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9. Srečanje pesnikov, kritikov in prevajalcev poezije 
 

 

Študentska kritiška razprava 

Blaž Jelenc 

blaz.jelenc123@gmail.com  

 

Letos smo na festivalu Pranger uvedli novo prireditev. V želji, da bi na festival pritegnil še 

več mlade publike, predvsem pa publike, ki vstopa na literarno-kritiško področje, smo si 

zamislili kritiško debato, na kateri bi namesto izbranih uveljavljenih pesniških kritikov 

sodelovali študentje. Na pomoč so nam priskočile Mlade rime, ki so Prangerju odstopile en 

večer svojega vsakoletnega festivala in tako omogočile izvedbo debate v Menzi pri koritu na 

Metelkovi v Ljubljani. 

 

Študente, ki bodo letos sodelovali na debati, sta nam pomagala izbrati profesorja na Filozofski 

fakulteti, dr. Irena Novak Popov in dr. Matevž Kos. Na svojih seminarjih se s študenti 

ukvarjata prav s slovensko poezijo, izdano v preteklem letu, ter njeno kritiško in kritično 

presojo. Tako sta nam izmed svojih študentov predlagala tiste, ki so se s svojimi prispevki 

izkazali na njunih seminarjih. Nato smo jih povabili k sodelovanju. Njihova naloga je bila 

kritiško pretresti izbrano pesniško zbirko in nato svojo kritiko predstaviti na kritiški debati. 

Na voljo so jim bile pesniške zbirke, ki so jih pred tem izbrali letošnji Prangerjevi izbrani 

kritiki.  

 

Na koncu so ostali štirje, pravzaprav so ostala štiri dekleta: Ana Gabrijelčič, Nina Medved, 

Nataša Šušteršič in Maja Šučur. Izbrale so dve pesniški zbirki ženskih avtoric, Najboljši so 

padli Katje Perat in Narekovano iz postelje Ivane Komel, ter dve zbirki moških avtorjev, Sloni 

jočejo pošteno Esada Babačića in Roke v dežju Miklavža Komelja. Prav tako njihov izbor 

lahko razdelimo na dve polovici glede na generacijsko pripadnost, saj sta v izboru prisotna 

dva prvenca, dve mladi avtorici, ter dva avtorja srednje slovenske pesniške generacije. V tem 
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izboru je hkrati zastopana široka paleta pesniških jezikov in poetik, pesniških tehnik in 

tematik.  

Hkrati pa smo dobili tudi štiri nove kritiške poglede, ki podeljujejo različne poudarke izbrani 

poeziji. Od pripadnosti novi, mladi generaciji do starejšega pogleda na svet, od filozofsko-

teoretskega jezika do družbene kritike in angažmaja. Vse to in še več nam odkrivajo izbrana 

mlada kritiška peresa. 

 

Zato lahko na koncu sklenem, da je »mladi« kritiški izbor Prangerja, kljub omejitvi pri izboru, 

prikaže precej dober presek letošnje pesniške bere v Sloveniji. Naprej naj govorijo kritike: 

 

 

Nina Medved 

Pod Ivanino odejo 

Ivana Komel: Narekovano iz postelje (LUD Literatura, 2011) 

 

mjedwed@gmail.com 

Čeprav imam navado brati tik pred spanjem, v topli svetlobi nočne lučke in varnem zavetju 

svoje postelje, se ponavadi tega lotim, ker si drugače težko vzamem čas zase in za knjige. S 

prvencem Ivane Komel pa je bilo povsem drugače – ta zbirka me je že z naslovom povabila 

pod odejo Ivaninega sveta. Namreč, kot obljublja že naslov, govorijo njene pesmi iz zelo 

intimnega, povsem razkritega prostora, ki ga pesnica neverjetno suvereno razgalja pred 

bralcem, pa naj govori o tihem, deževnem vsakdanu ali pa o bolj bolečih trenutkih. Ko bralec 

prisluhne intimnim pripovedim te zbirke, postane njihov del, saj je nemogoče, da se ga ne bi 

dotaknile in v celoti razorožile obrambnih mehanizmov pred najbolj ranljivimi trenutki 

sočloveka. 

 Zbirka je sestavljena iz triinšestdesetih pesmi, nekaj od teh je združenih pod istim 

naslovom ali sklopom, vendar vse skupaj tvorijo zelo raznolik in bogat izbor pesmi, tako 

tematsko kot formalno. Pesnica se namreč v istem dihu loteva spominov na družino in 

preteklost, ki so pogosto tudi zelo boleči ter povsem navadnih, drobnih trenutkov, ki hitro 

postanejo nosilci novega, poglobljenega pomena, kot v pesmi Bluz na zimski dan (iskanje 

navadnega ključa se kmalu prelevi v premišljevanje o vseh ključih tega sveta, ki odpirajo ne 

le stvarna, temveč tudi metaforična vrata). Ivanin pesniški ključ je predvsem njena razgaljena 

iskrenost in spoštljiv, nežen odnos do vsega, kar jo obkroža. 
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 In zmožnost tega, da nas vedno znova preseneti; ko se že privadimo njenemu stilu in 

pesniškemu glasu, nas tako ali drugače vrže iz nepremične gotovosti: daljšim, pripovednim 

pesmim se priključijo minimalistični haikuji, ljubezenskim pesmim njihova eros-tanatos 

opozicija, pesmi o smrti in če nič drugega, nas presenetijo bistre humorne domislice, ki so 

posejane skozi vso zbirko. Ta humor pa je daleč od hladnega, intelektualističnega cinizma, 

temveč je življenjski in služi kot sveža perspektiva, preobrat, kjer ga ne bi pričakovali, zato pa 

učinkuje toliko močneje. V pesmi Maske recimo lirski subjekt-pesnica razmišlja ali bi snela s 

sten prijateljev katero od poganskih mask ter začela z njo na obrazu strašiti »najprej odrasle, / 

potem še otroke.«, kar povsem izkrivlja vsakdanjo logiko, ker že v začetku pesmi omeni, da 

gre za maske, ki naj bi odganjale zlo. Spet drugič se pesnica z navideznim banaliziranjem loti 

absolutno resnih situacij: v pesmi Odžak zbere različne spomine iz otroštva, pred katerimi, 

pravi, »stojijo napisi Pazi, mine.« In čeprav morda bralec na začetku pesmi še misli, da je ta 

refren referenca na minljivost mladosti, kaj hitro ugotovi, da je govora o pravih, niti malo 

metaforičnih minah, ki so zbombardirale Ivanin domači kraj in otroštvo. 

 Na podoben način tudi uporablja nekatera druga pesniška orodja, recimo 

onomatopoetska sredstva ali premi govor. Zunanjega sveta namreč z njimi ne opisuje, temveč 

ga kot drobce vključuje v pesmi, kjer zaživijo na nov način ter dopusti, da, namesto nje, ti 

drobci spregovorijo po svoje: »Mama se je ponavljala. / To opel astro sem gledala. A ni lepa? 

/ In tata je govoril. / Slikaj nas, da se vidi, da smo negdje bili.« In ti drobci za povrh govorijo 

v različnih jezikih, ne le Ivaninih maternih: sama pravi, da jih ima več, saj se je rodila v 

Slavonskem Brodu, svoje otroštvo preživela v Odžaku ter se šele kasneje z družino preselila v 

Slovenijo; bralec lahko najde tudi drobce angleščine, francoščine.  

 Vendar lahko, čeprav je ta zbirka tako razgibana in se slejkoprej dotakne vsakogar in 

vsega, opazimo še dva principa, ki se pretakata skozi zbirko in jo podtalno delata kohezivno: 

en so podobe vode, drugi števila. V teh pesmih je namreč obilica podob tekočin, kapljic, dežja 

in glagolov, ki so povezani z gibanjem tekočin, preneseni pa na lirski subjekt ali celo 

pesništvo samo: »pesmi / se pretakajo v okus po jagodah in breskvah«. Ivanini lirski subjekti 

namreč radi preskakujejo luže, opazujejo dežne kapljice, ki polzijo po oknih in so v glavnem 

fascinirani z vodo kot konceptom: voda je tako snov, ki nakazuje minevanje, počasno 

spreminjanje in odtekanje časa, kar se kot tema pogosto ponavlja. In da te podobe niso tukaj 

naključno, izvemo v pesmi Govoreči dež: »Združevanje kapljic naj bi / vzbudilo vsaj 

hrepenenje. Ampak ga ne. Predstavlja le / hitrejši način odtekanja.« Dežne kapljice na oknu 

tako niso samo to, temveč se pretapljajo v izmuzljive simbole delovanja vesolja, katerega 

smisel se nam včasih kaže na precej nenavaden način. 



 V tej zbirki na primer tudi skozi števila: ta nastopajo v pesmih v številnih različnih 

funkcijah. Včasih učinkujejo kot zaklinjanje (»Za devet pravnukov - / za tri, ki so odšli v 

tujino, / za tri, ki še vedno študirajo, / za dva, ki sta postala narkomana, / zame, ki pišem to 

pesem.«), včasih definirajo čas in drugič prostor (»Stanovanje – štiri krat štiri.«), spet na 

drugih mestih pa opomenjajo starost lirskih subjektov/objektov (s tem, da postavijo v 

medsebojno razmerje preteklost in sedanjost, drugače biološka starost ljudi ne bi nosila 

nobenega specifičnega pomena). S tem pesnica na sebi lasten način osmišlja simbole, ki jih 

vidi v življenju, kar se jasno pokaže na mestih, kjer je ta proces vdihovanja pomena številom 

bralcu na vpogled; npr. v pesmi Številke: »Preskakujem luže na poti do avtobusne postaje. / 

Štejem jih, da zamotim samo sebe / in usmerim misli v banalnosti. / Sedem luž, dvanajst 

stopnic, / pol metra snega, štirje ljudje, / minus osem stopinj, pet oblačkov, / ki jih skupaj z 

drugimi izdihujem.« In kot ugotovi na koncu pesmi njen lirski subjekt, pomen števil pade pod 

težo dosti bolj pomembnega trenutka: »Poljub, objem, nič. / Toplota stopi številke.« Ljubezen 

– univerzalno gonilo vesolja? In spet, presenečenje; v neki drugi pesmi avtorica citira: 

»Ljubezen je mazohistična, / ženske so mazohistke in / edini zakon vesolja je mazohizem.« 

 Če torej tu potegnemo črto, preden nas valovi Ivaninih pesmi odnesejo na preveč 

strani, lahko ugotovimo, da gre za pesniški prvenec, s katerim avtorica previdno, a zelo 

gotovo raziskuje svoje pesniški jezik in svet, večno razpeta med »premalo in preveč«. In da je 

tu na delu izredno močen ženski pesniški glas, ki bo, upamo, v naslednji zbirki še toliko 

močneje spregovoril in nas povabil še globlje pod odejo njenega sveta. 

 

 

Ana Gabrijelčič 

Poezija kot padanje 

Katja Perat: Najboljši so padli (Študentska založba, 2011) 

 

hujski.pujski@gmail.com 

Neizprosna in kritična poezija, ki reče bobu bob. Preplet vzvišenih metafor in povsem 

prostaškega, uličnega jezika ni v poeziji Katje Perat nič nenavadnega. To je poezija, kjer bok 

ob boku stojita patetičen pregovor iz filmov Star Wars in Kantov čisti um. 

Zanimiv se mi zdi zlasti neprestano prisoten preplet objektiviziranega pogleda na svet 

in osebno-izpovednega. V prvi pesmi iz zbirke, ki nosi naslov In delam umetnost, je to najbolj 

razvidno – iz izvirne metafore o ljudeh kot srednjeveških mest se kakor kača, ki se levi, izvije 

globoko oseben pogled v ogledalo. In kakor da bi še zmeraj spremljali kačo, ki se mukoma vi-
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je iz pretesne kože, se pesnica povrne k ljudem na splošno in nato zopet k sebi. Rdeča nit, ki 

na koncu poveže oboje, pa je umetnost sama – ta postane motiv, ki zaobjame tako ljudi na 

splošno, ki se v pesmi neprestano pojavljajo, kot pesnico samo, ki hrepeni po podobnosti z 

umetnostjo, ki ne potrebuje ničesar. 

Umetnost je na splošno tisto, kar v svojih pesmih Katja Perat neprestano zasleduje. 

Značilen odnos do pisanja pesmi se pokaže v pesmi Rudarji, kjer je umetnost kot dejavnost 

privilegiranih postavljena pod trpek vprašaj. Globoko izpovedna pesem Dekonstruiraj me se 

konča s presenetljivim obratom, kar se te teme tiče, saj je umetnost izpostavljena kot nekaj ne-

resničnega in hladnega – v njej ni ljubezni, ki jo lirski subjekt zahteva zase, a hkrati priznava, 

da se literatura skriva globoko v njegovem drobovju in je od njega neločljiva. Ljudje, ki jim je 

blizu umetnost, se pokažejo kot konstrukti, sestavljeni tako, da je ljubezen do umetnosti del 

njih samih, zato v naslovu stoji brutalna zahteva po dekonstrukciji: lirski subjekt vpije po 

razkosanju, da bi mu prišlo v srce nekaj živega in za večino ljudi tako vsakdanjega. 

Njena obsesija je zlasti lik pesnika, ki ga problematizira in širi. Prvič v zbirki se pesnik 

kot za sodobno poezijo presenetljiv motiv pojavi v pesmi z naslovom S kom spijo pesniki. 

Predstavljen je kot nekdo fatalen in ganljiv, vendar po drugi strani samo eden izmed fenome-

nov človeške kulture. V njenih pesmih se pesnik pogosto pojavlja tudi pod zavajajočim naziv-

om »intelektualec«. Tako tudi v pesmi z naslovom Ponesrečene identitete, kjer se intelektual-

ec ne more odtrgati od besedne zveze »žalostni intelektualec«. Žalost, melanholija, otopelost, 

želja po pozabi … vse to so aksiomi, iz katerih izvira njegovo bistvo. V tem se po mojem 

mnenju skriva ostra kritika slovenske poezije, pa ne le to, saj je na koncu pesmi razviden tudi 

blag očitek tistim, ki se ne zanimajo za literaturo. V pesmi Razen ednine se zopet pojavi »ža-

losten pesnik«, ki ne more drugega, kot da pri svojem ustvarjanju izhaja iz samega sebe. Pri-

merja ga s kavbojem, ki se smili samemu sebi, a s tem nikogar ne obremenjuje. Morda s tem 

namiguje na naš površinski odnos, ki smo ga vzpostavili z umetnostjo, ki se nas ne more več 

dotakniti. V pesmi, ki nosi pomenljiv naslov Nič, se povrne motiv pesnika, kot košček nedo-

končanega mozaika, tokrat v besedni zvezi »zanič pesniki« in je obsojen na propad, saj ne zna 

prirediti resničnosti – pesniki namreč resničnost zgolj opisujejo in še to ne na splošno, ampak 

opisujejo le svojo lastno resničnost. 

V pesmi z naslovom Fenomen Bastilja problematizira pesem, ki ujeta v zgodovino ne 

more biti več čista in lepa. Poglobi pa se tudi v besede same. Že v pesmi z naslovom Nezane-

marljivo pesnica opominja, »da na začetku ni bila beseda, / Ampak nekaj dosti bolj nezapopa-

dljivega.« V pesmi Strah pred jezikom se ponovno vrne k besedam, jeziku in komunikaciji. 

Vzdušje pesmi opredeljuje strah, hkrati pa je zaznati tudi nekakšno igrivost, saj se lirski sub-



jekt poigrava z jezikom, njegovim pomenom in močjo. Jezik je sprva predstavljen kot edino 

sredstvo komunikacije (torej nemost oziroma tišina nimajo vrednosti), vendar v razvoju pesmi 

ugotovimo, da tudi odsotnost besed nosi svoj pomen in omogoča komunikacijo na drugi 

ravni, ki je bolj čista in nabita s pomenom. Za vsako besedo, ki jo izrečemo, se ne skriva zgolj 

ta edina beseda, temveč tudi vse njene implikacije. In čeprav razmišljamo v besedah, naše 

misli niso zgolj besede. 

Filozofija in njene kaprice ji služijo za izmuzljive motive, ki nudijo kalup banalni 

vsakdanjosti. Takšna je pesem z naslovom Kaj je dialektika, kjer se pojavi najbolj znano Heg-

lovo delo, Fenomenologija duha. Najbolj prostaške besede porodijo željo po najbolj vzvišenih 

stvareh – in najbolj vzvišene stvari porodijo željo po najbolj prostaških. Stopnice, ki se poja-

vijo v pesmi, se mi vsemu povedanemu navzlic zdijo kakor metafora za dvigovanje – od 

vulgarnosti k poljubu in od poljuba k ljubezni. 

V pesmi Smrt ljudi brez ljubezni je zaznati tudi družbeno-kritično ost. Če nepristran-

sko opazuješ ljudi, lahko pogledaš v bistvo ljudi. Takrat lahko vidiš, kako so v resnici brez 

bistva, saj so ga nekje na poti do uresničitve svojih sanj izgubili. Na zunaj, če jih le površin-

sko dojemaš, delujejo »normalni«, nasmejani in zdravi, vendar so njihove oči mrtve. Vsi nosi-

jo maske, za katerimi ni ničesar. Zdi se, da ljudje postajajo samo še ta maska brez vsebine. 

Bistva drugih ljudi se ne da začutiti, če ga sam ne vsebuješ. Človek je lahko koristen le še kot 

robot, ki pa ga ne zna izkoristiti sebi v prid. Metafore so presenetljive, saj nasprotujejo temač-

nemu obupu, ki je glavno vzdušje v pesmi, in delujejo kot posmeh šibkim identitetam, ki ne 

vedo »na čem naj bi se utemeljevali.« Kritika družbe se skriva že v naslovu – posameznik je 

ujet v splošno družbeno otopelost in brezsmiselnost ter se kot del družbe od tega ne more od-

makniti. Kolektivni subjekt zmelje posameznika, ki pa si želi najbolj preprostih stvari, zgolj 

ljubezen. 

Globoko sta se me dotaknili predvsem pesmi Nasilje želje in Bojler.  Prva izmed ome-

njenih se prične s srčnim utripom in nadaljuje s suicidnostjo. Vseskozi pa je prisotno hrepene-

nje po ljubezni in lepem. Lirski subjekt izrablja poezijo za to, da si pušča umazano kri iz žil in 

priznava: »Ne potrebujem poezije, / Ampak strokovno pomoč.« Zdi se, da verzi »Stopiti v 

prazno / In počakati, / Da teorija obzirno zapre vrata za sabo, / Da ne bi česa zmotila.« govori-

jo o želji po samomoru oz. izkušnji, ki je tako zelo blizu mladim ljudem – občutek osamljeno-

sti in obremenjenost s svetom, ki nas tako neusmiljeno obdaja. V drugi pesmi, pesmi Bojler, 

se lirski subjekt primerja z grelcem vode, ki je pokvarjen. Temu pravi »mrtva duša« (lahko pa 

bi to poimenovali tudi brezdušnost), za katero pa se zdi, da ni popolnoma mrtva, temveč zgolj 

vseskozi in neskončno umira, saj lirski subjekt svojo podobnost nadaljuje z verzom »Prehitro 



ugašava.«, ampak to ugašanje nima nikoli konca, duša ne more nikoli popolnoma ugasniti, 

vselej se muči v agoniji, da ni samozadostna, kot so samozadostne oddaljene ptice, ki »so lepe 

in same sebi namen.« 

V ozadju teh pesmi ždi misel, da bodo (neupravičeno) ostale neprebrane, da so brez-

smiselne in brezciljne. Padajo v neskončnost nihilizma, v postmoderno, ki je gluha tišina, v 

kateri nihče več nikogar zares ne sliši. V tem je ironija njenega akta pisanja, saj piše vsemu 

temu navkljub. Družba, v kateri Katja Perat ustvarja, je brezčutna, vse gre mimo nje, tudi ob-

čutki, kot je na primer globoko zakoreninjeno, a nerealizirano hrepenenje po ljubezni, ki pada, 

brez da bi kdaj doseglo dno, pada kakor padajo te pesmi in se lahkotno vrtinčijo v zraku, ne-

ulovljive. 

 

Maja Šučur 

Včeraj se je / zgodila revolucija. / Včeraj sva kričala / bolj pozorno / kot sicer. 

Esad Babačić: Sloni jočejo pošteno (KUD Apokalipsa, 2011) 

 
maja.sucur@gmail.com 

Esad Babačić je (bil) vedno upornik. Najprej in zelo odločno, ko je v mladosti s teniško 

žogico ciljal na košarkarski koš. Potem se mu je malo upirala šola in to ji je pustil, dokler ni v 

osemdesetih po punkersko dvignil zastav v čast tvoje borbe proleter z Via Ofenzivo. Danes se 

vsakodnevno upira kot novinar, radijec, biograf, včasih celo kot ustvarjalec dokumentarcev ali 

človek, ki že od otroštva tako zelo Verjame v svoj koš, da zdaj sodeluje pri obnavljanju 

košarkarskih igrišč po vsej Sloveniji. Ob vsem tem pa je Esad Babačić predvsem pesnik, ki s 

svojo poezijo (in v njej) upore vzdiguje že vsaj zadnjih petindvajset let.  

 Nič kaj previdno, ravno nasprotno - s trdnim, celo jeznim korakom, da je zaropotalo in 

bolelo od, kot jo poimenuje Irena Novak Popov, estetike grdega, je s prvo pesniško zbirko 

Kavala (1986) stopil izza Barikad mladosti. Zbirka Malemu boksarju (1988) kaže več odrasle 

Potrpežljivosti (Ko se spomnim / tvojih las, ki so zvezane / s spominom, me grabi / mir, ki ga 

poznaš le ti, / ki ubijaš z nežnostjo), a nič manj krvavih resnic. Pesnik postane Nomad in 

spravljivec v svoji tretji zbirki Angel s scufanimi krili (1989), ko ga življenje več ne more 

presenetiti, še manj ga lahko ustraši, saj ga je do potankosti spoznal. V devetdesetih sledita 

zbirki, ki jima kritiki pripisujejo več življenjske zrelosti (Black Jack, Veter v žilah (obe 

1994)). Avtor se zdaj v večji meri kot poprej posveča intimi - ljubezni, otroštvu in družini. Za 

Babačića, ki je rojen v bošnjaškem zakonu, postane vse pomembnejše njegovo dvokulturno 

(bosansko in slovensko) ozadje, četudi sam skoraj vedno piše samo v slovenščini 
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(srbohrvaške prevode njegovih del pripravijo prevajalci). V teh zbirkah sicer nikakor ne 

umanjka tudi družbena kritika kvazidemokracije in vojne, ki je v tistem času zajela Balkan 

(Splača se ubijati …. Ja, to je tista velika ljubezen, preveč / nekritična, malomarna in 

uživaška. Ko sem bil v Bosni / me je bilo vedno strah, da je bo konec, da bo ugasnila / zaradi 

prevelike siline. / To ni več moja ljubezen, brat. Predaleč sem). S Kiti se ne napihujejo (2000) 

naredi Babačić obrat v toplejšo, tudi humornejšo atmosfero, s katero se malo oddalji od 

začetne ostrine-na-nož in Zajčevskih kep pepela, ostaja pa mu, predvsem v krajših pesmih, 

tisti značilni odmev hipne minljivosti. Kot že tudi prej, ugotavlja, da pesem potrebuje Zraka. / 

Veliko zraka., pesnik pa da, kot stanovanje, oddaja naivnost / otroka / za udarec / pristne 

realnosti / v predel prsi. Vrača se k družini in očetu ter na goro, v steno. Skozi otroško igro 

Ristanca nam, le na videz nežno, podaja življenjske resnice – kdor ima daljšo kredo, / ta bo 

dlje scal. Miniaturni veličini Divana (2006) se lahko pravzaprav samo »divimo«. Pesnik se 

vrne k zaokroževanju pesmi v cikle, raziskuje potovanje po času posameznikove, tudi lastne 

(pesniške), eksistence. Humorno se poigrava in preigrava z jezikom in pesniško tradicijo 

(Pesniki so najmočnejši na stranišču). Sledi avtorski izbor poezije z naslovom Vsak otrok je 

lep, ko se rodi (2011), s katerim pa se poezija Babačićeve odpornosti na apatijo še zdaleč ne 

zaključuje.  

 Sloni jočejo pošteno (2011), najnovejša, je zbirka Jezika in Ust, kot pesnik poimenuje 

posamezne cikle, v katerih je s tako malo besedami povedano tako veliko, še največ v 

najkrajših pesniških oblikah (Kreteni gredo / skozi zobe). Tem (skoraj haikujem) ostaja 

Babačić zvest skozi vse svoje ustvarjanje in na več mestih dokazuje, da so njegovo 

najmočnejše orodje. Prav ta asketska veličina, da govori malo, a kljub temu ničesar ne 

zamolči, je venomer Babačićev imperativ. 

 Nujen je razmislek o pesnikovem tako načrtnem odrekanju sentimentalizmu in 

patetiki, pa vendarle ne brezglavo ali z glavo skozi zid. Esad deluje jebivetrsko, a občutljivo 

hkrati – Najraje imam, ko ponavljaš: / Jebem ti život da ti jebem. / Tako nežno me še nihče ni 

jebal. A deluje tudi zelo neposredno, včasih celo hodeč po tujih (naših) ranah, ker je to 

njegova (pesnikova?) dolžnost (Imperator). Njegova ljubljanščina še vedno, kot jo je nekoč 

sam označil, diši po jugu, ostaja tudi v dialogu z očetom, tokrat celo v okviru 

problematiziranja stereotipne spolne vloge moških in žensk (Morda jo nekega dne poročim, / 

da bom lahko spet pral, dokler je ne bo minilo / in bo vzela krožnike v svoje roke). 

 Pesnik ostaja družbeno zaveden in občutljiv. Ve, da People's Republic of China ni nič 

kaj »ljudska« (Posoda). Da bomo Slovenci pač izginili, ko nas preplavi Panonsko morje. Ve, 

Hrvaškega generala / so obsodili / na štirideset / let ječe, / nas so obsodili / na tisoč let / vrst v 



nakupovalnih / centrih. Lirski subjekt gre na barikade kot terorist, ki bo Evropo in nas, 

prezadovoljne v svojih malomeščanskih salonih otopelosti, razstrelil. A ob razstrelitvi prazne 

škatle se v resnici ne zgodi nič. Bo naše salone sploh še kaj (pre)treslo?  

 Babačić je v intervjuju z Jelko Ciglenečki dejal, da vedno piše nekje na ostri meji med 

banalnostjo in čudežem napisanega, kar je najbolj očitno v njegovih živalskih slikah. Tokrat je 

iz živalskega vrta, po Kitih, ki se ne napihujejo, ampak takšni pač so, osvobodil jelena, sokola, 

krokarja, žirafo in, kot beremo v naslovu, slone, ki med drugim tudi tulijo / zeleno. Vlogo opic 

je brez pretiranega napora prepustil ljudem. Alergijo na cvetni prah vrbe je v domiselnem 

dialogu med pesniškim subjektom in ob njem sedečim/-o, kot specialist spoznal za alergijo na 

žalost, od bralca pa, po branju v pretežno resnobnem, celo melanholičnem vzdušju, izvabil 

nasmeh. 

 Po podobni trasi kot že Uroš Zupan se z vlakom pelje tudi Babačić. Končna postaja 

usode ni, kot pravi naslov, Zidani most, ampak poezija. Laško je, quite frankly, v kurcu 

(Babačić ni imel nikoli težav s kletvicami), delavci proleterji tudi, njihove sanje je odnesla 

Sava. Kaj torej preostane njihovim kolegom pesnikom drugega, kot vitalistično zavedanje, da 

Vsaka pesem šteje, / vsak gram odtehta samost / prestreljenega obraza. Obešenjaški humor je 

sicer prihranjen za umetnost, najbolj prikladno za Slikarje: Obesite jih, / preden se / sami 

obesijo. 

 Babačić svoje okostnjake išče (in strašila smeši) pogosto v pogovornem jeziku, 

mešanju visokega in nizkega izraza, po stari navadi v prostem verzu. V Slone je Esad vključil 

tudi nekaj daljših, bolj pripovednih pesmi, med njimi recimo eno s  pomenljivim naslovom 

Brezobraznost. Izraz v srbohrvaščini označuje osebe, ki ne poznajo sramu, ki jim je 

obžalovanje slabih dejanj tuje, skratka osebe, ki, če smo dobesedni, »nimajo obraza«, pa se ne 

vznemirjajo, / ker se splača. Ali pesem Nabiralnik, ki ne govori o ljubezenskih pismih, ampak 

o razglednicah.  

 Sloni so zbirka, ki v Babačićevo poezijo v resnici ne prinaša nič šokantno novega, 

ampak nadaljuje začrtano pot, kot da je v resnici edina logična. Taka prija staremu poznavalcu 

Babačićeve poezije, ki v njej sicer najde tudi nekaj povratka v razpoloženje pesnikovih zbirk 

iz devetdesetih, ki so postajale manj krvave, bolj resnobne in premišljene, a še ne tako igrive. 

Taka prija tudi novemu bralcu, ki Babačića ni vajen, a se ne spomni podobnega pesnika, ki bi 

bil tako pronicljivo in nežno neposreden. Tako zbirko je spesnil poet zvenečega imena Esad, 

ki vztraja pri tem, da o svojem talentu nič ne ve, niti ga ne zanima. Tako približno deluje 

(oziroma vsaj želi delovati) tudi skozi svojo poezijo, malo uporno, malo sprijaznjeno, včasih 



utrujeno, nikakor pa ne preveč zaskrbljeno. Ali preobčutljivo. Navsezadnje so sloni še edini, 

ki danes jočejo pošteno.  

 

 

Nataša Šušteršič 

Kako misliti Roke v dežju? 

Miklavž Komelj: Roke v dežju (LUD Literatura, 2011) 

 

sustersic.natasha@gmail.com 

Ob prvem branju Komeljevi najnovejši pesniški zbirki uspe knjižnega popotnika potopiti 

vase, obenem pa ga voditi k avtorjevima teoretskima deloma, ki sta izšli le leto oziroma dve 

pred njo (nanašam se na deli Kako misliti partizansko umetnost, založba *Cf., 2009, in 

Nujnost poezije, ki je izšel pri koprski založbi Hyperion leta 2010); trojica del s povezanostjo 

teoretskega diskurza in njegovega objekta poezije deluje kot nadvse dobro uglašena celota; 

triada, v kateri se deli medsebojno podpirajo, pri tem pa teorija poeziji ne odvzema 

legitimnosti in suverenosti, temveč ta ostaja samo(ob)stoječa tudi brez (svoje) kritike. Za 

bralca, ki si hoče pesniški jezik v njegovi apriorni tujosti prevesti tudi na njemu razumljivejšo, 

tj. že poznano substanco, so hkratna teoretska besedila pesnika-teoretika, v čigar globine misli 

hoče (bralec) prodreti, dragocen pripomoček in napotilo, saj pobiramo raztresene drobce teh 

odkritij in modrosti pisca po vsej subtilni beli knjižici. 

V zbirki najdevam več kontinuitete s teoretskima deloma kakor denimo z avtorjevimi 

najzgodnejšimi pesniškimi zbirkami. Njegov pesniški izraz postaja tu radikalnejši, čeprav bi 

težko trdili, da je jezik (še) bolj izčiščen, saj to brez izjem velja tudi za njegova prejšnja dela. 

Pri takem trojnem branju se mi zastavlja le vprašanje, kako bralčev vesten poskus podkovanja 

v avtorjevi teoretski misli vpliva na njegovo branje in razumevanje poezije; med poezijo in 

teorijo kot njeno kritiko je sicer povezava, ki pa ne sme postati povsem prozorna, saj je 

pesniška govorica v svoji tujosti, ki je obenem bližina, kot beremo v Nujnosti poezije, 

neprevedljiva v jezik komunikacije (pa čeprav to velja tudi za teoretski jezik, ki nikakor ni 

enak vsakdanjemu) in je pomemben tudi ostanek, ki ga ni moč izreči v drugih govoricah. 

Na začetku se mi je zapisalo, da knjiga poezij tistega, ki se lovi v njej v iskanju 

njenega pomena, usmerja iz sebe, v piščevo teoretsko delo, nikakor pa to ne pomeni, da pri 
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tem naša knjiga izgubi svoj in svojstven glas. Smisel zbirke ostaja do neke mere neulovljiv, 

kot tudi že znotraj enega jezika neprevedljiv na (zgolj) en smisel (v poeziji tako ni skritih 

pomenov, beremo v njegovi esejistiki), čeprav ga subjekt vsekakor išče in se temu lovljenju 

posveča z resnostjo svojega celotnega bistva. V zbirki se, kot smo že s hitro potezo omenili, 

prepletajo pesmi z očitnimi navezavami na piščevo teorijo s tistimi povsem knjigi 

imanentnimi, ki tvorijo nekakšen vsebinski preostanek našega trojnega branja in pripadajo 

samo poeziji. Tako bomo sledili pesnikovemu toku tudi mi in v svojo kratko interpretacijo 

Rok v dežju vpletali te »metadrobce« v kritiško pripoved. 

Subjekt v prostor lastne poezije pripelje druge pesnike, pri čemer poudarja (v skladu s 

svojimi izsledki in tezami o literaturi NOB in njenem svetovnem in umetniškem nazoru), da 

literarni prostor ne pozna privatne lastnine (»/…/ besede /…/ zase / zahtevajo, da so izrečene 

v procesu / ukinjanja / privatne lastnine.«), ne vodi nas le vase, temveč tudi, kar je plemenito 

dejanje, navzven – v željo po branju avtorjev, ki so pesniku blizu: pojavlja se več imen, ki so 

nosilci citatov, pesmi kličejo v svoj obstoj Jureta Detelo, Lia Taia Poja, Lenina, navezujejo se 

na Brechta in Majakovskega, posvečene so Kristini Brenkovi, Milici Nikolić in Tini Modotti, 

pomembno mesto razgovora s pesnikom zaseda Fernando Pessoa. Plodno je vzporedno branje 

z eseji iz Nujnosti poezije, taki mesti sta denimo Štiri neobstoječe ode Ricarda Reisa v poeziji 

in Fernando Pessoa v partizanskem taboru v esejistiki; kot Pessoa ne pristaja na identitetno 

logiko, je ta problematizirana tudi v Komeljevi zbirki; čez ves tok našega branja spremljamo 

problem imena, na tem mestu najprej v prvem razdelku kot razhajanje med črkami v imenu in 

osebo, eno in vsemi, ki jih kliče isto ime; v drugem se pojavi motiv mask. 

Pesem Portrtet beremo s šestim, sedmim in osmim poglavjem istega eseja – Fernando 

Pessoa v partizanskem taboru, kjer je podana kritična obravnava kvazidemokratičnosti kot 

nasprotja elitizma, ki pa je pravzaprav šele pravi egalitarizem in partizanska zahteva po 

umetnosti za vse; vprašanje »kaj je tisto umetniško?« se je sicer spremenilo – predvsem se je 

zdaj zastavljalo –, kriteriji umetniške kvalitete pa se niso spuščali na raven najbolj 

nepismenega, kot se to poenostavlja v reakcionarni demokraciji, temveč se je spodbujalo vse, 

da v sebi odkrivajo talente in vežbajo umetniški potencial. V poeziji se transparentno izrekajo 

delci eseja, ki razmišljajo o družbenem prenehanju mišljenja: »/…/ Udarci v čelo – hkrati /…/ 

/ da se ne bi oblikovala misel. /…/ Govorjenje, ki maši usta, / iz katerih prihaja /…/ do 

bruhanja /…/ Bebavost, sproducirana z osupljivimi miselnimi napori / (da se ne bi oblikovala 

misel) /…/ Kakšne zapletene jezikovne igre so za tem, da človek / ne zna več govoriti!« 



Roke so ničkolikokrat sklenjene v pesti, prvič v pesmi, v kateri subjekt ob nalivu občuti lastno 

krvavenje; isti občutek puščata oba, medtem ko ljudje sklanjajo k tlom svoje glave, da jim 

solze ne zalijejo oči in se jim ne razpoči srce – »nezavedno stiskajo pesti«, ti ljudje brez 

upanja, ki iz nič legitimno postanejo vse, tvorijo novo umetnost. Naslednjič ko se pojavijo, jih 

subjekt stiska, da v njih ne bi stiskal ničesar razen njih samih (Leto mojega rojstva), 

postavljene so v razmerje s prestreljenim delom, v sebi stiskajoč drugo, neohranjeno polovico 

Allendejevih očal; zbujajo se mu občutja revolta (ki pa jih povezuje z razorožitvijo in 

stisnjeno pestjo, v kateri ni ničesar, ni orožja oziroma je to simbolno), pest ostaja stisnjena 

zaradi sveta, ki ga še ni – tega vsekakor lahko razumemo kot »še-ne-obstoječe« oziroma 

prostor transformiranja nove internacionalne partizanske osvobodilne umetnosti, lirski subjekt 

pa tu poudarja: »tudi moja« pest bije antifašistični boj, ki ga tudi na straneh teh poezij označi 

kot še ne izbojevanega in ne že stvar preteklosti. 

V vsaki stisnjeni pesti je ves planet, je besneči glas, ki poje Internacionalo in se s tem 

dviguje nad brezup; glas je planetaren (Glas, ob katerem so se, če se je v besu dvignil.) Pojem 

planetarnosti često zasledimo tudi v Kako misliti partizansko umetnost?, kjer daje kozmični 

kontrast smislu boja z navideznim nesmislom planeta; revoluciji dodeljuje večji pomen, kaže 

na efemernost planeta in na drugi strani moč vzpostavljanja novega sveta, ki hoče prebiti 

zemeljsko sfero in poseči v vesolje; navsezadnje pa simbolizira tudi neizmerne razdalje, ki se 

odpirajo in širijo prav z bojem za človekovo dostojanstvo. Poezija Rok v dežju ni 

»teroristična«, kot jo je nekdo površno označil, niti militaristična, bi ji pa povzročili krivico, 

če ji ne bi pripisali pozitivne vrednostne oznake angažirane poezije. 

Poezija ima premoč nad orožjem, ki ji ga daje napetost med njo in političnostjo 

oziroma inkomenzurabilnost; ta med načinom obstajanja poezije in orožja prvo pretvori v 

»orožje«, vendar poezija z nabojem orožja ostaja znotraj svojega polja. Sam termin nujnost 

poezije je mišljen angažirano in opredeljeno, saj avtor-teoretik zapiše, da je njegovo 

poslanstvo v »spreminjanju sveta v temeljih«, takšno radikalno spreminjanje pa, kot kaže v 

knjigi, ki misli partizansko umetnost, ne more nastopiti (le) z vojaškim bojem, temveč 

predvsem s (sočasno) kulturno in umetniško ekspanzivnostjo. 

Zbirko si lahko dovolimo misliti po pesmi Časovni svinčnik, ki reprezentativno 

pretvori v pesniški jezik teoretska razglabljanja pisca. Pesemske vrstice mislijo 

inkomenzurabilnost – napetost med orožjem in literaturo, kot smo ga že nakazali iz avtorjeve 

esejistike. Izraz »časovni svinčnik« to nezamenljivo napetost drugega v drugem briljantno 



ponazarja. Subjekt se sprašuje o prejemniku knjige-mine; ne more biti namenjena tistemu, ki 

jo bo znal brati, ta pa, ki mu je namenjena, je ne bo mogel brati. Napetost ostaja nerazrešena, 

saj te niti ne more biti, izreka se v vprašaj: »/…/ A kaj storiti z mino v obliki knjige? /…/ da 

bo res mina v obliki knjige /…/ da bo orožje proletariata v razrednem / boju / in ne obupano 

dejanje individualnega terorja /…/?« 

Pesmi razmišljajo o ženskah v novem boju z močnim emancipatornim poudarkom, ki 

kaže na prelomnost partizanskega gibanja. Lirski subjekt si v Kristini Brenkovi zastavlja 

vprašanje, kako bi bila mogoča pravljična svetloba iz knjige Deklice Delfine, če avtorica ne bi 

sodelovala v boju OF (mimogrede, tovrstna razmišljanja pisec razlaga tudi na začetku 

Nujnosti poezije, kjer pravi, da boj Rose Luxemburg ni nezdružljiv z njenimi zapisi iz ječe, ki 

govorijo o čutečem odnosu do živali, do narave; ta duh povezanosti in hkratne antiteze narave 

z bojem preveva tudi Komeljevo pesemsko zbirko, vidno denimo v Golem drevesu v 

Pionirskem parku, v drugi kitici s posvetilom Brechtu). Tu se torej postavlja problematizirana 

vez političnega delovanja in pravljičnega pogleda na življenje. Komeljevo pesništvo se v 

pesmi kaže v svoji silni nežnosti in občutljivosti; raziskovanje (javnega) prostora kot 

(pravljične) ceste, ki jo prečka lisica, moči dež in po njej hodi človek, preden z razprtimi očmi 

skrene v gozd; subjekt premleva otroštvo, ki se širi kot drobljenje kruha »v praznino prostora 

vesolja«, a tudi nazaj, ko se šele v koraku proti preteklemu lahko formulira otroštvo; misliti 

bršljan, ki skupaj s psom čuvajem ograjuje javni prostor kot to, kar ločuje sebe od človeka in 

obratno; vez med človekom in bršljanom je mišljena z binarnimi opozicijami, ki jih je v 

celotni zbirki mnogo. 

Pravljično pesem beremo kot dopolnilo revolucionarne Srp in kladivo Tine Modotti, 

nam pa govori iz težkega, spet revolucionarnega, naboja. Rdeče zastave, ki mora lahkotno 

plapolati z vso težo. Subjekt spreminja srp v vprašaj in nazaj v srp, le da je ta tokrat »telesno 

oprijemljiv«, kot partizanska umetnost tudi pisec ne slika »okrvavljenega železa«, temveč 

»kri, ki teče iz železa«. Tina Modotti se je odpovedala svoji fotografiji z oprijemljivima 

srpom in kladivom; subjekt se sprašuje, v čigave roke sta pripadla potem, ko sta izstopila iz 

njene fotografije. Izpostavlja ranjenjce španske državljanske vojne, ki so – brez rok – 

»stegovali bolečino rok« proti bolničarki-fotografinji. Če Tini Modotti uspe iz črno-bele 

fotografije, ki se ji je odpovedala, izvabiti rdečo – kot prostor, piscu teh pesmi uspe sklatiti 

težo srpa in kladiva z bariere med svoje, včasih tudi drobeče, črke, med raziskovanje prostora. 



Pesnikov prostor je kompleksna povezanost med človekom in svetom – naravo, od tod 

je možno tudi razumeti naslovno sintagmo. Njegov človek, ki ga riše prek obraza in gub na 

njem, glasu in grla, poje pesem ravno iz mesta, na katerem je Majakovski stopil na njegovo 

grlo; torej govori pesniški jezik iz priznanja lastne nezmožnosti izrekanja (zaradi česar poezija 

(p)ostaja nujna). Samota pri človeku ni ista kakor pri snežinki, kar kaže na to, da planet in 

subjekt nista eno. In ker neka razmejitev med svetom in subjektom obstaja, si slednji lahko 

želi »vstopiti v drevo«. In bralci lahko mislimo zbirko kot tovrstno stapljanje teh dveh, ko v 

Pesmi Leninovega brata lirski subjekt zapiše: »To tišino / potrebujem, / da slišim prve / 

kaplje. / Slišim prve / kaplje / viharja. / v katerem / tudi sam / dežujem[.]« Tako bi lahko 

razumeli tudi enovrstični zapis: »Kar je v meni, je v ognju.« Popolna raztopitev subjekta v 

svet in izstop subjekta v kamen pa nista mogoča; subjekt zre zvezdo »z razdalje, / daljše od 

svojega življenja: / v mojih očeh je/ njena svetloba, / ko me še ni«, sneg, po drugi strani, pa 

pada »brez bitja, ki je hotelo biti z njim zasneženo.« 

Roke mislimo v podobah fotografij Tine Modotti kot delavske in borčevske roke, kot 

so ujete tudi v besedah pričujočih poezij; pa tudi kot samotne roke, ki vidijo v snežinkah in 

dežju svojo samoto: »Sredi noči / iz temne sobe / starec / gleda sneg , / ki pada / na parkirišče, 

/ in si grize / tresočo se / roko.« Roke se tresejo tudi v Gubah, vrezanih v obrazu, ki opisujejo 

obraz v njegovi nezamenljivi spremenljivosti in celo subjektovo otroštvo prikažejo v 

spremenljivosti. Tresoče ostajajo, ko se soočajo z neimenljivostjo imena, pa vendar je njihov 

vodilni pomen med napetostjo samote, občutja nesmisla, ki se odraža v podobi planetarnosti, 

tujosti padanja dežja, snega in slapa (ki pada navzgor!) ter smiselnostjo boja, kar se odraža v 

stiskanju rok, njihovih dlani v pesti. Roke pripadajo proletariatu: »To ni skrajna občutljivost, 

to je roka / starega odpuščenega kovinostrugarja. / Njeni prsti – pripoveduje – / znajo še 

vedno na pamet razbrati / debelino najtanjših vijakov /…/« Proletariat dobiva legitimnost iz 

neizrekljivosti in prostora »še-ne-obstoječega«, ko tudi roke umolknejo: »Moja violina / je 

violina, / ki se je moj ded / po vrnitvi iz Dachaua // ni nikoli več / hotel dotakniti« in naprej 

znotraj iste pesmi: »Moja violina / nima ničesar. / To je njen glas / v tem času.« Dež iz 

naslova je v stalnem nastajanju, spremljamo ga kot padanje dežja, snega, ledu, kapelj, pene in 

slapa, njegovo vlogo smo že nekolikanj osvetlili, saj predstavlja drugi pol rok. Subjekt s 

padanjem dežja občuti v ustih tek krvi in priokus krivic političnega (buržoazno-

kapitalističnega, nacionalističnega) sistema. Dež ostaja zunaj človeka, lahko pa bi pomislili, 

da ima mesto tudi znotraj subjekta: »Moj jok: / od oči si odrežem solze.« 



Roke v dežju smo mislili v povezavi z avtorjevimi tezami o poeziji in predmetu 

njegove tehtne raziskave: partizanske besedne umetnosti. Podlaga iz ozadja teorije nam 

omogoča razumevanje številnih podob, ki bi sicer obvisele v zraku poljubnosti (tako pa zrak, 

kot pravi subjekt, režemo z ostrim nožem). Družbenega momenta poezije, ki si je za vodilo 

zadalo misliti in posegati v prostor javnega ter ga tako hkrati tudi transformirati, ne moremo 

izključiti iz naše debate. Istočasno pa moramo, potem ko smo se poučili o teoriji, lestev le 

odložiti na stran in ugledati preostanek poezije, njeno nemožnost izrekanja v drugih 

govoricah. Čudež te poezije je v nenehnem pojavljanju, odpiranju novega in vsakokrat bolj 

ustreznega razumevanja, ki ga bralec usvaja in tako v svojem spominu posodablja podobo 

dela, ki je s tem tudi sámo sodobno in aktualno; Roke v dežju nas vodijo med brezni nesmisla 

in višinami človekove angažiranosti, ki jim daje polet in smisel boj, v sebi jim uspe združiti in 

zadržati planetarno in kozmično, večno aktualno komponento. Komeljeve poezije so 

»nebesna krogla iz samih eksplozij«, a brez vzbujanja (lažnega) občutka varnosti so besede 

zunaj govorice, ki mislijo tudi s tišino in praznino, črke se tresejo in zibajo na vse strani – 

eksplodirajo in se poslovijo v subjektovem nagovoru bralca, ki v jeziku poezije najbolje 

osvetljuje lastno zbirko, s kritiko pa smo na to vprašanje podali afirmativni odgovor: 

 

»Moja govorica je absorbirala 

toliko strupa –  

jo je mogoče uporabljati 

kot protistrup? 

 

Moja govorica se je prebila 

skozi take blokade – 

se jo lahko uporabi kot 

orožje? (Ne vojaško.) 

 

Moja govorica  

je tako tuja – 

jo zato lahko  

uporabljajo vsi?« 

 

 


