
četrtek,  7. junija 2018 kultura@vecer.com Kultura 17

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

Družbeno  
relevantna  

poezija

FESTIVAL PRANGER

S odelovanje na Prangerju sem 
sprejela zaradi več stvari: 
najprej zato, ker sem vesela 

povabila, da izpostavim poezijo, ki 
se mi zdi družbeno relevantna, živa, 
močna, potem zato, ker sem za svoj 
izbor popolnoma sama odgovorna, 
nato zato, ker je ta izbor namenjen 
javnemu dialogu tako med izbirate-
lji samimi kot med izbranci in drugi-
mi ljubitelji poezije, navsezadnje, ker 
imam s tem priložnost, da nekatere 
stvari, ki me kot sodobno pesnico 
vznemirjajo, izrečem in tako bolje 
domislim. Izbirala sem med pesni-
škimi zbirkami z letnico 2017, ki so 
me dosegle do konca januarja 2018 
(žal so nekatere izšle šele kasneje), 
kot edino vnaprej določeno lastno 
pravilo pa sem si postavila odloči-
tev, da bosta med tremi avtorji vsaj 
dve avtorici.

" … toda jaz sem šla zgolj mimo 
in napisala par stavkov ..."

Preveč vljudna Nataše Velikonja 
(KD Hiša poezije, Ljubljana) je zame 
to, kar imenujem "živa" (poezija), 
napisana v enem dihu v hitrem, od-
ločnem ritmu, dolgih periodah, v 
slengu in žargonu s poudarjenimi, 
ponavljajočimi se vulgarizmi (debil, 
debilno, potlačena vukojebina ipd.), 
ki delujejo kot izzivanje, rokavica, 
vržena javnosti/družbi/bralcem v 
obraz, morda iz obupa, besa, razoča-
ranja, a hkrati iz jasnega spoznanja 
po dolgih letih aktivizma, družbene-
ga angažmaja, člankov, komentarjev, 
strokovnih in leposlovnih prevodov, 
znanja, dojemljivosti, spoštovanja 
do ljudi, živetih vrednot humaniz-
ma in etike; gre za natančno, kritič-
no, analitično, samoizpostavljajoče 
se besedilo, pesniški družbeni eks-
periment z jasnim stališčem, brez 
slepomišenja, skrivanja, abstrahira-
nja, univerzaliziranja, z vsem oseb-
nim, življenjskim tveganjem, ki ga 

tako pisanje prinaša tukaj in zdaj; 
berem jo kot meni/nam podarjeno 
priložnost za vzpostavitev politične-
ga prostora tam, kjer avtorica živi, se 
giblje, diha; "s tega parobka revšči-
ne" piše brez velikih začetnic, brez 
samopoveličevanja, kot mimohodka 
eno samo pesem v prozi, vendar pa-
zljivo členjeno po straneh in z zače-
tnim "popravkom", s smrtjo iluzij "v 
pričakovanju prihodnosti kot nove 
čistine/razuma, ki popravlja, obna-
vlja", v "večni sedanjosti/terorja" ter 
s končnim pasusom "in ti me spra-
šuješ, naj ti povem, kaj se dogaja, 
kaj le se dogaja,/nič se ne dogaja, 
si mislim, mar ne veš, da sploh ni 
več ljudi?" Vmes pa: "izmotavam se, 
misleč, da živim, iz tega zločina", 
"kajti tale doba je bodisi anticiviliza-
cija/bodisi njen katalizator", "oblast 
in žrtev obenem (…) tale kreatura 
(…) požira in čisti prostor, da prikri-
je/svojo nezaceljivo nezadostnost", 
"njena dobra dela so zločini". Delo 
me nagovarja v celoti, táko, kot je – 
kot nedeljiva celota vsebine, teme, 
sloga, ritma, besed, pomena, ki ga 
ustvarjam s svojim kontekstom – ni 
treba, da se s povedanim strinjam, 
prav nasprotno – besedilo me vzpo-
stavlja kot suvereno, svobodno, av-
tonomno bralko, zahteva, da se 
izjasnim, vzpostavim, opredelim, 
zavzamem stališče, me čustveno 
angažira, intelektualno vznemirja, 
družbeno aktivira. Natašo poznam 
kot mimobežno sopotnico – iz Šiške 
za Bežigrad, iz Ljubljane v Celje, le 
nekaj stavkov, izrečenih mimogrede, 
a vtis resničnega srečanja, za hip so-
ustvarjanja (družbenega, duhovne-
ga) prostora tako osebno kot preko 
zapisanega odmeva v meni in me 
hkrati potrjuje in spreminja.

"Obraz je hraber,/toda črevesje 
potuhnjeno plete gordijski vozel 
in stoka"

"Treba se bo zbrati,/odmašiti odtok,/
ubesediti občutek samote,/popravi-

ti stol,/brati,/zamenjati žarnico,/na-
pisati pesem" zapiše v eni od pesmi 
zbirke Srednja leta Aleš Mustar (CSK-
-Aleph, Ljubljana). Všeč mi je, kako 
prvoosebni lirski subjekt opisuje 
svoje hotenje napisati pesem, in to, 
kako mu ta načrt vsakič znova (vsaj 
v pesmi!) spodleti, ker … je treba po-
storiti toliko drugega, ker "je svet do-
končno ponorel", ker so prve češnje 
tako dobre … Kot bralka si pred-
stavljam, da se avtor, skrit nekje za 
svojim prvoosebnim likom, "sle-
hernikom", hkrati muza samemu 
sebi … in trpi, sočuten do ljudi in 
do sebe, ne da bi izgubil smisel za 
humor, blago življenjsko (samo)iro-
nijo, mehkobo, pripadnost svojim 
bližnjim/svetu, občutljivost do so-
ljudi in soživali, skratka to, kar 
imenujem človeškost. Občudujem 
njegovo nepretencioznost, njegov 
pogum, da si kot avtor upa biti ran-
ljiv, zapisati verze, ki so skoraj senti-
mentalni, prozaični, vsakdanji – tu 
ima neverjeten občutek za detajle, 
kombiniranje elementov "visoke" 
poezije (ki v njegovi obdelavi po-
stanejo groteskni) in "nizke" poezije 
(samoironije in hvalnice življenju), 

zavedanje, kako je njegova usoda 
prepletena z usodo drugih, največ-
krat trpečih, pregnanih, obuboža-
nih, iščočih boljše življenje, skratka, 
ljudeh z roba, ki jim ne more po-
magati (razen z drobižem, pa še to 
ne zmeraj), jih rešiti, rešiti sebe - 
svet, da bi "dokončno zavladal mir 
na svetu". Zaveda se "skrahirano-
sti" svojega človeškega in avtorske-
ga položaja, in enačaj, ki ga postavi 
med obema, me direktno nagovarja, 
doseže moje bitje, me gani. Zaveda 
se svoje minljivosti, tema smrti, 
umrljivosti in človekove enkratne 
mimobežnosti je v zbirki velikokrat 
izpostavljena. Njegova perspektiva 
sveta, družbenih odnosov in sta-
lišče, ki ga pri tem zavzame, so iz-
razito samosvoji; čeprav ne gre za 
uporniško poezijo, gre pa gotovo za 
odporniško poezijo, ki ni površin-
sko, ampak "globinsko" družbeno 
angažirana. Ne, ni zabavljač, njegov 
humor ne služi zabavi bralstva, ne 
blestenju v literarnem šovu, njegov 
glas slišim kot ganjen, pretresen, za-

skrbljen, humoren, iskren, a ves čas 
zbran, čustven, odziven, živ, spreje-
majoč paradoks (svojega) prebivanja 
na zemlji, ki ga ne želi olepševati ali 
bežati od njega …

"Ne boji se smrti./Boji se,  
da bo v njej ujet in sam."

Ob branju zbirke Fatamorgana Anje 
Cimerman (LUD Šerpa, Ljubljana) 
nisem slišala glasu, ampak sem se 
znašla v prostoru: v beli prazni sobi 
z zelo malo stvarmi, morda s pe-
ščenim zen vrtičkom v sredini: ge-
ometrija črt in nepravilnost skal, 
praznost sobe in megla po kotih … 
Trije koraki v prostor – trije razdel-
ki v zbirki, veliko pesmi v ciklih (v 
vsaki pesmi iz cikla malo drugač-
na perspektiva teme/motiva, druga 
luč …), to je kraj, ki me vznemirja in 
mi zbuja nelagodje zaradi svoje ne-
navadnosti, nekakšen hlad, ki veje 

od sten, predmeti, ki so povsem 
tuji, ločeni od mene, ne znam roko-
vati z njimi, gibi, zaustavljeni kot v 
upočasnjenem filmu … In če sem ob 
prvem delu (Nad zasebnostjo) še tu 
in tam čutila "skonstruiranost" po-
vezave besed v pesem (tj. prevlado 
koncepta), me je Prav tam dokonč-
no prevzel zaradi nedomačne tujo-
sti, zaradi zamika med besedo in 
njenim (tukajšnjim, tokratnim, en-
kratnim) pomenom. Kratki, prepro-
sti stavki, "univerzalnost" besede 
(bivajoči, oče, hiša, vrt) z vrzeljo 
ločena od izkušnje, pogled na biva-
nje, ki je grozljiv in duhovit obenem 
(duhovita in humorna se mi zdi ube-
seditev tega, kar berem skrito pod/
med besedami). Malo (preprostih, 
čutnozaznavnih) besed, lapidarnost, 
minimalizem so morda oznake, ki 
skušajo opisati mojo bralsko izku-
šnjo, v kateri pomembno mesto za-
vzema praznina – pa naj se mi zdi, 
da je porojena iz "izpraznjenega 
sveta" in da na glas govori o zamol-
čanem, ali pa, da mi šele omogoča, 
da ponovno začutim sebe in svet, da 
(ponovno) sem, nekako nedoločena, 
nedoločljiva. Nekatere pesmi, pose-
bej iz razdelka Prav tam (Nedelje 
zvečer, Zenit, Karavana, Predmestje, 
Kronična bolezen, Rešitve, Monolog, 
Repete, Indijanci), me ganejo s svojo 
rahlostjo, nežnostjo, čeprav govo-
rijo hkrati o hudih rečeh, npr. o sa-
momorilnosti oziroma o želji po 
lastnem neobstoju; ravno ta želja 
razprši glas, kot da bi prihajal od 
vsepovsod, iz (pesemskega, pesni-
škega) prostora samega … Kdo tu 
govori, koga/kaj slišim?

Barbara Korun

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

Dobornamerno in neustrašno

Festival ima, med drugim, novi logotip.

Kot edino vnaprej 
določeno lastno 
pravilo pa sem si 
postavila odločitev, 
da bosta med tremi 
avtorji vsaj dve 
avtorici

KD Hiša poezije

CSK-Aleph

LUD Šerpa

Za konstruktivno sobivanje  
poezije in njenih bralcev.  
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