
S koreninami pri Mariji na Zi
lji – ta stavek najdemo povsod, 
kjer je zapisan življenjepis Lidije 
Golc, profesorice slovenskega in 
ruskega jezika, urednice šolskih 
učbenikov in pesnice. Lansko 

leto je izdala dve pesniški zbir
ki: Novakoronavirusnice (pri 
Založbi Buča) in Kakor roke v 
objem (pri celovški Mohorjevi). 
Slednjo je v nemščino prevedla 
Ivana Kampuš, ilustrirala jo je 
Silva Karin. 

V času, ko se zunaj družine 
sploh ne smemo objemati,  na
slov zbirke deluje še bolj moč
no. Lidija Golc opisuje, kako je 
prišlo do naslova: »V Sankt Pe
terburgu je spomenik, posvečen 
devetstodnevnemu obleganju 
mesta (tedaj imenovanega Le
ningrad) med drugo svetovno 
vojno. Krog spomenika je pre

kinjen, da nakaže pot v svo
bodo, odrešitev, v drugačno 
življenje.« Verjame, da mora
mo včasih prekiniti krožnice 
svojih življenj, izstopiti iz svo
jih krogov, če želimo bivati 
bolj v skladu z vrednotami in v 
sožitju, bolje. »Samó sámi zmo
remo prekiniti svoje krožnice; 
ko to storimo, ko se osvobodi
mo ega, predsodkov in strahov, 
življenje spet lahko objame
mo. Ko razklenemo krog, smo 
torej pripravljeni na dajanje in 
sprejemanje, na objemanje,« 
razmišlja Lidija Golc in dodaja, 
da je naslov knjige izbrala Iva

na Kampuš, ki je ob prevajanju 
začutila, da verz »Kakor roke v 
objem« najbolj odraža celotno 
zbirko. 

 Tako kot v prejšnjih zbirkah 
Lidije Golc se tudi v tej čuti na
vezava na Koroško, domovino 
njenih prednikov, saj po materi
ni strani izvira iz rodbine Gra
fenauer z Zilje. Sedaj Koroške 
ne sme obiskovati v živo, a je 
z njo še kako povezana: »Zad
nji moji pesmi o Koroški upes
njujeta Čahorče in performans 
Dies irae, ki smo si ga z družino 
ogledali v Selah 15. 8. 2020. A 
pesmi še nista zaokroženi.« Ko
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KRAJEV
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Dražba slik in fotografij tik pred koncem
Za obnovo klubskih prostorov je organiziral Klub 
slovenskih študentk in študentov v Gradcu KSŠŠG 
dražbo. Odmev je bil dober in še je mogoče sodelo-
vati. Gre namreč za dražbo slik in fotografij. Dražba 
poteka še do nedelje, 28. februarja 2021. Svojo 
zavezujočo ponudbo lahko pošljete takole: • na elek-
tronski naslov office@ksssg.at • pokličete, pošljete 
SMS ali sporočilo na WhatsApp na številki 0664 
1319982 (Jera Jagodic) ali 068110532775 (Sara Ter-
buch) • nas kontaktirate na naši strani na Facebooku 

(KSŠŠG – Klub slovenskih študentk in študentov v Gradcu) 
ali na profilu na Instagramu (@ksssg_gradec). Tam lahko 
tudi vidite, koliko je za kakšno sliko že bilo ponujeno.
Po abecednem redu so na voljo slike naslednjih umetnic 
in umetnikov: Helmut Blažej, Mira Blažej, Verena Gott-
hardt, Ana Grilc, Gustav Januš, Albert Krajger, Simona 
Krajger, Zorka Loiskandl Weiss, Heimo Luxbacher, Mirko 
Malle, Christine Meklin, Albert Messner, Valentin Oman, 
Arnold Pöschl, Tanja Prušnik, Stefan Reichmann, Stan-
ko Sadjak, Stanko Schest, Karl Vouk, Helena Wuttej, Ja-
kob Wüster.

P I S AT E L J I C A  M A J A  H A D E R L A P  praznuje svojo 60-letnico in želja, 
da postane »otrca« za bukev z dvema vrhovoma, postaja vedno močnejša.

Kot da bi južni veter začel taliti nekaj nepremičnega

»Če želimo pandemijo preživeti duhovno in duševno 
zdravi, potem moramo – pri vsej razumljivi in 
upravičeni skrbi za gospodarsko prihodnost –, v ena-
ki meri podpirati tudi izrazne oblike vere in kulture 
ter jim dovoliti javnost, ker to ljudje potrebujejo.« 

škof Jože Marketz

d o b e s e d n o 
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Iz naših krajev
D U H O V N I  I M P U L Z 
Katoliškega ženskega gibanja

Pridi z menoj 
na vrt!
Katoliško žensko gibanje z refe-

rentko Frančiško Trpin Jelovčan 

in duhovnim asistentom Petrom 

Olipom je pripravilo poseben duho-

vni impulz, ki vabi na vrt. Takole 

pravita: »Sedaj je čas dopusta, čas, 

ko lahko zopet v miru sedem pod 

drevo na vrtu, čas, ko se podam 

v gore in ob morje. Čas, ko zopet 

zavestno zrem stvarstvo, lepoto, ki 

Za letošnje leto so se klubašinje in 

klubaši Kluba slovenskih študentk in 

študentov v Gradcu (KSSŠG) odločili 

za prav poseben podvig: obnovili 

bodo klub!

V ta namen organizirajo dražbo slik 

 umetnic in umetnikov in vas prisrčno 

vabijo, da pri njej sodelujete! Dražba 

bo potekala od ponedeljka, 1. februar-

ja 2021, do nedelje, 28. februarja 2021.

Svojo zavezujočo ponudbo nam lahko 

pošljete takole:
• na naš elektronski naslov offi ce@ksssg.at,

• pokličete, pošljete SMS ali sporočilo na 

WhatsApp na številki 0664 1319982 (Jera 

Jagodic) ali 0681 10532775 (Sara Terbuch),

• nas kontaktirate na naši strani na Face-

booku (KSŠŠG – Klub slovenskih študentk in 

študentov v Gradcu) ali na profi lu na Insta-

gramu (@ksssg_gradec).

Najmanjša vrednost za povišanje ponud-

be 10 evrov, razen, če je drugače zapisano. 

Vse slike bodo objavljene na strani na Face-

booku/na profi lu na Instagramu, lahko pa 

pošljemo tudi pdf datoteko.

Z A  O B N O V O  kluba v Gradcu

Dražba slik

Helmut Blažej:  Prijava/

Odjava. (Kolaža: 40x35 cm)

Galerijska vrednost: 350 ¤

Štartna cena: 210 ¤

Helmut Blažej: 
(Kolaža: 30x30 cm) 

Galerijska vrednost: 200 ¤ �

Štartna cena: 120 ¤

Helmut Blažej: 
(Kolaža: 12x17 cm) 

Galerijska vrednost: 150 ¤ 

Štartna cena: 90 ¤

Mira Blažej: 
(50x100 cm, 2015)

Galerijska vrednost: 180 ¤

Štartna cena: 110 ¤

Valentin Oman: Nebo in zemlja. (Mešana tehnika na 

papirju 22x22 cm, 2011). Galerijska vrednost: 1.200 ¤ 

Štartna cena: 700 ¤. 

Najmanjša vrednost za povišanje ponudbe: 50 ¤

Zorka Loiskandl Weiss: Gozd- Metamorfoza. (Akvarel: 

40x30 cm, 2012). Galerijska vrednost: 500 ¤ Štartna cena: 

300 ¤ Velikost: 40x30 cm, akvarel. Najmanjša vrednost za 

povišanje ponudbe: 30¤

Verena Gotthardt: Fragment 

iz Pariza. (Fotografi ja, 28x35 

cm, 2020) Galerijska vrednost: 

250 ¤ Štartna cena: 150¤

Karl Vouk: Evolucija. (Koloriran 

print, 14x20 cm; 2019)

 Galerijska vrednost: 50 ¤ 

Štartna cena: 30 ¤ �

Helena Wuttej: 
Hiše - kompozicija iz linij in 

oblik. (Akril na platnu, 

50x60 cm, 2020)
Galerijska vrednost: 200 ¤ 

Štartna cena: 120 ¤ 

Stefan Reichmann: Jepa. 

(Fotografi ja, 45x30 cm)  

Galerijska vrednost: 270 ¤  

Štartna cena: 160 ¤

Mirko Malle: Novoletno kopanje. 

(Mešana tehnika na papirju, 100x50 cm, 2012) 

Galerijska vrednost: 350 ¤ 

Štartna cena: 210 ¤

Christine Meklin Sumnitsch:  

Osvoboditev – življenje s 

covidom. (50x70 cm, 2021) 

Štartna cena: 180 ¤ �

Stanko Schest: 
(40x60 cm, 2020) 

Galerijska vrednost: 300 ¤ 

Štartna cena: 180 ¤

Albert Krajger:  
(30x40 cm, 2019)
Galerijska vrednost: 250 ¤� 

Štartna cena: 150 ¤

Stanko 
Sadjak:  
V zimo 
(Sastagra-
fi ja, 25x50 
cm, 2020) 
Galerijska 
vrednost: 
350 ¤ 
Štartna 
cena: 
210 ¤

Gustav Januš:  (40x50 cm, 

2019). Štartna cena: 300 ¤.

 Najmanjša vrednost za 

povišanje ponudbe: 30 ¤

Ana Grilc: Na plaži FKK. (Kolaža s tuširanko, 

50x40 cm, 2020). Galerijska vrednost: 150 ¤

Štartna cena: 90 ¤

Albert Messner: Bližina. (Raku, dve plošči 

30x30 cm, 2020) Galerijska vrednost: 300 ¤

Štartna cena: 180 ¤
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A L B E R T  M E S N E R 
je prejel veliko nagrado 
na mednarodnem tekmo-
vanju Ex-tempore Ptuj 

 
Na letošnjem tekmovanju Ex-
tempore Ptuj Karneval je so-
delovalo 130 umetnikov iz 
Slovenije, Hrvaške, Avstrije, 
Italije, Madžarske in Japon-
ske. Mednarodna strokovna 
žirija je odločila, da veliko na-
grado prejme Albert Mesner. 

Organizatorji poročajo, da je 
med narodna likovna nagra
da do zdaj v najstarejše slo
vensko mesto privabila nad 
1000 sodelujočih likovnic in li
kovnikov z vsega sveta. Albert 
Mesner je že nekaj časa zasle
doval Extempore Ptuj Karne
val, »znan mi je že nekaj let. K 
letošnjemu sodelovanju me je 
spodbudil prijatelj, umetnik iz 
Slovenije. Zadnja leta z vese
ljem sodelujem na več likovnih 
kolonijah po vsej Sloveniji, tam 
srečam umetnike in pridobim 
vedno nove prijatelje.« Eden od 
njih ga je spodbudil k sodelo
vanju. 

Svoje likovno delo, s katerim 
si je prislužil veliko nagra
do, je naslovil MAŠKARADA 
2021. Opisuje ga tako: »Ima
mo nenavadno maškarado. In 
tako so letos maskirani tudi tis
ti, ki s pustom nočejo imeti no
benega opravka. To se pravi, če 
je maškarada, je maškarada za 
vse. Nenavadno! A v zadnjem 
času čisto navadno!«

Ti prvi dve kitici iz pesnitvi »Bajalice« Maje 
Haderlap sem prebral 5. marca 2012 – torej 
le tri dni pred njenim rojstnim dnevom, ki 
je tudi mednarodni dan žena – za uvod v la
vdacijo ob slovesni podelitvi velikega zlate
ga odličja dežele Koroške avtorici romana 
»Der Engel des Vergessens«, z odlomkom, 
iz katerega je leta 2011 osvojila nagrado In
geborg Bachmann.

V nadaljevanju sem citiral lavreatko, ki 
pravi: »Na Koroškem živijo ljudje, ki jih je 
politika zaprla v klet spominov, kjer jih na
padajo lastni spomini in jih zastrupljajo.«

Drugače, se mi zdi, ne bi bil mogoč pre

mik v glavah. Kot bi južni veter začel tali
ti nekaj, kar je bilo doslej nepremično kot 
črni čer.

Očitno je Majin »Angel pozabe« vzletel. 
Drugače ne bi bilo mogoče, da bi bila ta 
tankočutna tožba o slovenskem življu in 
jeziku, ki ga je še pred 100 leti imela tret
jina deželnega prebivalstva za svoj mater
ni jezik in kateremu še danes mnogi nočejo 
priznati predikata »drugega deželnega je
zika«, prav na Koroškem tako odmevna.

Stara mama me je, ko sem bil še otrok, 
svarila pred ljudmi, ki so papeški ko papež.

Ker sem prepričan, da je Maji Hader
lap s tem romanom uspelo napisati ČISTO 
slovensko knjigo, v nemškem jeziku pač! 

nič ne preostane od utvare varnosti, ki se kakor obolenje naseli 
v spominu in nestrpno vztraja, neskončni vozel tukaj, da omahne besednjak,
da se dvigalo leta spušča v prenizko avlo in vinogradi zunaj
opominjajo na kraj, se je prehodnost polastila sten, namigov.

en sam preplah zastira smeli čar, da znova izbiram med fantomi doma
in tujine, da se poskusi udomačenja v beg izjalovijo, prastaro tožbo
zapisujem in izkustvo nemoči, kakor da se ne bi stopnjevala,
in pomnjenje se skrajša v bežen vtis, da mikrobi zadrhtijo.

No in? Zato se nisem strinjal s tistimi varuhi 
čistosti in absolutnega primata jezika, ki so slu
tili v tej potezi narodno izdajalstvo.

Vem, da uspeh nekega dejanja ni vreden 
vsake cene, ampak vpliv na ozračje nemških 
sodeželanov je bil dejansko tako velik, kot ga 
ni premogla narodnostna politika v desetletjih.

Zato se mi zdi tudi čisto prav, da je bila avto
rica še v letu izida romana nagrajena z nagrado 
Bruna Kreiskyja za politično knji go.

»Habent sua fata libelli« – knjige imajo svo
jo usodo.

Pri Cankarjevi založbi je Štefan Vevar z 
odličnim prevodom skrbel za avtentično slo
vensko inačico, ki je bila kot dramatizirana vari
anta v režiji mladega Primorca Igorja Pisona in 
z idealno zasedbo (Saša Pavček, Barbara Cerar 
in Janez Škof) v Mali drami v Ljubljani krst
no izvedena marca 2014. Leta 2016 so z njo go
stovali tudi v celovškim Mestnem gledališču, v 
katerem je bila Maja Haderlap v dobi Dietmar
ja Pflegerla odlična in vplivna dramaturginja.

Ne gre pa spregledati liričnega opusa pesni

likor ji čas dopušča, rada pes
ni: »V glavi že meljem, a še ni 
zrelo. Včasih mislim, da je, pa 
(še) noče na papir. Verjetno 
tudi zato noče, ker veliko de
lam: z dijaki na daljavo, lek
toriram, skrbim za domače, 
ki ne zmorejo več toliko, koli
kor so včasih. Berem. Gledam 
Kino v karanteni.« Komuni
kacija ji je tako zelo pomemb
na, prav vsak dan. »Pogovori 
mi odkrivajo stezice do res
nice ljudi, vsak ima svojo uso
do, svojo resnico, svoje svetle 
in temne trenutke. Najbolj 
sem pa vesela klicev in pošte 

iz Koroške; novice, prekomen
tirane osebno, imajo povsem 
drugačno barvo, kot če jih 
slišim ali berem.« Posebej ji je 
ostalo v spominu razmišljanje 
Hanzija Tomažiča, ki je na 
Novoletnem srečanju zadel 
žebljico na glavico s svojo mis
lijo, da sferi digitalnega doda
jamo človeškost in tako kre
pimo imunski sistem. Lidija 
Golc vsemu svojemu delova
nju dodaja pristno človeškost. 
V  mirnem nočnem času pa 
končuje osnutke svojih pesmi. 
Mnoge jo vodijo na ljubljeno 
Koroško. 

L I D I J A  G O L C  je izdala 
novo pesniško zbirko 

Kakor roke 
v objem
M a t e j a  R i h t e R

Albert Mesner:  Maškarada 2021

Maja 
Haderlap
marko lipuš

Pesnica Lidija Golc

Mimika oči


