
SVET POEZIJE IN SLOVENSKE BESEDE MED TONETOM 

PAVČKOM IN POPKI LITERATURE 

 

Na zaĉetku svojega govora, ki bo verjetno outsajdersko obarvan, saj v Koroško 

nisem vpeta že od svojega rojstva, marveĉ po svojem delu in življenjskem 

središĉu šele zadnjih pet let, bi vam rada povedala nekaj o svoji dolgoletni 

jezikovni izkušnji. Ta sicer ni bila dvojeziĉna, je pa bila temu vseeno vsaj malo 

podobna. V osnovni šoli v Spodnji Savinjski dolini v Sloveniji sem se zaradi 

spremembe v uĉnem naĉrtu namesto anglešĉine zaĉela kot prvega tujega jezika 

uĉiti nemšĉine. Ta me je potem spremljala tudi skozi gimnazijska leta v Celju. 

Kot najstnico me je zaĉela zanimati svetovna popotnica in pisateljica Alma 

Maximiliana Karlin, ki je na zaĉetku 20. let 20. stoletja živela še v dvojeziĉnem 

štajerskem mestu in vsa svoja dela napisala v nemšĉini, dokler tega jezika v 

Sloveniji oziroma takratni Jugoslaviji v ĉasu med drugo svetovno vojno in po 

njej ni obremenila nacistiĉna ideologija in Almo za mnoga desetletja, samo zato, 

ker je pisala v osovraženem jeziku, z najglobljim molkom zaklenila v predal. Po 

osamosvojitvi Slovenije sem bila, mislim, da to že lahko povem, ena prvih, ki je 

zaĉela Almina dela s skoraj polstoletno zamudo glede na letnice izida originalov 

prevajati v slovenšĉino in ugotovila, kakšna dragocenost in osebna obogatitev je 

brati avtorico v obeh jezikih, ki sta tudi meni blizu, pri ĉemer sem morala 

nemšĉino najprej tudi sama pri sebi osvoboditi iracionalne ideološke navlake. Po 

nekaj letih službovanja na gimnaziji v Velenju sem potem svoje jezikovno 

dojemanje sveta razširila med dvo- in veĉjeziĉne otroke 2. in 3. generacije 

slovenskih zdomcev v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg in v 

veĉkulturnem Berlinu. Šele s prihodom na Koroško v letu 2007 pa sem prišla v 

stik z realnostjo tudi v javnosti živete dvojeziĉnosti, kakršna ta paĉ že je. Toda 

vedno sem jo doživljala kot nekaj pozitivno kritiĉnega, nekaj, kar me bogati in 

mi omogoĉa pogled ĉez plot, nekaj, kar ni samoumevno in je vrednota, ĉe si jo 

ĉlovek kot tako tudi izbere. Z vso pravico pa si jo lahko tudi ne. 



 

Dokaj nenavaden uvod za praznovanje osrednjega slovenskega kulturnega 

praznika, boste rekli. A morda le na prvi pogled. Svoj govor za to slovesnost 

sem namreĉ pripravljala pod neposrednim vtisom petih knjig. Prvi dve sta 

starejšega datuma, Prešernovi, in sicer faksimile Prešernovega Krsta pri Savici 

iz leta 1836 in zbirka Prešernovih nemških pesmi Deutsche Gedichte. Povedati 

kaj novega o Prešernu, po katerem je naš kulturni praznik poimenovan, je 

pravzaprav nemogoĉe. Lahko pa spomnim na nekaj, kar je v slovenski javnosti 

skoraj popolnoma pozabljeno, namreĉ na Prešernovo karakteristiko, da je bil 

dvojeziĉen. Tudi Ljubljana Prešernovega ĉasa je živela v prakticiranju 

slovensko-nemške dvojeziĉnosti. Prav zaradi nje, tako so ugotovili tudi 

znanstveniki, so v Slovenijo prihajale vse novosti, in – kar je po svoje paradoks 

– slovenšĉina je prav zaradi tega v svojem razvoju dobila nova krila. Prešeren, 

ki je pojem slovenske zavesti, je torej samoumevno ustvarjal v obeh jezikih, v 

slovenšĉini in nemšĉini, hkrati pa je res, da je, ko je pisal v nemšĉini, ustvarjal v 

že priznani in razviti književnosti, medtem ko je slovenšĉino v svojih klenih 

verzih verzih šele enakovredno postavljal in postavil na kulturni zemljevid 

Evrope. Zavestna, tvegana, revolucionarna in vizionarska odloĉitev nekoga, ki je 

gledal in videl na obe strani …  

 

Druge tri knjige, ob katerih sem pisala svoj govor za nocojšnjo sveĉanost, pa so 

še ĉisto na sveže razcveteni Popki literature. V njih s svojim literarnim 

prvencem v slovenšĉini vzcvetajo tri mlada pesniška imena, Kvina Hutterer, 

Amina Majetić in Nina Zdouc, pridružujejo pa se jim pogum založbe Wieser, 

mentorstvo Slovenske študijske knjižnice in Društva slovenskih pisateljev v 

Avstriji, finanĉna podpora in razumevanje Promladi Volbankove ustanove ter 

vizija razvoja slovenskega jezika Kršĉanske kulturne zveze in Slovenske 

prosvetne zveze.  

 



Verjetno se marsikdo od vas še spominja trditve nedavno umrlega pesnika 

Toneta Pavĉka. Ko je bil še ne tako dolgo nazaj v gosteh na Koroškem, je z 

grenkobo ugotavljal, da mladi zaradi pomanjkljivega znanja slovenšĉine ne 

razumejo veĉ njegovih pesmi. »Kako Slovenci lepo umiramo, vztrajno in ne 

ravno poĉasi, iskalci popolnosti scagamo, shiramo, še preden ugasnejo naši 

ĉasi.« Za Toneta Pavĉka je bilo znano, da mu je bila slovenšĉina svetinja, zunaj 

nje ni bilo niĉ. To samo po sebi ni niĉ slabega, ampak: ĉe ima nekdo nekaj za 

svetinjo, ne more drugemu oĉitati, ĉe ima ta dve svetinji ali tudi veĉ in ĉe je 

sorojakova svetinja malce drugaĉna od njegove lastne. Ali nekdo, ki je odrašĉal 

zgolj v enojeziĉnem okolju, sploh lahko razume ĉloveka, ki odrašĉa v 

dvojeziĉnem okolju? Dvojeziĉen ĉlovek ima popolnoma drugaĉen uvid v dve 

kulturi kot enojeziĉen, ĉetudi enojeziĉen obvlada drugi jezik kot tuji jezik. 

Dvojeziĉen ĉlovek se zaveda bogastva dvojeziĉnosti, a ne živi na raĉun njene 

samoumevnosti. Je kot ĉlovek, ki jemlje hkrati dve zdravili, katerih uĉinek ni 

vsota, temveĉ zmnožek. Medtem ko je enojeziĉnost neke vrste udobnost, ostaja 

dvojeziĉnost veĉen in vedno dejaven izziv. V Sloveniji se je v današnjih ĉasih 

mogoĉe z neverjetno lahkoto in samoumevnostjo tolĉi po prsih in govoriti: Jaz 

sem Slovenec! Na Koroškem pa imata jezik in kultura povsem drugo vrednoto. 

Koroška slovenska literatura je avtohtona, svoja in svojska. Ni majhna, ni ozka, 

je le drugaĉna, prav njena drugaĉnost pa ji daje priložnost za razvoj in 

prihodnost. In dokler se bo vedno znova uresniĉevala na novo, dokler jo bomo 

polnili z vedno novo esenco in eksistenco, bomo po njej prepoznavni in 

enakopravno navzoĉi. 

 

Ĉe smo spet malce drzni in si upamo trditi, da s Popki literature v teh dneh na 

Koroškem povzroĉamo pravo malo literarno revolucijo, ki nas bo med drugim 

že marca postavila tudi na prizorišĉa letošnjih slovenskih prestolnic kulture, sem 

še toliko bolj vesela, da smo z njimi dobili uporniške odgovore in ustvarjalne 



ugovore Tonetu Pavĉku. Na Koroškem slovensko namreĉ še razumemo, še 

znamo, v tem jeziku celo še ustvarjamo. 

Tri mlade pesnice Kvina Hutterer, Amina Majetić in Nina Zdouc so se torej 

vsaka s svojim literarnim prvencem v slovenskem jeziku otresle jezikovne 

nedolžnosti in si za jezik svojega ustvarjanja najprej izbrale slovenšĉino. Toda 

njihova slovenšĉina je v mojih oĉeh zmes neĉesa novega, sodobnega, 

neobremenjenega. Je nekaj, kar ne izkljuĉuje, marveĉ vsako po svoje med seboj 

povezuje, ĉe je treba, tudi takrat, ko te pokliĉe svet. Jezik, v katerem si tako zelo 

doma, da lahko v njem ustvarjaš, mora preživeti tudi brez teritorija. Njihova 

slovenšĉina je tista, okrog katere osredinjajo svoje življenje in ustvarjanje na 

Koroškem, a se hkrati ne zapirajo navzven. Vsa dekleta znajo veĉ jezikov in ne 

izkljuĉujejo tudi pisanja v nemškem ali še kakšnem drugem jeziku: preprosto 

noĉejo, da bi jim jezik, katerikoli, zapiral vrata in jih potiskal v predale. Njihove 

jezikovne identitete se prepletajo, znotraj njih pa se pesnice same odloĉajo in 

nazadnje tudi odloĉijo, v katerem jeziku, katerih jezikih bodo ustvarjale. 

Svojega jezika ne smemo malikovati, in le ĉe ga ne malikujemo, lahko do njega 

vzpostavimo ljubeĉ in spoštljiv odnos. Tega mlade pesnice, ki se predstavljajo v 

Popkih literature, na svojo in našo sreĉo že imajo.  

AMINA MAJETIĆ: Kaj pomenijo ptici krila, vroĉini vetriĉ in žejnemu voda, kaj 

osamljenemu družba in kaj laĉnemu hrana? Ustvarjanje v slovenšĉini je zame velik izziv, že 

zato, ker me je življenjska pot razpela med veĉ jezikov in slovenšĉina ni moj materni jezik. 

Sem pa vesela, da mi je vseeno tako blizu, da se lahko v njej izražam in zapišem tudi tiste 

najgloblje misli. Pravzaprav se me tako drži, da slovensko govorim bolje od svojega 

maternega jezika bosanšĉine. Mogoĉe bo moj literarni prvenec pri mojih 20. letih pritegnil 

tudi druge mlade pisce v slovenšĉini, da bi se v tem jeziku izpopolnili in njegov razvoj 

dopolnili z delĉkom sebe.  

KVINA HUTTERER: Pisanje v slovenšĉini v 21. stoletju na Koroškem je umetnost, je izziv  

in si zasluži odmev in prepoznavnost v širnem svetu. Sama si s svojim pisanjem prizadevam 

predvsem za širjenje slovenske besede na Koroškem. In dokler bomo imeli literaturo in ljudi, 

ki jo bodo pisali oziroma brali, bo slovenski jezik živel in mi z njim. 

NINA ZDOUC:  



Ustvarjanje v slovenšĉini na Koroškem v 21.stoletju v meni vzbuja ponos na to, kar poĉnem. 

Vzrok za pisanje v slovenšĉini pa je tudi velika ĉustvena komponenta. S slovenšĉino 

povezujem spomine na dom, ljubezen, otroštvo –  le najlepše. Ker pa se zaradi izkušenj ob 

nateĉaju »Die Klagenfurter Gruppe« poĉutim sprejeta tudi v nemško govoreĉem prostoru, me 

pisanje v tem jeziku na Koroškem napaja le z najboljšimi vizijami za prihodnost. Prihodnost, 

v kateri bo na Koroškem kakovostna slovenska literatura vedno navzoĉa in se bo izražala v 

vseh generacijah in v vseh možnih umetniških vodah.  

 

Svet poezije in slovenske besede med Tonetom Pavĉkom in Popki literature pa 

ima seveda tudi cel kup vzporednic, o katerih je vredno razmišljati. Tone Pavĉek 

je tako kot Amina, Kvina in Nina svoje prve pesmi objavil kot gimnazijec, prvo 

knjigo pesmi PESMI ŠTIRIH iz leta 1953, ki je zaznamovala velik del povojne 

slovenske poezije in ki ji je tudi literarna zgodovina podelila odliĉno mesto, tako 

rekoĉ prvenstvo, pa skupaj s prijatelji pesniki Kajetanom Koviĉem, Janezom 

Menartom in Cirilom Zlobcem. Tako bi mi našim prvim koroškim Popkom 

literature lahko rekli tudi Pesmi treh, morda celo s podnaslovom prosto po 

Pavĉku »Ura zamejska ne bije nam kraj«. Ne bomo jim odrekali statusa 

prvenstva, le pomagali bomo, vsi in skupaj, da bi se prvih trem ĉim prej 

pridružila še druga mlada literarna imena s svojimi pesniškimi ali proznimi 

prvenci v slovenšĉini. 

Nekatere Pavĉkove knjige so doživele veliko izdaj in zavidljive naklade, Juri 

Muri v Afriki, na primer, skupaj prek 110.000 izvodov, Popki literature pa se 

glede na status literarnega prvenca lahko pri celovški založbi Wieser pohvalijo 

vsaj s takšno naklado, kot jo založbe v Sloveniji odmerjajo že uveljavljenim 

pesnikom in pesnicam. »Moje mlade pesnice imajo takšno avtorsko pogodbo kot 

Florjan Lipuš,« je optimistiĉen založnik, ki skupaj z mladimi literatkami upa 

tudi na ĉim prejšnji ponatis Popkov literature. 

»V življenju mi je bila pesem dar, rad sem šel za njo in bil sreĉen, kadar me je 

poklicala. Beseda mi ni bila zmeraj pokorna, bila pa mi je stalna sopotnica in 

prijateljica. Z njo mi je bilo lepo in v hudih ĉasih manj hudo,« je zapisal Tone 



Pavĉek. Mlade koroške pesnice razmišljajo podobno: pišejo, torej so, kot paĉ so, 

ko ne pišejo, jih ni, vsaj ne v celoti. Tako kot Pavĉkova poezija tudi njihovi 

verzi poznajo velika razpoloženjska nihanja  med sreĉo in nesreĉo, ljubeznijo in 

osamljenostjo, žalostjo in veseljem, nobeden od njih pa ne pozna otrplih, 

pasivnih stanj ali celo resignacije, njihova temeljna iskra ostaja elementarni 

vitalizem, vera v moĉ besede, ljubezni in upanja. Z melodiĉnostjo verzov mlade 

pesnice Popkov literature še ne hodijo povsem skladno z roko v roki, misli jim 

ne pojejo vedno v pravilnem ritmu, spevnem verzu ali v pravilnih rimah, toda 

njihove besede, ki so naše in vsakogaršnje, si prav tako kot Pavĉkove želijo biti 

»soĉne in zvoĉne in vsemogoĉne«. Niti ni tako slabo za zaĉetek. Škoda le, da 

danes tu z nami ni Prešerna, da bi še on malce pokomentiral  Popke literature. A 

nekako se mi zdi, da mu niĉ od tega, o ĉemer sem in smo razmišljale danes, ne 

bi bilo tuje.  

 

Jerneja Jezernik, 8. februarja 2012 

 

 

 

 

 


