v Stari mestni elektrarni – Elektro Ljubljana
20h00
Janez Janša: KDO JE NASLEDNJI?
Zavod Maska, Tanzquartier Dunaj (Avstrija),
Inkonst Malmö (Švedska)

v Prešernovem gledališču Kranj
20h00
Ivan Tavčar – Marko Čeh: CVETJE V JESENI
Zavod Margareta Schwarzwald, Cankarjev dom, Društvo S.N.G.

9

na različnih lokacijah v Ljubljani
20h00
Tomaž Šalamun: JAZ, PO KATEREM SE LAHKO IMENUJE LJUBLJANA – POKER
Mini teater Ljubljana

10

v Prešernovem gledališču Kranj
17h00
Predstavitev nove knjige iz zbirke Grumovi nagrajenci:
SHOCKING SHOPPING Matjaža Zupančiča
v sodelovanju z založbo Zelolepo

20h00
Matjaž Zupančič: RAZRED
Tobolsko dramsko gledališče P. P. Eršova

v Prešernovem gledališču Kranj
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v Prešernovem gledališču Kranj
20h00
Sklepna slovesnost 42. tedna slovenske drame, podelitev nagrade Slavka Gruma,
Šeligove nagrade in nagrade občinstva
42. Teden slovenske drame so omogočili

Pokrovitelj Šeligove nagrade

Medijski pokrovitelji

IZGUBLJENI V NESKONČNEM

Gledališki dogodek Kdo je naslednji? v režiji Janeza Janše nam ne
ponuja odgovora na zastavljeno (sicer retorično) vprašanje, pač pa
odpira mnoga nova. Kakšna je moč posameznika v demokraciji? Kako
lahko uredimo svoj svet? Sta bes in agresija edina učinkovita odziva
na kvazitolerantni liberalizem zahoda?
Performerji prek intimnih razkrivanj svoje identitete prehajajo v
telesa, ki se pod vplivom druge zgodbe spremenijo v subtilne simbole. Skupaj sestavijo kričečo množico, ki nima učinka, kot posamezniki razkrivajo zgodbe presije, sovraštva in spet nemoči, kot
igrače v kolesju družbe. Nezmožnost vpliva na situacijo (in politično
dogajanje) se razvije v bes in agresijo, glasovi postanejo neartikulirani kriki, ki kljub svoji na pogled nebrzdani zverinskosti še vedno
tvorijo urejeno melodijo. Učinek urejenega kaosa zvokov ponovno
kaže na nezmožnost vpliva, vsak krik spada v kontekst demokracije
in svobode govora. Intenzivna jeza se pojavi kot edini možni način
spremembe, vendar jo zatre nekakšen občutek neskončnosti. Če ubiješ in razmesariš eno svinjo, se bo kmalu pojavila druga svinja, in če
razmesariš še njo, bo prišla tretja. Četudi bi bilo nasilje upravičeno,
postane sizifovo delo, saj sta naše nezadovoljstvo in število svinj, ki
jih producira sistem, neskončna.
Razlog za nemoč posameznika je med drugim prav občutek
neskončnosti. Že med vstopom v dvorano izvajalci pišejo po tleh in
stenah imena naših politikov in ta seznam se zdi neskončen. Tako se
že na začetku vzpostavi atmosfera, kjer je center problema izbrisan in
razpršen po vsem prostoru. Vsaka akcija je kaplja v morje. Neskončna
ni le politika, neskončno je tudi število, ki zaznamuje sodobno umetnost. Na videu med predstavo poslušamo, kako vodje treh producentskih hiš, ki so omogočile predstavo, naštevajo umetnike, ki so jih
gostile. Ta seznam se zdi brez konca, moč umetniškega dela postane
relativna in sama sebi namen. Posredno se tako poraja vprašanje, ali je
tema gledališča politično sploh še legitimna, saj se njegov učinek zdi
premajhen. Za ta problem mogoče išče rešitev v produkcijskem smislu
tudi predstava sama. Ponovitev, ki sem si jo ogledala tretjega aprila,
je bila brezplačna, karte so delili brez rezervacij vsakomur in tako v
publiko pritegnili marsikoga, ki bi sicer morda težko našel prostore
Stare elektrarne. Poglejmo na to skozi prizmo kapitalizma in delovanja
prostega trga gledaliških predstav. Misel na to, da lahko nekaj prejmeš
brez plačila, vedno vabi večji krog ljudi, saj posameznika premami z
občutkom dobička. Torej, če želimo, da naša predstava, ki ni komedija,
doseže večji krog ljudi, jo ponudimo brezplačno. Prišlo bo več ljudi,
naše sporočilo bo bolj učinkovito. Verjetno bi to nekaj časa delovalo,
potem pa bi se občutek nemoči vrnil. Brezplačne predstave bi postale
samoumevne in ljudje bi se spet polenili. Močnejše pravilo trga je, da
cena določa tudi kvaliteto, kar bi verjetno pretehtalo.
Občutek nemoči v neskončnem vrtenju kolesja se najintenzivneje
izkaže s koncem predstave, ki se nikoli ne konča. Performerji začnejo
z odštevanjem pri 300, napetost se stopnjuje, ko se približujejo ničli,
a se vedno, tik preden pridejo do števila nič, spet vrnejo na večje
število in odštevanje se nadaljuje. V nedogled. Dokler občinstvo ne
zapusti dvorane. Tako ujamejo gledalce v kolesje svoje predstave, ki
se lahko vrti v nedogled in nanjo nimamo nikakršnega vpliva. Svojo
moč izgubi tudi aplavz.

Urša Adamič
Kolofon

Bilten tedna slovenske drame
Urednik: Andraž Polončič Ruparčič
Oblikovanje: Danijel Modrej in Darjan Mihajlović Cerar - Zavod Agregat
Bilten nastaja v sodelovanju z gledališkim portalom www.sigledal.org
Tisk: tiskarna Trajanus d.o.o. / naklada 250 izvodov

.
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Bilten Tedna slovenske drame

CVETJE V JESENI
META IN JANEZ. DANES.

Revitalizacija slovenske literarne zakladnice je zmeraj dobrodošla,
čeprav lahko pri tem procesu trčimo ob nemalo klišejev, primanjkljaja
inovativnosti ali pa obratno: naletimo na preveliko radikalnost, nejasna
izstopanja, skratka princip dekonstrukcije za vsako ceno. Cvetje v jeseni
v režiji in odrski adaptaciji Marka Čeha se uspe izogniti vsem tovrstnim zagatam, saj se njegova izvirnost kaže tako v scenski postavitvi
kot tudi prirejeni besedilni predlogi. Pri slednji je Čeh glavnino črpal
iz Tavčarjevega teksta Cvetje v jeseni, nato pa dodal še kakšen zametek
Prežihovega Voranca ter nekaj filmskih replik iz drugih filmov, ki se
humorno in asociativno vežejo na Klopčičevo kultno Cvetje v jeseni.
Uprizoritvena priredba ostaja dosledna v centriranju glavne figure
– Janeza, vendar ga pri tem precej narativno razdrobi. Poleg tega, da
se hipno sprehaja med časovnimi preskoki in prostorom, se dodatno
plasti tudi njegov psihološki profil. V toku dogajanja se namreč Janez
nenehno zazira sam vase, reflektira v mislih, pri čemer se ta njegova
mentalna digresija mestoma zasliši tudi v »offu«, ki lebdi nad ali ob
trenutnem odrskem prizoru.
Čas je tekel in že so lešniki dozorevali. Robčevina je od dne do dne
bolj rumenela. Bil sem kot kak Marlon Brando. Hodil sem vedno hitreje,
dober način, da prideš hitro na cilj, če imaš veliko kondicije. Obrnem
se, zdaj na hribu je Meta, hodi za mano, ni mi upala blizu, ker bi obraz
zalile solze.« Eden od introspektivnih govorov tu nakazuje še na dodatno vsebinsko dvoreznost priredbe, in sicer njeno govorno in tematsko aktualizacijo. V toku dogajanja namreč kljub izvirni (Tavčarjevi)
dikciji v dialogih mestoma naletimo na »neologizme« kot na primer
taksi, fitnes, Marlon Brando … Liki so torej vpeti v nedoločen čas, ki
se fluidno giblje med izvirnim ruralnim realizmom in sodobnostjo, pri

Foto: Emina Djukić
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v Prešernovem gledališču Kranj
od 10h00 do 17h00
Dan nominirancev – predstavitve in pogovori o nominiranih besedilih
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PREDRAMNIK

KDO JE
NASLEDNJI?
8
04

SPORED

MARKO ČEH: CVETJE V JESENI (PO ROMANU IVANA TAVČARJA) / režija: Marko Čeh
/ scenografija: Marko Turkuš / kostumografija: Branka Pavlič / avtor glasbe:
Laren Polič Zdravič / igrajo: Aljoša Ternovšek, Tina Vrbnjak, Maruša Kink, Jernej
Gašperin, Tomislav Tomšič

tem pa prehode in prelivanja zasedba izvaja gibko ter brez nepotrebnega patosa. Uprizoritev si jasno podstavi odskočno desko v preiskavo
dimenzij ljubezni. Časi, režimi, hlapci in gospodarji so se od obdobja
Tavčarja zamenjali, le eno je ostalo zares univerzalno – ljubezen. Med
Janezom in Meto, kultnim simbolnim dvojcem »cvetja v jeseni«. Janez
tako tudi v uprizoritvi že kmalu na začetku napove tematsko usmeritev
dogajanja pa tudi svojo ključno nevralgično dilemo: »Kaj ve moderna
ženska o tisti ljubezni, ki pretresa telo in dušo, ki veže dušo in telo, ki je
kakor nevihta, ki pride, da ne veš od kod, ki te podsuje, ki te stolče, da se
od nje nikdar več ne oddahneš, ki jo pa vendar hočeš imeti, in najsi radi
nje življenje izgubiš! Kaj ve veste o taki ljubezni!«
Nad uprizoritvijo se razlega neujemljiv melos, ki združuje (filmsko) nostalgijo, spoštovanje do literarnih reliktov, a obenem ne pozabi
ostati na distanci in dogajanja posuti z drobci ironije in karikiranja
pa tudi močnih estetskih dolivov, ki mestoma popolnoma presežejo
izvirno pripoved ter v celoti prepustijo prostor gledališkemu jeziku
(večpomenskim kodom, hipnemu kadriranju, zvočnim partituram).
Dodelana vizualna plat – kljub sicer le najnujnejšim rekvizitom in
opravilnim elementom – akterje prožno vnaša v tok dogajanja, jih
tekoče prestavlja iz sanjskih prividov, ambientalnih sakralnosti vse do
ljudskega gostilniškega okolja ali povsem zasebnih prostorov.
Milena Zupančič v svojih intervjujih že leta vztrajno razlaga, kako
– odkar je posnela film Cvetje v jeseni – ne mine teden, da ne bi
»na cesti« na to temo od mimoidočih dobila kakšen komentar. Njena
vloga je fundamentalno vplivala na slovensko kinematografijo, še bolj
pa slovenski narod in temu se na svoj način »pokloni« tudi uprizoritev, ki Zupančičevo v slogu »momenta presenečenja« vpelje na samo
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prizorišče in z njo vzpostavi dialog – Meta/Milena: Za vselej prideš na
Jelovo Brdo. – Janez: Za vselej. – Meta/Milena: Mož in žena. Za vselej.
Mož in žena.– (Pride taksist.)
Zgovorno, kritično, a povsem drugačno vez z družbeno sedanjostjo, pa
ustvarjalci vpeljejo tudi v sklepnem delu, ko uprizorijo obravnavo Janeza
na sodišču, kjer se mora dotični pravno-formalno zagovarjati za svoja
»nepremišljena« dejanja in podleganja čustvom, predvsem pa prevzeti
odgovornost za njihove usodne posledice. Tudi biti le fikcijski junak z
»nečisto« osebnostjo danes očitno ni več šala, za oči postave mej med
fiktivnostjo in resničnostjo namreč ni.

KRANJČANI O TEDNU SLOVENSKE DRAME
Marija, 55: A tole, kar igrajo? Sem slišala od otrok, sama ne gledam. Imam toliko dela doma.
Peter, 23: Poznam. Mislim, da je to za Kranj nasploh nekaj dobrega. S PGK so bile neke komplikacije, rekli so, da ga bodo zaprli, da se bo zamenjal lastnik in gor dol. Tako da
mislim, da je to super, nekaj takega rabimo pri nas.
Leon, 65: Kar se pa drame tiče, pa pojma nimam.
Nataša, 28: Ja, poznam. Zdi se mi dobro, glede na to, da imamo vlado, ki ukinja ministrstvo za
kulturo oziroma zmanjšuje njegov pomen, da se festival kljub vsemu še vedno ohranja.
Bojan, 33: Ne vem, kako bi rekel. Tega bolj malo gledam, nisem za take stvari. Nimam pojma, kako to deluje.
Ženska srednjih let: To je kar dobra priložnost, da kam greš. Jutri grem gledat eno komedijo.
Samo ne v Dramo.
Betka, 27: Dobro se mi zdi, da se na enem mestu zbere nekaj, kar strokovna javnost smatra za najboljše
v slovenski drami. Po drugi strani pa me moti, da gre za dogodek, ki je zelo malo omenjan
v medijih, razen če slediš kulturnim objavam. V Sloveniji je premalo spoštovanja do teatra.
Zdi se mi namreč, da je gledališče edina umetniška scena pri nas, ki je stalno produktivna.

.
JAZ, PO KATEREM SE
LAHKO IMENUJE LJUBLJANA – POKER
Zala Dobovšek

SiGledal

MAGIJA BESED

Zjeban od absolutnega … (Tomaž Šalamun)

Svojevrstni hommage je instalacija, ki je po poteh stare Ljubljane (na različnih lokacijah okoli Križank) oživljala pisano besedo enega najprodornejših slovenskih pesnikov. Režiser Ivica Buljan je s številno ekipo (predstava je nastala pod okriljem Mini teatra) poustvaril duh polpreteklosti,
začrtane v leto 1966, ko je nastal Šalamunov pesniški prvenec Poker.
Razgibana in prav nič sentimentalna instalacija – v svoje vrste pritegne
vsakega nepoznavalca gledališča in poezije – črpa torej iz pesmi Tomaža
Šalamuna in se recipročno njim tudi poklanja. Jaz, po katerem se lahko
imenuje Ljubljana – Poker je suma raznovrstnih interpretacij določenih
pesmi (nabor le-teh bazira na starejši poeziji, vendar odstre tudi novejše
»rime«), ki jim pravo noto pridajo igralci-interpreti. Ob sedemdesetletnici
rojstva mojstra besed je Buljan ustvaril prav poseben gledališki performans, katerega nosilci so slovenski, hrvaški, francoski igralci in predstavnik iz Salvadorja, vseskozi spremljani na glasbilih. Mešanica narodnosti,
glasbe in jezikov se na koncu izkristalizira v ubran gledališki dogodek,
žanrsko prepletajoč različne plesno-igralske izraze (nastopi tudi prvak
ljubljanskega baleta), ki odstrejo del nekdanje zgodbe revolucionarnih

umetnikov. Šalamun je namreč ključni predstavnik avantgarde 60-ih let,
ki je v slovensko poezijo vnesel radikalne prvine šokantnosti, drznosti,
provokacije in sproščenega besedišča. Postreže z odkrito besedo, igrivostjo (ludizem) in sprejme kruti svet kot realno dejstvo. Njegov nezgrešljivi
smisel za humor, ironijo in parodijo je slišen tudi v Buljanovi instalaciji;
njegove, z družbenokritičnim nabojem ovekovečene pesmi niso zgolj
indikatorji nekdanjega sistema. Šalamunove pesmi so univerzalne, zlahka
transformirane v današnji čas, ki mu gospoduje drugačna ideologija.
Pesmi so tudi uprizorljive, gnetljive in pripravljene na vsesplošni odziv,
čustvovanje in rušenje iluzij. Preplet gledališča in subtilne moči poezije
je izrazito subjektivna instanca, ki posamezniku omogoča, da se (najprej)
zazre vase in ovrednoti svoj svet čustvovanja. Interpretacija pesmi znotraj
gledališkega dogodka ne manipulira z emocijami, temveč dovoli, da se
čustva izrazijo necenzurirano, jasno in brezsramno. Pesem se pod sojem
odrskih luči magično preobrazi v fizično entiteto, saj ji njen interpret
nadene glas, podobo in jo integrira v določen kronotop. Krhke besede
iz knjige oživijo, se razpršijo med občinstvo, postanejo slišne, vidne in
otipljive; svet, zaradi katerega kaotičnega ustroja so nastale, pa pride bližje,
infiltriran v današnjost kaže paralelnost dveh različnih družb.
Šalamunova poezija živi danes, tukaj in zdaj. Silhuete podob dobivajo
nove, otipljive razsežnosti, ki jih ustvarijo glas, mimika in gestikulacija.
To je magična moč gledališča … in besede.

Anita Volčanjšek

.

MATJAŽ ZUPANČIČ

bomo ogledali tudi na letošnjem festivalu. Kakšno vlogo igra pri
uprizarjanju tvojih besedil omenjena zbirka?

DRAMSKA BESEDILA SO VEDNO BILA IN BODO OSTALA MEJNA OBLIKA LITERATURE

Matjaž Zupančič je dramatik, režiser in pedagog. Petkratni Grumovi nagradi
(Vladimir (1998), Goli pianist (2001), Hodnik (2003), Razred (2006) in
Shocking Shopping (2011)) se leta 2010 pridruži še Župančičeva nagrada za
režijski in dramski opus. Njegove drame so bile prevedene v različne jezike:
Razred (angleščina, ruščina, srbščina), Hodnik (makedonščina, angleščina),
Vladimir (francoščina, angleščina, poljščina, češčina), Goli pianist (nemščina,
angleščina), Igra s pari (slovaščina, srbščina).

Od leta 2009 v sodelovanju med Tednom slovenske drame in
založbo Zelolepo izhajajo nagrajena besedila v angleškem jeziku.
Med drugim sta v zbirki izšli tudi drami Razred (2009) in Hodnik
(2011), letos pa je vanjo umeščena »politična trilogija«, ki jo ob
lani nagrajeni drami Shocking Shopping (2011) sestavljata še Padec
Evrope (2011) in Reklame, seks in požrtija (2008). Poleg priprave
prevodov Prešernovo gledališče Kranj in Teden slovenske drame
skrbita tudi za predstavitev zbirke na mednarodnih festivalih. Med
drugim je bila zbirka predstavljena tudi na festivalu sodobne dramatike v Tobolsku, kjer so se odločili za njeno uprizoritev, ki si jo
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Prevajanje, tiskanje in objavljanje dramskih besedil v tujini je brez
dvoma velikega pomena. Ne pomeni pa še nujno tudi uprizarjanja. V tem kontekstu je – vsaj po moji izkušnji – pomembna tudi
referenčnost založbe, zbirke, revije in tako naprej. Potem, ko je
Vladimir izšel v poljski reviji Dialog, ki je absolutno referenčna
evropska revija na področju dramaturgije in dramatike, se je tekst
že naslednjo sezono uprizarjal kar v treh poljskih gledališčih. Teden
slovenske drame je v zadnjih letih postal dogodek, ki nedvomno
odpira prostor za internacionalizacijo sodobne slovenske dramatike. V tem kontekstu gledam tudi na zbirko, ki jo omenjaš. S prevodi nagrajenih tekstov, knjižnimi objavami in vabili tujim predstavam, ki uprizarjajo slovensko dramatiko, je TSD postal sploh
eden redkih domačih gledaliških festivalov z jasnim fokusom in
smislom. Ne glede na vse organizacijske, finančne in druge probleme, s katerimi se soočajo v Kranju, je potrebno to povedati zelo
jasno in nedvoumno.
Hkrati pa zbirka in promocija zbirke nista edina dejavnika za
uprizarjanje v tujini. Kateri so še drugi načini vstopa na tuje gledališke odre? Kaj potrebuje dramsko besedilo?

Dramska besedila so vedno bila in bodo ostala mejna oblika literature.
Ampak če smo se v osemdesetih letih borili za avtonomijo gledališča
nasproti literature in jo tudi v celoti dosegli, se mi zdi danes primeren
čas za nek drug obrat: za govor o avtonomnosti dramatike. Danes
ni več nobenega dvoma, da se da narediti dobro predstavo tudi iz
telefonskega imenika. Zato me na drugi strani vedno bolj zanima
avtonomnost samega dramskega diskurza. Bolj ko bo pisanje za teater
inferiorno, bolj ko se bo ukvarjalo z gledališkimi trendi, manj bo – v
daljšem časovnem intervalu – zanimivo za uprizarjanje; v najslabšem slučaju bo lahko tudi sredstvo za »flikanje lukenj« v režijskih
konceptih. In bolj ko bo nova drama premišljena v svoji strukturi in
bo hkrati odpirala avtentične, žive, osebne, angažirane teme – ko bo,
skratka, v osnovi izhajala iz življenja in ne iz »gledališča«– bolj bo v
resnici postajala magnet za samo gledališko uprizarjanje. In to še zlasti
velja za dramske tekste, ki želijo biti zanimivi tudi za tujino, torej za
povsem druga kulturna okolja.
Za kontekstualiziacijo tvojih besedil je z izjemno spretnostjo
poskrbel Blaž Lukan. Kako pomemben je kontekst, v katerega je
postavljeno besedilo?
Se strinjam. Lukanov predgovor oziroma njegova analiza ob izdaji
drame Razred se mi zdi sploh eden najboljših dramaturških tekstov
te vrste, ki sem jih prebral. Zdi se mi, da bo njegov uvodnik v trilogijo
še lažje razumljiv za vsakega, ki bo pred tem prebral njegovo analizo
Razreda. Meni je vsekakor bil. Zame ni nobenega dvoma: kontekstu-

alizacija je izrednega pomena. Na to ne gre gledati enoznačno: tukaj
ni v igri samo sprotna, »uporabna« refleksija nove dramske literature.
Problem je globlji; gre za vprašanje, kako danes sploh misliti sodobno
dramatiko in jo umeščati v širše polje družbenih, filozofskih in drugih referenc. In s tem tudi povratno vplivati na gledališko umetnost
samo. To kreativno razmerje med (dramaturško) teorijo in prakso
je – ne nazadnje – v 20. stoletju proizvedlo nekatere ključne estetske
in dramaturške preboje.
Razred je bil v tujini že večkrat uprizorjen. Tokrat se na TSD z
njim predstavlja Tobolsko dramsko gledališče P. P. Eršova. Kakšnih
postopkov se režiserji pri uprizarjanju poslužujejo oziroma kakšne
razlike in poudarke opaziš?
Rusko izvedbo si bom ogledal čez nekaj dni. Zanimivo je, da mi je
po predstavi v ljubljanski Drami najbolj ostala v spominu koncertna
uprizoritev Razreda v dunajskem Volkstheatru. To je bil čisto poseben
dogodek: ne predstava in tudi ne branje v klasičnem pomenu, ampak
neke vrste »happening«. Začelo se je s sijajnim predavanjem Lada
Kralja, ki se je osredotočil na konce mojih tekstov in dodobra razkuril
občinstvo. Potem so igralci sedli za mizo in mizanscena niti ni dosti
manjkala, saj se igra itak dogaja skozi »seminar«. So se pa toliko bolj
intenzivno osredotočili na dialog in izpadlo je izvrstno.

Jasmina Založnik

.

IVO SVETINA
ČLOVEK SE MORA NEKOLIKO ZAPRETI V STOLP

Že drugič zapored je za nagrado Slavka Gruma nominirana dramska pesnitev
Iva Svetine Stolp, ki odstira zgodbo Friedricha Hölderlina – ob Goetheju,
Schillerju in Kleistu enega od najpomembnejših pesnikov nemške klasike.
Svetina je bil med ustanovitelji Gledališča Pupilije Ferkeverk in Gledališča
Pekarna, izdal je že več kot 25 pesniških zbirk, napisal številne gledališke
igre ter eseje o poeziji in gledališču. Letos se s Stolpom poteguje za svojo
peto Grumovo nagrado.

Kakšna se vam zdi letošnja bera nominirancev za nagrado Slavka
Gruma? Kar dva teksta sta nominirana že drugič, tudi vaš.
Ponovna nominacija drame Stolp me je presenetila, zato ker je drama že
objavljena in uprizorjena. V nominaciji ne vidim nobenega posebnega
razloga. Očitno so zdaj pravilnik o podelitvi nagrad nekoliko spremenili,
ker včasih je bil predpogoj, da igra ni uprizorjena in objavljena. Enostavno
mislim, da igra tudi nima nobene možnosti, da bi dobila nagrado. Na
razpis za nagrado sem poslal tudi novo igro, zato me je nominacija Stolpa
še bolj presenetila. Ampak to je pač odločitev žirije, ki presoja avtonomno.
Kje vidite temeljno razliko med pisanjem poezije in pisanjem drame?
Pisanje poezije je stvar, pri kateri nič ne misliš na potencialnega bralca.
Drama in roman pa ga morata upoštevati, zlasti drama, ker veš, da bo
tekst zaživel šele na odru, ko ga bodo interpretirali živi igralci. Poezija
pa je najbolj svobodna, ker ni zavezana ničemur, razen sama sebi.
Platon je posebno stanje pesnikov poimenoval pesniška blaznost
(manía), brez katere pesnjenje sploh ni mogoče. Vi pesnjenju pravite
zavestna odločitev za norost. Hölderlinu pa se je meja med dejanskostjo in poezijo zabrisala, v začetku 19. stoletja je še ne štiridesetleten
namreč resnično znorel, omračil se mu je um, iz enačbe je izključil
zavest. Je po nastopu bolezni napisal še kaj omembe vrednega?

Nič pomembnega. Je pa napisal eno lepo pesem, ki jo je posvetil svojemu skrbniku Zimmerju. Tega mizarja, uglednega obrtnika, ki je
občudoval Hölderlinov roman Hiperion, je prosil za deščico, na katero
je potem napisal kratko pesmico, posvečeno mizarju. Večjega napora
in takšne koncentracije kot pri Poznih himnah pa ni več zmogel.
Naloga umetnosti je tudi refleksija sodobne realnosti. Koliko se je
pesniška občutljivost sposobna odzivati na današnje dogajanje?
Se mora morda včasih, tako kot Hölderlin, umakniti premočnim
dražljajem, v svoj stolp?
Poezija je danes tako ali tako odrinjena nekam na rob, glavna pozornost je posvečena romanu. Tudi tisti, ki berejo, v glavnem berejo
romane, ki so danes zelo raznovrstni. Precejšen del sodobnega romana
pa je napisan na način, ki bi ga tradicionalna literarna veda označila
za trivialnega. Ampak očitno živimo v času, ki to trivialnost sprejema
in je ne dojema kot nekaj, kar je popolnoma deplasirano. Trivialnost
med drugim namreč pomeni, da je roman vešče napisan.
Res je, da je bila poezija vedno nekje na robu, redko v zgodovini je
bila v središču dogajanja. Pesniki so bili tako ali tako vedno nekoliko
odmaknjeni od krute realnosti. Zase lahko trdim, da rabim odmik
od vsakodnevnega hrupa, podivjane možice, če rečem metaforično.
Človek se mora nekoliko zapreti v stolp. Kar pa ne pomeni, da potem
poezija, nastajajoča v odmaknjenosti, samoti nima nobene zveze z
doživljanjem sveta in okolice. Vanjo vedno znova pronica realnost,
tudi če so stene stolpa še tako debele. Človek je vendarle družbeno
bitje. Zato so ti odmiki, glede na to, da človek opravlja več vrst
službe, samo občasni. Je nujnost, kar pa ne pomeni, da bi poezija
nastajala popolnoma izolirana od vsega dogajanja. Stena, ki loči svet
poezije od resnične resničnosti, ni tako debela. Če še tako bežiš, sebi
kot družbenemu bitju ne moreš ubežati. Tudi hermetična poezija
lahko nastaja le iz neposredne avtorjeve izkušnje. Drugega rojstnega
kraja poezija nima!

Andraž Polončič Ruparčič
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