniku, se je namreþ na-
bralo toliko obiskovalcev, da jih
muzejske sobane niso mogle
sprejeti hitreje kot v eni uri. Ra-
zlog je bil seveda ¡e v prej naja-
vljenih brezplaþnih ogledih ce-
lotne razstave, to pa je bila ge-
sta, ki jo je Narodni muzej spre-
jel v þast kulturnega praznika.
Þeprav so bile mno¡ice þakajo-
þih vidne ¡e od daleþ in so na
blagajni in po telefonu stalno
ponavljali, da je þakalni þas za
razstavo vsaj dobre pol ure, si
¿tevilni Ljubljanþani in »Nelju-
bljanþani« niso premislili. Raz-
stava, ki je privabila ¡e 35 tisoþ
obiskovalcev, jih je vþeraj dobila
novih 1800. Kar pa seveda ¿e ne
pomeni, da se kaj takega ne bi
moglo dogoditi tudi kateri od
vþeraj zaprtih galerij.
T. J. Foto Igor Zaplatil

Dr¡avno odlikovanje
Predragu Matvejeviþu

Mostarski pisatelj Predrag Ma-
tvejeviþ je prejel odlikovanje sre-
brni znak svobode Republike
Slovenije za zasluge pri ohranja-
nju in ¿irjenju slovenske kulture v
mednarodnem prostoru. Odliko-
vanje mu je v imenu predsednika
RS Milana Kuþana v ponedeljek
izroþil odpravnik poslov velepo-
slani¿tva RS v Rimu Jo¡e ¬u¿melj
na slovesnosti ob dnevu sloven-
ske kulture v rimski palaþi Barbe-
rini. Matvejeviþu gre zasluga, da
se je na rimski univerzi La Sapi-
enza ohranila stolica za sloveni-
stiko. Rimska univerza je name-
ravala sloven¿þino nadomestiti z
ukrajin¿þino, profesor Matveje-
viþ pa se je temu uprl in v univer-
zitetnem svetu zagovarjal stali-
¿þe, da je sloven¿þina v Italiji po-
membnej¿a zaradi sosedskih
odnosov med Italijo in Slovenijo.
Matvejeviþ se je zahvalil predse-
dniku Kuþanu in vsem Sloven-
cem, do katerih ga ve¡eta ljube-
zen in spo¿tovanje. »Zrastel sem
v dr¡avi, kjer smo ¡iveli, delali in
upali skupaj. To zdaj ni veþ ista
dr¡ava, ostaja pa del na¿ega ¡i-
vljenja, dela, upanja,« je dejal. Na
podelitvi odlikovanja je nastopil
Trio Lorenz, ki je izvajal dela Ha-
ydna, ¬kerjanca in Smetane. Igra-
lec Slovenskega stalnega gledali-
¿þa iz Trsta Danijel Malalan pa je
recitiral splet Pre¿ernovih verzov
v izvirniku in italijanskem prevo-
du. STA

Praznovali so tudi v Dalmaciji ¡iveþi Slovenci
Slovenski kulturni praznik so zaznamovali tudi v Dalmaciji ¡iveþi

Slovenci. Osrednja prireditev je bila v soboto v ¬ibeniku, pripravilo pa
jo je tamkaj¿nje slovensko dru¿tvo dr. France Pre¿eren. V kulturnem
programu je sodelovalo pevsko dru¿tvo Anton Toma¡ Linhart iz Ra-
dovljice, ki ¡e dalj þasa razvija stike s slovenskimi kulturnimi dru¿tvi
na Hrva¿kem. Najprej so v soboto v avli hotela Solaris v ¬ibeniku od-
prli likovno razstavo o pomembnih postajah v ¡ivljenju najveþjega slo-
venskega pesnika. Vse slike so delo kranjske akademske slikarke
Alenke Kham Piþman, predstavila pa jih je kustodinja kranjskega Go-
renjskega muzeja Beba Jenþiþ. V kulturnem programu so sodelovali
¿olarji slovenskega dopolnilnega pouka, Me¿ani pevski zbor Anton
Toma¡ Linhart Radovljica, recitatorki Alenka Bole Vrabec in Janu¿a
Avgu¿tin. Filmski arhiv Slovenije pa je prispeval kopijo filma Dr.
France Pre¿eren 1848–1949. STA

V Budimpe¿ti o Pre¿ernu
Slovensko veleposlani¿tvo v Budimpe¿ti je v ponedeljek v poþasti-

tev slovenskega kulturnega praznika in Pre¿ernovega leta na budim-
pe¿tanski filozofski fakulteti pripravilo bogat literarno-glasbeni veþer,
ki so se ga udele¡ili predstavniki mad¡arskega kulturnega in politiþne-
ga ¡ivljenja, ¿tudentje, slavisti, tam ¡iveþi Slovenci in diplomati tujih
predstavni¿tev. Kulturno prireditev sta obogatili predavanji docenta
ljubljanske filozofske fakultete Marka Juvana o Pre¿ernovih sonetih
in pesni¿ki samorefleksiji ter docenta budimpe¿tanske filozofske fa-
kultete Istvana Lukaþa o Pre¿ernu in ljudski pesmi. Literarnemu delu
je sledil ¿e glasbeni del s koncertom þlanov Slovenske filharmonije, vi-
olonþelista Gregorja Marinka in flavtista Mateja Grahka. STA

Pre¿er’n’roll na Valu 202
Na Radiu Slovenija so vþeraj popoldne o¡ivili rokersko izvedbo

Zdravljice iz leta 1986. Tedanja zamisel se je porodila Zoranu Predi-
nu, izvedel pa jo je skupaj z Laþnimi Franzi, Vladom Kreslinom, Dra-
gom Mislejem Mefom, Petrom Lov¿inom, Janijem Kovaþiþem in Bo-
risom Cavazzo. Da bi zadevo ponovili na leto¿nji kulturni praznik, se
je spomnil Andrej Karoli z Vala 202.

Na kratko

Foto Marijan Zlobec

»Nagrado seveda v celoti zavraþam« – Je dejala Svetlana Makaroviþ in vrnila mikrofon Ale¿u Valiþu.

Foto Marijan Zlobec

Kot na pari¿ki modni pisti –
Sa¿a Pavþek, nagrajenka sklada.

Foto Igor Zaplatil

Le pridite pogledat, þe ne verjamete – Pater Marko Rupnik v pogovoru z Borisom Cavazzo.

Asketska proslava,
optimistiþni govor
Skorajda opraviþilo dr. Jo¡eta Ku¿arja – Recitacije

Pre¿erna v interpretacijah slovenskih zvezdnih igralcev
Leto¿nja Pre¿ernova proslava je minila v znamenju zavrnitve nagrade pesnice Svetlane Maka-
roviþ in slovesa sedanjega upravnega odbora Pre¿ernovega sklada, ki mu junija poteþe man-
dat. Slavnostni govornik, pesnik in lanskoletni nagrajenec Toma¡ ¬alamun, je bil dokaj sveto-
vljanski in optimistiþen; pri tem se je skoraj v celoti izognil aktualnim dru¡benim problemom,
saj je raje izlu¿þil dejstva, ki za nas v kulturnem in dr¡avnem smislu niti niso tako slaba, kot je
vþasih videti.

Re¡iser proslave in hkrati na-
grajenec Pre¿ernovega sklada
Vinko Möderndorfer je tokrat
ubral pot racionalistiþne askeze,
v kateri ni bilo prostora za spek-
takelsko dimenzijo praznova-
nja, ampak preprostost in mo-
drost pesni¿kega genija.

Iz poroþila predsednika
upravnega odbora Pre¿ernove-
ga sklada dr. Jo¡eta Ku¿arja bi
veljalo izpostaviti skorajda
opraviþilo, da so Pre¿ernovo na-

grado podelili patru Marku Iva-
nu Rupniku, potem ko je kapelo
v Vatikanu videl en sam þlan
upravnega odbora, umetnostni
zgodovinar dr. Milþek Komelj.
Ta javna »denunciacija« profe-
sorja Komelja je hkrati slab alibi
za vse preostale þlane in ¿e naj-
bolj za predsednika samega, zla-
sti pa za strokovnost, po kateri
ni mogoþe ocenjevati stvari, ki je
ne pozna¿ ali pa si jo spoznal le
prek informacij drugih. Upravni
odbor je odloþal politiþno, za
»strokovnost« pa se je odloþil
nekako post festum, ko so se v
javnosti zaþeli pojavljati odpori
in kritike, seveda najprej njega
samega. Pravzaprav se je zaþel
uresniþevati tisti scenarij, na ka-

terega je pred leti ¡e opozoril te-
danji kulturni minister dr. An-
drej Capuder, ko je dejal, da so
nekoþ dobivali Pre¿ernove na-
grade bolj komunizmu lojalni
umetniki, sedaj pa je napoþil þas,
da se to malo izravna. Upajmo,
da ta »izravnava terena« ne bo
trajala desetletja.

Scenska zasnova proslave To-
ma¡a Marolta je bila preprosta,
a s slovensko zastavo, ki se vije
od vrha zadnje stene pa do prve

vrste parterja, na moþ impresiv-
na in slovesna; vse se dogaja na
polju nacionalnih barv. Oba
¿opka vrtnic sta bila lepo aran¡i-
rana, na levi je visela ¿e ena,
manj¿a slovenska zastava, zaþu-
da pa je manjkal Pre¿ernov por-
tret. Filmsko portretiranje na-
grajencev je nadaljevanje lanske
prakse, a je ¿e vedno za avtorje
pretrd oreh, tako po vsebini kot
po tehniþni nedovr¿enosti.

Slovenski oktet v sedanji se-
stavi bolj odpira usta kot poje,
bolj skromnega glasu je bila tudi
sopranistka Milena Moraþa, þe-
prav vsaj en Pre¿ernov samo-
spev sodi v tak koncept, tako kot
solistiþna noviteta Janija Golo-
ba Variacija na temo Zdravljice
za klavir v izvedbi Hinka Haasa.
Lepo je, da ostajajo recitacije
Pre¿erna v interpretacijah slo-
venskih zvezdnih igralcev: Slav-
ko Cerjak, bolj aludirajoþ na
Pre¿erna, Milena Zupanþiþ, da-
ma v rdeþem, iz¡arevajoþa vzvi-

¿eno þlove¿ko energijo, ¬tefka
Drolc, monumentalna in pre-
prosta, Polde Bibiþ, prvi med
apostoli in glosarji. Svetovalka
za kostumografijo je bila Mojca
Makuc, najlep¿e obleþena na
odru je bila Sa¿a Pavþek, v po-
sebni kreaciji nagrajenke Pre-
¿ernovega sklada pred leti, ko-
stumografke Bjanke Ursulov. In
hodila je kot na pari¿ki modni
pisti Yvesa Saint Laurenta.

¬e to: prvi v ceremonialu pre-
jemanja nagrad, Mirsad Begi†,
je na vpra¿anje, ali se je kaj »tre-
sel«, ko je toliko þasa stal sam na
odru in poslu¿al utemeljitev na-
grade, odvrnil: »Sem se, a kipar-
sko!«
Marijan Zlobec

Iz poroþila upravnega odbora Pre¿ernovega sklada
V letu 1999 je sklad porabil natanko 18.324.787 tolarjev, od tega
7.960.000 tolarjev za nagrade, 6.500.000 tolarjev za prireditev in
pogostitev, ostalo pa za druge stro¿ke, kot so plaþilo dela
strokovnih komisij, razpis, almanah, vabila, priznanja in
podobno. Þlani UO za svoje delo ne prejemajo plaþila. Þlani
strokovnih komisij so plaþani enako kot þlani strokovnih skupin
ministrstva za kulturo. UO Pre¿ernovega sklada in ministrstvo za
kulturo predlagata, da se v zakonu o Pre¿ernovih nagradah
Pre¿ernov sklad preimenuje v odbor za podeljevanje Pre¿ernovih
nagrad in Pre¿ernovih priznanj (dosedanjih nagrad Pre¿ernovega
sklada), kar najbolj ustreza sedanjemu zakonu o Pre¿ernovih
nagradah. Pre¿ernov sklad namreþ ni samostojna pravna oseba,
ker ¡e sedaj ni imel nobenega premo¡enja. Vsa sredstva za njegovo
delovanje zagotavlja dr¡ava v okviru letnega proraþuna v skladu
z napovedanimi potrebnimi sredstvi pri ministrstvu za kulturo.
Ker je z vidika predloga zakona o javnih skladih sporna uporaba
besede »sklad«, sklad in ministrstvo predlagata navedeno
spremembo.

Foto Marijan Zlobec

Toma¡, sploh nisem vedel, da nam gre tako dobro – Pesnika Tone Kuntner in Toma¡ ¬alamun, slav-
nostni govornik na proslavi.

Iz govora Toma¡a ¬alamuna:
Slovenska literatura in umetnost je v þasu, ki se ga zavedam, ¡i-

vela najproduktivnej¿e obdobje v svoji zgodovini. Tak¿no je bilo
tudi ¡ivljenje Slovencev, þe ga primerjamo s preteklostjo. Od kon-
ca petdesetih let se je dinamika, informiranost, ambicija in drznost
stopnjevala, zaþasno uplahnila v drugi in tretji tretjini sedemdese-
tih let zaradi svinþenih þasov v na¿i in evropski zgodovini in ¡e v
zaþetku osemdesetih let z Novo revijo, Tribuno, Mladino in Lite-
raturo sooblikovala civilno dru¡bo. Kot þrv smo rahljali humus,
kot zeleni listi pridelovali zrak.

* * *
Dovolite mi, da v dana¿nje slavje vpletem svoja opa¡anja, ker so

pravzaprav razlog moje vznesenosti. Prihajam v lepo, relativno
bogato, ¡ivo in ustvarjalno de¡elo. Ljudje so prijaznej¿i, spre-
membe so globinske, jezik je sve¡, isker, manj ritualiziran in kodi-
ran, manj cenzuriran in otopel od pritiskov interesov kot marsikje
v razvitem svetu, premi¿ljevanja po þasopisih visoko pismena, za-
nimiva, duhovita. Þude¡ civilizacijskega pospe¿ka se tu dogaja z
veliko silo. ¦al je pri¿lo do sramotne ukinitve Razgledov. Slovenci
na leto izdamo 4000 knjig. Za primerjavo: Ukrajinci 600, Katalon-
ci 2000. Slovenska literatura je v zadnjih petih, ¿estih letih prevaja-
na bolj kot na primer gr¿ka. Pleþnik in ¦i¡ek sta svetovni epohalni
in modni figuri obenem, v ZDA in tudi nekaterih evropskih dr¡a-
vah se dejansko pojavljajo mladi ljudje, ki se s strastjo za¡enejo v
¿tudij sloven¿þine, da bi si odprli dostop do na¿ih duhovnih vre-
dnot. Celo politiþna elita se zaþenja zavedati, da jo bodo brez kul-
ture pu¿þali v þakalnicah.

* * *
Dejansko smo na stiþi¿þih. Torej imamo tudi izjemne dostope,

þeprav trpimo tudi velike pritiske. Uravnavali jih bomo sami. To-
liko smo realizirani, da upajmo, ne bomo veþ hlastali po de¡urnih
velikih oþetih, da bomo vzdr¡ali svojo suverenost in svojo demo-
kratiþnost. Modrost ljudstva je tudi v tem, da ne sledi svojim eli-
tam, þe te zablodijo, ampak jih enostavno razre¿i dol¡nosti. Ne se
pustiti premetavati in deliti. Vse razloge imamo, da se prikljuþimo
mirnemu in neutrujenemu þlove¿tvu.


