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uvodnik

Drage kolegice in kolegi!

Nova številka Besedoholika izhaja ob koncu študijskega leta, zaznamovanega z vsaj 
dvema jubilejema, ki sta nam dala občutek, da nismo v prvem semestru govorili o 
ničemer drugem kot o Ivanu Cankarju, v drugem pa o stoti obletnici naše univerze 
in z njo našega oddelka. Kljub temu, da smo se diktatu obletnic v letošnji številki 
še kar uspešno izognili, se bom ob njiju najbrž obregnila vsaj v uvodniku, ker sta 
presenetljivo dobrodošli opori pri pisanju. 

Študentske revije so podvržene hitrim menjavam generacij in s tem uredništev, ki 
pogosto ne najdejo svojega nasledstva, zato hitro vznikajo in enako hitro zamirajo. 
Nemogoče je zanje delati dolgoročne načrte in nevarno se je nanje navezati; že lan-
sko leto sem takoj ob prevzemu kot novopečena urednica začela razmišljati o svojem 
nasledstvu. Če gre za revijo, ki kljub minljivi naravi študentskih publikacij stremi h 
kontinuiteti, gre za štafeto, ki ponuja malo svobode in zahteva veliko odgovornosti. 
Ker letos praznujemo stoto obletnico slovenistike na FF UL, me je zanimalo, kakšna 
je zgodovina študentskih revij na našem oddelku. Kratko  brskanje po  Cobissu in 
arhivih Slovlita je pokazalo, da so bila pred Besedoholikom tu  Literarna zrna (2003-
3005), še pred njimi pa so si študentje slavistike in slovenistike delili  Slavico (1988-
1998), podmladek Slave, ki je izhajala kot glasilo Slavističnega društva. Če je kaj 
izhajalo že pred tem, žal nisem mogla odkriti, bi pa bilo nenavadno, če ne bi. Na 
katerem drugem oddelku bi imeli študentje svoje lastno glasilo, če ne na  Oddelku 
za slovenistiko?

Takšne revije namreč ponujajo avtonomen prostor, ki ga študentje oblikujejo sami, 
neodvisno od avtoritet. Žal se ta prostor pod vplivom neoliberalne ideologije  
 vztrajno krči sorazmerno s prostorom celotne stroke in njenega predmeta, kar 
odraža splošno družbeno klimo, ki potiska na obrobje ne le humanistiko, temveč 
tudi umetnost in znanost na splošno, skupaj z vsemi panogami, ki ne prinašajo 
neposrednega dobička. To, da je »dandanašnji tako nepotrebnih kulturnih delavcev 
zmerom več, odjemalcev pa ni, ker je podjetje bankrotno …« je pisal že Cankar v 

svojem (žal še vedno relevantnem) eseju Kako sem postal socialist in se vsako leto 
potrdi znova tudi ob vedno težje pridobljenih sredstvih za naše skromno oddelčno 
glasilo.

Po drugi strani naj bi bile tovrstne revije nekakšna vadnica pred vstopom v zunanji 
svet znanstvenega, publicističnega in literarnega objavljanja – tudi ta njihova  naloga 
izgublja pomen, saj so tudi študentje pod pritiskom paradigme »objavi ali propadi« 
(ang. publish or perish), ki jo še dodatno podpirajo raznorazni pravilniki za pridobitev 
štipendij (seveda z namenom, da so te dostopne čim manjšemu številu študentom) 
prisiljeni stopiti vanj takoj po vpisu na fakulteto kljub očitno pomanjklji vemu znanju in 
izkušnjam. Zato, povsem razumljivo, svoj trud in čas raje usmerjajo v tovrstne  projekte 
in s tem za objave v študentskih revijah, ki točk za štipendije seveda ne prinašajo, 
največkrat zmanjka časa in volje. Objave v študentskih revijah ne prinašajo praktično 
nobene neposredne koristi in tudi floskula, da je to »lepa referenca«, je slaba tolažba. 

Kljub vsemu temu pa revija vendarle vztrajno izhaja in to že osmo leto zapovrstjo, kar 
se morda ne zdi impozantno, a je ob zavedanju o minljivi naravi študentskih glasil ven-
darle že lepa številka. Ker smo zgoraj ugotovili, da revija nastaja predvsem iz dobre 
volje študentk in študentov in ne prinaša drugih koristi, lahko mirno in brez cinizma 
rečemo, da jo žene naprej le čista ljubezen do stroke in njenega predmeta. Besedoholik  
 je ena redkih slovenskih revij, ki na svojih straneh združuje strokovna, publicistična 
in  literarna besedila in ki zajema vsa področja, na katerih so dejavne študentke in 
študentje na našem oddelku in si s tem prizadeva k čim večji inklu zivnosti. Prav tako 
spodbuja k sodelovanju študentke in študente vseh stopenj in študijskih usmeritev. 
Opažam sicer težnje nekaterih drugih oddelčnih revij k večji specializaciji, vendar sama 
vztrajam pri tem, da mora oddelčna revija ponuditi prostor vsem. Morda zaradi tega ne 
bo presegla miljeja študentske revije, a tudi v tem je njen čar.

Uvodniku sem si dovolila nameniti dve strani (tudi zato, ker sem se mu lansko leto 
 izognila), ki se počasi polnita. Zato se bom na tem mestu le še zahvalila vsem, ki ste 
prispevali svoje znanje in trud. Najprej področnim urednicam in uredniku, ki ste mi s 
svojim znanjem in vestnostjo pomagali, da so vse rubrike zastavljene kvalitetno (česar 
sama nikakor ne bi zmogla – nismo vsi za vse), vsem avtoricam in avtorjem, ki ste 
prispevali svoja dela, ilustratorki, lektorju in lektoricam ter predstavnici in  predstavniku 
v ŠSFF in ŠOFF, ki sta nam pomagala pri pridobivanju sredstev. Lepo je urejati revijo, če 
ima človek ob sebi skupino tako zanesljivih in vztrajnih kolegic in kolegov. 

Želim vam prijetno branje in uspešen zaključek študijskega leta!

Lucija Mandić
glavna urednica
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SLOVENSKO NAREČNO SLOVAROPISJE
OB VSTOPU NA SPLET
Avtor besedilA: rok Mrvič

Izvleček
Prispevek ponuja kratek oris stanja sodobnih narečnih slovarjev v času prehoda na splet 
oziroma v elektronsko obliko. Narečno slovaropisje se ob možnostih, ki jih ponujajo 
jezikovne tehnologije, srečuje z novimi načini sestavljanja in predstavitve narečnih slo-
varjev, kar pa, kot vsaka večja novost, prinaša nove rešitve in prepreke. Nekaj očitnejših 
težav je omenjenih v prispevku, hkrati pa so podane zasnove za razmislek o razvoju 
narečnih e-slovarjih v prihodnje.

Ključne besede: narečjeslovje, slovaropisje, e-slovar, sodobni jezikovni viri

1 UVOD

Na prehodu iz prvega v drugo tisočletje sta Karmen Kenda-Jež in Peter Weiss s skupnim 
prispevkom na Seminarju slovenskega jezika, literature in kulture obravnavala posebnosti 
slovenskega narečnega slovaropisja, kjer sta med drugim odprla tudi vprašanje o »pičli 
beri slovenskih narečnih slovarjev« (1999: 27). Vera Smole je prišla slabih dvajset let kasneje 
ponovno do sorodnih sklepov na osnovi rezultatov empirične raziskave,1 kar je, glede na 
tolikšen časovni razpon, precej zgovoren podatek. Ugotovila je, da narečni slovarji sodijo 
med najmanj rabljene jezikovne priročnike, saj jih je premalo in ne uspejo pokriti celega 
jezikovnega območja, obstoječi so slabo dostopni in slabo promovirani, še vedno pa osta-
jajo slovenska narečja v družbi negativno zaznamovana, zlasti znotraj RS (Smole 2018: 231). 
Prav velikih pričakovanj ob takšnih izsledkih bralec ne more imeti, ko začne brati in razisko-
vati o narečnih e-slovarjih, a morda se prav v prehodu iz tradicionalnih okvirov slovaropisja 
v sodobne skriva ključ do povečanega prestiža, ugleda narečij, zelo peprosto pa bi bila s 
takšnim prehodom rešena težava slabe dostopnosti in promocije narečnih slovarjev.

2 KAJ NAM JE DANES NA SPLETU NA VOLJO?

Slovenske jezikovne vire poskuša našteti in spremljati kar nekaj spletnih portalov, zato 
si najprej poglejmo, kakšne podatke vsebujejo o narečnih e-slovarjih: na portalu Ditko, 

1 Avtorica predstavlja in komentira rezultate empirične raziskave, nastale v okviru CRP Jezikovna politika 
Republike Slovenije in potrebe uporabnikov (Smole 2018: 224). Vprašalnik ankete je dostopen na pove-
zavi: https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/anketni_vprasalnik_1_kod_0.pdf, in sicer pod naslovom 
Jeziki v Sloveniji in slovenščina zunaj nje: anketni vprašalnik. Več o projektu lahko najdemo na spletni 
strani: https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/programi-in-projekti/jezikovna-politika-republike-slovenije-in-potrebe-
uporabnikov#v.
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imenovanem tudi Digitalni jezikovni globus, najdemo Slovar orodja Loškega  Potoka 
(krajše SOLP, predstavljen je v nadaljevanju), na seznamu jezikovnih virov zavoda Trojina 
ni navedenega nobenega vira za slovenska narečja, posredno je zastopanost narečnih 
slovarskih priročnikov nakazana z navedbo slovarskega portala Fran, na spletni  strani 
Jezikovna Slovenija pa najdemo najcelovitejši pregled infrastrukture narečnih slovarjev 
na spletu: nekaj besed je namenjenih zgodovini slovenskega slovaropisja z razlagami 
in povezavami na Slovenski lingvistični atlas in digitalizirane narečne slovarje ISJFR, na 
koncu pa sta omenjena samostojni projekt Anje Benko, in sicer Narečna bera (predstav-
ljena v nadaljevanju) ter narečni korpus GOKO Klare Šumenjak, ki ga v nadaljevanju 
med slovarji ne bom podrobneje obravnaval.

Na portalu Fran najdemo poleg dveh zvezkov Slovenskega lingvističnega atlasa, ki 
besedje prikazuje na zemljevidih, tri diferencialne narečne slovarje, del splošnega 
narečnega slovarja (A–H) ter terminološki (tematski) narečni slovar.2  Slovarjev ni veliko, 
a zaenkrat je to edino slovensko spletno mesto, ki združuje več narečnih slovarjev in 
obenem omogoča brskanje po vseh hkrati. Pri tem velja izpostaviti, da so bili ti slovarji 
ustvarjeni za tiskano obliko in ne elektronsko, kar pomeni, da številnih možnosti, ki jih 
ponujajo e-slovarji, niti ne morejo izkoristiti.

Narečna bera Anje Benko je primer narečnega slovarja, ki je prvi poskrbel za celostno 
podobo in zares začel izkoriščati možnosti, ki jih ponuja splet. Gre pravzaprav za samo-
stojno spletno stran, na kateri je slovar, opremljen s slikovnim gradivom, v  dodatnem, 
obslovarskem delu spletne strani pa je predstavljena avtorica, narečjeslovje, koroška 
narečna skupina ter seznam strokovne literature, na katerem lahko obiskovalec spletne 
strani poišče več informacij. Slovar je nastal na podlagi raziskovanja v okviru doktorske 
disertacije (Benko 2013), dve starejši disertaciji o narečnem slovaropisju, ki sodo bnim 
slovarjem lahko nudita razdelano teoretično izhodišče, sta disertaciji Petra Weissa 
(1994) in Karmen Kenda-Jež (2002).

E-slovar, ki kaže najobetavnejšo smer razvoja spletnega narečnega slovaropisja v 
slovenskem prostoru, je brez dvoma najnovejši narečni e-slovar, in sicer Slovar orodja 
Loškega Potoka (v nadaljevanju SOLP), ki je nastal z interdisciplinarnim delom avtorjev 
v okviru projekta ŠIPK (SOLP 2018). Po strukturni zasnovi in uporabniškem vmesniku je 
to gotovo najsodobnejši slovenski narečni e-slovar, ki združuje dve od temeljnih pred-
nosti digitalne pred tradicionalno tiskano obliko, je namreč rastoči in interaktivni slovar. 
Zlasti interaktivnost je pomembna za tematske narečne slovarje, saj ti velikokrat vsebu-
jejo že pozabljeno besedje iz obrti, ki danes marsikomu sploh niso več znane, zaradi 
česar je za razumevanje vsebine nujna večpredstavnostna podpora razlagi  slovarske 
iztočnice, kar pa zlasti za narečjeslovno področje prinaša še eno novost, to je nepo-
sredni slušni vtis s predvajanjem avdiogradiva, ki je podprto s pripadajočo transkripcijo 
in prevodom besedila v knjižni jezik.

2 Splošni slovarji, ki so trenutno dostopni na Franu so: Črnovrški dialekt (I. Tominec, 1964), Slovar 
govorov Zadrečke doline (A–H) (P. Weiss, 2005), Slovar bovškega govora (B. Ivančič Kutin, 2007) ter 
Kostelski slovar (J. Gregorič, 2014). Edini narečni terminološki slovar na portalu je Slovar oblačilnega 
izrazja ziljskega govora v Kanalski dolini (K. Kenda-Jež, 2007). Med Slovarskimi in besedilnimi zbirka-
mi ISJFR ZRC SAZU najdemo več digitaliziranih narečnih priročnikov, a teh ne moremo prištevati k 
e-slovarjem.

3 PREPREKE NA POTI RAZVOJA SPLETNIH NAREČNIH SLOVARJEV

Med spodaj naštetimi preprekami nisem navajal splošnih jezikoslovnih vprašanj 
l eksikografske prakse,3  s katerimi se sreča vsak slovaropisec. Edino primerno mesto 
za to je slovarski uvod (če slovar ni izšel kot del monografije) (Kenda-Jež, Weiss 1999: 
41), ki pa zlasti med avtorji nejezikoslovci brez pomoči strokovnjakov redko doseže 
zadovoljiv teoretični opis slovaropisnega procesa (Weiss 1998: 190). Slovarski uvod se 
v e-slovarjih nahaja v posebnem zavihku (gl. Narečna bera, SOLP).  Spodaj sem naštel le 
tiste prepreke, ki so povezane izključno s sodobnim stanjem v družbi in stroki, znotraj 
katerega poskušajo narečni e-slovarji najti svoje mesto.

Na začetku omenjena raziskava Vere Smole (2018) in sodelavcev na projektu je 
 izpostavila vsaj dve prepreki, ki se sicer nanašata na vse narečne jezikovne priročnike, 
vključno s Slovenskim lingvističnim atlasom, a ju lahko prenesemo tudi na področje 
 e-slovarjev. Prva je slaba promocija in predstavitev slovarjev, druga pa negativen odnos 
do narečij oziroma nižji ugled narečij v primerjavi s knjižnim oziroma standardnim 
jezikom. Možnih rešitev ureditve tega nesorazmerja je več, a na tem mestu je ključno 
vprašanje, do kolikšne mere si slovenska jezikovna politika sploh želi urejanja položaja 
narečij, zlasti ko govorimo o (navadno finančnih) vložkih v jezikovno tehnologijo, 
ki bi med drugim omogočila tudi razvoj spletne slovaropisne infrastrukture. Ta je 
neizogiben , saj ga bodo, če ne javnost, terjali posamezni strokovnjaki, šele ko bo vse 
potrebno vzpostavljeno in bo lahko javnost bolje obveščena ter v neposrednem stiku 
z dosežki znanosti. S priljubljenostjo jezikovnih tehnologij v sodobnem ekonomskem 
sistemu raste njihov tržni potencial, ki sicer lahko omogoči ali spodbudi nadaljnji raz-
voj, a odločilnega pomena so zagotovo začetni vložki, o katerih trenutno ne moremo 
govoriti. Več o primeru nedavnega dviga priljubljenosti besedja neknjižnih zvrsti se 
nahaja v naslednji točki prispevka.

Slovenski narečni slovarji so v večini primerov delo enega avtorja, ki je največkrat tudi 
govorec preučevanega narečnega govora. Posameznik ima sicer dober pregled nad 
svojim delom in se ne zapleta v usklajevanja dela znotraj delovne skupine, kakršne 
so značilne za večje slovaropisne projekte, a lahko le redko računa na širšo družbeno 
podporo, dokler projekt ne prinese rezultatov (Weiss 1994: 190). Povrhu vsega mora 
sestavljalec e-slovarja dandanes razpolagati še z vsaj osnovnim znanjem informatike, 
da lahko predvidi in izkoristi čim večji delež potenciala jezikovne tehnologije. Na srečo 
se pojavljajo prispevki mladih raziskovalcev, ki razjasnjujejo stanje slovaropisja v digi-
talni dobi (prim. Michelizza 2011; Perdih 2014), čeprav povečini opisujejo jezikovne 
vire knjižnega jezika. Narečnih e-slovarjev imamo za poglobljene raziskave premalo, a 
pomembno je preučevati zakonitosti spletnega okolja, da lahko ustrezno prilagajamo  
slovaropisni proces. Primer take obravnave lahko najdemo prav v prispevku Mije 
Michelizza, kjer med drugim opiše interaktivnost, hiperbesedilnost, večpredstavnost, 
aktualnost in arhivskost ter anonimnost kot značilnosti spletnega okolja, ki jih mora 
slovaropisec upoštevati pri svojem delu (2011: 26–29).

3 Med te prištevam strokovna vprašanja, ki jih slovaropisec navadno pojasni v uvodu in so obvezna 
sestavina vsakega slovarja (ne glede na medij prenosa informacij do jezikovnega uporabnika). To so 
vprašanja izbire terminologije, oblikovanja slovarskih sestavkov, vrste kazal, označevalnikov, zemljepis-
nih oznak, transkripcije, poknjiževanja (iztočnic, zgledov) ipd.
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Vprašanje zmogljivosti avtorja vodi do vprašanja dejanske postavitve spletnega  slovarja. 
Skoraj vedno bo moral jezikoslovec za dobro programsko rešitev pomoč poiskati pri 
programerju, kar pomeni dodatno usklajevanje in navsezadnje dvig stroškov izdelave. 
K vprašanju stroškov dela pa velja prišteti še ceno gostovanja na strežniku, registracijo 
spletne domene, licence programske opreme ipd. V tem pogledu ima e-slovar, torej 
 elektronsko delo, višje zahteve od tiskanega. Ko slovar izide v tiskani obliki, je delo 
avtorjev in urednikov končano, od tiste točke naprej je namreč slovar nespremenljiv,4 
spletni slovarji pa potrebujejo redno vzdrževanje, imajo možnost nenehne rasti in 
 popravkov, a sklepamo, da to prinese veliko več koristi kot škode.

4 NEKAJ MOŽNOSTI, KI OSTAJAJO ODPRTE

Karmen Kenda-Jež in Peter Weiss na podlagi analize slovarjev različnih tipov v svojem 
prispevku kot posebej pomemben sestavni del narečnega slovarja izpostavita izčrpen 
uvod, ta pa naj bi v najboljšem primeru obsegal 13 sestavin. Te bi poskrbele za nado-
mestitev dopolnilih del, kakršno je denimo slovnica, ki jih imajo slovarji knjižnega jezika 
(Kenda-Jež, Weiss 1999). Četudi naštete sestavine slovarskega uvoda še danes predstav-
ljajo pomemben jezikoslovni temelj za sestavo slovarja, pa prehod v digitalno obliko 
zahteva ponovno študijo in nadgradnjo. Fizični prostor ni več omejen v enakem smislu 
kot na papirju, digitalno okolje pa podpira več vrst medijev od papirja. Kaj torej dodati 
slovarju, s čim ga nadgraditi? 

Med dodatke lahko med narečnimi slovarji prištevamo: kartografske podatke in 
karte raziskovanega območja, ki so lahko interaktivne, vprašalnice, s katerimi si je 
pomagal avtor pri ustvarjanju slovarske baze, podatke o informatorjih, knjižnice 
povezav in virov za teoretični slovarski uvod, različne sezname poknjiženih narečnih 
besed, poknjiženih narečnih kazalk ipd. Zraven lahko sodijo tudi tehnični podatki 
o orodju (aplikaciji), s katero je bila slovarska baza ustvarjena, od volje avtorjev pa 
je odvisno, ali bodo z javnostjo delili tudi kodo programske opreme, s katero so 
slovar ustvarili (le če so njeni lastniki). V primeru naprednejše programske opreme 
(Perdih 2011: 124) je ta navadno licencirana oziroma ima vnaprej določene pogoje 
uporabe. 

Kakovosten slovarski vmesnik mora omogočati prilagajanje uporabnikovim 
 potrebam (t. i. dinamični slovar). Teoretični modeli primerjalnih terminoloških 
narečnih s lovarjev (Benko, Koletnik 2011) so pravzaprav lahko rešljiv problem v 
slovarski zbirki z enakimi ali sorodnimi načeli izgradnje, ki hkrati omogoča njihovo 
vzporedno uporabo. Narečno gradivo je uporabno tudi za etnološke, antropološke, 
geografske,  zgodovinske in druge raziskave, zaradi česar je vrednost spremljevalnega 
gradiva toliko pomembnejša in strokovnjaki drugih strok si bodo vmesnik bržkone 
drugače prilagodili in se posvetili bolj ponazarjalnemu (dokumentarnemu) gradivu, 
medtem ko bo narečjeslovec osredotočen zlasti na besedilne zglede in slovarski 
opis. Ob tem bo pomembno preučiti razmerje med spletno in tiskano obliko, in sicer 

4  V zelo površnem pogledu je tako, a vemo, da vse pomembnejše slovarje tudi v knjižnih oblikah redno 
posodabljajo z novimi izdajami, na katere se je treba dolgo pripravljati in ne nastanejo čez noč. Kljub 
temu je razmerje frekvence in obsega stalnega posodabljanja digitalne različice neprimerljivo s tiskano.

kako uspešno pretvarjati ter združevati slovarske sestavke iz digitalne oblike (denimo 
vzporednih narečnih terminoloških slovarjev), torej oblike slovarja, ki je ustvarjena za 
spletni uporabniški vmesnik, v tiskano obliko.

Ko je e-slovar postavljen na splet, delo še ni končano. Gre šele za začetek, ki za 
 kakovosten razvoj in dolgotrajnost vsebin zahteva preudarno zastavljen načrt. Prav to 
se je na spletu dobro ustalilo v okolju, zgrajenem na skupnosti, ki gradivo po vnaprej 
določenih protokolih ves čas pregleduje, ureja in dodaja. Primer takšne odprte spletne 
skupnosti, ki gradi na neprestani izmenjavi podatkov med uredniki in uporabniki, je 
Wiki skupnost,5 ki bi morda lahko služila kot prototip velikim narečjeslovnim projektom, 
do začetka katerih pa mora biti postorjenega še veliko dela. Primer takšnega  projekta 
bi bil denimo slovenski vsenarečni slovar (Smole 2018: 2), morda v obliki samostojnega 
slovarskega portala, do katerega pa je še dolga pot. Kolaborativni slovarji (prim. Raz-
vezani jezik) predstavljajo dobro razmerje med strokovnjaki (skrbniki) in uporabniki 
spletnih jezikovnih priročnikov, a pri narečnih priročnikih se ta odnos zaplete, kajti šele 
natančno terensko delo omogoči besedi vstop v narečni slovar. V praksi to pomeni, 
da bi morali vsak predlog, ki ga posredujejo uporabniki, skrbniki slovarja preverjati 
na terenu, kar je glede na zmogljivosti narečjeslovne vede v Sloveniji nepredstavljivo, 
a  mehanizme nenehne vezi sodelovanja med stroko in zainteresirano javnostjo bo 
 vsekakor treba preučiti in preizkusiti tudi v praksi narečnih e-slovarjev.

Na koncu moramo oceniti še možnosti za popularizacijo jezikovnih virov in z njimi 
narečij. Posamezniki brez jezikoslovnega znanja z uporabo družbenih omrežij na račun 
»jezikovnih posebnosti« že ustvarjajo skupine po nekaj tisoč sledilcev, med uporabniki  
teh omrežij pa so spletne strani zlasti v preteklem letu požele val navdušenja in 
 medijske pozornosti. Kot primera v slovenskem jezikovnem prostoru navajam 
 Gajstnice6 in Štajerski árgo7 na omrežju Instagram. Čeprav si tovrstne strani verjetno po 
mnenju marsikaterega strokovnjaka ne zaslužijo posebne pozornosti, bi vseeno veljalo 
preučiti pristope njihovih avtorjev, ki so svojim vsebinam zagotovili tolikšno opaznost 
na spletu , pri čemer so pozornost usmerili izključno na primere iz jezikovnega sistema, 
ki ni knjižni. Zdaj svojim sledilcem dnevno omogočajo vpogled v jezikovno realnost 
in z njo krepijo zlasti pokrajinsko zavest, ki je bila najverjetneje že spočetka povod za 
oblikovanje spletnega profila. Zanimati nas mora, kako njihove pristope uspešno pre-
nesti na jezikovno tehnologijo manj znanih narečnih govorov, saj se v tem lahko skriva 

 5 Portal občestva je primer strani, na kateri se odprta spletna skupnost zbira in dogovarja o delu, sproti 
objavlja novosti ter navodila za urejanje, ki jih sproti prilagajajo potrebam, članstvo pa je urejeno po 
pravilih skupnosti.
 6 Brez podrobnejše analize bi lahko ocenili, da gre na spletni strani Gajstnice za objave (stalnih) besednih 
zvez velikega števila jezikovnih različkov, ki so posledica prepleta socialnih zvrsti zlasti s širšega območja 
mesta Ljubljana. Primeri so podani brez sobesedila in dodatnih kriterijev, zato je natančna jezikovna 
analiza nemogoča. Do danes je bilo od 30. oktobra 2017 objavljenih 431 besednih zvez, ki jih spremlja 
8.942 sledilcev. Povezava do spletne strani je navedena med viri.
 7 Poimenovanje in naglasno mesto ohranjam, kot je v izvirniku. Kot pri Gajstnicah gre tudi tukaj za 
 objave (stalnih) besednih zvez velikega števila jezikovnih različkov, ki so posledica prepleta socialnih 
zvrsti zlasti s širšega območja mesta Maribor. Primeri so podani brez sobesedila in dodatnih kriterijev, 
zato je natančna jezikovna analiza nemogoča. Do danes je bilo od 19. julija 2018 objavljenih 279 besed-
nih zvez, ki jim sledi 19.051 sledilcev. Povezava do spletne strani je navedena med viri.
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marsikatera rešitev na predhodno naštete prepreke. Med zanimivejše narečjeslovne 
projekte, ki se trudijo s popularizacijo narečnih vsebin in zlasti v okviru pedagoških 
 dejavnosti že kažejo spodbudne rezultate, sodi projekt Stara kmečka hiša,8 ki je na 
 spletu dostopen v obliki interaktivne narečne karte (Smole 2018: 7).

5 SKLEP

V prispevku sem poskusil na kratko strniti nekaj misli, s katerimi se pri svojem delu sreča 
malodane vsak, ki se želi ukvarjati s slovenskim narečnim e-slovaropisjem v današnjem 
času. Nekatere ugotovitve, ki jih navajam, segajo nazaj že skoraj 25 let, druge so  povsem 
nove. Na podlagi obojih lahko sklenemo, da se stvari za spletno narečno slovaropisje 
na spletu v zadnjih letih, četudi zelo počasi, obračajo na bolje. Obenem vidimo, kje in 
kako se odpirajo nove možnosti za širitev nabora spletnih narečnih jezikovnih virov. 
Omenjene možnosti se zaenkrat kažejo zgolj kot obet nečesa, kar bi v bližnji prihod-
nosti lahko našlo svoje mesto v slovenski dialektologiji, od uspešnosti premagovanja 
naštetih preprek pa bo odvisno, v kolikšni meri se bodo lahko ti obeti uresničili in post-
ali na voljo slovenskim jezikovnim uporabnikom.

8 Interaktivna karta slovenskih narečnih besedil – Stara kmečka hiša, kakor se imenuje spletna stran, 
je nastala na podlagi publikacije, za katero sta gradivo zbrali, uredili in analizirali Vera Smole in Mojca 
Horvat (2016).
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1 UVOD

Veznik ki vedno potrebuje odnosnico, na katero se nanaša. Če je odnosnica samostalniški 
zaimek, skupaj s ki uvajata osebkov ali predmetni odvisnik. Če je odnosnica polnopo-
menski samostalnik, ki uvaja prilastkov odvisnik. Raba veznika ki sega od določevalnosti 
in hkrati omejevalnosti svoje odnosnice do dodajanja nove informacije.

1.1 BESEDNOVRSTNA UVRSTITEV

Cazinkić (2001) opisuje, med katero besedno vrsto so slovničarji uvrščali relativnika ki 
in kateri. Opaža veliko nihanj, opredelitve pa se gibajo med pridevnikom in veznikom. 
Cazinkić ki opredeli kot »netipični zaimek ali pa kot netipični veznik« (63), njemu pa je 
ljubša prva uvrstitev (prav tam). Če združimo obe (možni) uvrstitvi z delitvijo na restrik-
tivne in nerestriktivne odvisnike, vidimo, da je ki v restriktivnih netipični (pridevniški) 
zaimek (sicer v vezniški vlogi), v nerestriktivnih pa netipični veznik, na kar kažejo pre-
tvorbe v priredja. Enako se obnašata kar in vsaj še kjer.

2 OSEBKOV IN PREDMETNI ODVISNIK

V osebkovem in predmetnem odvisniku ki nastopa kot veznik, ki vpeljuje prilastkov 
odvisnik, s katerim določi zaimensko odnosnico. Zaimek in veznik ki (tisti, ki; vsak, ki; 

RABA VEZNIKA KI
Avtor besedilA: dejAn GAbrovšek

Izvleček
Veznik ki je, poleg veznikov da, in, pomensko eden najbolj razširjenih veznikov, saj 
lahko vpeljuje skoraj vsa pomenska razmerja. Prispevek obravnava rabo v osebkovem 
in predmetnem odvisniku, določi razliko med restriktivnim prilastkovim odvisnikom in 
nerestriktivnim prilastkovim odvisnikom ter nerestriktivni prilastkovi odvisnik razdela 
po pomenskih razmerjih. Zadnji tip je poseben, saj je, v primerjavi z drugimi rabami, 
pomensko razširjen in zato posplošen, zato je pogosto težko nedvoumno ugotoviti , 
katero pomensko razmerje izraža v konkretnem primeru. Poleg tega kot prvotno 
podredni veznik vpeljuje pomenska razmerja, praviloma izražena v priredjih. Nakazana 
je tudi možnost delitve odvisnikov glede na različne stopnje odvisnosti, kar nadgrajuje 
dvojico podredje-priredje. Raba veznika ki to tezo potrjuje. Primeri so izbrani iz korpusa 
Gigafida.

Ključne besede: skladnja, odvisnik, prilastek, stopnje odvisnosti, pomenska razmerja

je
z
ik
o
sl

o
vj

e
ta, ki) skupaj vpeljujeta samostojni stavčni člen, saj je zveza tisti, ki pretvorljiva v veznik 
kdor. Na izrazni ravni je razlika med osebkovim in predmetnim odvisnikom le v tem, 
da je zaimek v osebkovem odvisniku v imenovalniku,1 v predmetnem pa v vseh ostalih 
sklonih. V odvisniku je podano dogajanje, ki določi odnosnico, v tem se loči od osebka/
predmeta, izraženega nestavčno.2 Zaimenska odnosnica, za razliko od veznika in zaim-
ka kdor/kar, izraža katerikoli spol, sklon in število. Poleg osebkovega in predmetnega 
odvisnika veznik ki uvaja tudi povedkovodoločilni odvisnik. Ker je v imenovalniku, 
je strukturno enak osebkovemu, z razliko, da v nevtralnem vrstnem redu povedkovo 
določilo stoji za povedkom, osebek pa pred povedkom.

Primeri: 

Osebek: Tisti, ki so odhajali, so se le redko poslovili.3 Nadaljujejo tisti, ki so zbrali dovolj točk. 
Tisti, ki me poznajo, vedo, kaj lahko pričakujejo na mojih koncertih. Tisti, ki so mislili, da za 
to pisanje ni dokazov, so se spet zmotili.

Predmet: Zmaga se obeta tistim, ki so glasovali za izstop iz EU. S tistimi, ki bi zakon lahko 
podprli, se je treba čim več pogovarjati. Odločanje s posvetovanjem nalaga obveznosti 
obema stranema: tistemu, ki odloča, in tistim, ki jih povabimo k sodelovanju. Prepoved ne 
velja tudi za vse tiste, ki delajo za ameriško vlado.

3 PRILASTKOV ODVISNIK

Veznik ki je tipični in najpogosteje rabljeni veznik, ki uvaja prilastkov odvisnik.4 V 
predložnih sklonih ga zamenjuje predlog + kateri. Prilastkov odvisnik se nanaša na 
samostalniško jedro in z njim vzpostavlja tipično družljivo razmerje. S tem se loči od 
drugih odvisnikov, ki se nanašajo (vezljivo ali družljivo) na povedek. Prilastkov odvis-
nik je tako del stavčnega člena in ni samostojni stavčni člen. Nadrejeni stavek vsebuje 
predmetnopomensko besedo, ki vpeljuje odvisnik. V nasprotju z ostalimi oziralnimi in 
vsebinskimi odvisniki, ki so obvezno vezljivi, prilastkov odvisnik (oz. noben prilastek) ne 
zavzema obveznega vezljivega mesta v stavčni strukturi, ampak uvaja samostalniško 
družljivost (Žele 2016: 301), kar se kaže že na ravni besedne zveze: Lepa hiša/hiša, ki je 
lepa. 

Po Cazinkić (2000: 31) ločujem dve vrsti prilastkovih odvisnikov: »[g]lede na učinek, 
ki ga ima prilastkovno določanje odnosnice na število zunajjezikovnih nanosnikov 
 (referentov), so tako nestavčni kot stavčni prilastki dveh vrst: omejevalni (restriktivni) 
in neomejevalni (nerestriktivni). Omejevalni prilastki število nanosnikov imenske zveze 
omejujejo, neomejevalni pa nanj ne vplivajo. Ta pomenska različnost se kaže tudi v 
skladenjskostrukturnih razlikah, in sicer na ravni sintagme, v kateri ima vlogo prilastka 

1 In pri zanikanju v rodilniku.
2 Osebna glagolska oblika, jedro odvisnika, vedno izraža dogodek/potek/stanje, to dogajanje, izraženo 
v odvisniku, je v razmerju do nadrednega stavka; pri nestavčno izraženem stavčnem členu (besedni 
stavčni člen) tega razmerja ni.
3 [tag="Gg.*"] [] {0,3} [lemma="tisti"] [tag="U"] [word="ki"] [] {0,3} [tag="Gg.*"]
4 Drugi taki vezniki so še na primer da, kjer, kako, kateri, kakršen.
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oziralni odvisnik«. Nerestriktivni prilastkov odvisnik ne omejuje, ampak dodaja nove 
informacije, zato je tudi laže pretvorljiv v priredje. Za restriktivni prilastkov odvisnik 
je značilna »večja stopnja odvisnosti omejevalnega oziralnega stavka, ki je odvisen 
tako skladenjsko kot pomensko, medtem ko je neomejevalni stavek odvisen samo 
formalno, na pomenski ravni pa mu pripada samostojna propozicija« (Cazinkić 2000: 
32). Cazinkić (prav tam) pokaže razliko na primerih: restriktivni: Pričakujem tisto dekle, 
ki pride jutri. Nerestriktivni: Pričakujem tvoje dekle, ki pride jutri. Prvi prilastek omejuje, 
drugi pa dodaja novo informacijo. Podobno delitev, le da loči prilastkove odvisnike 
na prave in neprave, je podal Anton Sovrè (19395). Neprave graja in na primerih kaže, 
kako dvoumni so lahko, če pomene, ki jih sicer izražajo priredja, izrazimo z nepravim 
oziralnim  odvisnikom. Žele (2013: 21) loči med določujočo propozicijo (restriktivni 
odvisnik) in kvazidoločujočo neomejevalno propozicijo (nerestriktivni odvisnik). 

3.1 RESTRIKTIVNI PRILASTKOV ODVISNIK

Pri oziralnem prilastkovem odvisniku je močno prisotna oziralnost na nanašalnico, saj 
se nanjo hkrati navezuje, jo določuje in omejuje: Tisti mož, ki sem ga videl in ne  kateri koli 
drugi. Zato spada med oziralne odvisnike, saj se »ozira« na svojo odnosnico.  Restriktivni 
prilastkovi odvisniki so praviloma nepretvorljivi v priredje. 

Primeri: Do otočja lahko plovejo le ladje, ki so si pridobile državno licenco.6 Omejeval-
nost prilastkovega odvisnika je v tem primeru dobro razvidna, saj do otočja ladje brez 
l icence ne smejo. Zaključni izpit lahko opravljajo le kandidati, ki so opravili vse obveznosti 
za 3. letnik. Drugi kandidati ga ne smejo. Po napadu je policija aretirala dve osebi, ki naj 
bi poskušali izvesti maščevalna napada. Mnogi naši novinarji radi pišejo tudi o temah, ki se 
nanašajo na kazenske postopke.

3.2 NERESTRIKTIVNI PRILASTKOV ODVISNIK 

Nerestriktivni prilastkov odvisnik se nanaša na celoten stavek. Prilastek tako  ostaja 
poimenovan zaradi veznika ki, ki ga vpeljuje. Posebno obravnavo si taka raba 
veznikov (ki namreč ni edini tak veznik) zasluži, ker je pomensko od vseh najbolj 
razplastena in najpogostejša. Tak odvisnik (če to sploh je) je strukturno pretvorljiv 
v priredja in tudi v nekatera podredja. Anton Sovrè ugotavlja, da se tak »nepra-
vi odvisnik« lahko pretvori v skoraj katero koli priredje (in tudi podredje) in tako 
rabo močno graja. Dejansko je problem take rabe presplošen pomen, saj veznik 
ki ne podaja natančnejšega pomena (protivnost, pojasnjevalnost …), zato je taka 
raba pogosto dvoumna, saj mora naslovnik sam razbrati pomen, pri tem pa mu 
veznik ki ne pomaga. Ki je v tej rabi veznik v najosnovnejšem pomenu, saj je nje-
gova funkcija (ker je pomensko izpraznjen) le povezovanje dveh stavkov v eno 
enoto, zato je najpogostejša pretvorba v vezalno priredje. SSKJ2 opredeli tako rabo 
kot: »za dopolnjevanje, opredeljevanje vsebine nadrednega stavka: besedo je dobil 

5 Članek s podobno vsebino je objavil tudi leta 1965 v Jezikovnih pogovorih z naslovom Nepravi rela-
tivniki.
6 [tag=”Gg.*”] [] {0,3} [tag=”U”] [word=”ki”] [] {0,3} [tag=”Gg.*”]

 poslanec, ki je govoril dobro uro; tedaj je pripeljal avto, ki je dečka podrl« in doda pri 
zadnjem primeru pretvorbo: »in dečka podrl«. 

Ravno pri nerestriktivnem odvisniku se najbolj kaže, da ne sodi ne v podredje (zaradi 
pomena) in ne v priredje (zaradi strukture) in ga je zato treba obravnavati kot posebno 
strukturo, kar kaže, da strogo ločevanje med podredji in priredji ni smiselno.

Čeprav Sovrè nerestriktivne stavke kritizira in ima prav v tem, da je taka raba premalo  
pomensko določena, pa so nerestriktivni stavki (oz. odvisniki) v rabi zelo pogosti, 
saj so krajši. Ki v nerestriktivnih prilastkovih odvisnikih opravlja vlogo (potencialno 
najuniverzalnejšega) veznika, torej podobno kot in le nadaljuje misel iz prejšnjega 
stavka. Ki je v tem primeru uporaben (in zato uporabljan), ker eksplicitno kaže, da se 
vsebina naslednjega stavka nanaša na vsebino prejšnjega.

3.2.1 RAZMERJA

Sovrè (1939) je razdelal »neprave« prilastkove odvisnike glede na to, katero priredje 
zamenjujejo. Iz te delitve izhajam in jo po potrebi dopolnjujem. Primeri so Sovretovi 
in iz Gigafide. Primere po potrebi komentiram in jih pretvarjam v priredja ali podredja.

Vezalno razmerje

Vihar je odtrgal nešteto čolnov in manjših ladij, ki jih je treščil na obalo. Primer je pretvor-
ljiv v vezalno priredje in je tak tudi nedvoumen, saj gre tu za sopostavitev dveh 
 dogodkov in ne za oziralnost. Če že, bi lahko poved izrazili s časovnim odvisnikom in 
tako poudarili časovno zaporedje dogajanja. Pretvorba: Vihar je odtrgal nešteto čolnov 
in manjših ladij in jih treščil na obalo. Povedal je, da ima dva sinova, ki sta se pravkar znašla 
pred naborno komisijo. Stavbo je zasnoval arhitekt Friedrich Schmidt, ki močno spominja 
na flamske mestne hiše (Bruselj). Ki se tukaj nanaša na celoten stavek in ne na arhitekta, 
pretvorba v vezalno priredje je enostavna. Primer, ki se najbolj približa rabi veznika in, 
je: V mestnem centru smo brez glasu proti omogočili gradnjo centra, ki verjamemo, da bo 
dokončan prihodnje leto. Če bi upoštevali vezljivost glagola verjeti, bi bil odvisnik tak: 
»za katerega verjamemo«, vendar v nerestriktivnih odvisnikih ki izgubi prvotno vlogo 
samostalniškega oziralnega zaimka.

Protivno razmerje

Doslej nas je iz te mizerije izrezaval gozd, ki je pa že preveč izsekan. Če bi poved brali kot 
restriktivni odvisnik, bi razumeli, da jih je iz mizerije reševal tisti gozd, ki je že preveč 
izsekan, pravi pomen pa je protiven: a je že preveč izsekan. Po dveh dneh počivanja 
 postopoma stopnjujte telesno aktivnost, ki pa vam ne sme povzročati dodatne bolečine. 
Okrog sto strani zapiskov za roman je nazadnje izročil Pohlu, ki je pisanje končal na svoj 
način. V zadnjem primeru je ki uporabljen, da ne pride do dvoumnosti, hkrati pa je krajši 
kot pretvorba v priredje: a je ta pisanje zaključil na svoj način. Če zaimka ta ne bi bilo, ne 
bi bilo jasno, kdo je vršilec dejanja v drugem stavku, veznik ki pa to natančno določi. 
Protivnost povedi je zato treba ugotoviti iz cele povedi, saj veznik sam ne  zadostuje.
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Vzročno razmerje

Prvi primer je zanimiv, saj je osebek v obeh stavkih isti, zato je konstrukcija s ki možna, 
sicer ne bi bila. Osebek na začetku je izpostavljeni osebek: Opat, ki se je bil pred odho-
dom dobro najedel, je odklonil poziv. Ker se je bil opat pred odhodom najedel, je odklonil 
poziv. Opat se je pred odhodom najedel, zato je odklonil poziv. Enak primer: Hlapec, ki se 
mu še ni ljubilo vstati, se je potuhnil. Ker se hlapcu ni ljubilo vstati, se je potuhnil. Hlapcu 
se ni ljubilo vstati, zato se je potuhnil. Rad imam adrenalin, ki gre skozi mene. Rad imam 
adrenalin, saj gre skozi mene (me poživi). Vodi Rusija, ki je osvojila 42 zlatih, 26 srebrnih in 
28 bronastih medalj. 

Sklepalno razmerje

Enako grenak postane hren, ki ga ni mogoče hraniti. Enako grenak postane hren, zato/torej 
ga ni mogoče hraniti.

3.2.1.1 PRISLOVNODOLOČILNA RAZMERJA

Časovno razmerje

Podobno je vezalnemu, s to razliko, da bolj natančno določi trajanje in zaporedje 
 dogodkov. 

Opat, ki je zagledal Matijo, vrže na to stran sulico. Ko je opat zagledal Matijo, je vrgel na to 
stran sulico. Opat je zagledal Matijo in vrgel sulico.

Posledično razmerje

Spodnji primer je dober primer odvisnega stavka, ki se nanaša na cel stavek, saj 
pomeni posledico glagolskega dejanja, ne pa točno določene hiše. Primer je pretvorljiv 
v vezalno  priredje.

Ko je ustrelil, je goreči bombaž iz puške padel na sosedno hišo, ki se je vnela. … da se je 
vnela.

Dopustno razmerje 

Dopustno podredje je blizu protivnemu priredju/razmerju: Po dvorišču se še zmeraj podi 
otročad, ki bi morala že kdaj spati. … čeprav/ampak bi morala že kdaj spati.

Namerno razmerje

Tudi namerno razmerje je pretvorljivo v vezalno, s to razliko, da bi zamenjava ki z in 
lahko povzročila napačno interpretacijo, v konkretnem primeru kdo je komu prinesel  
zajtrk: Poklical je strežnika, ki mu je prinesel zajtrk. …da bi mu prinesel zajtrk / in mu 
 prinesel zajtrk.

4 ZAKLJUČEK

Razprava je pokazala tipične rabe veznika ki; za nadaljnjo, slovarsko obravnavo bi bilo 
treba pogledati še več korpusnih primerov, da bi izluščili vse pomene in rabe veznika 
ki. Ker je ki, poleg veznikov in, da, najuniverzalnejši veznik, je iskanje in ugotavljanje 
pomenov težavnejše kot pri pomensko specializiranih veznikih. Razlika med restrik-
tivnim in nerestriktivnim odvisnikom pa, poleg drugih vrst odvisnikov, kaže, da bi bilo 
bolje kot o dvojici podredje-priredje govoriti o različnih stopnjah odvisnosti med stavki 
znotraj večstavčne povedi. Novejše raziskave, zlasti Andreje Žele, govorijo v prid tej 
tezi.

VIRI

Fran: http://www.fran.si. (Dostop: 1. 4. 2019.)
Korpus Gigafida: http://www.gigafida.net. (Dostop: 1. 4. 2019.)
Korpus Gigafida v orodju NoSketch Engine: https://www.clarin.si/noske/sl.cgi/first_ 
 form. (Dostop: 1. 4. 2019.)
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SPOL IN PREDLOŽNA VEZAVA IZPRIDEVNIŠKIH 
ZEMLJEPISNIH IMEN
»Z Dolenjskega na Finsko — iz Dolenjske v Finsko — z Dolenjske in s Finske?«

Avtor besedilA: Uroš FerrAri stojAnović

Izvleček
V članku je obravnavana spolsko-predložna problematika zemljepisnih imen, tvorjenih 
iz pridevnikov, in sicer zlasti domačih pokrajinskih primerjalno s tujimi državnimi  imeni. 
Poudarek je predvsem na njihovem spolskem razpoznavanju in s tem povezanem  
končniškem premenjevanju.

Ključne besede: izpridevniška zemljepisna imena, spol zemljepisnih imen, predložna 
vezava zemljepisnih imen 

1 UVOD

Med jezikovnimi zagatami, ki jih ob slušnem sprejemanju besedila morda ne zaznamo, 
se pa zato z njimi gotovo srečamo pri pisanju, je določanje spola (in števila) pridevniško 
motiviranim zemljepisnim imenom, drugo vprašanje pa je še možna izbira med na–z/s 
in v–iz.

Morda celo več težav kot nekateri domači toponimi povzročajo imena pokrajin in 
držav, pri katerih, kljub pravopisnim napotkom, ne moremo enoznačno razsojati, 
katera  spolska  oblika je ustreznejša. Taki primeri so državna, pokrajinska in okrajna 
imena  kakor Irska, Poljska; Dolenjska, Štajerska; Koprsko, Tržaško, zlasti pri nekrajevnih 
imenih pa v jezikovnih priročnikih najdevamo različne pregibalne in predložne vzorce.

Ob vse pogostejši rabi predloga z/s v vezavi z ženskospolskimi oblikami tipa Irska, 
 Primorska namesto Irsko, Primorsko (na Primorsko, s Primorske namesto iz Primorske ali 
s Primorskega), tudi iz fonetičnopragmatičnih vzgibov, nekoliko dopustnejšo normo 
naznanjajo sodobna strokovna priporočila, nastajajoča ob posodabljanju pravopisnih 
pravil. Omenjeni in sorodni primeri zemljepisnih imen se v tej raziskavi razčlenjujejo 
skozi prizmo slovenskega pravopisja včeraj, danes in jutri, lektorskih priporočil ter 
končno še glede na pojavnost v besedilnih korpusih.

2  K SLOVENSKIM POKRAJINSKIM IMENOM

Pri slovenskih izpridevniških pokrajinskih imenih se za začetek tega pregleda omejimo 
na imena Gorenjska, Dolenjska, Primorska, Notranjska, Štajerska in Koroška, pri zadnjih 
dveh še na njune manjše sestavne enote. Uvodoma bi kazalo poudariti, da ta imena 
v Sloveniji ne veljajo kot uradna za upravna območja. Čeprav se pojavljajo v imenih 
statističnih regij, nekatera tudi samostojno (gorenjska, koroška statistična regija nasproti  
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zloženo primorsko-notranjska), se raba zgodovinskih imen slovenskih dežel omejuje 
večidel na sotvarje, v katerem prostorska razsežnost območja ni podrobneje določena. 

3  SLOVENSKI PRAVOPIS 2001

Pravila Slovenskega pravopisa v 841. členu v poglavju 839 Raznospolske in nepopolne 
sklanjatve navajajo naslednje:

§ 841 

Čeprav bi lahko razumeli kot regijo, se je pri poimenovanjih, kakršna so slednja tri, najbrž 
prav zaradi nedoločenosti njene zamejitve ustalil izključno srednjespolski vzorec.

4  SLOVENSKI PRAVOPIS 1962

V Slovenskem pravopisu 1962 slovenskih pokrajinskih imen ne najdemo vseh v glavi 
geselskega sestavka, na tem mestu so namreč večinoma v pridevniški (dolenjski, gorenji,  
notranji) in v samostalniški obliki (primorje). Zanimiva je tudi pridevniška oblika gesel, 
v kateri sta uvrščeni imeni Gorenjska in Notranjska, in sicer sta to gorenji in notranji – 
pokrajinska imena jim sledijo šele za podpičji, vselej razen pri Koroški in Štajerju, ki sta 
že v glavi lastnoimensko navedena kot samostojno geslo. 

 

 Gorénjska -e ž, zem. i. (ẹ́) v ~i  na Gorenjskem
 Dolénjska -e ž, zem. i. (é)̣ v ~i  na Dolenjskem
 Primórska -e ž, zem. i. (ọ̑) v ~i  na Primorskem
 Koróška -e ž, zem. i. (ọ̑) |slovenska pokrajina; avstrijska zvezna dežela|: v ~i  na Koroškem
 Štájerska -e ž, zem. i. (ȃ) v ~i na Štajerskem

 Spódnja Štájerska -e -e ž, zem. i. (ọ̑ ȃ) v ~i ~i  na Spodnjem Štajerskem

 Póljska -e ž, zem. i. (ọ̑) |evropska država|: v ~i  na Poljskem

2. Pri nekaterih zemljepisnih imenih na -sko ali -ško (Dolenjsko, Norveško) se  
med oblike srednjega spola mešajo oblike 1. ženske sklanjatve (Norveška – iz 
Norveške); srednji spol prevladuje zlasti v mestniku in tožilniku (na Dolenjskem, 
na Norveškem, na Dolenjsko, na Norveško). Nemešane oblike imajo npr. Kozjansko, 
Koprsko, Tržaško.
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Zanimiva je primerjava teh geselskih sestavkov s tistimi v naslednjem pravopisu iz leta 
2001 – ki s poševnim pripisom nakazuje, da je namesto ženskospolske oblike v Gorenjski,  
v Dolenjski itn. nekoliko ustrezneje rabiti srednjespolsko na Gorenjskem, na Dolenjskem 
itn. – v Slovenskem pravopisu 1962 pa so oblike ponekod vrednostno izenačene, saj sta 
zapisa ločena z vejico. Sklepali bi lahko, da se daje prednost ženskospolskim oblikam, 
in sicer je tako pri Gorenjskem in Notranjskem,  saj te stoje na prvem mestu dvojice. 

Žensko- in srednjespolska oblika sta (zapisani v tem vrstnem redu in ločeni z vejico) 
vrednostno izenačeni v geslih dolenjski in štajerski. Prav tako z vejico ločeni imamo, 
v obratnem vrstnem redu, obliki Notranjsko, Notranjska. Drugačna je kodifikacija pri 
 Gorenjskem in Primorskem, pri katerih sta obliki ločeni s podpičjem, prvenstvo pa je dano 
srednjespolskima oblikama. Zanimivo je še, da Slovenski pravopis 1962 ženskospolske 
oblike Koroška, ob srednjespolski Koroško ter Korotanu, ni predvideval. 

Ozrimo se kratko še na nekoliko redkejša okrajna in državna srednjespolska imena, 
zlasti slednja mestoma zvenijo starinsko – za vzorec vzemimo Koprsko, pred katerim 
je v tem pomenu zapisana še oblika Koprščina, tvorjena podobno kot na Istrskem 
denimo  še Bujšč/št/ina. Tako je tudi pri Hrvaškem, Danskem in Madžarskem, obratno pa 
pri Poljskem.

 Kóper -pra m kr. i., v ~u, iz ~a, kóprski -a -o, Kóprčani -ov m mn., Kóprščina -e ž, v ~i,      
 Kóprsko -ega s: na ~em že vse cvete

 Póljsko -ega s, s ~ega, na ~em, Póljska -e ž, iz ~e, v ~i, póljski -a -o, Polják -a m, 
 Poljákinja -e ž, póljščina -e ž

5  JEZIKOVNA SVETOVALNICA

Dvojnost rabe, celo tiste v jezikovno pregledanih, pretežno medijskih besedilih, se 
kaže tudi v pogostih dvomih jezikovnih uporabnikov, zato se ji Jezikovna svetovalnica 
posveča v dveh odgovorih. Povzemaje prvega poudarimo, da slovenska pokrajinska 
imena, kadar jim kot jedro sledi občno ime (gorenjska regija), niso splošno uveljavljena 
kot upravna območna imena in se zato pišejo z malo začetnico, tedaj pa je upravičena 
tudi raba predloga iz. Ženskospolska zemljepisna imena se pri sklanjanju mešajo s 
srednjespolskimi samostalniki, na kar v 841. členu opozarjajo tudi pravopisna pravila 
(Dobrovoljc, Weiss, Bizjak Končar 2014).

Drugi odgovor pojasnjuje, da se zemljepisna imena večjih pokrajinskih enot in držav v 
mestniku bivanja (kje?) in tožilniku namenitve (kam?) načeloma vežejo s predlogom v, 
kot odgovor na vprašanje od kod? pa s predlogom iz. Izjeme so imena s pripono -sko 
oziroma -ško: na Norveškem, na Norveško; na Dolenjskem, na Dolenjsko. Srednjespolska  
imena na -sko in -ško danes rabimo pretežno le v mestniku ter tožilniku, kadar ne stoje  
za kakim prilastkom, npr. Ustalil se je na Dolenjskem in Šel je na Dolenjsko, v drugih 
 sklonih pa so se ta imena rabila predvsem v starejšem jeziku, npr. Prihaja z Dolenjskega. 
V sklonih razen v mestniku ter tožilniku, kadar je pred njim prilastek, se namesto imen 
na -sko in -ško danes rabijo imena na -ska in -ška (Irska, Češka; Gorenjska ...) in pred-
nje postavljamo predlog v. V povedi Šla je v svojo rodno Dolenjsko dokazuje zaimenska 
 oblika svojo (namesto svoje /Dolenjsko/), da je rabljeno žensko- in ne srednjespolsko 
ime (Snoj 2016).

Dvomi se pri jezikovnih uporabnikih porajajo tudi pri izbiri predloga k imenom otoških 
držav. V Jezikovni svetovalnici beremo, da se predložni par na–z rabi »tudi pred večino 
imen otoških držav (in podobnih zemljepisnih enot): na Malti [...], tudi polotoških: na 
Floridi [...], vendar je to le tendenca, ne pa pravilo, saj npr. rečemo v Singapurju, v Veliki 
Britaniji, v Trinidadu in Tobagu, v Istri« (ibid.).

6  LEKTORSKO DRUŠTVO SLOVENIJE

V ugotovitvah posveta Lektorskega društva Slovenije o naslovnem vprašanju beremo, 
da je jezikoslovje nekdaj strogo ločevalo med raznospolskimi oblikami, saj gre za dve 
različni sklanjatvi – med žensko Gorenj-ska, -ske, -ski, (na) -sko, pri -ski, z -sko in srednjo 
Gorenj-sko, -skega, -skemu, (na) -sko, pri -skem, z -skim. V rabi je opaziti, da so v rodilniku 
srednjespolske oblike kakor z Gorenjskega vse manj žive in se umikajo ženskospolskim 
oblikam, torej iz Gorenjske – te oblike se dajo utemeljiti z izpustom ženskospolskega 
jedra kakor denimo /iz Gorenjske/ dežele, regije, pokrajine ali podobno (Tasič 2019).

Pri tem ne bi veljalo zametavati realizacije predloga v govorjenem jeziku, saj se pogosto  
reducira v [z] pred zvenečimi (z Gorenjske, z Norveške) oziroma [s] pred nezvenečimi 
glasovi (s Primorske, s Kitajske). Tem neknjižnim oblikam se v položajih, ki to zahtevajo,  
dà izogniti upoštevaje pravilo vselejšnjih dvojic v–iz in na–z/s. V priporočilih dalje 
beremo,  da bi v knjižni jezik zahtevajočih govornih položajih vendarle kazalo ohraniti 
zavedanje o tem, da četudi prihaja do mešanja sklanjatvenega vzorca, to ne velja tudi 
za mešanje predlogov. 
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Še vedno pa se prvotni pravilni predlog za orodnik ohranja v zvezah s pridevnikom: na 
Spodnje Štajersko, na Spodnjem Štajerskem, iz Spodnje Štajerske in v skrivnostno /državo/ 
Kitajsko, v skrivnostni Kitajski, iz skrivnostne Kitajske (ibid.).

7  UGOTOVITVE IZ KONKORDANČNIH KORPUSOV

Pri raziskavi ujemanja v besedilnem korpusu Gigafida  se omejimo, vselej v vezavi s pred-
logom z/s, na rodilniško primerjavo pojavitev zbornejše srednjespolske in vse  pogosteje 
pojavljajoče se ženskospolske oblike. Da bi izločili neuporabne pojavitve v preostalih sk-
lonih in zagotovili lastnoimenskost pojavitev brez oblikoslovno nemerodajnih  (drugih 
sklonskih) zadetkov, se dalje omejimo še na položaj zveze v koncih povedi.

V preglednici je v stolpcu Gigafida(I) s pokrajšanim razmerjem prikazana pretežnost 
prevladujoče oblike, stolpec z indeksom (II) pa prikazuje še pretežnost v jezikovno 
zanesljiveje pregledanih besedilih Dela, Dnevnika, Večera, Mladine, Državne založbe, 
Mladinske knjige in Radiotelevizije Slovenija. Enako razmerje je prikazano tudi iz korpu-
sa Nova beseda , v zadnjem stolpcu pa so izračunana razmerja med pojavnostjo vezave 
s predlogoma z/s in iz, pridobljeno in povprečeno iz obeh besedilnih korpusov. Izidi so 
zaokroženi na dve veljavni mesti.

Primerjava števila ujemanj dokaže, da je ženskospolska oblika natanko dvakrat 
pogostejša od srednjespolske, če povprečimo izide pri Gigafida(II) in Nova beseda (z/s 
~ke : z/s ~ega = 2,01 : 1). Preseneča ugotovitev, da se v zanesljiveje lektoriranih besedilih  
pravopisno priporočljivejša srednjespolska oblika pojavlja še redkeje. Ženskospolska 
oblika je izraziteje pretežna nasproti Notranjskemu in Primorskemu, od katerih se pojav-
lja, zlasti v časnikarstvu, tudi do trikrat pogosteje.

Druga je ugotovitev, da se ob ženskospolskih oblikah pogosteje pojavlja nezborna 
vezava s predlogom z/s namesto standardiziranega iz. Ta je najznatneje pretežna v 
zvezi  s Primorske, ki je skorajda petkrat pogostejša zveze iz Primorske.

ženskospolsko Gigafida(I) srednjespolsko Nova beseda Gigafida(II)  z/s : iz

z Gorenjske 1,35 : 1 z Gorenjskega 1,8 : 1 2,0 : 1 1,6 : 1

z Dolenjske 2,95 : 1 z Dolenjskega 2,0 : 1 1,8 : 1 2,0 : 1

z Notranjske 3,33 : 1 z Notranjskega 1,6 : 1 2,8 : 1 2,6 : 11

s Koroške 2,37 : 1 s Koroškega 2,0 : 1 1,9 : 1 1,5 : 1

s Štajerske 2,55 : 1 s Štajerskega 1,1 : 1 1,6 : 1 1,2 : 12

s Primorske 3,10 : 1 s Primorskega 2,5 : 1 3,1 : 1 4,6 : 1

1,2Besedilni korpus Nova beseda zaradi premajhne pojavnosti ni upoštevan.

Pojav predložnega premika bi kazalo podrobneje raziskati tudi pri državnih imenih, 
zlasti pri imenu Češka, donedavna tudi v mednarodnem prostoru namreč nismo  imeli 
enobesednega imena za to deželo, zaradi pogostih vsakovrstnih stikov pa tudi pri 
 imenu Hrvaška, saj že kratek pregled rabe izdaja odklon v Hrvaški, iz Hrvaške, celo s 
Hrvaške od pravopisne preference na Hrvaškem, s Hrvaškega.

8  POVZETEK

Med Slovenskim pravopisom 1962 in zdajšnjim iz leta 2001 je prišlo do premika k 
 poenotenju prednosti, ki je v veljavni normi dana srednjespolskim oblikam – na 
 Gorenjskem bolje kot v Gorenjski, tako tudi z Gorenjskega raje kot iz Gorenjske – čeprav 
se raba odklanja v drugo smer. Raziskava pojavnosti v besedilnih korpusih je pokazala, 
da je ženskospolska oblika povprečno dvakrat pogostejša od srednjespolske oblike iz 
klasične norme, pri nekaterih imenih celo bolj. V zadnjih desetletjih se kaže tudi premik  
k (upoštevaje zdajšnji pravopis) docela neustrezni rabi z Gorenjske namesto predloga 
iz. Glede na pogostnost tega pojava, potrjujejo pa ga tudi pravopisna priporočila v 
Jezikovni svetovalnici, se prihodnja pravopisna norma utegne prilagoditi dotorej, da bi 
tovrstno rabo dovolila tudi v knjižnem jeziku. 
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ŽENSKA IN MOŠKA LEPOTA V JURČIČEVIH DELIH
AvtoricA besedilA: nikA jAnčič

Izvleček
V članku bom na kratko orisala in predstavila glavni problem ter rezultate raziskave, ki 
sem jo opravila v okviru svoje diplomske naloge. V njej sem analizirala literarni opus 
 Josipa Jurčiča z vidika vprašanja reprezentacije moških in ženskih likov oziroma t. i. mita 
o lepoti. Osnovni vprašanji, ki sem si jih na začetku naloge zastavila, sta bili, ali so ženski 
in moški literarni liki, ki jih avtor opiše kot dobre, poštene, značajne in pozitivne, hkrati 
tudi lepi,  ali so med dobrimi tudi grdi ter ali so slabi hkrati tudi grdi; oziroma kakšno 
je razmerje »grdih slabih« proti »lepim slabim«. Nadalje sem raziskovanje usmerila še 
v telesne lastnosti dobrih oziroma pozitivnih ženskih likov ter tudi karakterno slabih, 
med drugim pa me je zanimala njihova starost, odnos do poroke in partnerstva, altru-
izem in njihova aktivnost. Pri delu sem se oprla na raziskavo Jonathana Gottschalla, ki 
se je z mitom o lepoti ukvarjal na primeru svetovnih pripovedk, metodo raziskovanja 
pa sem povzela po referenčni raziskavi Reprezentacija spola pri prejemnikih nagrade 
kresnik Igorja Žunkoviča iz leta 2017. 

Ključne besede: mit o lepoti, Josip Jurčič, študije spola, realistična proza

1 MIT O LEPOTI

K raziskovanju reprezentacije literarnih likov v Jurčičevih romanih in povestih me 
je spodbu dila referenčna raziskava Jonathana Gottschalla, ameriškega literarnega 
 teoretika in evolucionista, ki je raziskoval t. i. mit o lepoti (ang. Beauty Myth) v zbirkah 
svetovnih pripovedk. Gottschallu (2008: 44) je zanimanje zbudil stereotip PAS (ang. 
 Physical  Attractiveness Stereotype) ali preprosto stereotip »lepi so dobri«. Socialni psihologi  
so prišli do ugotovitve, da bi naj bila splošna človeška tendenca označiti lepe oziroma 
 telesno privlačne ljudi kot karakterno dobre in obratno – fizično neprivlačne kot karak-
terno slabe. Gottschall (2008: 177) se je odločil stereotip preveriti tudi v  literaturi, ljudske 
pripovedke pa so za problem raziskave predstavljale najbolj nevtralno  polje vzorcev, saj 
za te pripovedke težko trdimo, da so delo zgolj moških avtorjev, ki bi se zato posvečali 
ženski lepoti, za moško pa se ne bi zmenili. Gottschall je v svoj  korpus zajel pripovedke iz 
različnih kulturnih, političnih in religioznih okolij, ter iz različnih časovnih obdobij, s čimer 
je dosegel maksimalno geografsko in kulturno spremenljivost.  Kot predstavnik evolu-
cijske literarne vede je bil prepričan, da je ženska telesna privlačnost v svetu na splošno 
in ne samo v literaturi veliko bolj poudarjena kot moška, kljub temu pa se je  zavedal, 
da  obstajajo kulture, ki bolj poudarjajo moško privlačnost ali pa obe enakovredno. 
Gottschallova raziskava je potrdila mit o lepoti, saj so raziskovalci ugoto vili, da se v večini 
svetovnih populacij ženska lepota in fizična privlačnost omenjata večkrat kot moška ter 
da imamo ljudje na splošno močno ozaveščen stereotip »lepi so dobri«.
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Gottschallovi raziskavi je pri svoji študiji sledil tudi slovenski literarni teoretik Igor 
Žunkovič, ki se je ukvarjal z reprezentacijo spola pri prejemnikih nagrade kresnik, torej 
s sodobnim slovenskim romanom. Zanimali so ga podatki o spolu, videzu ter karak-
ternih lastnostih moških in ženskih literarnih likov, tako protagonistov kot tudi antago-
nistov. Žunkovič je v celoti upošteval Gottschallovo študijo, a jo je zaradi razlik med 
sodobnimi in ljudskimi pripovedmi tudi korenito preoblikoval in dopolnil ter upošteval 
izboljšave, ki jih je predlagal že sam Gottschall (Žunkovič 2017: 183–84). S pomočjo 
Žunkovičeve študije sem začrtala tudi svoj metodološki del. Svoje teze sem zasnovala 
po Gottschallu in Žunkoviču ter po slednjem v celoti povzela tudi dodelan vprašalnik. 
Črtala sem le vprašanje o spolu avtorja, saj sem raziskovala le Jurčičev opus, zato je bilo 
to vprašanje nepotrebno.

S svojim delom sem želela prispevati k študijam spola v slovenski literaturi, hkrati pa s 
tem raziskovalnim pristopom prinesti nov vidik obravnavanja literarnega opusa Josipa 
Jurčiča, ki do sedaj še ni bil ovrednoten na tak način.

2 JURČIČEVO LITERARNO USTVARJANJE IN KORPUS OBRAVNAVANIH DEL

Josip Jurčič (1844–1881) je kljub zgodnji smrti za sabo pustil obsežen in raznolik opus. 
Ukvarjal s pesništvom, feljtonistiko in dramatiko, svoj potencial pa je najbolj razvil v 
pripovedništvu, kjer nam je zapustil mnoge črtice, povesti in romane (Kos 2002: 158), v 
katerih je mojstrsko upodabljal t. i. modelne osebe (prvič v Domnu), za katere je ideje 
dobil pri dejanskih ljudeh iz lastnega okolja. Za skoraj vsak literarni lik  naj bi obstajal 
tudi živi model, katerega življenjsko zgodbo je Jurčič sicer priredil svojim potrebam, a je 
zagotovo ohranil njegove najbolj zanimive ali nenavadne lastnosti, oziroma  govorice, 
ki so krožile o njem (Kmecl 2009: 23–31).  V korpus raziskave sem uvrstila njegove 
 najbolj znane romane Deseti brat, Ivan Erazem Tatenbah, Doktor Zober, Lepa Vida, Slo-
venski svetec in učitelj, Cvet in sad, Rokovnjači ter povesti Jurij Kozjak, Domen, Sosedov sin, 
Grad Rojinje, Tihotapec, Jurij Kobila, Kloštrski žolnir, Hči mestnega sodnika, V Vojni Krajini.

3 TEORETSKA IZHODIŠČA IN METODA DELA PRI RAZISKOVANJU  

JURČIČEVEGA OPUSA

Pred raziskovanjem sem si zastavila naslednje hipoteze: razmerje moških in ženskih 
likov    v pripovedih bo 4 : 1; največ protagonistov bo starih med 20 in 30 let; opis 
fizičnega izgleda ženskih likov je podrobnejši kot opis fizičnega izgleda moških; pro-
tagonisti bodo opisani kot lepi, tj. fizično privlačni; antagonisti bodo opisani kot grdi, 
tj. fizično neprivlačni; protagonistom bo največja motivacija skrb za druge, predvsem 
za svojo družino in potencialnega partnerja; antagonistom bo največja motivacija skrb 
zase, predvsem skrb za lastno preživetje ali ohranitev premoženja; protagonisti si bodo 
 tekom pripovedi prizadevali najti oziroma obdržati partnerja, kar ne velja za antago-
niste; moški literarni liki bodo glede na delovanje aktivni; ženski liki bodo pasivni ali pa 
bo njihova aktivnost zgolj notranja, psihična.
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Vsak roman oziroma povest sem prebrala dvakrat. Prvo branje je bilo spontano, naivno 
branje, s katerim sem dela samo površinsko spoznala. Drugo branje pa je bilo analitično 
in miselno, pri katerem sem izpolnjevala prilagojen vprašalnik. Za vsak roman in povest  
je bil izpolnjen en vprašalnik. Da bi imela boljši pregled nad zbranimi podatki, sem 
osnovala preprosto preglednico. Ob vsakem branju sem odgovore iz vprašalnika vpiso-
vala v preglednico, kjer sem vzporedno označevala literarne like. 

4 PRIMERJAVA REZULTATOV ANALIZE JURČIČEVEGA OPUSA Z 

GOTTSCHALLOVIMI IN ŽUNKOVIČEVIMI IZSLEDKI

V diplomskem delu sem v tem poglavju sistematično in nazorno predstavila analizo 
 vsakega vprašanja, na tem mestu pa se bom osredotočila le na najpomembnejša 
 rezultata, in sicer rezultata o zastopanosti po spolu in fizični privlačnosti ter ju 
 pri  merjala z raziskavami Jonathana Gottschalla in Igorja Žunkoviča. V primerjavi rezul-
tatov z Gottschallovo raziskavo sem se v tem delu osredotočila zgolj na rezultate, ki jih 
je  pridobil za zbirke pripovedk Zahodne Evrope, saj so ti v primerjavi z Jurčičevim opu-
som in modernimi slovenskimi romani veliko bolj relevantni. Zanimalo me je predvsem,  
v kolikšni meri oznake literarnih oseb iz Jurčičevega opusa odstopajo od zahodno-
evropskih pripovedk. Obrobno sem komentirala tudi rezultate analize kresnikovih 
 nagrajencev, ki jo je opravil Žunkovič, za katero sem menila, da bodo zaradi modernega 
korpusa besedil veliko bolj odstopali od naše raziskave kot Gottscahllove ugotovitve.
V raziskavi korpusa romanov in povesti Josipa Jurčiča sem podrobneje analizirala 80 
literarnih oseb, moški in ženski liki so bili v razmerju 8 : 3, kar ne odstopa svetovnih 
pripovedk. Natančnejši pregled in še večjo primerljivost z rezultati naše raziskave 
 dobimo samo z vpogledom v rezultate zbirk pripovedk iz Zahodne Evrope, kjer se 
delež moških likov giblje okoli 75 % in delež žensk okoli 25 %, kar skoraj ne odstopa 
Jurčičevih romanov in povesti; precej primerljivi pa so tudi z deleži, ki jih je prikazal 
Žunkovič.

Tabela 1: Primerjava literarnih likov glede na spol.

Jurčičev opus Zahodnoevropske 
pripovedke

Sodobni slovenski 
romani

Ženske 27,51 25 32,5
Moški 72,5 75 67,5

Za problem diplomskega dela je bilo bistveno vprašanje o fizičnem izgledu literarnih 
oseb in kolikokrat je videz določene osebe v pripovedi omenjen. Like sem razdelila v 
štiri skupine, in sicer med telesno privlačne, telesno neprivlačne, osebe s povprečnim 
videzom in na tiste, o katerih je bilo posredovanih premalo podatkov, da bi izgled lahko 
pravilno ocenila. Posvetila sem se preštevanju izključno dobrih (npr. lep, čeden) in  slabih 
(npr. grd, umazan) pridevnikov ter na podlagi teh ocenila fizični izgled literarnih oseb.

1Rezultati so predstavljeni v odstotkih.

Naslednja preglednica je pomanjkljivo izpolnjena, saj Gottschall in Žunkovič v svo-
jih razpravah rezultatov nista natančno predstavila v odstotkih, sta jih pa podrob-
neje  komentirala. V preglednico sem tako vpisala le rezultate, ki so bili v odstotkih 
zapisani v obeh razpravah. Gottschall ugotavlja, da so protagonistke in protagonisti 
ljudskih pripovedi v enaki meri opisani kot fizično privlačni. Ta trditev se pri Jurčičevih 
 romanih in povestih, ravno tako tudi pri sodobnih slovenskih romanih, ni potrdila, saj 
so  protagonisti v večini opisani s povprečnim videzom, medtem ko je več kot polovica  
protagonistk fizično privlačnih, le majhen delež ženskih likov pa je povprečnega  videza. 
Zbirke zahodnoevropskih pripovedk ravno tako kažejo, da so antagonistke v povprečju 
neprivlačne, kar pri Jurčiču, ravno tako pri likih v sodobnih slovenskih  romanih, ne drži, 
saj je bilo kar 75 % antagonistk opisanih kot fizično privlačnih, le ena oseba je bila fizično 
neprivlačna (pri sodobnih slovenskih romanih sta bili obe antagonistki označeni kot 
privlačni). Enak vzorec se pojavi pri antagonistih, kjer je kar polovica vseh karakterno 
slabih označenih kot fizično privlačnih. Pri vseh treh razpravah pa se ujemajo podatki 
o frekvenci opisovanja fizičnega izgleda ženskih in moških likov. Povprečno se  videz 
obeh spolov v Jurčičevih pripovedih omeni do dvakrat na osebo, vendar izstopajo  
ženski liki, katerih zunanji izgled je lahko omenjen tudi do osemkrat. Tudi Gottschall 
(2008b: 184) poudari, da analiza svetovnih pripovedk jasno kaže, da je literarni lik do 
šestkrat pogosteje opisan kot telesno privlačen, če je lik ženskega spola.

Tabela 2: Zunanji izgled oziroma fizična privlačnost literarnih likov.
 

Jurčičev opus Zahodnoevropske 
pripovedke

Sodobni slovenski 
romani

Ž+2 Ž- M+ M- Ž+ Ž- M+ M- Ž+ Ž- M+ M-

Privlačen videz 61 75 30,5 50 100 100 100

Neprivlačen videz 5,5 25 22 27 69

Povprečen videz 22 36 23

Premalo informacij 11,5 11,5

Kljub pričakovanim razlikam med Jurčičevim opusom in opusom dobitnikov nagrade 
kresnik po opravljeni analizi opazimo, da se rezultati obeh raziskav večinoma skladajo, 
do odstopanj prihaja le pri nekaterih obrobnih vprašanjih oziroma lastnostih literarnih 
oseb. Bolj preseneti odstopanje od zahodnoevropskih pripovedk, saj sem pričakovala, 
da se bo stereotip PAS, tako kot ga je na primeru svetovnih pripovedk potrdil Gottschall, 
potrdil tudi na primeru Jurčičevega opusa, kar se je izkazalo za napačno predvidevanje.

2Ž+: protagonistke.
Ž-: antagonistke.
M+; protagonisti.
M-: antagonisti.
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5 ZAKLJUČEK

Analiza ženske in moške lepote je v literarnem opusu Josipa Jurčiča  prinesla zanimive 
 rezultate, ki v polnosti niso upravičili pričakovanj pred začetkom raziskovanja. Na podlagi 
Gottschallove referenčne raziskave in splošnega, a sicer laičnega, poznavanja človeških 
pričakovanj in vzgibov, sem predvidevala, da se bo stereotip PAS oziroma »lepi so dobri« 
v polnosti potrdil tudi na primeru proznih del iz obdobja med romantiko in realizmom. 
 Stereotip se je tako potrdil le polovično, saj so lepi res dobri, vendar grdi niso vedno hudobni.  
Jurčičevi hudobneži v veliki večini niso liki z neprivlačno zunanjostjo, ampak so osebe 
povprečnega videza ali pogosteje celo osebe s privlačno zunanjostjo. Še več, Jurčič jih kar 
nekaj opiše kot nadvse lepe, privlačne, krasne in prijetne očem, to zunanjo privlačnost pa 
liki večinoma izrabljajo za dosego sebičnih ciljev.

Vseeno sem ob zaključku raziskave potrdila večino postavljenih hipotez. Predvidevala sem, 
da bo razmerje moških in ženskih likov 4 : 1, nakar sem pri analizi ugotovila, da v Jurčičevem 
opusu nastopa nekaj več ženskih likov, zato je razmerje 8 : 3. Hipotezo sem vseeno potrdila, 
saj razmerje ne odstopa veliko od vnaprej začrtanega. Nadalje sem predvidevala, da bo 
največ protagonistov, tako moških kot ženskih, starih od 20 do 30 let, kar se ni potrdilo. 
Protagonistke so v veliki večini stare okoli 20 let ali manj, največji delež protagonistov 
pa je v kategoriji od 30 do 40 let. Hipoteza o opisu fizičnega izgleda ženskih likov se je 
potrdila. Predvidevala sem, da so opisi zunanjega izgleda ženskih literarnih likov v zgodbah 
pogostejši in veliko podrobnejši kot opisi fizičnega izgleda moških. Jurčič je pri predstavit-
vah likov zunanji izgled moških omenil enkrat ali dvakrat, zunanji izgled ženskih likov pa 
je povprečno omenjen trikrat na osebo, ponekod tudi osemkrat. Zunanji izgled žensk je 
vedno opisan podrobneje kot izgled moških. Ravno tako sem potrdila pričakovanja glede 
aktivnosti lite rarnih likov in njihovih ciljev, ki jih v zgodbi pokušajo doseči. Moški  literarni 
liki so glede na delovanje aktivni, ženski liki so pasivni ali pa je njihova aktivnost zgolj 
notranja, psihična. Glede ciljev, ki jih literarni liki skušajo doseči, je protagonistom največja 
motivacija skrb za druge. Protagonistke se posvečajo predvsem skrbi za ožjo družino, neka-
teri protagonisti pa skrbijo tudi za širšo skupnost. Antagonistom je največja motivacija skrb 
zase. Antagonistke si predvsem želijo obdržati partnerja ali preživeti, antagonisti pa težijo 
k dobičku ali boljšemu ugledu, ravno tako jih skrbi za lastno preživetje. Zadnjo hipotezo 
sem naravnala na prizadevanja karakterno dobrih literarnih oseb za ohranitev partnerske 
skupnosti. V  veliki večini je vsem Jurčičevim literarnim osebam poroka oziroma partner-
ska zveza pomemben cilj, za katerega se trudijo ali pa ga hočejo obdržati. Zanimivo je, da 
je poročenih tudi veliko antagonistov in antagonistk, majhen delež si jih tudi prizadeva 
obdržati partnerja predvsem zaradi lastnih potreb, a to ni njihov poglavitni cilj. 

Diplomsko delo odpira nov vpogled v analiziranje Jurčičevega opusa, prav tako pa pridaja  
k študijam spola v slovenski literaturi. S svojo analizo nisem v polnosti odgovorila na vsa 
vprašanja glede pričakovanj zunanjega izgleda literarnih likov in njihovega karakterja, 
kljub temu pa delo predstavlja dober temelj za nadaljnje raziskovanje literarnih likov v 
določenem obdobju slovenske književnosti ter za podrobnejše analiziranje pisateljevih 
 vzgibov ter vpliva takratnih družbenih okoliščin na opisovanje ter predstavljanje literarnih 
likov v zgodbah, čemur se nameravam posvetiti med magistrskim študijem in raziskavo 
poglobiti še v zaključnem delu.
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PRVA SLOVENSKA PESNICA FANNY HAUSSMANN
AvtoricA besedilA: nežA kočnik

Izvleček
Fanny Haussmann velja za prvo slovensko pesnico. O njenem življenju in delu je znane-
ga malo, ohranjenih je 8 slovenskih pesmi, objavljenih v Celjskih slovenskih novinah 
in Sloveniji, in zgolj en rokopis nemške pesmi. Osrednji problem raziskovanja njenega 
dela je vprašanje avtorstva, saj se je pesnica na graščino Novo Celje blizu Žalca preselila 
iz rodnega mesta Bruck an der Mur v Avstriji, tako da je vprašljivo tudi njeno znanje 
slovenščine. Še danes ni povsem jasno, ali je Fanny Haussmann resnično avtorica slov-
enskih pesmi ali gre za prevode njenih v nemščini napisanih pesmi. 

Ključne besede: slovenske pesnice, vprašanje avtorstva, hildebrandska kitica, alpska 
poskočnica 

1 UVOD

Ko je Lovro Toman v 38. številki Slovenije objavil pesem Pervi slovenski pesnici Fani 
Hausmann, o tem ni nihče dvomil ali mu nasprotoval, zato je Fanny Haussmann takrat 
začela veljati za prvo slovensko pesnico. Pozneje je bila v mnogih zgodovinah sloven-
ske književnosti spregledana, pozornost je pri literarnih zgodovinarjih prinesel le dvom 
o avtorstvu pesmi. Lansko leto je minilo 200 let od rojstva domnevno prve slovenske 
pesnice, katere ime za sabo nosi zgodbo, ki še danes ni povsem razvozlana.

2 ŽIVLJENJE IN DELO

Franziska Maria Elisabeth Haussmann se je rodila 16. aprila 1818 v avstrijskem mestu Bruck 
an der Mur. Šolala naj bi se doma in na Dunaju, vendar natančnejši podatki o njenem 
življenju niso znani. Njena mati Elise je umrla, ko je imela Fanny dvanajst let (1830), oče 
 Joseph Ludwig pa je pet let po ženini smrti kupil graščino Novo Celje blizu Žalca. Edini znani 
podatki o njenem življenju izvirajo iz ohranjenih pisem. V enem je učitelj Tomaž Dernjač 
zapisal, da je Fanny govorila angleško in francosko in bila »po svoji vzgoji prav angleške 
nravi« (Buttolo 2017: 9). Omenil je tudi, da je po prihodu na Novo Celje vzljubila slovenske 
pesmi – verjetno najprej tiste, ki so jih ob nedeljah prepevali v cerkvi v Petrovčah, kasneje 
pa tudi Prešernove. Pesnico bi naj slovenski jezik začel zanimati zaradi vsakdanjih stikov z 
Venceslavom Jurijem Dunderjem, ki je bil pred prihodom na graščino Novo Celje založnik 
na Dunaju in je izdajal dela v slovanskih jezikih. Tomaž Dernjač jo je učil slovenščino med 
letoma 1846 in1848. V pismu Kocbeku se spominja, da je v nemščino prevajala Prešernove 
pesmi Povodni mož in Slovo od mladosti (Buttolo 2017: 10). 
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Prva pesem pod imenom Fanny Haussmann je bila objavljena leta 1848 v Celjskih 
slo venskih novinah – v (vsaj na začetku) liberalnem tedniku, katerega urednik je bil 
 Valentin Konšek, ki je želel objavljati tudi dvojezične (nemško-slovenske) prispevke, s 
 katerimi naj bi dokazoval enakopravnost. Pesnica po letu 1849 ni več objavljala; do 
takrat je bila objavila osem pesmi v Celjskih slovenskih novinah, eno pa v Slovenij. Prva 
izmed teh je  Vojaka izhod, ki govori o odhodu slovenskega vojaka z avstro-ogrsko 
 vojsko na italijan sko bojišče; naslednja, Venec vsušen, je izpoved zapuščenega dekleta, 
tretja  pesem z zgodbo o popotniku, ki išče srečo v bogastvu, tudi v kupovanju gradov, 
z naslovom Potnik. Pod hvalnico ilirskemu gibanju na Hrvaškem Hervatov zvezda se 
je domnevna  avtorica podpisala kot »Fanny Haussmann, Slovenka«, zanimivo pa je, 
da ob tem nihče ni javno opozoril, da pravzaprav ni Slovenka, in pod vprašaj postavil 
tudi njeno obvla danje jezika. Četrta vložnica Nesrečen je tožba mladeniča o samoti, 
preva ranosti in skorajšnji izobčenosti; razmere v Novem Celju je predstavila v peti 
pesmi  Moje drago; Umirajočega pesnika je napisala ob Prešernovi smrti; vložnica Golo-
bici  govori o spoznanju, da pisma ne morejo nadomestiti osebnega stika med zalju-
bljencema; Slavnice bežani pa je predsmrtna tožba hudo bolne pesnice. Edini ohranjen 
rokopis je nemška godovnica Zum Nahmensfeste, ki je povezana z osebnim praznikom 
pesničine prijateljice Ane Kovač. Tematika je v kar štirih pesmih ljubezenska, sicer pa 
tudi domovin ska in miselna, prepletajoča se s poetološko. 

3 DVOM O AVTORSTVU

O življenju in delu Fanny Haussmann je znanega malo, tudi drugi rokopisi (razen godovnice 
v nemščini) niso bili najdeni, torej zanje ne moremo trditi, da so kdaj obstajali, prav tako pa 
tega ne moremo popolnoma zanikati.

Po letu 2000 se je o avtorstvu pesmi s podpisom Fanny Haussmann pojavilo nekaj dvo-
mov in vprašanj. Porajata se možnosti, da je sicer pisala pesmi v nemščini, slovenske pesmi 
z njenim podpisom pa je prevedel nekdo drug; ali da je avtor nekdo, ki se je podpisoval 
s psevdonimom Fanny Haussmann, kar  je manj verjetno. Igor Grdina je v članku Fanny 
Haussmann, revolucija in meščanska kultura v provinci razmišljal, »da bi avtor pesmi lahko 
najverjetneje bil zdravnik Jožef Šubič, navedel pa je tudi možnost, da bi nekdo te verze v 
slovenščino samo prevajal« (Grdina 2001: 141). Šubičevo avtorstvo je manj verjetno, saj kot 
eden največjih nasprotnikov ilirizma na Slovenskem Hervatov zvezde zagotovo ni napisal. 
Grdina se je oprl predvsem na pričevanje, ki ga je v pismu Kocbeku zapisal Ignacij Orožen, in 
sicer da Fanny Haussmann ni znala slovensko. Hkrati pa vemo, da jo je slovenščino učil Tomaž 
Dernjač, ki se v pismu Kocbeku spominja, da je pri pouku uporabljala Murkovo  Teoretično-
praktično vadnico slovenščine za Nemce (Theoretisch-praktische slowenische Sprachlehre für 
Deutsche). Kot morebitni učitelj slovenščine in popravljalec pesmi se omenja  še duhovnik 
Jožef Ulaga, vendar o njunih stikih gotovih podatkov prav tako ni. Grdina je izpostavil tudi 
dejstvi, »da je bila Fanny sicer vestna kristjanka, v njenih pesmih pa verskega doživljanja ali 
razumevanja sveta tako rekoč ni, in da je lirski subjekt skoraj vedno moški«(Grdina 2001: 141). 
 Izbira lirskega subjekta, čigar spol se razlikuje od avtorjevega biološkega ali družbenega, je 
v litera turi dokaj pogost pojav, v nekaterih primerih gre za navado, izročilo ipd. Na odsot-
nost verskega doživljanja sveta je opozoril tudi Leopold  Lenard, vendar pesnici avtorstva 
zato ni odrekel, saj je v krogih, v katerih je bila vzgojena in tudi tistih, v katerih je odraščala, 
vladala areligioznost (Lenard 1914: 379).
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V pesmih, objavljenih pod imenom Fanny Haussmann, lahko zasledimo povezave z 
 dogodki iz njenega življenja. Motiv venca, ki je v godovnici Zum Nahmnensfeste prenes-
en na metaforično raven, se pojavlja tudi v drugih pesmih, kjer pa je ovenel, orumenel ali 
posušen; kar priča v prid tezi, da je avtorica pesmi resnično Fanny Haussmann, vendar ne 
oporeka možnosti, da so slovenske pesmi prevod njenih nemških.

Aleksander Bjelčevič je v svojem članku v zborniku Skrivnost Fanny Haussmann opisal 
uporabi jambske hildebrandske kitice, v kateri je napisanih kar pet njenih pesmi, in 
alpske poskočnice, v katere dveh variantah so napisane tri pesmi (Bjelčevič 2017: 58). 
V povezavi z avtorstvom izbor kitic do neke mere potrjuje možnost, da so slovenske 
pesmi prevod v nemščini napisanih pesmi, saj je bila hildebrandska kitica v 19. stoletju 
druga najpogostejša kitica nemške književnosti, v slovenski poeziji pa takrat redka; alp-
ska poskočnica pa je tipična za poezijo v slovenščini. Ker pa je uporabljena tudi redka 
oblika poskočnice, se zopet poraja vprašanje, ali je Fanny Haussmann slovenski jezik 
poznala do te mere, da bi to obliko lahko uporabljala, ali gre zgolj za prevode njenih 
nemških pesmi. Bjelčevič je izpostavil tudi brezhibnost verznega ritma in skladnje, kar 
prejšnje vprašanje samo še poglobi (Bjelčevič 2017: 60). 

Odgovor o avtorstvu pesmi s podpisom Fanny Haussmann torej ni in zaenkrat še ne 
more biti enoznačen. Morda bodo v prihodnosti odkriti novi dokazi, ki bodo podprli 
bodisi eno bodisi drugo tezo, do takrat pa Fanny Haussmann ostaja še nerazrešena 
uganka slovenske literature.
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DUNAJ V CANKARJEVI KRATKI PROZI: 
LITERARNOPROSTORSKI VIDIKI
AvtoricA besedilA: špelA derčAr

Izvleček
Eden najpomembnejših umetnikov slovenske književnosti in prvi slovenski poklicni 
pisatelj Ivan Cankar je več kot enajst let svojega življenja preživel na Dunaju, zato ne 
preseneča, da so številna dela, napisana v obdobju pisateljevega bivanja v takratni 
prestolnici Slovencev, vezana na dunajsko predmestje in njegovo okolico. Prispevek 
je nastal na podlagi diplomskega dela Dunaj v Cankarjevi kratki prozi: literarnovedna  
obravnava, ki se osredotoča na oblikovanje literarnega dogajalnega prostora v 
 izbranih črticah in novelah ter na književne osebe, pri čemer daje poudarek predvsem  
njihovemu  doživljanju tega istega prostora. Obravnavana besedila so izrazito avto-
biografska in prinašajo vpogled v Cankarjevo doživljanje dunajskega predmestja, 
tam živečih ljudi,  ki so ga obkrožali, in njihove problematike, kot so boj za preživetje, 
revščina,  neozdravljive bolezni, uboštvo, pomanjkanje, trpljenje, nesprejetost, tujstvo, 
nenadne in nepričakovane smrti. Predstavila bom nekaj ključnih ugotovitev, do katerih 
sem prišla pri snovanju diplomskega dela. 

Ključne besede: Ivan Cankar, Dunaj, predmestje, črtica, literarni dogajalni prostor

1 UVOD

V diplomskem delu je bilo obravnavanih osem črtic in novel ter en (politični) spis, 
torej devet besedil, ki jih je za knjigo Vor dem Ziel: Literarische Skizzen aus Wien zbral 
avstrijski cankaroslovec Erwin Köstler. Njihova skupna točka je ta, da je v njih Dunaj 
osrednji literarni dogajalni prostor. Besedilom sem poiskala slovenske izvirnike v 
Cankarjevih Zbranih delih.1  Vse obravnavane črtice in novele so nastale med letoma 
1900 in 1909, ko je Cankar živel na Dunaju pri družini šivilje Löffler, v delavskem 
predmestju Ottakring. Izjema je le (politični) spis Kako sem postal socialist, ki ga je 
Cankar napisal leta 1913. Zanimalo me je, kako Cankar modelira literarni dogajalni 
prostor, ki očitno referira na stvarni geoprostor Dunaja ter kje se po Dunaju  (avto-
biografski) pripovedovalec in literarne osebe sploh nahajajo oz. gibajo.

2 LITERARNOPROSTORSKI VIDIKI

V nadaljevanju bom za vsako besedilo posebej predstavila, kako je Cankar v njem 
orisal prostor velemesta, kam na Dunaju zahaja njegov (avtobiografski) pripove-
dovalec in  literarne osebe; kako te doživljajo mesto,  njegove posamezne predele 

1 Pri vrstni oznaki besedil sem se držala oznak, ki jih uporabljajo pisci opomb v Cankarjevih ZD.
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in ulice. ter ali se v besedilih pojavljajo objekti, poslopja, znamenitosti, kulturne 
ustanove,  ulice itd., ki jim je mogoče najti ustreznike v stvarnem geoprostoru Dunaja.  
Literarnoprostorski vidiki posameznih besedil bodo predstavljeni po sledečem 
vrstnem redu; najprej črtici Dunaj poleti in Melanholične misli ter (politični) spis 
Kako sem postal socialist, saj Cankar v njih najbolj neposredno referira na stvarni 
geoprostor Dunaja, nato črtici Ob zori in Pred ciljem ter noveli Šivilja in Tinica, kjer 
lahko (vsaj deloma) iščemo ustreznice v stvarnem geoprostoru Dunaja, in na koncu še 
novela Spomladi in črtica Gospodična , kjer je prostor zgolj nakazan, shematiziran. 

2.1 DUNAJ POLETI

Natančni opisi dunajskih znamenitosti so pri Cankarju redki, zaradi česar je ta 
črtica izjemna. Na manj kot štirih straneh na humoren, šaljiv način opiše nekaj 
najpomembnejših dunajskih ustanov, njihovih predstavnikov in njihovega odnosa 
do predmestnega prebivalstva leta 1900 (Smolej 2008: 351).

Avtobiografski pripovedovalec najprej predstavi dunajski zabavišči park Prater in 
kulturno ustanovo –  dvorno gledališče Burgtheater, ki med seboj tvorita nekakšno 
nasprotje, saj je bil Prater nabito poln, medtem ko je imelo dunajsko dvorno 
gledališče na čelu z direktorjem Schlentherjem hude težave – bilo je prazno. Obe 
kulturni ustanovi ostajata delavcu nedosegljivi. Omenjeno je tudi okrožje Marga-
rethen in dunajski podžupan Jožef Strobach, ki delavce poimenuje kar »G’sind’l«;2 
pa tudi ministrski svet na čelu z ministrom Koerberjem, ki je predstavljen ironično 
in posmehljivo. Na koncu črtice je omenjena še Minka, Cankarjeva takratna 
 (prenagljena) ljubezen. 

Dunaj je poosebljen in primerjan s pijancem, ki se trezni. »Debel, pijan, filister leži 
/…/ v sami srajci; na čelu potne kaplje /…/. To je danes Dunaj /…/. Nebo je jasno ali 
nad Dunajem visi velik oblak /…/. Cestni prah in tovarnski dim se dviga in se gosti 
in plava nad mestom /…/. Kdor hodi po cesti, nosi težko breme« (Cankar 1970: 267).

Skozi pripovedovalca izvemo kako osebe (doživljajo) in čutijo Dunaj, kjer izstopajo 
zlasti delavci z doživljanjem dežja in sonca. Dunaj je (skozi oči pripovedovalca in 
delavca) prikazan kot neprijazen, pust, poln prahu; neprijazno je tudi vreme, poleg 
tega pa so  tudi predstavniki dunajskih ustanov prikazani v slabi luči.  

2.2 MELANHOLIČNE MISLI

Prostor, ki ga (avtobiografski) pripovedovalec omenja, je tudi tukaj dunajski zabaviščni 
park Prater. Prav tako je izmed prostorskih ustanov omenjeno dunajsko mesto 
gledališče. Ravnatelj tega gledališča je Müller-Guttenbrunn, ki,po Cankarjevem mnenju,  
zelo  dobro razume, katere predstave mora uprizarjati. Pripovedovalec naznani tudi, da 
je pred kratkim na Dunaj prišel »največji cirkus sveta«, Barnum & Bailey. 

2 Kar pomeni »drhal«.

Dunaj se pripovedovalcu zdi neprijeten in neprijazen. »V teh žalostnih časih hodi 
človek bolan in zamišljen po ulicah« (Cankar 1970: 271). Nad mestom se razprostira 
megla, ki se mu zdi »kot neizmerna, umazana in razdrapana rjuha« (prav tam), kar 
je paralelizem za ljudi predmestja, ki so delavci, reveži; medtem ko so ljudje, ki jih 
srečuje in spoznava v Pratru in v cirkusu, podobni živalim. Meščani ljubijo surovost,  
pretepanje, želijo si rdeče, kričeče krvi in se samo na videz zavijajo v »plahto«, 
 imenovano civilizacija. Toda: »Natura je nespremenljiva, kri ostane kri« (prav tam: 
272). 

2.3 KAKO SEM POSTAL SOCIALIST

Prvi kraj, ki ga avtobiografski pripovedovalec omenja, je cesta iz Ljubljane proti 
Vrhniki, kjer je neke zime gazil po snegu, ko ga je nekje na Brezovici s svojimi sanmi 
dohitel J. E. Krek in mu povedal za svojo knjigo Črne bukne kmečkega stanu. Pred-
stavi tudi delavsko predmestno okrožje Ottakring, kjer je prebival in spoznaval so-
cialno krivico. 

»Živel sem takrat v šestnajstem okraju dunajskem, ki je ves podoben eni sami ogromni 
delavnici. Ta okraj ni samo trdnjava socialne demokracije, temveč obenem dom uboštva 
in jetike /…/. Krivičnost družbenega ‘reda’ se je kar na cesti razkazovala in razmahovala 
v vsi svoji brezsramni goloti. Pozimi, v mrazu in snegu, so metali na ulico družine brez-
poselnih delavcev in ‘samosvojih’, stradajočih malih obrtnikov. Videl sem človeka, ki je 
bil brez zavesti obležal na tlaku; mislili so, da je žganja pijan; ko so poklicali rešilni voz, 
je zdravnik dognal, da se razcapani jetičnik ni bil zgrudil vsled pijanosti, temveč vsled 
gladú. « (Cankar 1976: 118–119)

Omenja tudi svojo gospodinjo Albino Löffler in njene otroke. »Ali še na cesto mi ni bilo 
treba stopiti, če sem hotel gledati bedo in skrb in krivico« (Cankar 1976: 119).

Ponovno pa je omenjen  tudi Prater, dunajski zabaviščni park, in sicer v zvezi s takratnim 
dunajskim županom Luegerjem. Prater je Cankar omenjal že v črticah Dunaj poleti in 
Melanholične misli, kjer ljudi, ki zahajajo tja, poniža na raven živali, ki se trgajo za vstop-
nice in si želijo cenenih predstav, tu pa je Prater tudi podvržen kritiki, saj vanj zahajajo 
tako delavci kot voditelji.

Zadnji prostor, ki se omenja, pa je kavarna; je prostor, kjer se pripovedovalec seznan-
ja z idejami socialne demokracije. Omenja časopis Neue Freie Presse, meščanskega 
žurnalista Moriza Benedikta in v zvezi z njim ulici Schwarzspanierstraße in Fichtegasse 
ter osrednje glasilo avstrijske socialne demokracije, Arbeiter-Zeitung. Od stvarnih oseb 
omeni šepesnika  Klopstocka in Prešerna ter enega prvih slovenskih socialistov, Franca 
Železnikarja. 
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2.4 OB ZORI

Osrednji prostor, ki ga (avtobiografski) pripovedovalec tu omenja, je kavarna. Dekadentni 
prostori dunajskih kavarn so v času moderne opravljali funkcijo literarnega salona, kjer se 
je odvijalo posebno, z raznimi filozofskimi idejami prepojeno življenje dunajske moderne 
(Jensterle-Doležal 2010: 59). 

Kavarna nakazuje na stvarni geoprostor Dunaja. Predstavniki dunajske moderne so zahajali v 
določene kavarne, in sicer Café Central, Café Griensteidl itd. Kavarni, omenjeni v črtici, bi lahko 
iskali ustreznice v kavarni Fischer, ki jo Cankar omenja v pismu Štefki Löffler in je bila v Badnu, 
torej nedaleč stran od Dunaja (Gspan 1956: 406–407), ali pa v dunajskih kavarnah Maria Treu 
in Fin-de-siècle, kamor sta Govekar in Cankar zahajala (Govekar 1934: 121). »Fin-de-siècle se 
je imenovala dunajska najmodernejša kavarna na AlserHauptstrasse, kamor sva s Cankarjem 
hodila čitat Hermanna Bahra Die Zeit, Neue Revue in druge literarne in umetniške zbornike« 
(prav tam: 166).

2.5 PRED CILJEM

V črtici se s pripovedovalcem oz. Jerebom sprehodimo iz predmestja do gledališča. Na 
poti je srečeval elegantne ženske in si domišljal, da je izjemno bogat prešuštnik, ki si 
vse te ženske lasti. Glavni motiv njegovih sanj pa je podoba parka, ki služi kot prizorišče 
njegovih erotičnih snidenj (Simonek 2004: 83). »Njegov park je bil tolik, da so ga nama-
kale široke reke /…/ in da se mu ni videlo ne konca ne kraja« (Cankar 1968: 181).  

Ko iščemo stvarne ustreznice dvornemu gledališču, pomislimo na Burgtheater 
 (Simonek 2004: 82), lahko pa da je Cankar referiral tudi na dunajsko opero; Opero ob 
Ringu (Smolej 2008: 349).  Izvemo tudi, kje je Jereb prebival. »Stanoval je daleč zunaj, v 
tretjem nadstropju nove hiše /…/. Tam so ležali na dveh posteljah gospodar – fabriški 
delavec – njegova žena in troje otrok« (Cankar 1968: 186).

Jereb se ujetosti predmestja ne more rešiti, zato se odloči za radikalno možnost, tj. 
smrt, ki je tudi edina rešitev, ki jo Cankar svojim »junakom predmestja« ponudi. Med 
življenjem Jereba in Cankarjevo biografijo lahko najdemo nekatere vzporednice.  Kakor 
se Cankar ni aktivno vključeval v dunajsko moderno in tudi ni bil v stiku z njenimi 
vidnejšimi predstavniki (Jensterle-Doležal 2010: 60–62), tako tudi Jereb ni bil del dunaj-
ske moderne. Bil je zgolj nekakšen opazovalec in kot tak odrinjen na rob dogajanja. 
Cankarjevo bivanje pri družini Löffler pa v marsičem spominja na Jerebovo  bivanje pri 
družini tovarniškega delavca. Oba stanujeta pri družini, ki prihaja iz nižjega družbenega 
razreda in oba sta pri njej nameščena v kabinetu.

2.6 ŠIVILJA

Prvi prostor, ki ga pripovedovalec omeni, je gostilnica, kjer mu neki znanec, suplent  začne 
pripovedovati svojo zgodbo in prevzame vlogo pripovedovalca. Stanoval je pri neki družini. 
»Izbica je bila zeló prijazna, skozi okno se je videlo na vrt, in poslikana je bila temnordeče 
/…/. Čedno in pospravljeno, toda siromaštvo je gledalo iz vseh kotov. Tam so spali vsi sku-

paj: gospodinja, njen mož in Malči« (Cankar 1970: 157). Z Malči se je zapletel v razmerje, kar 
je v njej prebudilo erotično hrepenenje, upanje po boljšem življenju. 

Na predmestje kot dogajalni prostor jasno kaže Malčin nesojeni ljubimec: »Razumel sem, 
da me je mislila privezati za zmerom na to temno predmestje, na to blazno življenje, ki sem 
ga živel v tistih časih« (Cankar 1970: 164). Brez slovesa je zapustil predmestno družino in se 
zatekel v neko kavarno. Cankar tudi ljubimca »pošlje« v kavarno. Želi namreč ubežati real-
nosti, ki ga opominja na (pravkar) povzročeni greh. 

Drugi prostori, razen omenjenih, v noveli niso predstavljeni. Na koncu novele izvemo samo 
še, da pripovedovalec prebiva v novi izbici.

2.7 TINICA

Franc Golob se je po alkoholizmu oz. bolezni zatekel v neko predmestje. »Izbica, ki si jo je 
bil najel, je bila pač skromna in tesna, ali bila je prijazna, svetlo beljena in pohištvo ga ni 
 oviralo, kadar se je izprehajal« (Cankar 1972a: 168). Tu je Cankar mislil na slovensko trško-
vaško okolje (Čeh Steger 1999: 43). Tam je živela tudi Tinica, s katero se zaplete v razmerje.  

Umetnik Franc Golob je razpet  med grdim življenjskim vsakdanom in sanjami o lepem 
življenju. V sanjah zaide tudi »v deželo svoje preteklosti, v domovino svojih pozabljenih 
 grehov« (Cankar 1972a: 172). Golob je bil utrujen, »stopil je v kavarno, da bi si odpočil« (prav 
tam). 

Izmed kulturnih ustanov je tu omenjeno gledališče, kamor se Golob nekoč odpravi s Tinico. 
Z gledališčem Cankar torej deloma referira na stvarni geoprostor Dunaja. Ne najdemo 
sicer neposredne omembe, kot to velja za nekatere že predstavljene črtice. Kako težko pa 
je iskati referenco kavarni v tej črtici, pove tudi dejstvo, da se ta kavarna nahaja v Golo-
bovih sanjah.

2.8 SPOMLADI

Avtobiografski pripovedovalec najprej predstavi podobo predmestja, kjer se giba. 

»Ulica je razkopana v vsi dolžini; ob rovu je nasuta prst na obeh straneh za seženj visoko; v 
rovu stojé delavci in polagajo cevi /…/. Na desni, na levi, samo še prostrana, prašna dvorišča 
tvornic, visoki dimniki, skladovnice drv in desak; težki vozovi prihajajo mimo,  visoko 
naloženi.« (Cankar 1972b: 108–109) 

Te opise prekinjajo sanje o lepi domovini, po kateri se mu toži. »Bela pot se vzpenja v 
holm; polja, travniki, v daljavi temen gozdič; in nad zeleno, duhtečo pokrajino vedro 
jutranje nebo /…/. Mrtva je pokrajina /…/. Mrtva je meni, tujcu …« (prav tam: 109).  

Izba, v kateri je stanoval, je gledala »na visoko, sivo hišo /…/. V tisti visoki, sivi hiši domu-
jejo siromaki in izgnanci /…/. Prazno je in mračno, na vseh straneh se vzdiga visoko 
 zidovje« (prav tam: 110). Mařenka je domovala v tej hiši. 
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Nekega dne se je Mařenka odpravila na pot v domovino, a kmalu spoznala, da ni nikjer 
poti, ki bi vodila v domovino. Njena zgodba se konča s padcem pod voz, ki je zanjo 
edina rešitev. Ob smrti se ji na ustnicah izriše nasmeh in očitno je takrat končno našla 
pot v domovino. 
V tem primeru je težko jasneje locirati novelo. Prostor je zgolj shematsko zarisan; 
pripovedovalec pove, kje se giba, omenja hiše, izbe, dvorišča, ulice. Obenem so mogoči 
sklepi, da gre za predmestje Dunaja, kjer je Cankar spoznaval težke zgodbe otrok iz 
slovanskega sveta. Eno izmed teh je ovekovečil v glavni »junakinji« te novele, Mařenki 
(Kocijan 1999: 276).
 

2.9 GOSPODIČNA

Prostor, ki ga pripovedovalec omenja, je krčma. Hodil je po nekih čudnih krajih, ko je 
stopil »v nizko, zakajeno in umazano krčmo /…/. Druga izba je bila za par stopnic višja, 
s papirnimi rožami okrašena; gost prah se je valil iz nje; tam je bil oder, tam so plesali« 
(Cankar 1974: 211). Tam sreča tudi Tini in njenega zaročenca, mladega delavca; ki sta 
oba  polna upanja. 

Prostor, ki ga pripovedovalec na koncu omenja,  je kabinet, v katerem je živela Tini. Prišel 
je v njen kabinet, »ki je bil zelo dolg, toda tako ozek, da bi ne bilo mogoče razprostreti 
rok in da je bilo komaj prostora za stol poleg postelje, ki je stala podolgoma ob steni« 
(Cankar 1974: 217). Tini je imela otroka, njen mož je bil še vedno brezposeln in je iskal 
delo. Tini ni več upala, njene sanje so se razblinile, bilo jo je strah, vsa groza se je zgrnila 
nanjo. 

Kakor v besedilu Spomladi se tudi tu omenja predmestje; sklepamo lahko, da gre za 
 Ottakring. Pripovedovalec omenja krčmo, revno hišo, dvorišče, svojo izbo, jetične 
otroke in kabinet, v katerem prebiva nesrečna Tini. Prostor, ki ga izrisuje (vendar ne 
povsem določno poimenuje), je obenem tudi metafora za revščino.

3 SKLEP

V črticah Dunaj poleti in Melanholične misli ter političnem spisu Kako sem postal 
 socialist je Cankar najbolj neposreden, saj referira na stvarni geoprostor Dunaja; 
omenja  dunaj ske ustanove, njihove predstavnike in okraje. Tu je podoba Dunaja prika-
zana najbolj objektivno, saj vemo oz. lahko natančno lociramo, kje se pripovedovalec 
in literarni liki gibajo. Tudi prostorom v črticah Ob zori in Pred ciljem ter novelah Šivilja 
in Tinica lahko (vsaj deloma) najdemo ustreznice v geoprostoru Dunaja. Hkrati pa je 
prikaz podobe Dunaja v teh štirih besedilih lahko tudi že precej shematiziran in sub-
jektiviziran; skrajni primer je kavarna, ki se v črtici Pred ciljem nahaja v Golobu samem. 
V noveli Spomladi in črtici Gospodična pa je prostor zgolj nakazan, shematiziran, pred 
nami se izrisuje  podoba predmestja, njegovih objektov, hiš, stavb, ulic, dvorišča, kabi-
neta itd., ne moremo pa tega prostora natančneje locirati. 

Ugotovimo torej, da v nekaterih obravnavanih besedilih Cankar močno referira na 
stvarni geoprostor Dunaja, medtem ko je v drugih ta referenca manjša ali celo pov-

sem zabrisana. Kakorkoli, obravnavana besedila so izrazito avtobiografska in prinašajo 
vpogled v Cankarjevo doživljanje dunajskega predmestja, tam živečih ljudi in njihove 
problematike.
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rvju
inte Za začetek zelo klišejsko 

vprašanje, zakaj pravzaprav 
pesniti? Iz česa črpate nav-
dih in kako sam pojem nav-
diha dojemate (je za pesnika 
enako pomemben kot dolgo
trajno brušenje veščine ali 
morda celo pomembnejši)?

V mladosti bi vam lahko dal bolj 
jasen odgovor na ta vprašanja, 
ker sem takrat na sledi Poeja, 
Mallarméja in predvsem Paula 
Valéryja verjel, da je navdih 
pravzaprav mistifikacija ustvarjal-
nega postopka. Verjel sem, da je 
pesnik neke vrste svečenik jezika, 
ki mora angažirati vse njegove 
plasti, potenciale, to pa v zelo 
intenzivnem, pozornem delu. Na 
začetku moje pesniške poti, ki 
je bila tesno povezana s tedan-
jim avantgardstičnim gibanjem, 
čustvene razsežnosti niso igrale 
večje vloge, celo zelo redkokdaj 
sem uporabil besedo jaz, recimo 
v svojem prvencu Stihožitje samo 

dvakrat, pa še to v povezavi s tret-
jo osebo ednine. Verjel sem, da je 
pesnik funkcija pesniškega jezika, 
da mu pritiče vloga služabnika, 
prevodnika, ki s potrpežljivostjo, 
posluhom, znanjem, seveda tudi 
z intelektom iz jezika prikliče le-
poto, ki je v jeziku že skrita, počiva 
in čaka, da jo privabimo na dan v 
zvenenje pesmi. Določene plasti 
moje tedanje poetike so zame še 
zmeraj zelo pomembne, pred-
vsem geslo, da naj zven besede 
pomeni in pomen zveni, ki se je 
tesno povezovalo z razumevan-
jem vloge pesnika kot služabnika 
in svečenika jezika, kar je bilo 
značilno za del simbolizma in 
tudi del poznejše avantgarde, s 
katero sem tudi sam prvič  vstopil 
v pesniški prostor. Pozneje se 
mi je to zavračanje čustev in 
posredno  tudi navdiha vrnilo kot 
neke vrste bumerang, ker je v moj 
pesniški glas na veliko, na široko 
vstopila moja lastna izkušnja, pri 
kateri igra spomin, predvsem 

nostalgični spomin, ključno vlo-
go. In seveda sem bil skozi leta in 
zdaj že desetletja pisanja zmeraj 
znova začuden nad procesom 
pesnjenja, ki ga nikoli ni mogoče 
povsem racionalno kontrolirati; 
čeprav je tudi pisanje delo in, vsaj 
kar zadeva mene, trdo garanje. 
Brez tega garanja pač ne bi mo-
gel napisati tako obsežnega epa, 
kot so Vrata nepovrata, se pravi 
44.000 verzov v treh knjigah, za 
kar sem potreboval dolga leta. 
Tega umetniškega ustvarjalnega 
procesa se torej ne da povsem 
načrtovati, ne da se ga kontrolira-
ti in je vselej prav gotovo odvisen 
tudi od nekih podzavestnih plasti 
naših osebnosti. Zato me ta plast 
pisanja zmeraj znova začudi in 
seveda pogosto spravi v zadrego, 
včasih tudi jezo nad samim seboj, 
da mi takrat, ko se mi zdi, da bi 
moral pisati, ker imam čas, pisan-
je ne gre od rok, ali pa obratno, 
da takrat ko sem popolnoma 
izčrpan in sem prepričan, da 

BORIS A. NOVAK
Z njiM se je poGovArjAlA petrUšA GoljA

Boris A. Novak je prevajalec, esejist, profesor na ljubljanski Filozofski fakulteti in lanskoletni 
 dobitnik Prešernove nagrade za življenjsko delo, predvsem pa – pesnik, ki mu ob letih izkušenj 
na prizorišču slovenske literature ne zmanjka besed. Z njim sem se pogovarjala o ustvarjalnem 
procesu in  navdihu, ki ga v nasprotju z klišejskim mitičnim dojemanjem razume kot notranji vzgib, 
»boj pesnika samim s seboj«, poetičnosti slovenščine in ganljivih doživetjih ob srečanjih z bralci. 

Avtorju prvega slovenskega epa, ki mora, kot sam pravi, na javna branja namesto knjižice s seboj 
neelegantno prenašati nahrbtnik, sem zastavila nekaj vprašanj o relevantnosti tega obsežnega 
žanra, ki je kot literarna vrsta v današnjih časih prevpraševan, a Novak, ki je to svoje prepričanje 
utemeljil s 40.00 verzov dolgim delom Vrata nepovrata, verjame, »da ni noben žanr tako živ kot 
tisti, ki so imeli privilegij, da so nekaj stoletij počivali«. 
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ničesar pametnega ne bom mo-
gel spraviti na papir, nenadoma,  
ne vem od kod, privrejo  besede 
in se zgodi kakšna pesem, ki je 
zame pomembna in me pripelje 
celo v neko novo  vedenje, 
izkušnjo sveta in neko novo 
pesniško občutljivost. To seveda 
pomeni, da to, kar imenujemo 
s tem starinskim in morda ne 
preveč posrečenim izrazom 
navdih, ne ustreza popolnoma 
resničnemu procesu, kako se to 
v resnici dogaja. Edino, kar mi je 
všeč v besedi navdih, inspiracija, 
je dih, dihanje, se pravi temeljna 
ritmični zakon našega bivanja 
pod zvezdami, ki je seveda tudi 
osnovni impulz pesniškega ritma. 
Mitično razumevanje navdiha, ki 
ga širši krogi nekritično spreje-
majo na način gnusno sentimen-
talnega klišeja, poudarja, da gre 
za nek dih, navdih od zunaj, da 
verze prišepetavajo bogovi. Sam 
to bolj razumem kot boj, v svo-
jem primeru boj pesnika s samim 
seboj in gotovo tudi boj z jezikom 
in svetom. Še zmeraj se strinjam 
z Valéryjem v njegovi kritiki nav-
diha, da navdih pomeni reduci-
rati pesnika na opazovalca in mu 
odvzeti ustvarjalno zmožnost, 
po drugi strani pa iz svoje lastne 
pesniške prakse vidim, da se 
nekaj takega, kot je ta prastara 
podoba navdiha dejansko tudi 
nenehno dogaja. Obenem bi rad 
poudaril, da je to vprašanje tes-
no povezano z delom, da nikoli 
nisem imel toliko navdiha kot v 
zadnjih letih, ko sem pisal svoj ep, 
to pa zaradi preprostega dejstva, 
ker sem tako rekoč nenehno 
pisal. To je pomenilo tudi, da se 
je moja, če lahko tako rečem, 
obrtniška spretnost tako izostrila 
in kristalizirala, da sem sposo-

ben zelo hitro napisati pesmi v 
zelo različnih tonih in ritmih in je 
ta jezikovni pretok morda eden 
izmed vidikov tega, kar pomeni 
beseda navdih. Sposobnost, 
da z mojstrskim obvladanjem 
jezikovnih sredstev pomagamo 
nekemu občutku, slutnji, da se 
ubesedi. In zelo pogosto so se pri 
meni te pesmi oziroma fragmenti 
epa dejansko začeli z besedo 
ali dvema, spominom, podobo, 
vzdušjem, drobnim predmetom, 
ki so nato sprožili plaz besed.

Nekje ste zapisali, da je vaša 
domovina slovenski jezik, s 
prevajanjem pa se srečujete 
tudi z drugimi jeziki – znate 
jih, če se ne motim, kar 16 
in zdi se, da imate poseben 
odnos do jezikov nasploh.

Malo manj, in obvladanje teh 
jezikov je različno; od jezikov, v 
katerih znam pisati ali pa lahko 
vanje prevajam, do jezikov, ki 
jih razumem, iz nekaterih sem 
celo prevajal, pa jih ne bi znal 
govoriti (npr. srednjeveško 
okcitanščino, iz katere sem pre-
vedel provansalske trubadurje). 
Ena  temeljih izkušenj mojega 
življenja je dvojezičnost med 
slovenščino staršev in našega 
družinskega življenja na eni stra-
ni in srbščino na drugi strani, ker 
sem otroštvo preživel v Beogradu 
in hodil v srbsko šolo, tam pa tudi 
končal osemletko. Nato se je tej 
stopnji obvladanja jezika v zad-
njem času nedvomno približala 
angleščina, v katero sem preve-
del precej svojih pesmi, zdaj pa 
prevajam ep Vrata nepovrata na 
osnovi ocene ameriške založbe 
Dalkey Arhive Press, da je moja 
angleščina dovolj dobra za ta 

podvig. Največ poezije sem pre-
vedel iz francoščine, sodeloval 
sem tudi pri prevajanju neka-
terih svojih pesmi v francoščino. 
Članke sem pisal v različnih 
jezikih, od južnoslovanskih 
do angleščine, francoščine, 
nemščine, italijanščine. (Obenem 
sem zelo kritičen do razvred-
notenja znanstvenih člankov v 
slovenščini, ki se žal dogaja v 
naši univerzitetni in raziskovalni 
sferi.) Nekaj knjig sem prevedel 
iz nizozemščine, tudi dva romana 
svoje gospe, flamske pisateljice 
Monike van Paemel. Prevajal sem 
tudi italijanske, nemške, španske, 
ruske pesmi. Vsi ti jeziki so zame 
zelo pomembna obzorja, vsake-
ga tudi čustveno čutim na neko-
liko drugačen način in je to zame 
eden izmed zelo pomembnih  
načinov spoznavanja sveta. 
 Gotovo pa je, da je, kar zadeva 
poezijo, zame primarno pisanje v 
slovenščini. Slovenščina je zame 
jezik pesmi, na ta način mi poje. 
Ko sem pri petnajstih letih začutil 
potrebo po pesniškem izražanju, 
je to zame avtomatično pomeni-
lo tudi odločitev za slovenščino. 
Zato  proze, ki sem jo pred tem 
pisal v srbščini, pozneje nikoli 
več nisem pisal, ker je bila zame 
povezana s srbskim jezikom. 
Tako lahko rečem, da sem v 
slovenščini doma in da sem tu 
zelo rad doma. To je čudovit jezik, 
kot nalašč narejen za poezijo, po 
svoji zvočnosti, ritmični gibko-
sti, bogatem slovarju, da seveda 
ne govorim o dvojini kot jeziku 
intime, izjemno primernem za 
ljubezensko liriko. Manj pa sem, 
iskreno povedano, doma v tej 
deželi.

Zdaj pa morda nekoliko bolj 
natančno o epu, ki je nastajal 
praktično dve desetletji.

Ja, nastajal je pravzaprav s 
časovnimi prekinitvami, začel 
sem ga pisati po očetovi smrti 
leta 1991, večkrat sem se ga lotil, 
pa mi takrat pisanje še ni šlo od 
rok. Po materini smrti leta 2008 
sem se ponovno lotil tega projek-
ta in ga od takrat nisem izpustil iz 
rok, oziroma točneje, ta ep mene 
ni več izpustil iz krempljev. V tem 
epu je torej deset let intenzivne-
ga dela. Sam jezik sem odkril ob 
pisanju pesmi za zbirko MOM, 
kar je okrajšava za Mala Osebna 
 Mitologija, kjer sem upesnil neka-
tere družinske zgodbe, ki sem 
jih pozneje razširil v ep. Ob tej 
zbirki sem nenadoma odkril, da 
je mogoče pripovedovati zgodbe 
tudi ob težki artileriji pesniškega 
jezika, se pravi ob močnem ritmu, 
zvočnosti, ki vključuje tudi rime, 
da lahko ob metaforičnem po-
dobju obenem uporabim tudi 
popolnoma stvarne podatke in 
pripovedujem zgodbo. To od-
kritje je bilo zame ključno in mi 
je pravzaprav omogočilo pisanje 
epa.

Kako to, da ste se odločili rav-
no za formo epa in za terzo 
rimo, ki je, čeprav od nje tudi 
odstopate, v njem ključna?

Od nekdaj sem zelo rad bral 
 epsko poezijo, spomnim se dol-
gih čudovitih popoldnevov  na 
terasi naše hiše v Beogradu, ko 
sem bral srbske junaške  epske 
pesmi, kmalu nato so me pop-
olnoma začarale grške in lat-
inske mitološke zgodbe od 
 celotnega panteona bogov do 

zgodbe Eneide, zgodovine Rima 
itd. Mislim, da je bilo to otroško 
navdušenje nad mitološkimi in 
epskimi zgodbami toliko in toliko 
desetletij pozneje ključno tudi 
pri moji potrebi, da od mrtvih 
obudim ta nenavadni žanr, ki je 
veljal za kar najpomembnejšega 
v antiki, srednjem veku, vse tja 
nekje do baroka, denimo vse do 
Tassovega epa Osvobojeni Jeru-
zalem in Miltonovega Izgublje-
nega raja; pozneje pa literarna 
teorija in estetika razglasita, da 
je ep mrtev in da ne ustreza več 
potrebam današnjega sveta in 
značilnostim sodobne literarne 
govorice. Sam tega nikoli nisem 
verjel, kakor tudi nisem verjel v 
floskule o smrti tragedije. Ver-
jamem, da ni noben žanr tako 
živ kot tisti, ki so imeli privilegij, 
da so nekaj stoletij počivali. Sem 
se pa seveda prav zaradi tega 
soočal z nekim zelo morečim, 
dobesedno paralizirajočim prob-
lemom, ki je bil v tem, da ni-
sem imel nikakršnega modela 
za to, kakšen naj bi bil sodoben 
ep. Zato sem moral hoditi po 
nasvete k starim mojstrom, se 
pravi h  klasikom antike, kot sta 
Homer in Vergilij, še prej seveda 
k epu o Gilgamešu, kjer se po-
javi potovanje v zagrobni svet. 
Tudi Vrata nepovrata  uprizorijo 
nekaj podobnega, gre za pogo-
vore z mrtvimi in za poskus, da 
ljubim dušam mrtvih ljudi, ki so 
mi bili kar najbolj blizu in so mi 
še zmeraj, dam, ravno s pomočjo 
tega epa, dostojanstvo imena 
in spomina. In seveda, ključna 
zame je bila Božanska komedija, 
Dantejeva mojstrovina, ki sem jo 
bral v različnih obdobjih svojega 
življenja in ki mi je tudi ponudila 
nekatere ključne odgovore na to 

temeljno in težko vprašanje, kako 
v verzih pripovedovati zgodbe. 
Seveda imamo tudi v novejših ob-
dobjih določene poskuse pisanja 
daljših besedil, vendar so to bolj 
pesnitve, tudi daljša pesniška be-
sedila v obdobju romantike so 
pravzaprav bolj pesnitve kot epi 
in to velja tudi za večino tovrstnih 
poskusov v dvajsetem stoletju. 
Kljub temu pa nekateri uspešni 
poskusi obstajajo, denimo ep 
Omeros karibskega pesnika 
Dereka Walcotta, ki sem ga nekoč 
v Ameriki tudi srečal. Napisan je 
v izvrstni angleščini, ob uporabi 
nekaterih homerskih imen pa go-
vori o karibskih ribičih in o zgo-
dovini kolonizacije tega območja, 
gre za čudovito hvalnico mor-
ju. Že zelo kmalu po začetku 
sklepne desetletne faze pisanja 
Vrat nepovrata so se mi pesmi 
spontano grupirale v tri skupine. 
V skupino pesmi, ki so upesnjev-
ale moje nostalgične spomine na 
različne kraje, dogodke in ljudi, 
kar sem pozneje oblikoval v prvi 
knjigi epa Zemljevidi domotožja. 
Potem so tu pesmi, ki so najbolj 
epske v tradicionalnem pomenu 
besede, segajo skoz več rodov 
mojih prednikov od devetnajste-
ga stoletja do današnjega dne in 
zajemajo predvsem grozo dvaj-
setega stoletja z obema svetovni-
ma vojnama pa tudi  sloven-
sko osamosvojitveno vojno kot 
pomembno temo. Iz teh pesmi je 
nastala druga knjiga, Čas očetov. 
In potem je bila tukaj tretja skupi-
na pesmi, ki so bile najbolj nena-
vadne, ker so bile najbolj mitične, 
domišljijske, poetične, tudi z 
nekaterimi religioznimi prvinami: 
te sem vgradil v tretjo knjigo, 
Bivališča duš, ki ima kot narativni 
okvir potovanje z ladjo na sever, 
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kjer se izkaže, da ladja nosi s 
sabo ves človeški spomin in 
obenem vse duše. V podpa-
lubju je spravljena peklenska 
zgodovina od njenih začetkov, 
upesnjenih s pomočjo znanih 

ka, te mitične zgodbe povežem 
z zgodovino dvajsetega stolet-
ja in tudi kar najbolj aktualnimi 
in grozljivimi dogodki, ki jih 
spremljamo v teh letih in dneh. 
Najbolj epska je nedvomno  

Terza rima me je najbrž od nek-
daj privlačila zaradi tega, ker je 
bil to zame dolgo precej težak 
način pisanja.  Po vsem, kar sem 
napisal, zame seveda ni več prob-
lem najti rimo, ni problem slediti 
metru. Tako nenehno tudi živim: 
hodim po ulici in slišim stavke, 
ki jih popravim, da bolj ritmično 
zvenijo; ko gledam televizijo, 
nenehno metrično in zvočno 
popravljam vse, kar slišim, tako 
da pravzaprav vsak dan nekaj ur 
treniram pesniški govor in sem v 
tem kar se da zverziran. Nikoli ni 
problem najti dveh rim in seveda 
tudi ni problem najti šestih ali 
sedmih rim za sonet, če gre za 
lirsko formo, tisto, kar pa je prob-
lem, je pripovedovati zgodbo, če 
imaš tretjo rimo. To je oteževalna 
okoliščina terza rime, kar pomeni 
dobesedno – tretja rima. Tretja 
rima je, to sem tako sam imeno-
val, davek jeziku, se pravi, da te 
zmeraj znova prisili, da celotno 
besedišče, način pripovedovanja  
zgodbe prilagodiš tretji rimi, 
kar pomeni, da te jezik zmeraj 
znova prisili, da se vanj potopiš. 
To je mogoče tista okoliščina, 
ki kaže na modrost te forme, na 
modrost jezika, ki ne pusti, da bi 
se pripovedovanje zgodb pre-
tirano avtomatiziralo, racional-
iziralo, ampak zmeraj zahteva 
zasidranost v jeziku. Terza rima 
je težavna, a ravno ta moment 
omogoča neko konstantno ob-
navljanje svežine jezika.

Ko namreč iščem izhod iz takih za
gat, se porodijo rešitve, ki se jih 
nisem nadejal in ki paradoksalno 
ponudijo tudi resnico zgodb, ki 
jih pripovedujem. Tukaj pridre na 
dan tudi podzavest in tukaj smo 
blizu vprašanjem navdiha, ki so 

mitoloških zgodb, denimo tro-
janske vojne, kjer se beg Eneja 
iz gorečega mesta prelije v 
usodo žrtev poznejših obdobij; 
vlake, ki peljejo v Auschwitz in 
čolne današnjih beguncev na 
mediteranskem morju. Skrat-

druga knjiga, Čas očetov, 
čeprav tudi ta ni pripovedovana 
linearno, ampak v spiralnih 
koncentričnih krogih in se moj 
glas razcepi na množico glasov, 
ki pripovedujejo zgodbe na sebi 
lastne načine. 

Foto: Tihomir Pinter / osebni arhiv Borisa A. Novaka

zmeraj povezana tudi s težavami, 
s katerimi se soočamo. Obenem  
seveda – in s tem bi moral 
začeti – je terza rima never-
jetna mašina, v kateri imamo v 
vsaki tercini oklepajočo rimo in 
srednji verz, ki ostane neriman. 
Se pravi, da gre za proces har-
monizacije in vmes moment, ki 
je nov in ni še pokrit z rimo, ki 
učinkuje v tem smislu disonan-
tno in kliče po novih rimah, ko 
pa to zahtevo v naslednji tercini  
izpolnimo, se tam že pojavi nov 
neriman verz, ki učinkuje kot 
vakuum, ki kliče po nadaljevan-
ju. Ta princip vakuuma, ki kliče in 
vleče verigo rim naprej, ve rigo 
pripovedovanja zgodb naprej, 
je največji čar in tisti potencial 
terza rime, ki je dramatičen 
in omogoča pripovedovanje 
zelo napetih zgodb. Obenem 
omogoča tudi izrazito liričnost. 
Skratka, terza rima je primerna 
za sila različna občutja, izrazne 
lege, čustvene položaje in vid-
enja sveta, kar so razlogi, zakaj 
se mi je zdela najbolj primerna. 
Obenem pa bi rad poudaril, da 
sem na začetku pisanja vztra-
jal pri metrični neoporečnosti 
in pri strogosti rimanja. Morda 
je bil to tudi eden od razlogov, 
zakaj se mi je pisanje zmeraj 
znova ustavilo, ker sem imel 
občutek, da so bili ti teksti 
preveč sterilni, preveč izklesani 
in da zaradi tega niso imeli tiste 
prave pripovedne energije. Ko 
sem nato to pretirano metrično 
brezhibnost razbil in se začel do 
terze rime obnašati bolj spon-
tano, se mi je odprlo ogromno 
področje novih možnosti, tako 
da sem, po potrebi, tudi znotraj 
iste pesmi, spreminjal širino ver-
za, zelo pogosto razširil jambski 

enajsterec na trinajsterec, pet-
najsterec, celo sedemnajsterec, 
ali pa spreminjal razporeditve 
rim, občasno rimanje celo ukinil, 
ga zamenjal z nekimi drugimi 
zvočnimi postopki. Enako sem te 
tercine uporabljal tudi v drugih 
kontekstih, tako je v epu veliko 
drugih form –  haikuji, vilanele, 
madrigali, francoske balade, 
soneti, celo sonetni venci; zelo 
raznovrstne pesniške oblike, ki 
sem jih prilagodil tercinam ali 
pa včasih tudi ne. Tu so ritmično 
zelo različni impulzi:  ko grem v 
podpalubje ladje, v starogrško 
mitologijo, se seveda oglasi-
jo daktilski heksametri ali pa 
Alkmanove kitice, zgrajene 
na menjavi daktilskega heks-
ametra in tetrametra, ki so mi 
zelo ljube, in tako dalje. Vse 
to je bilo zame osvobajajoče, 
začel sem se igrati, ne samo z 
zvočnostjo, tudi z grafično po-
dobo verzov in kitic, mestoma 
grem celo v likovno pesem, tudi 
s prostorsko dispozicijo besed 
sugeriram nek čustven učinek, 
včasih popolnoma osamim be-
sede v belini papirja in z vsem 
tem dosežem pomene, ritme, 
občutke, sporočila, ki jih z  bolj 
tradicionalno pisavo pač nebi. 
Zmeraj znova pa se ti različni 
izleti vrnejo v terzo rimo, ki os-
taja ogrodje. Seveda je v epu 
tudi veliko število pesmi, ki so 
striktno napisane v terza rimi, 
to so pa predvsem pesmi reflek-
sivne narave ali pa izrazito lir-
ske, čustvene, tudi ljubezenske 
pesmi, kjer sem čutil potrebo 
po metrični strogosti, ki pa mi 
je paradoksalno omogočala 
tudi največjo liričnost. Ampak 
te odločitve sem sprejemal zelo 
spontano, intuitivno.

Ep ste v vašem delu povedli 
v sfero zasebnega, pa vendar 
se zdi, da ste v treh knjigah 
popisali zgodovino – ne le 
svojo in družinsko, temveč do 
neke mere tudi svetovno oz. 
vsaj slovensko. Potreba po 
pisanju nacionalnih epov ima 
dolgo tradicijo, kako vidite 
vaše delo znotraj tega kon-
teksta, predvsem glede na 
to, da so Vrata nepovrata prvi 
slovenski ep?

To je seveda ključno vprašanje. 
Kot otrok sem zelo rad poslušal 
pogovore odraslih, sposoben 
sem bil ure in ure čepeti nekje v 
kotu in poslušati, zelo pogosto 
so bili to pogovori o vojni ali pa o 
zaporih – moj oče Ante je bil 23-
krat zaprt in je o zaporih vedel 
vse, kar je sploh mogoče vedeti 
– veliko sem se pogovarjal z njim, 
pravzaprav z obema staršema, in 
sem imel to srečo, da so bili po 
obeh linijah sorodstva izvrstni 
pripovedovalci, tako da sem se 
te umetnosti pripovedovanja 
zgodb najbrž učil nevede že 
kot otrok. Vprašanje nacional-
nega epa je zagatno vprašanje. 
Po eni strani bi rad poudaril, da 
se ta ep ne dogaja samo na Slo-
venskem, da ni samo slovenski, 
je pa nedvomno tudi slovenski. 
Začne se v puščavi Pinnacles 
Desert (Puščava vršičkov) v za-
hodni Avstraliji, kjer sem nekoč 
v čudoviti mesečini videl kam-
nite stebre, ki so štrleli v nebo. 
Imel sem občutek, kot da gre za 
ruševine nekega davnega mesta, 
vendar se je izkazalo, da gre za 
prastare geološke tvorbe In na-
slednji dan sem prebral, da imajo 
aborigini ta kraj za svoj tempelj 
mrtvih. Ampak to sem vedel 
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že sam, ker sem tisto noč sanjal 
svojega mrtvega očeta in sva se 
smejala. Pesem o puščavi in sanj-
skem srečanju z mrtvim očetom 
je nastala že pred časom in sem 
jo nato vključil v ep, ker sem čutil, 
da je to pravi vstop v svet mrtvih. 
Ep se dogaja na različnih lokaci-
jah, po srednji Evropi, povsod po 
prostorih nekdanje Jugoslavije, 
Mediteranu, vendar imajo te 
zgodbe posebno težo in pomen 
v povezavi s slovenskimi kraji. 
Usoda družine mojega očeta je 
bila nadvse tragična, od sedmih 
otrok njegove generacije sta 
preživela samo dva, on in njego-

pri pisanju tudi veliko pomaga-
la,  imela sta posluh in celo 
občutljivost za moderen pesniški 
jezik, zelo nenavadno. Mama, 
novinarka, mi je pomagala pri 
brušenju verzov za prevod Ma-
llarméja. Moja prva literarna ob-
delava usode prednikov v dram-
ski kroniki Vojaki zgodovine, ki jo 
je na odru mariborske Drame l. 
1988 režiral Jože Babič, tudi eden 
izmed akterjev epa, je bila taka, 
da je oče od mene takrat zahteval, 
naj ne uporabim pravih imen. 
On mi je to razložil v nemščini, 
saj je bil dvojezičen slovensko-
nemško, ker je bila mati Nemka 

kar je pomenilo tudi uporabo 
vseh drugih verodostojnih imen. 
Še najmanj problemov sem 
imel s tem v prvi knjigi, ker gre 
za otroške spomine in je velika 
večina imen osebnih V drugi in 
tretji knjigi, ko je šlo za zgodovin-
ske osebnosti, nekatere sem tudi 
poznal, pa nisem imel pravice, 
da bi jim odvzel priimek, tako da 
sem uporabljal tudi priimke in 
tudi realne toponime, datume, 
podatke. Na ta način sem zasidral 
te zgodbe v realnih krajih, tudi 
in predvsem slovenskih. Pozneje 
me je navdal občutek, da tem 
krajem vračam njihove zgod-

va sestra Mara Čepič, pa še njima 
ni bilo namenjeno, da preživita. 
Smrti drugih so bile vsaka na svoj 
način strašne in so zame, in tako   
tudi za mojega očeta, predstav-
ljale resnico te zgodovine. Šlo 
je za ljudi, ki so se vsak na svoj 
način žrtvovali za druge. Oče 
je mene gotovo programiral za 
pripovedovanje teh zgodb, saj 
sva se veliko  pogovarjala leta 
in leta, zelo pogosto sva začela 
ob desetih zvečer in končala ob 
dveh, treh ponoči. Bil je izvrsten 
pripovedovalec, v mladosti je bil 
izvrsten pisatelj, vendar je zaradi 
družbenega angažmaja pisatelje-
vanje žal opustil in neštetokrat mi 
je zabičal, da sam ne smem nar-
editi te napake. Oba z mamo sta 
bila pravzaprav bolj nadarjena, 
kot sem jaz, v mladih letih sta mi 

(vsi v družini, vključno z njo, pa 
so bili slovenski patrioti, trije 
borci za severno mejo). No, oče 
mi je rekel, da v literaturi ni važna 
»Wirklichkeit« – resničnost, am-
pak »dichterische Wahrheit« – 
pesniška resnica, tako da mi je 
uporabo pravih imen pravzaprav 
prepovedal. Med pisanjem epa 
pa se mi je v tem smislu zgodil 
zanimiv premik; napisal sem 
obsežne verzije z izmišljenimi 
imeni, ampak zmeraj znova me 
je navdal občutek, da zvenijo 
neavtentično. Paradoksalno  sem  
imel občutek največje svobode, 
če sem govoril v svoji lastni  osebi, 
v svojem lastnem imenu in sem 
nato pustil, da se mi je glas raz-
cepil na stotine drugih glasov. In 
ta postopek sem potem zoper 
nasvete svojega očeta uporabil, 

be. To se mi je potrdilo tudi pri 
javnih branjih pesmi iz epa, ker 
zelo rad gostujem s svojimi tremi 
debelimi knjigami – kar je zelo 
 neeleganto – za razliko od kole-
gov lirikov, ki lahko svoje knjižice 
nonšalantno spravijo v suknjiče, 
moram jaz hoditi okrog z močnim 
planinskim nahrbtnikom (smeh). 
Kot primer naj omenim zelo 
lepo izkušnjo, ki me je ganila na 
Kočevskem, ko sem tam dobil na-
grado občine Kočevje Deklica s 
piščalko za Čas očetov. V mitični 
dvorani Zbora odposlancev slov-
enskega naroda, kjer je še zmeraj 
Cankarjev napis »Narod si bo pis-
al sodbo sam«, sem bral pesmi o 
roški ofenzivi, najhujši preizkušnji 
slovenskega partizanstva, ko je 
spomladi 1942 90.000 italijanskih 
vojakov obkolilo 700 partizanov. 

»Paradoksalno  sem  imel občutek največje svobode, če sem 
govoril v svoji lastni osebi, v svojem lastnem imenu in sem 

nato pustil, da se mi je glas razcepil na stotine drugih glasov.«

Glavni štab je izdal povelje, naj 
se vsakdo reši, kakor se ve in zna. 
Edino Ante Novak, komandant 
Prvega bataljona Kočevskega 
odreda, je peljal svoje borce v boj 
in uspelo jim je prebiti obroč ter 
rešiti jedro partizanske vojske, 
za kar se je Glavni štab zahvalil 
Anteju s smrtno obsodbo zaradi 
insubordinacije. Po branju so pri-
hajali k meni ljudje iz občinstva, 
nekateri pretreseni, nekateri 
začudeni, in so govorili »moj oče 
– moj ded – moja stara teta je 
doživela to in to med roško ofen-
zivo …« in sem dobil občutek, 
da so hvaležni, da sem te zgod-
be povedal. Enak občutek sem 
imel v Trstu, ko sem v  Knjižnem 
središču na trgu Oberdan govoril 
o osvoboditvi Trsta leta 1945, da 
ne govorim o Mariboru, mestu 
mojega očeta, ki je bilo žal tudi 
mesto tragičnih dogodkov, 
npr. mučenja in smrti mojega 
strica, skladatelja Lea Novaka 
v gestapovski mučilnici. Enak 
odnos imam do vasi moje matere 
Anice, rojene Lužar, Žalna pri Gro-
supljem, kjer se tudi odigra vrsta 
zgodb in pesmi. Vse to so kraji, 
kjer se ep dogaja, in to je zgodba 
slovenske zgodovine, predvsem 
dvajsetega stoletja z vsemi trage-
dijami, obenem pa tudi z nekat-
erimi lepimi stvarmi, k sreči tudi 
nekaterimi smešnimi zgodbami, 
ki so mi pomagale, da sem te 
hude zgodbe in tragedije ozem-
ljil in počlovečil. Seveda imam 
glede tega epa občutek, da so 

to zgodbe, ki pripadajo Sloveniji, 
in da je to obenem – brez lažne 
skro mnosti – pomembna izkaz-
nica, ki jo bo ta skupnost imela 
pred zgodovino. Prepričan sem, 
da je moj ep pomemben tudi 
jezikovno, da utrjuje slovenščino, 
ki ji ni bilo namenjeno, da preživi, 
in je to pač moj prispevek, da se 
ta jezik ohrani in da se v njem oh-
rani spomin.

Bi lahko rekli, da ste post-
avljali spomenike vsem svo-
jim bližnjim? Pa vprašanje 
spomina, ki ga omenjate kot 
svoj »edini kapital«?

Spomin me je od nekdaj obsedal. 
Že zelo zgodaj sem bil zaradi 
okoliščin svojega odraščanja 
naravnan tako, da sem čas in svet 
gledal predvsem skozi spomin-
sko perspektivo. To je bilo po-
vezano z vrnitvijo družine iz Beo-
grada v Slovenijo, ki sem jo sam 
kot beograjski otrok v občutljivi 
starosti štirinajstih let doživljal 
kot izgubo svojih mladostnih pri-
jateljev, ljubezni in sveta, ki sem 
ga imel zelo rad. Od takrat naprej 
je spomin zame centralna kate-
gorija in se zelo zgodaj prebije 
tudi v mojo poezijo. Ne še v mo-
jem prvencu Stihožitje (1977), v 
katerem sem poskušal osebne 
izkušnje karseda izločiti iz jezi-
kovne materije, ki je bila namen-
jena čisti lepoti, ampak od druge 
knjige (1981), ki ima spomin že 
v naslovu, je to ena od mojih 

nenehnih obsesij. Naslov te je 
Hči spomina, gre za zbirko treh 
lirskih pesnitev, ki vsaka na svoj 
način upesnjujejo spomin. Sam 
naslov je povezan z mitološko 
starogrško zgodbo, po kateri so 
bile muze hčere boginje spomina 
Mnemozine in vrhovnega boga 
Zevsa, se pravi, da je umetnost 
– in še posebej poezija – hči 
spomina. Pozneje je postajala ta 
spominska vizija čedalje širša in 
globlja, in od zbirk, nastalih med 
jugoslovanskimi vojnami (Stihija, 
1991, Mojster nespečnosti, 1995), 
čedalje bolj osredotočena tudi na 
zgodovino. Moja formulacija, da 
sem kot pesnik zgodBovinar, izvi-
ra od tod. Prepričan sem, da zgo-
dovine ne razumemo toliko skozi 
racionalne razlage o npr. razlo-
gih za prvo in drugo svetovne 
vojno, ampak skozi zgodbe, ki 
jih slišimo kot otroci, s katerimi 
nam razložijo, kaj se je zgodilo z 
dedom, s teto, stricem. Prepričan 
sem, da vsi razumemo zgodovino 
skozi tovrstne zgodbe, zato temu 
pravim zgodBovina. Iz spomina 
sem naredil neke vrste religijo. 
Sama formulacija, da je spomin 
kapital, je pravzaprav citat moje 
gospe, belgijske pisateljice Mon-
ike van Paemel, ki pa natančno 
izraža moj odnos do spomina in 
njegove vloge. Vratanepovrata 
so velikanski poskus ohranitve 
spomina, tudi mojega osebnega, 
seveda obdelanega na ta način, 
da naj izžareva neko univerzalno 
sporočilo.
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TO LETO SE POMLAD SPET DVIGA 
KAKOR PLIMA
Avtor besedilA: MihA sever

Pomlad kot zmeraj
Željko Kozinc
Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2018

Ob poplavi ostre, družbeno angažirane poezije, ki opozarja na napake družbenega siste-
ma in kliče k družbeni mobilizaciji, prinaša sedma pesniška zbirka Željka Kozinca,  Pomlad 
kot zmeraj, pravo osvežitev. Intimistično spiritualna poetika nas ne pelje v svet iskanja 
pravice, temveč v skrit, vročeglavim neviden svet soobstoja živih in neživih  elementov 
Zemljinega življenja.

Intimistični potek pesniške naracije se ne kaže z odstiranjem duševnih procesov 
 lirskega subjekta, ampak z opisovanjem krhkih razmerij med človekom in naravo 
na duhovni in tudi povsem pojavni sferi; kot v Sivolascih (str. 54): »veter ga bo, 
sivolasca, kmalu  upognil / pod črne nohte katedrale.« Pesmi so preplet vzporednic 
človekovega vsakdana in naravnih stanj, procesov; naravni motivi so uporabljeni 
za odslikavanje medčloveških razmerij. Iz cikla v cikel se ponavljajo motivi kulturne 
pokrajine – gore, drevesa, vas, družina – ki se dopolnjujejo s simboli duhovnosti – 
panteizem, horoskop, Kristus. V  ospredju torej ni ozkoglednost delovanja človeške 
družbe, tešenja človekovih frustracij. Gre za hvalnice skrivnosti narave in življenja 
– naše bivanje je skupek človekove, naravne in duhovne komponente. Vse so med 
seboj neločljivo povezane, del istega sveta. A moderen individualistični svet, kjer je 
človek skoncentriran le na svoje skrbi, je tisto, kar je »podrevesenje človeka v sebi 
skrilo« (Jerebika, str. 7).

Kozinc motive obere prav do svojega bistva, tj. obstoja, zato o katerikoli temi 
govori na podoben način. Skrivnost bivanja je torej univerzalna. Zato so pesmi 
iskrene, nevzvišene – naslovi so neposredno preprosti, taki so tudi verzi, ki delu-
jejo umirjeno, mistično, a pomensko izčiščeno, močno (iz pesmi Prišla je jesenska 
noč, str. 29: »Ko rosa pada z neba, / črni vran te kljuva.«). Pesniške tematike dajejo 
vtis brezčasnosti, saj ne preučujejo odnosov znotraj sodobnega življenja, ampak 
znotraj življenja nasploh.

V tem oziru je iskati pomen naslova Pomlad kot zmeraj. Pomlad ni rezultat 
določenih procesov, je samobitna, preprosto je. Delovanje izvira iz nje. Ni tisto, kar 
sledi zimi, temveč tisto, kar se »to leto zopet dviga kakor plima.« Pride in gre, je 
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neodvisen, nespremenljiv del stvarstva. Vrnitev pomladi pomeni vrnitev ritualov, 
ki so ključni, da pomlad razločujemo od nepomladi. Celotna zbirka nima namena 
izražati subjektivnost, ampak spoznavati Resnico, temeljna razmerja obstoja.

Duhovna tematika se odlično odraža tudi na izrazni ravni. Pogoste inverzije in 
 ponavljanja, ki tvorijo svojevrsten ritmični potek pesniškega toka, ter predvsem 
 uporaba asonanc in številnih besednih iger dajejo pesmim starodaven, mističen pridih. 
Tudi stalni paralelizmi členov potrjujejo, da imamo pred seboj nabor duhovnih, skoraj 
panteističnih psalmov. Za še močnejši vtis poskrbi posrečena izbira fotografij Tereze 
Kozinc z motivi soobstoja človekovih stvaritev in narave.

Zbirka mestoma zaide v preveč mehanično ponavljanje besed in besednih iger, kar 
se iz atmosfere presežnosti lahko sprevrže v poštevanko, kot v Hiša hiše hiši: »Si kot 
klin žerjavov / vdrla, / vdrla v svojo hišo, / hiša? Si?« Ali pa dobimo občutek, da so na 
določenih mestih vsiljeno vpete v pesem, kot denimo beseda čirikanje, ki se pojavi v 
vsaki pesmi istoimenskega cikla. Kar resnično zmoti sicer čudovito zaokroženost celot-
nega nabora, je pesem Prešerc, ki že z naslovom izstopa med pesemskimi sosedami. 
V postopoma zgrajeno sfero neokrnjenih življenj elementov tradicionalne kulturne 
pokrajine se naenkrat znajdemo med »piksnami Uniona« in »rolkanjem po bančni 
luknji«.

V primerjavi s celovito zbirko so to minorne nedoslednosti. Željko Kozinc nam je s 
 Po mladjo kot zmeraj dokazal, da ima visoko razvit občutek za proučevanje in ube-
seditev nam tako hitro nevidnega in nepoznanega sveta. Morda je to korak v smer, 
da bomo sprevideli, da bivanje sega onkraj naših težav. In da ne bomo ostali taki, kot 
zmeraj.

IZMUZLJIVOST (NE)GOTOVOSTI
Avtor besedilA: Urh Ferlež

Negotovosti navkljub
Katarina Gomboc
Ljubljana: JSKD – revija Mentor, 2018

Preden sem našel čas za branje, je knjižica nekaj časa počivala na moji omarici. Večkrat sem 
jo ošinil s pogledom; naslov Negotovosti navkljub in veliko rumeno sonce na platnici sta že 
malo burkala domišljijo. Seveda, v 21. stoletju ni nič več gotovo, le še Soncu lahko zaupamo, 
da bo jutri spet vstalo (čeprav nam znanstveniki grozijo tudi že z njegovo smrtjo), zato sem 
upal, da bodo tudi pesmi prikazale svoj izviren pogled na borbo proti/sprejemanje/zani-
kanje negotovosti.

Zbirka je razdeljena na tri dele. Prvi nosi ime Globoko v meni je votlo poletje. Pesmi v njem 
govore o poletjih in o Moskvi, ki je na pesnico očitno naredila globok vtis. Prva pesem cikla 
(Bati se) nas preseneti z opisom strahu pred poletjem, preseneti, ker to navadno ni ravno 
letni čas, ki bi se ga bali. Poletni dnevi so po pesničino izvotljeni, kakor so izdolbene lu-
pine kokosa; morda gre za opis poletij, ki se niso ravno posrečila. V zadnji pesmi prvega 
dela (Kako vzljubiti poletje) dobimo nasvet, da je treba ponesrečena poletja pozabiti, če 
hočemo ta letni čas vendarle vzljubiti. Kljub strahu pred poletjem pa je v pesmi Okno v 
poletni  Malinski prav prijeten svet, brez negotovosti. Dobil sem občutek, kakor da so pre-
prosti stavki iz opisa  počitnikovanja povprečne slovenske družine (trajekt, Cres, kopalke, 
sladoled) le nanizani, saj stojijo skupaj, a temu nizanju nekoliko umanjka avtoričina osebna 
nota, tisto, kar lahko tudi navaden seznam spremeni v dobro pesem. Potem je tu pesem 
Premalo, kjer zapiše, da so štiri ure na noč premalo za spanje in eno življenje premalo, da bi 
ga živel prav. Ta povsem očitna in mnogokrat obdelana maksima kaže v tej pesmi premalo 
izvirno lice. Sledijo pesmi, kot sta Črni žolč in Ero destinato alla sensibilità (nekaj pesmi, 
ki bi jih dal pod opis, ki sledi, je še v drugem delu zbirke). Zdijo se mi kot nekakšen kolaž 
Taina, Freuda, Hipokratovega melanholika in še česa, zabeljen s stavkom o občutljivosti iz 
La Grande bellezza in še s skokom na polje ženskega nevtralnega spola na FF. Iz tega se 
izoblikuje igra besed, ki se mestoma dotakne tudi aktualnih dogodkov. »Zato je moja lirika 
ljubezenska in filozofska,« zapiše v Črnem žolču, kar je po mojem mnenju glede na domet 
pesmi nekoliko pretirana trditev, saj bi morala poezija, če se želi oklicati za filozofsko, po-
nuditi nek svoj, vsaj pretežno izviren pogled in ga v zamišljeni obliki ponuditi bralcu v pre-
mislek. 

Pesmi, ki se mi zdita v prvem delu domiselni, sta Moskva in Slovar. V prvi pesnica 
razmišlja o tem, kakšna bi bila Moskva, če bi živela kot ženska. Primerjava nekega mesta 
z živim organizmom (ki mu celo določimo spol) je vedno zanimiva. Ljudje živijo in potu-
jejo v mesta, tam delajo, se premikajo, srečujejo, ljubijo; skratka doživljajo nepregleden 
spekter čustev. Ves ta skupek čustev se zlije v alegorijo mesta kot človeškega bitja, ki se 
da dobro izraziti v poeziji. V Slovarju pa napiše, kaj ji pomenijo abstraktni pojmi, kot so 
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osamljenost, pogrešanje, tujost, moč itd. Pesem ima s prejšnjo stično točko v tem, da 
tudi tu opisuje čustva, ki jih doživlja – če je pri Moskvi naslikala svoj pogled na mesto, 
tukaj izdela svoj drobni slovar, v katerem na svoj način razlaga pojme, čustva, ki jih 
doživljamo vsi. Te pojme SSKJ razlaga na hladen in racionalen način, vsak človek pa jih 
pri sebi ubesedi drugače.

Drugi del je uveden z verzi Javi naj se tisti, ki je to storil. // Da človeško srce lahko poči, čeprav 
je iz mišice. Pesmi tega dela govorijo predvsem o identiteti, maternem jeziku in jeziko-
vnih preprekah, čustvovanju in telesni ljubezni ter pesničinih doživljajih in razmišljanjih 
o  slovanskih deželah. Velik del zbirke je namenjen ubesedovanju odnosa med spoloma. 
Moški so opisani kot molčeči, sedeči pred televizijo, bitja, ki zapravljajo čas v igralnicah in s 
slovanskimi prostitutkami – šibki skratka. Če pa niso šibki, so najverjetneje v očeh okolice 
oklicani za pičke, pedre reve, tudi za pesnike (Moški in V. Nosilka jezika). Sicer so moški dobri 
za nežnosti, ženske pa si lahko ljubezen istega moškega podajajo kot štafeto (IV. Štafeta). 
Po drugi strani so za pesnico ženske bitja z dosti več globine. Lahko so potrte (December), 
lahko imajo po mami prirojen pogum za kaj (I. Letališča), svojo, unikatno ženskost, žensko 
telo ima svoja pravila in lahko se odene v cvetenje (II. Letni časi). Moški si ne zasluži kaj 
dosti individualnosti, lahko je izdolben iz voljnega lesa in v varnem zavetju gleda televizijo, 
zraven pa še pušča brez besed, kakršno včasih ruščina pušča pesnico. V svojem tematiziranju  
spolov problematizira torej stereotipe družbe, ki so po njenem do moških krivični. Na tiste, 
ki se ne ukalupijo in podvržejo stereotipnim predstavam, gleda družba zviška in jih poniža 
z zgoraj citiranimi nadimki. 

V drugem delu bi pohvalil pesem 2015, saj se mi zdi, da v svojih štirih vrsticah zelo  dobro 
zadene tisto, kar večina Zahoda občuti, ko izve, da je na nekem drugem koncu sveta  vojna – 
vojno državo preprosto prečrta s seznama svojih potovalnih destinacij. Prav to je naš odgo-
vor na vojno nekje daleč, črta, ki jo naredimo s svinčnikom. Pesem, ki pokaže na popolno 
ignoranco naše družbe, ki ji je padec ameriških delnic pomembnejši od mrtvih na drugi 
celini. Njena jedrnatost zadene v srce. Tudi pesmi Otroci in Razsežnost pokažeta na zlo, ki je 
bilo enako grozno v času Stalinovih čistk in je še danes v državah, kjer divja vojna. Zlo je tu 
od nekdaj, in način, kako si lahko predstavljamo tisto zlo, ki je od nas prostorsko in časovno 
oddaljeno, je, da si žrtve predstavljamo kot nam drage osebe, pomnožene s tisoč ali z mili-
jonom. 

Tretji del uvajajo besede Dvojino sem usvajala kot samouk bližine. V njem piše pred-
vsem o ljubezni, ki očitno poteka na daljavo in o tujih deželah, mestih. V pesmi Zrno soli 
zapiše: (…) pod mojimi prsti nastajajo le besede. Polzeče, neoprijemljive. Že prevod bi 
jih spremenil v komajda spoznavno obliko sveta, ki mi je tuja. (…) V japonskem jeziku 
ali jeziku ptic je nikoli več ne bi prepoznala. Naj te besede uporabim tudi za zaključek 
razmišljanja. Primerjava z japonskim jezikom in tista, še bolj lirična, z jezikom ptic, 
se mi zdi dobra ilustracija vpliva jezikovnih barier na našo zmožnost ali nezmožnost 
 dojemanja pisane umetnosti, sploh pri poeziji, ki je še bolj kot druge zvrsti vezana na 
jezik in jo prevodi, ki so tako težavni, pogosto lahko precej predrugačijo. Sicer pa se mi 
zdijo besede v Negotovosti navkljub povečini res polzeče, neoprijemljive in izmuzljive. 
V zbirki se pojavljajo domiselni verzi in ganljive ter posrečene pesmi, vendar jo zazna-
muje nekakšna tematska nedoslednost, ki nas pušča v dvomu, kakšna čustva je želela 
pesnica zbuditi v bralcu. Pa saj nas je že naslov povabil k branju na tak način – nego-
tovosti navkljub.

UMETNOST KOT GIBALO ŽIVLJENJA

AvtoricA besedilA: AnAMArijA Zorč

Moto
Emil Filipičič
Ljubljana: Beletrina, 2018

V življenju ne more biti vse le črno-belo in si slediti v zaporedju črta, pika, črta, pika. 
Včasih imamo tudi klicaje, vprašaje in  neskončne vijuge, kar Emil Filipčič spretno 
poveže z naslovom svojega šestega romana Moto. Moto je v romanu slikar, je lik, v 
katerega je usmerjena vsa pozornost. Sama beseda moto ponazarja nekoga, ki je 
ves čas v gibanju in se ga ne da kar preprosto zaustaviti s piko, je nekonvencionalen 
in sega čez okvirje »zdrave kmečke pameti«. To velja predvsem za umetnike, ki so 
v romanu z veliko mero ironije prikazani tako, kot jih vidi večina pripadnikov kle-
nega slovenskega naroda: kot brezdelneže in pijance, ki kot izgubljene duše tavajo 
po pločnikih; ugotovijo pa, da je življenje v starosti bolje preživljati na idiličnem 
podeželju. Pojavi se tudi motiv iskanja samega sebe – pot v Indijo, iz katere naj 
bi ljudje drli nazaj poduhovljeni in prerojeni, vendar jih večina »normalnih« ljudi 
 vseeno vidi kot posebneže in čudake. 

Protagonist je abstraktni slikar, ki že na prvi strani pove, da je svoj prvi kozarec 
žganja zvrnil, ko je bil star eno leto. Ironični prikaz pravega slovenskega umetnika 
namreč ne bi mogel biti pristen, če ta ne bi konzumiral alkohola. Bralec že takoj 
dobi občutek, da se avtor z njim poigrava in za svojo pripoved uporabi nezanes-
ljivega pripovedovalca. Abstraktni slikarji se namreč iz svojih naivnih gledalcev 
ravno tako radi norčujejo, kot se avtorji romanov iz naivnega bralca. Po mojem 
mnenju ta roman  ne bi mogel biti napisan na bolj spretno kot to izpelje Filipčič; od 
prve do zadnje strani se pred bralcem odvija parodija dojemanja umetnosti iz per-
spektive povprečnega Slovenca. Spretni bralec pa lahko iz mojstrsko oblikovanih 
vrstic, polnih referenc na znane osebnosti, ki jih ves čas prekinja tok misli glavnega 
junaka, izlušči sporočilo, da avtor do umetnosti nima odklonilnega odnosa,  ampak 
želi ravno s pomočjo nenavadne pripovedne tehnike poudariti njeno kompleks-
nost. Največja vrednost romana je ravno v njegovi slikovitosti. Avtor je zmožen zgolj 
na eni sami strani nanizati pravo paleto bogastva besed. Na belem listu  papirja se 
prepletajo izrazi, ki nosijo tudi globlje pomene, ob branju se v naših mislih lahko 
prelivajo najrazličnejše podobe. Čeprav ima bralec na trenutke občutek, da bere 
raztreseno pripoved, pa lahko vseeno ugotovimo, da v njej ni nič naključnega, 
 ampak da je vsak fragment tesno povezan s celoto romana. 

Filipčič največje presenečenje bralcu pripravi s posebnim preobratom, ki se zgodi 
v drugem delu romana, ki se deli na številna krajša poglavja, vsako pa prinaša n 
manjše zgodbice. Pri tem bi izpostavila kar prvo poglavje, katerega tema je bolezen, 
oz. duševno stanje umetnika Mota. Slovenski doktor in gostilničar se kot »glasnika 
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zdravega razuma« norčujeta iz umetnika, ki je, kot se za umetnika »spodobi« tako 
ali tako nor. V roman je spretno vključeno tudi pismo, ki ga napiše Emil Filipčič 
literarnim osebam, bralcu in nenazadnje samemu sebi, iz njega pa je razvidno, da 
tudi pisanje romana ni tako enostavno delo, kot bi  povprečen človek lahko mislil 
in da je v literarno mojstrovino potrebno vložiti več napora, kot pa zgolj odpreti 
pločevinko piva in zraven tolči po tipkovnici. Čeprav je Moto na videz poln igrivosti, 
norčavosti in ironije, se v njem zrcalijo tudi zelo resne teme, kot so položaj posa-
meznika v družbi, iskanje identitete, bolezni, s katerimi se človek vsak dan sooča, 
dojemanje minljivosti ter razmerja med sedanjostjo in preteklostjo. Roman bi zato 
priporočila vsem, ki na delo umetnikov gledajo odklonilno. Delo Emila Filipčiča 
bi jim lahko približalo svet umetnosti, jim nazorno prikazalo težave, s katerimi se 
srečujejo in načine, na katere jih odpravljajo. Ob branju bi bralci lahko uspešno 
razvijali empatijo do ljudi, ki so jim na prvi pogled tuji in se jim zdijo drugačni, 
»posebni«. Roman lahko ravno s svojo razgibanostjo zbudi še tako apatičnega bral-
ca ter ga spravi v moto – v gibanje, razmišljanje o sebi, o drugačnosti ter o svojem 
razmerju do sveta. 

ZGODOVINO PIŠEJO MALI LJUDJE

AvtoricA besedilA: AnjA pišot

V imenu matere
Ivo Svetina
Režija: Ivica Buljan
SNG Drama, Ljubljana

Krstna uprizoritev zadnje drame Iva Svetine prikazuje zgodbo družine Santini skozi štiri 
generacije. »Avtobiografska« družinska saga se začne na koncu 19. stoletja in nas skozi 
celotno 20. stoletje popelje čez vse za slovenstvo prelomne dogodke, konča pa se leta 
1991. Zgodba vključuje kar štiri generacije, zato je igralska zasedba precej številna, ob-
sega namreč 22 igralcev, vanjo pa je kot enakovreden del zasedbe vključen tudi skoraj 
celoten tretji letnik študentov dramske igre, ki svoj nastop opravi odlično.

Spektakel se začne takoj ob vstopu v gledališko dvorano, kjer hostese ljubljanske Drame 
gledalce povabijo na oder na ogled razstave Kapital 2018 kolektiva Irwin, ki je pomemben 
scenografski element. Predstavitev razstave vodi Marko Mandić, ki tudi kasneje v predstavi 
opravlja povezovalno funkcijo, igra namreč vsevednega pripovedovalca Kronista. Ko Mandić 
občinstvo napoti k svojim sedežem, se začne časovno popotovanje z družino Santini. Družina 
iz Žirovnice je dejavni zgodovinski akter, njeni člani so prisotni pri vsakem pomembnem zgo-
dovinskem prelomu, vendar nad njo venomer lebdi nekaj temnega in tragičnega, saj vsaka 
generacija doživi veliko izgub. Tako se predstava začne in konča s samomorom. Že v prvi 
gene raciji se zgodi samomor, ko si Anton mlajši (Gal Oblak), sin Antona (Janez Škof) in Ka-
tarine (Veronika Drolc), vzame življenje. Tragedije s smrtjo otrok in samomori se kasneje le še 
vrstijo. Kljub številnim smrtim v družini in posledično veliko joka na odru se žalost ne spreobr-
ne v patetiko, ampak gledalci ob vsaki izgubi sočustvujemo.
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Foto: Peter Uhan / SNG Drama Ljubljana
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V imenu matere pa ni zgolj prikaz tragične zgodovine neke družine, temveč tudi prikaz zgo-
dovine naroda. Režiser Ivica Buljan je zasnoval predstavo, ki ni moralistična niti ideološko 
zaznamovana, saj nam na nek način prikaže kritiko vseh sistemov. Prvi del predstave nas 
popelje skozi obe svetovni vojni in vse njune grozote. Drugi del se sprva zdi lahkotnejši, 
začne se z zmago Osvobodilne fronte, a vseeno vsebuje veliko tragike. Predstava se namreč 
konča s sijajno odigranim prizorom Saše Pavlin Stošić, ki v vlogi Nastje v New Yorku na-
redi samomor zaradi tragičnih posledic, ki so jih na njej pustila koncentracijska taborišča, 
kamor je bila odpeljana že kot dojenček. Buljan je na odru eksplicitno prikazal zgolj samo-
more, nasprotno se v predstavi o naravnih smrtih le govori. Zanimiv vložek v drugem delu 
je metagledališka uprizoritev Svetinove pesmi Slovenska apokalipsa, ki je avtorju v času ob-
jave prinesla nemalo težav. Celotno dogajanje spremlja vsevedni pripovedovalec Kronist, ki 
nas z napisi na lesenih tablah seznanja s krajem in časom dogajanja.

Predstava časovno ne sledi samo življenju družine Santini in družbenim spremembam, 
temveč se po obdobjih spreminjajo tudi kostumi in glasba. V prvem delu predstave so 
 osebe oblečene večinoma v črnino in tedanje značilne obleke, v drugem delu pa so kostu-
mi vse bolj pestri. Od partizanskih oblek in kap do specifične mode posameznega desetlet-
ja druge polovice 20. stoletja. Enako kot kostumografija se v predstavi spreminja in razvija 
glasba – od klasičnih zvokov, partizanskih borbenih pesmi do Mandićevega komičnega 
petja skladbe Light My Fire ameriške glasbene skupine The Doors.

Za piko na i nas za zaključek čaka še združitev vseh generacij družine Santini, ki jih na oder 
pokliče Kronist in vsakemu poda tablico s številom let ob njihovi smrti. Kronist zaključek 
komično začini, saj se morajo družinski člani na oder v vrsto postaviti od najmlajšega do 
najstarejšega in potem še obratno. Ob tem pa gledalci dobijo enkratno priložnost, da na odru 
vidijo celotno družino in lahko (seveda če želijo) ta prizor tudi fotografirajo.

Foto: Peter Uhan / SNG Drama Ljubljana

DESET UR V GLEDALIŠČU

AvtoricA besedilA: AnA ZUpAn

še ni naslova
Simona Semenič
Režija: Tomi Janežič
Dodatno besedilo so prispevali ustvarjalci predstave.
Slovensko mladinsko gledališče 

Predstava še ni naslova je pravzaprav eksperiment s časom in uprizoritvijo. Gledalci imajo 
enkratno priložnost, da so del predstave, saj so tako blizu prizorišča, da se med njimi in 
igralci splete povezanost. Občutek nedokončanosti, občutek, da so v gledališki delavnici, 
stopnjuje režiser Tomi Janežič, ki sedi na prizorišču z računalnikom in mikrofonom ter 
naključno posega v dogajanje, kar se mu ne posreči vedno. Včasih z glasom prekine pri-
zor in nas vse vrže »iz ritma«. Tudi igralci občasno hodijo naokrog s tablicami in telefoni 
ter preberejo besedilo. K podobi gledališke vaje pripomore tudi komentiranje nastajanja 
predstave in dogajanja ter menjava prizorov, ki ne poteka po logičnem zaporedju, zato 
gledalec predstavo mestoma težko razume. Jasne zgodbe torej ni. Vse skupaj povezuje 
ne več mlado dekle, ki umira od začetka do konca predstave, sicer pa je predstava se-
stavljena iz več zgodb, osebnih pripovedi in ostalih prizorov, ki se medsebojno preple-
tajo, so v dialogu in tako vzpostavljajo zanimivo celoto ter odpirajo množico vprašanj, 
tem in podtem. Osnovni potek predstave je razbit s pavzami, ko se gledalci iz spodnje 
dvorane preselijo v zgornjo, kjer Stane Tomazin, ki sicer igra scenskega delavca, odigra 
svoj pogled na don Juana. Vložki so zelo domiselni, fascinantni, razen zadnjega, ki deluje 
kot neke vrste performans golega telesa na polivinilu z različnimi pripomočki in ostane 
gledalcu nerazumljiv do konca.  

Montaža kljub občasni nedoslednosti zelo dobro deluje. Predstava traja deset ur, kar je 
svojevrsten fenomen. Vsebina in način uprizoritve pritegneta in zgodbe so zanimive, 
zato gledalec brez težav zdrži do konca. Posledica časovne razpotegnjenosti pa je, da ne 
more zajeti vsega; določene namige in vprašanja izpusti, ker koncentracije ter spomina 
za  deset ur žal ne premore. Scenografija je zelo minimalistična, večinoma je to prazen 
prostor, v katerem se po potrebi pojavljajo določeni predmeti. Ene same zgodbe ni, zato 
je to odlična poteza, zaradi katere pa morajo igralci svoj glas in telo zelo dobro uporabiti 
– kar jim večinoma odlično uspe. Odlični so bili predvsem Anja Novak, Matej Recman in 
Sten Tomazin. Kot medli bi lahko označili le igri Nede R. Bric in Drage Potočnjak, Boris Kos 
pa je na trenutke deloval zmedeno. Glasba in luč večinoma nista izrazita, ves čas pa pod-
pirata dogajanje in pomagata ustvarjati atmosfero. Kostumografija prav tako ni izrazita: 
razen oblek reševalca, medicinske sestre in zdravstvenega tehnika ter zdravnice so ostali 
igralci oblečeni v vsakdanja oblačila, ki podpirajo zgodbe, ki jih igralec pripoveduje in 
igra v določenem trenutku. 
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Predstava je sestavljena iz dramskega in besedila z vaj, tematizira pa mit o Don Juanu, 
čeprav na oder ne postavlja še enega Don Juana. Na oder postavi njegove žrtve in nji-
hove odnose z Don Juani (Janez je lahko en sam ali pa vedno nekdo drug), hkrati pa so 
tudi žrtve vedno tudi same Don Juan. Beseda žrtev vseeno ni vedno mišljena v nega-
tivnem kontekstu (npr. gospa v šestdesetih se sestane z mlajšim moškim in zmenek je 
očitno uspešen). Sklenemo lahko, da smo vsi Don Juan oziroma vsi nosimo enega izmed 
njegovih obrazov, saj vsi vstopamo v razmerja in imamo o razmerjih ter svojih partner-
jih določene predstave, fantazije in želje. Predstava v slovenski prostor prinaša nekaj 
drugačnega in že zaradi specifike uprizoritve je vredna ogleda. Kljub nekaj nedosled-
nostim in težko razumljivi celoti je to odlična predstava, ki odpira različna vprašanja v 
zvezi s seksualno-ljubezenskimi razmerji ter smrtjo. 

Foto: Žiga Koritnik / Slovensko mladinsko gledališče
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 Sediva na terasi v nadstropju kavarne. S komolcem se naslanjaš na ograjo, ki jo ovija 
okrasni bršljan in svojo pozornost z rahlo nagnjeno glavo namenjaš ljudem, ki hodijo 
pod nama. Gledam te neprestano. Če odvrnem pogled, se bojim, da bom pozabil, kako 
izgledaš. 

Približuje se nama natakar, isti, ki nama streže vsakič, ko prideva sem. Nekoč sem ga 
poskusil zaplesti v klepet, ker sem vajen biti prijazen do ljudi, sploh če jih srečujem vsak 
dan, pa je ohranil distanco in se gladko, a vljudno izvil. Niti njegovega imena nisva izve-
dela. Čeprav vsakič naročiva enako, naju vedno vpraša, če že veva, kaj bova, in z ničemer 
ne ravna z nama drugače, čeprav vsak dan sediva za svojo mizo ob istem času.

»Dobro jutro, že veste, kaj boste?«
 
Enkrat si rekla, da ti je ta distanca všeč. Da ti da občutek, da je vsaka kava, ki jo skupaj 
spijeva, kot takrat, ko sem te prvič zvabil sem pod pretvezo, da te anketiram.

Še preden odprem usta, se obrneš k njemu: »Jutro. Dve z mlekom, prosim.«

Natakar pokima in se obrne proti naslednji mizi.

»Čakajte,« mu rečeš in on obstane. »Jaz bi raje čaj. Sadni.«

Začuden te pogledam, ne boš kave? Utrujena si, skoraj nič ne spiš. Tvoja roka počiva na 
mizi in jaz stegnem svojo in položim svojo dlan na tvojo. Tako hladna je. Pogledam te v 
oči s tistim pogledom, za katerega praviš, da izžareva zanimanje in zaskrbljenost, in da se 
zaradi njega počutiš ljubljeno.

»Kaj je?« te vprašam in te pobožam po licu. Nagneš glavo in jo nasloniš na mojo dlan. 
Pogled spet upiraš na ulico spodaj. »Tako rad bi te potolažil,« ti rečem.

Sonce se zablešči v tvojih očeh, ko se ti nabirajo solze. Glavo dvigneš in potisneš brado 
naprej. Kot vedno, kadar ti grejo solze na živce.

»Zakaj, zakaj, zakaj …« zamrmraš.

Utihneva.

RJAVA IN ČAJ
Avtor besedilA: MArko kUnAvAr

Velikokrat sva se pogovarjala o tišini. O tem, kako se ljudje bojijo tišine, ker se bojijo last-
nih misli in praznosti svojih življenj, in o tem, kako se je midva ne bojiva, ker imava drug 
drugega. Rekla si, da sva tiho, ker se razumeva in veva, da besede ne zmorejo ničesar 
izraziti v popolnosti.

Natakar pred naju položi kavo in čaj.

Moja kava se hladi, gledam, kako se njena toplota izgublja v obliki rahlih pramenov, ki se 
dvigajo iz nje. Počasi srkaš čaj. Držiš ga z obema rokama in mu namenjaš vso pozornost. 
Zavita si v šal, ki sem ti ga kupil za obletnico najine poroke in ki ga nosiš samo zato, da mi 
ustrežeš, čeprav oba veva, da ga v resnici ne maraš.

Tako spokojna si videti. Moja kava je hladna.

Ko spiješ čaj, vstaneva in se odpraviva skozi kavarno na ulico. Roke tiščiš globoko v žepih 
plašča in jaz položim svojo dlan v tvoj žep ter prepletem najine prste. Tako z ramo ob rami 
hodiva po ulici proti avtomobilu. Ko greva mimo drevesa, pod katerim si brala, ko sem se 
zaljubil vate, stisnem tvojo dlan. Spomniva se, kako sem enkrat, ko sva bila še na faksu, 
pristopil do tebe z naročjem polnim knjig in te vprašal, kaj bereš. Naslednje pol ure sva 
se pogovarjala o tisti knjigi, čeprav nisem še nikoli slišal zanjo, knjige v mojem naročju pa 
so bile zgolj krinka, da sem se ti zdel  zanimiv. Seveda si me takoj spregledala, a ti je moja 
pozornost prijala.

Hodiva naprej, mimo parčkov na klopcah pod tenkimi okrasnimi drevesi in mimo kavarn 
in knjigarn v izložbah. Ulica gleda ravno na zahod in sonce nama sveti v obraz, tako da 
ne vidiva daleč pred sabo. Poševna svetloba naju ločuje od dogajanja in mirovanja okrog 
naju. Kmalu prideva do križišča, kjer imava parkiran avto, prevelik za samo za naju, ker 
rada planiraš vnaprej. Tokrat za volan sedeš ti, čeprav običajno vozim jaz.

Med tvojo vožnjo mi gre vedno rahlo na smeh, a tega nikoli ne pokažem, ker bi bila 
užaljena. Voziš skrajno previdno in boječe. Tako se zatopiš v vožnjo, da izgledaš kot maj-
hno dekle, ki se z vso osredotočenostjo uči brati. Praktičnost vožnje ti je tuja. Ko voziš, 
razmišljam o nama. O tem, kako od tistega nesrečnega trenutka živiva v najinih skupnih 
spominih in preteklosti. Vem, kako ti je. Vem, da misliš, da nikoli več ne bo isto in prav 
imaš. A moraš iti dalje. Narava življenja in obstoja te bo v to prisilila, čeprav tega zdaj še 
nočeš. In s tabo bom tudi jaz, ne pozabi tega.

Voziš raztreseno in dvakrat ti nekdo zapiska, ko ne spelješ ob zeleni luči. Avto parkiraš 
pred cvetličarno in jaz te počakam v njem, ko kupuješ šopek. Sveč je še dosti. Sorodniki in 
prijatelji so jih nanosili za poln prtljažnik. Šopek mi položiš v naročje in pelješ dalje. Kmalu 
prispeva na pokopališče.

Grob je še svež. Kupček rjave zemlje v vrsti sivih in črnih nagrobnih kamnov. Tvoja 
najljubša barva je modra, barva globine in neskončnosti, kakršne so tudi tvoje oči. Rekla 
si, da je modra tudi svoboda. Moja barva pa je rjava, kot ta zemlja. Najbolj pristna, a hkrati 
najbolj nedoločljiva in mehka barva.

Sonce je tik nad obzorjem, kmalu bo zašlo. Opazujem tvojo senco na grobu. Brada ti 
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drhti, ko poklekneva. Veter prinese rjav list na rjavo zemljo in ti pramen dolgih rjavih las 
nežno vzame izza ušesa ter ga položi čez tvoj obraz, da skrije tvoje modre oči. Nežno se 
skloniš k listu in položiš šopek poleg njega. 

Dlan položim na tvojo ramo: »Nikoli te ne bom zapustil.«

Veter piha skozme. 

Na grobu je ime.

Moje ime.
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O DEKLETU, KI JE IZGINILO SKOZI LUKNJO
AvtoricA besedilA: AnA jArc

Ni marala matematike. Tiste številke zanjo niso imele niti najmanjšega smisla, pop-
lesovale so ji pred očmi in ji kazale osle ter vpile v uho: neumna si! Ne, ne, ni neumna. 
Vsaj tako se ji zdi. Ne ve, s kom naj se primerja – njene hihitajoče sošolke so tako 
drugačne od nje, da sploh ne ve, kje začeti. So one pametne? Zdijo se ji silno tra-
paste in veliko preglasne med odmori, ko je treba komentirati vsakega fanta, ki nič 
hudega sluteč prikoraka v njihovo past. Vsakega prebičajo z jeziki in ko zmanjka fan-
tov, se spravijo druga na drugo. S fanti je samo za spoznanje drugače – ko ne najdejo 
nikogar, da bi se z njim pretepali, se pretepajo med sabo, zato najbrž niso nič boljši 
od glasnih deklet. Kje pa, takrat so še glasnejši in ona res ne prenese vpitja. Najraje bi 
prepovedala pretepe, opravljanje, prepovedala bi fante in dekleta. Kakšna misel neki 
pa je to? Mogoče pa je malce prismuknjena, a nikogar nima, da bi se z njim primer-
jala. Potem nastopi matematika in tudi profesorica ni nič boljša od fantov in deklet. 
Vso pozornost zahteva zase in ves čas samo kriči in žile ji izstopajo iz napetega vratu. 
Včasih se zagleda vanje in si predstavlja, da se žile napno čisto do konca, tako močno, 
da pomodrijo, izstopijo še bolj, potem pa dejansko izstopijo – tukaj postane čudno – 
in kri brizgne na vse strani, profesorica pa končno utihne in obleži na tleh. Potem so 
vsi tiho. Potem so končno vsi tiho. V šoku vsi molčijo in ona je srečna. A seveda ji žile 
ne zares izstopijo in ura se nadaljuje kot po navadi; ona trpi. Sliši se smeh, pa godrn-
janje in sitnarjenje, opravljanje, ki se še ni zaključilo na hodniku in ga je sedaj treba 
nujno nadaljevati preko lističev in tihih opazk, šelestenje papirja, nekdo ga trže (kako 
to boli!), nekdo šili svinčnik, ah, sedaj mu je padel še na tla! Koliko zvokov, koliko 
trpljenja! Poleg tega zvoni in se premetava in lomi tudi v njeni glavi; kaj neki mora 
prišteti, kaj odšteti, zakaj potrebujemo ikse in kaj neki že pomeni integral, strašen 
kraval je tu notri. Gleda na urin kazalec in ga z mislimi potiska naprej, naprej. Naj bo 
že enkrat konec, naj prenehajo biti glasni, naj vsem izstopijo žile – tu postane čudno 
– in naj vsi nemo obležijo na tleh in naj jih požro muhe ali kakšna druga žival! Seveda 
se to ne zgodi in življenje odropota naprej. K sreči tudi matematika ne traja večno 
in ko zvonec zarohni, prva zapusti razred. Nese jo mimo hihtajočih se deklet, mimo 
prerivajočih fantov, mimo profesorice z modrimi žilami. Vsa razrvrana je, ves razred ji 
je stopil v glavo in skakal po njenih možganih, jih stiskal, mozgal, izmozgal, popil njen 
sok, se zabadal v lobanjo, grizel mehko tkivo, ji kričal naravnost v bobnič, poteptal 
vsa druga občutja, da je lahko čutila samo nekakšno strašno otopelost, ki se je ni zna-
la rešiti drugače, kot da je tekla v samoto. Našla je svoj kraj. Da, res ga je našla. Potre-
bovala je nekaj let in včasih sistem ni deloval, a zadnje čase je deloval prav brezhibno. 
Pomirila se je, spravila skupaj, pobrala raztreščene možgane in si povrnila sokove. 
Sedaj teče tja, sedaj je že na pol poti, sedaj je že čisto blizu, sedaj stoji pred luknjo. 
Njeno ljubo luknjo. Poišče skrivno mesto in odsune vratca, da ji skoraj padejo na tla, 
a nikoli ji ne padejo na tla – opravilo je zelo tiho in zelo premišljeno. Iz luknje zaze-
va temna, strašno temna, vabljiva, pomirjujoča, vseobsegajoča tišina. Vabi jo, tako 
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ljubko in pomirjujoče jo vabi. Ne premišljuje. Stopi vanjo, v njen tihi hlad, in za sabo 
nežno zadela vratca. Temno je, res je strašno temno, a ni je strah, nikoli je ni. To je 
prijazna tišina, ki jo pomirja, ji na svoj strašni način zatrjuje, da bo vse v redu z njo.  Meh-
koba, prijeten hlad, pomirjevalo, molčečnost, nežno dihanje in počasnost gibov je vse, 
kar jo obdaja in vse, kar potrebuje. Zamiži, čeprav to v temi nima posebnega po mena, 
in vase globoko in počasi vdihuje nebeški mir. To kar traja in traja, dokler ne odmisli še 
najmanjšega šuma, ki prihaja izza vratc.

Tiho. Tiho. Pretiho.

Takrat ve, da je prenos uspel in takrat z največjim 
veseljem odsune vratca, da padejo na tla – a v tem 
stanju ni več važno, kajti udarca ob tla se ne sliši. 
To je svet tišine, svet neobstoja, njen najljubši 
svet. Odkar je odkrila luknjo in njeno zmožnost, 
je svet lepši, mirnejši kraj, vsaj za njo. Ljudje so 
izginili in ni še ugotovila, kam; morda postanejo 
nevidni, morda se kam teleportirajo, kdo ve, koga 
briga. Sprehaja se po istem hodniku kot malo prej, 
a sedaj je vse velikokrat boljše, saj nihče ne kriči, 
nihče ne sitnari, nihče se ne pretepa in opravlja, 
nikomur ni treba brizgati krvi, kajti sedaj so tiho, 
vse je tiho. Vesela se sprehodi po praznih hod-
nikih in vsake toliko pokuka v prazno učilnico, da 
se prepriča, da je zares prazna. Potem se odpra-
vi ven, kajti to je najlepše doživetje tega tihega 
sveta. Ulica je seveda prazna, trgovine so bogato 
obložene, a tudi prazne, včasih se mimo pripelje 
kak avto, a tudi ta je brez voznika. Najraje ima ka-
varne in restavracije, navadno tako polne hrupa 
in jokajočih otrok, da v njih ne zdrži niti sekunde. 
V tem svetu pa jih naravnost obožuje – stopi v 
najbližjega in z zadovoljstvom opazuje, kako se 
kadi iz skodelic kave in čaja, rogljički so nedota-
knjeni in vabljivi. Pravo veselje jih je opazovati in 
navadno se v tem svetu precej naje, kajti hrana, ki 
ne spušča nikakršnega zvoka in zobje, ki niti naj-
manj ne hrustajo, so ji všeč. Prav zares všeč. Uživa, 
a ve, da ne sme ostati predolgo. No, ne ve čisto 
zares, luknja ni prišla skupaj z navodili za upora-
bo, a tak občutek ima, sicer miren in tih, a neko-
liko zlovešč. Popije kavo in poje piškot, potem pa 
se počasi odpravi nazaj – če ostane preveč časa, 
mora v luknji ždeti še več časa in takrat jo začne 
skrbeti. Pot nazaj je žalostna in čeprav ima rada 
samoto, ji ta samota ne prija najbolj. Res je, da je 
oni svet veliko preglasen zanjo, a včasih se vrnitve 
vseeno veseli – tisti občutek zloveščega je precej 

trdovraten. Pritisne na skrivno mesto, vratca se odprejo in tudi tokrat pusti, 
da mehko padejo na tla. Spleza v črno črnino in vratca spretno zadela, sede nazaj 
in poskuša vase posrkati čim več tišine, preden začne nekje v ozadju tiho šumljati. 
Šumi šumi šumi. Približuje se, čuti lahko oni svet, kako se ji približuje. Ropotanje je 
vse bolj resnično, vse manj oddaljeno in pripravljeno, da zasužnji njen bobnič. 

Kaos. 

Smeh in udarci. Nazaj je, neveselo pomisli in previ-
dno odpre vratca, da ne bi slučajno padla na tla, kajti 
v tem svetu bi vratca prav nemarno zaropotala. Spet 
je tu, v tem nepopolnem svetu. Povrnila si je sokove 
in sedaj jih bodo ti mrhovinarji spet potrgali medse, 
a vsaj spočita je. Pogumno zakoraka med njih kot 
optimistični bolničar med gobavce in poskuša zatirati 
svoja občutja. Nekaj časa ji gre presenetljivo dobro, 
skorajda ne sliši vsega kravala, ki se vrši okrog nje, 
pretvarja se, da je v redu, poskuša se celo hihitati in 
posredno zbadati in rešiti kak zagoneten račun. Res 
je optimistična, mogoče ji je tokrat le uspelo, mogoče 
ne potrebuje več luknje, je mar res ozdravela? A dan 
je še dolg in kmalu se zave, da se ponavlja. Hihita se 
vse bolj prisiljeno, opravlja vse tišje, z vzvišenim neza-
nimanjem opazuje rivalsko igro fantov in ne more se 
več pretvarjati, da se je spomnila, kaj je integral. V njej 
vse gori, v njej vse plamti, kar naenkrat je sveto jezna. 
Zakaj ne morejo biti tiho!? Čuti, kako ji začne kako-
fonija dogajanja prodirati skozi kožo podobno, kot 
pronicajo vanjo bacili in zagrabi jo panika, kajti pred 
njimi se ne zna zaščititi. Mrzel pot oblije njeno telo in 
v njeni glavi je kaos. Prevrnila bi šolsko tablo na tla, 
nadrla onega bebavca, ki se pretvarja, da ve, kaj je in-
tegral, potrgala bi stare zavese, polne moljev, zalučala 
kak oster predmet v tisti bedasti sopihajoči predpo-
topni računalnik, zarila ostro konico šestila naravnost 
v oko najbolj nadležne opravljivke med vsemi, ki sedi 
poleg nje in se pretvarja, da je njena prijateljica, a 
pravzaprav samo prepisuje od nje, raztrgala obleke s 
sebe in gola tekala gor in dol po razredu, zagrizla v 
leseno stolico, si polomila vse zobe in zarjula v strop, 
skočila na fanta in ga začela slačiti, gristi njegovo 
meso z razbitimi zobmi in piti njegovo kri z razpraska-
nimi ustnicami, rada bi se kopala v krvi vseh, ki sedaj 
dihajo v tem razredu, rada bi ... Je mar šla predaleč? 
Prestraši se, da ni nemara vsega naštetega pravkar 
naredila, a na rokah ni nobene krvi, oblizne si ustnice 
in te so cele, prav tako so tukaj tudi vsi zobje in v ustih 
nima železnega okusa, fant je oblečen in stolica cela, Ilu
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ne čuti mraza, ker so obleke še vedno na njej, sedi na stolu poleg sosede, ki ima obe 
očesi in nobeno ne krvavi, računalnik še vedno prede, zavese so še vedno polne moljev, 
bebavec je še vedno bebav in šolska tabla je polna integralov. Kozmos. Ponavljanje jo 
pomirja, misli na svojo luknjo in umirjeno diha. Vseeno ne vidi trenutka, kdaj bo zapustila 
razred in stekla do luknje, pritisnila na skrivni prostor in ... no, sedaj že poznamo zgod-
bo, zgodbo, ki se že nekaj let ponavlja. Zvonec zarohni in olajšano plane preko vsega 
tistega, preko česar je planila že prej. Mudi se ji, čim prej mora v samoto, da se napolni, 
da se pomiri, da posluša tišino. Čisto kmalu sedi na klopci v parku, v katerem se mimo 
nje  kotalijo žoge brez lastnikov, fontana tiho teče brez žvižganja nepotrebnih ptic, nihče 
ne joče, se smeji, kriči, vriska, teče. Tako lepo je. Tako spokojno. Sonce sije in naenkrat 
postane strašno utrujena. Zlovešči občutek je še vedno tu, a mamljiva zaspanost in topel 
čaj in odlični rogljički ga ublažijo. Srečna je, tako srečna. Zapre oči in nasloni glavo na 
mehek les. Zaspi. Ko se zbudi, je sonce še vedno visoko na nebu, saj tukaj čas stoji, zato 
nima niti najmanjšega pojma, koliko časa je sladko sanjala. Zlovešči občutek je izginil in 
končno si lahko oddahne – prav nadležen je že bil, edina stvar, ki ji je preprečevala biti 
popolnoma srečna v tem krasnem, tihem svetu. Nekaj časa še strmi v kotaleče se žoge 
in se prepričuje, naj odrine nazaj. Sprehodi se do šole in še nikoli se ji ta svet ni zdel tako 
lep. Pritisne na skrivni prostor in vratca pristanejo na tleh. Šele tedaj jo zagrabi. Nekaj 
je narobe. Nekaj je hudo hudo narobe. Prav živalska panika jo zagrabi in krčevito začne 
loviti sapo, a tako in tako je ni slišati. Hitro spleza v črno luknjo, ki je še vedno prijetno 
hladna in tiha ter zadela vratca tako močno, da se sliši mehak pok. Potem čaka in tiho 
ihti. Nekaj je narobe. Nekaj je hudo narobe. Mineva čas in napenja ušesa. Tako zelo si 
želi slišati oddaljeni šum, a ta kar noče in noče nastopiti. Tako glasno joka in kriči in vpije, 
da stene luknje tiho vibrirajo. Maha okrog sebe in čaka in čaka in čaka, čaka dolgo in z 
 upanjem. Okrog nje pa sama tišina. 

Tiho. Tiho. Pretiho. 

poezija
poezija
poezija
poezija
poezija
poezija
poezija
poezija
poezija
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Irski fantje seksajo
veliko in grobo,
imajo kosmate pazduhe
in se prijemajo za kurce
ves čas! 

Irski fantje ščijejo  
po zidovih in parkih,
nabijajo na koš, 
uporabljajo Old spice
in jedo hamburgerje brez pribora.

Irski fantje rešujejo svoje probleme sami
pred televizorjem,
med navijanjem za najljubše nogometno društvo
in pitjem pločevinke Guinnessa,
ki ga potem 
prav po moško zmečkajo.

Irski fantje ne jočejo,
ampak so samo prehlajeni! 

IRSKI FANTJE
Avtor besedilA: toM veber
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Tvoja poezija me spominja
na ovenelo solato
zavreči moraš tri četrtine
da prideš do sladke sredice.

SOLATA
Avtor besedilA: toM veber
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Jezik razpada v pesek.
Žile se razlivajo. Sekaš trakove svetlobe,
ki padajo po tilniku.
V tvoje pokrajine se naseljujejo mravlje
in si pletejo gnezda.
Rad bi jih zmečkal, a tvoje roke so posušene.
Poslušaš krik v zdrobljenem telesu,
moraš obležati v črnini.
Sam sebe ukrasti jutru,
prerezati grlo. Se zrasti s prostorom,
pasti navznoter, namesto zraka
dihati prhko kri.

KRIK IZ BRONA
AvtoricA besedilA: jAsnA jAnež
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GLAGOLI ŽIVLJENJA II
AvtoricA besedilA: jAsnA jAnež

Razliti se 
v medprostorje časa.
Biti
lupina telesa.
Drseti
v pore sonca.
Razsrediščiti
sredico ljubezni.
Doseči
trepalnice vesolja.
Zrahljati
izbokline pozabljenih spominov.
Izluščiti
meje absolutnega.
Potopiti se
globoko v breztežnost.
Brbotati 
v mehurčku samosti.
Grebsti
po svojem drobovju.
Izrekati
v neskončno.
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1991
AvtoricA besedilA: ninA kreMžAr

vzhodno od dvopasovnice ki moje mesto deli na
osmine vse diši po pečenih paprikah kot takrat
ko so iz raznih strani prišli tisti otroci v vinsko
rdečih karirastih puloverjih in njihovi stari
starši s soljo v žepih in kavnimi lončki v zavozlanih
culah ampak takrat nisem bila med njimi oblečena
v vetrovko z zataknjeno zadrgo takrat sem z veliko
plastično žlico jedla dvobarvni puding lase so mi 
spenjali na vrhu glave in me vsak dan naučili
novo besedo 

 nonšalanten – miren 
 ta je še pretežka

zdaj se rdečkast vonj plazi med moje prste in za 
moja ušesa leze mi za ovratnik in z njim spolzim tja
kjer se na pamet učim imena listnatih dreves 
gledamo se jaz in otroci v volnenih puloverjih
in skupaj ponavljamo

 hrast lipa leska

včasih mi otroci pokažejo kaj imajo v žepih

 hrast kostanj breza

frnikole in ščepec soli in mi povejo imena svojih staršev

 hrast lipa
 hrast lipa

ampak nikoli mi ne povejo po kateri cesti so prišli
ne spomnijo se več samo da je bila široka in da 
so se držali za roke tako kot se mi ko gremo v vrsti
v jedilnico in ugibamo vonjave

 čebula čebula veliko čebule
 in meso in še nekaj korenje 
 ne ne zagotovo čebula
 in še nekaj

ostrega rdečega

 paprika paprike ne maramo

diši pa nam vseeno zato sklonimo nosove k tlom
kot lovski psi in gremo po sledeh otroškega vonja
od šolske jedilnice do pločnika ob dvopasovnici 
kjer se hlapi spomina razpotegnejo čez asfalt in 
razvodenijo
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Avtor besedilA:  MihA sever

Strune se tresejo, ljudje pojejo v
zborih.

Bradatega je obsedel starodavni 
duh. Ko še niso poznali napetih
živalskih črev.

Imam dovolj, so priznala številna
svetovna ljudstva. Niso jim verjeli.

Kljub temu so sežigali dračje in
preobjedli svoje glasilke.

Da se jih ni slišalo do sodišč.

Kafkovi privrženci so se sprevrgli in
izlegli znotraj tvojih možganov. S 
prešernim nasmehom se plazijo 
in bljuvajo hvalnice.

Dojenčki umirajo. Izrodijo se, a jih
zabodejo. Prek vseh okončin.

Oči ostanejo.

Glasovi zaprepadenih odmevajo 
čez človeške planjave. Ostane 
človeški smeh.

A ta ni nikoli zadnji. Izumrl je nekaj
desetletij pred nami.
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