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Spremna beseda

Dne 19. septembra 1939 se je v Selah rodil 
Gustav Januš. Mati je bila domačinka Ana, oče 
pa Franc, ki se je v Sele preselil iz Tržiča.

Letos mineva točno 50 let, odkar se je v ja-
v nosti pojavil mlad slovenski slikar z ime nom 
Gustav Januš, in to na skupinski raz stavi na 
Plešivcu, kjer je obiskoval huma ni stično gim-
nazijo in tam maturiral, ter na prvi samostojni 
razstavi v dunajski galeriji Avto didakt. To je bil 
začetek izredno uspešne umetniške poti Januša 
z ogromnim številom samostojnih in skupin-
skih razstav, največ v galeriji Šikoronja v Ro-
žeku pa tudi v drugih delih Avstrije, v Sloveniji, 
nekaj pa tudi v Italiji.

Še prej pa se je Januš predstavil kot literarni 
ustvarjalec. Literarno glasilo mladje je leta 1961 
razpisalo nagradni natečaj, katerega se je ude-
ležilo osem avtorjev – torej zelo skromen od-
ziv, s katerim mladjevci seveda niso mogli biti 
bog ve kako zadovoljni. Tudi kakovost prispev-
kov je bila pod pričakovanjem. Nato so sklenili, 
da prve nagrade sploh ne podelijo, drugo pa 
dobi avtor s šifro „dvakrat eh“. Ko so odprli 
pisemske ovojnice, so ugotovili, da se pod ši-
fro „dvakrat eh“ skriva Gustav Januš, ki je že 
nekaj časa publiciral pod psevdonimom Fran 
Korojan. Glavni urednik Boro Kostanek – to 
je bil Florjan Lipuš – mu je razložil: „Bomo ob-
javili. Praviš, da so to Tvoje prve pesmi. Tako 
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gledano, so iznenadile. Vredne so objave radi 
svoje efektnosti, svojevrstnosti in ker človeka 
prisilijo, da se zamisli, če jih hoče razumeti. 
Malo še siliš v banalnost, nerodnost in izrazno 
mlahavost ter očividno igračkanje (to velja za 
prvo objavljeno pesem ‚plakat‘). Ogiblji se na-
re jenosti, piši iz neposrednosti.“ 

Že v naslednji številki mladja je začel Januš 
redno objavljati, dokler se ni leta 1972 s šte-
vilko 12 pridružil tudi uredništvu.

Poleg v mladju so Januševe pesmi izšle v na-
slednjih zbirkah:
P(e)s(m)i. Državna založba Slovenije, Ljubljana 

1978.
Pesmi, Mohorjeva založba Celovec in Založba 

Obzorja, Celovec/Maribor 1983.
Wenn ich das Wort überschreite/Ko bom prekora-

čil besedo. Residenz-Verlag, Salzburg/Wien 
1988.

Sredi stavka. Založba Drava, Celovec 1990.
Der Kreis ist jetzt mein Fenster / Krog je zdaj moje 

okno. Residenz-Verlag, Salzburg/Wien 1998.
Metulj – Der Schmetterling – La farfalla – The 

butterfly. Mohorjeva založba, Celovec 1999.
Mein Wort keimt auf das Bild/Moja beseda klije 

navzgor kot slika. Založba Wieser-Verlag, 
Celo vec 2005.

V barve spremenjena beseda. Mohorjeva založba, 
Celovec 2009.

Wort, verwandelt in Farben. Aus dem Sloweni-
schen von Peter Handke. Suhrkamp-Verlag, 
Frank furt am Main 2009.

Za svoja literarna in likovna dela je Januš 
prejel vrsto priznanj in nagrad, med drugim 
ugledno Petrarcovo nagrado (Avignon), pri 
podelitvi katere je bil lavdator Peter Handke 
(1984), nagrado Prešer novega sklada (Lju-
bljana, 1985), priznavalno nagrado dežele Ko-
roške (1989) ter Tischlerjevo nagrado Krščan-
ske kulturne zveze (KKZ) in Narodnega sveta 
koroških Slovencev (Celovec, 2008).

Res je seveda, da so v tej knjigi že večkrat 
objav ljene Januševe pesmi. Torej se bo mar-
sikdo vpra šal, zakaj še enkrat. Razlog je zelo 
preprost: Ob Januševem visokem življenjskem 
jubileju ga želiva predstaviti in počastiti s 
knjižico, v kateri je Januš viden kot velik li-
terarni in likovni talent, o katerem je rekel 
Peter Handke, da je to edini genij, ki ga on 
pozna. Doslej je edino Thomas Zaunschirm 
leta 1995 pri celovški Mohorjevi izdal mono-
grafijo z naslovom Gustav Januš, Maler und 
Dichter / Slikar in pesnik. Za knjigo je napisal 
Peter Handke spremno besedo z na slovom 
Maler aus Raumangst und Raumtreue / Slikar 
iz tesnobe v prostoru in zvestobe prostoru. Knjiga 
vsebuje 25 strani eseja o umetniku in 80 ve-
likoformatnih slik, seveda vestno izbranih, 
nastalih od leta 1987 do 1995. Slik iz prve, 
izredno zanimive ustvarjalne dobe pa še ni-
kjer nisva zasledila. In ravno te slike so našle 
med koroškimi rojaki številne interesente – in 
kupce. Za nekatere slike smo vedeli, druge pa 
je bilo treba poiskati, kar ni bilo vedno lahko. 
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Potem pa smo se odpravili Franc Kattnig, 
dolgoletni predsednik izdajatelja revije mladje, 
Janko Zerzer, pobudnik interesa za likovno 
umetnost koroških slovenskih slikarjev pri 
KKZ, in Vincenc Gotthardt, urednik Nedelje 
in izvrsten fotograf, na pot. Lepo število slik 
smo našli na Breznici, kjer jih na svojem domu 
hrani Januš sam. Pot nas je nato vodila v Spo-
dnje Goriče, Sveče, na Mače, v Spodnjo Vesco, 
Celovec, Podkraj, Pliberk, Malo vas in Sele pri 
Žitari vasi. Tri slike visijo v stanovanjih koro-
ških rojakov na Dunaju. Te slike je posnela 
Gotthardtova hči Verena, ki študira fotografi-
ranje na Akademiji za uporabno umetnost na 
Dunaju. Izkupiček je bil vsekakor razveseljiv, 
saj smo zbrali okoli 30 slik, ki jih je Januš ustva-
ril ob koncu 60. in v začetku 70. let 20. stoletja.

Slikarju in pesniku z Breznice pri Št. Jakobu 
v Rožu kličeva: Še mnogo zdravih in ustvarjal-
nih let! In, da „bo še dolgo Gustav Januš, rojen 
v Selah“.

Franc Kattnig in Janko Zerzer  

Metulj v ateljeju

Enojezični župan
je našel stričeva očala
se spremenil
v metulja
in odletel
na dvojezični 
krajevni napis.

Nato je
šel po nekaj nove barve
v Janušev atelje,
se tam pomotoma
usedel na glavo
še uredniku Zerzerju
in hudo pogledal
ustrašenega Kattniga.

Januš
je medtem pisal
pesmico
z lopatico
morda
je bila
to samo slika

ali knjiga.
Vincenc Gotthardt 



10

Na vrtu

Pravili so mi,
da živi tam za
rumeno hišo
vrt, ki
cveti v objemu
rdečih rož.
Šel sem tja,
sedel na klop
in videl, da
je svet poln
rdečih rož.
Čez čas
sem vstal
in odšel.
Spoznal sem, 
da živim brez
rdečih rož.

Procesija, 1962, olje na platnu, 57 x 90 cm 
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Večer

Na mizo sem
postavil
šopek cvetlic, ki
sem jih natrgal
v soboto zvečer.
Čakal sem,
a ni bilo nikogar.
Samo nedeljski mrak
je zagrnil
sobo in vzel
s seboj še
popoldanski vonj
orumenelih cvetlic.
Odprl sem okno
in videl mnogo
pohojenih listov.

Domača njiva

Zvon je obudil
spomin
na domačo njivo,
na njivo, ki
me je po njej
oče peljal gledat
sonce,
na njivo,
ki mi je o njej
pravil, da rodi,
da daje kruh
lačnim.
Dejal je, da jo
moram ljubiti,
kot ljubi
zemlja svoje življenje.
Čudil sem se.
Bil sem še otrok.
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Doma

Rad bi bil
ostal doma.
Sedel bi
na klop
in prisluhnil
vetru, ki kroži
že vekomaj
po rjavi zemlji.
Izvedel bi,
ali so že 
sejali ajdo,
ali so že
zorali
novo njivo 
in vsejali vanjo
mlado življenje.
Izvedel bi tudi,
ali je jesen že
obdarila
žuljave roke
in jim prinesla
blagoslov.
Toda včeraj
so razdrli klop
in šli v tujino. Okno v svet, 1965, olje na lesu, 79 x 70 cm
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Letos poleti
Letos poleti
sem se zaljubil
v rumeno rožo.
Kupil sem ji zemljo,
vodo in veliko sonca.
Kadar sem imel čas,
sem bil pri njej.
Občudoval sem jo
in ji pravil, da je
lepo živeti z njo,
da sem srečen, vesel
in nič več sam.
Večkrat sem ji prinesel
svežo zemljo in svežo vodo
in tudi nekaj sonca –
želel sem, da bi bila tudi
ona tako srečna,
kot sem jaz. –
Tako sva živela celo poletje,
dokler nista rože
umorila veter in kruta jesen
in jo pokopala prav v tisto
zemljo, ki sem jo kupil zanjo,
ne, da bi v njej umrla,
ampak živela, rasla in cvetela.
Tako sem ostal sam na svetu
in moram brez rože živeti –
sam med ljudmi.

V mestu

Ko sem prišel
v mesto,
sem videl veliko hiš,
ki so imele velika okna,
videl sem avtomobile
in veliko ljudi,
ki so hiteli
in mimogrede občudovali
razkošne izložbe.
Nikjer pa nisem
videl češenj v cvetju.
Prihodnjič bom vzel
nekaj cvetja s seboj.
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Oči

Včeraj sem bil v mestu
in tudi v kavarni.
Vsi ljudje, ki so imeli
rjave, sive in črne oči,
so brali.
Samo deklica, ki je imela
modre oči,
ni brala.
Večkrat so se srečale
najine oči in v njih
sem doživel hrepenenje
pomladnega cvetja po soncu,
nežnost in pesem prve ljubezni,
veselje žuborečega potočka
in razigranih metuljev poleti,
tudi žalost jesenskega vetra
na umirajoči livadi.
Ko je odšla,
sem bil žalosten,
ker je vzela
veliko življenja s seboj.

Brez naslova, 1965, olje na lesu, 60 x 100 cm


