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Prejemnik zlatnika poezije Gustav Januš s prokuristom podjetja Fitmedia Jožeto,"- Volfandom.

novi tednik
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št. 34, 27. avgust 2015

Letošnja prejemnica Vel'onikine nagrade Meta Kušar poudarja, da so bolj od razlag o poeziji pomembni
verzi. Mestni! občina Celje je Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko leta sicer podelila že 19.
leto zapored.

Veroniko zapeljal Vrt
Mete Kušar

Avtorica nagrajene zbirke navdih našla v življenju Zlatnik v roke gradniku mostov

Najboljša pesniška zbir- hkrati ruva gnile in nagnite
ka leta 2015 v Sloveniji je . ter premišljuje o njih, Iz tal pa
zbirka Vrt, ki jo je napisala pobira odpadle, da bi jih poljubljanska pesnica in ese- stavila na dvignjen krožnik,
jistka Meta Kušar. Na torko- ki ga nese in ki jo nese.
vem večeru poezije v celjAvtorica je povedala, da
skem Narodnem domu so je navdih za zbirko črpala
podelili še zlatnik poezije tam, kjer tudi sicer pesniki
Gustavu Janušu, večer pa je najdejo navdih za svoja dela,
obogatilo javno voščilo poe- v življenju. »Zbirko semnatuljubezni Cirilu Zlobcu ob slovila Vrt, saj je ta moj zavenjegovi devetdesetletnici.
znik, je nekaj hkrati vidnega
Strokovna žirija je pesni- in nevidnega, je nekaj zelo
ško zbirko' Vrt Mete Kušar harmoničnega, naravnega, je
opisala kot suvereno spisano nekaj, kar bogati. Tako kot
pesniško letino, ki stavi na star simbol zanj, ki pravi Il
neskrito bero najboljših in giardino d'amore - vrt ljunajbolj .zrelih sadežev, čeprav bezni.«

Sicer nerada govori o svojih
pesmih. Poudarila je namreč,
da bi morali biti prav verzi na
prvem mestu. »Vstop v poezijo je nekaj, kar bralcu da možnost, da postane tisto, kar v
resnici je. Poezija nas vodi
za roko, da smo drugačni, in
to je v današnjem svetu zelo
dragoceno.«
Odločitev

soglasna

žirije

Predsednik strokovne žirije,pesnik Primož Čučnik, je
dejal, da presoja o najboljši
pesniški zbirki leta ni bila
tako naporno delo, kot si je

sprva predstavljal. Sploh glede na število del, ki iziqejo
vsako leto. Čeprav se mu je
številka sprva zdela zastrašujoča, se je izkazalo, da je
veliko knjig izšlo v samozaložbi, torej brez uredniškega
dela. Takih žirija ni presojala, n~sneje je prebrala od 40
do 50 knjig . .
In zakaj je člane žirije, ki
sta jo sestavljali še dr. Darja
Pavlič s Filozofske fakultete
Univerze v Mariboru ter Petra Vidali iz kulturne redakcije Večera, prepričala prav
zbirka Vrt? »Glede na to,' da
poznamo pisavo Mete Kušar,

Poet ljubezni nas opominj
Na Veroni1dnem večeru
je bilo posebnov()ščilo namenjeno Cirjlu2:lobcu, ki
!etospraznuje .90-Jetnico.
ZloIlec je .bil p~vi ' predsednik strokovne žirije za
Veronikino nagrado, je
tudi Veronikin nagrajenec
iIi prejemnik zlatnika poezije. Njegova zadnja pesl1iš~a zbirka Ljubezen,ču
dež duše in telesa, podira
rekorde branosti.
Kot je soditi po odzivu na
Zlobčevo razprodano knjigo
Ljubezen,čude~dllše in telesa,siljudj e<iall~sše kako
želijo brati otemčllstvu.
»Knjiga je vse odizida na
prvem mestu po prodaji, iri
to kljub temu da gre za poezijo, da jo je napisal slovenski avtor, ki je povrhu še star
gospod,« se je pošalil eden
od velikanov naše kulture.
Čeprav se v zadnjem dE~lu
dotika lepših plati življenja,
se njegova poezija dotika
tudi razčlovečenja človeka.
Kako to, daste zadnjo
zbirko posveti1iprav ljubezni?

se mi je zdelo, ·da je knjiga
ena njenih boljših, če ne kar
najboljša. Podobno mnenje je
bilo v žiriji nasploh, tako da z
izbiro nismo imeli težav. Vsi
smo bili navdušeni,« je povedal Čučnik.

Zlatnik kot
priznanje za
življenjsko delo
Zlatriik poezije za pesniški
opus in prispevek k slovenski literaturi je romal v roke
pesniku slikarju in uredniku
Gustavu Janušu,ki je naj7
močnejši lirični glas koroških
Slovencev. Čeprav je jezik

....... meni biti ·človek
Meni.rn> da zato, kefjim
ob prebiranju ni treba razmišljati, .kaj s.e j~ v življenju
zgodilo melli~kaj seIiil.llis1il
s svojiITli besedaITll, ampak
ker v pesmih hitropoi,~š~jo
in najdejo sebe. Pesemvstopi v dialog z bralcem, kaTje
zame .največja nagrada.
Kako ob podelitvi Vet()nikinenagr(ldevidite iz~iye,
ki poezijo prežemajo V za-

Ciril Zlobec je ob 90-letnici lahko ponosen, da njegova zbirka Ljubezen, čudež duše in tl8lesa, llodira rekorde
branosti.

Glavna intonacija prede
prejšnje zbirke je bila povezana s hčerino smrtjo,
naslednja nesreča, ki me je
prizadela, pa je bil prezgoden odhod sina. Bil sem poln
smrti, še ponoči semse zbue
jal in razmišljal. Preden sta

nastopili .ti .dve smrti,sem
veljal za pesnika vitalizrna,
življenjske radosti, ljubezni.
V vseh svojih zbirkah od Pesrni štirih je moj glavnimotiv
ljubezenska poezija. V zadnji
knjigi sem jo skušal povezati
kot življenjsko zgo_dbo, gre

njegovega srca slovenščina,
njegov uradni jezik pa nemščina, Januš s svojim delom
gradi mostove med obema
kulturama. »Ker živim na
obrobju, se samoumevno dotikam dveh ali treh narodov.
Z njimi se srečujem, z umetnostjo pa lažje prekoračimo
nekdanje meje,« je dejal.
Povedal je, da se mu je
nemščina sicer precej približala, uspelo mu je osvojiti
tudi nemško govoreče ljubitelje poezije. S tem, da piše
v slovenščini in prevaja v
nemščino, pa dobijo njegove pesmi novo razsežnost.
Po besedah Januša postanejo gostejše. Sicer pa letošnji
prejemnik zlatnika poezije
ni le pesnik. Česar ne more
povedati z besedo, poskuša
sporočiti s sliko. Zaradi izostrenega vida in slabšega sluha mu postaja njegova druga
umetniška zvrst pravzaprav
vse bolj pri srcu.
TINA STRMČNIK
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za moje ljubezensko, hrepenenjsko, erotično življenje,
za razočaranja, za vse, kar
sodi zraven. To sem najbolj
pristen jaz.
. .Kako to, da seje zbirka
tako močrio dotaknila bralcev?

gnila u.stvatjalce nasploh.
Danes je zato mnogo težje,
ker moraš sam najti, kaj je
tvoječlOyeško bistvo.
Torejl1~m ·.lah}<() \,~rzi
odstrejopogl~d nato,kaj
pravzaprav smo.
Največji današnji problem, ne le Slovencev,ampak človeštva na.sploh je, ne
kakšno P9litiko in gospodarstvoimaš,ampak kaj Se dodrijemčasu?
gaja s človekom. Kaj se doSlovenci smo neverjetno gaja zrijirn, ko ga znanost,
intelektualiziran narod, gle- tehnologija., ekonomija pod
de na število prebivalcev smo obliko svobode razčloveču
v temnadpovprečni.paje pa jejo. ČloyeKle vednob&lj
nas stiska, kam s to nakopi- robot, robota pa skllšajo
čeno vednostjo, · zrianjem,
napraviti vedno bolj podob"
sposobnostjo, kise kaže tudi ' nega človeku, da bi vdano
v poeziji. Včasih je lahko ime- služil. Človek izgublja svojo
la poezija stališče, kar se tiče identiteto, postaja prekarni
ustvarjalnosti. ·Imela je dve delavec, ki ga uporabijo ali
veliki temi - socialno in nae ne uporabijo, .ga odslovijo,
cionalno.• Vvsakem obdobju odvržejO. Razumeti to trajo.je vodil nek vzornik, ki ji giko človeka, ki ne sme biti
je kazal pot. Danes ni več no- res človek v polnem pomebene skupne poti, vsak mora nu besede, je glavna muka
najti sebe. Prav tako ni več moje poezije. Zato ima tudi
nobene.družbene, politične prejšnja zbirka naslov Biti
ali kakršnekoli druge teme, človek.
ki bi v širšem smislu priteTS

