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drobtine med tipkami

V brezčasju usode

Antologijski izbor kratkih zgodb in

novel pod zgovornim naslovom M n o-

ga živ l je nja , ki jih je Drago Jančar n a-

pisal v obdobju petintridesetih let,

zaznamuje avtorjev jubilej, 70 let. V

osemsto strani obsežnem delu so in-

tegralno ponatisnjene štiri avtorjeve

z b i r ke : Smrt pri Mariji Snežni, Pogled

Angela, Prikazen iz Rovenske in Č l ovek ,

ki je pogledal v tolmun. Sledita še dve

kratki zgodbi iz zbirke Romanje gos-

poda Houžv i č ke in dve noveli iz dela O

bledem hudodelcu. Izbor osemintride-

setih zgodb je tako obšel dve Jančar-

jevi kratkoprozni zbirki: Augsburg in

druge resnične pripovedi ter Šala, ironi-

ja in globlji pomen.

Jančar je seveda tudi avtor enajstih

romanov, med drugim Galjota, Severne-

ga sija, Posmehljivega poželenja, Katari-

ne, pava in jezuita, To noč sem jo videl, In

ljubezen tudi (za slednjega je letos pre-

jel četrtega kresnika), šestih dram in

štirinajstih esejističnih del. Je prejem-

nik številnih uglednih domačih in me-

dnarodnih literarnih nagrad ter najšir -

še prevajan slovenski pisatelj. Njegova

dramska besedila so bila uprizorjena

na gledaliških odrih po vsej Sloveniji,

roman Zvenenje v glavi pa prenesen na

filmski trak. Širok razpon pripovednih

form, prelivajočih se med seboj (noveli

Zalezovanje človeka in Zo ževanje prostora

iz Smrti pri Mariji Snežni sta na primer

jasni predhodnici njegove drame Zale -

zujoč Godota), priča o izjemno plodovi-

tem pisatelju, ki se ga ob vrhunskosti

d rži tudi nekakšna brezčasnost.

Večna aktualnost

Njegova dela se danes berejo enako

aktualno kot ob svojem nastanku. Os-

rednji razlog je najti tako v tematski

kot formalni strukturi celotnega opu-

sa. Usoda posameznika na stičišču

zgodovinskih nemirov, družb enop oli-

tičnih premis, vojn, njegov boj z de-

moni znotraj in zunaj sebe, spotika-

nje v določenem življenjskem trenut-

ku, hrepenenje, želje, strahovi so

skupni imenovalec te izjemno obču-

tljive pisave, pa naj gre za kratko pro-

zo ali roman, za Pogled angela iz leta

1992 ali In ljubezen tudi iz leta 2017.

Izbrane fragmente iz na pogled bre-

zimnih življenj Jančar opisuje nepri-

zadeto, objektivno, z distance, hkrati

pa nadrobno in tako zelo od blizu.

Zadošča mu že droben impulz, ki ga

zazna okrog sebe; mimobežna foto-

grafija, časopisna novička, vsakdanji

prelom v medčloveških odnosih, iz

česar na samosvoj, izviren in prepoz-

naven način splete pripoved, ki na

p oražence ali zmagovalce – ti so vse-

lej zgolj vloga v višji igri – gleda v od-

maknjenosti usode.

Jančar svojo pisavo večkrat nasloni

na rodni Maribor, ponekod v določe-

nem časovnem obdobju (vojna), ali

Pisatelj Drago Jančar je

izredno plodovit avtor, pre-

jemnik številnih uglednih

domačih in mednarodnih

literarnih nagrad ter najbo-

lj prevajan slovenski pisa-

telj. Nedavno je njegov ži-

vljenjski jubilej počastil iz-

bor kratkih zgodb z naslo-

vom Mnoga življenja .

.....................................................................

T Jasna Lasja

.....................................................................

Drago Jančar ob izidu antologije kratkih zgodb Mnoga življenja v NUK

dnevi poezije in vina

Po ogrlico iz verzov na Ptuj

Po nekaj pesniških gostovanjih, ki so v

zadnjih dneh polnila knjižnice, galerije

in parke v Ljutomeru, Krškem, Žalcu in

drugih slovenskih krajih, se danes Dnevi

poezije in vina tudi uradno začenjajo v

domačem Ptuju. Do konca tedna se bo

mogoče udeležiti več kot 55 brezplačnih

dogodkov, na katerih bo nastopilo 21

pesnikov in pesnic iz 16 držav, pester pa

bo tudi spremljevalni program.

Od vrtov do kleti

Častna gosta 22. izvedbe festivala sta

ena najbolj prepoznavnih izraelskih

pesnic, angažirana Agi Mishol (1946)

in nemški pesnik in urednik Michael

K r ü ge r (1943), predsednik Bavarske

akademije lepih umetnosti. Ob tej pri-

ložnosti je založba Beletrina izdala iz-

bor iz pesničinega opusa, zbran v knji-

gi Čipka na že l ez u , pa prevod Krügerje-

ve zbirke Notranja skrivnost, ki jo kot

njegovo drugo poezijo zaznamuje me-

lanholična, na videz preprosta govori-

ca, ki nagovarja bralca v intimnih, ek-

sistencialno osamljenih legah.

Vodja festivala Aleš Šte ger, ki je sku-

paj z britanskim pesnikom in uredni-

kom Rodom Menghamom opravil tu-

di letošnje selektorstvo, je v goste – na

pogovore v zasebnih vrtovih ptujskih

lokalcev, v vinskih kleteh, pa na Vrazo-

vem trgu – med drugim povabil še

Američanko Joanno Klink, Madža ra

Gáborja Lanczkorja, Kitajca Wa n ga

Yi n a , Italijanko Valentino Colonna in

Finko Johanno Venho; ukrajinskega

avtorja Jurija Andruhoviča se bodo

mnogi spomnili kot lanskega nagrajen-

ca Vilenice. V fokusu bo sicer letos so-

dobna španska poezija, ki jo bodo zas-

topali Carlos Aganzo, Mercedes Ce-

brián in Erika Martínez. Njihovo bra-

nje bo oplemenitilo tudi špansko vino.

Pozornost Juretu Deteli

Slovenske barve bosta letos zasto-

pala Ivo Svetina, ki je nazadnje iz-

dal zbirko Oče, tvoje oči gorijo, pred

izidom pa sta še Za pesem ni načrta

in izbor njegove poezije, zbran v

delu Plamen iz morja, ter glasbenik

in pesnik Vlado Kreslin s knjigo

Zakartana ura.

Posebna pozornost bo šla tudi Jure -

tu Deteli (1951–1992), Beletrina je na-

mreč nedavno izdala zbirko njegovih

zbranih pesmi. O skoraj dva tisoč

strani obsegajočem delu bo v sklopu

festivala spregovoril tudi urednik Mi -

k l av ž Ko m e l j , ki se je z rekonstrukci-

jo omenjenega opusa ukvarjal več let.

»Detelo bomo morali zdaj brati znova

in zagotovo ga bo še bolj utrdila v os-

rčju slovenskega pesniškega kanona,«

je ob tem dejal Šte ger.

Poezija, vino, glasba

Pesnikom, vinarjem ter ljubiteljem

enih in drugih užitkov se bodo ob

večerih pridružili tudi glasbeniki. Že

nocoj bo oder zavzela jazzistka Mia

Žnidarič s triom ameriškega pianis-

ta Steva Klinka, v sodobno komorno

glasbo bodo obiskovalce v četrtek

popeljali Month of Sundays z Duna-

ja, petek bo čas za intimizem in

vznesenost latina z zasedbo To r i

Ta n go , Dneve poezije in vina pa bo h

koncu zapeljal koncert uveljavljenih

Malih bogov z Vladom Kreslinom.

Festivalski program sicer ponuja tu-

di otroški fokus in denimo muzejske

delavnice oblikovanja nakita iz verzov

za odrasle, med vrhunce festivala pa

gotovo sodita tudi klavirsko-pesniška

nastopa Valentine Colonna in Michae-

la Krügerja. V soboto dopoldan bo

znova čas tudi za tradicionalno prome-

nado poezije, s katero se ulice Ptuja

dokončno predajo verzom, glasbi, ple-

su in akrobacijam. ×

Na Ptuju se nocoj z velikim pesniškim branjem začenja-

jo Dnevi poezije in vina, ki bodo med stihe vabili vse

do sobote. Letošnja častna pesniška gosta sta Izraelka

Agi Mishol in Nemec Michael Krüger. V fokusu je letos

sodobna španska poezija.

................................................................ ...

TMaja Šučur

................................................................ ...

Velikim pesniškim branjem je mogoče prisluhniti v večerni kulisi Vrazovega trga.

FMatej Pušnik 
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Odprto pismo

Tudi letošnje odprtje festivala

bo zaznamovalo branje Odprte-

ga pisma Evropi, s katerim pes-

niki o najbolj perečih družb enih

temah naslavljajo institucije,

politike, medije in evropskega

slehernika. Letos ga je napisala

švedska pesnica iranskih kore-

nin Athena Farrokhzad.

film

Tugu Štiglicu

Ba d j u rova

n a g ra d a

Re žiser in scenarist Tugo Štiglic, ki je

med drugim posnel mladinski film Po -

letje v ško l j k i , je prejemnik letošnje

Badjurove nagrade. Prejel jo bo na Fes-

Drago Jančar:

Mnoga živl j e n j a :

izbrane novele

in kratke zgodbe

Spremna beseda

Aleksander Zorn.

Beletrina, 2018.

*****

.....................................................................

.....................................................................

pa čas nastopi kot zgolj trenutek, ujet

v zavijanju vetra nad vrhovi pohor-

skih smrek. Časovna določenost je

značilnejša za kompleksnejšo formo

romana, nedoločenost pa za novele

ali kratke zgodbe. Tudi zato slednje

neredko delujejo kot slike, katerih at-

mosfero avtor običajno vzpostavi že z

uvodnim stavkom. In v katerih se

»nič več ne ve, ali je bilo zdaj ali pred

tisoč leti, ali je bilo naključje ali za-

kon, ali je boj ali naravni red stvari,

ali je to začetek ali konec zgodbe«.

Aleksander Zorn je v spremnem

besedilu k zbirki Mnoga živ l je nja ob

razlogih za Jančarjevo univerzalnost

– ki jo je našel v njegovi hibridnosti

kot kolosu mnogih literarnih smeri,

estetik, poetik in drugih praks so-

dobne književnosti ter ga zato ime-

noval »stoletni klasik in združi te l j

epohe z mnogimi njenimi posebej

relevantnimi literarnimi šolami in

smermi« – opisal Jančarjeve najzna-

čilnejše pripovedne prijeme upove-

dovanega sveta. Eden je menjava

pripovedovalcev, ki ima poleg svoje-

vrstnega dialoga tako z bralci kot

med nastopajočimi junaki za posle-

dico pluralnost resnic oziroma brez-

danjo dimenzijo ubesedenega sveta.

Ta preraste tako bralca kot pisatelja.

Druga vidna značilnost Jančarjeve li-

terature je (borgesovsko) ponavlja-

nje v vlogi nadindividualnega zbo-

rovskega refrena, ki predstavlja

(re)interpretacijo že povedanega, ob

kateri bralec zdrsne v svet novih

perspektiv, resnic in usod. To pa vo-

di k tretji značilnosti, k spremenlji-

vosti usode, rezultat pa je vsebinsko

sporočilo, ki je lahko »filozofično,

religiozno, predvsem pa globoko

metafizično in umetniško«. Iz opisa-

nega diha tudi globoka humanistič-

na dimenzija Jančarjevega pisatelj-

skega sveta, ki vedno znova prepriča

tako ši ršo kot strokovno publiko. ×

Tugo Štiglic F
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tivalu slovenskega filma (FSF), kjer jo

vsako leto podelijo za življenjsko delo

na področju filmske ustvarjalnosti.

FSF bo od 10. do 15. septembra v

Po r to ro žu, celoten program je že raz-

krit na spletni strani festivala. Organi-

zatorji so med drugim izpostavili drugi

celovečerec režiserke Sonje Prosenc

Zgodovina ljubezni, ki si je nedavno na

festivalu v Karlovyh Varyh prislužil po-

sebno omembo žirije. S kar dvema ce-

lovečercema – Gajin svet in P reb u ja nja

– se bo za nagrado vesna potegoval re-

žiser Peter Bratuša. Na sporedu bodo

tudi filmi Skup aj re žiserja Marka Šan -

tića, I zb r i s a n a , ki jo je po svojem istoi-

menskem romanu režiral Miha Mazzi-

ni, film Ne bom več luzerka v režiji U rše

Me n a r t , Po s l ed i ce Darka Št a n te t a te r

Igram, sem Miroslava Mandića.

Na ogled bosta tudi dokumentarna

portreta – o glasbeniku Peru Lovšinu,

ki ga je posnel režiser Jani Sever, ter o

scenaristu in dramaturgu Jožetu Dol-

marku, ki ga je portretiral Boris Jurja-

šev i ć . Videli bomo lahko tudi avtobio-

grafski dokumentarec My Way 50 Ma j e

We i s s ter dokumentarec o Cankarju

re žiserja Amirja Muratovića. × ku l


