
v literaturi. V tej knjigi so vsa 
besedila objavljena v obeh je-
zikih, skupni, tretji jezik pa 
govorijo spremljajoče ume-
tnine desetih umetnic oziro-
ma umetnikov slovenskega 
porekla in prav toliko nem-
škega. Tako to delo zelo zgo-
vorno priča o umetniški sili 
na Koroškem, ki ne pozna je-
zikovne in narodnostne meje 
ali razlike. Antologija Unser 
Kaernten/Naša Koroška je 
prvi literarni poskus sobiva-
nja v enakopravnem položa-
ju, ne glede na številčno moč. 
V tem pogledu je tudi druž-
beno – politično naročilo, da 
novega sožitja na dvojezič-
nem območju naj ne ome-
juje številčna moč, ampak 
naj brezpogojno velja enako-
pravnost v smislu ohranjanja 
narodnostne dvoličnosti, iz 
katere črpa vsesplošno koro-
ško kulturno ustvarjanje,« je 
o antologiji zapisal njen ure-
dnik Adrian Kert. 

Jezika, sopotnika ne 
sovražnika

»Kar še pred nedavnim ne 
bi bilo mogoče niti v najdr-
znejših sanjah, smo sedaj sto 
let po koroškem plebiscitu le 
uspeli uresničiti. Izdali smo 
prvi skupni projekt obeh pi-
sateljskih združenj Kaern-
tner Schriftstellerlnen Ver-
band in Društva slovenskih 
pisateljev v Avstriji (DSPA), 
ki nudi pester prerez literar-
ne in likovne ustvarjalno-
sti v naši skupni domovini. 
V njem se srečajo naši lite-
rarni ustvarjalci in ustvarjal-
ke v obeh deželnih jezikih, ki 
si med seboj ne konkurirata, 
ampak se oplajata in požlah-
tnita. Saj sporočila nastalih 
novih besedil in pesmi, za-
pisana v enem od deželnih 
jezikov, s pomočjo kakovo-
stnih prevodov lahko dose-
žejo vsakega koroškega roja-
ka, vsako koroško rojakinjo 
v materinščini,« je o knjigi 

zapisal predsednik Društva 
slovenskih pisateljev v Av-
striji Niko Kupper. »Zami-
slili smo si, da bi v zgodovin-
skem letu 2020 izšla skupna 
knjiga z besedili članic in čla-
nov obeh pisateljskih zvez. 
Po 20 besedil avtoric in av-
torjev, ki pišejo v slovenščini, 
in 20 besedil pisateljic in pi-
sateljev, ki ustvarjajo v nem-
ščini. Okvirna tema pa Naša 
Koroška – Unser Kaernten. 
Od vsega začetka smo si bili 
edini, da bo knjiga dosledno 
dvojezična, zato je bil odmer-
jeni prostor za posamezne 
prispevke dokaj omejen. Hi-
tro pa se je rodila tudi misel, 
da ta poseben poskus literar-
ne obdelave razširimo še na 
umetniško ravan. Tako je v 
antologiji zastopanih še 20 
koroških umetnic in umetni-
kov. Seveda smo lahko črpali 
le iz oddanih besedil in ume-
tnin, tako da gre lahko seve-
da vedno le za nepopoln pre-
rez. Kljub temu se mi zdi, da 
je nastala zelo pestra in zani-
miva dvojezična publikacija. 
Prepričan sem, da bo publi-
kacija našla številne bralke in 
bralce, katerim želim mnogo 

zanimiv trenutkov ob prebi-
ranju in spoznavanju literar-
ne in umetniške raznolikosti 
v naši domovini ter literarno 
umetniške užitke brez jezi-
kovnih ovir«, je zapisal Niko 
Kupper. Posebno zahvalo iz-
reka deželi Koroški in ko-
misiji, ki je zamisel vključi-
la med jubilejne projekte in 

s tem omogočila izdajo, av-
toricam in avtorjem, preva-
jalkam in prevajalcem, Tanji 
Prušnik, predsedniki Zve-
ze koroških pisateljic in pi-
sateljev Gabrieli Russwurm 
– Biro in Mohorjevi založbi, 
ki je sprejela zamisel in pro-
jekt strokovno pomagala ure-
sničiti.
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Jože Košnjek

V življenju se dogajajo tudi 
stvari, o katerih je bilo pred 
leti mogoče le sanjati. Tak pri-
mer je knjižni projekt, izda-
ja literarne in likovne antolo-
gije Naša Koroška/Unser Ka-
ernten – literarni poskus ob-
delave/literarischer Versuch 
einer Aufarbeitung. Zaradi 
svoje izvirnosti je bil vključen 
v program praznovanja 100 – 
letnice koroškega plebiscita z 
naslovom CarinthiJA 2020. 
Antologijo je v sodelovanju z 
Zvezo koroških pisateljic in 
pisateljev ter Društvom slo-
venskih pisateljev v Avstriji iz-
dala Mohorjeva založba iz Ce-
lovca. Urednik Adrian Kert je 
izbral besedila 20 pesnikov in 
pisateljev, ki pišejo v sloven-
ščini in prav toliko v nemščini 
pišočih ustvarjalcev. Predse-
dnica Dunajske hiše umetni-
kov Tanja Prušnik pa je izbra-
la še dela 20 likovnih umetni-
kov iz obeh narodov. Ena od 
koroških novinark je o knjigi 
zapisala: »Ta umetniška vizit-
ka dežele se lahko pokaže!«

Umetnost brez meja
»Nad koroško narodno-

stno nevrozo so se vsa leta mr-
godili tudi številni nemško 

pišoči koroški pisatelji in ne 
malokateri je zaradi nezno-
sno nemško poudarjenega 
ozračja prostovoljno zapustil 
rodno deželo. Temu ozračju 
je bilo skoraj 100 let podvrže-
no tudi slovensko literarno 
ustvarjanje na Koroškem, ki 
mu je komaj uspelo zbuditi 
pozornost tudi zunaj sloven-
skega govornega območja. 
Medtem je prišlo do preobra-
ta v mišljenju in polagoma 
se  slovenska beseda na Ko-
roškem začenja jemati resno 
v širšem kontekstu kot inte-
gralni del dežele, seveda tudi 

Umetniška vizitka Koroške
Mohorjevi založbi iz Celovca je v sodelovanju s koroškimi pisatelji in likovnimi umetniki uspel pravi podvig: izdaja 
dvojezičnega knjižnega projekta Naša Koroška. Ustvarjalci ga predstavljajo po koroških krajih, v Sloveniji pa je bila 
predstavitev v Ljubljani. 

Gabriele Russwurm – Biro, predsednica koroške 
Zveze pisateljic in pisateljev (levo) in koroška 
slovenska pisateljica, pesnica in prevajalka Ivana 
Kampuš na predstavitvi antologije v Pen klubu v 
Ljubljani  / Foto: Gorazd Kavčič

Adrian Kert, urednik antologije Naša Koroška/
Unser Kaernten / Foto: Gorazd Kavčič

Niko Kupper, 
predsednik Društva 
slovenskih pisateljev  
v Avstriji

Naslovnica dvojezične literarne in likovne antologije je ena od številnih 
dvojezičnih knjig, ki jih izdaja Mohorjeva založba iz Celovca / Foto: Gorazd Kavčič

»Pazite mi na mojo Koroško! To je od leta 1991 naprej 
zloglasno in pogosto uporabljeno geslo, ki še vedno meče 
temne sence na jug Avstrije. Pred več desetletjem so šli v 
boj znani politiki, ki so si lastili pravico do domovine z 
geslom Pazili bomo na tvojo Koroško in – zmagali. Ta 
strahotna enostranska manipulacija je sedaj preteklost, 
vendar se lahko ponovi, saj je zelo enostavno razdvajanje 
dveh jezikovnih skupin, dveh narodnosti v eni deželi. 
Skupaj bomo pazili na našo Koroško in Evropo. To vam 
obljubim! (Gabriele Russwurm – Biro, predsednica 
Koroške zveze pisateljic in pisateljev)

Gustav Januš: Stric (2011)  
Leta 2011 pa je stric  
spet našel svoja očala, katera je izgubil leta 1972. 
In zdaj vidi in bere 
vsaj nekaj dvojezičnih tabel in se veseli. 
Istočasno pa obžaluje, da so  
pozabili na nekatere vasi 
na primer Sveče ali Svatne. 
Prepričan pa je, da jih bo 
kmalu lahko bral, 
Ko si bo kupil nova 
bolj debela očala.  
 
(Pesem je nadaljevanka Janušove pesmi iz leta 1972. Leta 
2011 je bilo postavljenih vsaj 164 dvojezičnih krajevnih 
napisov.)


