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2. ČITALNICA: Ena sama ljubezen 

Kud Pranger (Zapiski), 24. junij 2013 ob 8:59 

 

Ivo Stropnik: XXXL Velike ljubezni (69 lirskoslovarskih gnezd prometejskih orlov), 

Založba Pivec Maribor, 2012 

Kdor ne prične z ljubeznijo, ne bo nikoli vedel, kaj je filozofija, zapiše Badiou v razmisleku o 

ljubezni z naslovom Hvalnica ljubezni; in dodajmo, da kdor ne prične z ljubeznijo česar koli, 

ne bo nikoli vedel ničesar o življenju, še posebno ne o poeziji. 

Pesnik Ivo Stropnik je Velike ljubezni umestil v štiri sklope, v niz znakovnih sistemov, ki se 

praviloma začenjajo, razen v prvi uvodni pesmi, s črko "l" - Labirintske, Lajavske, 

Ljubezniške in Lubrikantske. Vsi so uravnani v ljubezen in to ne le s črkami in ne le v odnos 

med žensko in moškim, temveč so domiselni generatorji ljubezenskih Dogodkov različnih 

pomenskih in podpomenskih enot na nivoju Jaz-Ti ali Jaz-Ono tudi v razmerju do narave, do 

historičnega sobivanja z drugim in do Drugega v najožjem bivanjskem okolju, družini ali kar 

v celotnem kozmosu, kar je blizu spinozovskemu "deus sive natura". Stropnik svet preizkuša 

z vidika razlike, enotnosti in piše o odkrivanju tistega, kar ponavadi vsakdanje oko spregleda. 

Kljub naslovnemu namigovanju na pornografskost, XXXL, pa z "69" ali potem v zadnjem 

sklopu z "lubrikanti", pesmi ne zahajajo v opolzke vsebine. So pa večinoma prizorišče 

Dvojega, ki ni le spolno, temveč predvsem eksistencialno razmerje. Ves čas variiriajo med 

filozofsko konotacijo, kozmogonijo in vsakdanjo denotacijo človekovega bivanjskega okolja. 

Tako so zastavljene že uvodne misli, ki zavzemajo stališče od "Mati, kruh pečete odlično" do 

"Sokrat je bil kipar duš". 

Enciklopedični nabor zaznavanja tubiti nas vodi skozi strast in dvom, mimo "neznanega 

kraja" v veliki Dom ljubezni. Včasih je Stropnikov pesnik na tej poti hudomušen, včasih 

ironičen, v večplastnosti pa je med grozdi besed vendarle najbolj napovedovalec pesniške 

domovine, četudi so se temu svetu, sodobnemu odtujenemu okolju "vse muze skurbale". 

Njegova moč in volja ostajata z verzom tu, kljub temu da večino zanimajo le še posvetne 

dobrine. 

Avtor, vsaj v zadnjem obdobju znan predvsem po daljših pripovednih pesniških zapisih, v tej 

zbirki zanimivo uvaja tudi krajše, že skoraj haikujevske miselne enote, plasti 

mnogopovednosti pa so nadgrajene s spretno izpeljanimi besednimi igrami ("včasih se 

človeku / ne ljubi ljubiti / in gre raje sam: / med duše / zatemnjene / zlato sončece dvigat; / 

hoče samoto ubiti, / a iz njene biti ne zna uiti / stran"). 

Kompaktna sintagmatična kompozicijska raven temelji na ozadju inovativnenega izrazja in 

zanesljive strukturne razmejenosti. Med posameznimi enotami in principom različnega 

ponavljanja, predvsem anaforičnega, pa verz ni le ritmično evfoničen, temveč poudarja tudi 
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posamezna pesnikova izhodišča, ki navajajo bralsko recepcijo k razmišljanju o različnih 

bivanjskih držah oziroma o odnosu do sveta. 

Če je za pesnika Iva Stropnika do sedaj veljalo dobro obvladovanje besed in jezika, ter 

zanimiv inventar informacijske aktivacije zapisa o vsem, kar nas obdaja, potem lahko ob tej 

zbirki zapišemo, da je svojo pesniško večpomenskost in večdimenzionalnost dosegel tudi s 

filozofskomišljenjsko dialoškostjo, ki se izvrši v zanesljivi tovrstni možni maniri, z 

ugotovitvijo, da še tako intelegibilna izrečena ali zapisana misel konec koncev vedno pristane 

v sintagmi - "največje ljubezni so brez besed". 

Maja Vidmar: Kako se zaljubiš. Študentska založba, Ljubljana 2012 

"Ljubezen bi lahko bila le srečanje dveh rok, a psihoanaliza nam opisuje ta dogodek kot hip, 

ko iz grma seže roka." Takrat se "nekdo" pozicionira v željo biti ljubljen ali ljubiti drugega in 

potem se vse dogaja na podobne, a vendar tudi različne načine. Pesnica Maja Vidmar začenja 

z ljubeznijo že kar v naslovu. Pravzaprav uvaja svojo pesniško pisavo še prej, kajti 

zaljubljenost je začetek začetka ljubezni, je tisto "prizorišče Dvojega", je tista ekstaza, v 

katerem dva "izgubita glavo", in ko se (še) ne zavedata, v kakšno pustolovščino se spuščata. 

Po naslovu zbirke in nekaterih uvodnih verzih posameznih pesmi sicer moremo sklepati, da 

gre za spraševanje o tem, kako preidemo (morda celo zaidemo) v stanje zaljubljenosti, vendar 

lahko menimo tudi, da gre v teh pesmih pravzaprav bolj za upovedovanje načinov, kako vse 

se je možno zaljubljati. 

Intencionalnost zbirke nas v treh sklopih vodi v generiranje pesniškega smisla, ki se pogosto 

giblje ne le v ljubezenskih dvojicah, temveč tudi v razmerju med jazom in časom, preteklostjo 

in prihodnostjo, namernost pesmi je dostikrat usmerjena v spoznavanje ljubezni do drugega in 

odnosa do tega v samem sebi. Ena od značilnosti ljubezni, in tega se ta pesem dobro zaveda, 

je zagotovo tudi odkrivanje sebe; to iskanje pa je v komunikaciji z drugim enkrat namenjeno 

hčerki, drugič sinu, sestri, bratu ... 

Ko vstopamo v te verze, seveda vemo, da je upovedovanje tovrstnega čustva oziroma stanja, 

zaradi "že tisočkrat slišanega, prebranega, doživetega", vedno na zelo tankem ledu, toda če 

smo na začetku nekoliko zaskrbljeni, kako bo avtorici uspelo izpeljati nov, poseben smisel, se 

kmalu znajdemo v polju individualiziranega jezika, ki kaže bližanje ali tudi oddaljevanje od 

ljubezni na drugačen način, kot ga poznamo iz dosedanje bralne izkušnje. Tako je razmerje do 

sestre intuitivno posebno z "odtisom v mehkem vosku vajinih mesecev", predojdipska faza 

odnosa na relaciji mati-sin je zasidrana v zaupanju med obema, "zaljubljanje" v brata 

prikazuje bližanje občutku varnosti, zanesljivosti, in ko se ljubezen znajde v časovni 

razsežnosti preteklosti, se zaveda staranja oziroma minljivosti. "Ko se zaljubiš / v svojo 

mamo", veš, da je ona tista, ki vedno skrbi zate in celo "zaljubljenost" v očeta ni zamejena 

zgolj s tradicionalnim psihoanalitičnim "Zakonom očeta", temveč je bolj v tem, da se "realni" 

oče, zamaknjen v svoj svet, niti dobro ne zaveda, kakšna čustva goji do njega drugi. V prid 

nesentimentalnosti dojemanja ljubezenskih stanj in načinov, kar je seveda dobro za vsako 

poezijo, govori tudi nekako cioranovski odnos do rojstva - "Rodila sem se. / Kako težko je to 

priznati", in potem še v zapisu razmerja Ona-On, Ženska-Moški, ko je samoironično zapisano 

"Samo odpustiš mu, / da je tako slabo / izbral." 

Maja Vidmar se v razmišljanju o zaljubljanju ne izogne niti smrti, ki bi ji v tem primeru lahko 

dodali celo predznak sokratovske melete thanatou, vaje za smrt. Ob minevanju je moč zaznati 

tesnobnost, ki pa je spravno umirjena ob dejstvu, da nas po srečanju s smrtjo sicer ni več, zato 

tudi potem nismo nič boljši, a tako pač je, to je začetek "zvena tišine", a po drugi strani tudi 



"trepetanja večnosti". Nahajamo se v realnem odnosu do smrti in odhajanja s tega sveta in kar 

je najpomembneje, v nikakršnem pesniškemu patosu, patetičnosti, še manj v jokavi 

zaskrbljenosti, da je smrt verjetno edina močnejša od ljubezni . 

Zdi se, da se ljubezen v teh pesmi označuje s filozofsko sintagmo, da "moramo ljubiti tisto, 

česar nikoli ne bomo videli dvakrat", z ravno dovolj besedami, da ni večinoma ničesar preveč 

in odveč, četudi smo glede tega nekoliko presenečeni v zadnjem sklopu pesmi, naslovljenim z 

barvno Belo, saj ga v nekem hipu morda nekoliko težje umestimo v kontekst zbirke o 

ljubezni, dokler ne preberemo "kadar je belo belo, /kaže samo jasni rob /nebelega in prehod" - 

in kaj je ljubezen drugega kot meja zavedanja o tem, da zares smo le z njo, in ko smo brez nje, 

da zares nismo. 

Katja Plut: Kresničke. LUD Šerpa, Ljubljana, 2012 

Pesniško zbirko Katje Plut uvaja zahvala ljubezni, in če je ljubezen avantura, utegne biti tudi 

pot v poezijo avtorice svojevrstna posebna izkušnja, kolikor jo poznamo od prej, tudi povsem 

drugačna od drugih. Ena od teh, heterogenost umetniška jezika, je nakazana že z uvodno 

pesmijo, zapisana je v angleščini (vrsto verzov v različnih jezikih od francoščine do hrvaščine 

opažamo tudi v drugih pesmih), v kateri imata posebno pozicijo Bit-je, eksistenca, in 

vprašanje "Zakaj" v besedni igri deep-under-standing. Potovati v čisto imanenco, postati 

substancionalnost substance - v temelju zavesti in na intuitiven način - ali je lahko to že kar 

temeljna opredelitev avtoričine poezije? Zelo verjetno pa tisti smisel, za katerega se splača 

vzeti v roke to knjigo. 

Kdo je kaj v tej poeziji je izziv, v katerem se izteka parafraza "rešitve židovskega vprašanja" v 

"revolucionarno" (za)misel z vprašanjem "zakaj ne pobiti bogatih / kot končno rešitev?" In 

kakšen sociolekt, vulgarizem, samo poudari zasičenost subjekta s povprečnim okoljem. V 

nadaljevanju se znajdemo tudi v feministično usmerjeni sintagmi, s katero pesem upove 

praznino poimenovanj različnih avenij z moškimi imeni. Upornica v pesmih ni izražena le v 

iskanju odgovorov na to, kako iskati svobodo tubivanja, temveč tudi v ironiziranju odnosa do 

Boga oziroma življenja - v takšnem zavoženem svetu je bolje prej umreti kot vztrajati v 

življenju. 

Kljub uporniški drži se kakšna pesem zaveda, da je kdaj potrebno kaj spregledati - "nagniti 

oči", imeti "pogled na vajetih", da bi lahko bili. Med Jaz in Ti, med sabo in drugimi vidi 

pesem smisel popotovanja skozi svet - a je kot temeljna vendarle bolj prisotna misel - 

parafraza Kekčeve pesmi - "Jaz pa pojdem in razbijem?", četudi se konča z vprašajem. 

Življenje je nabito s strastjo in močjo in takšna prvinska sila veje iz pesmi brez konca in kraja, 

in medtem ko "Mi delamo dneve. Noči delajo nas." Noč ima svojo moč, zato bit-JE in zato v 

teh pesmi skorajda nikoli ne zakrkne, tudi takrat ne, ko se vprašuje po staranju - slaba in dobra 

razpoloženja niso odvisna od let, temveč od tega, kako smo tu na tem svetu - zato se lirski 

subjekt ne boji minevanja v času, temveč se nasprotno prej boji tega, da bi ga leta obšla. 

Še ena od pomembnih lastnosti te poezije je občasen nadrealističen pristop, kar pesmi 

zagotovo vitalizira in jim daje poseben miselni zagon ("Nekaterim ljudem, ki jih ni tu, / bi 

rada dala toplega slona, za nosit jih ..."), čeprav je morda v nas premalo Nietzschejevega 

nadčloveka - "Lupina mojega jajca pogosto / vsebuje premalo apnenca". 

Ko se odločamo za to, kaj je v tej poezije drugačno, posebno, bližje izjemnemu kot 

vsakdanjemu, je to zagotovo pomnožitev smislov in večpomenskost različnih bivanjskih 

položajev od odnosa do tega, kako biti v življenju, do tega, kako biti z drugim, z moškim v 



maskuliziranem svetu, kako biti z Bogom, in tu se znova srečamo z ironiziranjem ("bog, ki bi 

lajal, ne bi GRIZEL"); kako biti v času in v morda temeljni sintagmi poezije, ugotovitvi, da je 

"Zemlja Boginja" in ne nazadnje v "narisanem" zaključku zbirke, v katerem je DNK, nosilka 

genetske informacije, speljana v srce, čeprav jo tik pred tem raznese kot bombo. "Žensko je 

ključ" in, "kot se spodobi", je "Moško ključar." - in kot je prezenca nekaj, kar je skupno biti in 

niču, je na nujno reducirana beseda v pesmih Katje Plut "kresnica" (upajmo, da ne 

enodnevna) v sodobni slovenski poeziji. 

 

3Ni mi všeč · · Deli z ostalimi 

 Všeč ti je. 

  

Ivo Frbezar ... ja, s to ljubeznijo je križ; še posebej v Poeziji! 

ponedeljek ob 19:37 · Všeč mi je 

  

Zoran Pevec ... se strinjam Ivo, a obstaja vedno nov izraz, nova percepcija, recepcija ... sicer 

pa se strinjam, seveda, zaradi ljubezni smo tudi v realnem življenju večkrat nesrečni kot 

srečni, samo da si tega nočemo priznati. in konec koncev, večina odličnih svetovnih 

književnih del so tragedije - Romeo/Julija, Tristan/Isolda, Ana Karenina itd. 

torek ob 10:05 · Všeč mi je 

  

Ivo Frbezar .. to so priljubljene zadeve/teme/stereotipi; ni pa rečeno, da je to dobra literatura. 

Vsaj zame ne. (Estetika:Etika) Sam sem na t.i. ljubezensko poezijo dobesedno alergičen ... 

torek ob 13:50 · Urejeno · Všeč mi je 

  

Zoran Pevec No, prav, pac tvoja odlocitev. Sam enako menim za vso klisejsko poezijo - in 

taksna je o naravi, sovrastvu, jezi, urbanem, tudi o ljubezni - toda kvalitetna pesnik/pesnica si 

o vsem tem izmisljata nove pesniske podobe, izumljata nov jezik, nove semanticne sklope, 

generirata nove smisle ... No, tako pac menim jaz. Skratka nisem pisal o slabih ljubezenskih 

pesmih, mislil sem na kvalitetno tovrstno pisavo. 

torek ob 16:13 preko mobilnega telefona · Všeč mi je 
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