
Roman Dantejev trg se kot številna druga dela 
Dragana Velikića opira tudi na avtorjeve biograf-
ske izkušnje, na otroštvo in mladost, ki ju je 
preživel v Pulju, na življenje v mestih, kjer bivajo 
ali kamor potujejo njegovi junaki. Potovanj Velikić 
ne pojmuje samo kot spremembo okolja, zanj je 
to pot do spoznanja, zanimiva in vabljiva pred-
vsem, dokler se ne izteče na svojem cilju. Poto-
vanje je želja po spremembi in odhodu, pobegu, 
prepleta se s srečanji z navidezno nepomembnimi 
običajnimi stvarmi, ki so po Velikićevem mnenju 
jedro literarnega ustvarjanja. Velikić rad vzame 
pod drobnogled anonimne ljudi in njihov vsakdan, 
vendar se za razliko od Iva Andrića, enega od nje-
govih priljubljenih pisateljev, čigar dela so prežeta 
z ironijo, celo s sarkazmom, cinizmom in jezo, 
zadrži pri prefinjeni ironiji. Avtor je računal na elit-
nega bralca, zmožnega zbranega spremljanja 
zahtevnejših zgodb in številnih junakov z nekaj 
dodatnimi meandri ob vsaki „podzgodbi“, ki ga, 
tik preden obupa pred mogočnim slapom besed, 
dogodkov in opisov, vrne v tihi tolmun bistre in 
globoke pripovedi s pogosto presenetljivim in 
nepričakovanim zaključkom. Na koncu potovanja 
ostanejo vprašanja in spoznanja ter želja po novem 
pobegu. 
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Imena so priklicala predel. Kjer se tiri

razcepijo, se začenjajo nova mesta.

Vse bo samo pepel, prah prvobitne skice.

Svet ugaša za spuščenimi vekami.
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1. Daša Drndić: 
LEICA FORMAT 
Prevajalka Sonja Polanc
2. Nelida Milani: 
SKRAJNI ROB GREBENA 
Prevajalec Gašper Malej
3. Francis Ebejer: 
SKOK MALTEŠKIH DELFINOV 
Prevajalec Urban Belina
4. Juan José Millás: 
ŽENSKI V PRAGI
Prevajalec Matija Ravitz
5. Zyranna Zateli: 
OB VOLČJEM SVITU SE VRAČAJO
Prevajalka Klarisa Jovanović 
6. Jovan Nikolaidis:
VALDINOS
Prevajalka Sonja Polanc
7. Dragan Velikić
DANTEJEV TRG
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Izhodišče prevodne zbirke Helia (po grškem Helios 
− sonce), zasnovane v letu 2010, je bila partnerska 
povezava med Društvom 2000 in KUD AAC 
Zrakogled, neodvisno kulturno-umetniško organi-
zacijo, ki deluje v prostoru (Slovenske) Istre, kjer kot 
izdajatelj uresničujemo javni interes po vzpostavitvi 
nove založbe s kakovostnim in prepoznavnim 
knjižnim programom. V duhu svobodomiselne in 
dialoške odprtosti se zarisuje koncept Helie kot 
prevodne zbirke temeljnih sodobnih proznih del, ki 
izhaja iz medsebojnega oplajanja slovenske, hrvaške 
in italijanske kulture, obenem pa se vsebinsko širi in 
osredotoča zlasti na objavo prevodne literature 
avtorjev iz dežel Sredozemlja, ki je pojmovano v 
najširšem geografskem in antropološkem smislu − 
kot „simbolna matrica“ evropskih večkulturnih regij 
in prostor, kjer koncepti „manjšinskosti“, „obrob-
nosti“ in „skupne dediščine“ lahko v celoti razvijejo 
svoj plodni ustvarjalni potencial.


