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Bistvo festivala Pranger ostaja javni dialog med  
poezijo in njeno refleksijo. Tudi letos pred začetkom 

festivala, kot "pripravo na debate", v Večeru  
objavljamo izbor in razmislek izbranih kritikov 

Poezija kot  
protiutež svetu

FESTIVAL PRANGER 2018

I zbrati tri zbirke iz celoletne slo-
venske pesniške produkcije je 
odgovorno in oteženo delo, če 

pri tem pomislimo, da je v zadnjem 
letu izšlo okoli 330 naslovov in je pe-
sniška bera izjemno raznolika. Med 
vsemi naslovi, ki so izšli pri sloven-
skih založbah ali pa v samozalož-
bi, so se mi osebno iz letine 2017 v 
spomin odtisnili predvsem monu-
mentalen zaključek eposa Vrata ne-
povrata Borisa A. Novaka s tretjo 
knjigo Bivališča duš, poetika miline 
in ostrih robov, ki se izpostavlja v 
Navalu Kristine Hočevar ter Notra-
nje zadeve Tiborja Hrsa Pandurja, ki 
se po skorajda desetletju "vrača" na 
pesniški zemljevid v ambicioznem 
slogu prepletanja sanj in resničnosti.

"Plešeš in pišeš / Silo življenja / 
Ki te sili, da si / Ki tvojo pesem 
sploh omogoča."

Pesniška zbirka Notranje zadeve 
(Litera, 2017) Tiborja Hrsa Pandurja 
se izkazuje kot zanimivo in od da-
našnje slovenske literarne produk-
cije odstopajoče delo. Podobno kot v 
prvencu Enerđimašina (2010) se tudi 
v tokratnem delu kot protiutež svetu 
izpostavlja revolucionarni posame-
znik, predstavljajoč most oziroma 
medij boja, ki se iz njegove notra-
njosti ves čas premika v zunanjo re-
sničnost. Pri tem Pandur svojo celoto 
gradi iz sanj, iz človeške (pod)zave-
sti, a zbirke ne gre razumeti zgolj kot 
"sanjske zapise" ali dnevnik sanj, kot 
so se tega denimo v preteklosti po-
služevali nadrealisti, prav tako pa 
na idejni ravni v večini primerov 
ne gre za zamaknjeno avtomatsko 
pisavo, četudi je v območju zapisa-
nega vidna nadrealistična želja po 
združitvi zavednega in nezavedne-
ga v neko novo realnost. Notranje 
zadeve namreč označuje predvsem 
fragmentarnost, jutranja sestavljan-
ka, spletena iz prizorov sanjskosti, a 
hkrati že posredovana skozi vdor ali 
celo cenzuro budne realnosti, kar je 
vidno tudi na vsebinskem območju, 
kjer siceršnje intimne ter sanjske pri-
zore hkrati polnijo tudi apokaliptič-
ne podobe sodobnosti in prihodnosti 
sveta, ki pričajo o avtorjevi angažira-
nosti in temu ustrezno tudi preobli-
kovani snovi. Zbirka se tako izkaže 
kot večkratni preplet in izmenjeva-
nje kontrastov, ki poteka med indi-
vidualnim in kolektivnim oziroma 
med epiko in liriko ter se na splošno 
kaže kot razkorak med "sanjajočim" 

posameznikom ter "realiteto" druž-
benega sveta. Temu ustrezno sledijo 
tudi spremembe perspektiv lirskega 
subjekta in raznolikost govora, pri 
čemer pa se ob vsebinski preplete-
nosti ta prestavi tudi v oblikovno za-
snovo zbirke, kjer pesmi sicer v nekaj 
primerih nagovarjajo druga drugo, 
se spet drugje nadaljujejo kot cikli, 
v splošnem pa jih je mogoče brati 
predvsem kot nekakšno krpanko, 
ki jo sestavlja izmenjujoči se epsko-
-lirski labirint pripovedi osrednje-
ga subjekta. Vrh zbirke predstavljajo 
predvsem daljše, prozne oblike, v ka-
terih Pandur narativno zelo uspešno 
med seboj sooča omenjena protislov-
ja ter sveže in dobro premišljeno ta 
gradi v širšo celoto, ki odslikava nuj-
nost ali vsaj možnost spremembe v 
današnjem ali prihodnjem svetu.

"moja ljubezen je iz razlike. / (...) /
nekoč bo dobrodošla, v naslonu 
je in bo milina"

Že z naslovom Naval (Škuc, 2017) Kri-
stina Hočevar v svoji zbirki izpričuje 
neustavljivo silo pesniške govorice, 
tokrat razporejeno v tri zaporedno 
oštevilčene knjige, ki jim je zavoljo 
fragmentarnosti, pogostih zamol-
kov ter beline (tako na papirju kot 
med verzi) na prvi pogled sicer težje 
določiti skupno sidrišče. Vsaka zase 
namreč predstavljajo prav poseb-
no energijo in samostojnost valova-
nja, a po drugi strani, ob pozornem 
branju, kot naval celote nagovarjajo 
in se prepletajo v ključnih motivih 
ter tematiki. Te se, kot je to za Kri-
stino Hočevar že značilno, skrivajo v 
raziskovanju identitete, v kritičnem 
soočenju s svetom, lastno intimo ter 
aktom pisanja. Naval se že v prvem 
zvezku začne z željo "zdrži me. / ne 
dovoliš mi, // da ne zdržim", ki pa 
subjektinji in bralcu hkrati izpove-
duje tako hrepenenje kot omejitve, 
pritiske in njun ambivalentni polo-
žaj, ki iz te napetosti izhaja. Hote-
nje po osvobajanju sebe ter strah v 
odnosu do Druge se v subjektivno 

notranjost zapisuje kot občutje tujo-
sti in samote, kjer element sprošča-
nja ("sprosti (sprostim) svojo prisilno 
držo") lahko osmisli šele pisanje. Po-
dobno se prepletanje intimnih kot 
družbenih odnosov zarisuje tudi v 
drugem zvezku, ki je od vseh najbolj 
obsežen in prinaša raznolike odten-
ke čutnosti ter presunljivo izrekanje 
smrti. V ambivalentnem prepletu 
se ljubezen oziroma intimni stiki 
pri tem prikazujejo večplastno, kot 
spremenljiva pozicija v svetu, ki seže 
vse od samosti, približevanj ter raz-
hajanj do večnih ljubezni, ki pa prav 
tako v sebi lahko nosijo med seboj 
različna občutja, od izdaje do ne-
minljivega razpisovanja ljubezni. 
Če prvi del označuje predvsem no-
tranji boj in drugi tanko mejo med 
erosom in tanatosom, tretji del kot 
odmev ponudi njuno sintezo, pri 
čemer se ob nagovorih subjektinje 
Drugi soočamo z odgovornostjo do 
preteklosti in možnosti iskanja poti 
v prihodnosti. Iskrena in pretresljiva 
pesniška zbirka Naval tako predsta-
vlja logično nadaljevanje avtoriči-
ne dosedanje poetike, ki tokrat v še 
bolj dodelani govorici, izbrušenem 
jeziku, močnem valovanju podob 
minimalističnega ter fragmentira-
nega izrazja vodi po poti soočanja 
z ambivalentnim občim svetom in 
lastno intimo, pri tem pa ponudi 
tudi vso potrebno milino.

"Zdaj vem. Začutim presunlji-
vo srečo. / Jaz, ti, vsi mi, slednja 
duša je le prag. / Ni Nepovrata. / 
So le / Vrata"

S tretjo knjigo Bivališča duš (Goga, 
2017) Boris A. Novak zaokrožuje 
svoje popotovanje, ki ga je začel z 
lirično izgradnjo geografije sveta 
v prvi knjigi Zemljevidi domotož-
ja ter epsko nadaljeval v koncen-
tričnih krogih druge knjige Čas 
očetov. Pri tem mu izjemno pre-
mišljeno uspe postaviti hommage 
tako svetovni kot osebni zgodovi-
ni oziroma zgodbi, saj tretja knjiga 
ne pomeni zgolj sinteze prvega, bolj 
liričnega dela in njegovega epske-
ga nadaljevanja skozi časovno pre-
mico zgodovinskih tragedij, pač pa 
v svoji zasnovi deluje tudi najbolj 
izvirno, metafizično ter predvsem 
osebno. Na svojem poslednjem ozi-
roma predposlednjem potovanju na 
sever se Novak pomembno navezu-
je na Dantejevo Božansko komedijo, 
kar je vidno že skozi igro rime ka-
pitanovih person Dante - Ante, kjer 

se pretaka glavna os knjige - pesni-
ška igra Zgodovine in Zgodbe, ki se 
zliva v "Zgodbovino". To je mogoče 
brati tudi v kompozicijski zasno-
vi dela, od vkrcanja na Plavajo-
či stolp kot metaforo domovanja 
duš, ko subjekt prepotuje podpalu-
bje, podobo pekla - zgodovine, do 
nadpalubja oziroma prostora raja 
- svobode dušam. Ob osebnih por-
tretih bližnjih in družine v prvem 
delu knjige Novak pri tem prehodi 
celotni človeški spomin, ki poteka 
vse od mitologije nastanka sveta 
do mnogih navezav na zakladnico 
svetovne literature, od epske tra-
dicije pripovedovanja zgodb dalje. 
Ta se nadaljuje ob postavi mame in 
očeta, skozi katera se avtorski su-
bjekt predstavi kot sinteza obeh, red 
in kaos, mikro- in makrokozmos, 
čutno in idejno. Na poti do zadnjega, 
devetega zvezka Večne duše ladijsko 
potovanje prejema vse večje metafi-
zične razsežnosti ter se skupaj z apo-
kaliptičnimi vizijami konca sveta 

spusti do aktualne sodobnosti. Če 
na eni strani ob tem poteka reševa-
nje spomina umrlih, ki ga subjektu 
zaukaže kapitan, pa hkratno poteka 
tudi prehod do živih, do katerega ga 
vodijo odrešilni ženski glasovi. Vse 
od rojstva, otroškega čudenja, po-
tovanja, izgona iz raja, do zaroke in 
oporoke v zadnjem zvezku, ki s svo-
jimi vrati predstavlja kontrast za-
četnim kletem in lahko deluje tudi 
kot majhna osebna epopeja, Novak 
v svoji raznolikosti izpostavlja celoto 
sveta. Pri tem skrbno zapisuje apolo-
gijo prednikov, jim gradi spomenik, 
bivališče duš ter izgradi spomin za 
potomce, katerim pa hkrati po-
membno izpostavlja odo življenja in 
jih razbremeni bremen preteklega. 
Ob tem norem vrtiljaku shranitve 
človeškega spomina ter poklonitve 
življenju, v vsega skupaj impresiv-
nih 40.000 verzih, ne pretiravamo, 
če epos Vrata nepovrata s pričujočim 
delom označimo za enega vrhuncev 
slovenske književnosti nasploh.

Aljaž Koprivnikar

Pranger je festival refleksije in prevoda poezije. "Povedati mnenje dobro-
namerno v obraz, po drugi strani pa neustrašno premisliti o slišani kriti-
ki, ki mora biti dobro utemeljena, vljudna in nadosebna. Podobno velja za 
prevajalce iz slovenščine v tuje jezike (pesnikove soavtorje), ki se s pesni-
kom srečajo ob poskusu presajanja v drugo kulturo in stvarnost." Pranger 
izbere tri kritičarke in kritike (tokrat so to Barbara Korun, Aljaž Koprivni-
kar in Domen Slovinič), oni pa vsak svoje tri izbranke in izbrance, avtorje 
svežih pesniških zbirk. Letos bodo gostili baskovski in kastilski jezik Špa-
nije. Festival bo med 26. junijem in 1. julijem v Rogaški Slatini in Ljubljani.

Dobronamerno in neustrašno

Ne pretiravamo,  
če Vrata nepovrata 
označimo za enega 
vrhuncev slovenske  
književnosti sploh
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