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P R O B L E M  V O L KO D L A K A

Saši se je za trenutek zazdelo: tale pomečkani ZIL se bo pa 
ja ustavil – tovornjak je bil tako zelo star, razškatlan in zrel 
za odpad, da bi se moral ustaviti, in sicer po istem zakonu, 
po katerem se v starčkih in starkah, ki so bili prej grobi in 
ravnodušni, pred smrtjo zbudita pozornost in ustrežljivost, 
le da se je zdaj ta zakon nanašal na svet motornih vozil. Pa 
se sploh ni ustavil  – medtem ko je s pijano starčevsko ne
sramnostjo pozvanjal z vedrom, ki je viselo ob bencinskem 
rezervoarju, je oddrdral mimo, se trudoma vzpel na hribček, 
na vrhu izpustil nespodoben zmagovit zvok, ki ga je pospre
mil curek modrikasto sivega dima, in se, zdaj že brez zvoka, 
skril za asfaltnim prevalom.

Saša je stopil s ceste, vrgel v travo svoj mali nahrbtnik in 
se usedel nanj – znotraj se je nekaj prepognilo, hrustnilo in 
začutil je hudobno zadovoljstvo, kakršnega ponavadi začuti 

6

človek, ki ga je doletela nesreča in izve, da se je še nekdo ali 
nekaj poleg znašlo v težkih okoliščinah. Saša je že začutil, 
kako težke so njegove današnje okoliščine.

Obstajali sta samo dve možnosti: da še naprej čaka avto, 
ki bi ga vzel s sabo, ali pa se vrne v vas tri kilometre daleč. 
Glede avta je bilo pravzaprav jasno: očitno obstajajo taki 
pre deli države ali take ceste, kjer ni mogoče štopati, ker so 
vsi vozniki, ki vozijo po njih, člani neke tajne bratovščine 
barab, še več, ko stopaš po robu ceste, moraš paziti, da te ne 
bi zalili z blatno vodo iz luže. Cesta od Konkóva do najbližje 
oaze ob železnici – kakšnih petnajst kilometrov v ravni črti – 
je bila prav ena teh začaranih poti. Izmed petih avtov, ki so 
peljali mimo, se ni ustavil niti eden, in če mu neka starajoča 
se ženska z ustnicami, vijoličastimi od šminke, in ganljivo 
frizuro »I still love you« ne bi pokazala fige, potem ko je 
roko iztegnila daleč skoz okno rdeče nive, bi lahko pomislil, 
da je postal neviden. Obstajalo je še upanje na voznika, ki 
so ga obljubljali številni časopisi in filmi: voznik se bo vso 
pot molče zaziral na cesto skoz prašno vetrobransko steklo 
tovornjaka, potem pa s kratkim odkimom zavrnil denar (in 
nenadoma zagledaš fotografijo nad volanom, na kateri je 
nekaj fantov v desantni uniformi na ozadju oddaljenih gor), 
toda ko je šklopotajoči tovornjak odpeljal mimo, je umrlo 
tudi to upanje.

Saša je pogledal na uro – bilo je dvajset čez devet. Kmalu 
se bo stemnilo, je pomislil, poglej no, v kakšno godljo sem 
se spravil … Razgledal se je – po stotih metrih razgrapane 
površine (mikroskopski hribčki, redki grmi ter preveč visoka 
in sočna trava, ki te je napeljevala na misel, da je pod njo 
močvirje) se je začenjal redek gozd, ki pa je bil videti nekako 
nezdrav, tako kot potomstvo alkoholika. Tudi sicer je bilo 
rastlinje naokoli čudno. Vse, kar je bilo višje od cvetlic in 
tra ve, je raslo mučno, z naporom, in čeprav je na zad nje do
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se g lo pravo velikost, je ostal vtis, da je zraslo, potem ko se 
je ustrašilo nekega kričanja, v nasprotnem primeru bi se 
še naprej plazilo po tleh kot lišaj. Ti kraji so bili ne kako ne
prijetni, težki in puščobni, kot da bi jih pripravili za iz bris 
z obličja zemlje, čeprav, je pomislil Saša, če zemlja že ima 
obličje, ga ima gotovo kje drugje. Ni naključje, da je bila 
izmed treh vasi, ki jih je videl danes, samo ena videti bolj ali 
manj resnična, in sicer prav zadnja, Konkovo, preostali pa sta 
bili zapuščeni, in samo v nekaj hišicah je še nekdo preživljal 
svoje zadnje dni. Prazne hiše so bolj spominjale na razstavo 
etnografskega muzeja kot pa na človeška bivališča.

Celo Konkovo, na katerega sta opozarjala mavčni stražar 
ob cesti in napis »Mičúrinov kolhoz«, je bilo videti kot člo
veška naselbina samo v primerjavi s popolno zapuščenostjo 
sosednjih vasi, ki nista imeli več imen. Čeprav je bila v Kon
kovu trgovina, čeprav je tam v vetru plahutal plakat, na kate
rem je bilo z zeleno barvo v gvašu napisano ime francoskega 
avantgardnega filma, nekje za hišami pa je drdral traktor, je 
bilo neprijetno. Na ulicah ni bilo ljudi – mimo je šla samo 
starka v črnem, ki se je ob pogledu na Saševo havajsko sraj
co, prekrito z raznobarvnimi magičnimi simboli, na hitro 
pokrižala, pa še deček z očali in nakupovalno vrečico v roki 
se je peljal mimo na kolesu. Kolo je bilo zanj preveliko, tako 
da ni mogel sedeti in je poganjal stoje, kot da bi tekel nad 
težkim rjastim okvirjem. Preostali prebivalci, če so sploh 
ob stajali, so bili v hišah.

To pot si je predstavljal čisto drugače: izkrcal se bo z majh
nega rečnega parnika s ploskim dnom, prišel do vasi, kjer 
na zavalinkah*  – Saša ni vedel, kaj je zavalinka, in si jo je 

* Zaválinka  – nasip ali zidec okrog kmečke hiše, ki preprečuje zmrzovanje. (Op. 
prev.)



Ana Pepelnik, Tehno
LUD Šerpa, 2017

Leva in desna stran ustvarita vtis prezrcaljenosti. Med njima se od-
pre neulovljivi prostor, ki ga naseljuje tudi (ta) poezija. Brez serifna 
črkovna vrsta z različnimi rezi poudari kontraste, oglatost črk se 
spogleduje z naslovom. Postavitev poudari nalomljenost in ustvari 
iluzijo prostorskih presečišč.



Gogolj, Bulgakov
Tri drame
LUD Šerpa, 2014

Več avtorjev, več vsebine, več strani za naslov in kazalo. Razprtost, 
dramatičnost, prostorskost. Negativni prostor, izstopajoča imena. V 
besedilu kombinacija serifne in brezserifne črkovne vrste, imena v 
kapitelkah in nekoliko krepkejšem rezu, zamiki, ki signalizirajo dol-
žino posamezne replike.
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Gertrude Stein
Uporabno znanje
LUD Šerpa, 2014

Kontrastna tipografija, eksperimentalna postavitev, ki sledi jezikov-
ni drznosti.



Lev Nikolajevič Tolstoj
Hudič, Kreutzerjeva sonata
LUD Šerpa, 2015

Kontrastna tipografija, igra z zamiki in vtis globine, ki ga ustvari 
sopostavitev dveh semantičnih rezin (imena/naslovi). Sodobna inter-
pretacija postavitve rimskih številk poglavij, ki so vedno postavljene 
bliže zunanjemu robu.



Oceani, 2017 • Treš, 2021 • Quincas Borba, 2021 • Tehno, 2017
vse LUD Šerpa

Primeri notranjih naslovnic in ščitnih listov. V mnogih primerih 
oboje korespondira in ponudi prvo interpretacijo vsebine. Oceani – 
globina, prostranstvo in valovanje; Treš: stiska, stisnjenost, ki stre. 



Bruno Subiotto
Modri svet
2018

Krepka, odločna brezserifna črkovna vrsta za naslov knjige pokoj-
nega rokerja. Črta, ki razdeli prostor, razmejuje med življenjem in 
smrtjo, loči tukaj od tam. Posamezna poglavja – dnevniški zapiski – so 
točke na časovni premici, točke v zgodovini, vidne tudi na zunanjem 
robu, kjer ustvarijo neponovljivi vzorec nekega življenja.



Različni primeri 
postavitve teksta, 
zagotavljanje čit-
ljivosti s primerno 
globino in dolžino 
vrstice, serifne 
črkovne vrste, 
kapitelke, udobni 
robovi.
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koreninske grude. September lovi ravnotežje na neravnem 
vrtnem zidu, zobe ima stisnjene v nekaj, kar bi bilo lahko 
ali ne bi moglo biti režanje. Okna zastrta z odsevom nje
nega telesa in za njim mojega obraza, z očesnimi jamicami 
kakor votlinami, in za njim najine mame, ki se izčrpana 
naslanja na havbo.

Beli zidovi hiše so oblateni z odtisi dlani in povešeni, 
zgornje nadstropje pogreznjeno proti tlom kakor ob pesti 
ukrivljena dlan. Ob zidu nagrmaden gradbeni oder, odlom
ljene strešne ploščice razsute po cesti. Sežem po Septem
berini roki, sprašujem se, ali bi v njeno kožo lahko zasadila 
zobe in preko stika ugotovila, o čem razmišlja. Včasih 
lahko. Ne z veliko gotovostjo, marveč s topim brnenjem 
zavedanja. Kakor ko mama v različnih sobah prižge radie, 
ampak drug za drugim čisto malo zaostajajo, in lahko stojiš 
med njimi na hodniku in jih slišiš odmevati; vendar odvihra 
stran, krakajoča kot sraka.

V žepu pobrskam za robčkom, se useknem. Sonce se je 
pravkar začelo spuščati, pa mi vseeno žge gola ramena. V 
mojem žepu so pastile proti kašlju, puhasto mehke. Eno 
posesam v svoje lice.

Na zidu hiše visi znak, prekrit z umazanijo. Z robčkom 
ga brišem, dokler ne preberem besed: HIŠA UMIRITVE. 
Nikoli prej nismo živeli v hiši z imenom. Nikoli živeli v hiši, 
ki izgleda kakor ta: obžrta, pokrivljena, pomazana čez in 
čez. Septemberino telo se vrti. Petkrat hitro zaprem oči, da 
ne bi padla, in če že bi, da bi pristala kot mačka. 

Ozrem se za mamo. Odriva se od avtomobila; izgleda, 
kot da ji je telo preveč za nositi. Takšna je, molčečna ali 
tiha, vse odkar se je zgodilo tisto v šoli. V oxfordski hiši 
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no piješ kri, in ko boš umrl, se bo vnovič poročila in si 
našla veliko boljšega moža. Naglas pa sem dejal: »Aha, a 
tako, mogoče pa se boste te dni zglasili pri meni, gospod 
pastor, da pogledava, kje škripa.« Toda pastor je imel na 
zalogi še kup velepomembnih tem: ta vročina je vendar 
čis to nenaravna, kako neumno, da hočejo na tistem ma
lem otočku zgraditi velik parlament, tudi moja žena ni 
čisto zdrava. 

Naposled je odnesel pete, jaz pa sem nadaljeval svo jo 
pot. Prišel sem v staro mestno jedro, se vzpel po ulici 
Storkyrkobrinken in zavil v ozke uličice. V tesnih špra
njah med hišami se je stiskal soparen somrak in ob zido
vih so ležale svojstvene sence, sence, kakršnih nikoli ne 
uzrem v naših četrtih. 

– – – Gospa Gregorius. Pred nekaj dnevi me je obiska
la, a sila nenavadno. Prišla je v ordinacijo; dobro sem 
videl, kdaj je prišla in da je prišla zgodaj, vendar je čakala 
vse do zadnjega in spuščala naprej druge, ki so prihajali 
za njo. Nazadnje je vendarle vstopila. Zardevala je in 
jecljala. Naposled je izdavila, da jo boli grlo. Sicer pa je 
zdaj že bolje. »Jutri se vrnem,« je rekla, »zdajle se mi 
strašno mudi  …«

Še vedno se ni vrnila. 
Iz uličic sem prišel na Skeppsbron, Ladijski most. Nad 

otokom Skeppsholmen je lebdela luna, limonovo rume
na sredi modrine. Toda vsa lahkotnost in spokojnost sta 
me zapustili, srečanje z duhovnikom ju je uničilo. Da 
morejo tlačiti zemljo taki ljudje! Kdo ne pomni starega 
problema, ki tolikokrat vznikne v pogovoru, kadar za
seda ob kavarniški mizici nekaj revežev: če bi lahko ubil 
kitajskega mandarina že zgolj s pritiskom na gumb v 
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vrnil sem se  s prvega potovanja po Evropi, na katerem 
sem spal po parkih in železniških postajah, jedel pod mo
stovi in na mestnih klopeh, se v času, ko je pank že mejil 
na new wave, ljubil z Jugoslovanko v Sohu in v Firencah 
spoznal Argentinko z evropsko oblikovanimi nogami, ki 
se je morala vrniti v svoje rojstno mesto in se poročiti s 
policajem, navdušenim pripadnikom vojaške diktature v 
svoji deželi.

Potoval sem skupaj z Grki, Filipinci, Hrvati, Italijani, 
Turki in Argentinci, se z vsemi držal za roke in pil iz istih 
steklenic, kadil iste cigarete. Porušil sem ogrado doma, 
soseske, države, svojega kontinenta, oborožen z rumenim 
nahrbtnikom, ki je bil bolj kot medcelinskim potovanjem 
namenjen taborniškim poletnim kampom.

Iz zaprtosti sveta, v kateri sem preživel večji del svojega 
otroštva, me je vrgel testosteron, ki me je pahnil v seks, 
ekstremne situacije, pretepe. Bil sem Janez Neustrašni, ki 
je zavil za vsak vogal, bil sem Aleksander Makedonski, ki 
je iz daljav v nosnicah čutil Ganges, bil sem Pancho Villa 
na hrbtu kobile Sedem milj, ki je z revolverjem v roki vko
rakal v Columbus v Novi Mehiki. Bil sem kot omamljen; 
svet pred mojimi očmi je razpadal na tisoče koščkov in jaz 
sem s pestmi udarjal po mizi.

Potrebnih je bilo kar nekaj let, preden sem ugotovil, da 
mi je družinsko ozemlje, iz katerega me je iztrgal ta im
pulz, omogočalo, da sem nasilje v areni do tistega trenutka 
pravzaprav gledal iz oddaljenih tribun; mislim na brutal
no nasilje, ne zgolj pretepov na poti iz šole ali ravsanja na 
igrišču za nogomet; naslednjih trideset let sem preživel 
tako, da sem ga opazoval iz zasede in se občasno tudi sam 
zapletel v njegove niti.
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Viktor Pelevin
Rumena puščica
LUD Šerpa, 2019

Nagnjenost črk v levo in v desno sugerira hitrost, dinamičnost, švist 
puščice, čas se raztegne, puščica švigne.

V I K T O R 

P E L E V I N

R U M E N A

P U Š Č I C A

Prevedel 
B O R U T  K R A Š E V E C

V I K T O R  P E L E V I N

R U M E N A  P U Š Č I C A
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se g lo pravo velikost, je ostal vtis, da je zraslo, potem ko se 
je ustrašilo nekega kričanja, v nasprotnem primeru bi se 
še naprej plazilo po tleh kot lišaj. Ti kraji so bili ne kako ne
prijetni, težki in puščobni, kot da bi jih pripravili za iz bris 
z obličja zemlje, čeprav, je pomislil Saša, če zemlja že ima 
obličje, ga ima gotovo kje drugje. Ni naključje, da je bila 
izmed treh vasi, ki jih je videl danes, samo ena videti bolj ali 
manj resnična, in sicer prav zadnja, Konkovo, preostali pa sta 
bili zapuščeni, in samo v nekaj hišicah je še nekdo preživljal 
svoje zadnje dni. Prazne hiše so bolj spominjale na razstavo 
etnografskega muzeja kot pa na človeška bivališča.

Celo Konkovo, na katerega sta opozarjala mavčni stražar 
ob cesti in napis »Mičúrinov kolhoz«, je bilo videti kot člo
veška naselbina samo v primerjavi s popolno zapuščenostjo 
sosednjih vasi, ki nista imeli več imen. Čeprav je bila v Kon
kovu trgovina, čeprav je tam v vetru plahutal plakat, na kate
rem je bilo z zeleno barvo v gvašu napisano ime francoskega 
avantgardnega filma, nekje za hišami pa je drdral traktor, je 
bilo neprijetno. Na ulicah ni bilo ljudi – mimo je šla samo 
starka v črnem, ki se je ob pogledu na Saševo havajsko sraj
co, prekrito z raznobarvnimi magičnimi simboli, na hitro 
pokrižala, pa še deček z očali in nakupovalno vrečico v roki 
se je peljal mimo na kolesu. Kolo je bilo zanj preveliko, tako 
da ni mogel sedeti in je poganjal stoje, kot da bi tekel nad 
težkim rjastim okvirjem. Preostali prebivalci, če so sploh 
ob stajali, so bili v hišah.

To pot si je predstavljal čisto drugače: izkrcal se bo z majh
nega rečnega parnika s ploskim dnom, prišel do vasi, kjer 
na zavalinkah*  – Saša ni vedel, kaj je zavalinka, in si jo je 

* Zaválinka  – nasip ali zidec okrog kmečke hiše, ki preprečuje zmrzovanje. (Op. 
prev.)
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P R O B L E M  V O L KO D L A K A

Saši se je za trenutek zazdelo: tale pomečkani ZIL se bo pa 
ja ustavil – tovornjak je bil tako zelo star, razškatlan in zrel 
za odpad, da bi se moral ustaviti, in sicer po istem zakonu, 
po katerem se v starčkih in starkah, ki so bili prej grobi in 
ravnodušni, pred smrtjo zbudita pozornost in ustrežljivost, 
le da se je zdaj ta zakon nanašal na svet motornih vozil. Pa 
se sploh ni ustavil  – medtem ko je s pijano starčevsko ne
sramnostjo pozvanjal z vedrom, ki je viselo ob bencinskem 
rezervoarju, je oddrdral mimo, se trudoma vzpel na hribček, 
na vrhu izpustil nespodoben zmagovit zvok, ki ga je pospre
mil curek modrikasto sivega dima, in se, zdaj že brez zvoka, 
skril za asfaltnim prevalom.

Saša je stopil s ceste, vrgel v travo svoj mali nahrbtnik in 
se usedel nanj – znotraj se je nekaj prepognilo, hrustnilo in 
začutil je hudobno zadovoljstvo, kakršnega ponavadi začuti 



čučnik,  pepelnik, podlogar, škrjanec
Pesmi Štirih
LUD Šerpa, 2019

Štirje avtorji, štiri stranice pravokotnika. Črni kvadratki so lepilo 
in distančniki. Negativni prostor povezuje in razločuje. Globina in 
prostor, skozi katerega pogledaš v poezijo.
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Delavnica, polna nereda
Zavod Lab Laar, 2014

Večji format, zbornik prispevkov in portretov sodobnih rokodelcev. 
Postavitev zagotavlja čitljivost in ustvarja dinamična razmerja med 
tekstom in belino.

 40 | janez Bogataj

izrazito negotova oz. usmerjena v postopno odmiranje. Prav pri zgornji navedbi 
cesarjeve odredbe ne gre le za obujanje zgodovinskega spomina, ampak predvsem 
za zanimiv primer »družbene skrbi«, ki ga je namenjala rokodelskim dejavnostim 
kot delu državne ekononomije. Rokodelske dejavnosti oz. panoge niso bile le neka 
nostalgija tedanjega časa, ampak so pomembno pomagale rezati vsakdanji kruh 
številnim prebivalcem posameznih predelov v naši deželi. Cesarjeva odredba 
opozarja vse kasnejše, torej tudi sodobne oblasti, da kaže rokodelskim panogam 
in njihovim nosilcem namenjati posebno pozornost in skrb. Prav v sodobnosti 
se v zvezi z načrtovanimi in novimi razmerji v Evropi in svetu ponujajo številne 
lastnosti in posebnosti t. i. tradicionalnih ali sodobnih rokodelskih panog. Med 
njimi je gotovo oblikovanje berljive identitete ali istovetnosti na prvem mestu. 
Njihova krajevna določljivost je namreč med tistimi lastnostmi, ki jih je večina 
sodobnih serijskih, pretežno globalnih izdelkov že popolnoma izgubila ali pa 
vsaj zanemarila. Ohranjevanje in nadgrajevanje lokalne različnosti, torej poseb
nosti, je v svetu ena temeljnih nalog in izziv ustvarjanju. Pri tem gre za različne 
naslonitve ali celo interpretacije, tako v smislu tehnologij, kot tudi v iskanju oseb
nega izraznega sloga. Odsotnost tega pogleda je pogosta takrat, ko se poskušajo 
posamezni rokodelci le približati rokodelcem v različnih drugih okoljih sveta 
oz. njihovim delom. To je značilno tudi za sodobna rokodelska prizadevanja v 
Sloveniji, ki bi jih lahko razdelili v dve skupini: prva zasleduje in išče rešitve v 
okviru ohranjevanja in predvsem nadgrajevanja osebnih, lokalnih in regionalnih 
razpoznavnosti, druga pa je vpeta v globalne ustvarjalne procese in poskuša biti 
tehnološko, estetsko in kakovostno kar najbolj globalno primerljiva. Krajevna do
ločljivost je zelo pomembno povezana tudi s krajevnimi in regionalnimi gradivi. V 
svetu danes močno poudarjajo prav to lastnost rokodelskih panog, ki pomembno 
sooblikuje prizadevanja za sonaravni in vzdržni razvoj.

2. 

Danes se razmeroma počasi, kar je splošno značilno za Slovenijo, vračamo tudi 
na terminološkem področju k nekdanjemu izrazu rokodelstvo. Od leta 1977 se je 
za to področje začelo uporabljati najprej besedno zvezo domače in umetne obrti. 
Slednjo skupino obrtnih dejavnosti smo v osemdesetih letih 20. stoletja zamenjali 
z ustreznejšim izrazom umetnostne obrti. Tudi nekaj skromne zakonodaje s tega 
področja je uporabljalo in še uporablja to zvezo, ki pa je zastarela in neuporabna 
ter se navezuje na razmere v teh panogah v 18. in 19. stoletju. Poimenovanje ro
kodelstvo je bilo izrinjeno iz uporabe in s tem tudi primernega prevajanja v druge 
svetovne jezike predvsem zaradi ideoloških pogledov po koncu druge svetovne 
vojne. Besedna zveza domače in umetnostne obrti je popolnoma neprimerljiva 
s terminologijo v drugih jezikih, predvsem pa ima tudi kar nekaj negativnih po
sledic za razumevanje vloge in poslanstva izdelovalcev. Skupino izdelovalcev 
označuje namreč zelo pestra paleta, tako glede na njihovo starost, izobrazbo, 

delavnica polna nareda BOOK.indb   40 9. 05. 14   10:01

Kazalo

Predgovor 9

V iskanju rešitev 15
Maja Korun Hočevar

Lokalno ustvarjanje, ustvarjanje lokalnosti 25
Blaž Bajič

»Rokodelstvo je gotovo jelstvo!« 39
prof. dr. Janez Bogataj

Portreti rokodelcev  52
Valentina Vovk

Fotografije: Maj Pavček

delavnica polna nareda BOOK.indb   6 9. 05. 14   10:01

 roKodelstvo je gotovo jelstvo | 41

status, stopnjo nadarjenosti, ustvarjalnosti idr. Tako posamezniki ob skromnem 
začetnem obvladovanju veščin in tehnologij pogosto kaj hitro postajajo »umetni
ki« oziroma se razglašajo zanje. Biti rokodelec seveda danes ne pomeni to, kar je 
pomenilo prva desetletja po koncu druge svetovne vojne, ko je bila to oznaka za 
vse tiste, ki so zaradi različnih vzrokov ostajali doma in jim ni uspelo pridobiti 
prostorov za proizvodnimi trakovi velikih tovarn, ki pa jih danes ni več(!). Beseda 
rokodelec, rokodelstvo ima danes popolnoma žlahten, ustvarjalni pomen. Ozna
čuje posameznika, skupino ali dejavnost, ki odkriva, načrtuje in ustvarja različne 
kakovosti s svojimi rokami, čeprav tudi s sodobnimi orodji, napravami, tudi raču
nalnikom. Rokodelec in rokodelstvo je okvir vsega ustvarjalnega prizadevanja: od 
popolnoma enostavnih tehnoloških postopkov z naravnimi gradivi do zahtevnih, 
avtorskih, umetniških rešitev. Tako razumejo danes te zadeve tudi v svetu, kjer 
je najbolj poznana zveza Art & Craft, tudi Handcraft ali Designled Art & Craft, v 
nemščini Handwerk, tudi Kunst Handwerk itn. 

Edino področje rokodelskega prizadevanja v Sloveniji, ki je sledilo in sledi pravim 
terminološkim opredelitvam, je ocenjevanje in označevanje kakovostnih rokodel
skih izdelkov, za kar ima zasluge Obrtnopodjetniška zbornica Slovenije. Sistem je 
bil deležen že tudi mednarodne pozornosti in pohval, na kar pa doma v Sloveniji 
seveda skoraj ni bilo opozorjeno. To seveda ne preseneča ob dejstvu, kaj in kakšni 
»uspehi« so predmet dnevnega zanimanja v naši državi. Označevanje rokodelskih 
izdelkov z obešankami in nalepnicami temelji od l. 1993 na ocenjevalnem sistemu, 
ki omogoča izdelovalcem, da svoje izdelke postavijo v presojo strokovnjakom. 
Vrednotenje izdelkov pomeni torej razmejevanje med kakovostjo in povprečjem, 
lahko rečem tudi kičem, in predvsem usmerjanje iskanj, ki so še na poti k ustvarja
nju vrhunskih rokodelskih stvaritev. Izbrani, torej s strani strokovne komisije pri 
Obrtnopodjetniški zbornici Slovenije potrjeni izdelki, so s svojimi nalepnicami in 
obešankami »Rokodelstvo Art & Craft Slovenija« postali razpoznavno znamenje 
kakovostne rokodelske ponudbe. Vedno več kupcev vodi pri nakupu znak, ki je 
hkrati garancija vsestranske kakovosti izdelkov, njihove tehnološke, likovne, 
estetske, funkcionalne in celostne pojavnosti. Najprej sta bila v uporabi ločena 
znaka za domače in umetnostne obrti, po desetih letih pa je bil izdelan enoten 
znak za označevanje, ki temelji tudi na sodobni terminologiji oziroma se v bistvu 
vrača k stari in predvsem pravilni. Ob tem naj pripomnim, da nekatere evropske 
države že imajo razvejano ponudbo izdelkov, ki so enotno označeni, še več pa je 
takih, ki si poskušajo sistem za tako označevanje šele postaviti. Zato je bil tudi v 
mednarodni strokovni javnosti slovenski model vrednotenja in označevanja že 
večkrat deležen ustrezne pozornosti. Morda je del naše splošne neambicioznosti 
v mednarodnih okvirih tudi v tem, da preverjenega in uporabljanega sistema 
nismo znali ponuditi svetovni (evropski) skupnosti, ki sicer v posameznih razvitih 
državah namenja veliko pozornost prav rokodelskim dejavnostim in njihovim no
silcem. Znak »Rokodelstvo Art & Craft Slovenija« nadgrajuje in utrjuje »tradicijo« 
razpoznavnosti naše ustvarjalnosti, njeno kakovost, bogastvo idej, sporočila na
ravnih gradiv, žlahtnosti medsebojnih komunikacij, ki jih posamezni izdelki lahko 
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 »Rokodelstvo  
je gotovo  
jelstvo!«*

Rokodelstvo – med kulturno dediščino  
in sodobnimi ustvarjalnostmi! Do kdaj še?

PROF. DR. JANEZ BOGATAJ

1.

Davnega 23. oktobra 1492 je cesar Friderik III. izdal posebno odredbo, v kateri 
je podrobno navedel, s čim lahko kmetje na Kranjskem trgujejo. Poleg platna, 
sukna, olja, masla in živine je navedel tudi lesene predmete, ki jih kmetje izde
lujejo sami doma, ter leskove obroče in smrekove obode. S to odredbo je cesar 
uzakonil prosto trgovanje z izdelki lesne galanterije ali »suhe robe«. Odredbo so 
s pridom izrabili prebivalci ribniške doline in kočevskega, kjer je bilo izdelovanje 
suhorobarskih izdelkov tudi najbolj razširjeno. Tudi v naslednjih stoletjih, ko so 
to odredbo iz 15. stoletja še dopolnjevali, nihče prebivalcem navedenih območij ni 
kratil od cesarja pridobljenih pravic, in izdelovanje je doseglo izreden obseg. Tako 
so Ribničani pred začetkom druge svetovne vojne izdelovali kar 385 različnih iz
delkov suhe robe. Danes se je primarno izdelovanje lesnih galanterijskih izdelkov 
močno zmanjšalo, dejavnost pa je vpeta v nove tržne pristope. Tudi sam izraz suha 
roba je postal zastarel in zlasti za mlade, morebitne prihodnje rokodelce ne deluje 
stimulativno. Navedeno je zelo poučen primer za celotno rokodelsko prizadevanje 
v sodobni Sloveniji in opozarja, da tudi na tem ustvarjalnem področju prihaja do 
sprememb. Kdor jim ne sledi, seveda zaostane. Če temu vprašanju tudi država ne 
nameni ustrezne pozornosti, stimulacij in še česa, je stanje lahko le zaskrbljujoče, 
ekonomska, socialna in tudi psihična prihodnost izdelovalcev oz. rokodelcev pa 

* Slovenski pregovor
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Jasna hierarhija, ki jo ustvarja kombinacija črkovnih vrst, barv in 
velikosti. V ozadju čvrsta mreža, ki pa vseeno omogoča variacije in 
dinamiko pri umestitvi fotografij.

60

MARKO DRPIĆ
tipoRenesansa
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Ena izmed pomembnejših Markovih lju-
bezni je kaligrafija, ki ji logično sledijo 
še druge strasti, kot so tipografija in 
klesanje kamna ter že omenjeno zbira-

nje starih tiskarskih strojev in opreme. 
tipoRenesansa je ime, ki si ga je izmislil 

Markov prijatelj Tomato Košir. Ta skovanka iz 
besed tipografija in renesansa je obenem be-
seda, ki najbolje opisuje Markovo početje. Črke 
oziroma tipografijo uporablja na vse mogoče 
načine, ves čas raziskuje in išče nove možnosti 
kreativnosti, ljuba so mu tudi povezovanja z 
drugimi zanimivimi ustvarjalci in tehnikami. Je 
pa Marko tudi neke vrste renesančni, univerzal-
ni človek, sam temu pravi, da ima – oziroma je 
imel – več vzporednih življenj.

Pa pojdimo po vrsti: najprej je hodil na sred-
njo strojno šolo, kjer se je izpilil v tehničnem 

risanju in pisanju. Sledila je logična izbira, Fakulteta za strojništvo, 
ki pa jo je kmalu zapustil, saj je ugotovil, da je v sosednji stavbi, na 
Filozofski fakulteti, bolj zanimivo. Vpisal se je na študij jezikoslovja in se 
učil vseh mogočih jezikov, ob tem pa veliko potoval. Ko je nekoč štopal 
iz Bruslja proti domu, mu je ustavil gospod v rdeči katrci, ki je pozneje 
postal njegov učitelj kaligrafije. To je bil gospod Kristoffel Boudens, ki 
izhaja iz priznane družine kaligrafov in tipografov. V njegovem ateljeju 
v Antwerpnu je Marko preživel dobro leto svojega življenja, nakar se je 
vrnil v domovino in kakšno leto trdo delal pri kamnoseškem mojstru 
Borisu Udovču v Naklem pri Kranju. Pravi, da je bilo delo težko, vendar se 
je veliko naučil, saj je mojster sprejemal tudi takšna naročila, ki jih drugi 

Marko Drpić je nadvse artikuliran sogovornik, predvsem pa srečen človek. To se opazi 
v očeh, pa tudi po tem, s kakšno strastjo govori o tem, kar počne. Srečen je tudi zato, 
ker mu je uspelo priti do čudovitega delovnega prostora, kjer so zdaj varno spravljeni 
objekti njegove zbirateljske strasti: stari tiskarski stroji, knjige ter omare in predalniki s 
tisočeri svinčenih črk. Njegov studio oziroma tiskarno za visoki tisk in prodajalno boste 
našli na Križevniški ulici 16 v Ljubljani. Tam se tiskajo vizitke in razglednice, oblikujejo se 
letaki, pišejo se vabila na poroke, snujejo se novi projekti, izvaja pa se tudi pedagoško 
delo. Marko svoje znanje na kaligrafskih in tiskarskih delavnicah prenaša na otroke, 
mladino in študente. Skratka na vse, ki jih to zanima.
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niso zmogli. Sicer pa se je klesanja črk v kamen učil že v Antwerpnu, še 
prej pa od svojega očeta, ki je prav tako kamnosek, po poreklu z Brača.

Potem se je vpisal na študij umetnostne zgodovine in bibliotekarstva. 
Spet nazaj na Filozofsko. Po študiju je kot bibliotekar delal v Slovenskem 
etnografskem muzeju v Ljubljani. Zanimala ga je informatika, zato je 
ob delu vpisal še magistrski študij na to temo. Podiplomskega študija 
ni zaključil, saj je bil preveč kompleksen in bi mu vzel preveč časa, 
njega pa je spet vleklo med črke in tiskarske barve. Vonj tiskarskega 
črnila ga je do te mere zasvojil, da se je odločil zapustiti varnost redne 
zaposlitve in se podal med tako imenovane samostojce. Čeprav bi bila 
varna služba – še posebej v informatiki – finančno bolj perspektivna, 
Marko svoje odločitve ne obžaluje. Njegov tiskarski studio je vsako leto 
bolj prepoznaven, k čemur je v veliki meri pripomogel tudi Festival črk, 
ki ga je z veliko navdušenja in predanosti, trdim delom in nenazadnje 
z lastnimi sredstvi organiziral že dvakrat. Novih ustvarjalnih načrtov in 
projektov ima Marko na zalogi še veliko in zdi se, da se je v Ljubljani zdaj 
že dodobra zakoreninil, zato se ni bati, da bi ga njegova avanturistična 
žilica spet kam odpeljala.
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Antologija tesnobe
LUD Literatura, 2016

Primer antologije z več avtorji. Za lažjo orientacijo so imena v 
glavi.

30 uroŠ Zupan

da se ne dogaja nič, da samo leži na vročem 
pesku in plava v raztegljivem in prožnem oblaku, 
ki so mu ga spustili v žilo in se je v hipu naselil 
v njegovi glavi, jo vzel za talko. 

In glava je bila rada njegova talka. 
Glava bi rada za vedno ostala njegova talka.

Zvečer se je okrog stavbe začel ovijati mrak 
in v njegovo telo vračati resničnost. 
Plazila se je od hrbtenice proti nožnim prstom. 
Najprej ga je nagovorila z bolečino, 
ki se je zavrtinčila na trebuhu, potem še z vsemi 
ostalimi znamenji: premikanjem mišic in kolenskih čaš 
in čez ure tudi s sposobnostjo izpolnjevanja ukazov, 
ki jih je glava popoldne zaman pošiljala nožnim prstom.

Kar si je želel, je bilo spati – biti nenavzoč;
z veliko jasnostjo ponovno videti svojega očeta, kako se po
dolgotrajnem ležanju v bolnici zopet postavi na noge
in se spremeni v majhnega otroka,
ki žari v popolni sreči,
videti sina, ki mu končno uspe obmirovati,
in videti hčerko,
ki jo čuva volneni angel,
in ženo, ki jo pokrije sredi noči,
ne da bi zbudila sebe, angela ali njo.

Zdaj res ni več nobene potrebe po umiku.
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Pritisk
jasMin B. Frelih

Pred dvema letoma, 15. aprila 2013, sta brata Carnajev med gle
dalce ob zaključni ravnini Bostonskega maratona podtaknila doma 
narejeni bombi. Eno tik pod slovensko zastavo. Bombi – smodnik, 
izluščen iz povsem vsakdanjih pirotehničnih naprav, v loncih na 
pritisk – sta s prenosnim telefonom sprožila na daljavo in po
končala tri osebe (29letno poslovodjo restavracije, 23letnega 
kitajskega diplomanta Univerze v Bostonu in 8letnega dečka, 
domačina) ter ranila 264 ljudi, od tega vsaj 30 huje. 

Vest o eksplozijah se je po spletu razširila v trenutku, in sam 
sem celotno tragedijo spremljal doma, za računalnikom, skupaj s 
stotisoči drugih državljanov interneta na spletni skupnosti Reddit. 
Brali smo zapise očividcev s Twitterja, poslušali policijske radie, 
prečesavali slike z dogodka in z navalom pozornosti onemogočili 
vsaj nekaj spletnih kamer, ki so takrat oddajale s prizorišča. Najbrž 
se mi za tovrstno morbidno radovednost ne bi bilo treba posebej 
opravičevati – mediji dobro vedo, kako zelo ljudje cenijo podobe 
katastrof –, pa vendar je opravičilo skorajda na mestu. Resničnost 
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bi se hoteli znebiti grenkega priokusa prejšnje zmote in vsem do
kazati vsaj to, da noben drug medij ne seže do kolen radovednosti 
tehnološko opolnomočene množice, je internet dobesedno žarel 
z energijo, ki je iz dejanj dveh zločincev napravila spektakel brez 
primere. Ni nam bilo nerodno, da krademo adrenalin policistom, 
ki so po Bostonu križarili z oklepnimi vozili, nikomur se ni bilo 
treba opravičevati, da se skorajda navdušujemo nad nečim, kar 
je uničilo prihodnost toliko družin, ali da nas veliko hujše trage
dije z drugih koncev sveta običajno komajda ganejo, ker niso tako 
spletu prijazne, in nihče se ni vprašal, kaj je z nami pravzaprav 
narobe, da nas tako zelo privlači bolečina drugih. Nič od tega ni 
bilo pomembno. Dogodek je bil v teku, in mi, vsak v svoji sobi, s 
krvavimi očmi na zaslonu in tresočim prstom na miški, smo bili 
zraven.

*

Tistega aprila sem bral DeLillov roman Libra, karakterno študijo 
Leeja Harveyja Oswalda, Kennedyjevega domnevnega atentator
ja, zavito v mehko konspiratorno meditacijo o zgodovini, njeni 
nepredstavljivi kompleksnosti in vlogi posameznika v njej. Ro
man jasno prikaže nezmožnost, da bi katerikoli dogodek zares 
razumeli – na neki točki se moramo zanesti na plastiko jezika, ki 
bo s pomenom oborožil raznorodne drobce resničnosti, da nam o 
dogodku sporoči določeno predstavo. V romanu se znajde tudi lik 
zgodovinarja, ki ga je Centralna obveščevalna agencija najela, da 
napiše pravo (in seveda tajno) zgodovino atentata, zakopanega 
pod neizmerno količino zbranih podatkov. Preveč jih je, nikoli jim 
ne bo prišel do dna. Ko hočemo nekaj razumeti v celoti, dejstva 
niso naš zaveznik.

Znotraj te kopice namigov, polresnic, slepih ulic razumevanj 
in nakazanih zarot se riše Oswaldov lik, ne kot orodje zgodovine 
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ali kot enodimenzionalna kreatura enega samega motiva, temveč 
preprosto kot človek. DeLillo ga prepričljivo izvije iz statusa zli
kovca, ki je Ameriki povzročil toliko gorja (celo preveč prepričljivo, 
vsaj če gre verjeti besedam nekega senatorja, ki je roman Libra 
označil kar za dejanje civilne nepokorščine), in nam ga predstavi 
z vsemi njegovimi protislovnostmi vred, z njegovo hiperaktivno 
materjo, otroškimi prestopki, ki so se vlekli vse do njegovih vo
jaških let, z ambicijami in voljo in trdo, instinktivno gorečnostjo 
prebijanja svoje osebe iz anonimne intimnosti ven v širni svet.

V spominu mi je ostal citat zgodovinarjevega miselnega toka, 
ko se pred maso podatkov umika v poskus razumevanja človeka, ki 
je v središču njegove pozornosti. »Je tudi sam zdaj postal takšen? 
Zafrustriran, nezmožen premika, vedno opazujoč samega sebe, 
na preži za načini, kako bi navezal stik, kako bi se prebil ven. Po 
Oswaldu se od moških v Ameriki ne zahteva več, da živijo življenje 
tihega obupa. Oddaš vlogo za kreditno kartico, kupiš si pištolo, 
potuješ po mestih, predmestjih in nakupovalnih centrih, anoni
mno, anonimno, in čakaš na priložnost, da ustreliš v prvo puhasto 
prazno slavno faco, samo da bi ljudem sporočil, da je tam zunaj še 
vedno nekdo, ki bere časopise.«

Pozoren bralec najbrž ve, kam to vodi. Pod vtisom izkušnje z 
dogodki po Bostonskem maratonu, ko je na tisoče uporabnikov 
interneta v živo podajalo, izbiralo, preverjalo in ocenjevalo infor
macije, ki so prihajale, in naravnost neverjetne zgodbe, ki je pri tem 
nastajala, sem ob tihem, a vztrajnem DeLillovem prigovarjanju, da 
ni nikogar prepovedano razumeti kot človeka, prišel na idejo, da bi 
napisal kratko zgodbo o dogodku, ki bi jo pripovedoval nekdo zelo 
podoben mlajšemu od bratov, odgovornih za teroristični napad. 
Lotil sem se dela – in takrat so prišle tesnobe.

*
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Čudak in drugi čudaki
LUD Literatura, 2015

Eksperimentalna postavitev, digitalni tisk in risografija, sodelovanje 
z Zoranom Pungerčarjem.

33Včasih sem bila 
tako sita njegove 

prisotnosti, postajala 
je prazna. Vse se je 
vrtelo okoli njega, 

njegov imidž, njegove 
priložnosti, njegova 

stališča, nagnjenja, 
nuje. On, on, on. 

Verjetno se je od mene pričakovalo, da se bom 
prilagodila vlogi poslušalke in strežnice. Morala 
bi stran. Ampak, saj si predstavljate, v sebi nosim 
moralni imperativ: če človek rabi pomoč, mu po-
magaj, in pri njem je šlo za bolezen, grozno bolezen 
na »r«. Ko sem ga videla – kako značilno zanj – z 
elegantno oporno palico, počasi šepajočega, sem 
začutila privrženost in spoštovanje do njegovih 
občutij izgube. Morala sem mu stati ob strani, mu 
vztrajno prinašati doma pripravljene čajne zeli in 
zeliščne tonike. Toda v resnici so bila moja čustva 
ambivalentna. Včasih so se mi zdeli njegovi od 
kofeina rjavkasto obarvani zobje – rekel je, da kava 
pomiri bolečino – zares odbijajoči. 
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Če bi bila ti,  
bi te ljubila

5

Glavna lastnost tune po mojem ni to, 
da je mehka. Ni nekaj, na kar bi človek 
najprej pomislil, če nekdo reče tuna. Ka-
pam z oljem, pobrišem s krpo. Na pultu 
ostane gladka plast. Če bi bila mravlja, bi 
mi na njej spodrsnilo. Kosilo je že in ga je 
veliko. Lahko vzamem repete. ¶

Trije so, dva moška in ženska. Vem, da me gledajo. 
Zdijo se mi zbrana v kotu, njihova telesa. Sedeti 
moram na sredini belega prostora. Z desne zagle-
dam ženske roke v belem lateksu, kako segajo 
v moj kader. Orokavičene mi segajo v usta. A so 
že ven, jih vidiš, sprašujejo noge na keramičnih 
ploščicah. Ne, to je riž pa meso. Veliko je jedla. Ne 
grist. Ne grist, sem rekla. Palčko imate, gristi mo-
rate palčko, pravijo roke v mojih ustih. Ne grist 
cevke. Ne je prijemat. Stiskajte vedro. Z obema ro-
kama se oklepam kovinskega vedra. Orokavičene 
roke mi razklepajo čeljust. Telesa gledajo boj med 
usti in rokami. Meni je prihranjeno. Vse sili ven. 
Dihajte. Ne bruhat. Vse sili ven. Gledajo me. Bru-
hala je. Bruhajte v vedro. Prinesi papir, pobruhala 
se je, pravijo roke in se umikajo. Če ne gledam, ne 
vem, da me gledajo telesa, ki so se umaknila v kot.

12

Brez panike. Nikamor se ne 
mudi. Spijmo še eno rakijo. Bi 
eno cigareto? Fant, steci po ko-
zarčka čaja!

Da letalo zaradi megle nekaj dni ni mog-
lo vzleteti, je bil še najmanjši problem. 
Po tisti noči nekje v hribih Anatolije se 
nisva pustila več tako hitro vreči iz tira. 

Ko bi se morala z letalom vrniti na izhodišče in od tam 
počasi domov, sva obtičala v nekem nesrečnem mestecu ob 
Črnem morju. Kamorkoli si pogledal, je tvoj pogled vedno 
znova zbodlo nekaj, kar je poskušalo prikriti svoj pravi videz: 
hiša s črno fasado je bila v resnici na pol podrt blok z grdo 
izolacijo, betonska ogrodja niso bile stavbe v izgradnji, am-
pak stavbe, ki ne bodo nikoli do konca zgrajene. Žalostni odri 
za veselo otroško igro.

Če zaideš v tiste hribe, te povsod pričaka jagnje-
tina, tako nežna, da jo trgaš kot sladkorno peno. 
V neki vasici sem neprevidno pokukal v nekak-
šno betonsko ali kamnito kaščo. V njej je debela 
mamka, skrita v temo, mesila testo za tisti ploščati 
kruh, lahmacun, ki mu ponekod tako neposrečeno 
pravijo turška pica.

Burek je pa burek, kajne?
Samo da ni pica burek.

Nikoli nisem razumel prerekanja glede domnevno naj-
boljšega bureka, ki je samo iskanje najbolj enakega med 
enakimi. In zakaj se reče jabolčni burek namesto štrudelj. 
Najboljši burek je seveda v Mostah. Seveda. Meni se je zdel 
čisto tak kot povsod drugod. Ko sem nekaj časa stanoval 
pri prijateljici na Vodmatu, sem šel parkrat tja. Če si mlad 
in svoboden, v Ljubljani skoraj nimaš drugega, kot da greš 
ponoči na poti domov mimogrede še na burek.

34

»Kar nadaljuj,« lahkotno nakažem, da 
sem radovedna.

Po nekaj tihih mesecih sem si ga, najinemu te-
žav nemu razmerju navkljub, spet želela videti. 
Bliže ko sem bila kavarni, bolj intenzivna so bila 
pričakovanja. Po navadi sem bila pozna in on je 
bil običajno že tam. Tokrat ni bilo tako: gostov za 
mizami zunaj ni ravno veliko, nervozno se oziram 
za odsevom sonca na njegovih čisto črnih laseh, 
iščem njegovo pokončno pojavo. Tam je moški, ki 
sedi sam, njegov hrbet je upognjen. Videti je tujec, 
vendar nato prepoznam njegov profil. Približam 
se, njegovi brki so nekaj novega, v istem barvnem 
odtenku so kot svetli lasje. Vstane in mi ponudi 
stol. Sedeva skoraj istočasno.

»Kako je s tvojo nogo?«
»Odlično,« reče, »zdaj lahko 

pre hodim že nekaj kilometrov 
dnevno.«

»Toda to ni edina spremem-
ba, ki se ti je zgodila.«

Ti si, s temi na novo pobarvani svetlimi lasmi, ki mi po-
novno zreš naravnost v oči. 

»Bolečina se je preselila v 
levo roko.« 

Izrečeno podkrepiš z nekaj krožnimi gibi po svoji levi 
rami. Hipoma načneš drugo temo.

»Dve vrsti ljubezni sta, narcistična in objektna.« 
»Da, da,« postanem nekam sar kas ti-

čna, »sama ušesa so me.«
»Narcistična ljubezen je bolj za ne sljiva.« Zdaj 

me res zanima, kaj še boš povedal.



Te pesmi bi lahko napisal vsak
LUD Literatura, 2014

Eksperimentalni projekt, delavnica, ročno potiskanimi ovitki, 
sodelovanje z Zoranom Pungerčarjem.

Mojemu konju si všeč

Ponoči

ko hrza pod tvojim oknom

Rad bi ti bral poezijo

do jutra

rad bi te gledal

ko spiš

rad bi ti narisal serijo portretov

in jih naslovil:

študije njenega nasmeha

ali kako sem vzljubil pastele

rad bi med sprehodom lovil 

tvojo dlan

rad bi te zajahal

Mojemu konju si resnično všeč

Mislim, da se je kaj takega zgodilo prvič

zato sploh ne vem, kaj naj naredim

ko ponoči stoka v spanju

me brca s svojimi kopiti

in trga mojo najljubšo posteljnino

Moj konj pravi, da ne bo trajalo dolgo

da ga boš opazila

in jaz bi mu rada verjela

toda zdaj hrza pod tvojim oknom

že 3 mesece 

in jaz še vedno ne vem tvojega imena

Prosim

povabi mojega konja

vsaj na kavo

ali na potopisno predavanje
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While it was just climatologists talking about the disrupted 
natural balance on television, nobody took them seriously, 
what a lot of palaver, they said, it’s always been cold in the 
winter and hot in the summer, how’s that going to change, 
what do these eggheads know, they’re full of hot air, and get-
ting paid for it, too! Then people began to feel the changes 
in their shoes. Tropical downpours inundated the streets, the 
drains incapable of swallowing all the water. Traffic jammed 
as flooded vehicles stalled erratically, even those still 
drivable could no longer navigate the clogged-up roads. The 
people who simply had to go on took off their shoes, rolled 
up their pants, and waded wherever it was. Then the rumors 
started that one had better not do that. Floods like this flush 
out of the drains, out of the depths where nobody knows 
what lives, creatures that are normally never seen. And 
then larvae burrow under your skin without your knowledge 
and start feeding on your flesh, and when you notice the 
change, when you feel the writhing under your skin, when 
you see it and scream, it’s already too late, you rush to the 
doctors, they shake their heads, taking lab reels and coiling 
and coiling on them the worms living in your body for hours 
on end, but no amount of probing does any good, you’re 
punctured full of holes in the morning, your juices mix freely, 
unimpeded, the way they’re really not supposed to if you’re 
to stay alive, but you won’t if it goes on like this, everything 
blends and you rot alive, there’s no amount of prayer that 
can save you, we’ve seen stuff like that before and we’ll see 
it again, anyone can get infected, the tiniest injury anywhere 
on your body is enough for the creatures from down there 
to crawl in and reproduce inhibited, feeding on your tissue, 
those places need to be closed, sealed off, but how, and 
besides, how now, it’s too late now.

Translated by Tamara M. Soban
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Novel.

Goga, Novo mesto, 2021.

On June 21, 1988, a crowd gathers in Liberation 
Square in protest against political arrests. In the 
crowd is a young man who treads on the toes of a 
woman his own age, thus starting a complicated 
relationship. The novel follows the pair through 
decades that see a ten-day war, change of the 
political system, upheaval of ethical norms, as 
well as transformations of ideals, unfolding before 
us the complexity of the transition of dreams 
forced to meet the reality of the free market of 
both goods and values, with the tissue of family 
and society tearing under the pressure.

Alongside the country transforming into an 
independent state, the young man becomes an 

adult. After a short and unusual affair he doesn’t see his partner 
from the years of social and personal liberation very often, though 
they do run into each other again and again, different each time. He 
no longer writes literary reviews, having gone to work for a marketing 
firm, while she – with the support of her privatization tycoon father, 
who supports her work-free and worry-free existence although she 
refuses to have anything to do with him – seeks independence in 
faraway places with the aid of meditation and diving, both into the 
depths of the ocean and her self. The same people keep meeting 
in different constellations, with every encounter raising the same 
unspoken question: after so many – also social – transformations, 
do they still have enough in common to preserve hope for a happy 
ending?

Trg osvoboditve
Liberation  

Square

Andrej Blatnik (1963, Ljubljana, Slovenia) 
studied Comparative Literature and 
Sociology of Culture and got his PhD in 
Communication Studies. He is an Associate 
Professor of Publishing Studies at the Uni-
versity of Ljubljana, edits a book series of 
›modern classics‹ in one of Slovenian major 
publishing houses and was the president of 
the jury for the Vilenica Central European 
Literary Prize for eight years. 

He has published five novels, Plame
nice in solze (Torches and Tears, 1987), Tao 
ljubezni (Closer to Love, 1996), Spremeni me 
(Change Me, 2008), Luknje (Holes, 2020) 
and Trg osvoboditve (Liberation Square, 
2021), six collections of short stories, Šopki 
za Adama venijo (Bouquets for Adam Fade, 
1983), Biografije brezimenih (Biographies of 
the Nameless, 1989), Menjave kož (Skin
swaps, 1990), Zakon želje (Law of Desire, 
2000), Saj razumeš? (You Do Understand, 
2009) and Ugrizi (Bites, 2018), five books 
of cultural studies (one of them, Paper 
Labyrinths, 1994, dedicated to the Ameri-
can metafiction, and the other, Neon Seals, 
2005, to literature in digital age) and a 
›how-to‹ book Pisanje kratke zgodbe (Short 
Story Writing, 2010). He translated several 
books from English, including Sylvia Plath’s 
The Bell Jar and The Sheltering Sky by Paul 
Bowles. 

Andrej Blatnik won some major literary 
awards (the award of the city of Ljubljana, 

The 
Writer

Zlata ptica, the highest award for young 
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