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P ranger je festival refleksije 
in prevoda poezije. "Poveda-
ti mnenje dobronamerno v 

obraz", po drugi strani pa neustrašno 
premisliti o slišani kritiki, ki mora 
biti dobro utemeljena, vljudna in na-
dosebna. Podobno velja za prevajalce 
iz slovenščine v tuje jezike (pesniko-
ve soavtorje), ki se s pesnikom sre-
čajo ob poskusu presajanja v drugo 
kulturo in stvarnost."

Pranger izbere tri kritičarke in 
kritike (tokrat so to Barbara Korun, 
Aljaž Koprivnikar in Domen Slovi-
nič), oni pa vsak svoje tri izbranke 
in izbrance, avtorje svežih pesniških 
zbirk. Letos bodo gostili baskovski 
in kastilski jezik Španije. Festival bo 
med 26. junijem in 1. julijem v Roga-
ški Slatini in Ljubljani.

Tone Škrjanec: Dihaj

Škrjančeva nova zbirka združuje vse 
značilnosti njegove poetike, ki so 
bralcem in kritikom znane že poldru-
go desetletje, hkrati pa ohranja večno 
Škrjančevo slogovno svežino, ki jo z 
vsako izdano knjigo postavlja na novo.

Zbirka nedvomno vsebuje av-
tobiografske elemente, pesnik pa 
je predvsem opazovalec zunanje-
ga sveta, hkrati pa večni iskalec 
lepega. Škrjanec nam v značilni im-
presionistični maniri niza vsakda-
nje življenje, ki ga živi kot nekakšen 
outsider, v ospredju sta preteklost in 
melanholičnost, ki jo človek doživi 
ob spominjanju na čase, ki jih več 
ni, ter vsesplošno doživljanje ci-
kličnosti kot osnovnega naravnega 
zakona. Asociativni odmerki verzov, 
ki med seboj (vsaj na videz) nimajo 
logične razlage, izhajajo "od zno-
traj", kar pomeni, da pesnik zuna-
nje doživljaje vsrka, jih pregnete in 
potem s trezno roko tudi zapiše. Škr-
jančeva neverjetna odlika je prav v 
svojevrstnem načinu luščenja bala-
sta in izbiranja ter nizanja podob v 
stavke, ki ob zaključku tvorijo sliko 
(spet smo pri impresionizmu), to je 
pesem. Svojo notranjo logiko niza-
nja podob podkrepi z zelo tankim, 
a na trenutke izjemno močnim ču-
stvenim doživljanjem, ki na videz 
banalne situacije (na primer pitje 
piva v lokalu sredi poletja) spreme-
ni v kozmično-transcendentalne re-
fleksije. Posebno vlogo imajo seveda 
narava, naravni pojavi, letni časi, 
elementi, živali in rastline, dualno-
sti, kot je svetloba/tema, a tu ne gre 
za klasičen romantični eskapizem 
iz družbe nazaj k naravi, temveč pe-
sniku takšna realnost nudi potrebno 
izolacijo in mu služi kot kraj za iska-
nje lepote, s tem povezano pa tudi 
širše eksistencialne slike, smisla.

Škrjanec razume koncept več re-
alnosti, torej ne samo ene in edine, v 
katero smo ukleščeni v vsakodnev-

nem vrvežu; eden izmed prostorov, 
ki človekovo ozkogledno realnost 
razširja in ki človeku po dolgem iska-
nju nudi notranji mir, je prav narava. 
Drugi takšen prostor so sanje. Tretji 
poezija. Četrti vzhodna filozofija. 
Peti pivo s prijatelji. In še bi lahko na-
števali. Skratka, Škrjanec je pesnik, ki 
življenje doživlja izrazito večplastno 
in ga opisuje skozi preprosto naraci-
jo, brez odvečnih olepšav ali klišejev 
poetične metaforike. 

Vid Sagadin Žigon: Metamorfoze

Tretja pesniška zbirka Vida Sagadi-
na Žigona (napisana dvojezično - v 
slovenščini in srbščini) v marsičem 
predstavlja odmik od običajnih pe-
sniških praks, ki smo jih vajeni brati 
pri nas. Predvsem stavi na nekon-
vencionalnost pesniškega izražanja, 
po drugi strani pa na gosto, mesto-
ma patetizirano metaforiko, ki v 
bralca dobesedno "bruhne".

Pesniški svet Metamorfoz je (ne)
nadzorovan in spontan izliv avtorja, 
ki prihaja iz margin literarnih scen 
na Slovenskem (svojega mesta v sre-
dišču pozornosti kakopak ni našel). 
Ta marginaliziranost se odraža tudi 
v zbirki. Pesmi v njej so po večini 
dolge, razpredene in nabite s pa-
tosom, nekako tako kot da imamo 
pred sabo nekakšnega neoroman-
tika, ki piše v (povečini) prostem 
verzu. Zbirka jasno izraža pesnikov 
notranji svet, ki je poln konfliktov 
in zablod, svetlobe in teme, angelov 
in demonov. Univerzalni dualizem 
je pri Sagadinu Žigonu resnično zelo 
izrazito prisoten, saj imamo med 
branjem priložnost doživeti ves no-
tranji gnus, absolutni občutek smrti, 
latentno donkihotovstvo, ki se bolj 
ali manj neuspešno bori z mlini na 
veter, obenem pa so ti pojmi v tesni 
relaciji z idejo Dobrega in v skoraj vi-
teški maniri predani nekemu višje-
mu piedestalu ljubezni, ki ga pesnik 
z vso vnemo brani in časti. Prej ome-
njena gosta metaforika se iz pesmi v 
pesem na neki svojstven način raz-
taplja iz ene skrajnosti v drugo; več-
krat naletimo na podobe iz bibličnih 
ozadij, ki pesniku služijo kot orodje 
za ubeseditev tega ali onega občutja, 
ali na kakšno referenco iz zgodovine 
filozofije. S psihoanalitičnega vidika 
pa je jasno, da je pesnikov notranji 
jaz daleč od harmonije z zunanjim 
svetom. Tisto, kar pa odlikuje Saga-
din Žigonovo poezijo in jo postavi 
nad nekimi poceni poskusi pesniko-
vanja na prvo žogo, pa je prav jezik, 
ki s svojo (na trenutke) skrajno nepo-
etičnostjo (če seveda poetičnost mi-
slimo v nekem smislu izbora izrazov, 
ki naj bi tja po defaultu "sodili") ube-
sedi tisto, kar je neizrečeno. Ob vsem 
tem ima patos seveda smisel, četudi 
meji na pretiravanja, saj bi pesmi 
brez čustvene vznesenosti težko do-
segle želeni učinek; je pa tu seveda 
treba upoštevati tudi (samo)ironiza-
cijo avtorja, ki je neizbežna lastnost 
njegove pisave. Hkrati zbirka odpira 
zanimiva vprašanja glede poezije 
danes ali, bolje rečeno, kako poezijo 
danes pisati. Glede na to, da Sagadin 
Žigon ni del takšnih in drugačnih li-

terarnih scen, da je torej odpadnik, 
kakšna bo usoda takšne poezije? Je 
vnaprej obsojena na propad? Sam 
mislim ravno nasprotno – tudi poezi-
ja, ki si drzne hoditi "na robu" in tam 
tudi obstajati, ima marsikaj poveda-
ti o sebi in o svetu okoli sebe. To pa 
seveda ni dovolj za to, da takšna po-
ezija tudi obstane, zato se mi zdi več 
kot smiselno, da se o drugačnih poe-
tičnih praksah tudi širše razpravlja.

Ana Pepelnik: Tehno

Zbirka Tehno predstavlja pomemb-
no izdajo pesnice in prevajalke Ane 
Pepelnik. Brezkompromisna pesni-
ška drža, slogovna raznovrstnost in 
čustveni naboj, ki ga zbirka izraža, 
so nedvomno odlike te lanskoletne 
izdaje.

Tehno je veliko več kot zgolj "iz-
poved o tegobah in premagovanju 
poporodne depresije", kot se je glasil 
naslov ene izmed kritik, ki jih je bila 
zbirka deležna. To je pesničin dose-
danji magnus opus, ki je definitivno 

izpovedne narave, hkrati pa simbo-
lično predstavlja suveren sprehod 
v vrtinec univerzalnih človeških 
čustev, katerih skupni imenovalec 
tvorita ljubezen in smrt ter strah, ki 
je neločljivo povezan z obema poj-
moma. Pepelnik se v lastni pesniški 
maniri, ki je zelo direktna in ne teži 
k osladnemu prikazovanju vsakda-
njih človeških problematik, loteva 
čustvovanja in lastne eksistencial-
ne krize na svoj način – to je njeno 
bojno polje, hkrati pa bojno polje 
vseh nas, saj pesnica ne pozabi na 
to, da na tem svetu ni sama, temveč 
obdana z drugimi živimi bitji, s ka-
terimi si želi povezovanja, ne raz-
diranja. Kajti ko nastopi smrt, je 
prepozno – zato sta pomembni temi 
v zbirki rojstvo in smrt ter simbol-
ni pomen obeh. Že naslovna pesem 
tehno, pesničin tour de force, zajame 
vse te pojme pod eno streho v rit-
mičnem pesniškem stopnjevanju, 
ki sam od sebe prikliče valove pul-
zirajoče elektronike.

Kot rečeno, pesnica ne ostane 
osrediščena zgolj nase, ampak 

govori v univerzalnem jeziku, z 
željo po širšem kolektivnem soži-
tju, ki bi presegal takšne in drugač-
ne meje osebne travmatizacije. Zato 
je trk med idealizmom in surovo re-
alnostjo nujno boleč, vendar avtori-
ca zavrača stanja resigniranosti in se 
takšnih stanj tudi osvobaja. Struk-
tura zbirke je pregledna, rdeča nit 
pa jasna in neposredna ter tudi slo-
govno raznolika, saj nam v drugem 
delu postreže tudi s kratkimi eks-
perimentalnimi izseki, ki temelji-
jo na besednih igrah, ne izgubijo 
pa primarnega čustvenega naboja, 
kljub drobljenju osnovne formal-
ne paradigme. Osnovna sporočil-
nost in pomen se torej tudi skozi 
formalno eksperimentiranje ne po-
razgubita, temveč ostaneta zvesta 
pesniški viziji avtorice. Zatorej pred-
stavlja Tehno svež, premišljen in zrel 
poskus ubeseditve globin človeške 
stiske in hkrati iskanja tiste "volje 
do moči", ki takšne osebne stiske 
presega, osmišlja in postavlja v širši 
kontekst nečesa, kar imenujemo ži-
vljenje.
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