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UVODNIK

GREGORJU KOCIJANU
OB 80-LETNICI

Če bi rekli, da Gregor Kocijan ni imel sreče, da bi njegovo ime povezovali samo z
eno akademsko institucijo, na kateri bi napravil prve znanstvene korake in si prav
tam čez desetletja zaslužil pokojnino, bi se izrazili narobe, saj je bilo to, da je
služboval na različnih fakultetah in univerzah, pravzaprav tisto srečno naključje,
ki je ob njegovi visoki obletnici (9. junija 2013 jih bo dopolnil 80) nagovorilo
za sodelovanje v tejle številki kolege z veliko več institucij, kot bi jih sicer: tiste
s Pedagoške fakultete, z oddelkov za bibliotekarstvo, primerjalno književnost
in slovenistiko Filozofske fakultete v Ljubljani, s Filozofske fakultete Univerze
v Mariboru in s Fakultete za humanistiko na Univerzi v Novi Gorici. Pa nismo
vabili vsevprek, ampak samo tiste, za katere se je vedelo, da je Gregor Kocijan z
njimi sodeloval kot avtor, urednik, raziskovalec in učitelj, ki so pisali o njegovem
delu ali je on pisal o njihovem, ki so se sklicevali na njegov opus oz. se je on
skliceval na njihovega, tiste, ki so se lotevali istih raziskovalnih tem kot on, in
tiste, ki so deklarirani dediči njegovega literarnovednega pristopa oz. metode.
Prispevki so se razporedili v troje poglavij. V prvem poglavju govorijo o
jubilantovih poklicnih postajah, o njegovem delu in metodi pa tudi o človeški
podobi, drugo poglavje združuje članke o področju slovenske literarne vede, po
katerem je Gregor Kocijan najbolj poznan, to je o slovenski kratki pripovedni
prozi, v tretjem poglavju pa so članki na teme, ki s profesorjevo raziskovalno
intimo niso neposredno povezani, so pa njihovi avtorji zavezani Kocijanovemu
strokovnemu ugledu, raziskovalni kondiciji, pedagoškemu žaru ali osebni,
človeški toplini.

4
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Kakor je raznolika službena provenienca avtorjev v tejle jubilejni številki, tako
gredo na več koncev tudi zasluge zanjo. Z idejo o festšriftu je pohitel Tone Smolej
z oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo, kjer je Gregor Kocijan
predaval pregled slovenske književnosti, in trenutni prodekan, čigar prispevek
zaključuje zbornik. Ideja, da bi bil festšrift kar posebna dvojna številka revije
Jezik in slovstvo, gre na rovaš glavne in odgovorne urednice Đurđe Strsoglavec,
razlog zanjo pa je na dlani, ko pogledamo v impresum na platnicah revije:
Gregor Kocijan je tam zapisan kot predsednik časopisnega sveta, dodati pa je
treba še pomembnejši podatek, da je bil od leta 1979 v uredništvu te revije in med
letoma 1982 in 1988 njen glavni in odgovorni urednik. Moja vloga pri zborniku
je povezana z bibliografskim podatkom, da sva z jubilantom uspešno sodelovala
že prej (leta 2000 sva skupaj uredila zbornik Literarnovednega srečanja ob
100-letnici rojstva prof. dr. Antona Slodnjaka, leta 2003 pa 21. zbornik iz serije
Obdobja z naslovom Slovenski roman; v Jeziku in slovstvu sem leta 1984
ocenjeval njegovo knjigo Kratka pripovedna proza od Trdine do Kersnika, Kocijan
pa mi je v isti reviji leta 2009 vrnil z naklonjeno oceno mojega Slovenskega
zgodovinskega romana), da sodiva med t. i. filološke literarne zgodovinarje, ki
se pisanja ne lotijo, dokler nimajo predstave o kompletni bibliografiji predmeta
raziskave, in da se tudi osebnostno ujemava in prijateljsko druživa. Prav slednji
podatek je kriv za to, da priprav na tole številko ni uspelo obdržati v tajnosti in jo
ob izidu predstaviti kot rojstnodnevno presenečenje.
Z Gregorjem Kocijanom bova še sodelovala, zato še ni čas za obračun. Se je pa
tule priložnost spomniti (najbrž ne prvič in ne zadnjič), kako je lahko njegova
»bibliografska metoda« postala vzorčna dvajset, trideset in celo štirideset let
mlajšim literarnim zgodovinarjem: v letošnji tematski številki Slavistične revije
z naslovom Slovenska literarna veda danes (61/1) ji je v okviru metodoloških
perspektiv v stroki odmerjeno posebno mesto.
Dragi Gregor, naj ti še naprej dobro služijo doslej zanesljivi partnerji: telo, pamet
in srce, drugo bo že še kako.
Miran Hladnik,
urednik tematske številke

I.
Emil Cesar

Univerza v Ljubljani
Pedagoška fakulteta

UDK 929Kocijan G.

GREGOR KOCIJAN

Rad se spominjam Gregorja Kocijana. Bila sva dolga leta stanovska tovariša.
Skupaj sva službovala v isti ustanovi. Gregor Kocijan je predaval slovenistom
starejšo književnost in jaz novejšo, kot smo to takrat imenovali.
V zgodnji mladosti mu ni bilo lahko in tudi njegovim staršem ne. Mlada družina
profesorja matematike v Kranju je morala oditi v izgnanstvo z dvema otrokoma in
nasilno zapustiti pravkar ustvarjeni dom. Malo mi je o tem govoril, a sam nisem
hotel obujati teh bolečih spominov.
Spoznala sva se na Pedagoški akademiji na Starem trgu. Tedaj se nas je več stiskalo
v temačnem prostoru sicer zanimive stavbe, prostore smo imeli na več krajih v tej
hiši. Imela sva sicer mnogo stikov, a se v medsebojno delo nisva vtikala, čeprav
bi mi bili tedaj obzirni nasveti kot novincu prišli prav. Prišel sem iz srednje šole.
Ko je dobila Pedagoška akademija nove prostore za Bežigradom, mi je predlagal,
naj si kabinet deliva. Pristal sem, Gregor Kocijan je prostor opremil in postala sva
si bližja. Pravim opremil, na moji mizi je bilo samo nekaj letnikov Ljubljanskega
zvona, nekaj podobnega je bilo tudi na njegovi, dokler sobe ni polepšala velika
perorisba Ivana Cankarja, delo našega kolega akademskega slikarja Iva Mršnika.
Tak mi je ostal ta prostor v spominu. Dihal je pravo slavistično vzdušje. Takrat se
je Gregor Kocijan odločil za doktorat in vztrajno delal na njem.
Po navadi sva se več srečevala ob diplomskih nalogah. Takrat smo imeli čas za
razgovor, včasih smo se tudi nasmejali. Bil je vedno optimist, trden v svojem
Jezik in slovstvo, letnik 58 (2013), št. 1–2
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prepričanju, vedno pripravljen pomagati in vedno nasmejan, kar nas je, menim,
vzpodbujalo, za kar sem mu hvaležen še danes. Tako smo postali in ostali dobri
stanovski tovariši. Sledil je moj odhod s fakultete. Kolegi na oddelku so mi
pripravili posebno slovo. To je bil moj zadnji stik s stroko in s tistimi prijatelji,
s katerimi smo oblikovali mlade ljudi.
Kot upokojenec sem imel nekaj skromnih življenjskih načrtov, ki mi jih je
preprečila bolezen. Od tedaj sem navezan na svoje stanovanje in balkon, kjer
gledam okrasno grmovje, nadomestilo mi je sprehode na Rožnik in Šišenski hrib.
Ob Rožniku se spominjam profesorja Slodnjaka, po navadi je sedel v rožniški
gostilni pod kostanji. Tu na balkonu spomladi, ob toplih sapah, poslušam petje
kosov, včasih v jeseni vidim tudi prelet divjih gosi, gledam cvetoči jasmin in se v
duhu spominjam prelepih kamniških planin, kamor sem zahajal.
Stik s svetom mi omogoči telefon. Tudi z Gregorjem Kocijanom vzdržujem take
stike, ostal mi je tovariš in prijatelj v teh osamljenih dneh. To je pomembno!
Govoriva med drugim o najinem delu. Tako mi je nekoč povedal, da se je lotil
pisanja študije o Janku Kersniku. Malo mi je zastal dih. Vedel sem, da bo to težko
delo. Pred njim je napisal izčrpno študijo o Kersniku Ivan Prijatelj, Janko Kersnik
in njegova doba. Zelo rad posegam po delih Janka Kersnika in dokler sem mogel,
sem tudi zahajal v njegov svet. Vedel sem, da ga bo Gregor Kocijan opravil delo
v naše zadovoljstvo. Vesel sem, da njegova študija ni ostala v senci Prijateljeve
razprave. Gregor Kocijan je bil pri svojem delu vedno izredno dosleden, dela se
je loteval odgovorno in poznavateljsko. Prepričan sem, da mora imeti človek za
tako pisanje, zlasti če je bil predhodnik tako pomemben, kot je bil Ivan Prijatelj,
dovolj življenjskih izkušenj, poznati mora celotno tvarino, imeti mora pravi odnos
in nazorsko širino. Lahko rečem, da bi bila velika škoda, če se študije o Janku
Kersniku ne bi lotil prav on.
Menil sem, da bo malo počival, toda ponovno se je lotil velikega dela in podal
analizo slovenske kratke pripovedne proze 1919–1929, s čimer je zaključil novo
poglavje svojih obširnih študij slovenskega pripovedništva. Obudil je vrsto
pisateljskih osebnosti, ki bi sicer ostale zaprašene v arhivu, in razrešil vrsto
psevdonimov.
Življenjski jubilej naj mu mine delovno, menim, da si ga tako preživeti tudi želi,
sam pa si želim, da bi še dolgo prijateljevala.

Marija Petek

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta

UDK 929Kocijan G.:378.096(497.451.1)

GREGORJU KOCIJANU
OB ŽIVLJENJSKEM JUBILEJU

Gregor Kocijan je bil nekaj let zunanji sodelavec Oddelka za bibliotekarstvo,
informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete v Ljubljani. Prav tu so
se prekrižale najine poti.
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo je leta 1987
začel izvajati univerzitetni študij bibliotekarstva, pred tem je študij kot dvoletni
program potekal na takratni Pedagoški akademiji v Ljubljani. Ker je bil v tistem
času na oddelku redno zaposlen samo Branko Berčič, so bili potrebni številni
zunanji sodelavci, med njimi tudi Gregor Kocijan.
V študijskem letu 1988/89 je Gregor Kocijan na Oddelku za bibliotekarstvo
pričel predavati predmet bibliografija, ki se je izvajal v prvem letniku, in sicer
v zimskem semestru s tremi urami predavanj tedensko in v poletnem semestru
z dvema urama predavanj in eno uro vaj. Uvajanje študijskega procesa v višje
letnike je namreč zahtevalo novo delovno pomoč, da bi razbremenila profesorico
Majdo Ujčič, ki je poleg predmeta bibliotekonomija predavala tudi bibliografijo
(Berčič 1998). Profesor Kocijan je bibliografijo predaval do 1990/91, ponovno
od 1998/99 do vključno 2005/06, ko se je v prvi letnik vpisala zadnja generacija
naših študentov po starem študijskem programu.
Ko sem leta 2000 na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in
knjigarstvo prijavila doktorsko temo z naslovom Odnosi med bibliografskimi
zapisi, ki predstavljajo dela s skupnim predhodnikom, v slovenskem vzajemnem
Jezik in slovstvo, letnik 58 (2013), št. 1–2
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katalogu COBIB, je bil Gregor Kocijan imenovan za mojega mentorja. Ker
ga takrat še nisem poznala, sem si želela in upala, da bova dobro sodelovala,
in hkrati ugibala, kakšen človek je. Na srečo se je hitro izkazalo, da so moji
strahovi popolnoma odveč. Vtisi po najinem prvem srečanju so bili zelo dobri,
kajti profesor Kocijan je bil vljuden, prijazen, dostopen, skratka zelo topla in
prijetna oseba. In tak je bil vsa štiri leta, ko sem pisala disertacijo. Kot mentor se
je odlično izkazal, veliko mi je pomagal s svojim bogatim strokovnim znanjem,
izkušnjami in nasveti; vedno je imel čas za pogovor o nastajanju mojega dela.
Ko je nastopila raziskovalna kriza, me je profesor znal vzpodbuditi na pravi
način in me prepričati, da je treba zadevo speljati do konca. Bil je izredno hiter
pri prebiranju in popravljanju mojega gradiva. Mimogrede je tudi lektoriral moje
doktorsko delo. Še danes sem mu zelo hvaležna. Za vse to se mu tudi na tem
mestu še enkrat najlepše zahvaljujem.
Profesorju Gregorju Kocijanu ob njegovem 80-letnem življenjskem jubileju želim
predvsem trdnega zdravja, veliko ustvarjalnega duha, osebnega zadovoljstva in
prijetnih trenutkov.
Vira
Berčič, Branko, 1998: Visokošolski študij bibliotekarstva v Sloveniji od začetka do
1990. Zbornik razprav: 10 let Oddelka za bibliotekarstvo 1987–1997. Ur. Jože Urbanija.
Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo. 7–36.
Petek, Marija, 2007: Pedagoški delavci, ki so sodelovali na Oddelku za bibliotekarstvo,
informacijsko znanost in knjigarstvo: 1998–2006. Jubilejni zbornik: Ob 20 letnici
Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo ter 80 letnici dr. Branka
Berčiča. Ur. Alenka Šauperl in Primož Južnič. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za
bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo. 28–46.

Milena Mileva Blažić
Univerza v Ljubljani
Pedagoška fakulteta

UDK 929Kocijan G.:378.12(497.451.1)

DELOVANJE
GREGORJA KOCIJANA
NA PEDAGOŠKI FAKULTETI
V LJUBLJANI

Osrednji del biobibliografije Gregorja Kocijana zavzema njegovo predavateljsko delovanje na matični
ustanovi – Pedagoški akademiji oz. Pedagoški fakulteti v Ljubljani (od leta 1975 do upokojitve 31. 12. 1998),
kjer je predaval splošno (in mladinsko) književnost; mladinski del književnosti je predavala Marjana
Kobe. V bolonjski reformi se je predmet razdelil na dvoje, in sicer na uvod v književnost in na mladinsko
književnost. Kocijan je zaradi prestrukturiranja Pedagoške akademije v Ljubljani, ki je včasih
izobraževala za poučevanje slovenščine v celotni osemletni osnovni šoli, kasneje pa le za poučevanje
na razredni stopnji osnovne šole, poučeval še na enoti Pedagoške fakultete v Kopru, na Pedagoški
fakulteti v Mariboru in na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Njegov osrednji znanstvenoraziskovalni
interes je bil slovenska kratka pripovedna proza, ki jo je obravnaval tudi v berilih za višje razrede
osnovne šole oz. od petega do devetega razreda devetletne osnovne šole.
Ključne besede: Gregor Kocijan, Pedagoška fakulteta v Ljubljani, mladinska književnost, berila,
kratka pripovedna proza

Gregor Kocijan se je rodil 9. 6. 1933 v Ljubljani očetu srednješolskemu profesorju
in materi gospodinji. Do druge svetovne vojne je živel v Kranju, kjer je končal
prvi razred osnovne šole 1940/41. 8. 7. 1941 je bil s starši in bratom izseljen v
Valjevo v Srbiji, kjer je končal še tri razrede osnovne šole in prvi razred tamkajšnje
gimnazije. Po vojni, 27. 7. 1945, se je s starši in bratom vrnil v Kranj, kjer je
nadaljeval šolanje. Gimnazijo je z maturo zaključil leta 1952, potem se je vpisal na
Filozofsko fakulteto v Ljubljani, na Oddelek za slavistiko. 3. 7. 1957 je diplomiral
iz slovenskega jezika in književnosti (A-predmet) in srbohrvaškega jezika in
književnosti (B-predmet) in za diplomo prejel študentsko Prešernovo nagrado. Po
diplomi je odšel na enoletno služenje vojaškega roka (27. 9. 1957–4. 9. 1958).
Jezik in slovstvo, letnik 58 (2013), št. 1–2

10

Milena Mileva Blažić

Objavljati je začel kot študent slavistike v 50. letih (Prešeren v Kranju (Glas
Gorenjske, 1954); Doba brstenja in cvetja, Kulturni pomen čitalnic na
Slovenskem (Gledališki list Prešernovega gledališča, 1955/56); Tone Seliškar –
mladinski pisatelj, Cankar in »šentflorjanski motiv« (Gledališki list Prešernovega
gledališča, 1955/56), Nekaj misli ob 108. obletnici Prešernove smrti (Glas
Gorenjske, 1957) in Bibliografija del dr. Iva Šorlija (Gorenjska, 1957)).
Učiteljsko pot je začel na Tehnični tekstilni šoli v Kranju (1958–1961), potem
je opravljal vlogo glavnega in odgovornega urednika pokrajinskega časnika za
Gorenjsko Glas (1961–1963). Leta 1963 se je zaposlil v Ljubljani, zato se je z
družino (soproga Tatjana Hribar Kocijan, profesorica geografije, ki je delala na
Srednji gradbeni šoli Ivana Kavčiča, in sin Juš Kocijan)1 leta 1964 tudi preselil
iz Kranja v Ljubljano. V letih 1963–1971 je delal pri Zvezi sindikatov Slovenije
na področju izobraževanja, znanosti in kulture, 1971–1972 je bil urednik pri
Državni založbi Slovenije, 1972 je postal samostojni svetovalec in raziskovalec
pri Kulturni skupnosti Slovenije in v letih 1972–1975 predsedoval Odboru za
književnost, založništvo in knjižničarstvo. Predaval je na mednarodnih srečanjih,
gostoval na Filozofski fakulteti Univerze v Trstu in na Filološki fakulteti v
Minsku.
Maja 1975 je bil izvoljen za profesorja višje šole na Pedagoški akademiji v
Ljubljani, kjer se je redno zaposlil 1. 9. 1975. Doktoriral je 7. 1. 1983 s temo
Slovenska kratka pripovedna proza v drugi polovici 19. stoletja: 1850–1891 pri
mentorju Borisu Paternuju. Ta tema je ostala njegova znanstvenoraziskovalna
stalnica, ki jo je obravnaval tudi v osnovnošolskih berilih. Po upokojitvi je leta
2000 je postal zaslužni profesor Univerze v Ljubljani.
V študijskem letu 1985/86 je na Oddelku za primerjalno književnost in literarno
teorijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani poučeval predmet zgodovina slovenske
književnosti. V istem študijskem letu je začel predavati tudi na Pedagoški fakulteti
v Mariboru. V letih 1992–1997 je poučeval še v dislocirani enoti ljubljanske
Pedagoške fakultete v Kopru. Po upokojitvi je nekaj let predaval bibliografijo na
Oddelku za bibliotekarstvo Filozofske fakultete v Ljubljani.
Gregor Kocijan je vodil znanstvenoraziskovalni projekt o slovenski kratki
pripovedni prozi (1850–1891, 1892–1918, 1919–1941), v njegovem okviru je
sestavil podrobne bibliografije in monografije. 1966–1967 je urejal mesečnik
Knjižna polica, 1979–1981 je bil literarnozgodovinski urednik revije Jezik in
slovstvo, 1982–1988 pa njen glavni in odgovorni urednik.

1

Juš Kocijan (1964) je doktor znanosti (1993) s področja elektrotehnike, zaposlen kot višji znanstveni
sodelavec s področja tehničnih ved (sistemi in kibernetika) na Inštitutu Jožef Stefan na Odseku za
sisteme in vodenje (1998) in redni profesor na Univerzi v Novi Gorici, Center za sisteme in informacijske tehnologije (2000).

Delovanje Gregorja Kocijana na Pedagoški fakulteti v Ljubljani 11

V 23 letih delovanja je napredoval od profesorja višje šole (maja 1975) prek višjega
predavatelja (1981) do visokošolskega učitelja – docent je postal 25. 10. 1983,
za izrednega profesorja je bil izvoljen 23. 11. 1988, 18. 2. 1993 pa je postal redni
profesor za zgodovino slovenske književnosti in uvod v teorijo književnosti.
Ob tej priložnosti je pripravil javno predavanje z naslovom Slovenska kratka
pripovedna proza na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Akademski profil
profesorja Kocijana določata dve dejavnosti: ukvarjanje s slovensko kratko
pripovedno prozo in pripravljanje beril za višje razrede osnovne šole.
Za Enciklopedijo Slovenije je napisal bibliografske enote o pisateljih in
pisateljicah, npr. Josip Jurčič, Josip Stritar, Pavlina Pajk, Josipina Turnograjska,
Janko Kersnik, Stanko Vraz, ter geselske članke Cvetje iz domačih in tujih logov,
kratka pripovedna proza, Kres, novela, Slovan, Slovenska bčela, Sodobnost,
Slovenski glasnik, učbeniki slovenske književnosti, Vaje, Zvon idr. Sestavljal je
tudi geselske članke za leksikon Slovenska književnost, npr. Anton Aškerc, Fran
Saleški Finžgar, Simon Jenko, Josip Jurčič, Fran Levstik, Janko Kersnik, Josip
Stritar, Ivan Tavčar in Janez Trdina.
Reprezentativne Kocijanove monografije so Kratka pripovedna proza od Trdine
do Kersnika (1983), Med analizo in sintezo: Literarnozgodovinske razprave
(1992), Kratka pripovedna proza v obdobju moderne: Literarnozgodovinska
študija (1996), Razgledi po slovenski književnosti: Literarnovedne razprave
(2001), Janko Kersnik (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, 2009),
Slovenska kratka proza: 1919–1929 (2012). Na področje literarne sociologije oz.
knjigotrških raziskav spadajo soavtorske monografije Knjiga in bralci I–IV (1974,
1979, 1985, 1999), v katerih se je ukvarjal s korelacijo med bralnimi interesi in
knjižnonakupovalnimi navadami v Sloveniji; v zadnji knjigi je upošteval tudi
elektronske medije.
Na Univerzi v Ljubljani je bil urednik seznamov predavanj za študijska leta
od 1988/89 do 2007/08, leta 1997 je bil sourednik zbornika ob 50-letnici Višje
pedagoške šole, v letih 1983–2005 mentor pri več kot stotih diplomskih delih iz
slovenske književnosti, dveh magistrskih nalogah (2001 in 2003) in doktorski
disertaciji (2003).
Z izjemo beril in Albuma slovenskih književnikov, ki so namenjeni učencem od
5. do 9. razreda osnovne šole, se je v glavnem ukvarjal s slovensko književnostjo
za odrasle naslovnike. Z mladinsko književnostjo se je predavateljsko ukvarjal
posredno. Gre za mladinsko branje, to so književna besedila za odrasle, ki so v
procesu šolske vzgoje postala mladinsko berilo, npr. Josip Jurčič in Janez Trdina.
Skupni predmet na Pedagoški fakulteti se je imenoval splošna in mladinska
književnost. Gregor Kocijan je v prvem letniku na Oddelku za razredni pouk
poučeval splošno književnost, v drugem letniku pa je Marjana Kobe poučevala
mladinsko književnost. Z bolonjsko prenovo univerzitetnega študija se je dvodelni
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predmet splošna in mladinska književnost razdelil na uvod v književnost v prvem
letniku in mladinsko književnost v drugem letniku Oddelka za razredni pouk,
na Oddelku za predšolsko vzgojo pa je njegova vsebina spravljena pod predmet
metodika jezikovne vzgoje v drugem letniku študija in pod naslov izbirnega
predmeta mladinska književnost v tretjem letniku.
V berilih za osnovno šolo in v Slovenskem slovstvu skozi stoletja je Kocijan
pojmoval mladinsko književnost s stališča literarne recepcije. V berila je uvrstil
besedila, napisana za odrasle, ki so skozi literarno vzgojo postopoma postajala
mladinsko branje, npr. besedila Franceta Prešerna, Frana Levstika (Martin Krpan
z Vrha), Josipa Jurčiča (Kozlovska sodba v Višnji Gori), Ivana Cankarja (Mater je
zatajil, Skodelica kave, Suhe hruške), Frana Milčinskega.
Gregor Kocijan je leta 1986 postal urednik novih osnovnošolskih beril, ki so
začela izhajati leta leta 1987, v soavtorstvu s Stankom Šimencem. Prilagajanje
novemu učnemu načrtu za slovenščino (1981), ki je uzakonil devetletno osnovno
šolo, sta soavtorja nadaljevala z nekoliko večjo uredniško in avtorsko skupino
slovenistov praktikov.
Berila
Vezi med ljudmi: Slovensko berilo za sedmi razred osnovne šole. Ljubljana: Mladinska
knjiga, 1987. Soavtor Stanko Šimenc. Več ponatisov.
V nove zarje: Slovensko berilo za osmi razred osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga,
1989. Soavtor Stanko Šimenc. Več ponatisov.
O domovina, ti si kakor zdravje:2 Slovensko berilo za šesti razred osnovne šole. Ljubljana:
Mladinska knjiga, 1990. Soavtor Stanko Šimenc. Več ponatisov.
Pozdravljeno, zeleno drevo: Slovensko berilo za peti razred osnovne šole. Ljubljana:
Mladinska knjiga, 1991. Soavtor Stanko Šimenc. Več ponatisov.
Slovensko slovstvo skozi stoletja: Učbenik za višje razrede osnovne šole. Ljubljana:
Mladinska knjiga, 1992. Soavtor Stanko Šimenc, dodatek Miha Mohor. Več ponatisov.
Slovenski književniki v berilih za višje razrede osnovne šole: Slikovni album. Ljubljana:
Masima-Sezam, 1994.
Spletaj niti domišljije: Berilo za osmi razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: DZS,
2000. Več soavtorjev. Priročnik za učitelje (2002).
Ta knjiga je zate: Berilo za sedmi razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: DZS, 2001.
Več soavtorjev. Več ponatisov. Priročnik za učitelje (2002).
Z roko v roki: Berilo za deveti razred devetletne osnovne šole oz. Berilo za osmi razred
osemletne osnovne šole. Ljubljana: DZS, 2002. Več soavtorjev. Ponatis 2005. Priročnik za
učitelje (2002).

2

Naslov je prevzet iz črtice O domovina, ti si kakor zdravje! v zbirki Za križem (1909) Ivana Cankarja.
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Branje za sanje: Berilo za šesti razred (učbenik za slovenščino – književnost v šestem
razredu osnovne šole in petem razredu devetletne osnovne šole). Ljubljana: DZS, 2004.
Več soavtorjev. Ponatis 2008. Priročnik za učitelje (2004).
Svet književnosti 3. Maribor: Obzorja, 2003. Soavtorja Janko Kos in Tomo Virk. Več
ponatisov.
Svet književnosti 4. Sodobna slovenska književnost: lirika, pripovedništvo, dramatika:
Učbenik za pouk književnosti pri slovenščini v 4. letniku gimnazij in drugih srednjih šol.
Maribor: Obzorja, 2003, 2006.
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KERSNIK IN KOCIJAN

Zapis ob branju monografije o Janku Kersniku, namesto voščila
Kocijanova monografija o Janku Kersniku je sicer izšla že 2009. leta, vendar je
predmet njenega zanimanja ena tistih tem, ki slovensko literarno vedo bolj ali
manj privlačijo že več kot stoletje dolgo, torej bolj ali manj trajno. Precej izhaja
takšna njena privlačnost kar iz časov pisateljevih življenjskih dni, saj je bil
Kersnik s svojimi stremljenji, literarnimi in siceršnjimi dejanji, s svojo družbeno
in človeško očarljivostjo nadpovprečno karizmatična osebnost. Okrog njega se je
proti koncu 19. stoletja vrtelo tudi mnogo tistega, kar nas je takrat pospešeno in
dokončno spreminjalo iz »etnije v narod«, našo literaturo pa bližalo evropskemu
razvoju; Kersnik naj bi sploh bil eden ključnih mož presnavljanja slovenske
literature iz stanja (romantičnega) idealizma v realizem. Kocijan pa na drugi
strani v stroki slovi po svoji akribiji, po skrbnem in poštenem odnosu do snovi, ki
jo kljub obilni literaturi še zmeraj sproti preverja; tak je seveda tudi v tem svojem
monografskem delu.
Ob vsej korektni izčrpnosti in plastičnosti pa se seveda med branjem vseeno
nabirajo nekatera dodatna vprašanja – dokaz pač, da gre za ogovorno živo
besedilo, daleč od strokovne sterilnosti. Pravo obzorje vsega mogočega verjetno
odpira že dodatna pozornost do analogije med slovenskim družbenim ter
literarnim razvojem tistega časa.
Jezik in slovstvo, letnik 58 (2013), št. 1–2
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Reč bi se dalo začeti kar pri Levstiku in njegovem vztrajnem zavračanju
meščanjenja (»gospodenja«) slovenske mimetične literature, to je pripovedništva
in dramatike. Ker da, po njegovem, svoje »gospode« sploh nimamo (vsa je
potujčena), tudi nimamo »gosposkega« jezika; torej je mogoča samo mimezis
kmečkega sveta. V pripovedi in na odru se lahko dovolj prepričljivo in
verjemljivo prikazuje le »širokopleči kmet« – pač kot slovenski nadomestek
za »buržuja«, kakršnega so v sredo literarne pozornosti pripeljale sodobne
književnosti. Svojemu prijatelju Jurčiču je (Levstik) dopovedoval, naj se ne trudi
jemati, kjer nič ni, to je iz jezika meščanske gospode; saj tega jezika nimamo –
ker pač nimamo gospode, ki bi ga govorila. Slovenski roman naj bi bil prav zaradi
tega jezikovnega primanjkljaja skoraj nemogoč, njegova mimetičnost naj bi bila
še posebej v premi oziroma izrecni govorici neprepričljiva in celo spakljiva,
nenaravna. Kako se je Jurčič na takšne nauke odzival, je vsaj deloma znano; med
drugim tudi tako, da je vseeno napisal osem pripovedi z izrecno opredelitvijo,
da gre za »roman«. V vseh po vrsti so Levstiku tako ljube kmečke osebe zelo
obrobno, pogosto komično slikovito gradivo in nič več; z vidika pripovedne
strukture služijo kvečjemu retardiranju zgodbe ter oddihovanju bralca – in pa
seveda vzpostavljanju vtisa, da grajske gospice in (pol)gospodiči (zvečine gre
zanje) ne obstajajo le v izmišljenih fabulah, temveč da ob njihove noge in
romantične zgodbe buta precej surovo in revno realno življenje. Jurčič je na tihem,
včasih pa celo na glas, vedel, da je naslednji korak v moderniziranju oziroma
evropizaciji slovenske literature prav njeno pogospodenje, pomeščanjenje. Na
vseh ravneh: tudi če ni gosposkega jezika, ga je bilo treba za potrebe mimetičnosti
romana/novele/drame/tragedije ustvariti, in to kar v literaturi. Enako je deloval
v politiki – kot urednik Slovenskega naroda; slišati je nenavadno, toda postal je
prvoborec mlade slovenske buržoazije (za takšnega ga je označil že Cankar, kar
pa je ostalo nekako premolčano). Osrednje osebe njegovih »izvirnih« romanov so
deviško čisti in s tem hvale vredni povzpetniki; kar jih drži v območju romantike,
pa je predvsem erotika kot naravna posrednica njihovega družbenega vzpenjanja
oziroma socialne levitve. Jurčič jih vztrajno ponuja kot rešitev in perspektivo za
slovensko prihodnost.
Na drugi strani je treba upoštevati precej banalno dejstvo, da je bilo skoraj vse
slovensko meščanstvo 19. stoletja v prvem kolenu kmečkega rojstva. Kersnik je
bil eden izjemno redkih literatov, če ne takrat edini, ki se je rodil pod gosposko
streho, in to staršem, ki so bili že v svojem kolenu ne-kmečki, kaj šele proletarski.
Celo več: po obeh straneh so se lahko ponašali vsaj s polaristokratskimi predniki –
po očetovi so izvirali iz ljubljanske intelektualne elite (ne pretirano daleč nazaj,
a vendarle), po materini so bili pl. Höfferni, ki so svoj zenit dosegli že v času
operozov; s sicer malo oddaljenejšimi rodovnimi vejami pa so vsaj imensko
segli celo v bližino Barage in Čopa – Irenejeva sestra Antonija, ob kateri se je
sčasoma nabrala nenavadna, celo malce temna zgodba, je po smrti moža Feliksa
pl. Höfferna veljala do Čopove nesrečne smrti za njegovo zaročenko.
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Kakorkoli že – Kersnikov rojstni dom je bila graščina, starši ustaljeno gosposki
ljudje z dovolj močno narodno zavestjo (vsaj oče); ljubljanska dijaška in študentska
mladina je hodila dolga leta k njim ob nedeljah in praznikih žurirat, vedelo se je,
da so se tam ženili – Brdo je bil pač kraj relativnega izobilja in zavetnosti. In ob
tem seveda spontanega slovenskega idioma, ki se je bržkone sproti samoposebno
oblikoval (malo podobno kot v Terpinčevem salonu na ljubljanskem Mestnem
trgu, kamor je mogočni in pridobitni gospod na redne družabnosti vabil vse
takratno gosposko ali vsaj pol gosposko slovensko ljubljanstvo od dijakov dalje).
Jurčič si je za potrebe romana takšno gospostvo izmišljeval, z jezikovno etiketo
vred, osem let mlajši Janko Kersnik ga je živel kot samoumevno realnost. Prav
lahko si je misliti, kako so Jurčičeve imaginacijske »izmišljotine« delovale na
Kersnika: ne samo ko je začel pisati svoj prvi roman Na Žerinjah, v katerega
je prenesel, kot se ve, marsikateri obrazec iz Jurčičevega romanopisja, temveč
tudi pri oblikovanju kulturnega ambienta na Brdu. Oba še danes slovita kot
skrajno uglašena pripovedniška dvojica. Tudi Kersnikovo uspešno nadaljevanje
Rokovnjačev gre sem: Kersnik je prijatelja precej časa sistematično vodil po
krajih okrog Črnega grabna, mu pripovedoval anekdote o ljudeh tam, skupaj
sta razglabljala o poudarkih, zapletih in vsem drugem v morebitnem romanu,
oba pa je vodila ista misel, da mora na nič koliko barvitem (lumpen)kmečkem
(rokovnjaškem) ozadju biti vidna predvsem zgodba slovenskega gosposkega
izrinjenca – ta naj bi morala biti po vseh znanih zapovedih za roman »nosilna«.
Kersniku še ni bilo čisto trideset let, ko je Jurčič umrl, in je moral iz prijateljstva
do Levca sam prevzeti izdelavo romana do konca.
Brez otipljivih dokumentov se ob tem bralec lahko sprašuje: Ali ni Nande pl.
Basaj, inženir po izobrazbi, problematični prototip slovenskega meščanskega
prednika, dal Kersniku dodatno misliti tudi o tem, da povsem čistih (ali tudi čisto
umazanih) ljudi na tem svetu ni, niti med Slovenci ne? Jurčič je le malo prej nekaj
takega skušal dopovedati v kratkem (najkrajšem svojem) romanu Med dvema
stoloma z računarsko pokvarjenim Nikljem Kolodejem. Na koncu ga je kaznoval,
pustil ga je obsedeti na tleh, »med dvema stoloma« – ženitnima partijama – za
vzgojno svarilo, ker je delal sramoto novemu, mlademu slovensko narodnemu
rodu. Kersnika pa je že kot notarja življenjska izkušnja učila, da se zapleti v
življenju zlepa ne končujejo vzgojno čisto, da so peripetije veliko bolj blatne in
surove in da nosi prav vsakdo v sebi ob vsej uglajenosti še manj čedne reči. Ali se
ni, takšno vprašanje se zastavlja, prav takrat začela jurčičevska mladoslovenska
romantika, polna aktivizma tudi v literaturi, »kontaminirati« z nečim, kar je bilo
v realni slovenski družbi zmeraj mučnejša realnost – nravna iznakaženost in
umazanija? Ko »narod« ni mogel biti več opravičilo za vse.
Nekaj časa se je Jurčičev učenec in nadaljevalec še motal po romantičnem
aktivizmu, toda rastoče socialne deformacije, ki seveda niso obstajale samo na
neslovenski strani, so ga vse bolj gnale v čisto drugačne poglede na svet; torej
niti malo ne samo literarne doktrine. Nekaj časa ga je metalo še sem in tja,
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premetaval se je med nostalgično idealnim aktivizmom ter med moralno kritičnim
agitatorstvom, dokler ni z Jaro gospodo pristal v popolni bližini naturalizma,
vsaj po tektonski strukturi pripovedi. Treba je samo pozorneje pogledati, s čim
pripovedovalec po vrsti oblikuje literarne osebe: z (bezniškim) miljejem. In prav
nobene ni med njimi, ki bi lahko bila narodno in nravno zgledna, po kateri bi
se bilo priporočeno ravnati. V tem območju se začenjajo prvi nastavki slovenske
različice naturalizma (čeprav tega Kersnik za noben denar ne bi bil pripravljen
priznati, ker se je naturalizma držal prizvok nespodobnosti; ob tem pa je umestno
opozoriti, da je Očetov greh, ki so ga sodobniki radi kazali kot dokaz njegovega
naturalizma, zelo preprosta vzgojna, ljudsko anekdotična pripoved, daleč od
takrat moderne literarne, recimo naturalistične prakse).
Takšna je pač ena od ob-misli pri branju Kocijanove monografije. S svojo
vsestransko zaokroženostjo pa jih spodbuja kar nekaj; in s tem ne mislim, da je to
njena najslabša lastnost. Že pogum, da vzameš spet v roke tako veliko in obsežno
témo, da jo povrhu še tako vsestransko in temeljito obdelaš, je velika odločitev,
ki je ne bi zmogel kdorkoli. Ob branju me obhaja misel, da si je z monografijo
Gregor Kocijan sam vnaprej pripravil najodličnejše voščilo.

Darka Podmenik

Inštitut za razvojne in strateške analize, Ljubljana
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OD RAZISKOVANJA
SLOVENSKIH BRALCEV DO
RAZISKOVANJA BRALNE PISMENOSTI

Glavni namen prispevka je predstaviti pionirsko delo Gregorja Kocijana pri raziskovanju slovenskih
bralcev knjige pa tudi ostalih medijev. Izpostavljamo njegovo raziskovalno vztrajnost in elan, s katerim
je spodbujal druge pri projektu Knjiga in bralci, da smo uspeli raziskavo kar trikrat ponoviti. Tako
je raziskava zajela četrtino stoletja slovenske bralne zgodovine, kar je redkost za t. i. longitudinalne
empirične raziskave pri nas. Pri pregledu vseh štirih raziskav Knjiga in bralci in tistih najnovejših, kot
sta PISA in PIRLS, se omejujemo predvsem na tiste tematike, ki so povezane z raziskovalnim delom
Gregorja Kocijana in še posebej izpostavljamo njegove izsledke proučevanja branja romaneskne
literature. Pristopi k proučevanju slovenskih bralnih navad se ponavljajo tako, da na tem področju
ni prišlo do pomembnih sprememb. Pač pa je prišlo do velikih tehnoloških sprememb na področju
posredovanja informacij in besedil. Vedno nove medijske tehnologije prinašajo občinstvu dodatne
možnosti, postavljajo ga pred nujnost usvajanja novih veščin, spreminjajo medosebne in spreminjajo
tudi družbene odnose, a razmerja med slovenskimi bralci in knjigo, kot kaže naš pregled, se niso
bistveno spremenila.
Ključne besede: Knjiga in bralci, slovenske bralne navade, roman, elektronski mediji, digitalna
pismenost, bralna pismenost

Bralci knjig na braniku pred tehnološko izpopolnjenimi množičnimi posredniki besedil
Ni dvoma, da se bodo vse bolj uveljavili zapisi besede prek različnih tehničnih
sredstev, vendar zato še ne bo odveč človekovo izročilo (ne glede na vsebino) v pisani
besedi – v knjižni obliki. Pustimo daljni prihodnosti, da snuje svoje možnosti, bližnja
pa bo nedvomno ohranila in izpopolnila najpomembnejše značilnosti prenašanja
človekove misli in besede, ki jih poznamo danes. (Kocijan 1974: 9.)
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Bralci in bralke knjig, kolikor jih uspemo zaznati z raziskavami bralnih navad,
bralne kulture in bralne pismenosti, ostajajo na braniku pred novimi načini branja,
ki jih ponujajo vedno nove in nove tehnologije skozi več kot sedem desetletij.
Med drugo svetovno vojno je radio dokazal izredno množično učinkovitost in v
petdesetih letih prejšnjega stoletja je televizija začela zmagovit pohod v domove
množičnega občinstva. Teoretiki in raziskovalci so opozarjali pred »udarom«
televizije, ki bo odvrnila bralce od branja, ne le knjig, pač pa vseh tiskanih medijev.
V ZDA, ki so bile takrat medijski in potrošniški vzor, so objavljali podatke, da
upada bralno občinstvo že od leta 1945, in to na račun porasta gledalcev televizije
(Robinson 1980). Mnenja strokovnjakov o prihodnosti tiskane besede so bila v
šestdesetih in sedemdesetih letih deljena: eni so sledili napovedim ponovnega
preporoda tiska oziroma nove »revolucije knjige« (Escarpit 1965 v Kocijan 1974: 8);
druge pa so fascinirale napovedi o koncu t. i. Gutenbergove galaksije in o prihodu
elektronske dobe (McLuhan 1962 in 1964 v Kocijan 1974). Vendar novi množični
mediji knjige niso izrinili in rezultat t. i. prve revolucije knjige so bile množične, v
mehkih platnicah tiskane knjige, ki so se širile na vse tiste knjižne trge, na katerih
je bilo po njih dovolj povpraševanja (Podmenik 1985: 107).
V osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja se je začel pohod
računalnikov, ki so se iz delovnega okolja selili tudi v domove, in takrat so se
pojavile trditve, da bodo računalniki in podobni elektronski posredovalci sporočil
nadomestili tiskane medije in knjige, pa tudi nekatere televizijske zvrsti. A učinki
računalnikov, kot vidimo danes, niso bili tako drastični, bili so celo koristni za
uporabnike tiskanih besedil. Povečali so njihovo samostojnost in kompetentnost
pri izbiri želenih vsebin, pojavile so se tudi nove, kombinirane oblike branja
sporočil, npr. tekstov na zaslonih v kombinaciji s slikovnimi, zvočnimi in drugimi
zapisi, ki so zahtevale nadgradnjo bralnih veščin. Kajti elektronska sporočila niso
več linearna, tako kot tiskana, pač pa multilinearna, ker omogočajo uporabniku
kombiniranje z nadbesedili (Grosman 2011: 133), hkrati pa omogočajo tudi
kombiniranje različnih oblik sporočanja. V novem tisočletju se govori o velikem
pomenu pridobivanja veščin za uporabo vse te sporočilne kombinatorike;
govorimo o digitalni oziroma računalniški pismenosti.1
Tiskana knjiga, »križana« z računalnikom, je dobila tehnološko sofisticirano
polsestro – elektronsko knjigo. In spet so sledile napovedi konca knjige in zatona
tiskanih medijev. Številni poznavalci so prisegali na »drugo revolucijo knjige«
(Oakeshott 1982; Janičević 1984 v Podmenik 1985: 106). Vendar elektronska
knjiga ni nadomestila tiskanih knjig kot tudi ne časopisov in drugih tiskanih
besedil.
V nadaljevanju se bomo osredotočili na raziskovanje bralnega občinstva, da na
primeru slovenskih bralcev knjig dokumentiramo njihovo »vztrajnost«. Glede
		Kako pomembna je postala veščina uporabe računalnika, kažejo zahteve delodajalcev, ki kot pogoj
za zaposlitev na večini nemanualnih delovnih mest postavljajo določeno stopnjo digitalne pismenosti kandidatov.
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na ekonomsko-tehnološke pritiske in analitične napovedi, da bodo knjiga in tudi
drugi tiskani mediji izrinjeni s prizorišča množične kulture moderne dobe, se krog
bralnega občinstva ni pomembno zožil. Rečemo lahko, da vztraja na braniku, ki
ga sporadično osvajajo vedno novi, tehnološko izpopolnjeni, občinstvu priročni
ter prikupni, množično dostopni in kupljivi, za proizvajalce in distributerje pa
dobičkonosni prenosniki besedil.
Pomen raziskave Knjiga in bralci za raziskovanje bralnih navad
Doslej se pri nas nismo kdove koliko ukvarjali z raziskovanjem razmerij med bralcem
in knjigo; lahko zasledimo le številne drobce, ki so razpršeni po najrazličnejših
študijah. (Kocijan 1974: 5.)

Profesor Kocijan je zaoral ledino na področju raziskovanja bralcev knjig na
Slovenskem z raziskavo v letu 1973, objavljeno v knjigi Knjiga in bralci (Kocijan
1974).2 Raziskava je z anketo na reprezentativnem vzorcu slovenskih radijskih
naročnikov zajela naslednja področja bralnih navad Slovencev in Slovenk: branje
knjig in prosti čas; pogostost branja s poudarkom na knjižnih zvrsteh; razlogi in
motiviranost za branje; bralne preference in izbira; preskrba s knjigami – izposoja
in nakup ter informiranost o knjigah. Kocijan ugotavlja, da v tistih letih potreba
po knjigi še ni bila dovolj razvita (1974: 42). Pokazalo pa se je, »da na potrebo
po branju pomembno vpliva izobrazbena raven in da ima šola dokajšen delež pri
zbujanju in rasti potrebe« po branju, odločilno pa vpliva tudi družinsko okolje.
Na razvoj potrebe po branju knjige pomembno vpliva dostopnost knjig, ki pa ni
zadovoljiva, ne s strani izposojevalcev ne prodajalcev. Raziskava je pokazala, da
knjige ni mogoče nadomestiti z novimi mediji in da je le-ti ne ogrožajo (1974: 43).
Znamenitost raziskave Knjiga in bralci je v tem, da se je še trikrat ponovila, in to
v letu 1979 (Kocijan in Žnideršič 1980), leta 1984 (Kocijan, Podmenik, Rupel in
Žnideršič 1985) in ob koncu prejšnjega stoletja (Žnideršič, Podmenik in Kocijan
1999). V Sloveniji nam je le redko uspelo izvesti longitudinalno raziskovanje, tj.
ponavljanje določene raziskave v časovnih intervalih, ki daje zelo pomembne in
preverljive izsledke. Gregorju Kocijanu gre zahvala za začetek tega raziskovanja
in za osebno vztrajnost ter spodbudo drugih, ki smo se vključili kasneje, in ne
nazadnje, za raziskovalne dosežke, ki jih je dalo takšno dolgoročno raziskovanje
slovenskih bralcev.
Nadaljevanja raziskave Knjige in bralci verjetno ne bo. Razmahnilo se je
raziskovanje bralne pismenosti v povezavi z drugimi oblikami pismenosti
(splošno, matematično, računalniško, naravoslovno). Primerjalne študije

2

V Sloveniji so do tedaj obstajale manjše in razpršene poizvedbe o branju Slovencev in Slovenk,
obsežnejša je bila le raziskava Cankarjeve založbe leta 1971/72, ki pa se je ukvarjala z ekonomskimi
problemi slovenske knjige (Kocijan 1974: 5).
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pismenosti, kot sta bili v Sloveniji in drugih evropskih državah PISA3 in PIRLS,4
so osredotočene na meddržavne primerjave izsledkov. Od leta 1997 do 2004 je
bilo v Sloveniji izvedenih šest ciljnoraziskovalnih projektov (CRP) o različnih
problemih bralne kulture.5 Čeprav so se nekatere od raziskav PISA in PIRLS
ponovile v zaporednih časovnih intervalih, pa izsledki niso primerljivi s tistimi,
ki jih je dala raziskava Knjiga in bralci. Poudarjajo namreč predvsem vlogo
izobraževalnih institucij v različnih vrstah opismenjevanja mladine in otrok.
Po vsebini je raziskavi Knjiga in bralci podobna anketna raziskava, ki jo je leta
2011 izvedlo Bralno društvo Slovenije, vendar ta raziskava ni bila izvedena na
reprezentativnem vzorcu in ne omogoča posploševanja na celotno slovensko
bralno občinstvo.6 Kljub velikemu številu raziskav v zadnjih petnajstih letih,
ki se bolj ali manj neposredno nanašajo na slovenske bralce knjig, nimamo
podatkovnih podlag za primerjavo izsledkov zadnje raziskave Knjiga in bralci IV
z novejšimi, kar je velika škoda.
Prva raziskava Knjiga in bralci (Kocijan 1974) se je v vsaki naslednji ponovitvi
širila na nova področja, ki so bila aktualna v času poteka posamezne raziskave.
Tako je druga raziskava iz leta 1980 (Kocijan in Žnideršič) poleg študije knjižnih
bralcev vključevala tudi razširjeno študijo kupcev knjig (Žnideršič 1980). Knjiga
in bralci III (Kocijan, Podmenik, Rupel, Žnideršič 1985) se je poleg študij bralcev
in kupcev knjig razširila na kratko zgodovino in razvoj bralnega občinstva na
Slovenskem, na vrednote Slovencev v povezavi z branjem knjig in leposlovja
(Rupel 1985a in 1985b) in na izposojo knjig. Zadnja, četrta Knjiga in bralci
(Žnideršič, Podmenik, Kocijan) pa je ob osnovni tematiki branja in kupovanja
knjig raziskala tudi odnos med branjem knjig in uporabo drugih medijev, vpliv
računalnikov na kupovanje knjig ter vpliv države na slovensko založništvo
(Žnideršič 1999a in 1999b). Širitev proučevanih področij na časovno aktualne
probleme se je izkazala za pomembno vsebinsko bogatitev. Za to gre pohvala
Gregorju Kocijanu, ki je urejeval tretjo monografijo, in Martinu Žnideršiču, ki je
uredil četrto monografijo Knjiga in bralci.

PISA – Program mednarodne primerjave dosežkov učencev (angl. Programme for International Student Assessment) – izsledki raziskav so pokazali nižjo raven bralne pismenosti slovenskih petnajstletnikov glede na povprečno raven vrstnikov iz drugih EU-držav (Bralna pismenost 2011: 7).
4
Mednarodna raziskava bralne pismenosti – PIRLS – preverja bralno pismenost 9–10-letnih otrok.
5
Tematike CRP-ov so bile: branje kot pomemben dejavnik učne uspešnosti; razvoj bralnih zmožnosti
z bralno značko; bralna motivacija, branje in njun pomen za kakovostno izobraževanje; pogoji za
razvoj bralne pismenosti; bralna kultura v novih založniških razmerah ter v otroški literaturi.
6
		Osrednji cilj anketne raziskave Bralnega društva je bil najti odgovore na vprašanja, kaj, koliko in
kako Slovenci beremo. V anketo je bilo vključenih 549 anketirancev: 121 moških in 424 žensk
(Grosman 2011b). Vendar za razliko od raziskave Knjiga in bralci vzorec ni bil reprezentativen, ker
je bila anketa izvedena med obiskovalci splošnih slovenskih knjižnic.
3

Od raziskovanja slovenskih bralcev do raziskovanja bralne pismenosti

23

Kaj so brali in kaj berejo Slovenci in Slovenke?
Leposlovna knjiga ostaja v ospredju zanimanja največjega števila bralcev, stanje se
na tem področju /od leta 1974 do 1999, op. D. P./ ni bistveno spremenilo. To pomeni,
da ljudje v leposlovnih knjigah iščejo zadovoljitev vrste potreb, ki jih poraja življenje.
(Kocijan 1999a: 33.)

Vse štiri raziskave Knjiga in bralci so pokazale, da Slovenci in Slovenke
najpogosteje berejo leposlovne knjige. V zadnji četrtini prejšnjega stoletja
je kar polovica Slovencev prebirala leposlovje.7 Leposlovje berejo: 1. »ker jih
branje veseli«; 2. »ker jim širi obzorje in znanje«; 3. »ker si z branjem popestrijo
življenje«; 4. »ker si z branjem širijo besedni zaklad«; 5. »ker v knjigah iščejo
odgovore na vprašanja, ki jih mučijo«8 (Kocijan 1999a: 33, 34). Avtor ugotavlja,
da se je med letoma 1979 in 1999 spremenila priljubljenost posameznih literarnih
vsebin:
Močno v ospredje (1. mesto) so se »pririnili« romani in povesti z ljubezensko vsebino
(prej 3. in 5.), in sicer na račun zgodovinskih romanov in povesti, ki so zasedli
2. mesto. Romani o drugi svetovni vojni in NOB so zdrknili na 7. (9.) mesto, prej so
bili na 2. Precejšnja sprememba je nastala pri romanih in povestih o našem sodobnem
življenju, saj so s 4. mesta v obeh prejšnjih raziskavah padli na 11.; za nekaj mest
so se navzdol pomaknili romani in povesti o sodobnem življenju v drugih deželah.
Znaten vzpon so naredile kriminalke, detektivke – od 9. (8.) na 3. (4.) mesto in
potopisi, ki so se z 11. (13.) povzpeli na 6. mesto. (Kocijan 1999a: 38, 39.)

Da prikažemo, do kakšnih detajlov so segale raziskave Knjiga in bralci, pa tudi
da dokumentiramo spremembo bralnega okusa slovenskih bralcev, povzemamo
največkrat navedena dela iz domače in svetovne literature, se pravi dela, ki so
bila slovenskim bralcem najljubša v letu 1979 in v letu 1999. Leta 1979 so bila
najpogosteje brana slovenska literarna dela: T. Svetina: Ukana; F. S. Finžgar:
Pod svobodnim soncem; M. Stražišar: Ciganka; J. Jurčič: Deseti brat; I. Tavčar:
Cvetje v jeseni; J. Sket: Miklova Zala; I. Cankar: Na klancu (Kocijan 1980: 37).
Leta 1999 pa: I. Cankar: Pohujšanje v dolini šentflorjanski; I. Tavčar: Cvetje v
jeseni in Visoška kronika; S. Grum: Dogodek v mestu Gogi; M. Kranjec: Povest o
dobrih ljudeh (Kocijan 1999: 42). Od del iz svetovne literature so bila leta 1979
najpogosteje navajana naslednja: L. N. Tolstoj: Ana Karenina; A. Wambrechtsamer:
Danes grofje celjski in nikdar več; A. Selinko: Desiree; A. Hailey: Letališče; A. S.
Golon: Angelika; H. G. Konsalik: Ognjeni cvet pozabljenih in M. Jurič - Zagorka:
Čarovnica z Griča (Kocijan 1980: 37). In leta 1999: L. N. Tolstoj: Ana Karenina
in Vojna in mir; O. Wilde: Saloma; D. Adams: Štoparski vodnik po Galaksiji;
J. Canfield in drugi: Kurja juhica za krščansko dušo; P. Coelho: Alkimist;
M. Morgan: Imenovali so jo dvoje src (Kocijan 1999a: 43, 44).
		Po izsledkih posameznih raziskav Knjiga in bralci je leta 1973 48 % vprašanih prebralo več kot tri
leposlovne knjige; leta 1979 61 %; leta 1984 45 % in leta 1998 49 %.
8
		Odgovori so razvrščeni in oštevilčeni glede na pogostost navajanja v anketi.
7
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V zadnji raziskavi smo pričakovali, da bo branje strokovnih in znanstvenih knjig
zmanjšalo priljubljenost leposlovja, vendar izsledki niso potrdili teh pričakovanj:
vsaj eno leposlovno knjigo v letu 1998 je prebralo 83 % vprašanih, strokovno
knjigo pa le 50 %; prav tako 50 % tudi po najmanj en priročnik. Najmanj eno
šolsko knjigo je prebralo 21 % vprašanih in znanstveno knjigo 15 % (Podmenik
1999a: 26). Razmerje med branjem različnih zvrsti je nekoliko drugačno, če
upoštevamo kot kriterij branja več kot tri prebrane knjige na leto; tedaj se je od
leta 1973 do 1999 povečalo branje strokovnih in znanstvenih knjig za 18 %.
Naj za primerjavo povzamemo še nekaj literarnih naslovov ter avtorjev, po katerih
je bilo največ povpraševanja med slovenskimi obiskovalci knjižnic v letu 2011.
Obiskovalci splošnih knjižnic so si najraje izposojali Partljičevo delo Hvala vam,
bogovi, za te blodnje; Ihanovo Hvalnico rešnjemu telesu in veliko povpraševali po
delih Ferija Lainščka, Evalda Flisarja in Brine Svit, Ivana Sivca, Mihe Mazzinija,
Avgusta Demšarja. Od tujega leposlovja pa po delih Arta Paasilinne, Gabriela
Garcíe Márqueza, Iana McEwana, Paula Coelha. V zvrsti strokovnih knjig je bilo
največje zanimanje izposojevalcev za Campbellovo Kitajsko študijo, Pirjevčevo
knjigo Tito in tovariši, Plattov Čudež bioidentičnih hormonov. Med priročniki pa
posebno za dela Jesperja Juula ter knjige o osebnostnem razvoju in duhovni rasti
Louise Hay, Rhonde Byrne in Alenke Rebule (Anketa BDRS, 2011).
In kaj slovenske bralce in bralke najbolj privlači v leposlovnih delih?
Na prvem mestu je napeta in razgibana zgodba; na drugem resnični življenjski
problemi, na tretjem duhovitost in zabavnost; na četrtem zanimiva zgradba pripovedi;
na petem psihološko pronicljiva označitev oseb; na šestem koristne informacije o
neznanih pojavih in vedenju in na sedmem lepote jezika. (Kocijan 1999a: 44, 45.)

Berejo zelo različna besedila domače in tuje romaneskno-povestne literature,
v ospredju izbranih beril pa so razgibano dogajanje, »fabulativno bogata dela z
vidnejšo (neo)realistično stilno usmerjenostjo, ne glede na to, ali se ukvarjajo s
sodobnim svetom, zgodovinskimi razsežnostmi ali domišljijskimi konstrukti«
(Kocijan 1998: 684). Večino slovenskih bralcev privlačijo klišeizirana, problemsko
ne pregloboka dela za ne preveč zahteven bralni okus, po čemer se ne razlikujejo
od bralcev literature drugod po svetu, vključno tistih iz zahodnoevropskih držav.
Koliko berejo slovenski bralci in bralke?
Ostajamo pri mnenju, da je nebralcev na Slovenskem kar precej preveč, tako da nas
ni mogoče prištevati med »zelo vnete bralce«, čeprav se zagotovo ne uvrščamo med
dežele in narode, ki v tem kažejo podpovprečno podobo. (Kocijan 1999b: 23.)

Podatki o pogostosti branja knjig so smiselni v primerjalnih povezavah – časovnih
in/ali mednarodnih. V raziskavi Knjiga in bralci smo upoštevali obe vrsti
primerjav in v obdobju 1973–1998 ugotovili naslednje: 1. da se deleži nebralcev
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med slovenskim bralnim občinstvom gibljejo okoli 40 % (Kocijan 1999); 2. da
se je zmanjšal delež potencialnih bralcev9 in povečal delež bralcev in 3. da je na
podlagi teh izsledkov mogoče sklepati, da so potencialni bralci knjig prestopili
v razred bralcev, kar kaže na povečanje branja knjig v zadnjih dveh desetletjih
prejšnjega stoletja (Podmenik 1999b: 10, 11). Primerjave s pogostostjo branja
knjig v drugih državah so bile le približne, kajti metodologije zajemanja podatkov
in vzorci anketiranih populacij so bili po državah zelo različni. Približne ocene
so pokazale, da so se slovenski bralci knjig uvrščali v povprečje drugih držav, za
katere so bili podatki dostopni (Kocijan 1974: 16; Kocijan in Žnideršič 1980: 66).
Izsledki anketne raziskave Bralnega društva Slovenije iz leta 2011 so pokazali,
da anketirani zelo pogosto berejo tiskana gradiva (65 % vprašanih vsak dan in
27 % vprašanih nekajkrat na teden), med katerimi prevladujejo knjige. Pri tem je
treba upoštevati, da je bila anketa izvedena med obiskovalci knjižnic, vključno s
šoloobvezno mladino. To kaže tudi podatek, da je med anketiranimi prevladovalo
branje knjig za zabavo, sledilo je branje knjig za študij in branje za pridobivanje
informacij (Anketa BDRS, 2011).10
Kakšna je prihodnost slovenskih bralcev oziroma kakšna bo bralna pismenost
Slovencev,11 o kateri je veliko govora v evropskem prostoru in na podlagi katere
je bilo v Sloveniji izpeljanih več vrst učnih izboljšav, ni mogoče prerokovati.
Izsledki evropskih raziskav PISA in PIRLS ne kažejo najbolje, ker se je slovenski
podmladek po svoji bralni pismenosti uvrstil pod evropsko povprečje. Raziskava
PISA 2009 je na vzorcu slovenskih 15-letnikov pokazala, da so bili njihovi bralni
dosežki podpovprečni (483 točk od 490,5 točke povprečja ostalih vključenih
držav) in tudi raziskava PIRLS na vzorcu slovenskih četrtošolcev – ti so bili za
11,3 točke pod povprečjem držav Evropske unije – 27 (Ivšek 2011: 52).
Knjiga, televizija in računalnik – konkurenčnost ali dopolnjevanje?
Vedno znova si postavljamo vprašanje o usodi knjige, ki naj bi ji tako sedanjost kot
prihodnost ne bili naklonjeni. Vendar vse kaže, da so napačne trditve, da se je pomen
knjige zmanjšal in da bi bila bistveno ogrožena od drugih medijev, zlasti elektronskih.
(Kocijan 1998: 679.)
		»Potencialni bralci« so tisti, ki izjavljajo, da so prebrali 1–3 knjige v zadnjem letu, to pa zato, ker so
popisi navedenih prebranih knjižnih del pokazali, da anketirani pogosto izjavijo, da so prebrali eno
ali dve knjigi, ker se sramujejo izjaviti, da niso prebrali nobene. »Bralci« so tisti, ki preberejo 4–10
knjig letno; »dobri bralci« 11–12 knjig in »redni bralci« nad 20 knjig (Podmenik 1999: 10–12).
10
Želeli smo pridobiti podrobnejše informacije o izvedeni anketi, a so nam v Bralnem društvu napisali,
da je bila anketa izvedena le za potrebe strokovnega posvetovanja in anketni rezultati še niso bili
objavljeni, razen v dnevnem tisku in na internetnih straneh (Grosman 2011b).
11
»Pismenost je trajno razvijajoča se zmožnost posameznikov, da uporabljajo družbeno dogovorjene
sisteme simbolov za sprejemanje, razumevanje, tvorjenje in uporabo besedil za življenje v družini,
šoli, na delovnem mestu in v družbi« (Komisija za razvoj pismenosti, Nacionalna strategija za razvoj
pismenosti, december 2005, Osnovna šola Braslovče: Projekti, splet).
9
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Bralci in nebralci se razlikujejo tudi po tem, kako pogosto gledajo televizijo:
»Bralci knjig zagotovo delajo oboje: berejo knjige in gledajo televizijo, medtem
ko nebralci knjig ne berejo knjig, gledajo pa televizijo« (Kocijan 1999b: 25).
Na prelomu tisočletja, ko je bila izvedena zadnja raziskava Knjiga in bralci,
novi elektronski mediji še niso bili tako množični kot televizija – leta 1998 je
računalnik uporabljala le slaba tretjina polnoletnih Slovencev, televizijo pa je
gledalo 99 %. Glede na skupine bralcev, opisane v predhodnem poglavju, je
obstajala pozitivna povezava med uporabo računalnika in pogostostjo branja
knjig: v skupini »rednih bralcev« je bilo pomembno več uporabnikov računalnika
kot med »bralci« in »potencialnimi bralci«. Med pogostostjo gledanja televizije
in pogostostjo branja knjig pa je bila povezava negativna – pri najbolj navdušenih
gledalcih televizije (več kot 22 ur na teden) je bilo najmanj »dobrih« in »rednih«
bralcev, kot tudi »bralcev« (Podmenik 1999c).
Sklepamo lahko, da se uporaba računalnika in branje knjig dopolnjujeta, kar
pa dosledno ne velja za branje knjig in gledanje televizije. Tisti, ki pogosto
oziroma redno berejo knjige, ne gledajo pogosto televizije in nimajo o televiziji
najboljšega mnenja. V raziskavi Knjiga in bralci IV smo povprašali t. i. redne
bralce, kaj menijo o primerjavi obeh, in povedali so, da je knjiga boljši medij kot
televizija, tako glede na tehnično posredovanje kot glede na doživljanje vsebin.
Naj navedeno nekatere od argumentacij: Branje knjige je bolj natančno /.../.
V knjigi je vse bolj podrobno opisano, lažje si vse predstavljaš /.../. Televizija
je bolj površna, branje pušča večji vtis /.../. Sam si režiser in lahko opaziš čisto
drugačne podrobnosti, kot ti jih prikazujejo TV-filmi /.../. TV je določljiva, knjiga
pa daje prosto pot domišljiji /.../. Branje me sprošča, TV pa ne /.../. Knjiga mi
daje notranje zadovoljstvo /.../. Pri branju so čustva močnejša, knjiga ustvarja
občutke, ki jih TV ne more dati /.../. Knjiga je duhovna hrana /.../. Za branje je
potreben lasten trud /.../. Branje je užitek (Podmenik 1999c: 56, 57).
Po uporabi elektronske knjige v raziskavi Knjiga in bralci nismo povprašali, so
pa to storili v anketi Bralnega društva Slovenije leta 2011. Odgovori so pokazali,
da elektronska knjiga ne zanima treh četrtin vprašanih obiskovalcev splošnih
knjižnic. Ostalo elektronsko gradivo pa anketirani uporabljajo relativno pogosto,
povprečno nekajkrat na teden. Od motivov za uporabo tega gradiva sta na prvem
mestu zabava in sprostitev; na drugem mestu je iskanje informacij in na tretjem
sta študij in učenje (Anketa BDRS, 2011). Ko anketirani primerjajo elektronske
s tiskanimi mediji, dajejo prednost slednjim. Le v primeru iskanja informacij in
vzdrževanja socialnega omrežja imajo prednost elektronski mediji (prav tam,
izjava Sonje Pečjak).
Na podlagi izsledkov zadnjih raziskav Knjiga in bralci kot tudi drugih novejših
raziskav in študij je mogoče sklepati, da se bralna in računalniška pismenost
dopolnjujeta in nadgrajujeta. To ugotavljajo tudi študije doživljanja in psihološko-kognitivnih procesov bralcev knjig in elektronskih besedil. Digitalna tehnologija
spreminja razmerja med uporabo jezika, slikovnimi predstavami in zvokom, »novo
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elektronsko besedilo/nadbesedilo ustvarja nove pogoje za doživljanje pomena
in podatkov ter terja nove načine bralčeve integracije z digitalnim besedilom«
(Grosman 2011: 134). Na podlagi tehnoloških novosti v posredovanju besedil in
raznovrstnosti novih odzivov bralcev, ki jih nekateri avtorji imenujejo zaslonski
bralci, so se v zadnjih dveh desetletjih razvila nova področja proučevanja zvrsti
elektronske literature (Grosman 2011: 133). Vendar ima bralčeva interakcija z
elektronsko literaturo kar nekaj skupnih lastnosti z branjem tiskanih literarnih
del, npr. obe vrsti branja temeljita na »pripravljenosti in sposobnosti bralcev,
da izberejo tiste aspekte svojih življenjskih izkušenj, ki jih lahko relevantno
povežejo z branim besedilom« (Grosman 2011: 212). Obe vrsti branja sta oblika
soustvarjanja brane vsebine oziroma bralec je v obeh primerih soavtor zgodbe,
h kateri prispeva s svojo domišljijo, z življenjskimi izkušnjami, s psihološko-kognitivnimi osebnimi lastnostmi in sposobnostmi, pa tudi z znanjem in iz
otroštva pridobljenimi bralnimi veščinami. In glede bralnih veščin se tudi avtorji,
ki vidijo predvsem pozitivne lastnosti in posledice branja digitalnih besedil,
strinjajo, da je veščost branja tiskanih besedil podmena branju digitalnih besedil.
Ker se tradicionalna bralna pismenost in nova digitalna pismenost dopolnjujeta,12
do njiju ne smemo pristopati izločevalno, temveč si moramo prizadevati za
opismenjevanje mladih, odraslih in starejših na področjih vseh obstoječih vrst in
oblik t. i. pismenosti. Na to moralno obligacijo nas je opomnil Gregor Kocijan že
daljnega leta 1974 (Kocijan 1974: 9).
Viri
Kocijan, Gregor, 1974: Knjiga in bralci. Ljubljana: Raziskovalni center za samoupravljanje,
Kulturna skupnost Slovenije.
Kocijan, Gregor, 1980: Bralci knjig. Kocijan, Gregor, in Žnideršič, Martin: Knjiga in
bralci II. Ljubljana: Raziskovalni center za samoupravljanje, Kulturna skupnost Slovenije,
Splošno združenje grafične, grafično predelovalne in založniške dejavnosti ter knjigotrštva
Slovenije: 28–55.
Kocijan, Gregor, 1998: Bralci romaneskne proze na Slovenskem od 1973 do 1998: Sprehod
skozi 25-letno raziskovanje knjige in bralcev. Slovenski roman. Ljubljana: FF (Obdobja
21). 677–684.
Kocijan, Gregor, 1999a: Bralci leposlovja. Martin Žnideršič, Darka Podmenik in Gregor
Kocijan, Knjiga in bralci IV. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo
(BiblioThecaria 5). 33–45.
Kocijan, Gregor, 1999b: Nebralci. Martin Žnideršič, Darka Podmenik in Gregor
Kocijan, Knjiga in bralci IV. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo
(BiblioThecaria 5). 23–25.
Kocijan, Gregor, Darka Podmenik, Dimitrij Rupel in Martin Žnideršič, 1985: Knjiga in
bralci III. Ljubljana: Kulturna skupnost Slovenije, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
sociologijo, politične vede in novinarstvo – Raziskovalni inštitut.
		»V prihodnosti bodo vsi bralci potrebovali tako zmožnost tradicionalnega/literarnega branja besedil na
papirnatih nosilcih kot tudi digitalno pismenost za branje elektronskih besedil« (Grosman 2011: 139).

12

28

Darka Podmenik

Literatura
Anketa BDRS, 2011: Nakup knjige enkrat do dvakrat na leto, uporaba e-knjige skromna. MMC
RTV SLO. 8. sept. <http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/nakup-knjige-enkrat-do-dvakratna-leto-uporaba-e-knjige-skromna/265832 in:http://www.brezcenzure.si/si/articles/details/
424/Slovenci+bralno+nepismeni?+Kako+zelo?>. (Dostop 4. 1. 2013.)
Bralna pismenost v Sloveniji in Evropi: Zbornik konference. Brdo: Zavod RS za šolstvo,
Ministrstvo RS za šolstvo in šport, 2011. <http://www.zrss.si/bralnapismenost/files/
ZBORNIK_BRALNA_PISMENOST_2011.pdf>. (Dostop 4. 1. 2013.)
Grosman, Meta, 2011: Raziskovalni pogledi na branje. Bralna pismenost v Sloveniji in
Evropi: Zbornik konference. Brdo: ZRSŠ. 131–145.
Grosman, Meta, 2011b: Poročilo o strokovnem posvetovanju Bralnega društva Slovenije
2011. Bralno društvo Slovenije. <http://www.bralno-drustvo.si/2011/12/19/96/>. (Dostop
4. 1. 2013.)
Ivšek, Milena, 2011: Položaj Slovenije v študiji Eurydice. Bralna pismenost v Sloveniji in
Evropi: Zbornik konference. Brdo: ZRSŠ. 49–57.
Podmenik, Darka, 1985: Vloga knjige v množični kulturi: Magistrska naloga. Ljubljana:
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo.
Podmenik, Darka, 1986: Družbenoekonomski položaj slovenske knjige: Nekateri teoretični
in razvojni problemi knjige in mednarodne primerjave. Ljubljana: RI FSPN.
Podmenik, Darka, 1999a: Bralci različnih knjižnih zvrsti. Martin Žnideršič, Darka
Podmenik in Gregor Kocijan, Knjiga in bralci IV. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek
za bibliotekarstvo (BiblioThecaria 5). 26–32.
Podmenik, Darka, 1999b: Socialna sestava bralcev. Martin Žnideršič, Darka Podmenik
in Gregor Kocijan, Knjiga in bralci IV. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za
bibliotekarstvo (BiblioThecaria 5). 10–22.
Podmenik, Darka, 1999c: Branje knjig in drugi mediji. Martin Žnideršič, Darka Podmenik
in Gregor Kocijan, Knjiga in bralci IV. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za
bibliotekarstvo (BiblioThecaria 5). 46–59.
Robinson, John P., 1980: The Changing Reading Habbits of the American Public. Journal
of Communication 3/1. 141–152.
Rojko, Tisa, 2011: Slovenci bralno nepismeni? Kako zelo? BrezCenzure.si. 9. 12. <http://
www.brezcenzure.si/si/articles/details/424/Slovenci+bralno+nepismeni?+Kako+zelo?>.
(Dostop 4. 1. 2013.)
Rupel, Dimitrij, 1985a: Branje knjig in vrednote. Gregor Kocijan, Darka Podmenik,
Dimitrij Rupel in Martin Žnideršič, Knjiga in bralci III. Ljubljana: Kulturna skupnost
Slovenije, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo –
Raziskovalni inštitut. 25–42.
Rupel, Dimitrij, 1985b: Realnost dela in realnost (literarnih) del. Gregor Kocijan, Darka
Podmenik, Dimitrij Rupel in Martin Žnideršič, Knjiga in bralci III. Ljubljana: Kulturna
skupnost Slovenije, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za sociologijo, politične vede in
novinarstvo – Raziskovalni inštitut. 84–97.

Od raziskovanja slovenskih bralcev do raziskovanja bralne pismenosti

29

Žnideršič, Martin, 1980: Kupovanje knjig. Gregor Kocijan in Martin Žnideršič, Knjiga in
bralci II. Ljubljana: Raziskovalni center za samoupravljanje, Kulturna skupnost Slovenije,
Splošno združenje grafične, grafično predelovalne in založniške dejavnosti ter knjigotrštva
Slovenije. 45–55.
Žnideršič, Martin, 1999a: Kupovanje knjig in raba računalnikov. Martin Žnideršič, Darka
Podmenik in Gregor Kocijan, Knjiga in bralci IV. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek
za bibliotekarstvo (BiblioThecaria 5). 87–90.
Žnideršič, Martin, 1999b: Vpliv države na slovensko založništvo. Martin Žnideršič, Darka
Podmenik in Gregor Kocijan, Knjiga in bralci IV. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek
za bibliotekarstvo (BiblioThecaria 5). 115–147.
Žnideršič, Martin, Darka Podmenik in Gregor Kocijan, 1999: Knjiga in bralci IV.
Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo (BiblioThecaria 5).

Urška Perenič

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta

UDK 821.163.6–32.09:929Kocijan G.

KOCIJANOVE
EMPIRIČNE OBRAVNAVE
LITERATURE IN PREIZKUS
MODELA INVARIANTNIH
KRATKOPROZNIH ZNAČILNOSTI

Avtorica predstavi glavne empirične obravnave kratke proze Gregorja Kocijana. Empiričnost pristopa
prepoznava predvsem v Kocijanovi težnji po popolnem zajemu podatkov in v organizaciji gradiva,
ki na eni strani privzema obliko izčrpne bibliografije in na drugi strani splošno veljavnega modela
kratkoproznih značilnosti. Ta je postavljen na preizkus ob opusu Milice S. Ostrovške.
Ključne besede: empirične obravnave, kratka proza, dolžina, invariantne značilnosti, Milica S.
Ostrovška

Moja srečevanja z Gregorjem Kocijanom so pretežno srečevanja z njegovimi
obravnavami slovenske kratke pripovedne proze od sredine 19. stoletja (Erjavec,
Jurčič, Jenko, Kersnik, Levstik, Mencinger, Tavčar, Trdina idr.) ter v razdobju
med koncem prve in začetkom druge svetovne vojne. V mislih imam zlasti knjigo
Kratka pripovedna proza od Trdine do Kersnika (1983) in svežo monografijo z
naslovom Slovenska kratka proza 1919–1929 (2012). Seveda je Kocijan razprave
o kratki prozi vzporedno objavljal v strokovnem tisku; še največ v prejšnjem
desetletju v Slavistični reviji.
Njegovo raziskovanje v glavnem poteka empirično, zaradi česar mi je bil vselej
blizu,1 čeprav sem o njegovi metodologiji prvič resneje premišljala prav ob pisanju
tegale prispevka. Kratka proza, ki pomeni »skupinsko vrstno oznako« (Kocijan
		Kocijanovo delo Knjiga in bralci sem navedla v historiatu empiričnih in sistemskih pristopov k
literaturi v svoji knjigi (2010) in nanj opozorila v posebni skupini empiričnih obravnav literature v
razpravi o slovenski empirični literarni znanosti, napisani za Slavistično revijo (2013).

1

Jezik in slovstvo, letnik 58 (2013), št. 1–2
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1983: 36), je opredeljena predvsem na podlagi oblikovno-formalističnega kriterija
dolžine; dolžina kratkih pripovedi, ki so ujete med sredino 19. in sredino 20.
stoletja, se giba med ok. 1000 in 8000 besedami (Kocijan 2012: 12; 1983). Zakaj
je dolžina glavni kriterij za opredeljevanje kratke proze, je dobro utemeljeno z
argumenti, da ustvarjalci svojih sestavkov pogosto niso opremljali z vrstnožanrskimi oznakami, da so jih z njimi opremljali nedosledno oz. variantno,2 kar
kaže tako na neutrjenost oznak kakor na njihove različne predstave o njih, in da
se v obravnavanem obdobju, ki zaobsega približno sto let, pojavi med 30 in 100
različnih, praktično nezapomnljivih kratkoproznih poimenovanj (Kocijan 2012:
13–14). Vendar dolžina še zdaleč ni edini kriterij. Po eni strani tvori ozadje,
na katerem se nato pojasnjujejo razne sestavine pripovednega besedila, ki so
dogajanje (soodvisnost zasnove, prikaza in oblikovanja dogajanja ter dolžine),
književne osebe (izbira, oblikovanje), dogajalni prostor (izgradnja, opis),
pripovedni postopki itd. Kocijan ugotavlja, da dolžina pomembno narekuje izbiro
narativnih prvin in da je z njimi v dialektičnem razmerju. Po drugi strani pa je
samo izhodišče, ki mu sledi ugotavljanje še drugih (skupnih) značilnosti kratke
proze; razvrstiti jih je mogoče v morfološke, snovno-tematsko-motivne, izraznoslogovne in idejne značilnosti. Takšen pristop je dosleden in obenem prožen,
saj skuša avtor po induktivni poti in na podlagi velike količine analiziranih
besedil priti do splošnih oz. skupnih značilnosti korpusa, vendar se obenem
zaveda, da besedil ni mogoče docela uloviti v vrstne definicije in tipologije.
V tem duhu razumem njegov poudarek, da prihaja pri različnih avtorjih in v
konkretnih situacijah do preoblikovanja sicer invariantnih značilnosti kratkega
pripovedništva.
Z empiričnim pristopom povezujem tudi načelo celostnega pristopa, ki ga je
mogoče prepoznati pri Kocijanu, čeprav to pri njem ni pretirano teoretično
reflektirano. Celostnost se nanaša na težnjo po popolnem zajemu podatkov in v
organizaciji zbranega gradiva, ki največkrat privzame obliko izčrpne bibliografije.
V monografiji bomo na koncu našli praktično vse objave kratke pripovedne
proze (Kocijan 1983: 269–298). Na čelu je Trdinova narodna pripovedka Arov
in Zman, objavljena v Slovenski bčeli 1850, in na koncu popisa Kodrova povest
Mir ljudem na zemlji!, objavljena 1891 v Slovenskih večernicah. Med njima
si po kronološkem redu sledijo objave iz kulturno-literarnih revij, časopisov
in časnikov, koledarjev, almanahov, dijaškega glasila in knjižne zbirke, ki so
Slovenska čbela, Ljubljanski časnik, Zora, Koledarček slovenski, Bleiweisove
Novice, Vaje, Vodnikov spomenik, Slovenske večernice, Koledar Mohorjeve
družbe, Slovenska vila, Slavjanski jug, Slovenski narod, Besednik, Letopis Matice
slovenske, Zvon, Pomladansko cvetje, Kres, Ljubljanski zvon, Slovenec, Slovan
ter Dom in svet in jih je bilo potrebno našteti, da bi si sploh predstavljali količino
pregledanega gradiva. Po podobnih principih je Kocijan obdelal in uredil objave
kratke proze iz časa moderne in obdobja med obema vojnama; iz leta 1988 je
bibliografija slovenske kratke proze od 1892 do 1918 in iz leta 1999 bibliografija
		Oznaka obraz se lahko nanaša na besedilo, ki postavlja v središče posebneža iz kmečko-vaškega
okolja ali pa junaške osebe (Kocijan 1983: 41–43).
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kratke proze od 1919 do 1941, ki je deloma (do 1929) monografsko obdelana v
drugi uvodoma omenjeni knjigi. Podobno kakor v prvi monografiji je skušal avtor
tudi tu in na podlagi analiziranega korpusa sestaviti seznam skupnih značilnosti
kratke proze. Ponovil je stališči glede variantnosti pripovednega oblikovanja in
glede tega, da na popolnost popisa objavljenih del ni nikoli mogoče prisegati.
S tem je verjetno meril na to, da se mu je kakšna bibliografska enota pri popisu
tudi izmaknila. To sem preverila ob objavah kratke proze pisateljice Milice S.
Ostrovške,3 katere bibliografijo sem pred leti čisto mimo Kocijanove bibliografije
sestavila sama, in ugotovila, da se najina popisa njenih objav v Ženskem svetu
povsem skladata.
Pomislila sem, da bi bilo tipologijo invariantnih kratkoproznih značilnosti
zanimivo preveriti na korpusu omenjene avtorice, ki je pisala in objavljala
ravno med vojnama. Čeprav se Kocijanov seznam značilnosti, kakor ga je podal
v najnovejši knjigi, nanaša na kratko prozo iz prvega povojnega desetletja,
objave Ostrovške pa so iz drugega povojnega desetletja, sem se vseeno odločila
uresničiti prvotno zamisel. V prid temu je močno govorilo dejstvo, da imamo
vendarle opraviti z invariantami, ki se (s posameznimi spremembami) v kratki
prozi pojavljajo skozi vso njeno zgodovino4 in torej bistveno ne spreminjajo
svojih vrednosti. Zanimalo me je, koliko se njene zgodbe skladajo s splošnimi
značilnostmi kratke proze oz. koliko so podobne predhodni praksi in koliko se od
nje oddaljujejo. To bi znalo biti zanimivo tudi za morebitna poznejša vzporejanja,
saj bo Kocijan verjetno na podoben način obdelal korpus kratke pripovedne proze
30. let prejšnjega stoletja. Invariantne značilnosti, ki so v knjigi sicer zajete v
devetih točkah, je mogoče strniti takole:
– kratka proza pripoveduje o izseku iz življenja, ki je pomemben oz.
odločilen za življenjsko usodo osebe;
– v ospredju je ponavadi ena oseba (lahko dve, ki pa sta v tesni zvezi), ki
je dobro značajsko oblikovana;
– dogajanje je večidel enopramensko (oz. nerazvejano) in s sintetično
gradnjo;
– konci so bodisi odprti bodisi sklenjeni;
– načini pripovedovalčevega govora (dialog, monolog, opis, pripovedno
poročilo itd.) so sorazmerno jedrnati, kar v glavnem velja tudi za
dogajalni prostor in čas (Kocijan 2012: 9–11).

		O njej sem sploh prva pisala v razpravi za Slavistično revijo leta 2007, na katero se bom v nadaljevanju tudi nanašala in ki vsebuje celovito bibliografijo objav Ostrovške med vojnama. To je bila
tudi glavna spodbuda, da sta se Peter Scherber in Lado Kralj odločila, da bosta eno od njenih kratkih
zgodb (Lujzika mora na jug) vključila v antologijo Slovenske kratke zgodbe med koncem ene in
začetkom druge vojne (2010); ista zgodba je bila ponatisnjena dve leti pozneje v antologiji Izbor iz
krajše proze slovenskih avtoric.
4
		Kocijan do podobnih ugotovitev glede pripovednih značilnosti prihaja v analizi kratke proze
19. stoletja (Kocijan 1983: 53).
3
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Vnovična razčlenitev sestavkov Ostrovške, ki so med letoma 1934 in 1940 izhajali
v reviji Ženski svet (1923–1941), kjer je avtorica sicer objavljala članke od leta
1926, in ki smo jih presvetlili z zgornjimi parametri, je dala nekatere zanimive
rezultate. Sledili jim bomo po vrstnem redu, v katerem so že bili predstavljeni
(Perenič 2007), saj se je temeljita analiza takrat osredotočala na književne osebe,
ki pa so se znašle tudi na začetku Kocijanovega seznama invariantnih značilnosti.
V zgodbi Stara devica se dogajanje suče okrog osamljene in resignirane, vendar
hrepeneče ženske. V skladu z njenim osamljenim položajem je tudi izbira
literarnega prostora, ki je mračna soba, kar je jedrnato opisano. Prikazan je izsek
iz protagonistkinega sicer enoličnega življenja, čeprav bi težko rekli, da gre za
kak odločilen ali usoden moment. Po drugi plati pa bi odločilnost lahko povezali
s spoznanjem, ki je pri njej povezano z zavedanjem o minljivosti življenja oz.
mladosti, kar ima nato nekatere posledice za ravnanja v sedanjosti. Protagonistka
se zave, da je bila »prepridna in preponižna«, kar samo še stopnjuje njeno notranjo
stisko. S tem je povezano njeno svarilo, ki ji je v usta položeno kot nekakšen
nauk, in sicer kritizira takšno vzgojo, ki iz deklet namesto pokončnih žensk dela
služabnice. Neodvisnost žensk je tudi v tesni zvezi z ekonomsko neodvisnostjo.
Ker pa je konfliktni položaj (z naukom) samo deloma razrešen, ne bi mogli
govoriti o zaprtem, ampak kvečjemu deloma sklenjenem koncu. Težje bi tudi
govorili o strogi sintetični gradnji besedila, ki je sicer dogajalno nerazvejano –
v zgodbi res niso vzpostavljene konstelacije med glavno osebo in drugimi akterji –,
saj je uporabljen retrospektivni vložek, ki se pojavi na mestu, kjer se glavna oseba
zave nespametnosti svojih ravnanj v bližnji preteklosti.
Tegobe stvarnosti lahko za trenutek premosti ob umetnosti (poslušanje operete),
kar velja za glavno osebo v zgodbi Klavir, ki je mrka uradnica (značajsko ji je
blizu protagonistka v zgodbi Jurijevsko jutro stare Donke: Slika z juga). Nanjo
blagodejno vpliva umetniško poustvarjanje, kar nakazuje naslov in ki predstavlja
protiutež vsakdanjemu življenju. V središču zgodbe je podobno ena oseba, ki
ni prikazana v tesnih razmerjih z drugimi osebami, kar ima spet posledice za
prevladujočo enopramenskost dogajanja. Vendar je uporabljen retrospektivni
skok v preteklost oz. mladost, ki se povezuje s socialno tem(atik)o, saj izvemo,
da si zaradi revščine ni mogla privoščiti inštrumenta. Posledično konec izzveni
v grenkejših tonih, vendar ni ne srečen ne nesrečen, ampak deloma sklenjen;
preostane ji namreč poustvarjanje ob klavirju.
Umetnost ima blažilne učinke v zgodbi Drobec radosti, daj!, ki je za razliko od
prejšnjih primerov bolj prikovana na stvarnost (podobno velja za zgodbo Dva
obiska). Opazimo izbiro moškega pripovedovalca, kar bi lahko povezali z izbiro
snovi in motivov, ki so v konkretnem primeru vlačuge, izgnanci, tatovi, zgarane
ženske in otroci ulice. Vendar motivika ne prispeva k razvejanosti dogajanja,
saj naštete osebe niso v tesnejši zvezi z glavno in ji tudi niso podrejene, ampak
so bolj v funkciji sicer lapidarnega prikaza vsesplošne bede in pomanjkanja.
Podobno velja za zgodbo Vrnitev, kjer je še ena glavna oseba neizobraženka Ema,
ki je postavljena v kmečko-vaško okolje. Drugi liki so tu obrobnega pomena in
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poudarek je na vaškem kolektivu, ki se ga Ema na koncu odloči zapustiti. Če
pogledamo konce, protagonistka v prvem primeru ne samo prepozna blažilno
moč umetnosti, ampak predvsem utrjuje svoje tradicionalno poslanstvo matere.
Tudi glavne (naslovne) osebe v zgodbah Glej, dekla sem in Naša perica so
srečne v materinski vlogi. V Vrnitvi se na podoben način nakazujejo srečnejši
trenutki. Vendar bi bilo spet smiselneje govoriti o delno sklenjenem koncu, saj
gre samo za srečo, ki je ujeta v trenutke, in torej ne tudi srečen konec. Umetnost,
poustvarjalnost, materinstvo in pa odhod boljkone samo prekrivajo vsakdanjo
bedo ali šele napovedujejo možnosti za zadovoljnejše življenje.
Socialna tema je izrazita v zgodbi Lujzika mora na jug, v kateri je ena (naslovna)
glavna oseba, ki je neizobraženka oz. fizična delavka. Njena pot gre od
natakarice v Budimpešti do dekle v Srbiji in zadnje postaje v Skopju, s čimer
se pripoved zaključi. Konec ni brezpogojno srečen, vendar je spodbudno, da si
protagonistka izbojuje svoj prostor. Več epizod oz. življenjskih postaj (prav tako
se bolj menjavajo prostori) nima znatnejših posledic za zasnovo dogajanja, ki je
usmerjeno k enemu cilju.
Svojevrstna kombinacija zgornjih tipov žensk5 je osrednja oseba v zgodbi Tajno
okence male gospodinje, kar je mogoče razbrati iz naslova, saj združuje vlogo
skrbnice doma (matere, žene) in hrepeneče ženske (simbolna vrednost tajnega
okenca). Slika, ki je edina umetnina v domu, kaže na nekaj višjega, kar presega
stvarnost, vendar se gospodinja podobno kakor zgoraj naštete osebe veselo
vzdrami, ker ji je dana družinska sreča. Vseeno ne bi mogli trditi, da je zgodba
čisto sklenjena. V ženskah kljub spoznanju zakonske in družinske sreče ni nikoli
povsem zatrta želja po nečem, kar bi vsakdanjosti vsaj za trenutek dalo višji
smisel, zaradi česar tudi bolj veseli življenjski momenti mejijo na grenkobo. Ta
je večkrat socialno pogojena (gospodarsko neugodne razmere, brezposelnost,
izseljevanje, pomanjkanje, prva svetovna vojna6).
Še najbolj je dogajalno razvejana zgodba Erika, Tomo in njegova mati, kar se
kaže v zapletenejši fabuli.7 Razmerja imajo obliko trikotnika in dogajanje je bolj
kompleksno. Obsežnejši in številčnejši so tudi dialogi in opisi, razširjen je opis
dogajalnega prostora in časa, saj bralec spremlja življenjske usode skozi daljše
obdobje. Vendar je to v opusu Ostrovške prej izjema kot pravilo, kakor je v
Vprašanje, kako ženski liki lovijo ravnotežje med naprednejšim in bolj tradicionalnim poslanstvom
ženske, je bil osrednji problem v moji že omenjeni razpravi za SR (2007: 464–465), kar ni bilo
čisto korektno povzeto v antologiji Izbor iz krajše proze slovenskih avtoric v predstavitvi Milice S.
Ostrovške na strani 385; za povzetkom teze ni navedbe str. 465 iz mojega članka, kar pa pripisujem
pomoti, saj je omenjeni članek v seznamu literature na koncu knjige.
6
		Npr. v Topovskem strelu.
7
		Zanimivo je, da ima veliko dogajanja sicer zelo kratka zgodba Živci gospe Felicite, saj ima tridelno
kompozicijo (Žalostni del, Medigra, Veseli del). Na zelo majhnem prostoru ene strani se zvrsti večje
število dogodkov, ki so povezani s Felicitino odločitvijo, da zaradi zapravljivega moža zapusti dom,
kamor pa se na koncu vrne in spet zadovoljna prevzame skrb za družino. Podoben je razplet v zgodbi
O dveh, ki sta se poročila pod marelo, kjer sta dve, vendar tesneje povezani osebi.
5
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negativnem smislu izjemna glavna oseba, ki za razliko od večine žensk brez večjih
pretresov sprejme lagodno meščansko življenje. Iz tega primera je med drugim
najbolj očitno, da obravnavana besedila niso čisto v skladu s trendi med obema
vojnama, saj bi, gledano v povprečju, spadala v skupino, ki predstavlja manjši
procentualni delež kratke proze in ki se ji je število (navkljub relativno skopemu
dogajanju) besed zviševalo. Zadnja omenjena zgodba o Eriki, ki je avtoričina
predzadnja objava v Ženskem svetu (1940), je precej pridobila na dolžini.
Ob invariantnih značilnostih bi bilo dobro imeti v vidu naslednje variantne
situacije. Kratke zgodbe tematizirajo izseke iz življenja ene glavne osebe, vendar
bi bilo to značilnost v konkretnem primeru oz. pri prozi ustvarjalk mogoče
globlje povezovati z medijem objave, ki je bil namenjen različnim vrstam
tedanjega ženstva. Obenem bi težje govorili, da gre v zgodbah za zelo odločilne
oz. usodne dogodke. Odločilnost se kvečjemu nanaša na nekatere uvide glavnih
ženskih oseb, ki z oddaljenega gledišča kritično gledajo na nekatera svoja
ravnanja iz preteklosti, ki v neprijazni stvarnosti prepoznavajo pomen in vlogo
umetniške (po)ustvarjalnosti ali pa se po nekaj manjših pretresih (vnovič) zavejo
tradicionalnega poslanstva ženske, kar jih vrača v ustaljene tirnice vsakdana in
dela zadovoljnejše. O srečnem in sklenjenem koncu ni mogoče govoriti; zgodbe
so prej delno sklenjene. To je povezano z delnimi razrešitvami (notranjih)
konfliktov, ki so v bistvu vse naštete vrste uvidov. Enolinijski prikaz dogajanja je
gotovo prevladujoč, vendar ni mogoče spregledati niti posamičnih retrospektivnih
prekinitev, ki so v ožji zvezi z že omenjenimi spoznanji. V zvezi z značaji in
položaji oseb so zanimive nekatere funkcionalne izbire sicer jedrnato prikazanih
dogajalnih okolij, kakor sta npr. mračna soba ali zavrto podeželje. Prav tako ne
gre čisto izpustiti iz vida vprašanja o odnosu med izbrano tematiko in modelno
zasnovo zgodbe; naj samo namignem na izbiro moškega pripovedovalca oz.
možatejšega tipa ženske, ko je prevladujoča socialna tematika.
Viri
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VLADIMIR BARTOL
IN KOCBEKOV STRAH IN POGUM

Prispevek se ukvarja z Bartolovo kritiko Kocbekovega Strahu in poguma. S pomočjo Bartolovih
dnevniških zapiskov, ohranjenih v zapuščini, osvetljuje razloge za nastanek te kritike, njene osrednje
pomenske poudarke in odzive nanjo.
Ključne besede: slovenska književnost, Vladimir Bartol, Edvard Kocbek, Strah in pogum

1
Kocbekova novelistična zbirka Strah in pogum je bila, kot je znano, ob izidu
deležna precej grobe zavrnitve. Kritiški zapisi o njej se razen redkih izjem niso
osredotočali na estetsko presojo, temveč so jo obsojali predvsem z ideološkega
vidika. Kocbeka so ostro napadli celo nekateri člani njegove medvojne tovarišije,
ki so bili po vojni med najvidnejšimi predstavniki slovenskega političnega
življenja, in zbirka v Sloveniji ni bila deležna prav nobene naklonjene kritike.
Nekoliko drugače je bilo na Tržaškem. Vinko Beličič je v emigrantski reviji
Stvarnost novele ocenil pozitivno. Podobno velja za prvi kritiški odziv na zbirko
sploh, naklonjeno kritiko Borisa Pahorja, objavljeno v Primorskem dnevniku.
A pojavile so se tudi drugačne, negativne ocene. Če izvzamemo ponatis (in
polemiko, ki je sledila) Fajfarjevega »ljubljanskega« pamfleta v Primorskem
dnevniku, je bila taka predvsem ostra obsodba zbirke izpod peresa Dušana Furlana
v istem časopisu.
Jezik in slovstvo, letnik 58 (2013), št. 1–2
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Med tržaškimi odzivi samosvoje mesto pripada kritiki, ki jo je v tržaških
Razgledih objavil Vladimir Bartol. Njena posebnost je bila v njeni vmesni drži;
avtor je zbirko ocenjeval delno pozitivno, delno negativno, Kocbeka in njegovo
miselnost je odklanjal, obenem pa je bilo mogoče dobiti vtis, da ga skuša braniti
pred grobimi napadi zlasti v domovini, pa tudi na Tržaškem. V tem prispevku
bomo svojo pozornost posvetili prav tej kritiki. Izpostavili in komentirali bomo
nekatere njene osnovne poudarke ter s pomočjo Bartolovih dnevniških zapiskov,
ki so ohranjeni v zapuščini, osvetlili nekatera mesta iz nje in druge z njo povezane
okoliščine.
2
»Vmesnost« Bartolove kritike je bila vsaj delno bržčas posledica njegovega
osebnega značaja in življenjskega položaja, v katerem je bil v tem obdobju.
Bartola, po rodu Tržačana, ki se je po prvi svetovni vojni z družino izselil v
Jugoslavijo, je po drugi vojni nova oblast poslala za desetletje nazaj v rodni Trst,
da bi v občutljivem obdobju STO organiziral in spodbujal slovensko kulturno
življenje na Tržaškem. Vsaj v prvih povojnih letih je »doživel močno stopitev
z novo ideologijo« (14. 12. 1946) in se zavzeto identificiral z družbeno prenovo
v Jugoslaviji, obenem pa je bivanje v Trstu v njem prebudilo tudi občutke
pripadnosti drugačnemu svetu, zaznamovanemu s svetovljanstvom in širino, ki
ju je v Ljubljani pogrešal. Svoj položaj je občutil kot položaj vmesnosti, položaj
na Al Arafu, kot se je o tem večkrat izrazil v dnevnikih, oziroma položaj med
Vzhodom in Zahodom, kot se je glasil delovni naslov romana, ki ga je v tržaškem
obdobju zaman poskušal napisati. Ta »vmesnost« se je kazala na več načinov,
med drugim tudi v tem, da je kljub delu za oblasti v Sloveniji in za njene politične
cilje vendarle ohranil dobršno mero intelektualne neodvisnosti, kar je bilo morda
razlog, da so ga že kmalu po prihodu v Trst razrešili najodgovornejših funkcij.
Tako tudi ni vselej poslušno deloval po »navodilih z vrha«, čeprav so mu večkrat,
npr. ob aferi s Kocbekom, očitali, da je počel prav to.1
Kot je razbrati iz Bartolovih dnevniških zapiskov, je bil ambivalenten tudi njegov
odnos do Kocbeka. V dnevniku za leto 1947 mu je namenil naklonjene besede
in ga označil takole: »Je morda bolj oster intelekt od Vidmarja, njegov obraz
ima res nekaj ‘mefistovskega’, je tipičen idealist, avtentičen Don Kihot, raven,
istosmeren« (27. 6. 1947). Na drugih mestih, na primer v zapisku 21. 11. 1951,
pa ga je navedel med osovraženimi »/k/lerikalci (Boris Pahor /sic!/, Kocbek,
Koblar et consortes)« in prišteval (sicer upravičeno) v katoliški krog, ki ga je že
pred vojno odbijal. Med razlogi za nenaklonjenost Kocbeku malo pred izidom
		Kocbekova domneva, da je šla Bartolova kritika njegovih novel »skozi več rok, da so jo popravljali,
ji dodajali, črtali« (Kocbek 1994: 716), verjetno ne drži. Posredno to morda potrjuje tale Bartolov
dnevniški zapisek z dne 5. 5. 1952: »Vprašal sem pred nekaj dnevi Boštjana Žagarja, kaj neki sodijo
o moji kritiki Kocbeka merodajni v Ljubljani. Ni mi hotel nič kaj določnega povedati, omenil je le,
da se ne strinjajo povsem z njo in sicer zlasti ne, ko pravim, da Kocbek ni blatil nar. osv. borbe.«

1

Vladimir Bartol in Kocbekov Strah in pogum
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Strahu in poguma je utegnila biti tudi zamera, povezana z zbornikom partizanske
proze Narod se je uprl, ki ga je za 10. obletnico OF uredil France Bevk. Bartol,
ki si je po vojni močno želel svoje literarne rehabilitacije, je Bevku za zbornik
ponudil novelo Janičar, ki se je zdela Bevku »še kar zadovoljiva« (4. 3. 1951), a
sta jo, kot kaže, zavrnila recenzenta Ferdo Kozak in Kocbek. Bartola je to močno
prizadelo in recenzentoma je zameril; a ko so se nekaj mesecev pozneje začeli
vrstiti brezobzirni napadi na Kocbekovo zbirko, se je pri njem tako kot v drugih
podobnih primerih prebudil spomin na obdobje, ko je bil sam deležen vsesplošne
kritiške zavrnitve ob svojem prvencu Lopezu, in občutek solidarnosti do pisatelja,
ki je doživljal uničujočo gonjo.
Najbrž je bil prav ta občutek eden od razlogov, da se je Bartol odločil napisati
kritiko Strahu in poguma, in sicer drugačno od prevladujočih. A bile so še druge
pobude. Mednje sodita predvsem dve, glede sodbe o novelah sicer diametralno
nasprotni kritiki, ki pa sta obe bili – in to je bilo za Bartola odločilno – tržaški.
Prva med njima je bila Pahorjeva; ta je, kot je razvidno iz dnevniškega zapisa
7. 1. 1952, očitno nekoliko dregnila v Bartolovo pisateljsko samoljubje:2
Kocbekove novele so dvignile veliko prahu, ki se še vedno zmerom bolj dviga.
Najprej sem bral B. Pahorjevo oceno v »Prim. dn.«, kjer mimogrede degradira s
cinično ošabnostjo vso slovensko literaturo. Na uredništvu so me vprašali, če bi hotel
jaz odgovarjati. Jaz sem odklonil, češ, Borisa poznam, vem, da ne bere slovenske
literature, zato da se mene njegova sodba ne tiče. (Kretena so si vzgojili na prsih,
futrajo ga in naj tudi sami z njim opravijo).
Nato sem kupil Kocbekove novele in jih prebral.

Drugo neposredno, prvi v marsičem nasprotno pobudo pa je, kot je razvidno iz
dnevniškega zapiska 19. 4. 1952, pomenil Furlanov pamflet:
Ko me je /Erna Muser/ vprašala po Trstu, sem ji takoj povedal, kako neugodno je
med našimi ljudmi odjeknila ostra in surova kampanja proti Kocbeku in da je bilo
zato nujno, ker me je še indirektno s svojo oceno pozval Dušan Furlan,3 da sem
napisal jaz svoje misli o Koc. knjigi.

		Najbrž z dvema odlomkoma; v prvem Pahor piše, da je Strah in pogum »prva povojna slovenska
proza, ki po plemenitosti svojega sloga in globoki analizi sodobnih problemov presega vse, kar se je
pri nas doslej pripovednega napisalo po drugi svetovni vojski« (Kocbek 1994: 583); v drugem pa,
da gre za »prvi vzgib povojnega slovenskega slovstva iz klavrne in močvirne statičnosti ter več ali
manj papirnate apologetike« (586). Zanimivo je, da se je Bartol glede tega čutil tako osebno prizadetega, saj je sam po vojni ustvaril in objavil bore malo. Vsekakor pa je, kot je razvidno iz dnevnikov,
Pahorju povedal, da se z njegovo oceno ne strinja.
3
		Bartol je očitno imel v mislih tale odlomek iz Furlanove kritike: »/Z/a /pisanje te kritike/ sem se /…/
odločil šele, ko sem videl, da se vse do danes nobeden od naših književnikov in književnih kritikov,
ki bi bili za to bolj pripravni in poklicani od mene, še ni oglasil v tej zadevi. Na tem ozemlju se je
čul samo glas Borisa Pahorja, mislim pa, da ne bi bilo niti dobro niti pravilno, če bi ostali samo pri
njem« (Kocbek 1994: 680–681).
2
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Ta zapisek, ki med drugim jasno dokumentira Bartolov motiv, da bi pretrgal z
enostranskimi obsodbami zbirke oziroma, kot se pisatelj izrazi brez dlake na
jeziku, s surovo kampanjo in napisal uravnoteženo kritiko, je pomenljiv iz več
razlogov. Na eni strani denimo pojasnjuje, zakaj Bartol v nasprotju z večino
kritikov poudarja, »da Kocbeku ni šlo za to, da bi kakor koli zmanjšal pomen
in veličino narodnoosvobodilne borbe« (Kocbek 1994: 713), in zakaj svojo
kritiko celo sklene z besedami, da »Kocbekovo tolmačenje ni v ničemer prizadelo
veličine in teže naše osvobodilne borbe« (Kocbek 1994: 716). Na drugi strani
pa posredno daje slutiti, zakaj je bil Kocbek ob Bartolovi kritiki kljub njeni
drugačnosti razočaran. Bartol namere, da bo napisal pravično in predvsem
drugačno oceno Strahu in poguma, ni razlagal le Erni Muser, ampak mnogim
znancem v Trstu in Ljubljani.4 Kocbek si je na podlagi informacij o tem – in v
duševni stiski, v kateri je bil – od Bartola očitno obetal v celoti bolj naklonjeno
oceno. A takšna, kakršna je bila, teh njegovih pričakovanj ni izpolnila, in tako je
v dnevnik zapisal, da se je je sicer lotil »s pričakovanjem, ker so vsi prijatelji tako
govorili o njegovi nameri, toda ko sem stvar prebral, sem bil bolj nesrečen kot pri
odklonilnih ocenah« (Kocbek 1994: 716).
Nasprotno je bilo z Bartolom. Ta je bil z oceno zelo zadovoljen in je v dnevniških
zapiskih večkrat poročal o ugodnih odmevih nanjo. 14. 4. 1952 je denimo zapisal:
V Trstu je moja ocena Kocbekove knjige naletela na zelo pozitiven odziv. Nekaj dni,
preden sem odpotoval, smo šli pop. /.../ v kino /.../. Tu priteče fantek kakih 6 let
in mi zasopel in vidno po naročilu reče: »Mama je rekla, da ste napisali zelo lep
članek v ‘Razgledih’«. – To je bil, če se ne motim, Renkov fantek (mlajši) in ga je
očitno poslala Carmen, ki je pa nisem videl.5 Ožji znanci so mi za povrstjo čestitali.
O Borisu Pahorju sem slišal, da je bil užaljen, češ, da je bil isto napisal, a mu članka
niso priobčili. (Jaz ga nisem videl ali kaj določenega slišal o njem.)
V Ljubljani mi je moj Janez povedal, da pripravlja Erna Muser strahovit napad na to
oceno v »Naši ženi«. Govoril je šepetaje in bil je zelo plah, češ, naj za božjo voljo
nikomur ne povem. Borko mi je čestital, češ, da je to najboljša in najbolj pravična
ocena o Kocbeku. Kumba mi je, malce v simpatični zadregi, izrazil priznanje za moj
»pogumni članek«. Vodnik ocene ni bral, pač pa je slišal pohvalo o njem. Ravbar se
s člankom v glavnem strinja, pravi, da je v njem obilo »bartolovščine«. Ga. Kocbek
da mu je rekla, da je to »neumnost« (oz. »bedarija«), a Ravbar meni, da pač ne bo
priznala, da ima – ženo za moža. Leontina mi je navdušeno čestitala v Trstu, tu pa mi
je rekla, da so mi lahko za oceno hvaležni od Tita do Kocbeka.6

		Med drugim tudi Vilku Ukmarju in Milevi Boltar, za katera je dokumentirano, da sta se s Kocbekom
o novelah pogovarjala malo za tem, ko jima je Bartol pripovedoval svoje vtise ob branju in sta ga
celo spodbujala, naj jih zapiše (prim. Kocbek 1984a: 3266; zapisek z dne 6. 2. 1952; in Bartol, zapisek z dne 25. 1. 1952).
5
		»Fantek« je bil po vsem sodeč leta 1946 rojeni poznejši tržaški slikar in pesnik Stanislav Renko, sin
urednika Primorskega dnevnika Ivana Renka in Carmen Ferluga.
6
		V tem odstavku zgolj z imenom ali priimkom omenjene osebe so: Janez – Janez Žagar; Borko –
Božidar Borko; Kumba – Filip Kumbatovič Kalan; Vodnik – Anton Vodnik; Ravbar – Miran
(Miroslav) Ravbar; Leontina – Leontina Skrbinšek (Tina Leon).
4
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Bartol je v dnevnikih pisal še o tem, kako so mu za »pogumno« oziroma
»kulturno« kritiko čestitali nekateri drugi, na primer Vida Taufer in Matej Bor,7
posebej natančno pa je dokumentiral odziv Josipa Vidmarja. Takole je popisal
pogovor z njim v dnevniškem zapisku 7. 6. 1952:
Vidmar /.../ nato pove, da je zdaj »ponovno« prebral mojo kritiko o Kocbeku. Da
se mu zdi čudovita. »Genialno« da je opažanje, ko pokažem, kako Kocbek počasi
spelje čitatelja na drugo ravnino. Da je govoril o tej kritiki z Ziherlom, ki da mu ni
všeč moja »psihoanaliza«. A njemu, Vidmarju, da se zdi »genialno« točna definicija
Kocbeka kot femininega tipa, češ, kaj da »psihoanaliza« Ziherla moti. Jaz omenim,
da nisem pri Kocbeku prav nič uporabljal psihoanalize, da bi do istih ugotovitev
prišel vsak sodoben psihiater /.../
Vidmar mi je rekel, da se z vsem strinja, kar sem napisal o Kocbeku in da je bila to
daleko najboljša ocena o Kocbekovih novelah. Da se strinja tudi z mojimi opravičili
glede Kocbekovih intencij, da namreč ni mislil žaliti narodno osvobodilne borbe.
Samo to pogreša, da bi bil v zaključku strnil in odločno skupaj povzel vse rezultate
svojih analiz.

Bartol je bil pohvale vesel in je ni dodatno komentiral, čeprav je dobro poznal
Vidmarjevo vlogo v aferi Kocbek in je o njej govoril z več sogovorniki. 14. 4. 1952
je denimo zapisal, da mu je
Ravbar rekel, da je razočaran nad njim /Vidmarjem/, češ da mu je ga. Kocbek
povedala, da je novele prebral, sam nasvetoval, naj da najboljšo »Ogenj« med
partizansko prozo, o drugih predlagal neke malenkostne spremembe. Tit /Vidmar/
da je bil mnenja, da bi moral določneje prikazati Katarinino krivdo, a Jozula,8 ki je
dobro premislil, je dejal, da je bolje, da ostane taka, kot je. – Mislim, da takrat še ni
bil tako oster kurz, R. mu zameri, da je potem tudi on udaril po Kocbeku.

O tem se je pogovarjal tudi z drugimi, kot priča denimo zapisek z dne 19. 4. 1952,
ki govori o obiskih pri Izidorju Cankarju in Jožetu Zemljaku:
Prišla sva /s Cankarjem/ tudi na Kocbeka – moje ocene ni bral – in me je opozoril, da
je Vidmar novele prej bral in da je nefair, da je potem tako pisal.
Bil sem pred nekaj dnevi tu pri Zemljaku, ki je tudi rekel, da se mu zdi grdo, da je
Vidmar novele prej bral, nasvetoval popravke, ki jih je Kocbek izvršil, ter ga potem
v oceni raztrgal.

Očitno pa Bartol temu ni pripisoval prevelikega pomena, saj si je Vidmarjevo
ravnanje že razjasnil po svoje. To kaže zapisek z dne 19. 3. 1952:
		V zapisku 19. 4. 1952 Bartol poroča takole: »Bor pa, na proslavi 85 letnice Etbina Kristana in 65 letnice Pavla Golije, je prisedel pozneje k meni in rekel: ‘Nisem imel miru in sem moral priti k tebi, da
ti povem, da si naredil zelo kulturno dejanje s svojo kritiko o Kocbeku. Kar nemiren sem bil ves čas,
ko sem te gledal, pa ti še nisem prišel povedat, da sem bil tvoje kulturne kritike zares vesel. Bravo,
Bartol.’« Morda je imel Bor glede afere s Kocbekom nekoliko slabo vest; prim. Kocbekov dnevniški
zapisek z 12. 2. 1952 (Kocbek 1984b: 3430).
8
		Vzdevek, ki ga je Josipu Vidmarju nadela Lili Novy.
7
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Žarko me je pred kakimi dvemi tedni /.../ vprašal, če kaj vem, ali je Vidm. res prebral
Kocbekove novele, preden so izšle, in da mu je takrat rekel, da so v redu, le nekaj
manjših izprememb da mu je nasvetoval. Odgovoril sem izbegavajoče, da so menda
zamenjali Jožeta s Cirilom, ki je urednik oz. direktor DZS, da se mi zdi, da mi je
rekel, da je prebral eno ali dve in da mu je nasvetoval izpremembe. Ne spominjam
se natančno, ali mi je V. rekel, da je prebral vse. Osebno se mi zdi verjetno, da je
Kocbek dal novele brati Vidm., preden so šle v tisk, kot mu je dal »Tovarišijo«, ki se
sicer resda V. neposredno tiče. V Ljublj. mi jih je potem več z ogorčenjem zatrjevalo,
da je V. bral novele, jih odobril, a potem, očitno na pritisk oz. iz strahu, skritiziral.
Mislim, da je utegnila biti stvar taka: Kocbek je dal novele brat Vidm., kot jih je dal
Izid. Cankarju. Ta mi je povedal, da se mu zde neznansko konfuzne, zmedene in še
kaj več. To da je K. tudi povedal. Vidmar je tudi utegnil novele kritizirati, rekel je, naj
izpremeni to in ono, a proti izidu knjige ni bil že iz tovarištva do Kocbeka in zato, ker
je osebno demokratičen.
A ko so novele izšle, je prišel nenadoma poostren kurz na levo in ubogi Kocbek je
padel pod prvi udar.

Kot kažejo podatki, ki jih je o tem zbral Andrej Inkret,9 je Vidmar svojo uničujočo
kritiko res napisal predvsem zaradi »poostritve kurza« in »na pritisk oz. iz strahu«.
A pri Bartolu so bili motivi povsem drugačni. Zaradi prevelike prozornosti gonje,
pa tudi zaradi slabega vtisa glede nje na Tržaškem, je nameraval sam v debato
poseči povsem nevtralno, uravnoteženo, pravično, predvsem pa neodvisno,
v skladu z lastno presojo in ne po diktatu od zgoraj. V nadaljevanju si bomo
nekoliko podrobneje ogledali osnovne poudarke Bartolovega članka in skušali
ugotoviti, ali mu je ta namera v celoti uspela.
3
V primerjavi z večino drugih kritik Strahu in poguma je Bartolova napisana v
precej bolj umirjenem tonu, in avtorjevo prizadevanje za uravnoteženost je
očitno. Bartol navaja odlike Kocbekovega pisanja10 in na več mestih zavrača
najpogostejši očitek njegovih kritikov, da je popačil podobo NOB. Bartolova
teza je, da je Kocbek idejni11 pisatelj, ki ima najprej v sebi idejo, nato pa poišče
snov, ki to idejo ponazarja, in ne nasprotno, da bi najprej imel snov in bi ideja
nekako samodejno vzniknila iz nje. Pri tej tezi ne gre za nepotreben ekskurz v
psihologijo ali tipologijo ustvarjalnosti, temveč Bartol to razlikovanje vzpostavi,
da bi Kocbeka laže ubranil pred najusodnejšim očitkom. Bartolova poanta je
		Gl. njegove opombe k 5. zvezku Kocbekovih zbranih del.
		»Kocbekove novele so tehnično in stilistično dobro napisane. Ne manjka jim niti potrebne napetosti,
niti zanimivosti, niti neke sugestivne sile« (Kocbek 1994: 707). »V tem pogledu bi bilo Kocbekovo
stališče, da je tudi nasprotnik, sovražnik, človek, da je potrebno, da ga pisatelj prikaže živega in verjetnega, da skratka prodre tudi v njegovo psihiko, nedvomno napredek« (711). »Kocbek nas z veliko
pisateljsko spretnostjo postavi naravnost v sredo dogajanja« (712).
11
		Taka je dikcija njegove kritike; iz dnevniškega zapiska 7. 1. 1952 je razvidno, da očitno tudi
ideološki: »Nato sem bral idejno oceno Fajfarjevo. O tej je dejal B. Pahor, da sploh ni ocena. Jaz, da
je ideološka ocena: v kolikor izražajo tudi novele neko ideologijo.«
9
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namreč, da je Strah in pogum sicer »z zgodovinskega stališča falzifikat« (Kocbek
1994: 707), vendar pri Kocbeku kot idejnem pisatelju snovi ne gre presojati »z
zgodovinskega stališča«. Snov, dogajanje, odnosi med osebami, teme in motivi itn.
(npr. v vseh pogledih enako obravnavanje rablja in žrtve), vse to je po Bartolu
dvignjeno na »drugo ravnino« in je potrebno razumeti ne v duhu zgodovinske
faktografske verodostojnosti, temveč na simbolni ravni. Kocbek po Bartolu
NOB kot zgodovinskega dogajanja ne blati, in sicer zato ne, ker je zanj zgolj na
simbolno raven dvignjena snov, ki ponazarja njegove »mistične« ideje.
Ta segment Bartolove kritike, ki zadeva splošna vprašanja psihologije in tipologije
umetniške ustvarjalnosti, je – zlasti v kontekstu tedanje gonje proti Kocbeku –
vsekakor apologetski. Toda tu se Bartolov zagovor Kocbeka tudi konča, začenja
se njegova kritika, ki ni niti politično-ideološka niti zares estetska, temveč (pri
kritiku, ki je bil tudi sam izrazito idejni pisec) predvsem idejna. Bartolu se zdi
povsem zgrešeno, da Kocbek partizanstvo motri skoz zorni kot personalistične
filozofije, to pa predvsem zato, ker je sam trdno prepričan o drugačni idejno-filozofski podlagi partizanstva, narodnoosvobodilnega boja, revolucije in sploh
vsakega prevratnega zgodovinskega delovanja. To drugačno podlago, v kateri se
prepletajo Descartesov spoznavni skepticizem, Machiavellijev cinični politični
pragmatizem in Nietzschejev moralni (ter spoznavni in ontološki) relativizem, pa
tudi njegovo poudarjanje volje, moči in drznosti, je Bartol sam v literarni obliki
razvijal najprej v nekaterih novelah Al Arafa, potem pa tudi v romanu Alamut,
in kot razkrivajo njegovi povojni dnevniški zapiski, je bil trdno prepričan, da
je prav on s temi deli in v njih vsebovanimi idejami pokazal pot partizanstvu,
narodnoosvobodilnemu boju in revoluciji.12
Bartolovemu osebnemu okusu so bile zato Kocbekove novele s svojo miselnostjo
izrazito tuje. V njih je čutil nekaj »ženskega«, in svojo interpretacijo je usmeril
v razjasnitev tega občutka. Zato ni naključje, da že na samem začetku kritike
navaja, da so novele naletele na ugoden odziv predvsem pri bralkah.13 To je
namreč priprava za nadaljevanje, v katerem dokazuje, da je Kocbekovo pisanje
izrazito žensko. Ta oznaka je vsekakor vredna pozornosti. Nekaj desetletij
pozneje bi Bartol namesto žensko morda zapisal ženstveno, in za površen
pogled bi se utegnilo zdeti, da gre za zanimiv zgodnji poskus uveljavljanja od
dejanskega spola avtorja/avtorice neodvisnega koncepta ženstvene literature.
Z nekaj dobrohotnosti bi denimo lahko Bartolovo sicer nekoliko okorno in s
stereotipi obremenjeno tipologijo »erotične patologije«, preneseno na tipologijo
načinov pisanja,14 pa celo omembo, da »Kocbek misli čustveno, torej logično
		Prim. Virk 2012.
		Pri katerih, v kritiki zamolči, razkriva pa tale dnevniški zapisek: »Opazil sem, da se skoraj vse ženske potegujejo zanj (Malenškova, Glavičeva, Lili Novy, Vida Taufer itd.)« (25. 1. 1952).
14
		»/P/ojava sadizem in mazohizem spadata v svojih tipičnih izrastkih v erotično patologijo. Sadizem
je tipičen pojav moške perverzije, mazohizem ženske. Kocbekovi čustveni podtoni nihajo v njegovih
novelah med obema skrajnostima, vendar se mi močno dozdeva, da prevladuje v njem mazohistični,
torej ženski element« (Kocbek 1994: 714–715).
12
13
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(v smislu Aristotelove logike) nedosledno«,15 razumeli kot korak v tej smeri.
Vendar bi s tem zgrešili pravi namen teh oznak. Bartolu ne gre za vrednostno
nevtralno karakterizacijo literarne pisave, temveč za negativno psihološko
oznako samega avtorja, ki je svoje duševne lastnosti projiciral v literaturo. A tudi
psihološka karakterizacija ni zadnji cilj Bartolove kritike. V končni posledici
Bartola ne moti le Kocbekova psihologija, temveč predvsem njegov idejno-filozofski sestav. Za Bartola je namreč v nasprotju z njegovo izrazito »moško«
filozofijo, ki je edina lahko podlaga velikih zgodovinskih akcij, Kocbekova ženska
in zato povsem neprimerna kot idejno obzorje pomembnih akterjev partizanske
akcije, kakršni so osrednji liki v Strahu in pogumu. Bartolova oznaka Strahu in
poguma za žensko literaturo je nedvomno mišljena kot kritika.
Današnji senzorji »politične korektnosti« ob čem takem seveda takoj sprožijo
alarm; a Bartol spornosti svojih tez očitno ni opazil. Brez vsakršnih pomislekov
je na primer zapisal, da ženske »dojemajo stvari veliko bolj s čustvom kot z
razumom« (Kocbek 1994: 707), da je dialog pri Kocbeku »/n/ačičkan, kot je
vse pri ženski načičkano« (Kocbek 1994: 715) ipd.16 O »ženskosti« Kocbeka in
njegove proze kot nečem negativnem se je pogovarjal tudi z drugimi, na primer z
Vilkom Ukmarjem in Milevo Boltar17 ter z Josipom Vidmarjem, in v glavnem so
mu, tako vsaj poroča sam, pritrjevali. Vendar ne čisto vsi. Spornost teh Bartolovih
tez je zmotila vsaj Erno Muser, in podobno kot se je dve desetletji pred tem v
reviji Ženski svet na Bartolovo Izpoved doktorja Forcesina odzvala Marijana
Kokalj - Željeznova, je nameravala v isti reviji polemiko z Bartolovimi v kritiki
Kocbeka izraženimi stališči do žensk in ženskosti objaviti tudi Erna Muser. V
Bartolovem dnevniku (19. 4. 1952) se je glede tega ohranil zanimiv zapisek
pogovora z njo. Začenja se z (že navedenim) Bartolovim pojasnilom Erni Muser,
da ga je k pisanju spodbodla Furlanova ocena, in se nadaljuje takole:
Ona, malce v zadregi: »Ali veste, da mislim napisati odgovor, da vas mislim napasti
zaradi te kritike? (Jaz se začudim.)18 Vi še zmerom gledate na žensko reakcionarno.
Kaj bi rekla k temu vaša mama?«
Bil sem en vogue, pripovedoval o mami in svojih pogovorih z njo, povedal, da sem
zmerom zagovarjal, čeprav indirektno, ženske in njihove pravice – da sem napisal
»Zakrinkani trubadur« in pokazal, kako je Weiningerjeva knjiga za ženske velik
		Če ta Bartolova trditev ne bi bila obremenjena z miselnim kontekstom njegove filozofije, ki obvladuje tudi njegovo kritiko Kocbeka, bi se jo denimo dalo s pojmovnikom teorije ženstvene pisave morda
razumeti v duhu kritike logocentrizma.
16
		V dnevniških zapiskih je podobnih ali še bolj grobih spornih oznak seveda precej več. A tako spolno
stereotipiziranje tedaj nikakor ni bilo le Bartolova posebnost. Kot zanimivost navedimo Kocbekov
komentar Pahorjeve kritike Strahu in poguma: »Edini moški glas v zboru ženske histerije« (Kocbek
1994: 605).
17
		»Toda že Milevi in Vilku sem dejal – in onadva poznata Kocbeka in sta mi pritrdila –, da je Kocbekov način mišljenja tipično ženski. Morda kaže na njegovo feminilnost že nekdanji njegov psevdonim v Križu na gori Anima. (Isto je nekako opazil že Izidor Cankar, le da ni rabil izraza feminilen,
temveč konfuzen)« (25. 1. 1952).
18
		Bartol je sicer za to že vedel.
15
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kompliment. (Ona, da pozna to oceno.) Da si pač moramo še zmerom ohraniti do
ženske nekaj galantnosti, pa čeprav so nam ženske v vsem enakopravne itd.
Vprašala me je, če bi Razgledi prinesli njeno repliko. Dejal sem, da sicer nisem
urednik, da bi pa zmerom zagovarjal, da se to priobči, če je le količkaj dobro
napisano. Da sem to že nekoč storil.19

Erna Muser, kot kaže, napovedanega besedila ni objavila – morda zato ne, ker
tedaj o Kocbeku ni bilo več zaželeno pisati. Bartolova vprašljiva izvajanja so
tako ostala brez javne replike. To navsezadnje niti ni tako presenetljivo. Morebitni
kamen spotike leta 1952 na Slovenskem ni mogla biti »politična nekorektnost«
glede predpostavljenih vlog spolov v Bartolovi kritiki, temveč prej Bartolova
decentna apologija Kocbeka glede njegovega domnevnega blatenja NOB. A
tudi o tem vidnejših javnih odzivov ni bilo, s tem pa tudi ne priložnosti, da bi
Bartol podrobneje pojasnil svoja stališča glede zbirke. Pač pa je nekaj dodatnih
pojasnil glede svojega odnosa do nje zapisal v svoje dnevnike; v sklepu prispevka
posvečamo nekaj pozornosti tem zapisom.
4
Bartola je Kocbekova zbirka osebno odbijala, vendar se mu zaradi vsesplošne
gonje ni zdelo primerno, da bi se tudi sam pridružil žaljivim pamfletom, in je zato
raje napisal bolj zadržano kritiko, ki je bila sicer, gledano v celoti, negativna, a
obenem ni skrivala piščeve želje po videzu uravnoteženosti in nepristranskosti.
Zato se je Bartol v sami kritiki izogibal pretirano negativnim ali celo žaljivim
formulacijam. Več neposrednosti in odkritosti si je smel seveda dovoliti v
dnevniških zapiskih. 7. 1. 1952 tako na primer piše, da so mu novele »zoprne
zaradi klerikalarske osladnosti,« 25. 1. 1952 pa:
Njegov /Kocbekov/ dialog je ohlapen, izrazi so pač »globokavzarsko lepi«, toda
nejasni, netočni, leporečni (larpurlartistični). Kocbek ima moč oblikovanja (drugačno
kot n. pr. Boris Pahor), vendar je izrazito globokavzarsko provincialen. Ekspresionist
iz province. Wie sich der kleine Moritz die Welt vorstellt /.../. Kocbekovo razmišljanje
je erotično žensko razmišljanje. V takih prispodobah so se pogovarjale študentke med
seboj ob luninih večerih pod vplivom pesmi Toneta Vodnika, Voduška in filozofancij
Čibeja. V dobi ekspresionizma – moje kolegice. (Zato so me tudi tako sovražile, češ
da sem cinik, pa sem bil le tipičen moški naivni realist. A = A, brez podtonov.)

Morda najbolj grobo se je glede tega izrazil ob neki medbesedilni primerjavi, ki
je v svojo kritiko – žal – ni vključil. Bartol je sicer – tako kot nekateri drugi –
		Bartol se pred Erno Muser brani zelo podobno kot v tridesetih letih pred očitki zaradi Izpovedi doktorja Forcesina. Glede tega je zanimiva tale opazka, s katero sklepa zapis pogovora z Erno Muser:
»/.../ (nisem se pa spomnil takrat tega slučaja: Žagar me je namreč vprašal, če ne bom užaljen, če
priobči Milene Mohoričeve ‘Izpoved gospe Forcesinove’. Dal mi jo je brati, dejal sem, da bi jaz
‘njen’ odgovor z veliko večjim pulfrom napisal, a da je stvar treba priobčiti in da nimam nič proti
temu).«
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v Strahu in pogumu videl »vpliv Vercorsja (po tehniki) in idejno eksistencialistov«
(7. 1. 1952), a novela Črna orhideja ga je spomnila tudi na novelo kontroverznega
nemškega pisatelja Hannsa Heinza Ewersa. O tem piše v zabeležki 25. 1. 1952:
Ne vem, če sem v Ljubljani že popisal svoj vtis, ki sem ga imel, ko sem jo /zbirko/ do
konca prečital. Vtis je bil močan, hipnotično težak, mračen in tudi nekoliko mučen.
Zlasti zadnja novela »Črna orhideja« me je naravnost ostrašila s svojo perverznostjo.
Še preden sem jo do kraja prebral, proti koncu, sem se asociativno spomnil neke
novele H. H. Ewersa. V Španiji prisostvuje pripovedovalec v nekem zaključenem
krožku divjim orgijam. Kot višek teh orgij nastopi mlado, deviško dekle, povsem
golo, snežno bele polti. Stopi na podij, dvigne nad svojo glavo snežno belega goloba
in ga z močnim sunkom (živega) pretrga na dvoje. Živo rdeča kri se pocedi po
snežnobelem deviškem telesu.20
Mogoče je dvajset let, kar sem dotično novelo bral. Od časa do časa sem se spomnil
nanjo, zaradi njene sadistično perverzne slikovitosti. In prav ko sem bral, kako stopi
junakinja Kocbekove novele na prag svoje hiše v snežno beli obleki neveste pred
svoje likvidatorje, pa še prav posebno potem, ko stoji pod drevesom in čaka, da jo bo
tisti, ki jo ljubi, prestrelil z brzostrelko, mi je Ewersova novela živo stopila pred oči.
Prepričan sem, da ima Kocbek sadistične elemente v sebi. In vendar je v svojem
bistvu zelo feminilen tip. Mogoče je njegov sadizem samo obrambna reakcija proti
lastnemu mazohizmu, ki je pri vernih katoličanih zelo pogost in se najbolj vidno
izraža v samoobtoževanju, v pretirani skrupuloznosti, v želji po mučeništvu.

Ta zapisek pomembno dopolnjuje – in argumentira – Bartolovo v kritiki izpeljano
refleksijo o erotični patologiji v Kocbekovih novelah in še jasneje kot sama
kritika kaže Bartolov osebni odpor ne le do Kocbekovih novel in njega samega,
temveč do katoliškega kroga in katolištva nasploh, odpor, ki ga je Bartol sicer
kazal že pred vojno, v tridesetih letih. Kocbek za Bartola očitno ni bil le idejni
pisatelj, temveč obenem ideološki (prim. op. 11), in zato tudi Bartolov spopad
s Kocbekovimi novelami ni bil le idejni, temveč v določeni meri gotovo tudi
svetovnonazorsko-ideološki. Vendar Bartol – v nasprotju z večino drugih kritik –
tega spopada ni prenesel na politično-ideološko raven. Izrecno ga je želel izvzeti
s te ravni, saj politična ideologija po njegovem večkrat izraženem mnenju ne sme
instrumentalizirati umetniške ustvarjalnosti. Kot kažejo zasebni odzivi, o katerih
poroča v svojih dnevnikih, mu je to v dobršni meri vendarle uspelo.
Sicer pa je v Bartolovih dnevnikih še precej zapisov, ki osvetljujejo bodisi
njegovo kritiko Kocbeka ali pa dogajanje ob aferi Kocbek in so zanimivi tako
z literarnozgodovinskega kot s kulturnozgodovinskega stališča. Tako denimo
izvemo, da Izidor Cankar, ki je novele bral v rokopisu, z njimi ni bil najbolj
zadovoljen, temveč so se mu zdele »konfuzne«; da je Kocbekovo literaturo in
filozofijo izjemno cenil Ivan Renko; da je s Kocbekom ob aferi simpatiziral
		Bartol ne navaja naslova, a po opisu sodeč gre za zgodbo Das weisse Mädchen iz zbirke Das Grauen
(1907). Bartolov opis prizora z dekletom in golobom je točen, nekaj drugih podrobnosti pa ne povsem (»divjih orgij« v pripovedi ni najti, tudi prisostvujočega pripovedovalca ne, pa tudi Španija ni
prizorišče – čeprav se zgodba res začne z andaluzijsko pesmijo –, temveč italijanski Neapelj).
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Dušan Pirjevec itn. Bartol poroča še o marsičem, na primer o nekaterih posledicah
afere za založbo, ki je knjigo izdala, ter za tržaško kulturno življenje, pa o drugih
zanimivih okoliščinah. Vendar vseh v okvir te razprave ne moremo zajeti. Naj
v sklepu le opozorimo, da so v Bartolovi izjemno obsežni zapuščini zakopane
še mnoge informacije, ki lahko dodatno osvetlijo ne le Bartolovo kritiko Strahu
in poguma, temveč tudi nekatera druga poglavja iz tedanje slovenske kulturne
zgodovine.
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METAFORIKA
V JARČEVI KRATKI PROZI
(1922−1929)1

V kratki prozi Mirana Jarca iz dvajsetih let 20. stoletja, raztreseni po različnih časopisih in revijah,
prevladujejo ob nekaterih usedlinah cankarjanskega simbolizma prvine ekspresionizma. Tematizaciji
povojnega moralnega in družbenega kaosa v katastrofalnih razsežnostih je pisatelj tudi pod vplivom
antiintelektualističnih gibanj tistega časa – navdušen je bil nad budizmom in Tagorejem − dodal
ostro kritiko razuma, tehnike in moderne civilizacije, ideje o duhovni preroditvi človeka in družbe
z umetnostjo ter zatekanje v misticizem vesolja in narave. V osrednjih motivno-tematskih sklopih so
metafore z izhodišči rož, vode, vesoljske svetlobe, glasbe, tehnike, mehanizacije in živali kakor tudi
nekatere simbolne podobe živali in plesa. Jarčeva metafora je največkrat v vlogi ponazoritve idej, še
zlasti moralnega razkroja človeka in družbe, eksistencialnih stanj in katastrofalnih občutij, a tudi izraz
lepote vesolja in narave.
Ključne besede: ekspresionizem, Miran Jarc, kratka proza, narava, tehnika, metafora

Uvod
V primerjavi z Jarčevo poezijo, od lani dostopno tudi v prvi knjigi zbranega dela,
je njegova kratka proza še zmeraj raztresena po revijah in časopisih.2 S formalno-morfološkega vidika jo je prvič v celoti predstavil Gregor Kocijan v novi
		Razprava je nastala v okviru programske skupine P6-0156 (Slovensko jezikoslovje, književnost in
poučevanje slovenščine).
2
		Prvi izbor Jarčeve literarne ustvarjalnosti je leta 1960 pripravil Bojan Štih v knjigi Človek in noč.
Od proznih zvrsti je vanjo uvrstil roman Novo mesto ter pripovedi Legenda o Kvirinu in Črni
čarodeji. V Kondorjev izbor (Vergerij, 1983) je dodal še kratke pripovedi Poletje, Doživetje gospoda
Kastelica, Pentagram, Gospa Milena, Razodetje v slepi sobi, Belijal in Čudež nad Bistro.
1

Jezik in slovstvo, letnik 58 (2013), št. 1–2
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monografiji Slovenska kratka proza 1919−1929, medtem ko je bila v preteklosti
nemara tudi zaradi težje dostopnosti omenjana le na obrobju avtorjeve poezije
(Štih 1960: 439−440), kot samostojna zvrst pa obravnavana na podlagi manjšega
izbora besedil3 ali v sklopu pisateljevega celotnega pripovedništva (Zadravec
1993: 231−237; Dolgan 1996: 92−116).
Jarc je začel pisati kratko prozo kakšno leto po prvih pesniških objavah. V
pismu sošolcu in prijatelju Božidarju Jakcu je zaupal že leta 1919, da piše prozo
in bo nemara napravil »večjo zbirko takih meditacij, ali bolje rečeno duševnih
dogodkov« (Jarc 2012: 403). Med obema vojnama je napisal čez petdeset
kratkoproznih besedil (Stojanović 1987: 53) in jih objavil v ideološko različno
usmerjenih revijah in časopisih. V Ljubljani, kjer je od leta 1923 vse do italijanske
aretacije 1942 delal kot bančni uslužbenec (Bajt 2012: 383), je bil precej vase
zaprt in se ni pridružil nobeni literarni skupini. Od prvih objav v Domu in svetu
leta 1922 do konca dvajsetih let 20. stoletja prevladuje v njegovi formalno4
in stilno različni kratki prozi ekspresionizem. Razpoznamo lahko usedline
cankarjanskega simbolizma in še zlasti prvine Cankarjeve moralne in socialne
kritike družbe, vendar so povezane s katastrofičnimi, tudi apokaliptičnimi občutji,
z idejami o novem človeku, s kozmičnim vizionarstvom in z misticizmom narave
(Dolgan 1996: 138).
V nadaljevanju nas bo zanimalo, kako so se v Jarčevi kratki prozi iz dvajsetih
let 20. stoletja zapisovale metafore (deloma tudi alegorične in simbolne podobe),
in sicer v značilnih ekspresionističnih toposih (osamljenost, odtujenost, groza,
katastrofično, apokaliptično občutje sveta, novi človek idr.), v idejno-tematskih
sklopih kritike meščanske družbe, morale, tehnike, moderne civilizacije in razuma
ter v napetih odnosih med meščanom in umetnikom, oznanjujočim duhovno
preroditev človeka z umetniško besedo, z zatekanjem v kozmično vizionarstvo in
v misticizem narave.

		Bojana Stojanović Pantović je v knjigo Poetika Mirana Jarca vključila šest kratkoproznih besedil
(Iz dnevnika vsemirskega skitalca, Vaza s tuberozami, Pričakovanja, Iz mojih molitev, Triptih, Partija šaha) in razglasila Jarca takoj za Grumom za najpomembnejšega ustvarjalca »pesmi v prozi in
kratke ekspresionistične črtice« (1987: 8). V monografiji Morfologija ekspresionističke proze (2003)
se je osredinila na Jarčeve kratkoprozne eksperimente (Stara zgodba, Drugi breg, Iz dnevnika vsemirskega skitalca) in na besedila, ki jih je zvrstno označila kot novele (Doživetje gospoda Kastelica,
Belijal, Razodetje v slepi sobi, Legenda o Kvirinu).
4
		Kocijan (2012: 140) opozarja na Jarčevo začetno težnjo po novi pripovedni formi. Pojavila se je že
v prvih dramatskih zasnutkih (Stara zgodba, Drugi breg) iz leta 1922 (Dolgan 1996: 92), v pesmih
v prozi (npr. Moje molitve) in izrazito v ciklu Gledanja, ki je po Kocijanu (2012: 59) mestoma bliže
esejizaciji kot kratki prozi. Cikel Gledanja vsebuje deset sestavkov, tem sta dodana še dramatska
zasnutka Drugi breg in Stara zgodba, poimenovana kot Pesem dveh življenj v vsemirski noči … in
Intermezzo.
3
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Duhovna prenova z umetnostjo
V dvajsetih letih prejšnjega stoletja so bile Jarcu kakršne koli ideje o nasilnem
spreminjanju družbe zelo tuje, svoj pogled na življenje in umetnost je tedaj
oblikoval pod vplivom antiintelektualističnih gibanj, ki so zajela Evropo po
koncu prve svetovne vojne. Ko so umetniki, na primer Kosovel v Ekstazi smrti,
pisali o smrti Evrope in je ta s širjenjem nacionalizma, imperialistične politike in
z nečloveškim izkoriščanjem delavcev vse bolj drsela v moralni prepad, so se tudi
v slovenskem prostoru pojavile različne ideje o preroditvi evropske civilizacije,
med drugim je zaživelo zanimanje za vzhodno filozofijo, za budizem in še zlasti
za indijskega pesnika Rabindranatha Tagoreja. Med slovenskimi umetniki,5
navdušenimi nad njegovo poezijo, je bil v tistem času tudi Jarc. Že leta 1917 je
poročal Jakcu, da študira budizem in da je očaran nad Tagorejevo poezijo.6 Tagore
je zato mogel odmevati tudi v idejnih poudarkih Jarčeve zgodnje kratke proze,
na primer v Mojih molitvah in v ciklu Gledanja, kjer prvoosebni pripovedovalec
oznanja duhovno prenovo z besedo, prezira materialno bogastvo in čutne užitke,
želi, da se človek vrne k sebi, k naravi, k velikemu miru, da najde duševni mir v
mistični povezanosti z naravo itd. V Mojih molitvah na primer zapusti civilizacijo,
v naravi občuti mir in se uči vdanosti od rastlin: »Videl sem, da je pesem –
zdravje, da je zdravje lepota, da je šele mir pravo gibanje in da je prav svoboda
tišina in vdanost, ki je nas uče rastline« (Jarc 1923a: 9).
Svoje poglede na življenje in razumevanje umetnosti je Jarc obširno predstavil
v eseju Umetnost in življenje (1924), v katerem je zapisal, da poznajo vzhodna
ljudstva mistične in religiozne možnosti duhovne preroditve, vendar te za
razumskega in zgolj v čutno aktivnost usmerjenega zahodnega Evropejca
ne pridejo v poštev. Zanj bi lahko bilo odrešilno delo, če ga v konkretnih
družbenih okoliščinah ne bi preveč izčrpavalo, zato ga lahko pred duhovnim in
moralnim propadom po Jarcu reši le še umetnost, ne tendenčna in ne izhajajoča
iz manifestov, temveč tista, ki je »odblesk ugaslih zarij«, etična, poduhovljena,
faustovska, katarzična, iščoča odrešitve iz groze bivanja v zvočni harmoniji
kozmičnih prostranstev in v obrednosti prvinske narave.
Koprnenje po pesmi je želja po harmoniji, po vsemiru, po doživetju samega sebe.
Zato vzcvete ta čudotvorna roža – pesem le v temi in krvi, le v trpljenju blodenj in
duhovne razklanosti, ki jim pa že pripeva motno, a nagonsko strastno klicanje po
odrešitvi. Trgajoči se zublji pokoljev, prevratov in vojn se pretvarjajo v vonjivost

		Ob Alojzu Gradniku, ki je že leta 1917 poskrbel za prvi prevod Tagorejeve kratke proze v slovenščino (Rastoči mesec), še na primer Srečko Kosovel (Jelnikar 2010: 36), Božidar Jakac, v začetku tudi
Anton Podbevšek (Komelj 1980: 1029).
6
		Jarc je v pismu Božidarju Jakcu 19. 2. 1917 med drugim zapisal: »Študiram buddhizem, ki pravi,
da je cilj vsakega – Smrt, Nirvana. /…/ V tej nirvani utihnejo vsi duševni boji, vse nestalno hrepenenje, vse sovraštvo, vsa ljubezen – in le lahni vetrovi beže čez dom mrtvih. /…/ Te dni pa se opajam ob plahih akordih indijske poezije. Rabindranath Tagore je velik indijski poet« (Komelj 1980:
1028−29).
5
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zvonkih stihov, kojih spevi, spominjajoči na sanjskost pastoral, tako čudno prosevajo
v zadimljena obzorja gorečih pokrajin. (Jarc 1924: 34.)

Jarčevo literarno vračanje k naravi se ni oblikovalo iz Rousseaujevih pogledov,7
bliže so mu bile nekatere ideje D. H. Lawrencea (1885−1930), na primer o
preseganju intelektualizma, kritika lažne morale in uničujoče mehanizacije,
vračanje k obrednemu življenju v naravi in iskanje zvez s skrivnostnim ritmom
vesolja, po katerem živi vse stvarstvo.8 Po drugi strani za Jarca, ki je videl v
telesni čutnosti enega od temeljnih vzrokov za moralni razkroj človeka in
družbe, o čemer je pisal v eseju Umetnost in življenje, ni mogla biti sprejemljiva
Lawrenceova misel o osvobajanju telesa izpod nadvlade duha z orgiastično
spolnostjo, tematizirano v romanu Ljubimec lady Chatterley.
Lepotne metafore
Za esteticistične smeri ob koncu 19. stoletja značilne lepotne metafore cvetja,
svetlobno-barvnih in zvočnih pojavov so bile v ekspresionizmu podvržene
procesom razkrajanja in razlepotenja (Vietta 1992: 174). Pri Jarcu je to opazno
denimo v romanu Črna roža, v katerem je znano simbolno metaforo lepote,
ljubezni, hrepenenja, poezije, tj. Cankarjevo rožo čudotvorno ali Župančičevo
rožo mogoto, spremenil v metaforo kaosa (Dolgan 1996: 128), medtem ko ima
v obravnavani kratki prozi lepotna metaforika z izhodišči rož, vode, ptic, zvoka,
glasbe, kozmične svetlobe še zmeraj pomembno vlogo. Deloma so tovrstne
metafore še usedlina dekadence in simbolizma. Takšni sta denimo simbolni
podobi rdečih vrtnic (Poletje) in tuberoze (Vaza s tuberozami). Vzrokov za
trdno usedlino lepotnih podob v Jarčevi kratki prozi je več. Kot na primer v
ciklu Gledanja je rad posegal po refleksiji, lirski meditaciji, sanjskih podobah,
idiličnih in pravljičnih vložkih, kjer ima lepotna metaforika pomembno mesto.
V ekspresionistično obarvanih besedilih jo je najpogosteje zapisoval v motivih
prvinske narave in vesolja v kontrastu s podobami človekove razdvojenosti,
otrdelosti, popredmetenja, iznakaženosti in animaličnosti.

		Čeprav je Rousseau − eden najvidnejših kritikov družbe in civilizacije svojega časa − v romanu
Julija ali Nova Heloiza pripisal naravi terapevtsko vlogo in je proti koncu življenja tudi sam izbral
osamljeno življenje v stiku z naravo, ga ni ponujal za alternativno pot moderne civilizacije. Potem
ko je v spisu Diskurs über die Künste und Wissenschaften za moralni propad družbe krivil znanost in
v spisu Diskurs über die Ungleichheit privatno lastnino, je obenem menil, da civilizirani človek ne
sme upati, da bi se lahko vrnil v prvotno naravno stanje, ker le-to obstaja le kot abstrakcija in fikcija,
ki ne omogoča moralnih osnov za bodoče generacije (Wokler 1995: 39−40).
8
		Jarc je Lawrenceove terapevtske ideje spoznaval iz njegove literature, v eseju D. H. Lawrence (1934)
je predstavil romane Sinovi in ljubimci, Mavrica, Ljubimec lady Chatterley, Pernata kača, knjigo
O možu, ki je umrl, Eseje o etruščanskih mestih in Apokalipso.
7
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Narava, vesolje, glasba
Jarc se pridružuje tistim ekspresionistom, ki so odtujenost v družbi in njeno
kritiko izpovedovali tako, da so se umikali iz nje in ponujali iluzorne rešitve
z zatekanjem v misticizem in prvinske oblike življenja v naravi. Iz hrupne
in uničujoče mestne civilizacije se prvoosebni pripovedovalec in umetnik
zatekata v tišino nočnega jezera, v oddaljene gorske vasi, v neokrnjeno naravo,
v sanjske pokrajine majskega jutra in brezovih gajev ter oznanjata lepoto in
harmonijo obrednega sobivanja z naravo. Večkrat omenjata lepoto pastoral, idil,
krajinarskega slikarstva, starih bakrorezov idr. V omenjenih pasusih prevladuje
lepotna metaforika z izhodišči rož, vode, sonca, svetlobe, ptic, tišine. Pogoste
glagolske metafore so največkrat v vlogi ponazarjanja abstraktnih pojmov, še
zlasti lepote prebujenega življenja, sanj, misli in besede. Glagolska metafora je
tudi nakopičena in kontrastna: »Življenje, ki je nekoč pelo, žuborelo, valovalo,
vrelo, gorelo po strugah, ki so vodile svete kraje miru in sprave, je zdaj plenilo
in se razlilo vsevprek divje in peneče, uničujoče, blazno« (Jarc: 1924g: 6).
Pogostejši metaforični glagoli so na primer: pretakati se, rasti, vzcveteti, žareti,
svetiti, tleti, goreti, utripati.9 Pomembno izhodišče lepotnih metafor sta nočna
svetloba in zvok.10 V ta sklop gredo tudi vidno-zvočne sinestezijske metafore
(»šumeča črnina vesolja«, »je pisal v zrak slavospev«, V sijajini; »tihota utripa
z brezbrežnimi krili«, Pred zrcalom; »ne vidimo pa onega soja, ki tli, cvete,
gori, žari in poje v vsakem od nas«, Križ iz brezdna). Včasih tovrstne metafore
zbujajo neprijetna občutja.11 Prvoosebni pripovedovalec se pred mestnim hrupom
in pred kričavostjo barske glasbe umika v samotno naravo. Zateka se k reki
in k jezeru, iz doline v hrib ali visoko v gore, da bi bil bliže nebesni lepoti in
vesoljskim harmonijam. Sredi noči usmerja pogled k zvezdam, razpenja roke
v nebo, se osvobaja telesa in raztaplja v »bajno lepo melodijo« (Moje molitve).
Razpoloženjsko ali bivanjsko stanje subjekta je pogosto primerjano z glasbilom,
melodijo, akordom idr. Med nebom in zemljo stoji človek, zamaknjen v lepoto
vesoljske svetlobe in zvoka, ki jo ponazarjajo lepotne sinestezijske metafore
(»V belem sijaju pojeta nebo in zemlja«, Triptih). Mladeniču iz črtice Razhod
na gori se očarljiva lepota zvezdnega neba (»srebrna polnoč«, »vesoljstvo –
srebrno in trepetajoče«) spremeni v veličastno pesnitev, spričo katere se mu
zdi ljubezenska bolečina − prijatelj mu je odvzel dekle – neznatna. V pripovedi
Vodoravnost je skupina umetnikov sredi Blejskega otoka očarana nad zrcaljenjem
		Nekaj primerov: »življenje, ki bo zablestelo« (Peket belih jezdecev); »življenje se bo prelilo preko
ruševin in trohnobe« (Kadar se nagnejo dnevi …); »misli bi se pretakale v njegove žile« (Kadar se
nagnejo dnevi …); »že raste goreča beseda« (Pred zrcalom); »dežela sanj, mislil bi, da je vzcvetela
iz pesmi« (V pokrajini brezovih gajev); »tihota utripa z brezbrežnimi krili« (Pred zrcalom).
10
		Jarc je že v dijaških letih igral violino, skladal in nastopal v Hladnikovem orkestru, tudi v Ljubljani je bil violinist, igralec in vodja Slovenskega marionetnega gledališča Milana Klemenčiča
(Bajt 2012: 282−283).
11
		Nekaj primerov: »grozna tišina preži« (Tisto); »grozen sijaj mu bije na uho« (Pred zrcalom); »krvavi
zvenk se je treščil na uho« (Pred zrcalom); »sem se zazdel prazen in votel kot godalo brez strun, ki
lovi v svoje odprtine šumečo črnino vesoljstva« (V sijajini); »kljuvajoča, orjaška misel – mora … in
rastla je v godbo, ki je nisem slišal (Pesem dveh življenj v vsemirski noči …).
9
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lune na vodni gladini, nad »biserno mrežo, ki jo je mesečina sprostrla po
jezeru«, tako da se tudi sami spreminjajo v daljne vesoljske godbe, dokler jih ne
zmotijo rezka godba, umetna svetloba in pogovori petičnih svetovljanov iz bara.
Obiskovalci bara pri Jarcu pripadajo drugemu svetu, svetu izkoriščevalcev in
povzročiteljev vojn. Pripovedovalec jih slednjič ugleda v smrtnem plesu.
Simbolne podobe plesa
Ples se kot motiv in simbolna podoba zapisuje v številnih Jarčevih pripovedih
(Vodoravnost, Veselo oznanenje, Erazem Vergerij, Glasovi v noči, Plesalka,
V baru, Prilika o plesalcu na balkonu12 idr.). Večkrat gre za sunkovit in kaotičen
ples blaznežev, za ples nad življenjskim prepadom, zato ne simbolizira harmonije,
ljubezni, zahvale, ampak eksistencialno grozo, moralni propad družbe in
notranjo razdvojenost človeka. Čeprav Jarčeve simbolne podobe plesa kdaj
spominjajo na razvratni ples Babilonke iz Svetega pisma, pisatelj z njimi kritike
moralnega razkroja ne usmerja na celotno človeštvo, temveč na evropsko oziroma
kapitalistično družbo (Vodoravnost).
Fantastična podoba plesa iz skice Veselo oznanenje simbolizira izbruh vitalnosti v
človeku in je v vlogi kritike profitno usmerjene kapitalistične družbe in moderne
civilizacije, ki po Jarcu hromi življenje in ga spreminja v ječo. Zgodba namreč
pripoveduje o sanjah nekega petičnega gospoda, ki so ga v prostem času z
avtomobilom pripeljali na rob gozda, kjer ga je obkrožila skupina otrok divjega
plemena in ga vključila v svoj ples. Ta divji ples gospod nato ponovi v sobi,
zapleše tudi na balkon, vendar ga varuhi reda kmalu obvladajo in razglasijo prav
tako razigrani množici ljudi, da je bil le privid: »/V/eliki gospod se je divje vrtel
po sobi, sunkovito bil okrog sebe, široko se je krohotal in v strasti preradosti
razbijal … trgal je telefonske žice, trgal državne listine, metal ob stene žarnice,
prejemala, knjige, skrinjice z dragocenostmi« (Jarc 1925: 5).
Ples se kot simbolna podoba pojavi tudi v kratki pripovedi V baru.
V podzemni kleti oziroma v baru, kjer se zbirajo »brezdomci in naveličanci,
utrujenci in pustolovci«, se pojavi Mihael in prisede k trem neznancem, k
zamaknjenemu umetniku, športniku in uradniku, ki se mu zdi od vseh treh
še najbolj »dostojen«. V zadušnem ozračju, ob razglašeni godbi in vzhičenih
govorih omenjenih treh, postane tudi sam vse bolj zmeden. Pred njim se kot v
kalejdoskopu zavrti njegova kaotična preteklost, kar ga slednjič požene v buren
ples, ki lahko simbolizira ne le njegov konec, ampak tudi poblaznelost sveta:
V blazni besnosti se je pognal v sunkovit ples. Od nekod je odjeknil ploskot. Vpitje
in prestrašeno klicanje se meša s krohotom. Vse se je razgibalo. Godba je oživela.
Ognjeno podžigajo zvoki. Mihael pleše, pleše …

		Kratka pripoved Prilika o plesalcu na balkonu je predelava skice Veselo oznanenje (Kocijan 2012: 150).
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Krči mu stresajo telo, krivenčijo lica, vijejo roke. Opotekajo se koraki, vse se poveša,
stene se nagibajo druga k drugi, vedno bolj naglo, vedno z večjim šumom: Luči
ugašajo. Vse se pomračuje. Noč, noč, noč … Mihael je odplesal. (Jarc 1928: 107.)

V pripovedi Erazem Vergerij temelji katastrofična podoba plesa na konceptualni
metafori ŽIVLJENJE JE PLES in na simboliki brezna. Vergerij se mora ukloniti
očetovi želji, prezira materialne dobrine, doživlja nelagodje, strah in celotno
človeštvo se mu zdi kot ples nad breznom: »/.../ nad brezdnom vzpet drog, segajoč
iz nevidnega v nevidno, osvetljen z žarometom življenja, ki v njegovi luči pleše
človeštvo … na ozki brvi … pleše za življenje ali za smrt … in drug drugemu so
napoti« (Jarc 1925a: 10). Slednjič tudi sam spozna, da je plesalec na vrvici.
V dialoški pripovedi Glasovi v noči je ob pustnem plesu omenjen tudi krvavi ples
kot metafora za vojno: »Kanibalstvo, ki se včasih vendarle otrese tesne obleke
civilizacije, zdivja tedaj v krvavi ples, ki smo ga komaj pred par leti doživljali«
(Jarc 1925b: 8). V tej pripovedi mladenič, zamaskiran v starejšega soseda,
doživlja telesno-duhovno razdvojenost in histerično kriči na prijatelja, da je
»klicar življenja v opoju greha«. V naslednjem trenutku odvrže masko in želi na
pustni ples, kakor sta bila dogovorjena, vendar se mu na koncu oba odpovesta.
Moderna civilizacija, stroj, tehnika
V primerjavi s futuristi, ki so se navduševali nad motorji, avtomobili, stroji ali
letali in verjeli, da je z dosežki tehnike mogoče ustvariti nepremagljivega človeka,
so imeli ekspresionisti do tehnike največkrat odklonilno stališče in so v njej videli
vzroke odtujenosti in razčlovečenja. Za pacifistično usmerjene ekspresioniste
in pogosto radikalne kritike civilizacije je bila prva svetovna vojna, v kateri je
bil prvič uporabljen bojni plin, dokaz, da je človek moderno tehnologijo obrnil
proti sebi in da je zanj celo smrtno nevarna (Vietta 1992: 95). Raziskave, ki se
šele v zadnjih desetletjih intenzivneje posvečajo preučevanju tehnike v literaturi,
opozarjajo, da odnos ekspresionistov do tehnike ni bil povsem enoznačen, njene
pridobitve so namreč dobro poznali in jih deloma sprejemali (Anz 2002: 117).
Jarc je zatrjeval, da »sovraži civilizacijo, ki je samo zmaga meščanstva« (cit. po
Zadravec 1993: 234), in v eseju Umetnost in življenje pisal o usodnih posledicah
dela za strojem, ki da vodi v polom civilizacije. Toda kljub ostri kritiki dosežkov
tehnične civilizacije ni povsem odklanjal. V kratki prozi je na primer navajal
avtomobil, zrakoplov, vlak, brzojavne žice, telefon, daljnogled, predor, viadukt,
železnico, mostove, podmornico, stroj idr. Za vlak je večkrat uporabil metaforični
izraz kača, za letalo tudi izraza aeroplan in zrakoplov ali danes povsem klišejsko
metaforo jeklena ptica, ki je bila na začetku 20. stoletja še zagotovo nova. Navaja
dobo etroplana, njegove literarne osebe potujejo z vlakom, tudi na konkretni
progi Dunaj–Trst, prav tako z avtomobili itd. Med drugim je občasno uporabljal
pod vplivom modernih tehnologij nastali telegrafski pripovednostilni postopek in
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zapisoval metafore iz območja tehnične civilizacije. S tega vidika je zanimiva
kratka pripoved Vaza s tuberozami, v kateri so miselne akrobacije nekdanjih
zaljubljencev deloma ubesedene s telegrafskim stilom in ponazorjene z metaforo
letala.
Po drugi strani je bil Jarc oster kritik tehnike, urbanizacije in mehanizacije
kot povzročiteljev odtujitve, duhovne izmaličenosti in otopelosti človeka.
Tehnologijo je obsojal tudi z ekoloških vidikov, zaradi povzročanja hrupa, ropota,
katastrofalnih sprememb v naravi in v pokrajini. Vlaki, avtomobili, brzojavne
žice niso predstavljeni kot dosežek civilizacije, ampak kot slušna motnja in kot
kritika kapitalizma. V avtomobilih »dirjajo nenasitni grabljivci človeške duše«
(Križ iz brezdna). Prvoosebnik se na primer pred brzojavnimi žicami in vlaki
umakne visoko v gore (Iz dnevnika vsemirskega skitalca). Kontrast med mestno
civilizacijo – vrvežem ljudi, barsko glasbo, hrupom avtomobilov, piskanjem
vlakov – in tišino v naravi je stalnica Jarčevih pripovedi.
V vlogi kritike tehnike so tudi groteskne podobe in metafore popredmetenja.
Demonične in groteskne podobe strojev so ponazarjale strah pred tehnološkimi
dosežki prvih desetletij 20. stoletja. Metafore popredmetenja poudarjajo kritiko
uničujočega dela za strojem, za tekočim trakom, zgolj v dobiček usmerjeno
organizacijo dela (nadzor, povečevanje norme), kar jemlje človeku vitalne
moči in ga spreminja v stroj (Anz 2002: 120). Izhodišča Jarčevih metafor za
popredmetenje človeka so železo, trdota, žice, kovine idr. Človek za tekočim
trakom ima kovane roke, črne misli, pred »laježem naglice« je izgubil občutek za
uglašenost (Križ iz brezdna), spreminja se v »stroj«, »lutko«, »nestvor brez duše«
(Kadar se nagnejo dnevi …).
Moralni in družbeni kaos povojnega časa je Jarc, kot je značilno za ekspresioniste,
povezal s katastrofičnimi, celo apokaliptičnimi občutji, za kar je uporabil za
ekspresionizem tipično metaforiko prepada in brezna. Tovrstne metafore so
obstajale že mnogo prej, vendar so označevale bivanjsko grozo posameznika,
medtem ko se v ekspresionizmu nanašajo na kolektivni subjekt, na družbo ali na
celotno človeštvo (Vietta 1992: 176). V Jarčevi pripovedi Križ iz brezdna stoji
moderni človek pred duhovnim propadom. Njegovo razčlovečenje pod vplivom
tehnične civilizacije ponazarja naslednja groteskna podoba:
Strahotno zverižena podoba: predpotopno bitje s človeško glavo, omreženo z
električnimi žicami, s telesom, oščitenim in oboroženim z noži, bodali in samokresi,
s peroti, kot jih raztezajo iz sebe aeroplani, iz očesnih votlin sičejo zublji – prapori,
na katerih krvavo kriče gesla sovraštva in smrti, – suhotno bitje, potvora in izrodek
narave. (Jarc 1924f: 9.)

V pripovedi Prazna svetišča prvoosebni pripovedovalec boleče občuti izginjanje
duhovnih vrednot. Beseda umira, namesto besed so številke, knjige so zamenjali
vozni red, telefonski imenik, ceniki, borzni listi idr. Za propadanje človeka
in družbe obtoži civilizacijo in jo ponazori z metaforo ogromnega stroja: »Še
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silneje buči ogromni stroj, ki ga je izumil in pognal v tek moderni zemljan:
stroj civilizacije« (Jarc 1924g: 6). Civilizacija po Jarcu rojeva nova bitja,
tj. strahotne sence, brez obraza, čustev in govora, tiste, ki so »sejalci krvi in smrti«.
V pripovedi Sedmi dan pravi, da je človek 20. stoletja bolan, prvoosebnik ga vabi
k umiritvi, da se ob koncu tedna posveti sebi in Bogu, toda hkrati ugotavlja, da
duhovno propada tudi zato, ker ne more obvladati svojih telesnih strasti.
Podobe zveri in drugih živali
Ob pticah, simbolizirajočih svobodo in lepoto, srečujemo v Jarčevi kratki prozi
za ekspresionizem značilne črne ptice kot simbolne podobe temnih slutenj in
smrti. Nočno tišino in lepoto zvezdnate noči na primer pretrga rezko oglašanje
skovirja: »Klice skovirja je poslušal Vladimir in v njem je zrastla bridka podoba«
(Jarc 1924b: 61). Manj so prisotne živalske metafore iz železnega repertoarja
ekspresionistične poetike grdote. Od teh najdemo le želvo, pajka in črva. V to
skupino bi šla tudi kača, vendar pri Jarcu ne zbuja gnusa, saj je kot metafora za
vlak rabljena le po oblikovni podobnosti (»tovorne kače«, »grmeče kače«).
Raje kot konkretne živali se kot izhodišča metafor v Jarčevi kratki prozi
zapisujejo zver, apokaliptična zver in žival, nekajkrat tudi pošast, gorila in zmaj.
S temi metaforami, nastalimi po konceptualni metafori ČLOVEK JE ŽIVAL,
je največkrat ponazarjal moralni razkroj človeka, njegovo animaličnost in
eksistencialna stanja (strah, grozo, tesnobo). Človek, ki ne verjame v moč besede,
je po Jarcu manj kot »blodna razdivjana zver« (Sedmi dan). Zveri in živali so
prav tako izhodišča metafor za ponazarjanje telesnih strasti in za neobvladovanje
spolnega nagona (»je gluh za rjovečo zver v človeku«, Poletje; »Živali, je
pomislil in spomnil se je, s kako naslado grizejo meso, in v duhu je videl debele
krošnjarske roke, ki barantajo za Zinko«, Poletje).
Metafore zveri ponazarjajo tudi katastrofalno uničevalno moč narave in tehnike.
V pripovedi Groza na primer je več dni poplavljajoča in vse pred seboj uničujoča
reka uvodoma primerjana z levjo grivo: »Kakor valovi levje grive se opletajo
sunkovito butajoče reke ob lesene stebre starega mostu« (Jarc 1925c: 7). Nato je
večkrat poimenovana z metaforo leva:
Zdramljeni levi, ki so jih v nočeh bičale vijolične nebeške sulice, so zateglo hropeli in
se igrali s travniki, polji in cestami. Trgali so mostove, kot da so jih zgradili otroci, ne
pa delavne roke veščih stavbarjev, ki so nekoč kot za večnost postavljali spomenike
svoje zmagovalnosti. (Jarc 1925c: 7.)

Ljudje so okamneli od groze, njihov pogled je pogled preganjene in prestrašene
zveri, starka govori o božjih znamenjih, povodenj dobi slednjič podobo
apokaliptične zveri: »Kamorkoli je segel pogled – vse do gora se je pozibavalo
kalno valovje, izmed katero so segali otočki z bornim, izpraznjenimi kočami, ki
so se po njih že začele iztegovati grivaste šape orjaške zveri« (Jarc 1925c: 7).
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Pripoved o grozi ljudi zaradi velike povodnji vsebuje tudi ekološko obsodbo
tehnične civilizacije, ki dobi apokaliptično razsežnost. Eden od brezposelnih
delavcev goreče prepričuje ljudi o katastrofalnem maščevanju narave zaradi
posegov vanjo, in tehnika postane v njihovih očeh apokaliptična zver in ogromen
pajek: »/…/ jim je pred duhovnimi očmi rastla strahotna apokaliptična zver
Tehnika: ogromen pajk aeroplanov, avtov in najgroznejših strojev, ki je omrežil že
vso zemljo. In zemlja – kot da so jo užalili: začela jih je opozarjati« (Jarc 1925c: 7).
Občasno se v Jarčevi kratki prozi pojavljajo alegorične in simbolne živalske
podobe z izhodišči iz narave (želva), iz svetopisemskih ali folklornomitoloških
predlog (beli konji, zlat pajek). Prvoosebni pripovedovalec se denimo v pripovedi
O zlatem pajku spominja skrivnostne starkine prerokbe, da bosta na svetu
prevladali sreča in dobrota, ko bo vsak zagledal zlatega pajka. Ta podoba je
izhodišče za sanjsko videnje duhovne preroditve človeštva, obžarjenega z zlato
svetlobo. Spet drugje prvoosebni pripovedovalec, zavzemajoč se za preroditev
duha z umetniško besedo ter za bivanje v sozvočju z naravo in z vesoljem, že
sliši peketanje belih jezdecev (Peket belih jezdecev). V pripovedi Iz dnevnika
vsemirskega skitalca najdemo alegorično podobo želve. Ostudna želva na klavirju
je alegorija duhovne otopelosti modernega človeka, »vzrok naše in naših bližnjih
in daljnih bratov groze«. Med nočno nevihto je izbrana družba v sobi nekega
gradiča priča nenavadnemu dogodku, ko na ostudno želvo pade velik lesen križ,
in morda tudi spoznanju o nujnosti duhovne prenove.
Živalske podobe so v Jarčevi kratki prozi oblikovno raznolike. Živali se
zapisujejo kot izhodišča glagolskih (»grozna tišina preži«, Tisto; »tihota utripa z
brezbrežnimi krili«, Pred zrcalom; »grozeča lava mu je grizla dušo«, Intermezzo),
pridevniških (»rohneči stroji«, »roke kačje mrzle«, V pokrajini brezovih gajev;
»knjige črvive«, Vaza s tuberozami) in samostalniških metafor (»ognjene kače«
za blisk, Groza), pogosto tudi kot primerjalni členi primer (»misli, kot da hoče
odpoditi jato ujed«, Poletje; »Kot zmaji prežite na križpotjih in lovite deco in
mladino in može, mečete jih v kletke, kjer ste jim vzeli solnce in hrepenenje in
jim v zameno dali trohnive skladovnice knjig, programov in postav«, Peket belih
jezdecev).
Sklep
Jarčeva kratka proza iz dvajsetih let prejšnjega stoletja razkriva, da se pisatelj ni
odpovedal lepotnim metaforam z izhodišči rož, vode, svetlobe, zvoka, glasbe idr.
Te metafore se zapisujejo kot usedlina esteticističnih smeri s preloma 19. stoletja
in še izraziteje v motivih obredne narave in vesoljskih harmonij, kamor pobega
Jarčev subjekt pred katastrofičnimi občutji povojnega moralnega in družbenega
kaosa. V vlogi kritike kapitalistične družbe, njenega moralnega razkroja, tehnike
in moderne civilizacije se pogosto pojavljajo simbolne podobe plesa kakor tudi
metafore zveri in drugih živali.
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PEKEL ODTUJENOSTI
V IZBRANI KRATKI PROZI
DUŠANA ČATRA1

Podrobno branje in analiza zbirke kratke proze Dušana Čatra Džehenem (2010) razkriva nekatere
njene temeljne značilnosti: z literarnostilnega vidika prevladujoč minimalizem (npr. dialoškost oz.
performativnost diskurza, vključevanje vsakdanjega neliterarnega diskurza – mimetičnost govora
z vsemi jezikovnimi posebnostmi, kratki stiki v komunikaciji, intertekstualnost, humor, ironija) ter
tematizacijo tujstva oz. odtujenosti kot posledico identitete t. i. subjekta v krizi, medkulturnosti,
prepletanja ruralnega z urbanim ipd.
Ključne besede: kratka proza, Dušan Čater, minimalizem, mimetičnost, dialoškost diskurza,
tematizacija tujstva/odtujenosti

Uvod
Kratkoprozna zbirka Džehenem,2 2010, Dušana Čatra (1968) je bila dobitnica
nagrade fabula za najboljšo zbirko kratke proze preteklih dveh let, ki je bila
podeljena 2012; to je sicer avtorjeva druga zbirka kratke proze v njegovem opusu
poleg petih romanov, prva je bila Resnični umori, ki je izšla že leta 1997. Mnenje
žirije za podelitev fabule se kaže v naslednjem odlomku:3
		Članek je nastal v okviru raziskovanja programske skupine P6-0156 na Filozofski fakulteti Univerze
v Mariboru.
2
		Pojem džehenem je turcizem in pomeni pekel. Naslov tega Čatrovega dela je povezan s Sarajevom
in tamkajšnjim istoimenskim »kafičem« (Plahuta Simčič 2012).
3
		Strokovna žirija, ki ji je predsedovala Gaja Kos, drugi člani žirije pa so bili Seta Knop, Sandra Krkoč,
Vid Sagadin in Alenka Vesenjak, je Čatra izbrala za sedmega lavreata fabule. Med nominiranci so bili
še Miha Mazzini z Duhovi, 2010, Uroš Sadek z Drugimi zgodbami, 2011, in Dušan Šarotar z Nostalgijo, 2010 (Bratož 2012).
1

Jezik in slovstvo, letnik 58 (2013), št. 1–2
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Avtorju gre pripisati disciplino tako na slogovnem kot pripovednem področju, saj se
nikdar pretirano ne odmika od glavnih tematskih žil, vseskozi je zvest tudi enotnemu
slogu upovedovanja. Ne spušča se v globine notranjosti posameznih protagonistov,
a kljub temu izvrstno izriše psihološke profile likov, med katerimi vsakdo nosi rane
in bolečino svoje življenjske zgodovine, zgodba pa pri tem na bralca ne pade z
neizprosno težo gradiva, ampak je ponekod ublažena s subtilnim humorjem, zaradi
katerega je tudi v peklu še mogoče dihati. (Plahuta Simčič 2012.)

Zbirka izhaja iz že uveljavljenih tradicionalnih postopkov realističnega pisanja,
ki so dodobra nadgrajeni z minimalistično poetiko;4 tudi na formalnem nivoju
imajo zgodbe nekaj značilnosti tradicionalne »kratke pripovedne proze«, npr.
upovedovanje bivanjsko pomembnega izseka ali fragmenta iz posamezne
življenjske celote, dogajanje se vrti okoli enega ali dveh osrednjih likov, ki sta
tesno povezana (Kocijan 2012: 10–11), pri čemer pa moramo »s historičnega
vidika upoštevati časovno pogojene posebnosti, ki vplivajo na različno pojmovanje
in uresničevanje določenih kratkoproznih lastnosti« (Kocijan 2012: 10).
Minimalistična poetika
Ključnega pomena za literarni diskurz je mimetična oz. imitacijska moč
jezika, ki pripomore k individualizaciji splošnih problemov, kar jih približa
življenjskemu izkustvu posameznikov; literarni diskurz torej »uzavešča, kako
se semiotično, diskurzivno konstruira svet, v katerem živimo«, kar pomeni, da
literatura z imitiranjem drugih diskurzov »povzema vase in – z izmišljenimi liki,
zgodbami, motivi – konkretno ponazarja, eksemplificira njihovo problematiko«
(Juvan 2006: 54). Mimetičnost literarnega diskurza lahko na neki način vodi
v model performativnosti literarnega dogodka, ki nudi bolj dognano razlago v
zvezi z vprašanji o brisanju meja med dejstvi in fikcijo, kar sodi med značilnosti
literarnega dogodka oziroma literature kot dejanja, ter »nam lahko ponudi model
za razmišljanje o kulturnih dogodkih nasploh« (Culler 2008: 127). Problem
narave literarnega dogodka je, da lahko o njem kot o performativu razmišljamo
na dva načina: najprej literarno delo »opravi enkratno in specifično dejanje.
Ustvari realnost, ki je delo, in njeni stavki dosežejo nekaj posebnega v tem delu«
(Culler 2008: 125). Po drugi strani pa delo uspe in postane »dogodek na podlagi
množičnega ponavljanja, ki se podreja normam in mogoče spremeni stvari« (prav
tam). Dojemanje literature kot performativa nam torej omogoča, da si jo lahko
predstavljamo kot dejanje jezika ali dogodek, ki preoblikuje svet in ustvarja
stvari. Ob tem je treba upoštevati tudi dejstvo, ki ga izpostavlja Derrida, da
domnevna »mimetičnost fikcijskega diskurza tako ne more biti zadosten argument
za njegovo (prav tako domnevno) ‘ne-performativnost’« (Derrida 1995: 140).
		O minimalizmu z literarnozgodovinskega in literarnostilnega vidika piše Andreja Perić Jezernik
(2011). Eden prvih, ki je o minimalizmu na Slovenskem pisal kot o eni izmed vidnejših literarnih smeri, ki se je oblikovala na prehodu iz osemdesetih v devetdeseta leta, je bil Marko Juvan
(1994/95); med predstavniki omenja zlasti Andreja Blatnika in Igorja Zabela. O minimalizmu sem
pisala tudi sama (Bošnjak 2005).
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Erika Fischer Lichte izpostavlja pomen t. i. performativnega obrata v gledališču,
ki je povzročil nova razmerja med objektom in subjektom, opazovalcem in
opazovanim, gledalcem in izvajalcem (prikazovalcem), med materialnostjo in
znakovnostjo elementov kakor tudi med označevalcem in označenim (2004:
19–20). Tudi Tomaž Toporišič ugotavlja izrazito performativnost v slovenski
sodobni drami po performativnem obratu in v zvezi s tem dejstvo, da »jezik
postane eden bistvenih protagonistov (ne več) dram, hkrati tudi (ne več)
gledališča, kjer prihaja do rušenja meje med tekstom in uprizoritvijo. Beseda
(izjava) postaja kot performativ sama spektakel, ona je tista, ki ustvarja strukturo
besedila in uprizoritve« (Toporišič 2011: 268). Podobno lahko zaznamo obrat k
izraziti performativnosti v sodobni slovenski kratki prozi minimalističnega tipa,
ki teži k dialoškosti diskurza s posnemanjem predvsem pogovornega jezika,
v tem tipu se tudi zelo malo uporablja povzemalni in pripovedni diskurz, »tako
da je treba dogajanje razbrati in povezati na drugačen način; takšna besedila se
približujejo dramatiki« (Bošnjak 2005: 95). Prav izjavljanje je tisto dejanje, ki
iz posameznikov dela subjekte, omogoča komunikacijo med njimi, vendar pa
minimalistična poetika to komunikacijo problematizira tako, da »s posnemanjem
oziroma mimetičnim ponazarjanjem vsakdanje komunikacije na konkretnih
primerih prikazuje krizo performativne identitete« (Perić Jezernik 2011: 44).
Literarni subjekti in tudi bralci so torej na neki način izgubljeni v diskurzu:
jezik ali »pogovor« med subjekti je le navidezna rešitev neprijetnih situacij, saj
t. i. subjekti pogovarjanja5 govorijo drug mimo drugega. Dialogi med njimi so
torej le navidezni, saj ne gre za konstruktivno izmenjavo mnenj in občutij, kar
kaže na t. i. krizo subjektove identitete (v vseh pripovedih ima prav ta izpostavljen
pomen, pravzaprav prerašča v poglavitno širšo temo odtujenosti), ki se reflektira
skozi vsakdanjo in izpraznjeno medsebojno komunikacijo (ali bolje: govor,
govorico), kakor izpričuje eden izmed mnogih ilustrativnih odlomkov v Čatrovih
kratkih pripovedih iz zbirke Džehenem, npr. v drugi pripovedi Še kaj hujšega smo
preživeli:
»Jebote,« je potem nenadoma rekel.
Fiiijuuuu, je zažvižgal.
»Tanja, posluš tole …« In je začel brat: »V Zgornjem Sečovem pri Rogaški Slatini je
v stanovanjski hiši odjeknila močna eksplozija,« je bral iz časopisa. »Po prvih ocenah
znaša materialna škoda 30 tisoč evrov. Prve ugotovitve preiskovalcev so pokazale, da
je do eksplozije prišlo zaradi uhajanja plina iz plinske jeklenke … Si predstavljaš?
Da ti takole gre vse u luft, a?«
»Ubogi ljudje,« je rekla Tanja.
»V eksploziji po poročanju policije ni bil nihče telesno poškodovan, močno pa je bil
poškodovan hišni inventar, več sten in oken ter različni predmeti … Fiiijuuu,« je spet
		Sintagmo je izpostavil Tomo Virk v analizi kratke zgodbe Andreja Blatnika O čem govoriva iz
zbirke Biografije brezimenih (1989), v kateri izstopa »pogovor, carverjevski nadomestek tradicionalne akcije, ki je v tem smislu posebno znamenje subjektove metafizične nemoči. Naslov zgodbe
O čem govoriva simbolično ponazarja dejstvo, da je v obzorju tega eksistencialnega položaja po smrti subjekta akcije nastopil subjekt – pogovarjanja« (Virk 1998: 47). Vanesa Matajc pa v povezavi z
izpostavljeno problematiko minimalistične komunikacije piše o t. i. komunikacijski nemoči oziroma
o »deformirani komunikaciji« (Matajc 2006: 361–373).
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zažvižgal. »Za trideset tavžent evrov škode, ha! Da takole vse izgubiš,« je tlesknil s
prsti.
Krc.
Tanja je zmajevala z glavo.
»Pojdi po Nino …« je potem rekla. »Naj si gre umit roke, jedli bomo …«
»A razkosam piščanca?« je vprašal Ivan.
»Pojdi po Nino,« je rekla Tanja. »Boš potem.« (Čater 2010: 31.)

Pojav intertekstualnosti, ki proseva skozi to in nekatere druge Čatrove zgodbe
obravnavane zbirke, kaže na minimalistično poetiko besedil in se lahko realizira
kot zavestni »stilno-kompozicijski izraz krize identitete« (Perić Jezernik 2011: 45).
Poleg tega so v obravnavani zgodbi (o na videz običajni štiričlanski družini) in
tudi v drugih pripovedih iz zbirke prisotni še dodatni kazalniki minimalizma:6
redukcionistična težnja na ravni zgodbe, dogajanja, oseb, jezika, subjekta;
posebna atmosfera z močnejšo ali pa vsaj enakovredno semantiko kot izgovorjene
besede; pomenljiva tišina in številni premolki; tematika vsakdanjika, na prvi
pogled neproblematična, vendar simptomatična za sodobno družbo – v omenjeni
zgodbi gre namreč za videz povprečne neproblematične družine, živeče v bližini
Glinškove ploščadi v Ljubljani v večjem blokovskem stanovanju ob obvoznici,
petnajst minut iz centra, vendar se da s pomočjo skopo odmerjenih indikatorjev in
ironičnih podtonov razbrati problematičnost psiholoških profilov določenih oseb,
predvsem psihično manijo brezposelnega očeta/moža Ivana in »izgubljenost/
razpršenost« osebnosti njegovega šestnajstletnega sina. Dialoški diskurz
posnema pogovorni jezik, pomenljivi so površinski detajli, ki sublimno kažejo na
neizrekljivost določenih dejstev, trenutek resnice oziroma vpogled ali spoznanje
(npr. v navedeni zgodbi nastopi ključno spoznanje ob koncu pripovedi z dejstvom
o izgubljeni Ivanovi lastnini stanovanja, kar postavi samo njegovo izjavo in hkrati
naslov zgodbe Še kaj hujšega smo preživeli v izrazito ironičen kontekst).
Tematizacija tujstva in odtujenosti
Michel Foucault (2001) utemelji izjave, ki predstavljajo elementarne enote
diskurzivnih formacij, kot dogodke; izjava tudi implicira subjekt, ki ga je treba
ločiti od govorca in avtorja izjave ter od njegove pomenske namere. V tem smislu
je subjekt neko »določeno in prazno mesto, ki ga lahko dejansko zapolnjujejo
različni individui« (Dolar 2001: 240). Izjavljanje je torej tisto dejanje, ki iz
mnoštva posameznikov ustvarja subjekte, omogoča komunikacijo med njimi in
najrazličnejša razmerja. Vendar pa minimalistična poetika prav to komunikacijo
problematizira, kakor je bilo zgoraj že izpostavljeno; največkrat se približuje
vsakdanjemu govoru z mimetičnim ponazarjanjem, pri čemer pravzaprav kaže na
nemoč/krizo subjekta, ki sicer vzpostavlja pogovornost, vendar je razrešitev krize
navadno neuspešna, saj se samo še poglablja občutek odtujenosti posameznih
akterjev. Vzrok občutenja tujstva in odtujenosti subjekta v Čatrovi kratkoprozni
		Določene značilnosti minimalizma so povzete po Perić Jezernik (2011).
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zbirki Džehenem pa ni le neuspešna komunikacija, saj je ta navadno posledica
globljih vzrokov, ki največkrat izvirajo iz krize identitete oziroma občutja njene
razsrediščenosti v sodobni (slovenski) družbi, na kar kažeta že naslov prve
zgodbe Kjer si, tam si in kratek dialog med akterjema (pogovarjata se glavna
oseba/lik taksist Sejo in bežni (neimenovani) potnik, za katerega se v naslednji,
drugi zgodbi Še kaj hujšega smo preživeli izkaže, da je Ivan):
Spet je /Sejo/ v vzvratnem ogledalu pogledal stranko.
»Vi pa niste od tukaj,« je bolj rekel kot vprašal.
»E moj mali, di si, tu si,« je rekel stari.
»Jap,« je rekel Sejo. »Kjer si, tam si.« (Čater 2010: 26.)

Že prvi dve pripovedi uvajata kompozicijski princip večplastnosti tematizacije
tujstva v zbirki, kar se na površinskem nivoju kaže z nosilci dogajanja oz. akterji,
ki so večinoma priseljenci v Sloveniji in jih na stilni ravni vseskozi razkriva
njihova prvotna jezikovna identiteta; le v zadnji, šesti zgodbi Drakula iz Ljubljane
gre za turistko Tario Pentoinen iz Finske, ki se začasno znajde v partnerski zvezi
z Darinko oz. Daro Režonja v Ljubljani: omenjeni Sejo in njegova sestra Denisa
družine Šahinpašić prihajata iz Bosne (Novi Travnik), Ivan oz. Ive Domazet
iz Dalmacije na Hrvaškem (Crikvenica), Dragi oz. Dragiša Praizović iz Srbije
(Prokuplje) v četrti zgodbi Trajalo je – ti navedeni akterji so torej iz bivše
Jugoslavije in v devetdesetih letih jih je bratomorna balkanska vojna odnesla v
državo, ki se je uspela osamosvojiti v desetdnevni vojni, kar je pri marsikaterem
pripadniku nekdanje bratske države vzbujalo sovraštvo, npr. pri družini Praizović,
ko se Dragi poroči s Slovenko Marijo iz Radovljice:
Spominjal se je teh časov. Časov Selme in Bijeloga dugmeta. Ko je napolnil
enaintrideset let, je šla skupna država po gobe. Slovenci so bili krivi za razpad
Jugoslavije, tako so vsaj trdili Praizovići in še kopica njihovih sosedov. Ni bilo
lahko. Med desetdnevno vojno je bil v očeh vse Radovljice, kjer je tu in tam prenočil,
agresor, doma pa so ga gledali postrani, češ, kako je lahko vzel za ženo ravno
pripadnico naroda, ki je razbil Jugoslavijo. Izdajalec! (Čater 2010: 106–107.)

V tretji zgodbi Geografija je zajebana stvar7 pa je ključna oseba Nadja Pasulko
iz Moldavije (iz vasice blizu mesta Comrat), »ki je danes središče gagauške
avtonomije« (n. d.: 80); tudi Nadjo je v devetdesetih letih, ko je dopolnila
sedemnajst let, val vojnega nasilja odplavil proti našim krajem, in sicer na
Kozjansko.8 In še zadnji – Long Vabal iz pete zgodbe Holliday in Cambodia – pa
se je kot posvojena sirota, žrtev državljanske vojne in revolucionarnega nasilja
Rdečih Kmerov v LR Kampučiji oz. Kambodži v tridesetletni vojni, znašel
kot Marcel na Dolenjskem še kot majhen otrok pri slovenskem paru Sergeja
(novinarja pri Teleksu) in Darje, ki je prav v devetdesetih letih »volontirala«
		Ta zgodba je bila objavljena že v Mitja Čander idr., Skrito.si. Ljubljana: Študentska založba, 2007,
37–64.
8
		»/ /S/amo bore tri mesece po tistem, ko je Moldavija razglasila suverenost, tudi Republika Gagauzija
oznanila svojo odvisnost, je izbruhnil oborožen spopad« (Čater 2010: 81).
7
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v Kambodži kot zdravnica v nekem zavetišču iz skupine Zdravniki brez meja.
Vse izpostavljene akterje je torej v devetdesetih letih prejšnjega stoletja vojno ali
revolucionarno sistemsko ter kolektivno nasilje (Bošnjak 2010: 482–85) v njihovi
matični domovini naplavilo v različne kraje po Sloveniji, razen Finke Tarie, ki je
komaj polnoletna odšla na koncert v Berlin, od koder se ni več vrnila domov, in
se je v tistem času znašla pri nas po naključju. V tem kontekstu so referencialne
točke prav kraji bivanja izpostavljenih oseb, ki se raztezajo od ruralnega do bolj
ali manj urbanega okolja (od Malih Braslovč, Radovljice, Gorice pri Slivnici,
Novega mesta do Ljubljane, Berlina, Phnom Penha …); prav okolje največkrat
vpliva na življenjski slog bivanja, mišljenje, vrednote, npr. v Grosupljem, kjer
živi Marcel kot duhovnik pri Svetem Jožefu, v času odraščanja pri starih starših,
s poudarjeno versko vzgojo, niso imeli razumevanja do njegove drugačne
zunanjosti:
In travm je bilo tam v Grosupljem, med odraščanjem, kar nekaj. V puberteti so se
vsi norčevali iz njegove barve kože in malce poševnih oči, sploh pa, se mu zdi, je
to najbolj motilo babi, ki mu je svoj čas s črtalom mazala tam okoli oči, da se ne bi
tako močno videlo, da so poševne. /.../ Pa njegova barva kože … Šele ta jo je motila!
(Čater 2010: 165.)

Tudi Nadje, poročene na kmetijo Toneta Verherška v Gorici pri Slivnici,
muzikanta na gasilskih veselicah na Kalobju in drugih vaseh po Kozjanskem,
sovaščani, zlasti tašča Marija, niso sprejemali, moški (vključno s tastom Tonetom
starejšim) pa so izvajali nad njo psihično, fizično, spolno nasilje in jo celo krivili
za kasnejšo taščino smrt. Predvsem jih je motila njena zgodovina:
Tone je Nadjo spoznal v Celju, ko je imela že štiriindvajset let in je delala kot barska
plesalka v enem ali pa kar edinem tovrstnem klubu, v Miami Night Clubu. Kako se je
znašla ravno tam, mu Nadja nikoli ni znala do potankosti opisati, venomer je ponavljala,
kaj da si misli o geografiji in da ji v življenju ni bilo lahko. (Čater 2010: 85.)

Kratki stiki med liki v Čatrovi kratki prozi in njihovi razjedajoči občutki tujstva
ter prevladujoče odtujenosti izvirajo deloma bodisi iz medkulturnih razlik bodisi
zaradi kontakta med ruralnim in urbanim ali »rovtarstva« v urbanem, vendar
pa so temeljni vzrok vsemu temu poudarjena osebna razočaranja subjektov nad
izpraznjenostjo lastnega življenja, kakor se kaže npr. pri sprevodniku Dragiju v
odtujenem odnosu do žene (v četrti zgodbi Trajalo je): »Šel je do spalnice, do Marije,
ne da bi točno vedel, kaj storiti z njo, pa je obstal tam med vrati in gledal vanjo …
Vlekla je dreto in hlastala za zrakom … Marija Drobne … Iz Radovljice! /.../
Eto!!! …« (117). V vseh zgodbah iz zbirke Džehenem je prisotna vse bolj
razširjena in globoko vsajena tesnoba, ki izvira iz življenjskega nesmisla, občutka
brezizhodnosti, izgube kompasa zaradi osebnih stisk v svetu izpraznjene, brezupne
in večinoma brezciljne komunikacije, neusmiljenih pritiskov težkih življenjskih
situacij, brutalnih revolucionarno-vojnih dogodkov ob koncu prejšnjega stoletja
in predvsem zaradi posledic gladkega delovanja sistema neoliberalistične
logike v sodobnem svetu. Številne njegove groteskne podobe (kot stopnjevanje
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Čatrove sicer spravljive humornosti in ironije) najdevajo različne označevalce:
npr. plastična riba, ki jo Denisa podari Seju za rojstni dan in se oglaša: »Tejk mi
tu de ri-ve-er, trou mi in de vo-te-er …« (15), resničnostni in manekenski »šovi«,
ki jih nenehno gleda dvanajstletna Ivanova hči Nina, nova blokovska naselja brez
otrok na urejenih otroških igriščih, prav tako plastične Orfejeve lire na praznem
belem zidu obnovljenega Dark Orfe Cafeja v Berlinu, kar Tario ob vrnitvi
resnično potre. Pestra paleta najrazličnejših tesnobnih občutkov, ki prevevajo
like v Čatrovih intimistično zastavljenih zgodbah, so peklenska gugalnica za
posamezne subjekte, ki jih identiteta tujstva sicer dela ranljive, vse prežemajoča
tematska stalnica »peklenskosti« (odtujenosti) pa je vendarle doktrina sodobnega
življenja, ki ne prizanaša nikomur, kakor je zapisano v uvodni misli Geoffreyja
Firmina iz filma Pod vulkanom v posvetilu na začetku Džehenema: »Pekel je
moje naravno okolje!« (7) – ali pa v Sejovem notranjem monologu: »Pekel je
globalna zadeva. Zemeljska … Tuzemeljska! Mah! …« (25). Vsi ti poudarjeni
občutki izpraznjenosti in krize subjekta, izgubljena moč komunikacije, prazna
mesta, zamolki, ki so podkrepljeni s potujitvenimi učinki notranjeslogovnih
značilnosti humorja, mestoma s stopnjevanjem v ironijo ali celo grotesko, še bolj
izostreno zaokrožajo njihovo minimalistično poetiko.
Zaključek
Kakor večplastnost tematizacije tujstva in predvsem odtujenosti – tudi struktura
Čatrovega Džehenema v zunanjem formalnem smislu nekoliko presega ozko
oznako zbirke kratke proze, saj izpostavljeni glavni akterji večinoma predstavljajo
(dodatno) še vezne člene med posameznimi zgodbami, ki imajo kot celota
ciklično zgradbo: stičišče prve (Kjer si, tam si) in zadnje zgodbe (Drakula iz
Ljubljane) predstavljata Taria in taksist Sejo, kronološko gledano pa je šesta
zgodba nekakšen uvod v prvo; v prvi pripovedi se namreč tedaj še neimenovana
Taria pojavi v Sejovem taksiju in mu zbudi pozornost zaradi kosa stekla v roki,
kakor on zatem komentira: »Bila je ena, ki je vstopila v taksi s kosom stekla v
prstu /.../. Pa nobene krvi ni bilo, samo steklo v koži …« (22–23); v zadnji zgodbi
pa se tudi bralcu razkrije, kako je prišlo do tega incidenta:
Taria je nekaj časa gledala vanjo /Daro/. Nič ni čutila. Ničesar. Prisluhnila je svojemu
telesu in tam je bila ena sama izpraznjenost … Udarila je po steklenem kozarcu, da
se je črno vino razlilo po prtu in njeni roki. Zaskelelo jo je. Samo zaskelelo, nič
drugega, ko se je steklo zarilo v njeno meso. Zagledala se je v roko in se čudila, da
tam ni nobene krvi. Samo črno vino, krvi ne. (193.)

V tej zadnji, šesti zgodbi smo priča sicer bežnemu ironičnemu pogovoru med
obema likoma, ko Sejo v taksiju Tario, ki se vrača v Berlin, pelje na Brnik;
vendar se na tej točki identifikacije zgodbi skleneta, hkrati pa funkcionirata kot
samostojni in neodvisni enoti. Podobno delujejo kot ponovitveni vezni členi ali
motivni drobci v zgodbah še Ivan iz druge zgodbe Še kaj hujšega smo preživeli
(kot fragment v prvi zgodbi), Nadja iz tretje zgodbe Geografija je zajebana stvar
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(kot fragment v četrti Trajalo je), Dragi iz navedene četrte kot fragment v peti
zgodbi Holliday in Cambodia, kjer je poglavitni akter sicer Marcel/Long Vabal,
ki se kot motivni drobec pojavi v četrti in še zadnji pripovedi (poimenovan kot
Azijec), a ti v tej drugi jim dodeljeni stranski vlogi nimajo tako izpostavljene in
poudarjene pozicije v pripovedih ter delujejo na prvi pogled dokaj neopazno.9
Vir
Čater, Dušan, 2010: Džehenem. Ljubljana: Študentska založba (Beletrina).
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KRATKA PROZA ZOFKE KVEDER

Zofka Kveder je ustvarila obsežen kratkoprozni opus, ki sodi med najboljše v slovenski književnosti in
ga lahko razdelimo na dve obdobji. Prvo (1898–1903) zajema čas od prvih objav do začetka izdajanja
revije Domači prijatelj, drugo obdobje (1904–1914) so zaznamovale spremembe v pisateljičinem
življenju, ki so zahtevale drugačen vsakdanjik, v katerem je zmanjkovalo časa za intenzivno umetniško
ustvarjanje. Pisateljičin kratkoprozni opus je predstavljen glede na tematske kroge (avtobiografska
kratka proza, ženske zgodbe, podobe iz vaškega življenja, pripovedi, ki prikazujejo urbano življenje,
pripovedi z izseljensko tematiko in zgodbe iz balkanskih vojn) in slogovne posebnosti. Gre za slogovni
pluralizem, saj pisateljica upoveduje z naturalistično-realističnimi stilnimi sredstvi, a so ji blizu tudi
novoromantični stilni postopki.
Ključne besede: kratka proza, Zofka Kveder, moderna, ženski liki, slovenske pisateljice, avtobiografija,
izseljenstvo, balkanske vojne

1 Zofka Kveder in slovenska kratkoprozna tradicija
Obsežen kratkoprozni opus Zofke Kveder (sto petintrideset prispevkov v
periodiki in štiri zbirke)1 sodi med najboljše v slovenski književnosti, čeprav
sta tako literarna kritika kot tudi del starejše literarne zgodovine njeno delo
največkrat ocenila kot izraz velikega talenta, ki se zaradi različnih dejavnikov
		Število avtoričinih objav je izračunano na osnovi podatkov, ki jih je zbral Gregor Kocijan v bibliografiji Slovenska kratka pripovedna proza (1892–1918). Kocijan kot pisateljičino prvo objavo
navaja črtico Nade, vendar menimo, da Zofka Kveder tega besedila ni napisala, saj je kot svoje prvo
besedilo vedno navajala črtico Kapčev stric, ki jo je podpisala s psevdonimom Milena, za psevdonim
»Z« se je odločila kasneje, zato ga ne prištevamo k številu njenih tovrstnih primerjav. Gregor Kocijan kot kratko prozo opredeljuje besedilo, ki ima od 1000 do 8000 besed (Kocijan 2006: 4).

1

Jezik in slovstvo, letnik 58 (2013), št. 1–2
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ni mogel razviti do te mere, da bi bila njena dela umetniška.2 Novejše raziskave
(Borovnik 1996, 2007; Mihurko Poniž 2003; Hozak - Jahič 2008) in odzivi ob
izdaji prvih dveh knjig Zbranega dela Zofke Kveder3 pisateljičino kratko prozo
umeščajo v literarni kontekst srednjeevropske moderne in poudarjajo, da njena
literarna besedila razkrivajo samosvojo, drzno in svetovljansko pripovednico,
ki ni ustvarjala v nikogaršnji senci in ni bila nikogaršnja sopotnica, temveč je
umetniško prepričljivo in inovativno upovedovala aktualne teme in probleme
svoje dobe.
Njeno literarno ustvarjanje v slovenskem jeziku lahko razdelimo na dve obdobji.
Prvo (1898–1903) zajema čas od prvih objav do začetka izdajanja revije Domači
prijatelj (Tucovič 2007).4 V drugem obdobju (1904–1914) se ni več preživljala
le s pisanjem, temveč je sprejela uredništvo omenjene revije, kar se je odražalo
tudi na njeni ustvarjalnosti (manjše število prispevkov v drugih revijah, drugačna
tematika). Tudi v njenem osebnem življenju so se zgodile pomembne spremembe
(trikratno materinstvo, selitev v Zagreb, vojna, ločitev), ki niso zaznamovale le
njenega doživljanja sveta, marveč so zahtevale drugačen vsakdanjik, v katerem
je pogosto zmanjkalo časa za intenzivno umetniško ustvarjanje (Birk 2012). Prva
kratka prozna besedila je objavila v treh zbirkah, ki so izšle v kratkem časovnem
razdobju (Misterij žene, 1900, Odsevi, 1902, Iz naših krajev 1903, Iskre 1905),
proza, ki jo je objavila po letu 1905 v slovenskem jeziku, pa je nezbrana.5 Kar tri
zbirke so v tem obdobju izšle v češčini (Vesnicke Povídky, 1907, Povídky, 1910,
Vlada a Marja, 1913) in ena v hrvaščini (Jednaest novela, 1913). Po letu 1914 sta
bili v slovenščini objavljeni le dve kratkoprozni besedili (Polpretekli čas in Tri
sestre), ki v njenem opusu ne zavzemata pomembnejšega mesta.
2 Značilnosti prvega ustvarjalnega obdobja (1898–1903)
Pisateljičina prva črtica Kapčev stric je izšla leta 1898 v Slovenki, ki je bila tedaj
še priloga časopisa Edinost. Tistega leta je poslala črtice petim časopisom in
vsi so jih objavili. Julija je kratko zgodbo Gabrijela objavil Slovenski narod, v
Ljubljanskem zvonu so izšla tega leta prozna besedila Vera, Ironija in Rezika, v
katoliškem Domu in svetu kratka pripovedna proza Sam, v hrvaškem mesečniku
Nova nada sta bili natisnjeni dve besedili: Ne prodam se! in Zvečer. Do leta 1904
		Janko Kos v Pregledu slovenskega slovstva (Ljubljana: DZS, 2000, 274) o pisateljičinem literarnem
opusu trdi: »Večje umetniške vrednosti njena dela nimajo.« Za Franca Zadravca je nesentimentalna,
revolucionarna upornica, vendar je umetniške moči v njeni prozi in dramatiki malo (Zgodovina
slovenskega slovstva V, Maribor: Obzorja, 1970: 318–19).
3
		Vladka Tucovič, Zofka Kveder: Zbrano delo, 1. knjiga (uredila in opombe napisala Katja Mihurko
Poniž), Dve domovini: Razprave o izseljenstvu = Two Homelands: Migration 27/4 (2006). 227–30.
4
		Prim. še Vita Žerjal Pavlin, Revijalne objave prve slovenske klasikinje končno v knjigi, Slavistična
revija 59/3 (2011), 321–24; Marijan Zlobec, Avtorica srednjeevropskega horizonta: Zbrano delo
Zofke Kveder, Delo 53/38 (16. 2. 2011), 15.
5
		To prozo je urednica Zbranega dela Zofke Kveder Katja Mihurko Poniž zbrala v tretji knjigi, ki čaka
na objavo.
2
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je Zofka Kveder slovenska pripovedna besedila objavljala v naslednjih časopisih,
revijah in drugih publikacijah: Slovenka, Ljubljanski zvon, Dom in svet, Edinost,
Prvi majnik, Rdeči prapor, Ilustrovani narodni koledar, Nova nada in Nada
(revija je izhajala v Sarajevu) in v Slovanu.6 Njene objave zasledimo tudi v tujini.7
Veliko pripovednih besedil, ki jih v tem časopisu objavila v hrvaščini in nemščini,
je prevedla v slovenščino in jih objavila v slovenski periodiki. Gre za avtoričino
ustvarjalno najbolj intenzivno obdobje, saj v tem času ni le napisala izjemno
veliko pripovednih in publicističnih besedil v slovenščini, nemščini, hrvaščini in
morda tudi češčini,8 temveč je izdala tudi že omenjene tri prozne zbirke in eno
zbirko dramskih besedil.
Franc Zadravec je o njenih literarnih začetkih zapisal, da je slovstveno takoj
zajela v »nagonske moči in globine človeške narave in v drame, ki jih te porajajo«
(Zadravec 1970: 314). Gregor Kocijan je za črtico Sam ocenil, da je »napisana
vedro, kar je bila redkost«, za črtico Vera, ki jo je pisateljica kot edina izmed
mlajše generacije v Ljubljanskem zvonu objavila pod polnim imenom, je poudaril,
da je znala močneje kot Jurčič, Kersnik in Tavčar »poudariti razpoloženjske dele
in v duhu dekadence posneti bolestno človekovo razdraženost in notranji nemir«
(Kocijan 1996: 44).
Že v črticah in kratkih zgodbah, ki jih je objavljala v letih 1898 in 1899,
velikokrat obravnava socialno temo (Sličice, Dvojna mera, Paolo, Sreče!,
Star papir). Prikazuje bedo v predmestnem proletarskem okolju, v katerem
se človeku iz trpljenja in lakote največkrat izvije krik obupanega človeka
(Kocijan 1996: 61), velikokrat so v ospredju ženski liki (Telegrafistka, Vseh
devet, Biciklistinja, Sestri), še posebno v knjižnem prvencu Misterij žene
(1900), ob njih so protagonisti še osebe iz kmečko-vaškega ali trško-mestnega
sveta (v zbirkah Odsevi in Iz naših krajev). Joža Mahnič za Odseve trdi, da je
pisateljica v odkrivanju umazanij življenja naturalist, v sanjarjenju po sreči pa
romantik (Mahnič 1964: 310). Pritrjuje mu Gregor Kocijan z ugotovitvijo, da se
že v prvih letih pisateljičinega ustvarjanja izoblikuje zanjo značilno nihanje med
pripovedmi, v katerih »prevladujejo epske sestavine s trdno fabulativno podlago, z
motivi, ki so blizu naturalistični usmeritvi«, in pripovedmi, v katerih je v ospredju
»lirizacija s čustvenimi izpovedmi, meditiranjem, razblinjenim dogajalnim
zaledjem, z ozračjem, ki napoveduje življenjsko srečo ali pa melanholijo ‘bolnih
rož’« (Kocijan 1996: 83).
		V slovenskih časopisih in revijah se je Zofka Kveder tedaj podpisovala z naslednjimi psevdonimi:
Z, Zofija, Žiška, Poluks, Janja Legat in Nekdo.
7
Leta 1899 so tri njena pripovedna besedila izšla v švicarskih revijah (Die Schweiz, Schweizer Haus-Zeitung), prevodi črtic iz Misterija žene so izšli v avstrijski reviji Dokumente der Frauen in v
časopisu Arbeiterwille. Leta 1903 je v nemškem Reclams Universumu objavila daljše prozno besedilo Ljübas Sylvesterabend. Od leta 1899 jo srečamo tudi kot dopisnico zagrebškega dnevnika
Agramer Tagblatt.
8
		V češčino naj bi pisateljičina dela prevajala Zdenka Hasková, vendar je glede na veliko število objav
možno, da je nekatera, predvsem manj zahtevna, napisala Zofka Kveder v češčini, saj je ta jezik, kot
dokazuje njena korespondenca, dobro obvladala.
6
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3 Posebnosti drugega ustvarjalnega obdobja (1904–1914)
Objave iz drugega obdobja najdemo v časnikih in revijah Ljubljanski zvon,
Slovenski narod, Slovan, Prvi majnik, Rdeči prapor, Slovenska gospodinja,
Slovenski ilustrovani tednik, največ pa jih je v reviji Domači prijatelj. To revijo
so kot darilo prejemali kupci prehrambnih izdelkov češkega tovarnarja Františka
Vydre, zato se je pisateljica morala prilagoditi bralcem in bralkam, med katerimi
so bili mnogi neizobraženi in konservativni. Veliko zgodb se odvija na podeželju,
v njih je ponudila zgled preudarnih kmečkih gospodarjev (Šestdesetletnica), še
posebno takih, ki jih tujina ni pokvarila (Amerikanec, Sin), temveč je bila zanje
izseljenska izkušnja pozitivna. Na podeželju se dogajajo tudi avtobiografske
zgodbe, ki opisujejo dogodke iz pisateljičinega otroštva (Veliki teden, O sejmu,
Prva ljubezen, Naša vas). Tudi v Domačem prijatelju je pisateljica, kot že prej v
Edinosti in Slovenskem narodu, objavljala kratke zgodbe iz življenja malih ljudi,
učiteljic (Povest iz življenja mlade učiteljice), uradnikov, ki jih je strla bolezen
(Vida), ljubezenske zgodbe, ki se dogajajo preprostim ljudem in niso v ničemer
izjemne (Kadar zvezde padajo, Ivo in njegova žena, Jarem, Mačeha, Zastonj
spomini, Okna so bila temna idr.). Tudi Gregor Kocijan je ugotavljal, da je v
Domačem prijatelju ostala zvesta tradicionalnim postopkom:
Nagnjenje k deepizaciji in cankarjanski inovaciji je v Domačem prijatelju komaj
zaznavno (npr. Okna so bila temna). Psihološko poglobljeno, toda tradicionalno
je obravnavala izseljensko vprašanje (Tinka). Obliko dialoga je posvetila zlasti
družinskim stiskam in človekovi obsojenosti na strpno prenašanje obveznosti,
ki jih je človek sprejel s poroko (Pogovor). Bolj reportažno je obdelovala napore,
nevarnosti in nesreče v rudniških rovih, zlasti ameriških, ki so polni »naših grobov«
(Tovariš). Seveda pa ni pozabila na svojo družino in otroške radosti ter vzgojo (Pismo
o mali Mirici). V vsem tem pisanju Zofke Kvedrove je več rutine kot prizadevanja
za novim, drugačnim, še neznanim. Del vzrokov za to je treba pripisati konceptu
revije, del pa utrujenosti od uredniške tlake in pisanja, ki je moralo »mašiti luknje« v
Domačem prijatelju. (Kocijan 1996: 162.)

Inovativnejša je bila v kratki prozi, ki jo je objavila v reviji Ljubljanski zvon. Tu
si je lahko privoščila več umetniške svobode, čeprav je tudi v osrednji slovenski
literarni reviji morala pristati na popravke preveč drznih tekstov.9 V teh proznih
prispevkih dogajalni prostori niso le vaško oziroma trško okolje, temveč tudi
velemestno (Dogodek s potovanja). Opustila je ljubezenskoprigodne zaplete in v
ospredje postavila vprašanje verske gorečnosti (Misijon), izseljevanja v Ameriko
(Potovalci) ali moralni problem prešuštva v meščanskih krogih (Konec).

9

Iz pisateljičinega pisma uredniku Ljubljanskega zvona Franu Zbašniku, poslanega 9. 9. 1904 (hrani
ga Rokopisni oddelek Narodne in univerzitetne knjižnice, Ms 1115, št. 13), je razvidno, da je urednik
kratko prozo Eva precej popravil. Zofka Kveder mu je namreč pisala: »Velecenjeni gospod! Saj sem
vedela! Oh, in potem naj ima človek veselje do pisanja! Jaz ravno čutim, da je moj talent bolj v ti
stvari, da se mi ‘starke Sachen’ bolj posrečijo, kakor kako lirično čivkanje. – Nu, naj bo! Natisnite
Evo sfrizirano, ali morate mi jo priobčiti že v oktobrski štev.«
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Najbolj vsebinsko raznolika je proza, ki jo je Zofka Kveder objavila v Slovanu:
romantična zgodba Mara in njen sin Kajn, ki se dogaja v Slavoniji, pretresljiva
zgodba o nemem židovskem dečku (Miriam in Nafis), psihološka študija Slikar
Novak, v kateri je upodobila češko prestolnico, a tudi socialnokritični prikaz
izkoriščanja proletariata (Tiskarna) in daljša novela o razočarani meščanski
ženi (Nekaj navadnega), ki šele v zakonu spozna dvojno moralo razreda, ki mu
pripada.
Do leta 1910 je pisateljica krajša besedila objavljala tudi v Slovenskem narodu.
Največkrat gre za črtice, v katerih prikazuje neuresničena hrepenenja, najsi
ljubezenska (Šola), umetniška (Talent, Jesenska noč) ali po bolj polnem življenju
(Pogovor, Megla). V njih tudi razgalja meščansko družbo, v kateri je denar edina
vrednota (Dva brata, Konkurs).
Za dotedanjo slovensko književnost so nenavadni kraji dogajanja. Zgodbe se
odvijajo na podeželju (notranjske vasi, Boštanjska vas, Kras), a tudi v mestu in
velemestu (v Ljubljani, Trstu, Zagrebu, na Dunaju, v Bernu, Zürichu in Pragi).
4 Tematski krogi v kratki prozi Zofke Kveder
Tematska področja, ki se jim je pisateljica posvečala vse od začetkov svojega
literarnega ustvarjanja, lahko razdelimo v večje sklope.
4.1 Avtobiografska kratka proza
Že prva pisateljičina besedila so avtobiografska in le redke kratke pripovedi so
povsem brez takšnega ozadja. Urednici Slovenke Marici Nadlišek je v zvezi s
črtico Tak otrok! pisala:
Torej »Tak otrok« Vam je še precej všeč, kakor pišete. No, resnica je vse od a do z. –
Da sem samo do srede nadaljevala s spomini, je zato, ker sem s 15. letom res odšla
od doma, in kaj neki zvem v mali naši vasici o svetu!? – Pa če je prav, napišem še kaj
kdaj iz svoje preteklosti. (1. marca 1898.)

Tudi v naslednjem pismu (7. marca 1898) je pisala o avtobiografski zasnovi
črtice: »‘Tak otrok’ ni samo do polovice, ampak vse resnica. – Celo ono zadnje
srečanje je res, le da ni bilo pod Tivoli, ampak v mestu.«10
Med mračnejša besedila, v katerih se je pisateljica vrnila v svoje otroštvo in
podoživljala zapostavljenost, očetovo pijančevanje in materino pobožnost, četudi
ni vselej jasno izpovedala avtobiografskosti, sodijo Silva, V oblasti teme, V težki
		Obe pismi sta shranjeni v zapuščini Zofke Kveder v Rokopisnem oddelku Narodne in univerzitetne
knjižnice (Ms 1113).
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uri, Spomini, Pogovor z očetom in predvsem povest Moja prijateljica (Mihurko
Poniž 2010).11 Svetlejše podobe upovedujejo črtice Lovec, Cene, Naša vas, Teta,
Veliki teden, O sejmu, Prva ljubezen in črtice o lastni materinski izkušnji, kjer
so v ospredju sicer njene hčerke, a pisateljica razgali tudi sebe (Črtica).12 Te
zgodbe so bile objavljene v reviji Domači prijatelj in so pri bralstvu naletele na
odličen sprejem, saj je pisateljica v ospredje postavila samostojnega, bistrega in
vedoželjnega otroka, kar je bila novost v tedanji slovenski književnosti.13 Najbrž
je zaradi publike, ki je zgodbice željno pričakovala, na nekaterih mestih zašla
v poučnost in razpravljanje o vzgojnih prijemih, ki besedilom včasih jemljejo
živost in neposrednost.
4.2 Ženske zgodbe
V pisateljskem opusu Zofke Kveder prevladujejo zgodbe žensk – njenih sodobnic,
a tudi nje same, saj je zapisala: »Mislim, da me ženske venomer pišemo samo o
sebi, svojem hrepenenju, svojih srcih« (Orožen 1983: 273).
Že njeni sodobniki in sodobnice so opazili, da je movens njene literature vloga
in položaj ženske v družbi. Marja Boršnik, ki se je kot prva znanstveno posvetila
pisateljičinemu delu, je težišče opusa Zofke Kveder opisala z besedami: »Ta
ženina notranja protislovnost je tudi osrednja tematika njenega dela, ki kaže kljub
silni plodovitosti in angažiranosti na vseh področjih besedne ustvarjalnosti – razen
v liriki – z življenjem uglašeno, jasno strukturo« (Boršnik 1962: 246). Tudi Franc
Zadravec je poudaril, da je bila »tragična ljubezen žene, ki trpi ob surovem pijancu
in favnovskem značaju« eden prvih pisateljičinih motivov in da je v njem »združila
lirsko tožbo z grobim naturalizmom (Vera, 1898)« (Zadravec 1970: 314).
V večini pripovedi je v ospredju ženski lik v različnih družbenih vlogah. V
zgodnejših besedilih so to meščanska dekleta, ki se srečujejo z omejitvami,
izvirajočimi iz dvojne morale meščanske družbe. Pomembno mesto zavzemajo
materinske podobe: oblastne, hčeram odtujene matere (V težki uri), trpeče (Miriam
in Nafis), take, ki doživijo otrokovo smrt (Tinka, Dogodek s popotovanja),
žrtvujoče se matere (Slikar Novak) in celo detomorilke (Zločin, Auf der Klinik).
Pisateljica je prikazala tudi trpljenje ženske, ki ne more imeti otrok (Je-li žena, če
ni mati), in ljubezen do tujih otrok (Mačeha).
		Prim. še Alenka Koron in Andrej Leben (ur.), Avtobiografski diskurz: Teorija in praksa avtobiografije v literarni vedi, humanistiki in družboslovju, Ljubljana: ZRC SAZU, 2011, 247–59.
12
		Marko Jesenšek, Materni jezik, jezik okolja in tuji jeziki v avtobiografskih črticah Zofke Kveder.
Jezik in slovstvo 53/3–4 (2008), 145–56.
13
		»Življenje svoje družine pisateljica prikazuje v nazorno podanem, ali, še pogosteje, lirsko občutenem
okolju zagrebških ulic in svežega podeželja. Iz črtic veje topla ljubezen do lastnih otrok, a tudi do
trpečega sočloveka v velikem mestu. Nekatere so preveč osebne in malenkostne, gostobesedne in
razvlečene, ponekod je preobčutna tudi vzgojno poučna težnja. Med dobre spadajo Črtici, Epizodice,
Vladoša na kmetih, Večerni izprehodi, Čeveljčki (tisti v knjigi 1927), Naša Mitka, veter in sneg,
‘Punčka’ in Pismo o mali Mirici« (Mahnič 1964: 313–14).
11
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Zofka Kveder je v slovensko književnost vpeljala like študentk (Ana Jokavenko,
Saša, Študentke), umetnic (Pogovor, Jarem, V ateljeju, Tuje solze), učiteljic
in drugih uslužbenk (Na pošti, Telegrafistka), prostitutk (Eliza), nenavadnih,
ekscentričnih žensk (Eva, Ena iz množice) in žensk, ki iz različnih razlogov
izgubijo razum (Mia carissima, V vinogradu, Tinka). Že v knjižnem prvencu
je opozorila na starko, ki ji življenje ni prizanašalo, problematizirala prisilne
zakone, žensko željo, nezakonsko materinstvo, prostitucijo, prezgodnjo smrt
na porodu in še številne druge teme iz ženskih življenj. Mnoge odkrivamo že v
besedilih, ki so nastala pred letom 1900 in jih je objavila v periodiki oziroma
jih je uvrstila v zbirko Odsevi, ki je bila pripravljena za tisk leta 1899 (Vera,
Gabrijela, Biciklistinja). Pomemben premik v ustvarjalnem razvoju in prelom s
slovensko tradicijo pa pomeni šele zbirka črtic Misterij žene (1900), ki jo je izdala
v samozaložbi v Pragi. Kritika je zbirko kratkih črtic ostro zavrnila, tako liberalni
kot klerikalni kritiki v njej niso opazili nobenih literarnih kvalitet, bolj objektivne
ocene so prispevali le avtorji v socialdemokratskih glasilih in v Slovenki (Kveder
2005: 464–503). Slovenska literarna zgodovina zbirki ni bila najbolj naklonjena,
na njeno inovativnost in izjemnost tudi v širšem, srednjeevropskem prostoru so
opozorile šele novejše raziskave.14 Inovativne podobe ženskosti, ki jih odkrivamo
v kratki prozi, je pisateljica razvila in nadgradila v romanih (Nada, Njeno
življenje, Hanka) in dramah (Pravica do ljubezni, Amerikanci) ter enodejankah
(zbirka enodejank Ljubezen, Egoizem).
4.3 Podobe iz vaškega življenja
Zofka Kveder je v krajših kratkoproznih besedilih ustvarila portrete posebnežev,
ki jih je spoznala v notranjskih vaseh, v katerih je živela (Vaške slike), v daljših
je opozorila na tedaj aktualno problematiko vdora tujega kapitala na podeželje
(Kajn, Na kmetih), odhajanje kmetov na delo v tujino (Hrvatarji), a tudi
ozkosrčnost in konservativnost kmečkega okolja, ki ne more sprejeti drugačnosti
(Doma, Vaški roman, V hribih). Za Joža Mahniča so teksti s podeželja najšibkejši,
Marja Boršnik pa je poudarila, da je Zofka Kveder kmečko okolje »podala tako
svojevrstno in novo, da lahko slutimo v njej predhodnico modernega kolektivnega
prikazovanja vasi v leposlovju« (Boršnik 1962: 328).

		Anton Slodnjak je menil, da je v Misteriju žene »zavzeto, dasi preveč raztrgano« (Slodnjak 1968:
321) odkrivala, da je ženska nesrečno bitje. Za Jožo Mahniča so bili prikazi tem iz ženskega življenja (abortus, porod, posilstvo) tuji in jih je zavrnil, tudi Franc Zadravec je menil, da je zbirka »bolj
literarna ilustracija feminističnih tez, kakor umetniška literatura« (Zadravec 1970: 314), vendar je
delu priznal, da je bilo »najbolj naravna izpoved ženske v dotedanji slovenski literaturi«. Drugačen
pogled na zbirko razkriva analiza Gregorja Kocijana, ki opozarja, da je z Misterijem žene »Kvedrova
skušala prispevati k spreminjanju tradicionalnega modela kratke pripovedi« (Kocijan 1996: 66).
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4.4 Pripovedi, ki prikazujejo urbano okolje
Zofka Kveder je zgodnje otroštvo preživela na podeželju, a je že po končani
bloški dvorazrednici šolanje nadaljevala v Ljubljani, ki jo je kmalu doživljala
kot provinco in iz nje hrepenela po odkrivanju novih svetov ter velemestnem
življenju. Te želje je upovedila v kratki črtici Moja prijateljica, v avtobiografski
kratki prozi Pisma in v zgodbi Saša, kjer mlado rusko dekle koprni po velikem
svetu in res odide v Švico, a tam ne najde sreče, o kateri je sanjala. Večkrat se
pojavijo tudi srednjeevropske metropole Trst, Dunaj, Praga in Zagreb, njena
inovacija glede na slovensko književno tradicijo je v tem, da je v ta mesta
postavila svoje literarne protagonistke, ki se po mestu svobodno gibljejo in ga
odkrivajo kot sprehajalke ali kot študentke na poti na univerzo. V ateljejih niso
le modeli, temveč tudi umetnice, zvečer odhajajo v gledališče brez spremstva.
Mesto je prostor svobode, a v njem se ženska lahko izgubi in celo umre v množici
(Nach der Vorstellung), ki je predstavljena kot negativen aspekt urbanega
življenja. Mesto je lahko prizorišče seksualnega izkoriščanja, a tudi uresničitve
intelektualnih ambicij (Misterij žene, Študentke). Zanimivo je, da se mesto kot
kraj odkrivanja in realizacije umetniških in intelektualnih sposobnosti pojavlja
predvsem v pisateljičinih nemških tekstih, ki so nastali na začetku 20. stoletja.
V drugem ustvarjalnem obdobju kot velemestno prizorišče prevladata Praga in
Zagreb. Češka prestolnica se pojavlja kot prostor, v katerem ni lastne identitete
razvila samo avtorica, temveč se je ta proces začel tudi pri hčerki Vladoši, ki
je svoje rojstno mesto samostojno odkrivala že pri štirih letih (Vladoša dela
komedije). Praga zaživi v svoji starodavni slavi v impresionističnih podobah
v kratki prozi Slikar Novak. Kot mesto, v katerem se naslovna protagonistka
osamosvoji in najde lastni jaz, pa je predstavljena v romanu Hanka (1917).
4.5 Pripovedi z izseljensko tematiko
Zofka Kveder je svojo migrantsko izkušnjo in poglede na problematiko
izseljenstva preoblikovala v več literarnih besedilih. V njih je prikazala izseljence,
a prav tako ljudi, ki bodo to šele postali; prikazala je torej tudi njihovo potovanje
v novo domovino. Prvo besedilo, v katerem je prikazala razmerje Slovenca, ki
živi v tujini, do domovine, je kratka proza Doma (1902), v kateri je v ospredju
obisk študenta Toneta Korošca v domači vasi, njegov dokončen prelom z družino
in vrnitev v tuji svet. V tej zgodbi se je dotaknila pomembnih tem – odhoda in
ločitve od domovine ter zatohlosti vaških razmer, kjer so ljudje pod vplivom
katoliške cerkve, zaradi česar so po avtoričinem mnenju trdi in ozkosrčni.
S tematiko slovenskega izseljevanja so povezana še naslednja besedila:
Črtice, Onkraj morja, Amerikanec, Potovalci, Pot v Ameriko, Domotožje,
Tinka in Tovariš.15 V njih je avtorica izrazila spoznanje, da je odhod v tujino
		Izseljensko problematiko je predstavila tudi v drami Amerikanci (1908) in v esejističnem zapisu
Slovenci v tujini (1907).
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emancipacijsko dejanje, osvoboditev od spon, ki težijo človeka v domačem
okolju. A hkrati v teh tekstih odkrivamo tudi misel, da je cena pridobitve novih
izkušenj, materialnih dobrin in osebnostne rasti občutek izločenosti, izključenosti
iz nekaterih procesov, ki so pomembni dejavniki pri oblikovanju človekove
identitete. Zofka Kveder kot migrantka opozarja, da je za proces eliminacije kriva
tudi prva domovina, ki se premalo zaveda, kaj pomeni to, da jo ljudje zapuščajo.
A hkrati ne spregleda, da proces asimilacije v novo okolje zahteva, da izseljenec
izbere novo identiteto, oblikovano z izključitvijo določenih dejavnikov, ki so bili
vez s preteklostjo – velikokrat celo maternega jezika. Ta problem je tematizirala
v črtici Domotožje. Njen protagonist je v tujini uspel, z domovino je že zdavnaj
pretrgal vse stike, življenje v velikem mestu ga osrečuje. Svoj materni jezik
je že skoraj pozabil in v njegovem srcu spomin na »ubogo, neslavno in daljno
domovino« vedno bolj umira. Tudi ko ga na božični večer obidejo spomini na
revno otroštvo, jih, zadovoljen, da se je povzpel nad nekdanjo bedo, prežene. A
se mu le nekaj trenutkov kasneje spet vrnejo, sam spregovori po dolgem času v
slovenščini in zazdi se mu, da je zaslišal slovenske besede. Domotožnih občutkov
ne more pregnati niti ob božičnem vzdušju družinskega praznovanja. Ženi reče,
da mora nujno v domovino, in se tej odločnosti čudi celo sam, a domotožje ga
je povsem prevzelo, zato ne more drugače, kot da odide. Pisateljica zaključi z
mislijo, da se bo morda vrnil razočaran in zlovoljen, a iti je moral.
4.6 Zgodbe iz balkanskih vojn
Poseben tematski sklop tvorijo zgodbe iz balkanskih vojn, ki jih je pisateljica
povzela po izkušnji svojega bolgarskega prijatelja Petka Coneva (srečamo ga že v
zgodbah o študentskem življenju v Švici). Pisateljica prikaže krut vojni vsakdan
na bojišču (Iskal je življenja, Žalostna pisma, Zmaga življenja, Doma), a tudi, kako
vojno doživljajo ženske in otroci v zaledju bitk (Vdova, Smrt malega Jovana).
Vse zgodbe o balkanskih vojnah izražajo pacifistično spoznanje o nesmiselnosti
vojne (Saj so bratje ...) in so zadnja tematsko zaokrožena kratkoprozna besedila
v slovenščini.
5 Slogovne značilnosti
Za Zofko Kveder je značilen slogovni pluralizem. Joža Mahnič že v pisateljičinem
knjižnem prvencu odkriva naturalistične vulgarizme, a tudi dekadenčno metaforiko v hiperbolično patetičnem slogu. V zgodnjih črticah Mahnič prepoznava
pisateljičine stalnice: »V odkrivanju umazanij življenja je pisateljica naturalist,
v sanjarjenju po sreči romantik« (Mahnič 1964: 310). Prepričan je bil, da je
pisateljica boljša ustvarjalka kratke proze kot daljših zvrsti, in zaključil: »Njen
slog je v pripovednih partijah vsakdanje realističen, v čustvenih cankarjansko
mehak, v refleksivnih vznemirjeno patetičen, medtem ko je metaforika na splošno
konvencionalna« (Mahnič 1964: 318). Anton Slodnjak je v njej videl predvsem
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simpatizerko naturalizma, v nekaterih delih je po njegovem sledila Cankarjevim
stilističnim in kompozicijskim sredstvom oziroma novoromantičnim slogovnim
postopkom (1968: 321–22). Marja Boršnik ni poudarjala naturalističnih prvin, saj
se je po njenem prepričanju pisateljica tako naturalistične kot romantične metode
naveličala in je nekoč razočarana vzkliknila: »Zdi se mi, da je še najbolj zanimivo
to, kar človek sam doživi. Življenje je več kot takale epizoda, ki bi jih po sili radi
našli«:
V tej izjavi je cela Zofka: vse mora iti skozi njeno osebno doživetje, da ji more
postati predmet ustvarjanja; čeprav je to le droben vnani svet je prepojen z njo samo.
S tem se je od naturalizma odmaknila, čeprav se do simbolizma »moderne« ni nikdar
povzpela, marveč je ostala bolj ali manj romantična glasnica zmernega realizma.
(Boršnik 1962: 324.)

Že za Misterij žene tako ugotavlja, da slog ni več zgolj naturalističen, marveč
kaže z rahlim posegom v ženino duševnost zapletenost in s tenkim, kratkim,
dramatičnim orisovanjem krutih usod že prehod v »moderno«, predvsem pa je
premagala odvisnost od tradicionalnega domačega pripovedništva (Boršnik 1962:
246). Slogovni pluralizem v Misteriju žene je opazil tudi Franc Zadravec.16 Ko
je analiziral »realistično novelo«, kakor je označil besedilo Vaški roman, pa je
ugotovil:
V noveli utripa dvojno življenje, romantične sanje in hrepenenje po lepoti ter
naturalistično risano okolje, ki to trpko idilo surovo razreže. Ta romantično
naturalistična dvojnost je poslej spremljala skoro vso Zofkino literaturo. Nadalje živi
v tem tekstu poleg čutnega telesnega prizora tudi poetična pokrajinska impresija,
poleg ostro začrtanega snovnega detajla nežni pokrajinsko barvni akvarel. Tudi ti dve
stilni potezi sta poslej spremljali njeno prozo. (Zadravec 1970: 314.)

Zadravec je svoj pregled pisateljičine ustvarjalnosti zaključil s trditvijo, da je
novele pisala realistično, in pohvalil »kratek, jedrnat in naraven ljudski dialog«,
dobro karakterizacijo in poznavanje okolja, ki določa posameznikovo usodo
(Zadravec 1970: 316).
Tudi Gregor Kocijan je ob nekaterih kratkih pripovedih opozoril, da pripadajo
realistično-naturalističnemu modelu, a poudaril, da gre tudi za oddaljitve v smeri
izpovedne, racionalne in z argumenti podkrepljene meditacije (Dan vernih duš,
Sreče), ki z retoričnimi sredstvi izraža protest, prošnjo, željo, zahtevo in obsodbo
(Kocijan 1996: 61). Pisateljičin naturalistični slog ne izvira iz njenega navdušenja
nad stilsko formacijo ali modelom, temveč se je izoblikoval iz pisateljičine
ogorčenosti in prizadetosti zaradi krivic, ki so jih doživljale ona in njene sodobnice
zaradi svojega spola, a tudi pripadniki in pripadnice delavskega razreda.

		»Stil sega od poetičnih odtenkov do naturalističnega detajla. Kvedrova je uporabljala poleg idealne
tudi vulgarno besedo, poleg čustvenega zanosa tudi dekadenčno metaforiko« (Zadravec 1970: 315).
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Kocijan se je tudi, kakor že pred njim Slodnjak in Zadravec,17 dotaknil razmerja
Zofke Kveder do Cankarja. O črtici Ironija je zapisal, da je šla »po stopinjah
Ivana Cankarja in njegove družbene satire. Ker pa v tistem času še ne bi mogli
govoriti o njegovem neposrednem vplivu, gre očitno za koincidenčni pojav«
(Kocijan 1996: 44). Bližina osrednjemu prozaistu slovenske moderne se mu
v prvih besedilih, objavljenih leta 1898 v Ljubljanskem zvonu, razkriva predvsem
v teženju k cankarjanski kratkosti in pripovedni konciznosti (Kocijan 1996: 44).
Zaradi razgledanosti Zofke Kveder po evropski književnosti fin de siècla in
začetka 20. stoletja se zdijo primerjave s Cankarjem omejujoče, saj se je tudi
sama lahko zgledovala pri evropskih literatih in literatkah, ki so navdihovali
osrednjega slovenskega predstavnika moderne, zato njeno delo ni le odmev
njegovega (Mihurko Poniž 2003).
6 Sklepne ugotovitve
Zdi se, da je večina slovenskih literarnih zgodovinarjev kratkoprozni opus Zofke
Kveder presojala le na osnovi izbora tovrstnih besedil (predvsem tistih, ki so izšla
v zbirkah), zato njihove včasih ostre in nenaklonjene sodbe težko sprejmemo
brez zadržkov. Šele pregled celotne kratkoprozne ustvarjalnosti, kot sta ga
opravila Marja Boršnik in Gregor Kocijan, omogoča korektne sodbe in najbrž
ni naključje, da sta oba raziskovalca v pisateljičinem delu odkrila kvalitete, ki so
jih drugi literarni zgodovinarji spregledali. Na osnovi poznavanja celotne kratke
proze Zofke Kveder (pri tem ne smemo spregledati besedil v nemščini, češčini in
hrvaščini) lahko ugotovimo, da ni bila le slovenska, temveč tudi srednjeevropska
pisateljica. V svoja besedila je vnašala teme in postopke, ki so bili slovenskim
pisateljicam in pisateljem obdobja moderne še tuji oziroma so se jih le bežno
dotaknili in v razmerju do njih ostali zavezani tradiciji. Delo Zofke Kveder je
bilo vselej vrednoteno na horizontu Cankarjeve umetnosti in je zato neupravičeno
ostajalo v njegovi senci.

		»Tudi Kvedrova je bila posebno v mladosti mnogo bližje Cankarju in moderni kakor naturalizmu
Govekarjevega kova. Kljub temu razodevajo njena dela mnogo več naturalističnih spodbud in prvin
kakor novoromantičnih in simbolističnih. To pa je bila posledica njene slovstvene izobrazbe ter
družbenopolitične zavesti – bila je odločna bojevnica za ženske pravice. A tudi njenemu nemirnemu
temperamentu in naglemu, bolj površnemu kakor v globine prodirajočemu ustvarjalnemu načinu je
bolj ustrezalo kopičenje življenjskih podatkov kot pa simbolistično iskanje višjega smisla za videzom dogodkov. Kljub temu tudi ona ni mogla vedno kljubovati privlačnosti Cankarjevih stilističnih
in kompozicijskih sredstev« (Slodnjak 1968: 322). Zadravec je za novelo V oblasti teme ugotovil, da
je pokrajina (zapuščena, žalostna, napolnjena z rumeno svetlobo) prikazana podobno kot v Cankarjevih pesimističnih novelah (Zadravec 1970: 314).
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SLOVENSKA
KRATKA VOJNA PROZA
V PERIODIKI (1919–1929)
NA OZADJU IDEJE
SVETOVNE KNJIŽEVNOSTI1

Prispevek se posveča vprašanju, kako je svetovna književnost o véliki vojni »lokalizirana« v slovenski
kratki prozni pripovedi, objavljeni v periodiki med letoma 1919 in 1929. Opazovati skuša, koliko
so besedila prežeta z nacionalistično miselnostjo oziroma kako se v njih odraža svetovljanski
občehumanistični etos. Ukvarja pa se tudi z vprašanjem, kateri kratkoprozni modeli so zastopani v tej
produkciji, realistični, novoromantično simbolistični, ekspresionistični, avantgardistični ali sinkretični,
in kako prek uresničitev teh modelov v kratko vojno prozo prenika modernizem.
Ključne besede: svetovna književnost, vélika vojna, nacionalizem, svetovljanski humanistični etos,
Gregor Kocijan, Ivan Pregelj

Še nedolgo tega je vélika vojna na Slovenskem veljala za malo znano, v literaturi
tematsko in idejno manj uporabljano zgodovinsko snov (Novak Popov 2008a: 13),
ki je bila tudi historiografsko slabo obdelana (Svoljšak 1993). Izid novejših
zgodovinopisnih del, npr. številnih monografij, posvečenih soški fronti (Svoljšak
1994, 2003; Grdina 2009; Rajšp 2010), je to podobo nedvomno že spremenil in
jo naredil bolj kompleksno; s poljudnimi izdajami, kakršna je knjiga Oblaki so
rdeči, ki je izšla v zbirki Zgodovinsko klasje (Ilich 2004), pa je bila problematika
posrečeno približana najširšemu občinstvu. Živahna historiografska dejavnost je
pravzaprav obeležila pomembne zgodovinske obletnice2 in pravkar se nam spet
		Prispevek je del projekta J6-3613 z naslovom Slovenska svetovna književnost: Umeščanje svetovne
književnosti v slovenski nacionalni sistem, ki ga financira ARRS in vodi Marko Juvan.
2
		Obletnico je (z manjšim zamikom) obeležilo npr. delo Velika vojna in Slovenci (Vodopivec in Kleindienst 2005).
1

Jezik in slovstvo, letnik 58 (2013), št. 1–2
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bliža ena, namreč stoletnica začetka prve svetovne vojne, kar je nemara priložnost
za vnovično aktualizacijo. Kajti vélika vojna je imela res epohalne posledice:
/S/premenila /je/ zemljevid Evrope, nacionalna razmerja, horizonte znanosti
in tehnike pa tudi individualno in kolektivno razumevanje sveta in dogodkov.
Zaznamovala je konec nekega obdobja in začetek novega. Po obsegu, številu
vpletenih držav, številu žrtev, predvsem pa po vsemogočnem vplivu je presegla meje
domišljije in pričakovanega, prekašala je vse dotedanje izkušnje, človeški krutosti in
samoljubju pa je dala prosto pot. To je bil spopad za prevlado v Evropi, v kolonijah in
na svetovnih morjih, pa tudi ekonomski spopad za nadzor nad trgom in priložnost za
uveljavljanje na gospodarskem in idejnem področju. (Svoljšak 2004: 198.)

Tudi raziskovalci s področja literarnih ved so se v zadnjem času dejavno vključili
v obletnično osveževanje spomina na vojno, ki je specifično in široko odmevala
v literaturi3 in je imela za slovenski prostor geopolitično in geokulturno ključne
posledice.4 Resda ni nastalo kakšno monografsko sintetično znanstvenokritično
delo, docela primerljivo z Bernikovo in Dolganovo Slovensko vojno prozo (1988),
ki je zajela kar štiri desetletja ustvarjanja na področju vojnega pripovedništva
po drugi svetovni vojni pri nas in se je posvetila tako kratki prozi kot daljšim
oblikam, dobili pa smo nekaj bolj partikularnih raziskav. Te so, vsaka po svoje,
bodisi plastično osvetlile tematiko vélike vojne v pripovednih žanrih bodisi jo le
omenjale. Irena Novak Popov (2008a, 2008b) je npr. obravnavala vojne dnevnike
in spominsko literaturo vojakov, pa tudi umetniško zahtevnejše pripovedništvo
slovenskih piscev, medtem ko se je Marija Jurić - Pahor (2010) v interdisciplinarni
razpravi lotila spominskega in avtobiografskega gradiva nekaterih primorskih
in koroških avtorjev med letoma 1914 in 1925 in obravnavala poteze in učinke
množičnih travmatizacij. Lado Kralj (2006) se je posvetil fiktivnim dnevnikom in
pismom kot modelom slovenske kratke proze med vojnama in se pri tem dotaknil
tudi besedil z vojno temo, slednjo pa omenjata tudi Katja Mihurko Poniž (2006)
v obravnavi kratke pripovedne proze Marije Kmet in Bojana Stojanović Pantović
(2006) v članku o strukturnih razsežnostih slovenske kratke ekspresionistične
proze. Osvetljena je bila še v medvojnem času v revijah Dom in svet ter
Ljubljanski zvon objavljena kratka proza z vojno tematiko (Dzjuba Pogrebnjak
2006; Sozina 2004), sama pa sem pisala o vojni prozi Milana Puglja (Koron
2004). Zares ključno referenčno delo je monografija Slovenska kratka proza
1919–1929 Gregorja Kocijana; čeprav sta vojna tematika in motivika v njem
omenjani le »spotoma« in je v ospredju literarnozgodovinska analiza, si brez tega

		Velika vojna je v svoje dogajanje zapletla veliko število intelektualcev in nasploh pišočih ljudi (Janež
1989), ki so prispevali ne le k pogostnosti vojne tematike, ampak tudi k temu, da literatura o njej večinoma reprezentira odziv civilistov, saj so jo bojevali civilisti, začasno spremenjeni v vojake (Klein
1978: 2–3).
4
		Slovencem je vojna prinesla izgubo tretjine etničnega ozemlja (zahodni del je po razpadu Avstro-Ogrske po Rapalski pogodbi pripadel Italiji, na severu pa je del Koroške po plebiscitu leta 1920
pripadel Avstriji), vendar so se z drugimi južnoslovanskimi narodi uspeli povezati v novo državo
SHS oziroma Jugoslavijo.
3

Slovenska kratka vojna proza v periodiki (1919–1929) ...
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dela in predhodne bibliografije (Kocijan 1999), v katero so bile ročno vnesene
pomenljive oznake,5 naše raziskave skorajda ne bi bilo mogoče zamišljati.
Na podlagi predhodnih raziskav se bom torej skušala osredotočiti na tisti del
kratkoprozne produkcije, ki se tako ali drugače tiče vojne tematike in je bila v
periodiki objavljena v razdobju 1919–1929, a doslej še ni bila posebej osvetljena.6
Vojna tematika je zanimiva, ker reflektira svetovno zgodovinsko dogajanje,
svetovno izkušnjo globalne vojne, ki je bila prva totalna vojna doslej in tudi
v tem smislu univerzalna človeška izkušnja, čeprav so jo narodi in posamezniki
razumeli specifično. Kot taka je pomemben del svetovne književnosti v pomenu,
ki ga pojem pridobiva danes (Juvan 2012b: 9–11). Celo sam pojem svetovne
književnosti se je oblikoval prav v zvezi z vojno, in sicer na podlagi Goethejeve
izkušnje z Napoleonovimi osvajalnimi vojnami. Goethe je leta 1830 v uvodu
k nemškemu prevodu Carlylove biografije o Schillerju namreč zapisal naslednje:
Že nekaj časa se govori o obči svetovni književnosti /ist … von einer allgemeinen
Weltliteratur die Rede/, in sicer upravičeno: vsi narodi, ki so se pomešali med sabo
v grozljivem vojskovanju in se nato spet vrnili k sebi, so namreč morali opaziti, da
so se zavedli in sprejeli vase marsikaj tujega in da so tu in tam začutili prej neznane
duhovne potrebe. Iz tega je nastal občutek za sosedske odnose in namesto da bi se
človek še naprej zapiral vase, je duh postopno prihajal do hrepenenja, da bi bil sprejet
tudi v bolj ali manj svobodni duhovni trgovski promet /in den mehr oder weniger
freyen geistigen Handelsverkehr mit aufgenommen zu werden/. To gibanje resda
traja šele kratek čas, a dovolj dolgo, da je o njem mogoče podati nekaj opažanj in iz
njega čim prej, kakor se počne tudi pri trgovanju z blagom, doseči prednost in užitek.
(Nav. po Juvan 2012a: 104–105.)

Sodeč po tej in drugih Goethejevih osvetlitvah pojma svetovne književnosti, je
razvidno, da mu je dal »razsežnosti spoznavne in estetske samorefleksije, ki vznika
v medkulturni menjavi in razumevanju drugačnosti«, z njim meril na možnosti
mednarodne menjave literatur in si prek dialektike splošnega in posamičnega,
ki je lastna svetovni književnosti, z njo zamišljal tudi širjenje svetovljanske
humanistične etike in miroljubnega sožitja med narodi (Juvan 2012a: 106).
Prvi je pri nas razmišljal in pisal o veliki vojni in svetovni književnosti Ivan
Pregelj leta 1920, toda pri tem je uporabljal pojem slovstvo. V članku Svetovna
vojska in slovensko slovstvo, v katerem je obravnaval slovensko vojno književnost
v obdobju 1914–1919, je, ne da bi kdaj koli omenil Goetheja, izhajal iz ideje, da
je »svetovni vihar« v vseh kulturnih narodih tega sveta (sam se je omejil le na
evropejske!) pustil jasne in izrazite sledi v njihovem umetniškem in literarnem
življenju. Svetovna književnost (slovstvo) je to dogajanje »v življenjski drami
moderne družbe« doživela »kot veliko snov in kot veliko doživetje«, ki pa nista
		Za pomoč pri evidentiranju gradiva se iskreno zahvaljujem Gregorju Kocijanu in Tonetu Smoleju.
		Že pred vojno sta npr. nastala dva pregleda literarne produkcije v približno tem času in zajela celo
daljše obdobje (1918–1938; prim. Ocvirk 1938; Vodnik 1938), vendar pa seveda nista bila fokusirana na kratkoprozno vojno tematiko.

5
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bila za vse narode enaka. Glede na vlogo v vojni je razlikoval velike narodnosti
oziroma vodilne sile v vojni, nevtralne narodnosti in male, drugim političnim
silam podrejene narodnosti. Toda dodal je, da je vsaka narodnost pač čustvovala
»tipično individualno po svojih izrazito svojstvenih, klimatično in kulturno
tipiziranih umetniških strujah in osebnostih« (Pregelj 1920: 71). Razmišljal je
torej o tem, da je svetovna književnost lokalizirana, sodobno »vojno slovstvo« pa
posledično »glokalno«, če to prevedem v sodobni diskurz. Prva faza svetovnega
vojnega slovstva je bila po Preglju pretežno militaristična in nacionalistična, sploh
pri velikih narodih, šele naslednja je bila bolj splošno humanistična in pacifistična,
pri čemer je »seme pacifizma« prej kot pri drugih vzklilo pri Rusih, ki so imeli od
Tolstoja dalje že desetletja dolgo tradicijo (73), in pri Francozih, npr. pri Henriju
Barbussu ali Romainu Rollandu, a tudi pri Nemcih, Italijanih in Angležih. Veliki
narodi so imeli vojno književnost, ki je bila deloma nacionalistična, deloma prav
nasprotno: »Tako je bilo vojno slovstvo velikih nacionalitet po svoji tendenci
deloma nacionalizem, deloma socializem.« Toda pri malih narodih je opazno
prav obratno občutenje vojne, v nasprotju z velikimi narodi čustvujejo ti »že
prvi dan vojske socialno, človečansko gredo torej iz socializma v nacionalizem,
baš drugačno smer kakor njihovi gospodi, ki se prebujajo iz šovinizma v zmisel
pacifizma in narodne strpnosti« (74). Zato morajo mali narodi pogosto govoriti
»le pod simbolom, v paraboli«. Pregljevo misel, da je »svetovna vojska za
Slovence sploh prvi veliki kulturni doživljaj, naša prva velika nacionalna snov,
hvaležna folklora umetnosti bodočnosti« (74), torej kaže razumeti prav na ozadju
glokalizirane, slovenske vojne književnosti, ki jo je predstavil v nadaljevanju
članka.
Pregelj je podčrtal značilne »snovne motive« v delih »vojnih slovenskih
slovstvenikov« in nakazal njihove žanrske uresničitve. Zajeti so lahko iz »miljeja
bojne črte« kot dejanskega ali fiktivnega doživetja, vojaškega življenja na fronti,
v rezervi, zaledju, bolnišnicah, barakah in jetništvu, na dopustu in transportu,
zasedenem ozemlju in v vojaški pisarni. Tipično slovenski so po njegovem motivi
begunstva, kot najmočnejši element pa je videl epiko življenja na kmetih. Cankar
je npr. zajel vojno in njeno psihozo v »pretipični obliki mistične špekulativnosti«,
medtem ko so nekateri mlajši svoj protivojni nazor skrili v preobleko parabol,
vizij, pravljic, legend in basni. Pri naturalistih naj bi bili vojni motivi zgolj
slučajnostno ozadje, toda Milčinski je iz mizerije ljubljanskega mestnega vzdušja
napisal »simpatične idile, humoreske in satire« (77). V sklepu je Pregelj opravil
tudi vrednostno selekcijo besedilnega gradiva in kanonizatorsko izpostavil kot
»umetnine trajne in klasične vrednosti« pet del, Župančičevo pesniško zbirko
V zarje Vidove, Cankarjeve Podobe iz sanj, Finžgarjev prozni cikel Prerokovana,
Majcnovo dramo Kasija in Levstikovo Gadje gnezdo (81).
V nadaljevanju me bosta predvsem zanimali vojna tematika in motivika, ki ju
je Pregelj dovolj nazorno razčlenil tudi za današnjo rabo in sta značilni za
približno sto trideset kratkih proznih, v periodiki objavljenih7 besedil iz obdobja
		Zbirke kratke proze, ki jih Kocijan vse upošteva, bom tu izvzela iz obravnave.
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1919–1929.8 Opazovala bom, koliko je prežeta z nacionalistično miselnostjo
oziroma kako se v njej odraža svetovljanska občehumanistična etika. Obenem me
bo zanimalo, kateri kratkoprozni modeli so zastopani v tej produkciji, realistični,
novoromantično simbolistični, ekspresionistični, avantgardistični ali sinkretični,
in kako prek njih v kratko vojno prozo prenika modernizem.
Leto 1924 je v tej ustvarjalnosti nekakšna prelomnica, tedaj je še izšlo večje
število kratkoproznih pripovedi z vojno tematiko in motiviko različnih avtorjev,
čeravno ne več v elitni literarni periodiki, ki jo predstavljata reviji Dom in svet
in Ljubljanski zvon. V prvih letih po vojni je bila tovrstna produkcija mnogo
številčnejša od tiste po letu 1924, ko lahko govorimo že o upadu kratke vojne
proze v periodiki, saj srečamo le še posamične objave, od leta 1926 celo le po
enega ali le nekaj podlistkov letno. To je do določene mere razložljivo s časovnim
oddaljevanjem od vojnega dogajanja in prihodom novih, negotovih časov
gospodarske krize.
V prvih letih po vojni je bil med najbolj plodovitimi pripovedniki kratke proze
z vojno tematiko France Bevk. Objavil je V kritju (DS), cikel sedmih kratkih
pripovedi Žive slike iz okupacije ter besedila Težka slika, Mladi hudodelec,
Boljševik, Svoboda, Doma, Lani (vse v S), Družina (Ska) in Med maršem (VL), ki
so vsa izšla leta 1919. K vojni prozi je mogoče šteti tudi njegove objave Ubežnik
(S 1920), Dva profila (M 1922), Sovraštvo in Rablji (DS 1922), po letu 1922 pa,
če izvzamem ponatise že prej objavljenih besedil v zbirki Rablji (1923), vojne
kratke proze vsaj do izteka leta 1929 ni več objavljal.
Boljševik je npr. lapidarna, svetovljansko intonirana pripoved o tem, kako vojaki
sredi ukrajinskega zimskega mraza prvič vidijo boljševike, ki so nič drugega kot
družina (ne pa morda podivjani hudodelci iz propagandnih strašljivk), zgolj in
samo ljudje, pri katerih se pogrejejo, napijejo čaja in najedo kruha. Humanistični
etos preveva tudi »velikonočno črtico« Lani, ki se dogaja »ob Črnem morju,
med ljudmi Kavkaza, židi, Velikorusi in Tatari« in v kateri civilisti prepričujejo
vojake, naj se vdajo oziroma se nehajo bojevati. Toda blokira ga vojska, ki
deluje neusmiljeno učinkovito kot absolutno zlo. Eden od vojakov spregovori s
starejšo ženo, zato ga doleti strašna kazen: obesijo ga. Sovraštvo je pripoved o
dveh okostnjakih, ki so ju našli tesno skupaj, zabodena z nožema. Prvoosebnemu
pripovedovalcu se stalno motata po glavi. Sanja se mu, da ju je Bog nagovoril,
pa mu odgovorita, da ga nista nikoli videla. Epilog je z asteriski uveden prizor
z dvema mladima, ki sta siroti, morda potomca tistih dveh okostnjakov, pa se
vzljubita … To je torej bajka o tem, kako ljubezen premaga sovraštvo. Nacionalna
		Opirala se bom na Kocijanovo bibliografijo, kjer sta kot kratka proza upoštevani npr. Podbevškovi
deli Plesalec v ječi in Čarovnik v peklu, niso pa vanjo vključene humoreske, češ da zaradi svoje
specifike zahtevajo posebno obravnavo (Kocijan 2012: 9). Prav tako ne bom upoštevala dolgih novel
in kratkih povesti, torej tistih, ki presegajo dolžino od 1000 do 8000 besed, v okviru katere se po
Kocijanu običajno gibljejo kratkoprozne pripovedi (Kocijan 2012: 12), niti besedil, ki so bila objavljena pozneje (npr. Kosovelovih) ali so bila objavljena že prej in ponatisnjena v zbirkah kratke proze
(npr. Bevkova).
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misel pa prežema npr. Žive slike iz okupacije, ki spregovarjajo o povojnih
razmerah v krajih, ki so jih zasedli Italijani. V Bevkovih vojnih pripovedih gre za
podoben, v osnovi sinkretičen kratkoprozni model, kakršen je nasploh značilen
za njegovo kratkoprozno ustvarjanje, v katerem se realistične prvine prepletajo z
novoromantično simbolističnimi in/ali ekspresionističnimi (Kocijan 2012: 23, 24).
Plodovita pisateljica vojnih pripovedi v letih takoj po vojni je bila Manica
Koman. Objavila je besedila Na etapnem poveljstvu (SN 1919) in Hej, Slovani …!,
Vojno posojilo, V službi »Rdečega križa«, Junak, Odlikovanje za peklenski čin,
»Močvirne ptice« v svetovni vojni, Svidenje. Resničen dogodek ter Vojska je
kriva, Verižnik, Iz težkih dni in vnovič Vojno posojilo (vsa v Domovini 1919 ter
1921). Hej, Slovani …! je ideološka, nacionalistično obarvana pripoved o stotniku
Jagodiču, ki pripravlja svojo stotnijo za boj, avstrijski oficirji pa se skrivajo za
navadnimi vojaki. Stotnik prosi odpuščanja brate Srbe, a se potem najbolj hrabro
bori proti njim. Toda neko noč prestopi na njihovo stran, ko zasliši (v naslovu
izpostavljeno) visoko pesem bratske ljubezni. Podobno jasno sporočilo ima
Junak, pripoved o mojstranskem županu, ki je pred orožnikom vzkliknil: Živela
Srbija! Zato ga zaprejo in obsodijo na smrt; pred smrtjo še pogumno izjavi, da je
bil cesar brezvesten milijonkratni morilec. Potem ga ustrelijo. Avtoričin preprosti,
realistični način pripovedovanja se spogleduje z moralistično in ideološko
popularno feljtonistiko, kar je morda treba šteti k razlogom, da v nobeni od obeh
osrednjih literarnih revij ni prišla do objave.
Manj besedil z vojno tematiko so napisali avtorji starejše generacije, vseeno pa se
je niso prav izogibali. Fran S. Finžgar je objavil pripoved Polom (DS 1919), zadnji
del cikla Prerokovana, in v njej popisal tragično usodo družine ob koncu vojne.
Zanimiva je tudi pripoved Slepec (S 1922), osredotočena na psihične procese
prizadetega posameznika, ki ostane na božični večer, ko gredo vsi v cerkev, sam
doma in ga ob spominu na vojno preveva nemočen bes. Po njej je mogoče sklepati,
da je Finžgar resda vseskozi ohranjal realistični model kratkoprozne pripovedi
(Kocijan 2012: 21), vendar ga je skušal občasno modernizirati z opisovanjem
procesov notranjega dogajanja.
Ksaver Meško je objavil pripovedi Zadnja ura Mateja Prosena, Ob oknu
(DS 1919), Begunci (Jsla 1919), Kostanji, En dan (DS 1922) in Pesem (M 1927).
Medtem ko v pripovedi Ob oknu skoraj ni zunanjega dogajanja in starka doživi
slutenjsko razodetje, da je njen vnuk padel, je Pesem povezana s spomini na
Koroško, kjer je pripovedovalec bival med vojno, in stiskami, ki jih doživlja
ob trpljenju ljudi zaradi smrti njihovih najbližjih. Prva je deepizirana in je blizu
značilni meškovski novoromantični stilizaciji, kakršna izrazito prevladuje npr. v
Beguncih, druga je bliže realistični pisavi, ki prevladuje tudi v Zadnji uri Mateja
Prosena. Menjavanje obeh oziroma občasna prevlada enega, drugič spet drugega
je po Kocijanu (2012: 22) splošna značilnost Meškove kratke proze in je značilna
tudi za njegove humanistično intonirane vojne pripovedi. Ob teh dveh avtorjih
lahko omenim še Ivana Cankarja, čigar Sanje infanterista Blaža (DS 1920) so
izšle postumno in pripovedujejo o nekoliko omejenem posebnežu, ki verjame, da
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je srečal Jezusa Kristusa, svojih medvojnih ubojev pa v svoji prostodušnosti ne
obžaluje in tudi na fronto bi se vrnil, »če tako ukažejo«; pripovedovalca vse to
globoko presune: »Črna bolest je legla na mojo dušo.«
Ivan Albreht je napisal nekaj kratkih pripovedi z vojno tematiko: Iz dnevnika
(KJ 1919), Prošnje znamenje, Odlomki iz tujega dnevnika (oboje v Svobodi 1919)
Junak (DS 1921), Korenova zgodba (LZ 1922) in Božično drevesce leta 1917
(Nova pravda 1926). Junak je realistično spisana groteskna pripoved o veseljaku,
ki so ga soborci pripravili do tega, da je plesal nad rovi, in ga je zadela krogla.
Razglašen je bil za junaka, soborcem pa je bilo težko pri srcu. Korenova zgodba
pripoveduje o okoliščinah Korenove smrti; pokojna žena ga v bolnišnici obišče
kot privid in ko izgine, je mrtev tudi ranjeni Koren. Pisateljev protivojni protest
je včasih ideološko obarvan (npr. v Božičnem drevescu leta 1917), sicer pa se je
avtor večinoma držal realističnega kratkoproznega modela.
Srhljivo doživetje vojnih grozot je živo popisoval Ivan Matičič: Truplo
(KJ 1919), Dnevi strahote (Naprej 1920), Vešala ob Piavi in Izdajstvo ob Piavi
(oboje v Jsla 1921), leta 1922 pa je knjižno objavil spomine na veliko vojno,
naslovljene Na krvavih poljanah. Avtor ni bistveno odstopal od realističnega
modela kratke pripovedi, tudi pri njem je protivojni protest prežet z nacionalno
domoljubno (protiavstrijsko) naravnanostjo.
Drznejši v iskanju lastnega pripovednega izraza so bili Milan Fabjančič, Andrej
Čebokli in Angelo Cerkvenik. Fabjančič je napisal dvodelni cikel Nekateri iz
množice z besediloma Ujetniški tribunal in Osemdeset palic ter pripovedi Mladi
interniranec in Kos življenja (vse v LZ 1919), Zlatniki, V plamenih in Eksplozija
duš (LZ 1920). Vse leta 1919 objavljene pripovedi obravnavajo človeka nevredne
življenjske razmere v vojnem ujetništvu, sadizem in brezmejno nasilje, ki
razdirata sleherne humane medčloveške vezi. V plamenih je prikazano življenje
v taborišču, kolektivni subjekt so spet ujetniki, ki sestradani preživljajo mučne
dneve, ponoči pa ne morejo spati, ker jih napadajo stenice. V barakah med
napadom upajoče pričakujejo preboj (rdečih) nasprotnikov in ga res dočakajo:
Svoboda, svoboda! so vzkliki, s katerimi se sklene pripoved, v kateri prevladuje
dialog, poln kratkih, čustveno nabitih replik, vpetih v ekspresivno naznačene
zarise okolja in dogajanja. V Fabjančičevem sinkretičnem pripovednem modelu
se realistične kratkoprozne poteze prepletajo z značilnostmi ekspresionizma
(Kocijan 2012: 36).
Čebokli je objavil besedila Velikonočno pismo (DS 1920), Sanje božičnega večera
(M 1920), Skrivnostni domovi: V maju 1918, trodelni cikel Ločeni svetovi (oboje
v M 1921), Smrad (KGM 1921), Solnce se smeje nad črnimi rakvami …, Idijot
Marko in oni … (oboje v DS 1922) ter Pod mrtvimi drevesi (DS 1923). Idijot
Marko in oni … je pripoved o agresivnem znašanju podrejenih nad še šibkejšimi.
Vojaki za zabavo maltretirajo nekoliko omejenega Marka in še tri njemu
podobne, general, ki opravi pregled, se jim posmehne kot idiotom, Marko pa
vse potrpežljivo sprejema kot samoumevno. Čeboklijev realistični kratkoprozni
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model, ki v tem primeru prevladuje, se v drugih pripovedih izrazno včasih bolj,
včasih manj razvidno približuje ekspresionizmu. Vanje vdirajo patos, zamolki,
pogosti pomišljaji in nasploh razgibana interpunkcija, metaforika pa postaja
vse drznejša. Rdeči jezdeci, prva od pripovedi v ciklu Ločeni svetovi, ki so vse
strukturirane kot monologi ranjenih vojakov in ubesedene kot stopnjevanje,
je npr. svojevrsten nagovor matere, ki se sklene z ekspresivno podobo rdečih
oblakov: »Večerni žareči oblaki so se gnali … gnali rdeči jezdeci … in udarili z
glavo in s kopitom ob jeklene gore –. Kopita so si zbrusili … razbili si glave …
in požrl jih je črni dim bobnečih min –.« Druga z naslovom Ogenj žrjave krvi je
nagovor ljubljenega dekleta in njegovi vzdihi so primerjani z ognjenimi žerjavi,
ki letijo skozi večer. »Ali še pred ranim jutrom so se ujeli v električne zanke in
storili kratko smrt –: brez kaplje prelite krvi visijo v železnem trnju žičnih ovir, ki
črno cvetijo po granitnih gorah –.« Zadnja pripoved Krik očetovstva pa je možev
in očetov monološki nagovor ljubljene žene in otrok, ki spet izzveni v prazno:
»Možev in očetov krik je razpral /sic!/ popolnoč samo do rohnečih, do živega
izvrtanih gor –: zakaj tu so ga ulovili brezžični aparati, štrleči nad kavernami
človeških cenzorjev –.« Čebokli izkazuje pozornost šibkim, civilistom, ranjenim,
prizadetim, žalujočim, njegov humanistični etos širokogrudno vključuje vse
ponižane in razžaljene.
Cerkvenik je napisal naslednja besedila z vojno tematiko: Padel za domovino in
V verigah9 (oboje Kres 1921/22), Iz carstva umirajočih (Naprej 1922), Mariška
(Kres 1923) ter Skozi železni oklop smrti (PLp 1925). Iz carstva umirajočih je
srhljiva zgodba iz porevolucijske Rusije o brezumnem dejanju, v katerega pahne
mater dveh otrok skrajna stiska. Nikjer ne more izprositi moke za kruh niti
slame za kurjavo. Ko se po nekaj tednih stradanja spet vrne brez vsega, začnejo
delati grmado iz vsega, kar imajo. Prižge jo in vrže otroka v ogenj ter polblazna
prekolne Evropo. V verigah je fragmentarna pripoved o poročniku Thamu. Ta
se najprej spominja, kako je čistil uši z Bosanca Jančiča, dokler ni ostal samo
okostnjak, okrog katerega so se potem nabrale podgane. Spodil jih je s strelom iz
pištole in si oprtal okostnjak. V drugem fragmentu Tham nagovori demonstrante –
delavce, proti katerim usmerijo vojake, in prepreči streljanje, toda zato ga
nadrejeni spravijo v zapor. Tham je obsojen na smrt, a vojaki ga nočejo ustreliti.
Nalogo prevzamejo častniki, poveljuje pa jim Tham sam. Streli počijo, potem pa
pride rusko letalo in vsi se razbežijo. »On pa je ostal sam sredi širne planjave.
Nad njim plavo nebo, pod njim rjava zemlja.« Svetovljanski protivojni protest se
pri Cerkveniku povezuje s socialno problematiko. Grozljivost dogajanja, patos
in hiperboličnost ter drzna metaforika umeščajo pisateljevo ustvarjanje v bližino
ekspresionističnega pripovednoproznega modela.
Tudi Anton Podbevšek je z besediloma Čarovnik iz pekla (DS 1921) in Plesalec
v ječi (TL 1922) nakazal odmik od tradicionalnega literarnega oblikovanja. Obe
sta po Kocijanu (2012: 39, 45, op. 12) do te mere prozificirani, da ju uvršča v
kratko pripovedno prozo in ne med pesniška besedila. Čarovnik iz pekla ima
		Podbevšek je to pripoved ponatisnil v Rdečem pilotu.
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posvetilo umrlemu tovarišu Stanku Starcu in je oblikovano kot nagrobni
spomenik z napisno »ploščo«, tj. obsežnejšim ožjim delom besedila in krajšim
ter širšim »podstavkom«. Prvi del se začenja na pokopališču in poteka sprva kot
dialogizirano spominjanje na skupaj preživeti čas in pogovore, nato v cerkvi
preraste v strašno vizijo svetovne katastrofe, se prevesi privid omamne kapitanke
ter se pozneje, med divjim grmenjem topov v viharni noči, vnovič v razvije v
sinestetično podobo, v kateri »je bila vsa narava kakor orjaška otožna godba, ki se
je ovijala kakor rdeč pajčolan nage, koščene plesalke, ki je plesala v popolni temi,
ki so jo razsvetljevali topovski streli, v sredi milijonskih sovražnih si armad«.
Drugi del se odvije ob velikih premikih vojaštva ob koncu vojne, ko še vedno
padajo nesmiselne žrtve, pripovedovalec pa, prepevajoč narodne koračnice,
koraka proti domu mimo taistega pokopališča, kjer se začenja »dogajanje« v
prejšnjem delu, in misli na preminulega tovariša. Podbevškova pisava je navidez
alogična in asociativna, v svoj tok vključuje »zunanje« in »notranje« dogajanje
tako, da med njima (zlasti v prvem delu) ni mogoče potegniti jasne meje, zato
jo lahko imamo za svojevrstno obliko toka zavesti. Tudi Plesalec v ječi ima
posvetilo, tokrat veseljaškemu, »samo za motorje vnetemu prijatelju Cirilu
Justinu«, in nenavadno zunanjo zgradbo. Prvi del tvorita dva vzporedna stolpca, v
katerih prevladuje vojno dogajanje, drugi pa je iz enega samega obsežnega bloka
in v oklepaj postavljenega sklepnega odstavka in je bližji idiosinkratičnemu toku
zavesti, kakršnega srečamo npr. tudi v zgornjem (prvem) delu Čarovnika iz pekla.
Pripovedovalčeva fantazijska videnja in prisluhi se v Plesalcu v ječi v intenzivnem
asociativnem procesu, v katerem ne preneha »trepetati v svoji notranjosti«,
zamenjajo z nizi mladostnih spominov in se vnovič preobrazijo iz nemirnih
misli v nedoumljive podobe, prizore in glasove. Podbevškov humanistični etos
je svetovljanski; njegov zelo svojski, avantgardistični pripovedni model, ki ga
Kocijan (2012: 47) uvršča v futuristično-ekspresionistično pripovednoslogovno
območje, pa pri nas ni našel posnemovalcev. Danes ga imamo lahko za morda
najradikalnejši poskus modernizacije pripovednega diskurza v obravnavanem
obdobju.
V vojno dogajanje so umeščeni Trije zapiski Jožeta Cvelbarja (Trije labodje
1922) in Nabornik. Štev. 149 T. Staneta Meliharja (Trije labodje 1922). Pri
Cvelbarju gre za postumno objavo odlomkov dnevniških zapisov, ki natančno
dokumentirajo kraj in datum vpisa, a intimno pisanje in svobodna asociativnost
v njem prevladujeta nad dokumentarnimi spomini na stvarno dogajanje. Kocijan
(2012: 48–49) ima njegovo pisanje sicer za netradicionalno, toda izrazno in
motivno ga postavlja nekam na sredo med moderno in ekspresionizem. Meliharjev
Nabornik je blizu ekspresionizmu, prežet s humanističnim etosom in protivojno
naravnanostjo ter izrazno drznejši, razgiban s pogostimi pomišljaji in tropičji, ki
stopnjujejo fragmentarizacijo pripovedi.
Sorazmerno plodovit pisec kratkoproznih besedil z vojno tematiko je bil Fran
Zbašnik, ki je objavil petnajstdelni cikel10 Motivi iz vojnih časov (J 1925).
		Kocijan sicer pomotoma govori o štirinajstih pripovedih, a v bibliografiji jih najdemo petnajst.
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Večinoma, vendar ne vse pripovedi, se odvijajo v zaledju in prikazujejo, kako
se vojna s svojo uničevalno silo v mestu in na podeželju zajeda v medčloveška
razmerja in jih nepopravljivo maliči. V tihi noči otrok sprašuje mater o vojni
in o tem, kako se pobija; skrbi ga očetova usoda. Potem izjavi, da ga boli srce.
V železniškem vozu je zgodba o ženi, ki jo mož pelje v blaznico. Sin edinec je
vojak in ko so njegova pisma izostala, se ji je zmešalo. Otroška igra govori o
otrocih, ki se igrajo vojake. A ko se naenkrat oglasi zvon v zvoniku in se ovejo,
da je spet nekdo res umrl, se jim igra priskuti. Sovražnika sta vojaka, ki sta se v
boju zabodla in ležita drug ob drugem. Oba sta žejna. Slovenec ponudi Italijanu
pijačo, ta pa mu nakaže, naj sam pije. Potem da vendarle piti Italijanu in se trpko
ove, da večjih prijateljev, kot sta onadva, ni na svetu. Poslednje ure je zamolkov
in tropičij polna pripoved o obsojencu, ki bo čez nekaj ur ustreljen zaradi izjave,
da je vojna največja neumnost na svetu. Modrovanja so dialog sedmih kmetov o
vojni, Na parketu pa dialog žene in moža, ki je ljubosumen, ker žena v bolnišnici
streže ranjenim vojakom. Odločita se, da se razideta. Nacionalistične ideje v
pripovedih ne zasledimo. V njih sicer prevladuje dialog, izrazito pogosta stilizacija
so tropičja, ki nakazujejo razgibano notranje dogajanje, kar lahko imamo tudi za
poskus modernizirati prevladujoči realistični model pripovedi.
Svetovljanski humanistični etos v konfliktu z domoljubjem preveva Dekle
z mandolino (Pod lipo 1924) Lovra Kuharja. Realistično modelirana zgodba
pripoveduje o svojevrstnem zavezništvu, ki se razvije med jetniki v vojaškem
zaporu nekje v Italiji in tremi ženskami v sosednjem poslopju z balkonom, kjer
zvečer posedajo in pojejo ob zvokih mandoline. Ko vzpostavijo stik, se izkaže, da
so moški dezerterji iz avstrijske vojske, ženske pa družina italijanskega častnika,
ki se je predal Avstrijcem, in zato izločene iz družbe. A politična navzkrižja ne
preprečijo človeških vezi. Ženske jih prepričujejo, naj ne silijo v legijo, češ da
je življenje lepo, in jim pošiljajo cigarete in pisma. Toda nenadoma je njihovo
komuniciranje prekinjeno; ko mine zapor in napoči čas legije ter celo ob vrnitvi
domov po dolgih letih pripovedovalcu še vedno ostane trdovraten, hrepeneč
spomin na dekle z mandolino.
Vojno tematiko in motiviko najdemo v posameznih pripovedih nekaterih znanih,
večinoma pa manj pomembnih avtorjev; to so Dolina solz (Zora 1918/19) Ludovika
Puša, V znamenju časa (Straža 1919) in Slike iz vojaške bolnice (M 1920) Franca
Ločniškarja, V polkovnikovem vozu in Božič invalida (SGp 1919) ter Krsta in
mrtvaška naznanila (SGp 1929) Januša Golca, Iz časa prevrata (S 1919) Alojzija
Pengala, Sveta noč boljševika (S 1919) Radivoja Peterlina - Petruške, Slovo (Njiva
1919) Iva Šorlija, Rdeči nagelj (Njiva 1919) Andreja Budala - Pastuškina, cikel
Odsevi (M 1920) Henrika Hebata, Ko cvetejo hrizanteme (M 1920) Leopolda
Cigoja, Ubežnik (ND 1920) Frana Roša, Vojna (ND 1920) Toneta Seliškarja,
Bog na hribu (Jsla 1921) in Le izlepa! … (SN 1924) Vladimirja Levstika, Noč v
albanskih gorah (J 1921) Vitomirja Jelenca, Prepovedana pot (LZ 1921) Vilka
Mazija, Anka (M 1921) Branka Jegliča, Sprevod (LZ 1922) Josipa Kostanjevca,
Kaplar Franjo (Naprej 1922) Jožeta Štera, Na sveti večer (S 1922) Miroslava
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Goršeta, Pobijte Nemce! in Labodnica (S 1922) Maksa Simončiča, Izpoved
na cesti (JN 1923) Ivana Podržaja, Gabrijela: Iz spominov vojnega ujetnika
(M 1923) Ivana Vuka, Invalid (KorS 1924) Franca Kovača, Daritev (M 1924)
Bogomirja Magajne, Zvonove peljejo in Vojna vojni (Naprej 1924) Janka Telbana,
Po grodeku: Iz neobjavljene zbirke Naša pot (NDk 1924) Andreja Skale, Ob vojski
(Pravica 1925 in 1926) Viktorja Fliska, Za štruco komisa (DPol 1928) Antona
Tanca in Ljubezen Lovretove sence (LZ 1928) Ivana Marijanoviča Korčeta. Spisek
morda ni povsem izčrpen, a glavnina besedil naj bi vendarle bila zajeta v njem.
Če pogledamo kratkoprozno vojno produkcijo tega obdobja v periodiki kot
nekakšno provizorično celoto, se ponujajo tile delni sklepi. V besedilih praktično
ni militaristične miselnosti in evforije o poživljajoči očiščevalnosti vojnega
dogajanja, kar je verjetno upravičeno pripisati dejstvu, da pripovedi reprezentirajo
posledice vojnega dogajanja za vojake in civiliste, ko je vojna že zaključena, njeni
razdiralni učinki pa dobro vidni. Občasno, čeprav ne prav pogosto, naletimo na
nacionalistične ideje, in sicer največkrat (a spet ne nujno) v estetsko manj uspelih
pripovedih. Sicer pa se pogosteje uveljavljajo svetovljanski humanistični etos, ki
je v sozvočju z idejo svetovne književnosti, in socialni čut ter izrazit protivojni
protest. Pripovedi večinoma ne reprezentirajo izkušnje predstavnikov višjih slojev
in odločajočih oseb ter poveljujočih častnikov,11 ampak podrejenih vojakov, nižjih
slojev in socialno ali kako drugače šibkih posameznikov. Ker so objavljene v
povojnem obdobju, prav tako ni več prave potrebe za parabolično in simbolično
prikrivanje protivojne ideje, kar je kot eno od izraznih možnosti slovenskega
vojnega slovstva razpoznal Pregelj, ampak se ta lahko razmahne v vsej silovitosti.
Čeprav predstavlja kratka vojna proza v obdobju od 1919 do 1929 samo majhen
del tedanje kratkoprozne produkcije, je ta del zanjo dovolj reprezentativen, kajti v
njem je zastopanih vseh pet osnovnih modelov, ki jih je Kocijan (2012: 47, 213)
prepoznal kot karakteristične za to obdobje, realistični, novoromantično simbolistični, ekspresionistični, avantgardistični in sinkretični. Kocijanu je treba pritrditi tudi, ko ugotavlja, da najdrznejši modeli, med njimi npr. Podbevškov,
niso imeli neposrednih posnemovalcev ali nadaljevalcev. Toda če opazujemo
antitradicionalizem in modernizacijo kratke vojne pripovedi, njeno drzno metaforiko in svojevrstno rabo ločil, zlasti tropičij in pomišljajev (kar imamo lahko
za značilne pojave ekspresionizma), skupaj s težnjo po prepričljivem podajanju
psihičnega dogajanja v smislu toka zavesti in s pripadajočimi kompozicijskimi
karakteristikami kot proces, ki ustreza prezentizmu modernizma, nam obravnava
posameznih besedil vendarle pokaže, da je ta proces občasno lahko zajel diskurz
vsakega pripovednega modela. Proces, ki sovpada tudi z značilno sinkretičnostjo
in hibridizacijo modelov, je bil najbolj intenziven do sredine obravnavanega
desetletja, ker je bila tedaj raznovrstnost literarnozgodovinskih smeri sorazmerno
največja, v njegovi drugi polovici, ki je bila sicer najbolj plodno obdobje kratke
pripovedi v dvajsetih letih, pa je viden upad vojne tematike.
		Seveda obstajajo tudi izjeme.
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SLOVENSKA KRATKA PROZA
OD 1980 DO 2000 PREŠTEVNO

V prispevku raziskujemo količino in dinamiko objav slovenske kratke proze od leta 1980 do 2000,
avtorske vrstne oznake v naslovih in podnaslovih zbirk ter obsegovne parametre (število besed)
posameznih pripovedi, vključenih v izbrane zbirke. V 1229 pripovedih izpod peresa 76 avtorjev
(tj. 10 % slovenske kratkoprozne produkcije za odrasle, izšle v osemdesetih in v devetdesetih letih 20.
stoletja) smo prešteli število besed. Meritve imajo opisno vrednost, ne pa normativne, saj so obsegovne
meje kratke proze dogovorne.
Ključne besede: slovenska kratka proza, kvantitativna analiza, vrstne oznake, zgodba, novela, povest,
dolžinski tipi pripovedi

Količina objav
Cobiss za iskalni pojem kratka proza za obdobje od leta 1980 do 2000 izpiše
3508 bibliografskih enot v knjižni obliki. Izvzeli smo prevodna dela, slikanice
in mladinsko književnost, pa tudi dela, ki jih Cobiss beleži kot kratko prozo,
dejansko pa gre večinoma za kratke romane, npr. Tomšičev Ognjeni žar (1995),
Norček (1996), Filipčičev Orangutan (1992) in Jesen je: Psihološki roman (1995),
Frančičevo Otroštvo (1995), Lenorina jahalna šola (1990) in Dnevnik gospe
Angele (1994) Tamare Doneve, romana Dovška zgodba (1995) Sonje Koranter
in Smrt in angel (1996) Jasne Blažič. Izločili smo tudi ponatise. Prav tako niso
bile upoštevane izdaje, v katerih je navedeno, da so besedila nastala precej pred
letom 1980, npr. del zbirke Rudija Šeliga Zunaj sije februar (1995), Hiengove
zgodnje novele Sanja o razbitem avtobusu (1995) in zbirka Smiljana Rozmana
Tisoč drobnih skrbi (1990). Analiza poleg zbirk, podnaslovljenih s kratka proza,
Jezik in slovstvo, letnik 58 (2013), št. 1–2
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kratka zgodba in novela, zajema tudi zbirke, ki so podnaslovljene s črtica, povest,
legenda, basen, pravljica ipd., npr. zbirke Oj ta mlinar: Pet partizanskih povesti
(1983) Janeza Vipotnika, Zabrisane stopinje: Stare kmečke povesti (1983) Borisa
Režka, Molčanja: Črtice in legende (1986) Rudija Šeliga, Srce nikoli ne laže:
Povest (1990) Erne Muser, Igra življenja: Črtice (1991) Ladislava Črnologarja
in Tomaža Iskre. Analizirali smo tudi zbirke, ki so podnaslovljene ali z zgodba
ali s pripoved, npr. Sabi: Splet domišljijskih zgodb (1983) Sama Kuščerja ter
Augsburg in druge pripovedi (1994) Draga Jančarja. Tako lahko v osemdesetih
letih govorimo o 213 slovenskih kratkoproznih zbirkah, v devetdesetih pa že o
567 zbirkah (skupno 780 zbirk slovenske kratke proze v knjižni obliki). Preštevna
analiza količine, dinamike objav ter avtorskih vrstnih oznak je zajela vseh 780
zbirk, analizo dolžine pripovedi, tj. števila besed v posameznih pripovedih, pa
smo opravili na izbranem vzorcu 10 % zbirk.
Dinamika objav
V devetdesetih se je število objavljenih kratkoproznih zbirk bistveno povečalo
(prim. grafikon 1), izstopa leto 1998, ko je izšlo 74 kratkoproznih zbirk. Razlogi
za povečano produkcijo v devetdesetih najbrž tičijo v lažji, hitrejši in cenejši
produkcijski tehnologiji ter v dejstvu, da se povečuje produkcija vsakršnega
pisanja, to pomeni, da avtorji izkoriščajo nove publikacijske možnosti in sledijo
povečanim potrebam po izražanju.1 O tem priča mnenje Viktorja Konjarja, ki v
anketi, objavljeni v Sodobnosti, ugotavlja, da stanje na slovenskem založniškem
trgu vendarle ni tako pesimistično, kakor nekateri zatrjujejo, leta 1995 je
na Slovenskem izšlo preko dva tisoč petsto knjižnih naslovov, zelo živahna, pestra in
bogata pa je bila tudi periodika, saj izhaja domala štiristo različnih javnih časopisov,
revij in glasil /.../. Dejstva povedo, da je naša knjižna produkcija tako po obsegu kot
po kakovostnih dosežkih pa tudi glede na svoje efekte še vedno nesorazmerno močan
in vse pozornosti vreden dejavnik v domeni slovenske nacionalne identitete. (Zlobec,
Bizjak, Konjar idr. 1996: 436–437.)

Milan Matos navaja, da so v Založbi Mladinska knjiga v prvi polovici devetdesetih
let dosegli izjemno programsko pestrost: »V letu 1995 smo izdali rekordno
število naslovov – kar 384 knjižnih naslovov – v nakladi, ki je pomenila, da smo
za vsakega Slovenca izdali po eno knjigo« (1996: 452). O razlogih za padce
leta 1988, 1990 in 1996 je težje presojati. Dejstvo pa je, navaja Matjaž Bizjak
(1996: 460–463), da je po osamosvojitvi Slovenije prišlo do ukinitve državnih
in komercialnih subvencij, uvedeni so bili novi davki na knjigo (npr. prometni
davek, davek na pogodbe o delu), spremenjene ekonomske razmere pa so vplivale
na zmanjšanje prodaje in neplačevanje zapadlih obrokov s strani kupcev. »Knjiga
		»Večkrat slišimo, da je slovenska literatura v nekakšni krizi. Morda to delno drži, ko gre za slovenski
roman, nikakor pa ne za poezijo, esejistiko in kratko prozo. Bolj je v krizi izdajanje slovenske literature, saj je večina večjih založb število teh naslovov omejila na nekaj letno. Tako je postalo izdajanje
izvirne slovenske besede domena manjših založnikov« (Mihelač 1996: 455).

1

Slovenska kratka proza od 1980 do 2000 preštevno

101

po vseh teh spremembah postaja vse manj kulturna dobrina in vse bolj blago.
Iz posebnega položaja, ki ga je imela v preteklosti, je postala prepuščena trgu in
njegovim zakonitostim« (Bizjak 1996: 460). Prešernova družba se je v najslabšem
položaju znašla leta 1993, dodaja, ko je banka želela unovčiti hipoteko, tiskarna
pa ni hotela več tiskati knjig (prav tam: 461). Viktor Konjar opozarja, da so se
založbe, petindvajset jih je naštel leta 1996, ter nekaj čez sto samozaložnikov
znašli v sila nezavidljivem položaju – grozijo jim stečaji: »Kupna moč usiha,
prodaja kopni, ravnotežja med stroški na eni in iztržki na drugi strani je manj
in manj« (1996: 437). Milan Matos ob tem opaža trend »bistvenega povečanja
števila založnikov – na zbornici je registriranih že več kot 130 založb«
(1996: 453), kar po eni strani razume kot obogatitev in povečanje konkurence
na trgu, po drugi strani pa ugotavlja, da se nove založbe ne lotevajo zahtevnih in
velikih založniških projektov.

Grafikon 1: Dinamika objav

Obsegovni parametri
Analiza obsegovnih parametrov, tj. števila pripovedi v posamezni zbirki in
števila besed v posamezni pripovedi, je bila opravljena na izbranem vzorcu 76
avtorjev in njihovih zbirk. Besede smo prešteli v 495 pripovedih iz osemdesetih
let ter v 734 pripovedih iz devetdesetih. Podatki so zato reprezentativni glede
na omenjene kriterije in ne statistično. Analizirati smo skušali čim bolj raznolik
nabor zbirk, in sicer glede na reprezentativnost avtorskih imen, vrstne opredelitve,
mesto izhajanja, leto izida, pa tudi glede na spol avtorjev in njihovo generacijsko
pripadnost. Kriterij reprezentativnosti je razumljen po uveljavljenosti avtorskih
imen v literarni vedi ali kritiki, poleg tega pa so s posebno pozornostjo obravnavani tudi manj uveljavljeni avtorji in avtorice ter prvenci.
Čemu služi tovrstno preštevanje? Slovenska literarna veda pripisuje pomembnosti
obsega pripovedi različno težo. Matjaž Kmecl v Noveli v literarni teoriji (1975),
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na katero se še po štirih desetletjih sklicujejo malodane vsi slovenski raziskovalci
kratke proze, izhajajoč iz nemške literarne teorije,2 npr. Hansa Hermanna
Malmedeja, Fritza Lockemanna, Manfreda Schunichta, Roberta Petscha, Walterja
Pabsta, Karla Konrada Polheima, Hermanna Pongsa, Emila Staigerja, Bena von
Wieseja, o kratki zgodbi pa zlasti Klausa Dodererja, loči med kvantitativnimi
in kvalitativnimi3 določilnicami novele. Med prve prišteva obseg oz. dolžino,
pri čemer je zanimivo, da novelo umešča med pripovedi »srednje dolžine« (48),
čeprav sicer na več mestih opozarja na njeno kratkost, in izpostavlja problem
spodnje dolžinske meje kratke proze. Kvantitativni kriterij je Matjažu Kmeclu le
pomožno raziskovalno sredstvo, Gregorju Kocijanu pa ena osrednjih določilnic,
ki »narekuje obsežnost in izbiro narativnih postopkov« (2006: 12). S tem zavrne
Allana H. Pasca in Milivoja Solarja:
Čeprav nekateri zatrjujejo, da obseg ni (ne more biti) odločilnega pomena, se je dokaj
nedvoumno pokazalo, da so v tem zakonitosti, ki ločujejo skupino kratkih pripovedi
od preostale množice pripovednih del, in da je dolžina pomembna sestavina, ki
narekuje obsežnost in izbiro narativnih postopkov. (Kocijan 2006: 4.)

Gregor Kocijan prešteje število besed kratkih pripovedi v posameznem
analiziranem obdobju in navaja, da v obdobju moderne od 550 pripovedi »23 %
pripovedi vsebuje do 1000 besed, od 1001 do 2000 besed 38 %, od 2001 do 3000
18 %, do 3001 do 4000 9 % in nad 4001 12 %« (prav tam: 12). Med obema
vojnama od 6800 pripovedi »do 1000 besed vsebuje 36 %, od 1001 do 2000 besed
35 %, od 2001 do 3000 15 %, do 3001 do 4000 6 % in nad 4001 8 %« (prav tam:
12–13). V zadnjih dveh obdobjih je med 79 % in 86 % kratkih pripovedi, ki imajo
okoli 3000 besed. To ga vodi v spoznanje, da se je že v moderni, posebej pa v
obdobju med vojnama, zviševalo število kratkih pripovedi z najmanjšim številom
besed, »ko večkrat zdrsne v območje pesmi v prozi, ki vrstno zbujajo nemalo
vprašanj« (prav tam: 13).
The World Book Encyclopedia (1990) navaja, da naj bi short story obsegala od
1000 do 1500 besed, krajša besedila so short-short story (334); slednjo Matjaž
Kmecl razume kot »nekoliko krajšo in ‘lažjo’ short-story« (1983: 298). Spodnja
meja kratke zgodbe naj bi bila okoli 500 besed, zgornja pa okoli 8000 besed.
Franck Évrard prešteva kratko prozo z vidika prostora (po številu besed na stran)
in časa (ki ga porabimo za branje) (1997: 8). Večina teoretikov umešča novelo
med pol strani in štirideset strani, čas, ki ga bralec porabi za branje novele, pa
je med pol ure in dvema urama. Poudarja, da kriterij kratkosti z vidika kvalitete
ni posebej uporaben: kakovost je bolj posledica zgoščenosti teme, ritma in tona
pripovedi. Kaže se v razmerju med različnimi elementi besedila, zgradbo in
		»Pričujoči pregled se je v mnogočem omejil na nemško teorijo /…/: /P/redvsem zato, ker je pač slovenska zavest o literarni obliki – spričo znanih zgodovinskih dejstev – dolgo časa povzemala svoje
predstave o literarnih vrstah predvsem iz nje. Verjetno o posebni, avtohtoni slovenski teoriji novele
težko govorimo; misli o noveli kot o posebni obliki pripovednega izražanja se pri nas pojavljajo
zvečine močno obrobno, priložnostno in nejasno« (Kmecl 1975: 28).
3
		Kvalitativne določilnice so mu zgradba novele, enotnost časa in prostora.
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spodbuja k ponovnemu branju. »Kratkost ni toliko vprašanje dolžine besedila kot
posledica spajanja teme, ritma in tona« (Évrard 1997: 8). Obseg je pomembno
določilo tudi Baldickovemu leksikonu literarnih terminov (1990: 204), v katerem
je kratka zgodba definirana kot pripovedna vrsta, ki je krajša od romana, epa, sage
ali romance (1995: 1028). Z vidika obsega sta določnejša William Harmon in
Hugh C. Holman (1996: 480–81): ločita kratko-kratko zgodbo (short short story),
ki obsega okoli 500 besed, in dolgo kratko zgodbo (long short story), ki zajema
od 12.000 do 15.000 besed.
V besedilih pod 8000 besed gre večinoma za kratke zgodbe (Kustec 1999).
Aleksander Kustec analizira obseg 118 kratkih zgodb iz Pickeringove antologije
Fiction 100 – An Anthology of Short Stories (1995). Ugotovi, da je spodnja
dolžinska meja analiziranih zgodb zelo nizka, tj. od 500 besed dalje, najdaljša
zgodba pa ima okoli 26.000 besed. »66,7 % kratkih zgodb v antologiji nima več
kot 5000 besed, medtem ko ima 82,2 % kratkih zgodb več kot 10.000 besed«
(prav tam: 100). Kustec citira Edwarda Morgana Forsterja, naj ima roman najmanj
50.000 besed, kratka zgodba pa je »književno delo, ki ima zunanji obseg od 500
do 30.000 besed« (prav tam: 100). Meja je približna, saj npr. uredniki kanadske
revije The Okanagan Short Story Award zahtevajo kratke zgodbe, krajše od
3500 besed, ameriške revije pa od 6000 do 8000 besed. Pripovedi, ki obsegajo
od 12.000 do 30.000 besed, The World Book Encyclopedia imenuje noveleta
(novelette) ali kratki roman (short novel) (1990: 334). Podobno ugotavlja Miran
Hladnik: »novelette ni nobena kratka ali skromna novela, novelica, kakor jo
srečamo pri Ivanu Tavčarju, ampak je sinonim kratkemu romanu« (1993: 68).4
Dictionary of Literary Terms and Literary Theory (1992: 641) noveleto loči od
novele kot njeno krajšo različico (a daljšo od kratke zgodbe). Noveleta naj bi bila
pogosto trivialna, sentimentalna romanca z grozljivimi motivi in populističnim
moralizmom ter z zanemarljivo estetsko vrednostjo. V Ameriki naj bi pojem
noveleta uporabljali za kratko prozo, ki se uvršča med kratko zgodbo in novelo,
torej za dolgo kratko zgodbo oz. kratko novelo.
Miranu Hladniku je meja med kratko in srednje dolgo pripovedno prozo 10.000
besed (2009: 9), večje dolžine razvršča takole: »10.000–20.000 besed srednja,
20.000–45.000 daljša, 45.000–95.000 dolga in več kot 95.000 besed zelo
dolga proza« (prav tam: 192). »Za razliko od kmečke povesti, ki je je največ v
obsegovnem pasu 20.000–45.000 besed, zgodovinska pripoved preferira naslednji
obsegovni pas 45.000–95.000 besed« (prav tam: 193). Zgornja meja novele naj bi
bila okoli 15.000 besed, besedila, ki so daljša, so pogosto ali povesti ali kratki
romani.
Povest je mogoče najti pri vseh dolžinah pripovedne proze, povsod podnaslov povest
celo dominira nad alternativnimi podnaslovi (nekaj časa tudi v kratki pripovedi
pod 10.000 besedami), največ pa je je v pasu med 20.000 in 45.000 besedami, ki je
značilen tudi za novelo, s to razliko, da je novela obsegovno bolj profilirana (zavzema
		V času od 1980 do 2000 oznako noveleta pogosto rabi Vinko Möderndorfer.
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neprimerno ožji obsegovni pas kot povest) in da teži novela k večji, povest pa k
manjši dolžini. Povest nima prednosti le pri največjih dolžinah (nad 90.000 besed),
kjer jo je prehitel roman. (Hladnik 1993: 70.)

Gregor Kocijan navaja, da kratka pripovedna proza šteje »od manj kot 1000 do
približno 8000 besed« (2006: 4).
Merjenje obsegovnih parametrov, tj. števila pripovedi in števila besed, ima le
opisno in ne normativne vrednosti, vrstne oznake na področju kratke pripovedne
proze so zgolj literarnovedne opisne opredelitve, obsegovne meje kratke proze so
dogovorne. Zato govorimo o t. i. dolžinskih tipih pripovedi, ki jih bomo določili
glede na to, koliko pripovedi ima manj kot 500 besed, koliko od 500 do 999
besed ter po tisočicah do 8999 besed. Posebej so bile obravnavane pripovedi, ki
imajo od 10.000 do 15.000 besed, in posebej tiste z več kot 15.000 besedami.
Analizirani avtorji so razvrščeni po abecednem redu, v oklepaju so navedene
letnice izida, sledi število pripovedi v zbirki: Evgen Bavčar (1997, 9), Andrej
Blatnik (1983, 16; 1990, 16; 2000, 16), Silvija Borovnik (1990, 7), Igor Bratož
(1988, 11), Dušan Čater (1997, 25), Milan Dekleva (1999, 14), Evald Flisar (2000,
23), Franjo Frančič (1984, 6; 1986, 4; 1990, 60; 1993, 9; 1995, 4; 1998, 11),
Nada Gaborovič (2000, 12), Lidija Gačnik Gombač (1987, 16; 1994, 19), Branko
Gradišnik (1981, 2), Jože Hudeček (1995, 1), Drago Jančar (1994, 4; 1998, 7),
Uroš Kalčič (1996, 5), Milan Kleč (1985, 28; 1997, 28; 1998, 1), Lojze Kovačič
(1993, 10), Bojana Kunst (1997, 16), Samo Kuščer (1983, 18; 1989, 8), Feri
Lainšček (1988, 2), Mart Lenardič (1989, 21; 1994, 18), Andrej Morovič (1991,
46; 1992, 50), Brane Mozetič (1993, 35), Vinko Möderndorfer (1994, 10; 1996, 13;
1997, 14; 2000, 18), Lela B. Njatin (1988, 16; 1995, 1), Maja Novak (1996, 14),
Blaž Ogorevc (1998, 12), Tone Partljič (1986, 5), Nedeljka Pirjevec (1994, 11),
Sanja Pregl (1995, 29), Sebastijan Pregelj (1996, 7), Marijan Pušavec (1992, 13),
Dimitrij Rupel (1987, 17), Barbara Simoniti (1998, 28), Zdravko Slamnik (Pavle
Zidar) (1988, 3), Tone Svetina (1988, 151), Tomaž Šalamun (1992, 3), Rudi
Šeligo (1995, 4), Aleksa Šušulić (1989, 18; 1997, 33), Marko Švabić (1984, 16),
P. Traven (Peter Mlakar) (1995, 30), Marjan Tomšič (1990, 15; 1994, 15; 1999, 60),
Aleš Učakar (1996, 19), Janja Vidmar (1995, 1), Milan Vincetič (1988, 7; 1995, 10),
Jani Virk (1987, 20; 1991, 7; 1994, 5; 1995, 1), Igor Zabel (1984, 7), Milojka
Žižmond Kofol (1990, 5; 1991, 3; 1994, 10).
Besede smo preštevali po Hladnikovem zgledu:
Merjenje besedil v številu besed je zamuden in povrhu ne preveč natančen posel.
Poteka tako, da najprej preštejemo število strani in od njega odštejemo vse prazne
strani in tiste, na katerih so ilustracije, natančno do četrtine strani. Potem preštejemo
število vrstic na strani in od seštevka odštejemo povprečno število praznih vrstic.
Povprečje dobimo tako, da na desetih zaporednih straneh število odstavkov delimo
z dve (predpostavljamo, da povprečni odstavek da pol prazne vrste). Nazadnje
določimo še povprečno število besed v polni vrstici, upoštevaje deset vrst. Zmnožek
besed v vrsti, vrst na stran in števila strani v knjigi dá število besed v knjigi, ki ga
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zaokrožimo na stotice. Natančnost tega početja sem pri kmečki povesti ocenil s
+/– 5 %, zdaj ko imamo precej besedil na voljo v elektronskem formatu, pa je bilo
mogoče oceno preveriti. Ročno izmerjena dolžina odstopa od dejanske za 4 do 17 %,
povprečno 8 %, in to dvakrat pogosteje navzgor kot navzdol. /…/ Kazala, predgovori,
spremne besede ipd. ne spadajo v preštevno maso besedila, pač pa spadajo sem
opombe. (2009: 192–193.)

Tako ima npr. med šestnajstimi kratkimi zgodbami, uvrščenimi v Blatnikovo
zbirko Šopki za Adama venijo iz leta 1983, največ, tj. sedem pripovedi od 1000
do 2000 besed. (Tri imajo od 500 do 999 besed, pet od 2000 do 2999 besed,
ena od 3000 do 3999 besed.) Do leta 1990 prevladujejo zbirke z od 1000 do
1999 besedami: teh je 32 %, kar 78,2 % zbirk ima manj kot 5000 besed. Po letu
1990 je razpršenost po posameznih rubrikah večja, a s 15 % prevladujejo zbirke,
v katerih ima največ pripovedi od 2000 do 2999 besed. Manj kot 5000 besed
ima 60,2 % zbirk, torej nekoliko nižji odstotek kot v osemdesetih letih. Tako v
osemdesetih kot v devetdesetih letih je 5 % zbirk, ki imajo več kot 15.000 besed,
medtem ko se v devetdesetih pojavi 6,6 % zbirk, ki imajo od 10.000 do 14.999
besed (v osemdesetih take zbirke ni). Pokazalo se je še, da se delež pripovedi, ki
imajo pod 8000 besed, v obeh desetletjih praktično ne razlikuje (v devetdesetih
jih je več za nekaj manj kot odstotek). Je pa delež zelo kratkih pripovedi v
osemdesetih bistveno višji kot v devetdesetih, kar se nagiba v prid tezi, da je za
osemdeseta – bolj kot za devetdeseta – kratka zgodba značilna in prevladujoča
kratka pripovedna vrsta (po mnenju teoretikov naj bi imela nekje med 500 in
8000 besed, Aleksander Kustec npr. pravi, da gre v pripovedih z manj kot 8000
besedami največkrat za kratke zgodbe (1999)).
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Vrstne oznake
Vrstne oznake smo opazovali glede na avtorjeve samooznačbe (v naslovih in/
ali podnaslovih), pri čemer velja poudariti, da metoda štetja vrstnih avtorskih
oznak nima namena preučiti t. i. idealne kratke zgodbe (ali katere koli druge
kratke pripovedne vrste), pač pa kot neuporabne izločiti tiste, ki niso preštevne,
saj »definicije literarne vrste ne določa t. i. idealno klasično besedilo, ampak jo
določa statistično povprečje lastnosti celotnega korpusa besedil, ki so se izrecno
(običajno skozi ustrezni podnaslov) prištevala vrsti« (Hladnik 1993: 66). Ni naš
namen pokazati, v kolikšnem deležu se avtorske in sočasne literarnovedne vrstne
oznake (ne) ujemajo, zato sočasnih vrstnih oznak v stroki nismo raziskovali:
Statistična preštevanja so prisiljena upoštevati le enoumne vrstne samooznake
v naslovnem delu besedil in spregledati vsebinske oznake, ki so jih dela dobila v
sočasni kritiki ali v literarni zgodovini, še posebej zato, ker so te oznake le redko
enotne. Statistična analiza povesti se zato ne nanaša toliko na strukturo predmeta kot
na avtorjevo namero in sprotno refleksijo vrstnosti. (Hladnik 1993: 66.)

Podobne raziskave so bile pri nas že izvedene na slovenski kratkoprozni
produkciji v obdobju med romantiko in realizmom (Kocijan 1983) in v obdobju
moderne (Kocijan 1996). Oznaka povest ostaja v obdobju med romantiko
in realizmom problematična: lahko je srednje dolga literarna vrsta, glede na
rabo pa tudi kratka pripoved (Kocijan 1983). Novele so bile običajno kratke
pripovedi, vendar so bila tolmačenja oznake različna. Z drugimi imeni (kratka
povest, povestica, novelica, črtica, slika, obraz, značajevka, podoba,5 zgodba) so
označevali kratkost pripovedi in morfološke, pripovedne značilnosti. Od 1881
se pojem obraz uporablja vse redkeje. Vse pogostejša postaneta pojma podoba
in slika. Manjkrat se uporablja črtica, vpeljana že pri Erjavcu in Jurčiču. Tudi
izrazje, »značilno za ljudsko slovstvo: pravljica, bajka, pripovedka« (Kocijan
1983: 42). Razen Trdinovih Bajk in povesti o Gorjancih
na vsa ta imena naletimo le pri prozaistih, ki so iz takega ali drugačnega razloga
ubesedili folklorno snov, npr. Zarnik, Jurčič, Štrukelj, pred njim Trdina in
Turnograjska (pripovedka). Podnaslavljanje s selanko, idilo, fantazijo, prizorom,
spominom je bilo izjemno, toda zelo značilno za označevanje svojevrstnosti
posameznih pripovedi. (Kocijan 1983: 4.)

V obdobju moderne se najpogosteje pojavlja oznaka črtica (24 % od skupnega
števila poimenovanih pripovedi), sledita oznaki slika in sličica (21 %), povest
in povestica (12 %), spomin (4 %) ter zgodba in zgodbica (3 %) (Kocijan 1996:
231–232). Pojavlja se preko sto različnih vrstnih poimenovanj z najrazličnejših
predmetnih področij, npr. likovne umetnosti (akvarel, karikatura, portret) in celo
naravoslovja (ulomek). V 19. stoletju je bila povest »ime za sporno področje v okviru
pripovedne proze, ki ni pripadalo niti noveli niti romanu« (Hladnik 1993: 67):
		Oznaka podoba ima v realizmu, tj. pri Tavčarju in Jakliču, drugačne implikacije kot v moderni pri
Cankarju ali med vojnama, ko se pojavlja zelo poredko (Kocijan 2012: 14).
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Bila je izraz zagate, ki jo je povzročalo stalno avtorsko kršenje vrstnih pravil. Zelo
preprosto velja, da je danes povest po dolžini vrsta nekje med romanom in novelo
(v prejšnjem stoletju je bila krajša od novele), o njeni strukturi pa moremo prebrati
kaj različna mnenja. (Prav tam: 67.)

Pripovednikom že v drugi polovici 19. stoletja »niso bile dovolj oznake, ki jih je
navrgla evropska tradicija, npr. novela, noveleta, črtica, in ki jih literarna teorija
vedno znova opredeljuje spričo nekaj bolj ali manj ustaljenih značilnosti, marveč
da so želeli zaradi posebnosti svojih pripovedi uporabljati imena, sposojena od
vsepovsod« (Kocijan 2006: 7).
Naslovi in/ali podnaslovi 213 zbirk, ki so izšle v času od 1980 do 1989, kažejo, da
se v osemdesetih najpogosteje pojavlja vrstna oznaka zgodba (8 %),6 sledi novela
(6 %),7 na tretjem mestu je po pogostosti z 2 % črtica,8 na četrtem pa sta z 1,4 %
povest in pravljica.9 Vrstne oznake kratka zgodba v naslovu ali podnaslovu
ni, enkrat se pojavi oznaka kratka proza, se pa ob oznaki zgodba pojavljajo
pridevniki fantastična, domišljijska in majhna. Delež neopredeljenih je visok, saj
kar 74,6 % zbirk v naslovu ali podnaslovu vrstno ni opredeljenih. V manj kot
odstotku, skupaj pa v 8 %, se pojavljajo še oznake balada, noveleta, povestica,
slika, podoba, legenda, kratka proza, zgodbica, storija, podobica, bajka,10 kar
kaže na to, da avtorji v omenjenem obdobju ne čutijo potrebe po literarnovrstnem
umeščanju svojih del, če pa že, je njihova literarnovrstna zavest precej razpršena
in nedefinirana.
drugo
povest, pravljica 8 %
1,4
%
črtica
2 % novela
6%

zgodba
8%

neopredeljeno
74,6 %

Grafikon 3: Avtorske vrstne oznake (1980–1989)
		Npr. Samo Kuščer, Sabi: Splet domišljijskih zgodb, 1983, Miha Mazzini, Godbe: Zbirka zgodb,
1989, Andrej Blatnik, Biografije brezimenih: Majhne zgodbe 1982–1988, 1989.
7
		Npr. Mate Dolenc, Vloga mojih škornjev v angolski revoluciji: Novele, 1985, Drago Jančar, Smrt pri
Mariji Snežni: Novele, 1985, Milan Vincetič, Feri Lainšček, Za svetlimi obzorji: Novele, 1988.
8
		Npr. Marija Mislej, Lampare: Črtice, 1984, Ivan Cimerman, Zeleni grebeni: Črtice, 1985, Florjan
Lipuš, Črtice mimogrede, 1987.
9
		Npr. Pavel Kunaver, Pravljica in resnica o zvezdah, 1981, Marjan Rožanc, Pravljica, 1985, Franjo
Frančič, Male pravljice, 1989.
10
		Npr. Tone Peršak, Novelete, 1981, Janko Messner, Gorše storije, 1988, Milan Markelj, Podobice,
1989.
6
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V obdobju od 1990 do 2000 se v naslovu ali podnaslovu 567 zbirk znova
najpogosteje pojavlja zgodba (10 %),11 sledi novela (5 %),12 na tretjem mestu
je povest (3 %),13 na četrtem pa črtica (2 %).14 Vrstno neopredeljenih je za tri
odstotke manj zbirk (72 %). Ob oznaki zgodba se pojavljajo pridevniki mala,
ženska, fantastična in znanstvenofantastična, malomestna, kmečka, erotična,
ljubezenska. Manj pogosto, skupno pa znova v osmih odstotkih, se pojavljajo
še vrstne oznake noveleta, zgodbica, humoreska, satira, pripoved, podoba,
pripovest, anekdota, portret, sličica, spis, slika, pravljica, povestica, kratka
proza, kratka zgodba, igra, dnevnik, senti štorija, elegija, obraz, kratka povest,
prigoda, romanet, zapis, pismo, potopis, glosa, štorija, pripovedka in bajka.15
V primerjavi z osemdesetimi leti se izkaže, da se avtorska zavest o literarnih
vrstah po eni strani nekoliko okrepi, delež manj pogostih vrstnih oznak ostaja
enak (8 %), a se hkrati kaže večja razpršenost vrstnega opredeljevanja (oznaka
kratka zgodba se npr. pojavi v 0,7 %).

povest
3%
novela
5%

črtica
2%

drugo
8%

zgodba
10 %
neopredeljeno
72 %

Grafikon 4: Avtorske vrstne oznake (1990–2000)

Preštevanje je pokazalo, da se v letih od 1980 do 2000 kot vrstna oznaka
v naslovu ali podnaslovu najpogosteje pojavlja zgodba, sledi novela, na tretjem
mestu po pogostosti rabe je v osemdesetih črtica, v devetdesetih pa povest.
Pogostost rabe vrstnih oznak je v obeh desetletjih precej podobna: v devetdesetih
je zgodba rabljena v 10 %, v osemdesetih pa v 8 %, novela v devetdesetih upade
za en odstotek, tretje mesto pa z 2 % in 3 % zasedata črtica in povest. Ostale
		Npr. Zlata Volarič, Bela roža: Ljubezenska krimi zgodba, 1992, Miha Matè, Pesek v dlaneh: Afriške
zgodbe, 1993, Edo Rodošek, Čar iskanja: Fantastične in znanstveno fantastične zgodbe, 1997.
12
		Npr. Ivan Cimerman, Dvodomci: Novele in črtice, 1991, Jan Zorec, Sedem novel, 1991, Tamara
Doneva, Jutro, proga in pes: Novele, 1997.
13
		Npr. Karolina Kolmanič, Sonce ne išče samotne poti: Povest, 1992, Matejka Grgič, Kratka povest o
Eriki, 1995, Lea Fatur: Junakinja zvestobe: Povest iz turških časov, 1996.
14
		Npr. Andrej Capuder, Deklici: Črtice, 1996, Vinko Šmajs, Krik iz mladosti: Zbirka črtic, 1997, Cilka
Lipnik, Aloja: Zbirka ezoteričnih črtic, 1999.
15
		Npr. Rafael Zorman, Poučna erotična humoreska ali Trde litanije za kondomska leta: Mehko-trdi
izpiti: 1988–1992, 1992, Marija Nemanič, Težko, a lepo: Pripoved o prebivalcih ob reki Kolpi, 1992,
Goran Gluvić, Harms danes: Književne anekdote iz literarnega življenja, generacije pisateljev rojenih okrog šestdesetih, 1993.
11
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oznake se v obeh desetletjih pojavljajo v osemodstotnem deležu, res pa je, da
v devetdesetih opažamo večjo raznolikost vrstnih poimenovanj. Raba oznake
novela je tako v porastu, kar je npr. v primerjavi s slovenskim zgodovinskim
romanom presenetljivo. Miran Hladnik (2009: 199–200) ob preučevanju vrstnih
oznak slovenskega zgodovinskega romana namreč ugotovi, da je bila »novela/.../
v korpusu zelo redko uporabljeno vrstno ime. /.../ Izrecno so svoje zgodovinske
pripovedi kot novele podnaslovili le Valentin Mandelc (1858), Ivan Tavčar
(1885), Alojzij Remec (1912) in Ferdo Kleinmayr (1934), povprečno enkrat
na četrt stoletja«. Navaja še, da ima literarna teorija predsodke do združevanja
novelske strukture in kmečke tematike, »slovenska literarna praksa pa izpričuje
le zadrege s kombinacijo novelske strukture in zgodovinske tematike« (Hladnik
2009: 200). »Ker je v nemškem zgodovinskem romanopisju vrstne oznake novela
kar 9 %, imamo lahko izogibanje noveli za slovensko posebnost« (prav tam).
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»VERZ JE OD NEKDAJ JEZIK POEZIJE
IN PROZA JEZIK RESNIČNOSTI«:
KRATKA NEMŠKA PROZA
V GIMNAZIJAH NA SLOVENSKEM
OD LETA 1848 DO 1918

V okviru pouka nemške in slovenske književnosti v gimnazijah druge polovice 19. in zgodnjega 20.
stoletja je kratka proza obsegala zanemarljiv, statistično komaj opazen del, ki so ga prav zato dosedanji
redki raziskovalci šolskega literarnega kanona puščali praviloma ob strani. Pričujoči prispevek
osvetljuje ta prezrti segment in raziskuje vzroke za slabo zastopanost kratke proze v učnih načrtih in
zavesti tedanjih učiteljev. Pri tem se osredotoča na pouk nemščine, ki je po gimnazijski reformi leta
1848 dobila eno od konstitutivnih vlog v gimnazijskem izobraževanju. Izsledki temeljijo na analizi 202
letnih poročil, ki so jih med letoma 1849 in 1918 izdale tri izbrane klasične gimnazije na Slovenskem:
c. kr. gimnazija v Ljubljani, c. kr. gimnazija v Mariboru in c. kr. gimnazija v Celovcu.
Ključne besede: šolski literarni kanon, pouk nemške književnosti, gimnazije na Slovenskem,
19. stoletje, nemška kratka proza

Drugo polovico 19. stoletja radi označujemo kot obdobje pripovedništva, saj je
z realizmom proza doživljala dotlej nesluten razcvet – in to ne le roman, temveč
tudi kratka pripovedna proza, ki je »v konstituiranju slovenskega pripovedništva
in v iskanju nadaljnjih pripovednih možnosti odigrala pomembno vlogo« (Kocijan
1983: 10). Tako kot slovenska je tudi nemška kratka proza v tem času napisala
dobršen del svoje literarne zgodovine. Če je Heinrich von Kleist z novelami
(Freund 2006: 78–89) že na začetku 19. stoletja postavil izjemno visoke (in za
mnoge nedosegljive) standarde in so romantiki Ludwig Tieck, Clemens Brentano
in zlasti E. T. A. Hoffmann vtisnili kratki prozi vsak svoj neizbrisljiv pečat, pa
so predvsem avtorji bidermajerja in poetičnega realizma, kot so Eduard Mörike,
Adalbert Stifter, Annette von Droste Hülshoff, Conrad Ferdinand Meyer, Theodor
Storm, Gottfried Keller in Theodor Fontane povesti in novele trdno zasidrali ne
Jezik in slovstvo, letnik 58 (2013), št. 1–2
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le v feljtonih dnevnega časopisja, temveč tudi na knjižnih policah izobraženega
meščanstva. Trend se je nadaljeval z mojstrskimi kratkoproznimi deli ob prelomu
19. in 20. stoletja izpod peres Hauptmanna, Schnitzlerja, Hofmannsthala,
Thomasa Manna in številnih drugih. Preden so se dela pojavila v knjižni obliki, so
praviloma izšla v dnevnem časopisju – nič drugače kot pri nas, ko je Ivan Cankar
»v letu 1897 /.../ s kratko pripovedjo domala zasul Slovenca in Slovenski narod«
(Kocijan 2001: 167).
Ob tem pa bi bilo zmotno misliti, da sta meščanska in izobraževalna kultura
hodili v 19. stoletju z roko v roki. Rekonstrukcija literarnega kanona v gimnazijah
nam izda, da so bila pripovedna dela navedenih avtorjev pri gimnazijskem pouku
prej izjema kot pravilo. Resda na podlagi obsežnih in raznolikih šolskih beril ne
moremo z gotovostjo trditi, katera dela so bila pri pouku dejansko obravnavana,
poleg tega pa vemo, da so dijaki daljša literarna dela tako in tako brali v integralni
obliki, zato pa nam lahko zanesljive informacije ponudijo letna poročila oz.
izvestja, ki jih je morala vsaka gimnazija izdati konec šolskega leta in vsebujejo
poleg znanstvene razprave in splošnih podatkov tudi vsakoletni učni načrt, seznam
obveznega domačega branja ter – predvsem po letu 1875 – naslove šolskih in
domačih spisov ter govornih vaj za nemščino in slovenščino. Letna poročila
omogočajo natančen uvid v procese gimnazijskega branja in kanonizacije, saj
lahko na podlagi razprav in naslovov šolskih spisov ugotavljamo, kakšen status
so imeli posamezni avtorji, dela, žanri in dobe pri pouku književnosti in kako
se je ta status spreminjal glede na spremenjen zgodovinski, družbenopolitični,
jezikovnopolitični in kulturni položaj. Prek njih lahko preučujemo splošne
etične vrednote, svetovnonazorske smernice in naravnanost šolskega sistema
ter posamezne šole. Številke, ki jih navajamo, so lahko le ilustrativne, saj je
bilo sestavljanje letnih poročil predvsem v prvih desetletjih po reformi – vse do
vladnega odloka iz leta 1875, ki je poenotil njihovo obliko – za marsikaterega
direktorja gimnazije le »nujno zlo«, zaradi česar so se zapisi zelo razlikovali, tako
po natančnosti in skrbnosti kot obsežnosti. Ne glede na to nam dobljene vrednosti
zaradi obilice obdelanega gradiva nudijo dovolj zanesljivo orientacijsko oporo za
raziskavo.
Prozni žanri v luči gimnazijskega pouka
Razlogov za pregon proznih žanrov iz gimnazijskega pouka je več. Eden
pomembnejših je ta, da je bila sprva večina učiteljev nemščine po stroki klasičnih
filologov, kar se jasno zrcali v njihovem vrednotenju posameznih žanrov: tako
sta npr. Klopstockov Mesija in Goethejev ep Hermann in Doroteja – ob boku
humanistične Ifigenije na Tavridi – dolga desetletja zasedala vrh hierarhične
lestvice. To je v veliki meri vplivalo tudi na pouk slovenščine. Ob pomanjkanju
primernih slovenskih epskih in tragičnih pesnitev so kljub osmim uram latinščine
in šestim uram grščine na teden dijaki pri pouku slovenščine v začetnih desetletjih
velikokrat brali (prevode) Homerja, Vergila in Sallusta in se v šolskih spisih
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ukvarjali bolj s splošnokulturnimi, zgodovinskimi, mitološkimi in etičnimi vprašanji
kot pa s cvetoberom slovenske književnosti. Direkcija mariborske gimnazije se je
leta 1908 v slavnostni publikaciji ob 150. obletnici ustanove za manko učiteljev
jezika in književnosti celo javno opravičila (Festprogramm 1908: 35).
Drugi razlog je ta, da je proza dolgo veljala za manj vredno od verza – Franz
Grillparzer, avstrijski dramatik iz časa bidermajerja, ki si je po letu 1900 izboril
rang klasika in hkrati s svojim Revnim goslarjem ustvaril eno od »večnih«
povesti, je rad poudarjal, da je »verz od nekdaj jezik poezije in proza jezik
resničnosti« (»Von jeher war der Vers die Sprache der Poesie, und Prosa die der
Wirklichkeit«, Naumann 1954: 163). In ker vemo, da so bila v središču pouka
književnosti besedila z jasno razpoznavnimi, večkratno preverjenimi literarnoestetskimi in etično-moralnimi, po možnosti tudi vzgojnimi elementi (predvsem
po 1890 pa tudi močneje izraženimi domovinskimi interesi), je bil izbor tistih,
ki se jim je uspelo kvalificirati za šolsko rabo, že precej omejen. Romani, za
katere je v 19. stoletju prevladovalo mnenje, da je njihova vzgojna in poučna moč
minorna ali nična, tako niso imeli prav veliko možnosti za preboj. Tisti, ki so
imeli v rokah vzvode odločanja, so bili prepričani – verjetno tudi upravičeno –,
da gre dijakom branje romanov precej hitreje od rok kot branje drugih literarnih
besedil, to pa bi lahko menda škodljivo vplivalo na razvoj estetske refleksije
(Korte 2011: 57). Kot so lahko še leta 1887 prebrali bralci in bralke v Laibacher
Zeitung, namen literature nikakor ne more biti razvedrilo, temveč »plemenitenje
srca, povzdigovanje nravi ter obogatitev duha«, branje romanov pa je dobesedno
»škodljivo za telo in dušo ter celoten živčni sistem« (F. G., Literaturbriefe an
eine Dame I, Laibacher Zeitung 106/277 (5. 12.), 2265–66). Za tisti čas značilno
držo je zavzel denimo Janez Trdina, ki je kot učitelj in pedagog pregrešno čtivo v
skladu z vzgojno doktrino odločno preganjal – ne glede na to, da ga je, kot je sam
priznal v Spominih, v mladih letih požiral kot za stavo:
Tudi prave romane sem jel dobivati naposodo. Zaljubil sem se vanje tako strastno, da
sem izgubil vso dobro voljo, ako sem ostal več dni brez tega omlednega čtiva. Radi
njih sem hodil vsak dan v knjižnico, v kateri sem prečital sčasoma vsa dela Karoline
Pichlerice. Ta žena je že zdavnaj pozabljena, dasi spada po moji misli med najboljše
avstrijsko-nemške pisatelje. Že to je veliko vredno, da njene poštene knjige ne
morejo nikogar pohujšati. Slog njen je res poetičen in jezik lep in naraven. /…/ Razen
Karolininih sem čital še razne druge romane, katere mi je posojal součenec Enrik
Wagner, ki jih je dobival v neki posojilni knjižnici. To čtivo ne more dosti koristiti.
Zaljubljene čenče, ki so v njem, vnemajo mladini fantazijo in vzbujajo v njej prerano
spolni čut in pohotnost. Roditelji in pedagogi torej prav delajo, da zabranjujejo take
knjige nedoraslim dečakom.
Mene je obvarovala zlih nasledkov takega branja prva ljubezen. Nekateri moji
sošolci pa niso bili tako srečni. Baš Enrik Wagner se je ves zmešal po vednem čitanju
romanov. (Trdina 1951: 506.)

V šolmoštrski nemilosti pa nikakor niso bili le Karolina Pichler in vsi tisti, ki
jih danes vzvišeno uvrščamo v žanr trivialne literature, temveč tudi pripovedna
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dela Johanna Wolfganga von Goetheja, ob Schillerju nespornega kralja šolskega
literarnega kanona. Ne glede na to, da se več kot 60 odstotkov vseh omemb v
letnih poročilih nanaša prav na weimarska klasika (30,3 Goethe, 30,9 Schiller,
sledijo jima Lessing s 17,6, Grillparzer s slabimi desetimi, Klopstock s 4,3,
Kleist s 3,8 ter Herder s 3,4 odstotka (Samide 2012: 173)), sta bila izbor in žanr
obravnavanih del strogo zamejena. Število vseh omemb Goethejevih dramskih in
epskih del v treh gimnazijah v sedmih desetletjih je 1423, števec njegovih proznih
del pa se zaustavi pri številki 42, kar pomeni komaj slabe tri odstotke:
1850–1879

1880–1899

1900–1918

SKUPAJ

Izbirne sorodnosti

1

0

1

2

Učna leta Wilhelma Meistra

0

0

4

4

Novela

1

3

2

6

Italijansko potovanje

0

4

10

14

Trpljenje mladega Wertherja

0

1

15

16

Tabela 1: Število omemb Goethejevih proznih del (romani in novele)

Seveda moramo ob tem upoštevati, da je Goethe – povsem v skladu s tedanjo
poetiko – dramskemu delovanju namenjal bistveno več ustvarjalne energije kot
prozi, vendarle pa ostaja dejstvo, da je npr. pisemski roman Trpljenje mladega
Wertherja, ki velja za eno najbolj uspešnih, priljubljenih in kontroverznih del
evropske literature, sporadično začel zahajati v šolske prostore šele več kot sto
let po nastanku, pa še to nič preveč zmagoslavno (Samide 2012: 182). Edino
kratkoprozno delo v učnih načrtih je Novela, ki pa z zgolj šestimi omembami
v 70 letih nikakor ne more obveljati za Goethejevo reprezentativno delo znotraj
gimnazijskega kanona.
Zgodovina kanonizacijskih procesov je hkrati tudi zgodovina dekanonizacij
in nekanonizacij. Seznam avtorjev, besedil in žanrov, ki jih ne zasledimo v
kanonu avstrijskih gimnazij na Slovenskem, je prav gotovo daljši kot seznam
obravnavanih del. Šola izkorišča svojo institucionalno moč in nadzoruje branje
dijakov, tudi tako imenovano domače branje, in izbira praviloma le takšna
besedila, ki po njenem mnenju izpolnjujejo konstruktivno, etično, izobraževalno
in/ali vzgojno funkcijo. Tako pri pouku književnosti ni bilo prostora za tisto, kar
bi bilo lahko moralno sporno, etično sprevrženo ali politično dvomljivo, ne za
prozna dela, ne za čiste bralne užitke in bralno strast – in bog ne daj za karkoli,
kar so ustvarile ženske. Šele po letu 1900 oziroma predvsem po 1910 se je začel
kanon postopoma odpirati za nove-stare avtorje, kamor lahko prištevamo npr.
slovitega nemškega novelista Heinricha von Kleista ali grande dame nemške
literature Annette von Droste Hülshoff.

»Verz je od nekdaj jezik poezije in proza jezik resničnosti« ...
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Kratka proza
Krajša prozna besedila se v večji meri pojavljajo predvsem v berilih za nižje
gimnazije, tj. od prvega do četrtega razreda (Mozart 1850; Egger 1877, 1878),
pri čemer gre v prvi vrsti za poučne vsebine, basni in didaktične pripovedke
manj znanih, manj pomembnih in tudi (še) nekanoniziranih avtorjev. Tako je
Joseph Mozart v drugem zvezku Lesebuch für Untergymnasien (1850: III) z
nemalo ponosa v uvodni besedi naznanil, da je v čitanki nekaj »basni in povesti
našega domovinskega pisatelja Seidla, ki so tu zdaj prvič objavljene« (»Fabeln
und Erzählungen von unserem vaterländischen Schriftsteller Seidl, welche hier
zum erstenmal erscheinen«). Seidlova besedila, »pravi sadeži bidermajerja, polni
patriotizma, sentimentalnosti, človekoljubja, pa tudi vere in veselja do življenja«
(Miladinović Zalaznik 2008: 56, prev. I. S.), se zdijo kot ustvarjena za šolsko
rabo. Literarna besedila v berilih za nižjo gimnazijo so na videz povsem arbitrarno
pomešana s stvarnimi besedili, zgodovinskimi in naravoslovnimi opisi, veliko
besedil je anonimnih. Vse to zgovorno dokazuje, da kriteriji pri izboru niso bili
primarno literarno-estetski, temveč didaktični in splošnonazorski, s tem pa manj
zanimivi za literarno preučevanje. Slika v višji gimnaziji je bila nekoliko drugačna:
Heinrich von Kleist: Michael Kohlhaas
Franz Grillparzer: Revni goslar
Franz Grillparzer: Sendomirski samostan
Adalbert Stifter: Grad norcev
Adalbert Stifter: Študije
Adalbert Stifter: Hochwald
Adalbert Stifter: Resa
Johann Wolfgang von Goethe: Novela
Eduard Mörike: Mozart na potovanju v Prago
Annette von Droste Hülshoff: Judovska bukev
Marie von Ebner Eschenbach: Okrožni dohtar
Marie von Ebner Eschenbach: Samička špica
Marie von Ebner Eschenbach: Krambambuli
Gottfried Keller: Zlovoljni Pankrac
E. T. A. Hoffmann: Zlati lonec
Achim von Arnim: Nori invalid na gradu
Ratonneau
Clemens Brentano: Zgodba o dobrem Kasperju
in lepi Ančici
Ludwig Tieck: Genovefa
Wilhelm Hauff: Hudičevi spomini
Wilhelm Raabe: Bogataševa krona

1850–1879
1
0
2

1880–1899
0
0

1

1
0
0
0

3
0
0
0

0

0

1900–1918
14
8
1
2
2
2
5
4
1
1
1
3
1

SKUPAJ
14
9
7

6
5
4
3
3
1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

Tabela 2: Obravnavani avtorji kratke proze – omembe v učnem načrtu, v spisih in govornih nastopih

Izsledki potrjujejo našo uvodno tezo, da predstavlja kratka proza v gimnazijah le
neznaten segment nemške književnosti. Če pustimo enkratne omembe ob strani,
vidimo, da je največkrat omenjano kratkoprozno delo Michael Kohlhaas, nemška
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različica našega Hlapca Jerneja. Njegov avtor Heinrich von Kleist, katerega
dramska dela so v 19. stoletju relativno pogosto uprizarjali tudi na nemških odrih
na Slovenskem,1 velja za tipično »žrtev« literarnopedagoških načel: kot literarni
genij in obstranec hkrati, sopotnik klasike in romantike, večno nesrečen, večno
nerazumljen, ne bi mogel biti »manj primeren za šolskega avtorja« (Goldscheider
1906: 172), zato mu je preboj med vélike uspel zelo pozno. Šola kot državna
institucija in ena najvišjih moralnih instanc je v prvi vrsti pač podpirala besedila,
ki so gojila bodisi klasično-humanistične vrednote ali vsaj sekundarne vrline, kot
so poslušnost, disciplina in patriotizem. Kohlhaasovo trmasto iskanje pravice in
neuklanjanje hierarhično višje postavljenim zato ni moglo biti primeren zgled.
Da sta tudi Adalbert Stifter in Franz Grillparzer z Revnim goslarjem pristala na
odstavnem pasu, si ne moremo razlagati drugače kot z izbiro žanra. Grillparzer,
ki je po letu 1890 z dramami hitro zavzel šolski parnas, je z Revnim goslarjem
ustvaril eno umetniško najbolj prepričljivih novel, po kateri so se zgledovali
številni avtorji 19. in 20. stoletja (Samide 2011: 98), in je kljub nekaj sporom
z absolutistično oblastjo Metternichovega časa veljal v Avstriji za zvestega,
lojalnega, patriotskega državljana, ki je prisegal na zmernost, konservativizem,
tradicionalne vrednote in patriotizem. Literatura v šoli je nasploh pogosto
stopila v službo krepitve domovinskih čustev. Tako so učenci sedmega razreda
ljubljanske gimnazije v letu 1872/73 pisali spis z naslovom Zakaj so prebivalci na
deželi bolj povezani s svojo domovino kot prebivalci velikih mest? Po motivih iz
»Študij« Adalberta Stifterja.2 Tema je zanimiva zato, ker si je moto za spodbujanje
ljubezni do domovine izposodila pri Adalbertu Stifterju, ki je v svojih povestih s
filigranskimi opisi narave soustvarjal podobo Avstrije kot idilične dežele dobrih
in poštenih ljudi. Kljub temu se Stifterju ni uspelo močneje učvrstiti v šolskem
literarnem kanonu. Za to ni kriva samo neprimerna literarna vrsta, ampak tudi to,
da njegova dela niso mogla prevzeti za gimnazijski mikrokozmos zelo pomembne
»memorialno-politične funkcije« (Korte 2005: 68). Njegovo bidermajersko
vztrajanje pri idiličnem svetu morda vendarle ni bilo kos politično napeti situaciji,
ko so cesar in državne institucije tudi v šoli iskali predvsem branike avstrijske
tradicije, vere in kulture.
Ne glede na to, da je gimnazijski literarni kanon skorajda v celoti moški kanon,
pa sta se prav v kratko prozo prikradli dve avtorici. S skupno štirimi omembami
se Annette von Droste Hülshoff z Judovsko bukvijo postavlja malce pred Marie
von Ebner Eschenbach, ki je v letnih poročilih prisotna s tremi omembami in
tremi pripovedmi. Judovska bukev, temačna mojstrska novela iz leta 1842, se je
na začetku 20. stoletja na celotnem nemškem govornem področju trdno zasidrala
		Katico iz Heilbronna so leta 1840 igrali tudi v Ljubljani, v Nemškem gledališču v Mariboru pa v sezonah 1879/80, 1882/83, 1887/88, 1896/97 in 1906/07. Podatki so rekonstruirani po natančni analizi
gledaliških listov, ki jih je zbral v disertaciji Walter Taufar (1982).
2
		Warum hat der Landbewohner grössere Anhänglichkeit an seine Heimat als der Grosstädter? Nach
Motiven aus den »Studien« von Adalbert Stifter, Jahresbericht des ... k. k. Staatsgymnasiums zu
Laibach, 1872/73.
1

»Verz je od nekdaj jezik poezije in proza jezik resničnosti« ...
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v gimnazijski kanon in še danes sodi k »neuničljivemu šolskemu čtivu« (Freund
2001: 5). Posebno pozornost zasluži tudi proza Marie von Ebner Eschenbach,
visoko izobražene plemkinje, ki je govorila nemško, francosko in češko. Njena
vzornica je bila prav Droste, o kateri se je Eschenbachova v dnevnikih izražala
vedno le s spoštljivimi in izbranimi besedami. Pripovedi Eschenbachove
prežemata atmosfera propadajoče monarhije ter zavest o stanju aristokracije, ki
jo je poznala iz prve roke. Hkrati pa izražajo tudi globoko empatijo, humanost in
etiko, zaradi česar so jo leta 1898 odlikovali z najvišjim civilnim redom Avstrije,
častnim križcem za umetnost in literaturo, in ji 1900 kot prvi ženski podelili
častni doktorat Univerze na Dunaju. Če vemo, da so se avtorji praviloma znašli v
šolskem literarnem kanonu šele veliko let po svoji smrti, je dejstvo, da se je Marie
von Ebner Eschenbach pojavila v njem že za časa življenja, toliko bolj zgovorno.
Tudi zato, ker se je vedno odločno upirala temu, da bi ženske dobile poseben,
po njihovi meri ukrojen status. Njen aforizem: »Na ameriških železnicah imajo
posebne vagone za črnce. V literarnih zgodovinah imajo ženske svoje posebno
poglavje« (Eschenbach 1990: 272) je tako še danes aktualen.
Kljub temu da zajema kratka proza le majhen segment obveznega gimnazijskega
čtiva v gimnazijah druge polovice 19. in zgodnjega 20. stoletja, pa tako zaradi
reprezentativnega izbora vendarle pomembno zaokrožuje šolski kanon.
Viri
Ebner Eschenbach, Marie von, 1995: Tagebücher, 4: 1890–1897. Ur. Karl Konrad Polheim
in Norbert Gabriel. Tübingen: Niemeyer.
Egger, Alois, 1877: Deutsches Lesebuch für die erste Classe der österreichischen
Mittelschulen. Dunaj: Hölder.
Egger, Alois, 1878: Deutsches Lesebuch für die zweite Classe der österreichischen
Mittelschulen. Dunaj: Hölder.
Festprogramm des k. k. Staats-Gymnasiums in Marburg a. D: Zur Erinnerung an die
Feier des hundertfünfzigjährigen Bestandes der Anstalt, 1908. Marburg: K. k. Staats-Gymnasium.
Letna poročila (Jahresberichte) k. k. Staatsgymnasium zu Laibach, k. k. Staatsgymnasium
zu Marburg, k. k. Staatsgymnasium zu Klagenfurt med letoma 1849 in 1918.
Mozart, Josef, 1850: Deutsches Lesebuch für die unteren Klassen der Gymnasien, 2.
Dunaj.
Trdina, Janez, 1951: Moje življenje. Janez Logar (ur.): Janez Trdina: Zbrano delo III.
Ljubljana: Državna založba Slovenije (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev).
481–567.
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ARISTOTELOV POSNETEK
KOT POSNETEK V RAZLIKI

V dvatisočletni zgodovini je zahodni človek poleg Platonovega ikonoklazma in abstrakcije odkril še
posnemanje, ki med upodobljenim in upodabljanim presega mehansko razmerje gole podvojitve. Po
Aristotelu posnemani predmet zbuja veselje, če je kar najbolj zvesto posnet, takšen pa je, če ni enak
resničnemu predmetu, katerega posnetek je.
Ključne besede: Platon, Aristotel, mimesis, reprezentacija, spor med filozofijo in poezijo, resnica,
lepota, božja zapoved, ep, tragedija, roman

1
Antika je poznala dva poglavitna odnosa do mimesis: Platonovega in Aristotelovega. Platonovega je med drugim mogoče razbrati iz znamenite primere o
votlini v sedmi knjigi njegove Države. Iz nazorne Platonove pripovedi vidimo, da
gre za tri položaje, v katerih se razodevajo tri različne oblike mimesis in s tem tudi
tri različne človeške usode.
V votlini se ljudje gibljejo od sveta senc k ognju kot njihovemu izvoru in nazaj k
samim sencam. Zunaj votline se spet vse začne pri sencah, temu sledi opazovanje
zrcalnih in vodnih odsevov predmetov in predmetov samih. Če se je v votlini
človek zaradi bolečine v očeh odvrnil od ognja in se vrnil k sencam, pa zunaj
votline ob odkritju obsijanih in osvetljenih predmetov, potem ko je prešel že
vse njihove posnemovalske videze, nadaljuje svojo pot in si tudi sonce najprej
ogleda kot posnetek v vodi ali ogledalu, dokler nazadnje ni sposoben videti tudi
Jezik in slovstvo, letnik 58 (2013), št. 1–2
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sonca samega kot edinega počela vsega obstoječega. Tega svojega najvišjega
spoznanja pa ne more prenesti na svoje nekdanje sotrpine v votlini, ker bi ga ti
skoraj zagotovo ubili. Dovolj jim je svet senc v podzemlju, kar tudi sicer ustreza
njihovi uklenjenosti v ta prostor. Niso se sposobni prebiti od čutnega, fizičnega, k
nadčutnemu, metafizičnemu, in še naprej do nedoumljivega, mističnega.
Ob tem ni treba posebej ponavljati dejstva, da je Platonov svet očitno razcepljen na
dvoje: na tostranski in onostranski svet, kjer je resnica pripadla samo slednjemu.
Pred Platonom imamo namreč še nerazčlenjen, enovit svet, kjer še ni bilo razlike
med »ognjem, ki gori v človekovem srcu, in zvezdnim ognjem«, kot je zapisal
Lukacs (Lukacs 2000: 27), enovit svet, kjer sta Had in Olimp pripadala istemu
svetu in je bila vsa resnica »od tega sveta«. Biti v podzemlju ali zunaj njega je
bilo eno in isto. Človek je lahko samo ritualno ponavljal začetke tega sveta in
njegovo trajanje, nikakor pa ga ni smel posnemati. Se pravi, da posnemanje, ki
presega golo ritualno ponavljanje, že seže v svet, ki je razcepljen, kjer je resnica
le v njegovem onostranskem, transcedentnem delu. Posnemajoči človek tedaj
posnema božje delo, vse, kar je iz »ideje« in po njej, namesto da bi ostal le pri
dovoljenem ritualnem ponavljanju, ki ne izziva jeze grških bogov in, kot bomo
pokazali, tudi ne ljubosumja starožidovskega Jahveja. In takšno posnemanje je
ničvredno, ker se ne ozira več na enotno razumevanje sveta, prav nasprotno,
izhaja iz razcepa in ga zazna. Zato se modrecu Platonu takšno posnemanje upira
in se mu izogiba.
2
Seveda pa bi bili v veliki zmoti, če bi menili, da se je spopad z mimesis končal s
Platonovim »ikonoklazmom« v njegovih pravkar omenjenih spisih. Če ne prej,
lahko vidimo njegovo neposredno nadaljevanje v prizadevanjih ekstremnih
in puritanskih protestantov, ki so v 17. stoletju, za časa Cromwella, razbili vsa
okna na tedanjih katedralah, saj so bili prepričani, da obarvane steklene površine
branijo božji svetlobi, božji luči, vstopiti v posvečen prostor, saj je krščanska
cerkev kot tempelj zmeraj tudi votlina, v katero svetloba prihaja od zgoraj. Po
njihovem mnenju mora svetloba prodirati v božji hram neposredno, brez vitražev
in upodobitev na njih.
Ni treba biti posebej globokoumen, da bi lahko ugotovili prav neverjetno
podobnost protestantskega ikonoklazma s Platonovim prikazom votline in
pomenom svetlobe v njej in zunaj nje. Vprašanje je samo, ali so se protestanti v
svojem ikonoklazmu zgledovali po Platonu ali pa so nemara segli k viru, ki jim je
bil vsekakor bližji in zanje tudi veliko verodostojnejši, k Stari zavezi, kjer v peti
Mojzesovi knjigi beremo prav tako slaven božji ukaz: »Ne delaj si rezane podobe,
ničesar, kar bi imelo podobo tega, kar je zgoraj na nebu, spodaj na zemlji ali v
vodah pod zemljo … Ne priklanjaj se jim in jim ne služi, kajti jaz, Gospod, tvoj
Bog, sem ljubosumen Bog …« (5 Mz 5, 8–10).
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Krščanski Bog podobno kot Platon prepoveduje vse upodobitve, se pravi,
upodabljanje stvarstva v celoti, kar je med krščanskimi religijami do danes ostalo
zavezujoče za islam, saj sta zanj relevantna samo Stara zaveza in njen edini
nadaljevalec Mohamed. Na Cipru v nikozijski katedrali so z vseh kipov odstranili
nosove in obraze, ker so jo v času ciprske krize čez noč spremenili v mošejo.
To pa se je zgodilo v Sv. Sofiji v Istanbulu že davno prej, ko se je krščanstvo
razcepilo na vzhodno in zahodno. Tudi judovstvo ostaja zvesto starozaveznemu
izročilu. V času francoske revolucije so zadrti jakobinci uveljavili rigorozen
ikonoklazem in brezumno uničevali slike in prepovedali tudi gledališče kot
prostor reprezentacije. To je bil eden zadnjih velikih sporov med ikonoklastično
družbo in družbo podob in spektaklov, kot je v polni meri znova nastopila prav z
italijansko in nizozemsko renesanso. V vseh teh primerih je šlo torej za upor sliki,
za upor ideji reprezentacije in s tem za zvestobo starozaveznemu izročilu, ki je,
kot smo lahko ugotovili, na las podobno platonističnim izhodiščem. Prav zato so
zgodnji krščanski očetje tako zlahka našli stik med Platonovim poganstvom in
svojimi religioznimi nazori.
Več kot očitno gre v vseh teh prizadevanjih za stališče, da posnemajoči človek
neposredno posnema božje delo in s tem zbuja ljubosumje bogov, saj se med
upodobljenim in upodabljanim vzpostavlja mehansko razmerje gole podvojitve,
čiste mehanične reprodukcije, gole reprezentacije. Vprašanje pa je, ali je to edini
možni način, ki ga je v svoji dvatisočletni zgodovini odkril zahodni človek, ali ni
poleg ikonoklazma in abstrakcije odkril še tretje možnosti, ki bi mu zagotavljala
ustvarjalno svobodo. Odkriti jo je mogoče pri Aristotelu.
3
Aristotel razmišlja o mimesis v več svojih delih. Tako v Fiziki govori o
techne, ki ima širši pomenski obseg kot današnja poezija in jo razume kot
»zbir vseh človekovih veščin pri njihovem poskusu ustvarjalnega delovanja
in preoblikovanja«. Tej techne Aristotel pripisuje, da z »ene strani dokončuje
to, česar narava ni uspela dokončati, z druge pa posnema (to naravno dano)«
(Blumenberg 1981: 266). V Metafiziki pa poudari specifično razliko med naravo
in umetnostjo, ki sta po njegovem dve gibalni sili v svetu, le da prva nosi načelo
gibanja v sebi, umetnost pa ustvarja stvari, katerih oblika je v umetnikovi duši
(Grlić 1974: 52).
Kot je videti, Aristotel govori o dveh načinih obdelave narave, o dveh načinih
človekovega odnosa do nje, o posnemovalskem in o ustvarjalnem. Znan je primer
Aristotelovega gradbenika, ki deluje povsem drugače kot Platonovi reproduktivni
mimetiki, ki samo posnemajo in ustvarjajo le gole sence, medtem ko je zidar
sposoben ustvariti »hišo iz hiše«. Po Aristotelovih besedah je ideja hiše najprej
v zidarjevi duši, oblika (morfe) in podoba (eidos) hiše sta že v »hiši brez snovi«
(Metafizika, Z 7, 1032 b), v fantazijski hiši. Šele ko jo zidar materializira,
objektivira, ko ji podeli snovno podobo, postane ta uresničeni posnetek hiše v
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zidarjevi duši. Poleg zgleda ali ideje v duši zidar ni imel na voljo nič, ustvarjal je
povsem neodvisno iz svoje svobodne fantazije. Zato so tudi hiše poslej lahko bile
različnih oblik, neodvisne od neke idealne platonske hiše. Prav na tem mestu se
tudi odpira t. i. žanrska svoboda, ki bo poleg epa in tragedije kot dveh kanonskih
zvrsti omogočila še tretjo, roman.
Konkretno bi to pomenilo, da skuša pesnik sam in neodvisno od mita ustvarjati
vzročno povezanost pesniškega materiala. Materija, ki jo pesnik predeluje s
svojimi ustvarjalnimi močmi, je tuja in groba (spröde Fremdheit pri Heglu) in
dobiva smisel šele iz umetnikove roke. S tem pa se tudi pesnik lahko uveljavi kot
individuum, ki ima svoje ime, z njim tudi podpisuje svoja dela in na ta način jamči
za njihovo »originalnost«. Edina zakonitost, ki ji je pesnik podložen, je zakonitost
njegove duše, ki mu v brezmejnostih svobodne fantazije »narekuje« svoje ideje.
Aristotel razločno pove, da si pesniki lahko mite tudi izmišljajo (Poetika, 1451 b),
da lahko sami gradijo zgodbo, kakor jih je volja, pomembno je le, da bodo miti
zgodbe zgrajeni tako, da »bo pesnitev lepa« (Poetika, 1447 a).
Aristotel tako rekoč v prvem stavku svoje Poetike pove misel, da je pripovedljivo,
čutnozaznavno, kar ima pri Aristotelu oznako mitosa, sestavni del pesniškega
dela, vendar ne zaradi svoje pripovedljivosti in vsebinske razsežnosti, marveč
prav zaradi načina, kako je sestavljeno, komponirano in med seboj kombinirano.
Aristotelov kriterij pri presoji pesniškega dela – lepota, ki je zamenjala Platonov
kriterij laž in ritualno-mitološki kriterij resnico – se pojavi šele ob čisto določenem
strukturiranju grobe materije, ob posebnem razvrščanju dogodkov, posameznih
mitov. Po Aristotelovem mnenju je pesniško delo zgrajeno iz med seboj trdno
strnjenih delov: »In če v tem dejanju premakneš ali odvzameš en sam del, se
celota zruši ali zrahlja. Če pa prisotnost ali odsotnost nečesa v dejanju nič ne
spremni, tedaj to sploh ni integralen del celote« (Poetika, 1451a). Vendar pa kljub
temu zunanjemu utrjevanju notranje strukture pesniškega dela ne gre spregledati,
da Aristotel nikjer ne pravi, da bi pesniško delo držala skupaj njegova vsebinskost,
kar so kasnejši razlagalci radi spregledali. Aristotel namreč navede zelo jasen
argument, da je zgodovinopisje vse polno dogodkov, pa je vendarle neskončno
daleč od poezije. Za Aristotela je bilo povsem nepomembno, ali pesnik laže ali ne,
važno je bilo, da laže tako, da mu verjamemo. Aristotel je Platonovo prevaro in
laž zavil v lepo obliko in s tem mitološko resnico preobrazil v »estetsko« lepoto.
Prehod iz mita v literaturo, iz ritualne v estetsko mimesis, je možen v trenutku,
ko postane jasno, »kako morajo biti miti zgrajeni, če naj bo pesnitev lepa«
(Poetika, 1447 a), in ko je pesnikova svobodna, od mita neodvisna fantazija
lahko stvariteljica mitov. Pesnik kot »graditelj zgodb« oz. »stvaritelj mitov«
mora posnemati človekova dejanja (»mitos posnema dejanje«) (Poetika, 1451 a),
njegovo praxis, se pravi »tisto vrsto dejanja, ki izhaja iz notranje moči volje in
se kaže v zunanjem delovanju« (Butcher 1951), posnemati pa mora to praxis na
ta način, da bo iz posnetka zasijala lepota. Mitos kot pripoved o dejanjih bogov,
se pravi kot beseda o resničnem, se spremeni v mitos kot človekovo dejavnost
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in s tem v besedo o možnem in verjetnem. Prejšnji položaj, ki je bil značilen
za ritualno mimesis, ko je mit kot ritualni obrazec ustvarjal junake, seveda brez
njihove individualne odzivnosti, se spremeni v položaj, ko mit kot fabula postane
junakovo delo, izvira pa neposredno iz junakove individualne odzivnosti, »iz
(njegove) notranje moči volje, (ki) se kaže v zunanjem delovanju« (Butcher 1951).
Aristotel je Platonovo »idejo« prenesel z neba na zemljo, v same predmete.
Splošno kot bistvo stvari po Aristotelovem prepričanju ne more biti zunaj
posameznega predmeta, ampak je vedno dano v njem, skupaj z njim. Zato v
pesnikovi upodobitvi upodobljena resničnost postane resničnejša od resničnosti.
Platonov slikar, ki je s svojo upodobljeno posteljo za tri stopnje oddaljen od
prave resničnosti, od edine bivajoče postelje na nebu, dobi svoj kontrapunkt v
Aristotelovem gradbeniku, ki gradi »hišo iz hiše«. Na tej osnovi je bilo mogoče
drugače pojmovati mimesis, ki poslej ni prikazovala več resnice, ampak samo
še možnosti kot utelešenje splošnega v posameznem. Aristotelov premik od
Platonove ideje k »bistvu« premakne razumevanje poezije kot posnetka posnetka
(mimesis mimeseos) ali sence sence v področje, kjer poezija posnema splošno
in postane s tem bolj resnična kot zgodovina, ki ostaja le pri posameznem. Zato
poezija ne more biti več odgovorna resnici, ampak le še zakonom verjetnega in
možnega, s tem pa lepoti.
Hkrati s tem je moral Aristotel ukiniti tudi božanski navdih pesnika, pesnika kot
preroka in orodje muz. Poezija zanj ni bila več dar bogov, ampak le še človekova
duhovna preokupacija, saj je posnemanje človeku prirojeno že iz otroških let.
O pesnikovi veličini ne odločajo več muze, ampak le še njegova spretnost pri
sestavljanju mitov, zato da bi iz te sestave zasijala lepota. Vendar pa poezija pri
Aristotelu ni dobila tako odličnega mesta, ker je bolj filozofska od zgodovine, tudi
ne, ker s pomočjo katarze pozitivno vpliva na človeka; začeti je treba na drugem
koncu: takšna je poezija zato, ker je mimesis, ker je po svojem najglobljem bistvu
posnemanje. Prav novo pojmovanje mimesis je bilo za Aristotela tisto področje,
kjer se je najbolj korenito spopadel s Platonom in ga tudi spodnesel.
Platonova mimesis je bila posnemanje posameznega, zato je bila poezija posnetek
posnetka. Pri Aristotelu pa poezija posnema splošno in na ta način presega samo
realnost, je odličnejša od nje, ki je v posnetku posneta. V tem smislu je dobro imeti
pred očmi pripombo Romana Ingardna, da sta »uresničiti mimesis« in »doseči
zvesto reprodukcijo realnosti« dva povsem neodvisna načina pisanja, slikanja itd.
in da je pravica, s katero se naturalizem sklicuje na teorijo posnemanja, povsem
zgrešena (Ingarden 1978: 36). Pri Aristotelu gre tedaj za takšno razumevanje
mimesis, kjer se vzpostavi razlika med posnetkom in posnetim. Tako ta dotlej
neznani način posnemanja s Platonovim razumevanjem mimesis kot zveste kopije
realnosti, ki v resnici ni mogla biti drugega kot gola senca, nima nič skupnega.
Naravno lepo kot del vsakdanje realnosti je bilo od tega trenutka dalje zmeraj
izločeno iz umetno lepega, ki je pripadalo področju pesniškega. Ta paradoksalni
položaj je prvi zaznamoval prav Aristotel, ko je zapisal, da so nam nekatere reči
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všeč šele, ko so pesniško upodobljene, medtem ko so v naravi odvratne. S to
svojo mislijo je Aristotel definiral praproblem lepega v naravi in lepega v poeziji.
Hegel je veliko kasneje znova vzpostavil ta problem in lépo povsem izločil iz
narave in kot edini prostor lepega določil samo poezijo. V tem mu je sledil tudi
Croce. Baudelairu se je, denimo, gabila vsaka naravna lepota in je iskal lépo
samo v velemestnih umetnih paradižih. Razlika med naravno grdim in umetniško
lepim je pri Aristotelu možna iz veselja ob posnemanju, saj to veselje nima
nobene zveze s spoznavanjem in z učenjem zaradi pomenov; posnemani predmet
zbuja veselje ne glede na pomen, ne glede na vzor ali predlogo. Veselje ob
posnemanju se torej lahko pojavlja neodvisno od spoznanja. Posnemani predmet
zbuja veselje vsem ljudem, če je kar najbolj zvesto posnet, takšen pa je, če ni
enak resničnemu predmetu, katerega posnetek je. Zato obstaja ob filozofskem
še drugačno spoznanje, ki ga nefilozofi niso deležni v tolikšni meri kot filozofi,
so pa zato deležni »svojevrstnega užitka«, veselja ob posnemanem predmetu,
ki je, četudi zvesto posnet, vendarle drugačen od resničnega. Zato je možna
famozna razlika med neugodjem, ki ga doživimo ob gledanju kakega odvratnega
predmeta ali živali, in ugodjem, ki sledi ogledovanju istega, vendar »kar najbolj
zvesto upodobljenega« (Poetika, 1448 b). Zvestoba posnetka je prav v njegovi
drugačnosti.
Aristotel v znamenitem četrtem poglavju poleg užitka ob spoznanju omenja še
en užitek, »užitek ob obdelavi« (Poetika, 1448 b), danes bi mu rekli užitek ob
izvedbi. Ta užitek se veže na takšno veščino sestavljanja mitov, da bo iz tega
nastala lepota.
Če je prišlo do izenačenja filozofskega ugodja ob spoznanju in ugodja ob izvedbi
in razliki v poeziji, je naenkrat prastari spor med poezijo in filozofijo zares odveč
in izmišljen, kot je ugotovil Aristotel, saj si filozof in pesnik nista več nasprotna,
kajti obema se pokaže, da najvišje spoznanje in najgloblji užitek nimata nikakršne
zveze s predmetnostjo.
Aristotelova ustvarjalno-estetska mimesis je sposobna zaznati splošno v
posameznem, skrito bistvo stvari v predmetih, ki je ostalo Platonovi mehanični
mimesis nedostopno. Pač pa so te splošne zakonitosti dostopne tudi filozofski
misli, kar pomeni, da se pesnik in filozof vsak po svoji poti dokopljeta do istega
cilja. Zato poezija ne more biti več razumljena etično-politično in pedagoško,
ampak le estetskokontemplativno, saj »končuje to, kar narava ni uspela dokončati«
(Aristotel 2002: 194 c), vzpostavlja razliko med posnetkom in posnetim. Dobri
portretisti namreč »rišejo človekovo podobo tako, da ji je podobna, in vendar
lepša kot v resnici« (Poetika, 1461 b), kajti »podoba mora presegati predlogo«
(Poetika, 1461 b).
Če se pesnik loti nekaj posnemati, pa tej nalogi zaradi svoje nemoči ni kos, tedaj to
ni greh zoper bistvo umetnosti /tu je mogoče videti neposreden napad na Platonovo
mehanično mimesis, op. J. V./. Če pa si nečesa ni povsem pravilno predstavljal, če na
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primer prikaže konja, ki ob istem času izproži obe desni nogi, tedaj to ni greh zoper
bistvo pesniške umetnosti. (Poetika, 1460 b.)

Znameniti bronasti kip konja, ki izvira iz približno 470 pr. n. št. in ki je danes v
Metropolitanskem muzeju v New Yorku, je namreč upodobljen prav z omenjeno
»napako«, ki pa je s stališča umetnosti razložljiva iz razlike med upodobitvijo in
predlogo, iz katere izhaja tudi že omenjena razlika med odvratno živaljo in njeno
upodobitvijo.
Izhajajoč iz Aristotela, je posnemaje bistveno obeležje sleherne poezije,
tudi avantgardistične, ki ničesar ne posnema. Prav v tem primeru se »užitek
ob umetniški obdelavi, ob barvah ali čem podobnem« šele pokaže v vsej
uporabnosti, kot tak pa velja tudi za nazaj, za vso tradicionalno poezijo, ki se
predmetnemu planu in vsebinskosti ni odrekala, misleč, da je nenadomestljivi del
poezije, a ga je ohranjala kot užitek v razliki. Razlika je lahko tako neskončna, da
postane abstraktna. Abstrakcija je potemtakem (samo) neskončen užitek v razliki
in zato še zmeraj v okvirih ustvarjalne mimesis. Užitek v razliki je napotitev k
sprejemanju niča-abstrakcije, užitek v izvedbi pa je že sam nič, čista abstrakcija.
Človek se lahko zave svoje posnemajoče narave kot svoje najbolj bistvene
razsežnosti, ki ga ločuje od vseh drugih bitij, medtem ko predmet posnemanja
ostaja zanj vseskozi nebistven in pripada stvarniku. Veselje ob posnemanju
namreč nima nikakršne zveze s spoznavanjem, saj je povezano z veseljem ob
izvedbi, ki zmeraj izhaja iz razlike med upodobljenim in upodabljanim.
Uživanje v razliki od posnetega v posnetku se tedaj kaže kot splošno in s tem kot
estetska mimesis. Zvestoba posnetka je vseskozi v njegovi drugačnosti. Zato nam
je tudi mogoče vzpostavljati razliko med posnetkom in posnetim in se definirati
kot ustvarjalna, divinatorična bitja. Z estetsko mimesis človek potemtakem
ostaja v tostranskem svetu in se ne ozira čezenj. Z ustvarjalnim posnemanjem se
izogiba goli reprezentaciji in tako poleg mehanične reprodukcije in abstrakcije
ustvari še tretjo možnost, možnost estetske mimesis. Ta le sledi božjemu
učenju, ne pa tudi podvajanju božjega v ustvarjenem svetu. Med božjim delom
in človekovim estetskim posnemanjem je za posnemanje zelo bistvena razlika:
razlika v posnetku. Uživamo tedaj prav v razliki od posnetega. Povsod, kjer je
bil protestantizem poražen, je katoliška Evropa sprejela takšno naziranje in ga
v baroku in po njem vse do danes sprejela kot estetsko razsežnost pri krasitvi
božjega hrama, božje votline. Čeprav je s tem kršila eno od božjih zapovedi.
Zdaj je jasno, da so nas bogovi naučili, da posnemani predmet vzbuja veselje, če je
kar najbolj zvesto posnet, takšen pa je, če ni enak resničnemu predmetu, katerega
posnetek je. S tem je jasno izražena Aristotelova razlika med posnemanjem in
predmetom posnemanja, ki se mu je zmeraj kazala kot posnetek v razliki. Ker torej
vemo samo, kaj delamo, lahko zmeraj znova ustvarjalno presegamo božje delo (ne
da bi si zato nakopali božjo jezo ali ljubosumje), dokončujemo tisto, česar narava
ni uspela dokončati, in se na ta način izogibamo vprašanju, kaj posnemamo, saj bi
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nam v primeru, če bi si skušali odgovoriti tudi na to vprašanje, preostalo le to, da
bi slepo sledili bogovom in tako ostajali na ravni Platonove mehanične mimesis.
Takšno početje pa bi bilo nevredno modreca pa tudi ustvarjalnega smrtnika in bi
zato zaslužilo obsodbo.
Potemtakem je tudi dva tisoč let kasneje znova izkazalo, da je (bil) prastari spor
med filozofijo in poezijo zares odvečen in docela neobstoječ.
Potrebno je bilo torej »zrahljati realistično interpretacijo mimesis« (Kalan 1991: 13)
in na tej osnovi ugotoviti, da je mimesis v Aristotelovi Poetiki vsekakor temeljni
pojem, iz katerega se da določiti tudi druge pojme, kot so katarza, hamartija,
peripetija, anagnorisis itd.
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PROBLEM MODERNIZMA
V LITERATURAH SFRJ

V literaturah SFRJ se je modernizem kot vrsta ustvarjalnosti uveljavil v prvi polovici 50. let 20. stoletja
in bil aktualen še približno dve desetletji kot sredstvo umetniškega disidentstva v boju proti prevladujoči
ideologiji. Njegovi predstavniki so se v svoji filozofiji in estetiki opirali na istoimensko smer v
literaturah zahodne Evrope in Amerike prve tretjine 20. stoletja. Modernistične tendence so bile na
splošno precej raznovrstne: psihoanalitična, racionalnokonstruktivistična, eksperimentalnohermetična.
V nekaterih primerih so šli avtorji v radikalen prelom z realistično tradicijo. Ena izmed posebnosti
jugoslovanskih literatur je obilje besedil, ki združujejo realistične in modernistične komponente.
Ključne besede: modernizem, jugoslovanske literature, umetniški eksperiment, tok zavesti

Nekaj besed o zgodovini pojava
Modernizem se je v literaturi pojavil pred prvo svetovno vojno in v večini
zahodnoevropskih držav in Ameriki dosegel razcvet v 20. letih prejšnjega
stoletja. To je bila prava literarna revolucija, katere udeleženci so razglasili ne
samo zavrnitev realistične tradicije, ampak tudi zavrnitev zahodne kulturne
in literarne tradicije nasploh. Vsaka predhodna smer v literaturi se je definirala
skozi povezavo s klasično tradicijo: kulturna obdobja do modernizma, ki so še
danes pogosto imenovana klasična, so se razvijala v skladu s klasično dediščino
evropskega mišljenja. Modernizem je prva kulturna in literarna doba, ki je
končala s to zapuščino in poskusila na novo odgovoriti na »večna« vprašanja.
Modernistom je koncept realizem pomenil odsotnost prizadevanj za samostojno
razumevanje sveta, mehaničnost ustvarjanja, površnost, dolgočasnost nejasnih
opisov – zanimanje za gumb na plašču junaka, ne pa za njegovo duševno stanje.
Jezik in slovstvo, letnik 58 (2013), št. 1–2
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Glavno področje interesa modernistov je pokazati kontaminacijo zavesti in
podzavesti v človeški duši, mehanizem dojemanj, delovanje spominov. Modernisti
so se naučili opisovati taka duševna stanja osebe, ki jih literatura prej ni opazila,
in to je pritegnilo pozornost bralca.
Pomemben vpliv na intelektualno ozračje Evrope je imela filozofija Henrija
Bergsona, zlasti njegova metoda analize toka zavesti, ki se je v literaturi iz
filozofske metode spoznavanja spremenil v spektakularen umetniški pripomoček.
Na primer, v seriji romanov V iskanju izgubljenega časa (1913–1927) Marcel
Proust prikazuje notranje življenje človeka v toku zavesti, poustvari otroške
spomine, ki prihajajo iz podzavesti, otežuje pripovedno tkivo z fantastičnimi
asociacijami in nehotenimi spomini. James Joyce je s pomočjo tehnike Bergsona
odprl nov način pisanja, v katerem umetniška oblika prevzame mesto vsebine
in kodira ideološko, psihološko in druge dimenzije. V romanu Ulysses (1922)
uporablja ne le tok zavesti, ampak tudi parodije, stilizacije, komično tehniko,
mitološke in simbolne pomenske plasti. Analitično razčlenitev jezika in
besedila spremlja razčlenitev človeške podobe, nova antropologija, ki je blizu
strukturalistični, vendar se od nje razlikuje zaradi skoraj popolne odsotnosti
socialnih vidikov.
Jugoslovanski model – genealogija in specifičnost
V literaturah SFRJ se je modernizem kot vrsta ustvarjalnosti uveljavil v prvi
polovici 50. let 20. stoletja in je bil aktualen še približno dve desetletji kot
sredstvo umetniškega disidentstva v boju proti prevladujoči ideologiji. Njegovi
predstavniki so se v svoji filozofiji in estetiki opirali na istoimenske smeri v
literaturi zahodne Evrope in Amerike prve tretjine 20. stoletja. Do neke mere so
se počutili kot nasledniki nacionalne in evropske avantgarde medvojnega obdobja
(Srbi ekspresionizma in nadrealizma, Slovenci in Hrvati ekspresionizma). Na
poetiko nekaterih avtorjev je vplival tudi novi roman (antiroman) francoskih
pisateljev postavantgardistov. Na splošno je bistvena značilnost literarnega
procesa 1950–1970 krepitev modernističnih tendenc, hkrati pa ohranjanje
močnega položaja preoblikovane realistične umetnosti: prvotni spor med
realizmom in modernizmom je bil transformiran v njuno posebno konvergenco,
vzajemno zbliževanje, prepletenost ter medsebojno delovanje.
V srbski, hrvaški in slovenski literaturi so stališča Nietzscheja in Freudova
psihoanaliza začeli prodirati že med letoma 1910 in 1920, Heideggerjev
eksistencializem in filozofija življenja Henrija Bergsona kot ideološka platforma
modernizma skupaj z besedili modernističnih klasikov Marcela Prousta, Franza
Kafke in Jamesa Joycea pa med 1930 in 1940, vendar so zgodovinske kataklizme
sredine 20. stoletja (druga svetovna vojna in nadaljnja delitev Evrope, ustvarjanje
novih socialističnih držav in vpliv sovjetske kulturne politike) upočasnile njihovo
recepcijo. Po razglasitvi FLRJ novembra 1945 je kulturno življenje v novi državi
zaživelo – pojavili so se novi kulturni centri, umetniška društva so postala bolj
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aktivna, znatno se je povečala količina tiskanega gradiva, vendar je bilo vse
povsem podrejeno partijskemu diktatu. Koncentracija oblasti v rokah KPJ je
postala glavni predpogoj za nastanek enotnega kulturnega in ideološkega prostora
v državi in ene same, vsedržavne kulturne politike. Procesi v jugoslovanskih
literaturah v prvih desetletjih socialistične oblasti so bili zato enaki, v njih so
sinhronično potekale tipološko podobne tendence. Kot osnovno umetniško
metodo so »zgoraj« začeli izvajati socialistični realizem »ždanovskega« tipa, ki
pa z izjemo prvih let po vojni ni doživel širše uporabe, ampak je v praksi šlo
za zgledovanje po predvojnem socialnem realizmu 30. let. Spor s Kremljem,
pretrganje odnosov s Sovjetsko zvezo 1948/49 ter preusmeritev jugoslovanske
zunanje politike proti zahodu so korenito spremenili kulturne razmere v državi. Že
leta 1949, v času II. kongresa pisateljev, je bila razglašena avtonomija umetnosti
in književniki so dobili nekakšno estetsko neodvisnost, pravico do umetniškega
eksperimenta, hkrati pa sta bila krog tem in njihova obravnava še omejena.
Dosežen je bil korak v smer estetskega pluralizma. Pomembno vlogo pri njenem
razvoju v začetku 50. let so imele nove literarne revije Mladost (1950–1952,
Beograd), Beseda (1952–1957, Ljubljana) in Revija 57 (1957–1958, Ljubljana),
Krugovi (1952–1958, Zagreb), Mlada literatura (1951–1957, Skopje), Susreti
(1953–1962, Titograd). Združevali so svobodomiselno literarno mladino, pisatelje
in kritike nove generacije, ki so se uprli monopolu ene vrste ustvarjalnosti in
podpirali duhovno svobodo, možnost lastne izbire tem in sredstev izražanja. V
Srbiji so bili Miodrag Pavlović in Radomir Konstantinović, v Sloveniji Janko Kos
in Taras Kermauner, na Hrvaškem Vlatko Pavletić in Antun Šoljan, v Makedoniji
Milan Džurčinov in Dimitr Solev.
V literarnih krogih je zrasla želja, da se naučijo več o sodobnih globalnih
umetniških trendih. Za dojemanje filozofske in umetniške platforme modernizma so se v SFRJ pojavili ugodni ideološki in politični pogoji. Odpoved
socialističnemu realizmu (poročilo Miroslava Krleže na III. kongresu pisateljev
leta 1952 O svobodi kulture, ki je močno kritiziralo sovjetski model umetnosti) je
skoraj v vseh jugoslovanskih literaturah spremljala oživljanje estetike moderne in
avantgarde, kar je prispevalo k delni spremembi tematskih in umetniških prioritet.
Prva sta se na zahod obrnila slikarstvo in gledališče: leta 1955 je v Ljubljani
začela delovati prva mednarodna razstava grafike v socialističnem taboru, pozneje
poznana kot grafični bienale Ljubljana. Istega leta je bilo na mednarodnem
festivalu drame, ki je potekal v Ljubljani, jugoslovansko občinstvo seznanjeno
z evropsko eksistencialistično dramo in dramo absurda, to je bila spodbuda
za oživitev gledališkega življenja v državi. V republikah so začeli delati
eksperimentalna gledališča in delavnice: Kamerni teatar 55 (Sarajevo, 1955),
Atelje 212 (Beograd, 1956), Slovensko mladinsko gledališče (1956) in Oder 57
(Ljubljana, 1957). Tam so bile uprizorjene tako igre Eugena Ionesca, Samuela
Becketta, Jean-Paula Sartra kot tudi dela »domačih« avantgardnih dramatikov
Dominika Smoleta, Jovana Hristića. Generacija, ki vstopa v literaturo po vojni,
je prežeta z duhom tragičnega humanizma, značilnega za evropsko intelektualno
gledališče. V želji po izmikanju aktualnim problemom socialistične izgradnje so
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nekateri mladi avtorji začeli iskati izhod v eksistencialnih odločitvah, izražati sebe
s pomočjo umetnosti, ki zanika zahteve verjetnosti. Naslednji pomemben korak so
bili mednarodni festivali – gledališki (Sterijino pozorje od leta 1955, Dubrovniške
igre od 1956, BITEF od 1967), glasbeni (BEMUS od 1969), literarni (Struški
večeri poezije od 1962), filmski (FEST od 1972) –, vse to je hitro širilo kulturni
kontekst. Literarne revije, gledališča, razstave so postali posredniki za sodobno
zahodno umetnost prej prepovedanih in novih filozofskih ter kulturoloških teorij.
Za široko občinstvo so postala dostopna dela Kafke, Camusa, Sartra, Faulknerja,
Kierkegaarda. V literaturo so se vračala imena književnikov, ki so bili po
drugi svetovni vojni v nemilosti (Tin Ujević, Miloš Crnjanski, Alojz Gradnik),
rehabilitirane so bile cele smeri – simbolizem, ekspresionizem, nadrealizem.
Vendar so protislovja v družbenem in kulturnem življenju še obstajala. Raznolikost
idej in teorij je bila v nasprotju z obstoječo vrsto oblasti. Estetski okviri so se
postopoma razširili, vendar je pod strogim nadzorom ostala »ideološka« čistost
umetnosti, prepovedane so bile teme državljanske vojne, medetničnih odnosov,
represij v času NOB in v obdobju socialistične graditve pa tudi kritika partijskega
in državnega vodstva. V teh okoliščinah je literatura začela iskati nove načine, da
bi izpostavila problem svobode in nesvobode, položaja posameznika v totalitarni
državi, in našla jih je v uporabi paraboličnih, mitoloških, abstraktno-simbolnih,
grotesknih oblik. Uporaba metod modernistične in avantgardne poetike in stila
je označila začetek nastajanja novega estetskega sistema, ki temelji na polifoniji
različnih tendenc. Posamezna vrsta zavesti je izpodrinila kolektivno, kar je
povzročilo subjektivizacijo opisovanja, ustvarjanje občutka metafizične drame
človeštva, univerzalne tragedije objektivne realnosti. Na razpoloženje v celoti
je vplivala tudi filozofija eksistencializma, ki je zanimala intelektualce. Iz vsega
tega je zrasel junak outsider, antijunak, zaprt v svoj svet. V vseh literaturah SFRJ
so se od sredine 50. let pojavljala literarna dela z novimi nerealistični pristopi in
umetniškimi rešitvami, ki so v kritiki dobila naziv modernistična. To je poezija
Miodraga Pavlovića, Vaska Pope, Daneta Zajca, Slavka Mihalića, Maka Dizdarja,
proza Miodraga Bulatovića, Radomirja Konstantinovića, Dominika Smoleta,
Lojzeta Kovačiča, Andreja Hienga, Slavka Janevskega, Vladana Desnice idr.
Zaradi nove umetniške izkušnje so bile oblikovane povezave z evropsko in
ameriško modernistično literaturo. Najpomembnejša dela so imela splošno
jugoslovansko resonanco. Tako sta romana srbskega pisatelja Radomirja
Konstantinovića Daj nam danes (1954) in Mišolovka (1956) postala »prvi
lastovki« eksperimentalne modernistične proze v jugoslovanskem literarnem
prostoru in imela velik vpliv na sodobnike. Na straneh vodilnih literarnih
in kritičnih izdaj je še dolgo potekala razprava o realizmu in modernizmu,
v katerih je kritika videla predvsem ideološki antipod. Leta 1955 je na IV.
kongresu pisateljev srbski kritik Milan Bogdanović dejal, da v literaturah
Jugoslavije obstajajo vse literarne smeri, poznane v svetovni praksi – od
široko pojmovanega realizma, ki ga ne omejujejo le tradicije 19. stoletja, do
modernizma različnih vrst (Bogdanović 1973: 20). Te modernistične tendence so
bile na splošno precej raznovrstne: psihoanalitična, racionalnokonstruktivistična,
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eksperimentalnohermetična. V nekaterih primerih so šli avtorji v radikalen prelom
z realistično tradicijo, tako kot v romanih Konstantinovića, kjer je bila metafizična
podlaga realizirana s pomočjo vrste ontoloških problemov: življenje kot tako,
omejeno z biološkimi potrebami, v drugih pa nezadovoljstvo mladih avtorjev, ki
je spodbujalo modeliranje nevtralnih časovnih in prostorskih situacij (npr. novele
Andreja Hienga). Z osredotočanjem pozornosti na notranje bistvo junakov izven
družbenega konteksta je slovenski avtor v svojih delih zadeval temo samote in
nemožnosti najti harmonijo, poudarjal neujemanje ritma življenja junakov in ritma
resničnosti. Alternativa socialističnemu sistemu vrednot so postala modernistična
dela naslednje generacije avtorjev, njihova ustvarjalnost je opredelila vektor
razvoja literatur SFRJ v 60. letih. V hrvaški literaturi so to Ivan Slamnig, Antun
Šoljan, Slobodan Novak, v slovenski Tomaž Šalamun, Niko Grafenauer, Rudi
Šeligo, v Bosni in Hercegovini Anđelko Vuletić, Meša Selimović, v Makedoniji
Dimitar Solev, Vlada Urošević, v srbski literaturi »beograjska skupina«: Borisav
Pekić, Danilo Kiš, Radomir Smiljanić. V ospredju njihovih del so bili problemi
odtujenosti in nerazumevanja, zatiranja osebnosti od državnega sistema,
socialni in družinski odnosi, motivi krivde in odgovornosti. Pozornost avtorjev
se je premaknila z družbeno relevantnih pojavov na »kroniko nepomembnih
dogodkov« (Slamnig). Zanimanje za everymana, junaka marginalca, za prej
prepovedano intimno in spolno problematiko, obračanje k motivom strahu,
žalosti, osamljenosti in nemoči sta povečali psihološki in biopsihološki vidik
pripovedi, povzročili razdrobljenost in defabulizacijo. Na eni strani so bili avtorji
orientirani na opisovanje duševnega stanja človeka v toku zavesti, na drugi strani
na konstruiranost pripovedi. Pisatelji niso skrivali, da ne želijo pisati o sistemu,
v aktualnost katerega ne verjamejo, zato ustvarjajo model svoje lastne realnosti.
Gradili so situacije, nameščali junake kot morske prašičke v ustrezno okolje, da
bi lahko analizirali vedenje ljudi, njihove dvome in strahove, načine preživetja,
iskali nove umetniške rešitve. V nekaterih primerih sta opis predmetov in vedenje
oseb kazala kritičen odnos do socialistične družbe. Na primer v romanu Rudija
Šeliga Triptih Agate Schwarzkobler (1968) se pomanjkanje psihologije, dialogov
in monologov nadomešča s predmetnimi podrobnostmi in modernistično tehniko
montaže. Včasih predstavljene metafizične situacije skoraj nimajo časovnih in
prostorskih koordinat. V besedilih je zaradi izgube celovitega modela sveta prišlo
do hiperbolizacije obupa. Prostorsko-časovna nevtralnost je postala za večino
jugoslovanskih modernistov svojevrsten način pobega iz realnosti, ki je dajala
svobodo domišljiji, pomagala odpreti svet subjektivnih asociacij, iracionalnih
impulzov, psihopatskih stanj. Bralec je moral sam rekonstruirati zunajbesedilne
vrednosti in določiti prizore. Semantično območje te literature je bilo dovolj
široko, posodabljanje jezika je bilo povezano s semantičnimi konstrukcijami:
eksperimentiranje ne z besedo, ampak s stavkom.
Ob koncu 60. let so bila pod vplivom gospodarskih, političnih, družbenih in
sociokulturnih dejavnikov razmerja v državi spremenjena. Integracijski procesi,
ki so bili značilni za celo državo, so bili postopoma spodrinjeni s tendenco
»kulturno--nacionalne izolacije, ki je privedla do oblikovanja drugih pogojev
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razvoja in delovanja umetnosti« (Iljina 1995: 404). V SFRJ so se ostreje začutila
protislovja med uradno uveljavljenimi svoboščinami in realno politiko. Mit o
nekonfliktnosti v socialistični družbi je propadel zaradi množičnih študentskih
demonstracij leta 1968, ki so potekale pod sloganom obrambe »pravega
socializma«. To je označevalo začetek novega obdobja odprtih spopadov, ki
so vodili k represijam in novemu razburjenju in krepili kritično razpoloženje
med intelektualci. Veliko avtorjev se je soočilo s »svinčenimi« 70. leti, ko
je režim v državi postal krutejši, in je namenoma izkoristilo igro med fikcijo
in resničnostjo ter ustvarjalo v besedilih nerealni alternativni svet z lastnimi
imanentnimi zakonitostmi. To je skupina »borgesovcev«: npr. Pavao Pavličić,
Goran Tribuson, Dubravka Ugrešić na Hrvaškem, avantgardna skupina
OHO, pesnik Milan Jesih, predstavniki »nove proze« Marko Švabić, Branko
Gradišnik, Emil Filipčič, Uroš Kalčič v Sloveniji, Branimir Šćepanović v Črni
gori, Pavle Ugrinov, Borisav Pekić, Danilo Kiš v Srbiji. Vsi so zavrnili koncept
družbene pogojenosti umetnosti, saj človek ne more spoznati zakonitosti sveta,
tako da ustvarja svojo lastno realnost, kjer so meje med izmišljenim in pravim
izbrisane in dominira absolutni relativizem. Tukaj je tipična umetnostna
izkušnja Danila Kiša: fabule njegovih del so sestavljene iz variacij istega
življenjskega gradiva, ki je prikazano iz različnih zornih kotov in pripovednih
perspektiv (popotni eseji, preiskovalni materiali, zapiski blazneža itd.) –
očitna je modernistična prioriteta stila nad zgodbo. Svoj pogled na literarno
besedilo kot »popis vesolja« (Jurij M. Lotman) je Kiš oblikoval v knjigi esejev
Po-etika:
Moj ideal je bil in še vedno je knjiga, ki jo lahko preberemo, ne samo kot Knjigo –
v osnovnem pomenu, ampak tudi kot enciklopedijo /.../, kjer koncepti hitro sledijo
drug drugemu, in sicer po abecednem vrstnem redu ali drugače /.../, kjer slavna imena
sledijo drug drugemu in so življenjske zgodbe omejene na nujne podatke. Življenja
pesnikov, znanstvenikov, politikov, revolucionarjev, zdravnikov, astronavtov ter
drugih so božansko prepletena z imeni rastlin /.../, puščav in jam, z imeni bogov /.../,
s prozo sveta. Da bi našli analogijo med njimi, odkrili zakone ujemanja. (Kiš 1974: 68.)

Ob zatonu Titove dobe so vpliv modernizma v različnih stopnjah doživeli
številni jugoslovanski avtorji, v svojih delih so pogosto uporabljali modernistična
umetniška »orodja«, tehnike in oblike. Zato je ena od posebnosti literatur SFRJ
na koncu 70. in 80. let obilje besedil, ki združujejo realistične in modernistične
komponente. V srbski literaturi je to značilno za dela Bore Ćosića in Dušana
Kovačevića, v hrvaški za dela Slobodana Šnajderja in Ranka Marinkovića,
v slovenski za dela Vitomila Zupana in Jožeta Snoja, v makedonski za dela
Jordana Plevneša in Ganeta Todorovskega, v bosanski za dela Anđelka Vuletića.
Po smrti Tita 1980 je ozračje socialne »fermentacije« spremenilo razpostavitev
moči v literaturah SFRJ – v ospredje je prišla nacionalna problematika. Šifrirano
literaturo eksistencialno-modernističnega tipa je zamenjala realistična literatura,
ki je bila posrednik kritične zavesti (njene posebne poteze so se že prej pojavljale
v delih Kiša, Šoljana, Kovačiča). Novi impulz je dobila realistična smer – prej
tabuirane teme se odpirajo, pojavljajo se dela, v katerih je kritično prikazana
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nacionalna preteklost, nekatere epizode socialističnega obdobja (tema političnih
represij v Jugoslaviji, problemi državljanske vojne in socialistične preobrazbe).
Literatura se politizira in politizira družbo. V teh pogojih filozofska in umetniška
načela modernizma v praksi izgubljajo svojo politično aktualnost, delno se
absorbirajo s posodobljenim realističnim valom. Nekateri avtorji, ki so izjavili,
da so modernisti (Marinković, Kiš, Jesih idr.), se z obvladovanjem umetnostnih
načel postmodernizma pridružujejo postmodernistični literaturi.
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STRITARJEV ZORIN
V DRUŽBI SODOBNIKOV

Članek skuša ob upoštevanju dosedanjih raziskav ugotoviti sorodnosti med Stritarjevim romanom
Zorin in sočasnimi literarnimi pojavi s francoskega in nemškega jezikovnega področja. Pri tem se
omejuje na snovno-motivne prvine.
Ključne besede: Josip Stritar, sentimentalizem, predromantika, francoski postromantični roman,
avstrijski bidermajer

Prvih bralcev Zorina ni motilo, če so bile v besedilu razpoznavne sledi nekaterih
znamenitih romanov iz preteklosti, tako Rousseaujeve Nove Heloize (1761),
Goethejevega Wertherja (1774) in morda še Foscolovih Poslednjih pisem Jacopa
Ortisa (1802),1 saj jih je očarala eleganca, kakršne slovenska pripovedna proza
dotlej ni premogla, svetovljanski rojak pa jim je hkrati predstavil še zglede iz
svetovne književnosti. V teku časa, še posebej po izidu Gospoda Mirodolskega
(1876), pa se je v kritiki kakor tudi v literarni zgodovini ustalila presoja, da se
je Stritar zgledoval pri delih, ki so bila že v njegovem času zastarela, da je torej
Zorin zapoznel odrastek razsvetljenskega sentimentalizma oz. predromantike.
Tako gledanje je do neke mere najbrž spodbudil tudi Stritar sam s poklonom

		France Koblar (1954: 424) poleg teh predlog navaja še roman Józsefa Eötvösa Kartauzi (1838–1842)
kot morebitni Stritarjev zgled, vendar iz sinopsisa tega dela niso razvidne nikakršne vzporednice z
Zorinom; sledi namreč drugačnemu sentimentalnemu vzorcu, »zapeljani nedolžnosti«, kombinirani s
t. i. samostansko romantiko. Dr. Ivan Dornik, poznavalec tega romana, je moral videti kakšne druge,
morda idejne sorodnosti.
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avtorju Nove Heloize, ki ga navdušeno izreka Zorin ob obisku Montmorencyja,2
na Wertherja pa opozarja že oblika Stritarjevega besedila: uokvirjen enoglasni
pisemski roman, čeprav proti koncu odstopa od Goethejeve dokaj zahtevne
variante. Pisemska oblika je bila od konca 18. stoletja naprej v rabi le še zelo
redko; umakniti se je morala objektivnejši avktorialni pripovedi.
Iz tega domnevno zastarelega konteksta pa Zorina premakne v Stritarjevo
sodobnost razprava Janka Kosa Stritarjev Zorin in Dumaseva Dama s kamelijami.
Ko ob natančnem branju Dumaseve uspešnice iz leta 1848 in njene izjemno
popularne odrske priredbe (1852) analizira genezo in strukturo Stritarjevega
romana, pride do ugotovitve, »da je sicer res zgrajen iz sestavin Rousseaujevega in
Goethejevega romana, da pa prihaja vanj močna plast postromantičnih elementov
iz Dame s kamelijami«, in postavi tezo, »da v Zorinu kljub predromantičnim
vplivom ne gre za nekakšen pozen podaljšek predromantike, ampak že za času
primerno postromantično delo« (Kos 1987: 168).
Dumasev roman o kurtizani z zlatim srcem je bil nedvomno najpopularnejši
primerek žanra, ki je dosegel vrhunec med 30. in 50. leti 19. stoletja, preživel pa
je še vse do konca stoletja in čez, in to ne le na ravni lahkotnejšega branja, temveč
tudi z deli priznanih avtorjev, kakor so bili poleg Dumasa ml. še Balzac, Alfred
de Musset, George Sand in drugi. Beate Schmolke-Hasselmann opredeljuje
t. i. Kurtisanenroman kot »zanimivo varianto francoskega družbenega romana«
(Schmolke-Hasselmann 1984: 533), ki pa v 70. letih doživi temeljito preobrazbo,
ko naturalisti demitologizirajo lik plemenite kurtizane. Ta ima kar nekaj nastavkov
že v sentimentalizmu 18. stoletja, tako v epizodi italijanske kurtizane Laure v
Novi Heloizi, še prej pa v Prévostovem romanu o manj plemeniti, vendar nič manj
očarljivi Manon Lescaut (1731). Medtem ko je do srede 19. stoletja zgodba o
»novi Heloizi«, krepostni Juliji, med beročim občinstvom že povsem zatonila, je
Prévostova zapeljivka od 20. let naprej doživljala zmerom nove izdaje in odrske
priredbe.
Izhodišče za nadaljnje razpravljanje bo Kosova umestitev Zorina v območje
postromantike, tistega segmenta evropske literature med letoma 1830 in 1880, v
katerem so se tradicionalne sestavine sentimentalizma in predromantike preselile
na sodobno prizorišče ter se prilagodile novim razmeram. Medtem ko temelji
Kosova interpretacija na oprijemljivih stičiščih obeh romanov – zelo opozorljiva
je npr. Stritarjeva uporaba imena Armand Duval –, v pričujočem zapisu ne gre za
ugotavljanje vplivov; ti namreč niso dokazljivi, tudi če se zdijo še tako verjetni,
pač pa gre za opis tistih Zorinovih lastnosti, ki so sorodni nekaterim sočasnim
ali nekoliko zgodnejšim pripovednim besedilom. Pri tem se zapis omejuje na
snovno-tematske sestavine tega romana, tj. na like, njihove konfiguracije, motive,
pripovedne vzorce in prizorišča, ne posega pa v idejno plast Zorina, v Stritarjevo
		Tone Smolej (2011) ob Zorinovem obisku v Montmorencyju raziskuje Rousseaujevo recepcijo na
Slovenskem ter Stritarjevo razmerje do avtorja Nove Heloize, prinaša pa tudi zanimive podatke o
literarnem turizmu.
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razmerje do Schopenhauerjeve filozofske misli in drugih pesimističnih tokov
tega časa.3
V času, ko je v Zvonu izhajal Zorin (1870), je evropsko literarno prizorišče kot
osrednja zvrst obvladoval družbenokritični realistični roman. Ob njem je izročilo
razsvetljenskega sentimentalizma in predromantike preživelo daleč v 19. stoletje,
razpršeno v raznih preobrazbah po tedanji pripovedni prozi, in to na več ravneh:
ne le v trivialni literaturi, ki je s feljtonskim romanom že osvojila množično
občinstvo, ampak tudi v posameznih delih vidnih realistov, npr. v Balzacovem
romanu Lilija v dolini (1835) ali v Bednih ljudeh (1846) Dostojevskega;
obe deli ohranjata poleg sižeja tudi pisemsko obliko. Tradicionalni vzorci se
vpletajo ponekod kot posamezni prameni v znane realistične romane, tako npr.
v Flaubertovo Vzgojo srca (1869) in dela Turgenjeva. V tako rekoč čisti obliki pa
se ta tradicija zgosti v tipu romana, ki je obstajal ob meščanski realistični epopeji;
zanj je v rabi označba roman personnel, v nemškem območju Individualroman.
Lothar Knapp (1976) ga opredeljuje kot podzvrst psihološkoanalitičnega romana
in sledi njegovim izvirom tja do Rousseaujevih Izpovedi (1765–1770). Kot
mejnike v razvoju tega romanesknega tipa postavlja dela Constanta, de Musseta
in Fromentina,4 upošteva pa še celo vrsto drugih avtorjev, kakor so Senancour,
Chateaubriand ter pisateljice od Mme de Charrière in Mme de Staël do George
Sand. Kakor pove že naslov de Mussetovega romana, Izpoved otroka našega
časa (1836), je v središču takega besedila razkrivanje neke boleče ali celo
tragične osebne izkušnje, ki je oblečena v fiktiven dogajalni vzorec. Junakova
izpoved je neposredna, praviloma prvoosebna, neredko v obliki dnevnika ali
pisem, ko odstira vpogled v njegov notranji svet, njegove težnje, hrepenenje,
poglede na življenje in svet in še zlasti njegovo čustveno razbolelost. Ker je
pripoved osredinjena na junakovo notranje doživljanje, je zunanje dogajanje
skrčeno na minimum, ozek je tudi krog oseb, s katerimi junak prihaja v stik.
V središču romana je izobražen in kultiviran mlad mož, tenkočuten, melanholičen,
občasno celo obupan, gmotno neodvisen in brezdelen in tudi nasploh nedejaven.
Posebno v tistih personalnih romanih, ki izvirajo izpod ženskih peres, so vidne
tudi manj idealne poteze tega sicer očarljivega mladeniča: narcisoidnost, bolestna
občutljivost, ljubosumnost, tudi omahljivost in neodločnost. Ženska ni več
žrtev perfidnega zapeljivca kakor nekoč pri Richardsonu ali Laclosu, temveč
melanholičnega mladeniča s šibkim značajem. Naj je že kreposten ali libertin,

		O tem vprašanju gl. Jože Pogačnik, Stritarjev literarni nazor, 1963; Gregor Kocijan, Stritarjevi
literarnokritični pogledi v praksi, 1992. Peter Kolšek (1980), ki izhaja iz Pirjevčeve teorije romana,
pritrdilno odgovarja na vprašanje, ali je Zorin »primer novoveške romaneskne forme«, pridružuje
se tudi Kosovi tezi (Cankar in problem slovenskega romana, 1989), da je to besedilo »prvi poskus
slovenskega idejnega romana«; podobno Štefan Barbarič (1977: 123) o Gospodu Mirodolskem kot
potencialnem »zarodku sodobnega romana idej«.
4
		Benjamin Constant, Adolphe (1816); Alfred de Musset, La confession d‘un enfant du siècle (1836);
Eugène Fromentin, Dominique (1862).
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vsak po svoje je v pogubo ljubljeni ženski, dostikrat pa tudi sebi.5 Junakova usodna
izkušnja je namreč prikazana v zgodbi neuresničljive ljubezni do ženske, ki je že
zaročena, poročena, metresa ali kako drugače oddana. V tlorisu je torej trikot iz
drugega dela Nove Heloize, okleščen pedagoškega in družbenoreformatorskega
balasta, kakršen bremeni izvirnik, hkrati je to tudi tloris Wertherja, ki je sam
nastal po zgledu Rousseaujevega romana; ta dva vzorca sta v raznih variantah
19. stoletja skoraj nerazločljiva, v osnovi pa je to klasični tloris francoskega
novoveškega romana že od 17. stoletja naprej. Taka zgodba se ne more končati
razveseljivo; sklene jo junakinjina smrt, junakov samomor ali, v najboljšem
primeru, resignacija. Dumasev Armand prihaja sicer iz drugega romanesknega
vzorca, iz zgodbe o plemeniti kurtizani, je pa tudi on senzibilen mladenič, ki si
naklonjenost tuberkulozne Marguerite pridobi prav s sočutjem in predanostjo.
Vendar je zmožen duševne okrutnosti, ko se hoče ljubici maščevati za domnevno
nezvestobo, njegovo brezmejno kesanje in žalovanje ob njeni smrti pa bi bilo v
čast kateremu koli sentimentalnemu zaljubljencu.
Ne glede na to, ali je katere od teh potomcev Rousseaujevega Saint-Preuxa in
Goethejevega Wertherja izobraženi in razgledani Stritar poznal, so to nedvomno
predhodniki in sorodniki Milana Zorina, rojeni iz skupnega življenjskega
občutja. Zorin je temu tipu romana soroden ne le po liku junaka, ampak tudi po
strukturi, je kratek roman, obrnjen v junakov notranji svet, junakova neposredna,
prvoosebna predstavitev. Je pa tudi »portret umetnika kot mladega moža«,
besedilo z izrazito avtobiografsko podlago:6 subjektivna doživetja so ubesedena
v sporočenih vzorcih, vse kaže, da Stritar ni bil fabulist. Snovne prvine se tako
rekoč utapljajo v brezbrežni refleksiji; slednjo omogoča prav pisemska oblika,
v njej se tudi nezadržno razliva junakovo duševno gorje, saj trpi ob lastnem
bivanju, ob stvarnosti, kakršna je, boli ga trpljenje vsega človeštva. Kakor njegovi
predhodniki in sodobniki iz personalnega romana je tudi Zorin tenkočuten in
sočuten, vnet za ideale in brezmejno nesrečen ob spoznanju, da niso uresničljivi.
Drugačne preobrazbe kakor v personalnem romanu pa je doživljala dediščina
18. stoletja v nemškem jezikovnem prostoru, kjer je – podobno kakor pri nas –
prevladovala kratka pripovedna proza. Najbolj cenjena zvrst ni bil roman, temveč
novela, in prav v njej so se najbolj na gosto naselili posodobljeni vzorci in motivi
iz sentimentalne in predromantične tradicije. To še posebej velja za literarno
smer bidermajerja, ki je bila del tega splošno kulturnega pojava v srednji Evropi,
najizraziteje pač v Avstriji. Temeljna monografija o literarnem bidermajerju,
Biedermeierzeit (1971–1980) Friedricha Sengleja, opisuje bidermajer kot enega
		Sorodni liki in vzorci bi se nedvomno našli tudi v slovanskih literaturah, npr. v Sienkiewiczevem
romanu Brez dogme (1891). Blaziranega junaka, ne prav daljnjega Onjeginovega sorodnika, žene
obsedenska, razdiralna in samouničevalna strast do poročene žene, katere ljubezen je zavrgel, ko je
bila še dekle; ob njeni smrti si sam vzame življenje.
6
		Koblar (1954: 412, 413, 415) kot avtobiografsko ogrodje Zorina navaja Stritarjevo potovanje v Pariz
leta 1861, tja naj bi si šel zdravit ljubezenske bolečine, premišljanja o umetnosti, dunajsko osamljenost, samomor dveh prijateljev, spomine na sosedovo rejenko, tržaško siroto; avtobiografsko podlago
naj bi imel tudi model za malo Evelino.
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izmed raznorodnih literarnih tokov, ki so se izlivali v postromantiko v obdobju
Metternichove restavracije, v depresivnem ozračju po neuspeli revoluciji; od
tod tudi razpoloženje melanholije, elegičnosti, resignacije v tej literarni smeri,
njeno umikanje iz javnega življenja v zasebnost, v družinsko idilo ali ljubezensko
zvezo. V takem ozračju je vnovič oživela Empfindsamkeit, specifično nemška
različica senzibilnosti, duhovno sorodna miselnosti in vrednotam restavracijske
dobe. Drugače kakor v Nemčiji v Avstriji zveza s to tradicijo tudi nikoli ni bila
pretrgana, nadaljevala se je še daleč v 70. leta, preden je zdrsela v trivialno
literaturo.
Stritar je večji del življenja, tako tudi svoja najbolj ustvarjalna leta, prebival na
Dunaju, v središču avstrijske kulture v obdobju, ko je ta dosegla prvi vrhunec
z deli Grillparzerja, Stifterja in sodobnikov; treba pa je upoštevati, da je
bidermajer sicer zajel mnoge odlične avtorje nemškega jezikovnega področja,
ni pa obvladoval njihovega celotnega opusa, temveč le neko fazo v njihovem
ustvarjanju. Koliko je Stritar poznal in cenil tedanje avstrijske in nemške
pisatelje, je iz omemb v njegovih spisih in pismih razvidno le deloma, nekaterih
najvidnejših, npr. Stifterja, sploh ne omenja.7
Stifterjev roman Pozno poletje (1857) je veljal za enega vrhunskih dosežkov
bidermajerske proze, čeprav je bil ob svojem času deležen kritike, da se pred
političnim dogajanjem ter industrijsko revolucijo zapira v idilični in harmonični
svet. Pozno poletje uživa sloves najpomembnejšega vzgojnega romana po
Goethejevem Wilhelmu Meistru, ohranja tudi zvestobo humanim idealom
weimarske klasike. Moder, plemenit, v življenju preskušen mož Gustav von
Risach na svojem zglednem posestvu, kamor se je umaknil po bleščeči karieri
v državni upravi, neprisiljeno vzgaja um in srce za vse lepo in dobro vnetega
meščanskega mladeniča Heinricha Drendorfa. V predzadnjem poglavju tega
obsežnega romana Risach mlademu prijatelju razkrije zgodbo svoje neuresničene
ljubezni. Poglavje z naslovom Pogled nazaj je strukturirano kot dolga novela,
podložena z vzorcem Nove Heloize. Ob tem se nazorno pokaže, kako je
»francoski« trikot v bidermajerskem obnebju izoblikoval svojo lastno, ublaženo
varianto: ljubljeno dekle se najprej bolj ali manj neprostovoljno poroči z
neljubljenim možem, vendar ta pozneje umre in ona lahko zdaj legalno usliši
svojega oboževalca iz mladih let. Ta vzorec je priljubljen v tedanji novelistiki,
v Stifterjevem romanu se sicer nekdanja grajska hči in tedanji domači učitelj,
zdaj v barona povzdignjeni Risach, ob vnovičnem srečanju ne poročita, čeprav
sta medtem oba ovdovela; druži ju prečiščeno, plemenito prijateljstvo v nekoliko
otožnem soju »poznega poletja«, oba nesebično naklonjena zvezi Risachovega
»duhovnega sina« Heinricha in Mathildine hčere Natalije.
Pozno poletje se kljub minimalnemu dogajanju razteza na le malo manj kot
šeststo straneh. Vzrok za tolikšen obseg so v precejšnji meri nekatere značilnosti
		Stifterja omenja Slodnjak (1975: 159) v povezavi s Svetinovo Metko, z Gospodom Mirodolskim pa
Barbarič (1977: 128) in Bogataj Gradišnik (1985/86: 244–249).
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bidermajerske pripovedne proze, ki jih Sengle obravnava kot »sekundarne
pripovedne prvine« ali »odvečne strani«. Prav te sestavljajo tudi dobršen del
Zorina, čeprav gre v tem primeru za kratek roman. V Zorinu so to obsežna
refleksivnost in vpleteni verzi, ki naj ustvarjajo ustrezno razpoloženje, služijo kot
lajtmotiv ali pa imajo celo funkcijo v zgodbi: Dela in Zorin se po dolgih letih
ločenosti prepoznata po stari ljudski pesmi, ki sta jo v otroških letih prepevala na
paši. Stritar je tudi mojster žanrskih prizorov, priljubljenih tako v bidermajerski
prozi kakor v slikarstvu tega stila. Posebno mesto je bilo v tedanjem pripovedništvu
odmerjeno idili, vendar ta ni bila časovno omejena na bidermajersko smer; odkritje
narave in preprostega življenja na deželi je iz razsvetljenskega sentimentalizma
preživelo še daleč v realizem 19. stoletja. Pastorala na pristavi Vernierovih ni edini
idilski intermezzo v Zorinu; v tem slogu sta upodobljena še dva izleta v pariško
okolico, romanje v Montmorency in popoldan z malo Evelino v Fontainebleauju,
še posebno pa »pogled nazaj« v izgubljeni raj otroštva v domači vasi, idealiziran,
z nostalgijo olepšan podeželski svet. Stritar je idilo tudi sicer oblikoval v značilni
tehniki bidermajerskega krajinarstva – v takih upodobitvah narave je bil mojster
prav Stifter – kot drobnorisbo in kot panoramsko sliko.
Preostaja še vprašanje, kako so se prvine personalnega romana in bidermajerskega
pripovedništva v Zorinu družile s tistimi iz znanih treh predlog, Nove Heloize,
Wertherja in Dame s kamelijami. Kar se tiče likov in njihove postavitve okrog
junaka, je najprej očitno, da Zorin kot pisemski roman ohranja temeljno
konvencijo te zvrsti, razmerje junaka in njegovega prijatelja; slednji je naslovnik
junakovih pisem in njegov zaupnik. Medtem ko je v Novi Heloizi Saint-Preuxov
prijatelj še dejavno posegal v zgodbo, je Wertherjev brez lastnega glasu, njegova
vloga je omejena na izdajateljstvo Wertherjevih pisem, na njihov okvir, prav tako
v Zorinu, le da se tu njegov neimenovani prijatelj oglasi z enim samim svarečim
pismom, ko začuti, da je Zorin v nevarnosti. Dediščina pisemskega romana je tudi
dvojica prijateljic, Dele in Juliete Vernier; ta v enoglasnem pisemskem romanu
izgubi vlogo naslovnice, ostane pa ji žalostna naloga, da Zorinu poroča o Delini
bolezni in smrti, podobno kakor Margueritina družabnica Julie Duprat Armandu.
Dela Julieti narekuje tudi poslovilno pismo Zorinu, ker je sama preslabotna, da bi
držala pero.
Dominantno vlogo v sentimentalnem romanu 18. stoletja je imel družinski
oče. Patriarhalni očetje so v ženitvenih zadevah tiranizirali hčere, nekoliko
manj uspešno tudi sinove. V novejših romanih niso več nasilni, rajši ubirajo
bolj prefinjene metode. V Constantovem romanu Adolphov oče na videz pušča
sinu prostost, na skrivnem pa spodkopava njegovo razmerje z neprimerno
ljubico. Tudi gospod Duval, Armandov oče, se, potem, ko pri sinu njegova jeza
ni nič zalegla, obrne na Marguerito in jo prepriča, da sta od njene velikodušne
odpovedi odvisna sreča njegove hčere in ugled častivredne družine. S podobnimi
argumenti nagovarja Zorina Delin oče – sicer v pismu, osebno se nikoli ne
srečata; pri njem ni čutiti robatosti, ki se tu in tam pokažejo pri domnevno
dostojanstvenem Armandovem očetu. Dela in njen oče sestavljata konfiguracijo,
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ki je v bidermajerski zgodbi posebno priljubljena: ovdoveli oče in pravkar
odrasla hči, v tem primeru še edinka, na katero je oče toliko bolj navezan in tudi
resnično zaskrbljen za njeno prihodnost. Taka postavitev ponuja dobre možnosti
za fabulativne zaplete, kakor hitro stopi na prizorišče izvoljenec mlade dame.
Vdovec je tudi Lottin oče v Wertherju, a se v hčerine srčne zadeve ne vmešava;
to niti ni potrebno, saj ni nobene nevarnosti, da bi zavoljo zanesenjaškega
oboževalca zapustila zanesljivega zaročenca.
Ponavljajo se tudi nekatere situacije in se že skoraj ustalijo v klišeje. Tak je že
izhodiščni položaj: junak pripotuje v drug kraj – Zorin celo v tujo deželo –, kjer
bo doživel usodno srečanje. Saint-Preux se vrne z daljnega popotovanja več let po
Julijini poroki v kraj, kjer njegova mladostna ljubezen živi kot poročena žena in
mati. Werther pride v manjše podeželsko mesto urejat družinsko dediščino in se
zaljubi v Lotte, ki je že zaročena, prav tako Tereza, ko jo spozna Ortis, politični
emigrant, ki je pobegnil iz zasedenih Benetk v okolico Padove. Armand in Zorin
prispeta iz province v Pariz, Zorin spoznavat umetnostne zaklade, Armand prej
čare velemesta.
Armand prvi dve srečanji z Marguerito – v razmiku dveh let – doživi v gledališču.
Zorin prijateljico iz otroških let, Delo, prepozna v mladi dami na predstavi
Don Juana v operi. Zorin namreč občuduje Mozartovo glasbo, medtem ko
ni niti omenjeno, katero predstavo gledata Armand in Marguerite, saj je v
Dumasevem romanu gledališče predvsem priložnost za družabna srečanja, še
bolj za razkazovanje toalet in nakita. Heinrich Drendorf v loži zagleda prelepo
dekle, ki preliva solze nad usodo kralja Leara, svojo prihodnjo nevesto. In le
malo pozneje kakor Zorin bo tudi Tavčarjev Ivan Slavelj (1876) nekdanjo ubogo
rejenko Marjanico spet videl na cesarskem Dunaju med predstavo Othella, zdaj
kot konteso Marijo Ano. Táko prizorišče prve ljubezni bi bilo v Novi Heloizi
nepredstavljivo; Saint-Preux namreč v celoti deli poglede svojega avtorja, ko se
v poročanju iz vsestransko grešnega Pariza še posebej zgraža nad tamkajšnjim
gledališčem.
Ljubezenska zgodba, ki sledi prvemu srečanju, je v Zorinu oblikovana kot
»francoski« trikot, tj. kot drugi del Nove Heloize oz. Wertherja, le da je v tem
primeru en lik tako rekoč neviden. Zorin se nikoli ne sreča z Delinim ženinom,
o njegovih odlikah sliši le od matere Vernier. Izbira tega tragičnega vzorca je v
slovenskem pripovedništvu tega časa redkost, val vajevskega svetobolja, ki je
prinesel Erjavčevo wertherjansko povest Zamorjeni cvet (1861), je že uplahnil.
Slovenski zgodnjemeščanski roman je tematiziral položaj in ambicije mladega
izobraženstva, narodnoprerodni zanos 60. in 70. let je narekoval tudi optimističen
konec, poroko plebejskega junaka z gosposko hčerjo. V našem tedanjem romanu
je še živel idejni naboj razsvetljenskega sentimentalizma, kritika stanovskih
razlik in privilegijev, neločljivo povezan z narodnostno idejo, medtem ko se
je že v Wertherju težišče prevesilo od kritike plemstva – ta je le še obrobnega
pomena – k odporu do svojega lastnega, meščanskega stanu in njegovih ustanov.
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Stanovska razlika, v Novi Heloizi še nepremostljiva, tu ne obstaja več: vsi trije,
Werther, Lotte in njen zaročenec Albert pripadajo istemu, tj. meščanskemu
sloju. Tudi v Ortisu je problem drugje: aristokratska Tereza s poroko z bogatim
Odoardom rešuje svojo obubožano družino. V Poznem poletju Mathildini starši
nimajo pomislekov zavoljo razlike v rodu in družbenem položaju, njihovi razlogi
so povsem stvarni: Mathilde je po njihovem še premlada za tako daljnosežno
odločitev – ko je prišel Risach k njim za domačega učitelja, je imela štirinajst
let – on pa še nima eksistence, da bi lahko ustvaril družino. Delin oče se prav
tako ne sklicuje na njen visoki rod, ampak na zavezo dveh prijateljskih družin
in na domnevno srečo svoje hčere. Morda iz njegovega pisma le zaveje nadih
aristokratske vzvišenosti, ko poudarja, da niti Zorinovega imena ne ve; zanj
je morda Zorin samo brezimen tujec, čeprav je izobražen, omikan, očitno tudi
premožen, povsem doma na gosposkem parketu.
Ob »francoskem« trikotu je Stritar izbral še enega velikih motivov francoskega
novoveškega romana, ljubezensko odpoved, in jo umestil v središče Zorinove
zgodbe. Neobičajna pa je pri tem razdelitev vlog. V romanu je bila ženska tista,
ki se iz vzvišenih nagibov odreče ljubljenemu, naj je že to krepostna žena, kakor
je bila kneginja Klevska ali Julija, ali pa kurtizana, kakršni sta Rousseaujeva
Laura in Dumaseva Marguerite. V Stritarjevem romanu pa je junak tisti, ki se
brez obotavljanja ukloni zahtevi – čeprav je izražena kot prošnja – Delinega
očeta, prav kakor Marguerite usliši Armandovega roditelja. Kos to nenavadno
zamenjavo vlog interpretira na psihološki ravni, med drugim tudi z Zorinovo
feminilnostjo. Stritar sicer skuša to dejanje svojega junaka prikazati v kar najlepši
luči kot nesebično in požrtvovalno, vendar Zorinove šibke volje in neodločnosti ni
mogoče spregledati. Eden redkih primerov s tako obrnjenima vlogama – z izjemo
lepodušnega in leporečnega Rudina v istoimenskem romanu Turgenjeva iz leta
1856 – je v Poznem poletju. Risach pristane na prošnjo Mathildinih staršev, naj se
odpove njihovi hčerki, in svojo odločitev tudi sam sporoči dekletu, kakor to stori
Zorin v pismu. Odziv je pri obeh dekletih celo za ljubimca nepričakovano buren;
tudi pri Mathildi to ni bila najstniška zaljubljenost, temveč globoko, brezpogojno
čustvo, prav kakor pri Deli. Ena in druga bi bili pripravljeni zapustiti vse in oditi z
ljubljenim četudi na konec sveta, zato je razočaranje nad njim nepopisno. Dela od
žalosti zboli in umre kakor pred njo že veliko junakinj sentimentalnega romana,
prav do njegovih začetkov sega tudi konvencija poslovilnega pisma ljubimcu.
Delino umiranje in slovo sta, kakor pokaže analiza (Kos 1987: 164), stilizirani
predvsem po Dumasevem zgledu.
Zorinov samomor pa ni prikazan v vsej brutalnosti kakor Wertherjev ali Ortisov –
slednji se zabode v slogu starih Rimljanov – temveč je utopitev v Blejskem jezeru
le napovedana, najprej v Zorinovih sanjah, nato v Delinih vročičnih blodnjah,
na koncu pa jo potrdi lakonična opomba prijatelja, da o nesrečnem mladeniču
po njegovem zadnjem pismu ni slišal nič več. Razpravljanje o upravičenosti oz.
nesprejemljivosti samomora poteka med prijatelji že vse od Nove Heloize in prek
Wertherja, ki si naposled pri Albertu celo izposodi pištoli, in tudi Zorina prijatelj
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v svojem edinem pismu opominja k večji možatosti ter dolžnostim do domovine
in človeštva, vendar je obupani junak takrat že gluh za narodnopotrjevalne
argumente. Na Slovenskem je Zorinov samomor zbujal kar nekaj zgražanja, v
našem tedanjem pripovedništvu je zelo redek pojav, medtem ko drugod literarnih
samomorov ne manjka. Ta motiv je v 70. letih posebno pogosten v salonskih
novelah Ferdinanda von Saara, prikazan z iztanjšano psihološko motivacijo.
Njihov avtor, avstrijski častnik, si je sam vzel življenje, tako tudi Stifter, medtem
ko njegov junak v Poznem poletju po razhodu z Mathilde to skušnjavo premaga.
Prizorišče Stritarjevega romana ni več graščina na deželi ali trško okolje kakor v
sočasnem slovenskem pripovedništvu, temveč velemesto, francoska prestolnica.
Nedvomno je v Zorinovem doživljanju Pariza ubesedeno Stritarjevo zelo
osebno doživljanje tega mesta, saj se v tem izrazito razlikuje od svojih literarnih
predhodnikov in sodobnikov. Saint-Preux, ki se je v Parizu mudil več kakor
sto let poprej, poroča le o brezdanji izprijenosti in zlaganosti tamkajšnje visoke
družbe. Armand, ki pohajkuje po Parizu dobrih dvajset let pred Zorinom, je sprva
zaslepljen od blišča in razkošja tega mesta, nato pa oba z Marguerite spoznata
praznoto družabnega vrveža in hrupnih zabav in se umakneta v rousseaujevsko
idilo na deželo, podobno kakor pozneje Dela in Zorin doživita v preprostem
rustikalnem okolju svojo kratko srečo.
Kakor ugotavlja Štefan Barbarič (1986: 3), je Zorinovo doživljanje Pariza
osredinjeno skoraj samo na umetnostne zaklade mesta in okolice. Že prej je
obiskal galerije Dresdna in drugih evropskih mest, tu pa ure in ure zamaknjeno
preživlja v Louvru in razmišlja o umetnosti, ki da je »najblažji cvet človeštva«. V
Zorinu je Stritar obsežno in poetično razložil svoje estetske poglede, ob ogledih
znamenitih zgodovinskih prizorišč se humanistično zgraža nad krvavimi dogodki –
vse drugače kakor Ortis, ki vidi v spomenikih priče slavne preteklosti svoje
zasužnjene domovine. V Zorinov Pariz tudi ni segel senzacionalni roman, ki je
doživljal velikanski uspeh, vse odkar je začel v časopisnih nadaljevanjih izhajati
njegov prototip, Pariške skrivnosti (1842–1843) Eugèna Sueja. Melodramatična
zgodba tega žanra je umeščena v velemestno podzemlje, v okolje skrajne revščine,
prostitucije in grozovitih hudodelstev. Taka podoba velemesta se ni razšopirila
samo po trivialnem in feljtonskem romanu, črno podzemlje Londona je razkrival
Dickens, Sankt Peterburga Dostojevski, pariške skrivnosti sta po Sueju odstirala
tudi Balzac in Hugo (Nesrečniki, 1862). Tovrstni romani, tudi najbolj trivialni,
pa so bili na svoj način socialno angažirani, propagirali so reformne ideje, ki so
krožile sredi 19. stoletja.
Stritar ni bil brez posluha za socialno bedo v urbanem okolju, le da je ni slikal v
temačnih in kričečih barvah. Zorinovo srečanje s človeško stisko je upodobljeno
v slogu t. i. Armenidylle, kakršno je gojila bidermajerska pripovedna proza.
Klasični primerek tega žanra je Grillparzerjev Revni goslar (1848), množična
produkcija manj umetniških zgodb o ponižanih in razžaljenih pa je polnila
bidermajerske almanahe in koledarje; Stritar sam je napisal kar lepo število takih
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prigodnic. V tem žanru ni senzacionalnih dogodkov ne kriminalnega podzemlja,
temveč ozke sive ulice revnih četrti, podstrešne izbe, v katerih se stiskajo
siromaki; tudi ni pozivov k reformam, temveč k sočutju in dobrodelnosti. In ker
nič ni bolj ganljivega kakor lačen otrok, tudi Zorin in Evelina na enem svojih
sprehodov najdeta razcapanega in objokanega fantka, nato na podstrešju še
njegovo ovdovelo mater s kupom otrok. Zorin in njegova mala spremljevalka se
seveda dejavno zavzameta zanje.
Otrokom je bidermajer še posebej naklonjen; to je v veliki meri povezano
s pedagoško vnemo te smeri, pa tudi z visokim vrednotenjem družinskega
življenja. Stritar je izrisal celo galerijo otroških portretov, od čisto vsakdanjih
do angelskih, krištofšmidovskih, in to ne le v pesmih in spisih za mladino ter
božičnih prigodnicah, ampak tudi v pripovednih delih za odrasle. V Zorinu ima
vidno vlogo devetletna Evelina, bister in radoveden otrok, ki se skuša pri Zorinu
celo učiti slovenščine. Koblar (1954: 422) kot morebitno spodbudo za ta otroški
lik omenja Terezino sestrico Isabellino, ki se prisrčno naveže na Ortisa. Sicer pa
se malčki na veliko kobacajo tudi po Wertherju in privabljajo številne ilustratorje,
tudi še v času bidermajerja.8
Značilen motiv bidermajerske novelistike je skupno otroštvo deklice in dečka, iz
njunega prijateljstva zraste ljubezensko čustvo, ki pa le malokdaj najde izpolnitev.
Med znanimi ubeseditvami tega motiva so npr. Stifterjeva povest Granit (1849)
ter noveli Immensee (1850) Theodorja Storma in Romeo in Julija na vasi
(1856) Gottfrieda Kellerja. V Zorinovem »pogledu nazaj« v otroštvo ta motiv
obuja pisateljev spomin na sosedovo rejenko – ta se zmerom znova pojavlja v
Stritarjevih delih – srečuje pa se z enim najpopularnejših literarnih vzorcev 19.
stoletja, s t. i. najdensko zgodbo.9 Ta vzorec ima sicer dolgo tradicijo, vendar svoj
pravi razcvet doživi šele zdaj, ko postane tako rekoč tipičen. Norbert Bachleitner
(2010: 94) s posebnim ozirom na feljtonski roman razlaga pojav kot posledico
socialne nestabilnosti, ko se je tudi aristokracija znašla med poraženci družbenega
preslojevanja. To so zgodbe o najdencih, o zamenjanih otrocih visokega rodu, o
razdedinjenih, zapuščenih, nezakonskih otrocih, o sirotah, ki so zgodaj izgubile
starše. Tudi Dela je zamenjan aristokratski otrok, hčerka francoskega konzula
v Trstu, sirota Marjanica v Ivanu Slavlju je nezakonski otrok nesrečnega grofa
Salderna. Znamenite sirote so ustvarili Dickens, Hugo, Dostojevski, najbolj pa
je slovela Fleur-de-Marie, mladoletna prostitutka iz Pariških skrivnosti, prav z
dna družbe, čeprav se pozneje izkaže, da je v resnici knežjega rodu. V vaških
		Werther prvič zagleda Lotte, ko ta v preprosti beli obleki z rožnatimi pentljami, podoba naravne,
neizumetničene ljubkosti, deli kruh bratcem in sestricam. Znamenita Brotschneideszene je bila ilustrirana še v 19. stoletju, ko se je Thackeray iz tega prizora že ujedljivo norčeval. Priljubljen predmet
ilustratorjev je bil tudi Werther sredi razposajenih otročajev, ko vstopi resnobni mestni zdravnik in
osupne (Jutta Assel, Wertherillustrationen – Bilddokumente als Rezeptionszeugnisse, 1984). Kakor
pri Wertherju je tudi pri Zorinu naklonjenost otrokom znamenje mehkega srca in ljubeznivega značaja.
9
		Termin najdenska povest uvaja Hladnik (1983: 75, 76), gl. tudi njegovo Slovensko kmečko povest,
1990.
8
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zgodbah tega časa, tudi v naših, pa živi nič koliko rejenk in rejencev, ki sicer niso
žrtve kakšnih temačnih skrivnosti, ponarejenih oporok ali mahinacij pogoltnih
sorodnikov, ampak so le sirote brez staršev. Med temi je uživala izjemno
priljubljenost povest o gosji pastirici Bosonožka (1856) Bertholda Auerbacha,10
pa tudi pobalinska Mala Fadette (1849) George Sandove, vnukinja zeliščarice,
prav kakor »malce podivjana« in »družbeno zapostavljena« Mina v povesti
Gostinja (1868) Frana Celestina (Kocijan 1983: 134). Dela, sosedova rejenka
v Zorinu, je angelsko bitje, nenavadno razumna in milosrčna, otrok otožne,
»čudno tuje lepote«, črnolasa in temnooka. Zavoljo nenavadne zunanjosti ji
vaški paglavci nagajajo, Zorin pa ji je zvest prijatelj in zaščitnik. (Fantalini
zasmehujejo tudi malo Fadette, češ da je »črna« in »grda«, v bran se ji postavi
najstnik s premožnega posestva.) Črnolaska je osirotela potomka ruske knežje
rodovine v Stifterjevi povesti Poljsko cvetje (1841), nadalje Nelly, nepriznana
knežja hčerka v Ponižanih in razžaljenih (1861) Dostojevskega, našla bi se še
katera. Skupni model za sirote temne, eksotične lepote in svojevrstnega značaja
naj bi bila Goethejeva skrivnostna Mignon. Najdenska zgodba največkrat ne sledi
usodi tega tragičnega lika, temveč se razplete kot zgodba novodobne Pepelke:
sirota najde starše – ali pa starši najdejo njo, kakor v Delinem primeru –, dobi
povrnjeno poneverjeno dediščino in se poroči po srčnem nagnjenju. Za tak konec
se je Stritar odločil v Rosani (1877), v Zorinu pa je v duhu celotnega romana
vztrajal pri dvojni tragediji.
Sklep
Po dosedanjih ugotovitvah literarne zgodovine se Stritarjev Zorin opira na
nekatere romaneskne zglede iz 18. stoletja, to pa še ne pomeni, da je zapoznel
podaljšek sentimentalizma in predromantike. Janko Kos ga na podlagi analize
vzporednic z Dumasevo Damo s kamelijami umešča v območje postromantike.
Stritarjev roman kaže sorodnosti še z nekaterimi pojavi te literarne smeri, v
kateri je preživela dediščina 18. stoletja, čeprav preobražena in prilagojena
novim razmeram. V Zorinu so opazne vzporednosti s tako posodobljenimi liki,
motivi, pripovednimi vzorci in življenjskim občutjem nekaterih postromantičnih
žanrov, zlasti francoskega personalnega romana ter nemškega in avstrijskega
bidermajerja. Na avtobiografsko podlago pa je cepljen še en izjemno popularen
vzorec, ki je sredi 19. stoletja uspeval tako v trivialnem kakor tudi v realističnem
pripovedništvu, t. i. najdenska zgodba. Sooblikovan od tovrstnih značilnosti
sočasne postromantične literature, se Zorin v mnogočem razlikuje od slovenskega
zgodnjemeščanskega romana.

		Auerbachovo vaško povest je ob Stifterju kot mojstru idile in krajinskega opisa priporočal kot
zgled tedanjim pisateljem Anton Janežič, urednik »lepoznansko-podučnega lista« Slovenski glasnik
(Slodnjak 1975: 124).
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DEKLE ELIZA IN SLOVENCI

V članku se bomo ozrli na slovensko kritiško in produktivno recepcijo romana Dekle Eliza (La Fille
Élisa, 1877) Edmonda de Goncourta.
Ključne besede: recepcija, francoska književnost, Edmond de Goncourt

1 Kritiška recepcija
Proti koncu avgusta 1919 je Slovenski narod namenil veliko pozornosti izidu
slovenskega prevoda romana Dekle Eliza Edmonda de Goncourta, ki ga je za
Tiskovno zadrugo oskrbel Andrej Budal.1 Recenzent Anton Debeljak je najprej
predstavil nekatere premike v francoski prozi devetnajstega stoletja ter ugotovil,
da so šele romantiki skušali ustvariti like iz širokih slojev, vendar se niso
ukvarjali z njihovo resničnostjo. Realisti pa so odšli preučevat šege in navade
v nižjih plasteh, s čimer se ukvarja tudi Goncourtovo delo, ki ga pisec recenzije
priporoča bralstvu: »Sleherni čitatelj bo našel gotovo marsikaj po svojem okusu.
Za to jamčita oba prevladujoča miljeja. Mestoma naletite na dušeslovne opazke
o prostituciji, romanu, človeškem govoru itd. Za nameček pa se seznanite z
Zolovim predhodnikom« (Debeljak 1919: 4). Tri tedne pozneje je uredništvo še
enkrat »toplo« priporočilo zgodbo hčerke, ki postane vlačuga in nato morilka.
		Andrej Budal je med zimskim semestrom 1909/10 in poletnim 1913 na dunajski filozofski fakulteti
študiral romansko in klasično filologijo. V poletnem semestru 1912 je poslušal predavanja Alfreda
Wolfganga von Wurzbacha z naslovom Geschichte des französischen Romans seit 1850, pri katerih
se bi utegnil seznaniti tudi z opusom bratov Goncourt.
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Po mesecu zatišja je v istem časniku izšla uničujoča kritika, ki jo je napisal
Ivan Tavčar in je ključna za slovensko recepcijo tega dela. Tavčar sicer pohvali
marljivost in požrtvovalnost Tiskovne zadruge, a hkrati podvomi v njen izbor
prevodne književnosti. Če se mu zdi natis Besov Dostojevskega in Fogazzarovega
Svetnika dvomljiv zaradi ekonomske plati, pa objavo Goncourtovega romana
zavrača iz moralnih razlogov:
In sedaj poglejmo v knjigo! Najprej nas vpelje v delovanje pariške babice z vsemi
tajnimi, umazanimi in krvavimi manipulacijami, tako da bi danes, ko sem prečital
te nečednosti, ne kazal posebne predrznosti, če bi se oglasil v naši deželni bolnici,
pa hotel napraviti ondotni babični kurz; absolviral bi ga prejkone z odliko! – Hči,
poznejša »la fille« v najostudnejšem pomenu besede, poda se, ko se je enkrat
naveličala nečedne matere, iz gole lenobe – kakor pravi avtor – v javno hišo.
(Tavčar 1919: 1–2.)

Tavčar knjigo odklanja tudi iz estetskih razlogov:
In to leno žensko moramo potem v prvem delu Goncourtove knjige opazovati in
takorekoč ž njo živeti v nesramnih zavodih. Ves čas imamo občutek, kakor da nas
je kdo zagrabil za vrat ter nam potisnil glavo v stranišče, da smo deležni vsakega
in najgršega smradu. Estetičnega okusa pri tem ni nobenega. Če bi se medicejska
Venera vlačila po pariških kloakah, bi se izlekla končno v takem stanju, da bi se
vsakemu človeku, ki drži kaj na pranje, studila. (Tavčar 1919: 2.)

Tavčar zavrača Goncourtovo misel, da ima knjiga vzgojno poslanstvo, saj naj bi
se bojevala proti prostituciji. Takšen boj je naloga vlade, saj se ne doseže ničesar,
če se ga lotijo literati. Goncourtov roman ni na Francoskem rešil še nobene lene
deklice pred nečistostjo. Tavčar hkrati napoveduje, da bodo Goncourtov roman
»razsodni možje metali z nejevoljo iz rok«, mladi ljudje pa bodo segali po njem,
»svoji duši in morda tudi svojemu telesu v kvar«.
Tavčarjev podlistek je kmalu doživel buren odziv. Že dva dni po objavi ga je v
svojem uvodniku napadlo glasilo jugoslovanske socialnodemokratične stranke
Naprej z naslovom Klerikalna morala svobodomiselnega liberalca:
/N/aj povemo, da ste glede »dekle Elize« pokazali vse vaše pravo umetniško
razumevanje ravno v onem odstavku, v katerem trdite, da je dekle Eliza končala v
bordelu radi »lenobe«. Razumete? Radi »lenobe«. Slavni Löchele je pa žrtvoval celo
knjigo, da dokaže psihično bolest te nesrečne kreature. Če bi se bil obrnil prej na
ljubljanskega župana, bi mu ne bilo treba tolikega truda in moderna kriminalistična
znanost bi bila za en vir revnejša. Vso psihično razdvojenost nesrečne Elize, ki jo
Goncourt mojstrsko slika v svoji knjigi, ves človekoljuben, res plemeniti smoter
pisatelja, da odpravi strašne metode, ki so vladale v francoskih kaznilnicah, vse
te odločilne momente te dragocene knjige, ki je svetovno priznan biser francoske
literature, gosp. Župan kratkomalo prezre. Dekle Eliza ni žrtev lenobe, marveč
miljeja, v katerem je živela in ki jo je duševno razkrojil in ubil.2
		Naprej 3/232 (11. 10. 1919), 1.
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Tavčar je po mnenju uvodničarja povsem prezrl Goncourtovo kritiko francoskih
kaznilniških metod, ki od zapornic terja molk.3 S tem se je polemika o Dekletu
Elizi ustavila, čeprav jo je Tavčar sprva nameraval nadaljevati. V njegovi
zapuščini se je namreč ohranil odlomek z naslovom Še enkrat Dekle Eliza, v
katerem se pisatelj Goncourtovega romana sicer ne dotika več, zapiše le, da si
ne pusti vzeti pravice do svoje sodbe, pisca uvodnika v Napreju pa razglasi za
bolnega moža, ki ima možgane v peti, v glavi pa tisto, kar tiči drugim v peti.
Tavčarjeva kritika je znatno vplivala na vse poznejše članke. Ivo Šorli (1919: 763)
je denimo zapisal, da se tudi sam ni mogel otresti misli o domnevni nemoralnosti
knjige, ko jo je vzel v roke. A objava takšne knjige, ki naj bi Slovence seznanjala
z bistvom naturalizma, se mu zdi prevelik strošek, čeprav meni, da Dekle Eliza ni
slabo delo. Ivan Dornik (1920: 88) pa je jasno nastopil zoper Tavčarjevo kritiko:
Prepirati se o tem, ali je bilo potrebno, prevesti roman na slovensko, ali ne, je odveč.
Dekle je za tistega, ki hoče študirati in zasledovati početke naturalistične šole,
dobrodošla, zanj je lep literarno-historičen dokument. Treba je študirati naturalistično
smer, iz katere je vzrasla vsa moderna umetnost, da najdeš in spoznaš veliko resnost
in idealnost teh umetnikov, ki niso pisali zato, da bi pohujševali, ampak da bi zdravili.

2 Produktivna recepcija
Evald Koren je prvi na Slovenskem razmišljal o morebitnih povezavah med
Kraigherjevim romanom Krista Alba ter Goncourtovim Dekle Eliza. V zapuščini
slovenskega pisatelja se je namreč omenilo pismo, v katerem brat Tone v zvezi
s Kristo Albo omenja dve literarni osebi, Katjo iz Vstajenja ter dekle Elizo.4
Podobnosti med romanoma je Koren zaznal zlasti ob dejstvu, da je obema
junakinjama malo mar, kaj porečejo drugi. Eliza se ne meni za to, kaj bodo rekli
ljudje, Kristi pa ni prav nič za zunanji svet in za družbene forme (Koren 1978: 155).
Sorodnosti bi lahko našli tudi v pisateljevih pogledih na opisovanje motiva
prostitucije. V predgovoru Goncourt ugotavlja, da daje sočasna književnost
t. i. skrivnemu vlačugarstvu milost in odvezo, obdeluje se kupljiva ljubezen dam
s kamelijami, lahkoživk, svečenic ljubezni, ki jim nravstvena policija ne more
do živega. Sam pa se je odločil, da bo opisoval le očitno vlačugarstvo. Takšne
poglede je mogoče primerjati z nekaterimi Kraigherjevimi zapiski iz zapuščine,
kjer je slovenski pisatelj zapisal, da je Margerita Gautier le cipa, ki se je prodajala,
Dumasova zgodba pa je limonadarska in neverjetna (Koren 1978: 148). Sam
Kraigher je s Kristo Albo ustvaril delo, v katerem je krivični družbeni red tisti,
ki ustvarja cipe (Koren 1978: 149). Tako kot Goncourt je tudi Kraigher zavračal
sentimentalne opise prostitucije in se osredinil na vzroke zanjo.

28. oktobra 1862 sta brata Goncourt obiskala zapor v Clermontu, kjer so zapornice morale živeti v
popolni tišini. Svoje ogorčenje sta popisala v dnevniku (Ricatte 1960: 22–27).
4
		Tone Kraigher, pismo Alojzu Kraigherju 12. 6. 1935 (Alojz Kraigher, zapuščina, NUK, Ms 1560).
3		
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2.1 Mladost in pobeg v svet odraslih
V prvem delu romana se Goncourt natančno posveča mladosti Elize, ki živi s
svojo materjo, porodniško babico. Zaradi napornega opravljanja prepovedanih
splavov je mati živčno obolela, kar je opaziti v njenem obnašanju do mladoletne
hčerke, saj jo velikokrat pretepa:
Toda celo udarci so bili Elizi ljubši od noči, ki jih je prebila ob materini strani! Kadar so
bile v revni hiši vse sobe oddane bolnicam, je babica, prepustivši jim tudi svojo postelj,
delila ležišče s hčerko. Napadi groze, môra, dramatična, težko sopeča mesečnost slabe
vesti v božjastnem telesu in kriki strahu so dekletcu do rane zore odganjali spanec in
mu skozi ta speča usta pretresujoče razodevali nepozabne podrobnosti smrtnih bojev
in zadnje besede umirajočih mladenk. Po takih nočeh, v katerih se je težko materino
telo oklepalo njenega drobnega telesa, kakor bi nevidna roka pravice vlekla babico s
postelje, je Eliza vstajala napol zadavljena od tesnega objema in globoko v dušo se ji je
vsesal skrivnosten strah pred materjo. (Goncourt 1919: 9.)

Podobno kot Eliza ima nesrečno otroštvo tudi Albina, poznejša Krista Alba,
ki odrašča ob alkoholičnem očetu. Takole je Kraigher opisal reakcije otrok na
očetovo nasilništvo:
In se je razčeljustil v zmerjanju in grdobijah, da so mu z rokami in blazinami tiščali
usta, pa ga niso ugnali. Mati pa je hitela k otrokom in jih je pogrinjala z odejami
preko glav, da ne bi videli, da bi ne slišali. Pa so videli in slišali in trepetali v strahu –
najbolj sevé Albina, ki je že največ razumela. (Kraigher 1983: 19.)

Obe junakinji poleg nesrečne in ubožne mladosti združuje želja po čimprejšnji
spremembi.
Mati sanja, da bi Eliza postala babica, a se dekle odloči drugače. Zavrača učenje
in rajši hodi na ples, »zmenjena za sestanke z vsemi mladimi ljudmi s ceste, ki so
po vrsti drug za drugim veljali za njene ljubimce« (Goncourt 1919: 10). Sicer pa
Goncourt poudarja, da je Eliza že skoraj od zibke poznala vse skrivnosti spolnega
življenja:
Sredi noči svoje sobice je betežni otrok s prostimi, sanjarskimi mislimi prisostvoval
zgodbam onečaščenja, žaloigram skritih znanj, povestim protinaravnih strasti, posvetovanjem o spolnih boleznih, dnevnemu razgaljevanju vseh nesnažnih ostudnosti,
vseh ogabnih skrivnosti ljubezni in vlačuganja. (Goncourt 1919: 7.)

Medtem ko je Eliza spoznavala svet spolnosti zaradi materinega poklica, se je
Albina z njim soočila po očetovi smrti, ko je bila družina zaradi revščine na
udaru. Prvi jo je drzno po vsem telesu otipaval bratranec, pozneje jo je skušal
posiliti študent Alfonz, vso mladost pa jo je poželjivo zalezoval družinski prijatelj
Šinigoj, ki se je celo spraševal, če trinajstletnica že sluti razmerje med spoloma.
Sicer pa se je tudi sama zgledovala pri drugih:
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Tako je tudi Kristančeva Albina opažala in opazovala samo ljubezenske homatije v
trgu. Pri dekletu, ki je bilo zaradi svoje lepote in miline že od otroških let predmet
prikritega občudovanja, je to še toliko bolj naravno. Poznala je vse trške lepotice in
vse druge ženske, o katerih se je več ali manj šušljalo. Šušljalo pa se je skoraj redno
samo o grehu in o grešnicah, le malokdaj o čistosti in drugih čednostih. Zanimala
se je za moški svet; a tudi tu je bila mera njenega zanimanja odvisna od mladeniške
lepote ali moške zapeljivosti, še rajši pa od dobrega ali slabega slovesa zaljubljenca,
ljubimca, ljubečega ali ljubljenega, varajočega ali varanega moža. Vse to je skrivala
za sramežljivo povešenimi vekami naivne in nepoučene deklice. (Kraigher 1983: 62.)

Njeno razpoloženje je Kraigher takole opisal: »Želela si je moškega. Hlepela je
za tem, da bi odkrila in razkrila njegovo tajno. In tudi ona sama, vsa natura je
kričala v nji po izpolnitvi temnih in skrivnostnih, grozote polnih, a vendar sladkih
in zaželenih koprnenj« (Kraigher 1983: 107).
Zdi se, da lahko Eliza doživi srečo, šele ko pobegne iz vsakdanjega življenja,
čeprav se odloči za javno hišo. Iz Pariza pobegne s pomočjo materine stranke,
lotarinške prostitutke, ki jo popelje v svet prostitucije. Ob tem je treba poudariti,
da se Albina, ki sicer prav tako pobegne iz domačega okolja, pozno odloči za
življenje v javni hiši, čeprav se tudi v predprostitucijski zgodbi istočasno zapleta
z različnimi moškimi. V nekaterih njenih aferah je mogoče prepoznati sledi
Goncourtovega romana. Elizi udobnejše življenje v javni hiši omogoči ljubezen
županovega sina:
Imela je srečo, da je zavojevala srce sina domačega župana. S tem dnem je Eliza,
ki si je v velikem zlatem medaljonu obesila krog vratu fotografijo sina občinskega
poglavarja, zadobila v hiši javen značaj izvoljenke bodočega dediča. Zdaj se je lahko
odkrižala ljubezenske tlake in perilo so ji menjavali vsak dan. Mesto juhe, ki so jo
kuhali zjutraj, je zdaj dobivala kakor gospa čašo čokolade. (Goncourt 1919: 21.)

Podobno si Albina s sinom svojega ostarelega ljubimca odpre pot v visoko družbo:
Domači sin Justin pa je zavohal napolnjeno denarnico pri Kristi Albi in je takoj
začel igrati na lastne karte. Bil je domišljav in vrtoglav dolgin, pisarniški uradnik,
prismojeno zaljubljen v razvajeno plesalko, ki mu je vračala ljubezen samo tedaj,
če je imel denar in če je mogel streči njenim muham in če je znal razsipati kot
lahkomiseln kavalir. Posrečilo se mu je, da je zvabil Kristo Albo v njeno družbo, ki ji
je takoj ugajala. (Kraigher 1983: 121.)

2.2 Motiv opeharjenja
Kristo in Elizo združuje – kot je ugotovil že Koren (1978: 155) – še motiv
ljubimčevega opeharjenja. Nekega dne vstopi v Elizino sobo skrivnostni trgovec,
ki se izdaja za prevratnika. Eliza v njem prepozna romantičnega junaka in z njim
zapusti javno hišo, a se kmalu zave, da jo ljubimec le izkorišča:
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Čez nekaj mesecev Eliza že ni dajala več samo ljubezni svojemu zarotniku, ampak
tudi denar za cigarete, nato denar za kavarno, nato denar za vse mogoče potrebe,
denar za poravnavo kričečih dolgov iz prejšnjih časov, denar za poplačanje zaostalih
stroškov izmišljene obsodbe, skratka ves denar, ki ga je prislužila. /…/ Kot plačilo za
vso to bedo pa je sprejemala Eliza samo besede, kakor jih mečemo psu, včasih tudi
udarce. In ženska z bojevitimi rokami je zdaj prenašala tepenje, ne da bi se branila.
(Goncourt 1919: 32–33.)

Hitro se izkaže, da okrutni ljubimec pravzaprav ni junak, marveč policijski vohun.
Po streznitvi in ločitvi se mora Eliza ponovno vrniti v bordel. Tudi pri Kristi, zdaj
že prostitutki, se oglasi moški, ki sicer ni utelešenje njenih sanj, a bi ji s poroko
omogočil odhod iz bordela:
Vzel bi jo. Rešil bi jo iz te smrdljive greznice. In tam na njenem domu, tam bi si
ustvarila življenje, novo in gosposko … Oči so se ji svetile: Takšno – pa bi hotel vzeti?
Poročiti bi jo hotel? – Kakšno? – je zarenčal. Lepa je – in dobra je, to je spoznal. Že
zdaj je okusil, kako lepo in sladko bi mu bilo poleg nje … Pa je zamižala in se je v
duhu prestavila v domači trg. Predstavljala si je, kako koraka z njim iz cerkve – s
tem grdim, v resnici grdim tujcem … Izmed trepalnic ga je skrivaj pogledala in se
je zdrznila: njegove oči so ležale v temni senci sršečih obrvi. (Kraigher 1983: 171.)

Naslednjega dne Krista spozna resnico sršečih obrvi, saj jo je tujec med spanjem
okradel. Tako kot Eliza se mora zdaj Krista vdati v svojo usodo, usodo prostitutke.
Po takšnem razočaranju obe prostitutki še enkrat doživita svojo veliko ljubezen.
Elizo namreč nekega večera preseneti vojak, ki ji pozneje prinese šopek: »Šopek
pocestnici kakor je ona? … Rože, rože – kateri moški jih je kdaj ponudil njej …
tam, kjer je bila?« (Goncourt 1919: 57). Sicer pa Goncourt takole opiše njeno
takratno razpoloženje:
Ljubila je z vso nežnostjo, nagrmadeno v ostarelem srcu, ki ni še nič ljubilo. Ljubila
je z nespametjo, kakor bi ji blazna sreča treščila v možgane. Ljubila je z rahločutjem,
kakršnega bi človek pri teh bitjih ne pričakoval. /…/ Ona bi ga bila rada ljubila in bila
ljubljena od njega samo z ustnicami, ki naj bi se neprestano iskale. (Goncourt 1919:
57–58.)

Zanimivo je, da je podobno idealno razpoloženje najti tudi pri Kristi, ko se zaljubi
v Davorina Legišo:
Še enkrat je vzplapolala njena strast, še enkrat je zagorela ko goreči grm, da so
objeli vroči zublji lepega izvoljenca in švignili lizajoč in sigajoč ob njegovih
čvrstih udih in do njegove, kodrogrive glave. Kakor da se je v ti ljubezni izpolnilo
vse njeno domotožje, vse njeno hrepenenje po domačnosti, vse njeno koprnenje za
požrtvovalnostjo ljubeče ženske duše. (Kraigher 1983: 180.)

Če Krista mirno sprejme ponovno razočaranje v ljubezni, pa Eliza svojega
ljubimca, ki od nje terja le spolnost, umori.
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2.3 Življenje v javni hiši
V osnutkih je Goncourt zapisal, da je treba poudariti žalostno vzdušje okolice
javne hiše (Ricatte 1960: 176), nato pa takole opisal prvi stik še nedolžnega
dekleta z javno hišo:
Čez nekaj hipov je Eliza ugledala daleč v nejasnem prostoru rdečo lučko nad
edino tam stoječo hišo. Ko se je pripeljala bliže, je spoznala, da je bila to velika
četverooglata svetilka; iz razdalje par korakov se je na to začudila, da jo vidi proti
kamenom mimoidočih zavarovano z rešetko, ki jo je zapirala v kletko. Eliza je bila
pred hišo z rdečo lučjo; hiša je lezla na kup kakor podirajoča se razvalina stare utrdbe,
njene zaprte in zapahnjene duri so skozi kukalno odprtino sipale bledo svetlobo na
zamrznjeno, pobeljeno cesto. (Goncourt 1919: 14.)

Pri Kraigherju natančnejših opisov javne hiše ni najti, je pa pisatelj enega od
bordelov, kjer se zaposli Krista, imenoval Rdeča lučka.
Kmalu se izkaže, da življenje v javni hiši Elizi ne bo povrnilo izgubljenega
raja, zato se zateka v sanjarjenje. Prebira romantične romane s temo grškega
osvobodilnega boja:
Branje je postalo Elizi besna, burna strast. Cele dneve je neprenehoma samo brala.
S telesom in dušo kakor izven hiše, je živelo deklé, kolikor ji je dopuščal nizki,
omejeni vzor njene narave, v nekem nejasno visokostnem zanosu, v budnih sanjah o
velikih, plemenitih in čistih dejanjih, v nekem možganskem oboževanju tega, kar je
po svojem poklicu morala sleherno uro onečaščati. (Goncourt 1919: 28.)

Motiv branja dejansko združuje obe junakinji, saj tudi Krista Alba v mladosti
veliko bere:
Marsikatera naša knjiga ji je zelo ugajala. Z junakinjami je sočustvovala, trpela in
se veselila z njimi; popolnoma prevzela pa je ni nobena. /…/ Cankarjevo Pohujšanje
v dolini šentflorjanski jo je navdušilo, da je vztrepetala, zasijala in se sama vase
kar režala od notranjega zadovoljstva in zadoščenja. Sprejela jo je z dekliško
preprostostjo in se naivno veselila ob dogodkih, kakor se vrstijo v farsi. Jacinta jo
je s svojo lepoto vso omamila in ji ugajala menda prav s to žensko tako preprosto in
naivno in že kar nedolžno predrznostjo in pregrešnostjo, ki je je bila tudi sama polna.
(Kraigher 1983: 78–79.)

Če se Eliza predaja junaškim grškim ujetnicam, ki kljubujejo nasilnim pašem
(Goncourt 1919: 28), se Krista enači z junakinjo, ki je okolica ne sprejema.
Branju je zavezana tudi pozneje, ko ji starejši ljubimec podari obsežno knjižnico.
Resničnost je zelo odmaknjena od sveta literature, njune stranke pa daleč od
literarnih junakov. Goncourt je takole – menda pod vtisom slikovitih akvarelov
slikarja Constantina Guysa (Ricatte 1960: 144) – opisal vojaške obiskovalce
javnih hiš:
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Vojak je morebiti včasih brutalen, njegovo ljubimkanje je podobno širokim udarcem,
ki boža z njimi boke svoje kobile. Njegova ljubezenska besnost spominja večkrat
na silovito druženje gotovih živali. V razodevanju njegovega bitja je vse trdo,
viharno, razdraženo. Toda vojak ne zanaša v to svojo ljubezen ironije delavca ali
greholjubnega meščana, onega porogljivega smeha, ki je poseben delež civilistov.
V svojem razmerju do vojaka se deklé čuti nekakšno izvoljenko, z drugimi je samo
orodje ljubezni, ki človek nanj v zabavo tudi »čez daje«. (Goncourt 1919: 53.)

Živalskost vojakov je najti tudi v Kristinih dojemanjih:
Kolo se je vrtelo in ona je bila zob v kolesu, ki je pojilo in izžemalo – v samotni in
premajhni hišici, kjer je gorela rdeča luč ob vežnih vratih in kamor so se vzpenjali
vojaki – vojaki v čizmih in vojaki v škorenjčkih. Vsi so smrdeli od potu in od nesnage
in vsi so bili lačni objemov ženskih rok in njih teles – lačni hotnih užitkov, ki so
izstradani volkovi svežega, krvavega mesa. (Kraigher 1983: 178.)

Obema junakinjama je skupen nenehen spor z bordelskimi matronami. Elizo
ogroža gospa, ki si jo je pisatelj v prvotnih osnutkih zamislil kot opatinjo in žival
(Ricatte 1960: 68), zaradi prebiranja romanov (»Gospodje se pritožujejo, da
niste več ljubeznivi? Lep glas o moji hiši! … To so naredile te umazane bukve,
ki jih vsak dan prebiraš! … Glej, da mi urno vse zmečeš do dna peklà, ti mala
postopačka!« (Goncourt 1919: 29)). Zaradi konflikta Eliza zapusti bordel, a se
spre še v drugih javnih hišah. Do podobnih sporov prihaja pri Kraigherju:
Gospa predstojnica pa ni bila zadovoljna. Izpregledala je njeno igro in zahreščala
vanjo. Zahtevala je, da pokaže svoje karte in da igra pošteno igro … Pošteno igro? –
Krista Alba se je namrgodila in se razcmerila – in izbruhnila nenadoma v krčevit,
bolesten smeh. Končala pa je z divjim jokom … Gospodinja se je vdala in je potrpela.
(Kraigher 1983: 164.)

V obeh delih je zapaziti sovraštvo drugih prostitutk. Eliza prihaja v javno hišo iz
Pariza, zato so jo poimenovali Parižanka in si jo poželeli vsi, kar tovarišice, ki so
bile večinoma kmečkega porekla, niso najbolje sprejele:
Zlohotnost njenih tovarišic, ki so jim zahteve njenih kapric, njena igra raznežene
knežje in »izbruhi« njenega značaja zadajali skelečih ran, je začela zdaj polagoma
iskati, kje bi jo lahko ugriznila in se je skušala natihem »mašv’vati«, s tisto pretkano
zlobo, ki je njena izdajalska tajnost ženskam tudi na kmetih prav dobro znana.
(Goncourt 1919: 26.)

Podobne težave ima Krista:
Koleginje pa so hreščale vanjo – zavidljivo, nezaupno, bevskajoče. In se je našopirila
in razšopirila pred njimi: Še zdaj je lepša kakor one in stokrat bolj se zna prikupiti
obiskovalcem. Ob svojih dobrih dneh je bila Krista Alba res še lepa in njeni nočni
obiskovalci so bili mnogokrat do dna razpaljeni od njenih čarov. /…/ Tovarišice pa so
ji bile nevoščljive in ji niso priznavale nobenih prednosti. Z divjo jezo in s surovimi
izbruhi so navalile nanjo. Z vsemi se je sprla in se stepla; potem pa se je upijanila in
se je vsa obtolčena in vsa razpraskana umaknila v svojo sobo. (Kraigher 1983: 174.)
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2.4 Bolezen
Vzroke za večino Elizinih težav je pripisati njeni bolezni, ki je posledica njenega
spolnega življenja. Goncourt je njeno bolezen zasnoval pod vplivom Razprave
o histeriji (Traité de l‘hystérie, 1847) Jean-Louisa Bracheta, ki je histerijo
povezoval z maternico. Sicer pa Goncourt junakinjino počutje takole opiše:
Bila je to nepretrgana vrsta malih razburjanj, neznatnih vznemirjanj, ki se ji je zdelo,
da niso vedno prave in resnične bolečine njenega telesa, temveč omotični prividi njene
»izmučene glave«; te nenavadne bolečine so preprosto žensko plašile, vznemirjale so
jo stvari, ki jih ni v svojih boleznih nikoli občutila in tujih nikoli videla. Zato jo je
razjedala otožnost in čeprav ni bila žalostna, se vendar ni mogla iznebiti nekakšne
nezadovoljnosti z vsem in strahu pred nespametnimi podobami domišljije. Eliza ni
govorila, da je bolna, temveč, da »ji je dolgčas«, poslužujoč se tega nerazločnega
izraza, ki med ljudstvom ne pomeni lahke naveličanosti sveta, temveč označuje v
bitju, ki ga rabi, nedoločno stanje trpljenja, skritega nereda v celem ustroju, moralne
žalosti, – turobno razpoloženje ranjene duše, ki vidi vse črno. Dekle ljubezni, ki je
nevedé bolehalo na skritih mestih svojega spola, je vkljub svoji volji in sili, ki si jo je
delalo, občutilo gotove dni v telesu nepremagljiv upor, nekakšno dviganje zoprnosti
in groze pred svojim ljubezenskim poslom v hiši. (Goncourt 1919: 56–57.)

V resnici je Elizina histerija, kot ugotavlja Cabanes (1991: 596), povezana z
željo po vrnitvi v svet nedolžnosti in otroštva, junakinja hrepeni po ponedolženju
ljubezni.
Tudi pri Kristi je bolezen povezana z nesrečo v ljubezni. Če Eliza zapada v
histerijo, pa se pri Kristi poglablja tuberkuloza. Usodna bolezen je pri Kraigherju
nekakšna metafora junakinjinega hrepenenja. Takole opiše slovenski pisatelj
njene zadnje trenutke:
Ob pogledu nanjo, ki je otepala z rokama in z mrzličnimi očmi premetavala glavo po
vzglavju, se je matrona prestrašila in je hotela klicati zdravnika – pa se je nenadoma
Krista Alba vzpela proti nji, zakrilila z rokama in žvižgajoče lovila sapo. Z blaznim
strahom v očeh jo je hotela prositi – pa je bruhnil kašelj iz nje – in kri je bruhnila iz
njenih pljuč – in so zakipele rože, krvave rože, zakipele in vzcvetele z divjo silo –
Krista Alba pa je omahnila nazaj na posteljo – izgrgrala, izhropela – in utihnila.
(Kraigher 1983: 221.)

3 Sklep
Zaradi izjemne slovenske kritiške recepcije (Debeljak, Tavčar, Šorli) lahko
domnevamo, da je Lojz Kraigher bral Dekle Elizo v Budalovem prevodu, saj je pri
pisanju prvega slovenskega romana o prostituciji potreboval čim več tujih zgledov.
V Kristi Albi je najti več reminiscenc na Elizino življenje v javni hiši (odnos do
matrone in tovarišic), na njeno občevanje z vojaki in ljubezensko opeharjenje.
Izrazito slikanje Kristine bolezni ima najbrž svoj zgled pri Goncourtu, kjer pa so
opisi bolj znanstveno podprti.
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central interest topic, i.e., the reading of the Slovene novel. The article draws a parallel between the
results of his research and those of the latest Slovene surveys of reading habits, which can be compared internationally, particularly with the results of other European research, and which are related to
various forms of language competence, including reading skills.
Keywords: The Book and Its Readers, Slovene reading habits, the novel, electronic media, digital
competence, reading skills
Urška Perenič, Kocijan’s Empirical Treatment of Literature and Testing of the Model of Invariant Short Prose Features, Jezik in slovstvo 58/1‒2, 31‒37.
The author briefly presents the empirical treatment of the short prose by Gregor Kocijan, whereby his
main works are listed. In particular, Kocijan’s empirical approach is recognised by the author in his
tendency to fully capture data, and in the organisation of the material that, on the one hand, adopts the
form of a comprehensive bibliography, and, on the other hand, that of a generally applicable model of
short prose features. The latter is tested on the opus of Milica S. Ostrovška.
Keywords: empirical treatment, short prose, length, other invariant features, Milica S. Ostrovška

Jezik in slovstvo, letnik 58 (2013), št. 1–2

162

Abstracts

Tomo Virk, Vladimir Bartol and Edvard Kocbek’s Fear and Courage, Jezik in slovstvo 58/1‒2,
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Bartol’s diaries preserved in his legacy, it illuminates the reasons for the creation of this criticism, its
central points and responses to it.
Keywords: Slovene literature, Vladimir Bartol, Edvard Kocbek, Fear and Courage
Jožica Čeh Steger, Metaphorics in Miran Jarc’s Short Prose (1922−1929), Jezik in slovstvo
58/1‒2, 51‒62.
In Jarc’s short prose of the 1920s, scattered in various newspapers and magazines, the dominant elements are those of Expressionism, along with a sediment of Cankarian symbolism. To the thematisation of the post-war moral and social chaos in its catastrophic dimensions, the writer, also influenced
by the anti-intellectual movements of the time (he was an admirer of Buddhism and Tagore) added a
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In his 2000-year history, Western man has, in addition to Plato’s iconoclasm and abstraction, discovered mimesis, which transcends the mechanical relationship of mere doubling between that which is
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In the Yugoslav literatures, modernism as a type of creativity established itself in the first half of 1950,
and was relevant for about twenty years as a means of artistic dissidence in the struggle against the
dominant ideology. In their philosophy and aesthetics, its representatives drew on the literary movement of the same name in the literatures of Western Europe and America in the first third of the 20th
century. Modernist tendencies were generally quite varied: psychoanalytic, rational constructivist, experimental hermetic. In some cases, the authors opted for a radical break with the realist tradition.
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In the light of the research undertaken to date, the present article aims to determine the similarities
between Stritar’s novel Zorin and contemporaneous literary phenomena from the French and German
linguistic areas, limiting itself to the elements subject matter and motif.
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