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''Roman ne koristi tistemu, ki iz njega bere preteklost,
temveč tistemu, ki v njem vidi prihodnost.''
(Pananti)
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Roman je bil dolgo razumljen in obravnavan kot trivialna zvrst. Razumljen je bil tudi
kot kriminalka. Predavateljice so bile redke.
Zakaj so romani bolj brani kot lirika ali drama?
Roman je edina literarna vrsta, ki še vzdrži branje. Človek ima v sebi vrojen občutek
za zgodbo (narativna percepcija), ta pa je tista, ki največkrat pritegne bralca. Ljudje
raje berejo zgodbe zaradi recepcijskega vidika. To se še posebej vidi pri primarnih
ljudeh – otrocih.
Zakaj je pomembno, da se otrokom bere? Ker se ob razlagi razvija emocionalna
dovzetnost. S tem, ko se poslušalci vživljajo v zgodbo in povedo mnenje, znajo
oblikovati misli, oblikujejo stališča in se veliko bolj znajdejo v novih situacijah. Ljudje,
ki berejo premalo, se ne znajo primerno izražati (kletvice). Skozi zgodbo se razvijejo
kognitivne/spoznavne spretnosti bralca. Obstajata dva tipa zgodb:
– običajna/neliterarna zgodba,
– literarna zgodba (zgodba v literaturi).
Kako se obe ločita?
Že Aristotel je postavil temelje današnjemu razumevanju, tudi literature. V obeh je
podobna dogajalnost. Dogodki si sledijo po neki logiki. Vendar se literarna zgodba od
običajne razlikuje, ker ne računa na resničnost/predvidljivost dogodka. Aristotel pravi,
da lit. besedilo nastane tako, da njegovih značilnosti v resničnostnem svetu ne
preverjamo, ampak jih dojemamo kot posebnost, kot nekaj, kar je možno glede na
verjetnost in nujnost. Literarno zgodbo lahko beremo na dva načina:
1) spontano/potrošniško/uživaško/naivno branje (naivni bralec)
Večina bralcev bere zgodbo tako, da z njo 'teče'. Zanima jih le, kako se bo zgodba
končala. Zahteva same dogodke, akcijo, jasnost, preglednost in preveliko
didaktičnost. To je naivno branje in ga opravimo, ko besedilo preberemo prvič.
2) Vendar pa kvalitetno knjigo preberemo dvakrat. To je t. i. miselno/analitično/
ustvarjalno branje (strokovni bralec). To poteka tako, da beremo s svinčnikom,
svoje prejšnje znanje povezujemo. (Za branje je potrebno biti pripravljen.) Izpišemo si
glavno zgodbo, glavna miselna jedra, razmišljanja, s kom bi besedilo povezali,
gledamo ubeseditveni način, pripovedne tehnike, perspektivo, vrsto pripovedovalca,
razdaljo do pripovedi, načine posredovanja mentalno-čustvenega procesa lit. oseb,
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povezavo pripovednih prvin, jezikovno in stilno podobo, samonadzorovanje
bralčevega procesa. Bolj se bomo opremili, več bomo od branja odnesli.
Ne drži izjava, da znamo vsi Slovenci slovensko, da znajo vsi odrasli brati.
Obe vrsti branja sta skupaj interpretacija.
Pomembno je literarno vrednotenje. Zelo nevarno je, da vrednotimo po literarnem
junaku (rečem npr., da tega romana ne bom bral, ker je glavna oseba pijanec).
Današnji čas je popolnoma spremenil kriterij lit. kvalitete. Danes prevladuje kriterij
uspešnosti. Knjiga, ki je bila dobro prodana, je razumljena kot kvalitetna. Z romanom
se je najbolje ukvarjal David Lodge. Meni, da smo trenutno v obdobju
malomeščanskega romana. Pravi, da je model romana, ki je trenutno zaželen,
tradicionalni roman s trenutno razvidno zgodbo in suspenzom.1 Malomeščanski
roman hoče biti popularen, na vrhu. Zato mora ugajati splošnemu okusu, biti mora
populističen, zato je potrošniški material, želi biti uspešnica. Pri trivialnem romanu
imamo vnaprej dano preprosto shemo. Bralec že vnaprej ve, kaj bo dobil. Noče
nepričakovanih zgodb. To tudi hoče, ker si želi po napornem dnevu spočiti. Roman
ponuja neko vrsto užitka. Za današnji čas je značilna etika naivnega hedonizma2
(uživati za vsako ceno čim dlje). To sproža nezadoščenost, nezadovoljnost bralca,
bralec bo zadovoljen samo trenutno. Trenutni čas (mediji) pa pravi, da moramo vsako
sekundo uživati – masaža, nakupovanje. Mediji so dosegli tudi to, da ljudje berejo le
uspešnice oz. dobro reklamirane knjige. Znanost se je ustvarila zaradi materializma.
Danes je problem, da imamo medije, nimamo pa medijske vzgoje. Imamo orožje,
nimamo pa protiorožja.
1. sodobni slovenski roman je roman Dominika Smoleta Črni dnevi in beli dan (1958).
Prosojnica – izjave o romanu
»Roman je ogledalo, ki se sprehaja po veliki cesti.« (Stendhal)
Gre za razumevanje realističnega romana. Roman nam bo natančno prikazal neko
družbeno realnost.
»Roman ni avtorjeva spoved, ampak preiskava o tem, v kaj se je spremenilo
človeško življenje v pasti, v kakršno se je zaprl svet.« (Milan Kundera)
1

Suspenz je pripovedna tehnika, ki nakaže nasprotujoči si možnosti poteka določene situacije, v kateri
bralec/gledalec enako verjame.
2
Hedonizem se je pojavil v razsvetljenstvu.
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Izjava je vezana na eksistencializem. Ta pravi, da je človek vržen v svet brez jasno
izraženih vrednot. Človek je žrtev naključij. Z emocijami ne more upravljati. Lahko si
prizadeva za dobro, vendar se lahko zaradi pasti, ki so pripravljene, vse obrne.
»Roman je presek med filozofijo in poezijo.« (Michael Butor)
Roman se deli na številne žanre. Rebula meni, da je roman vedno filozofija.
»Potemtakem ostaja roman ena od zadnjih oblik celostnega pristopa duha, ki se je
rešila v naš celostni čas. Nobena druga nima takšnih možnosti, da bi se utelesila kot
'eksaktna fantazija', kot spoj med vero in vizijo.« (A. Rebula: Slovenski roman – eseji)
Na eni strani fragmentarnost sveta/razcepljenost duha, na drugi celovitost romana.
Literatura nam kot nek sistem vzpostavlja red, celovitost. Zato je to eksaktna
fantazija.
– Nagrada za najboljši sln. roman se imenuje Kresnikova nagrada. Uvedena je bila
leta 1991, predlagal pa jo je Vlado Žabot. Nagrada je pomembna zato, ker postane
zaradi nje avtor prepoznaven.

OŽJE IN ŠIRŠE RAZUMEVANJE ROMANA
– Širše razumevanje: manjšina znanstvenikov meni, da spada med romane tudi
grški antični roman.
– Ožje razumevanje: roman naj bi bil pripet/vezan na rojstvo meščanstva (srednji
vek, 1605 z Don Kihotom), nekateri pa celo menijo, da se je resnični razvoj romana
začel šele v 18. in 19. stoletju.
M. Bahtín je ruski znanstvenik, ki se je ukvarjal predvsem z razvojem proze in z
dialoškostjo (njegova knjiga: Teorija romana). Meni, da je prvi evropski roman roman
Gargantua in Pentagruel avtorja F. Rabelaisa

[ráble].

Ta roman je nastajal 1532–62

(tudi ožje razumevanje). Gre za zelo grotesken in komičen roman, medtem ko je Don
Kihot tragičen roman. Tudi Milan Kundera, češki pisatelj, je teoretik romana. Evropa
Gargantue in Pentagruela ni sprejela (giblje se tudi na področju gnusa in vulgarnega)
za svoj prvi roman, ker se je bala smeha. Ta roman temelji na človeškem, in ne več
na božanskem.
V grških časih svojih tekstov niso poimenovali 'roman'. Ta pojem je znatno mlajši.
Imenovali so ga 'sestavek' ali 'besedilo' (Apulej: Zlati osel, Heliodor: Etiopske
zgodbe), pa tudi napisani so bili na precej drugačen način.
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Roman je literarna vrsta, ki jo je literarna teorija definirala zelo pozno. Doživel ni
nobene resne obravnave, najbrž zato, ker so ga razumeli kot nižjo/trivialno literarno
vrsto. Prvi, ki je napisal poglobljeno razpravo o romanu, je bil menih Pierre Danile
Huet

[hué]

(l. 1666): Traktat o izvoru romanov. Skušal je roman definirati, želel je, da

bi ga dvignil iz pozicije subkulture na višjo raven/v visoko literaturo. Primerjal ga je s
pravljico; pravi, da so romani izmisleki o stvareh, ki bi lahko bile in jih ni bilo, bajke pa
so izmisleki o stvareh, ki jih ni bilo in jih ne bi moglo biti. Zgodovina literarne
definiranosti ima skoraj tristo let.
Roman se je razvil popolnoma drugače kot tragedija in ep, bil je razumljen kot ženska
literatura, ki naj bi bila dovzetnejša za čustva (kot da moški niso emocionalni).
Roman se ni razvil iz tragedije ali epa [!!!], temeljil je sicer na nekaterih tradicionalnih
epih, kratkih zgodbah in tragedijah, toda njegovo rojstvo je bilo vezano na neliterarne
zvrsti – nastal je torej kot sinteza literarnih in neliterarnih vrst. Roman je nadaljeval
tradicijo epa, vendar so nanj vplivali zgodovinski spisi ter potopisi. Že na začetku je
bila to zelo odprta literarna vrsta, zato so jo težko definirali.
Zakaj je roman težko definirati?
Ker je bil že na začetku sinteza različnih vrst in se ni nikoli popolnoma definiral v
neko zaključeno literarno vrsto. Še danes se težko definira, zato je najbolj odprta,
nedokončana, razvijajoča se in nedoločljiva literarna vrsta.3 Lukács ga opredeljuje kot
epopejo sveta, ki so ga bogovi zapustili.
O romanih so največ razmišljali prav romanopisci v okviru lastnega romana, ne pa
literarna teorija, ki bi to morala. Šele v 2. pol. 20. stoletja se začne literarna veda
resno ukvarjati z romanom, tako le-ta postane najbolj raziskana vrsta, ko se leta 1960
razvije naratologija (o pripovedništvu); pisati se začnejo znanstvene razprave; v
ospredju ni več le zgodba, ampak tudi pripovedovalec, bralec in lit. osebe. Roman je
torej za literarno vedo resnično pomemben šele zadnjih 50 let.
Roman se je vedno najbolje znašel v prelomnicah. Najbolj se je razmahnil v romantiki
(ker je bil odprt; romantika se je namreč upirala nekim modelom, zagovarjala je
svobodo in intelektualnost). V času modernizma (v Evropi po l. 1910) se je roman
razcvetel v vseh književnostih, v Sloveniji pa je eksplodiral v zadnjih 20 letih (danes
izide na leto tudi po 80 romanov).

3

Govorimo o vrstni identiteti romana.
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Roman ima zelo pestro žanrsko ponudbo. Žanri se med seboj zelo razlikujejo, zato
lažje definiramo žanr romana kot pa roman sam.
Američani štejejo roman k nadvrstam (poleg lirike, epike in dramatike).
Skupna lastnost romanesknih žanrov: Bahtin sledi romantičnim definicijam in pravi,
da je roman:
•

najbolj odprta in nedoločljiva literarna vrsta,

•

edina skupna določnica, ki roman spremlja že od rojstva naprej, je
sinkretizem. Sinkretizem je preplet različnih lit. vrst in nadvrst/zvrsti.
Sinkretizem v romanu razdelimo na tri nivoje (po A. Zupan Sosič):

1) zvrstni – največja skupina (lirika, epika, dramatika),4
2) vrstni,
3) žanrski.
1. Zvrstni sinkretizem pomeni uvajanje različnih lastnosti drugih zvrsti v roman –
lirizacija, esejizacija (pripoved se kar prekine, sledi neka meditacija) in
dramatizacija romana – roman je v svojem bistvu epski, vendar ima lahko
lastnosti lirike,5 dramatike6 in esejistike7 (esej ima več središč, okrog katerih kroži,
ni linearne zgodbe in konca). V dramatiki je ta pojav redkejši, kaže se bolj v
najnovejšem slovenskem romanu; celi odseki se berejo kot dramsko besedilo
(dialogi).
2. Vrstni sinkretizem
pomeni uvajanje različnih literarnih vrst v sam roman, to pomeni, da se lahko v
romanu pojavi lirska ali epska pesem, kratka zgodba, novela, odlomek iz kakšne
drame (Maja Novak: Cimre), tudi iz neliterarnega besedila (poročilo, časopisna
novica), npr. Zoran Hočevar: Šolen z brega.
3. Žanrski sinkretizem je preplet različnih romanesknih žanrov v okviru enega
romana. To je že star pojav, v sodobnem sln. romanu pa se ta pojav močno
odraža. Filio ni doma npr. vsebuje naslednje žanre: antiutopični roman,
družbenokritični roman, erotični/ljubezenski roman, roman parabola, psihološki
roman.
Lirika, epika in dramatika so zvrsti, roman, povest, novela … pa vrste po M. Kmeclu, J. Kos ima
obratno.
5
Cankar: Hiša Marije pomočnice, Nina, … Florjan Lipuš: Boštjanov let
6
M Proust: Iskanje izgubljenega časa
7
Predvsem z modernizmom: T. Mann: Čarobna gora, J. Joyce: Ulikses
4
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Prevladujoča lastnost romana: (vse so relativne)8 Roman je ena izmed najdaljših
epskih vrst, vendar neke meje ne moremo postaviti (Forster pravi, da gre za najdaljšo
literarno vrsto, za mejo pa je postavil 50.000 besed. Po tem se je začelo mrzlično
štetje besed.). Slovenci imamo veliko cikličnih romanov, ki so manjšega obsega – ne
gre za roman epopejo. Za roman gre takrat, ko gre za predstavitev nekega
celotnega/sklenjenega pogleda na svet v eni izdaji/v enem delu. Če sta skupaj dva
krajša romana v eni knjigi, to ni en roman. Vedno mora biti samostojna publikacija.
Za roman je značilna epskost ali pripovednost v ožjem smislu (ampak: Jevgenij
Onjegin ali Boštjanov let). Janko Kos upošteva še filozofsko bitni kriterij: v romanu se
odstre ontološka diferenca (razlika med bitjo in bivajočim), vendar pa se vsi romani
ne ukvarjajo z metafiziko ali s transcendenco, večina pa vseeno se.

SLOVENSKA LITERARNA ZGODOVINA IN NJENI POGLEDI
NA ROMAN
Na Slovenskem se prvi roman pojavi šele 1866 z Jurčičevim Desetim bratom.
Kasnejše študije pa so:
•

Matjaž Kmecl:9 Od pridige do kriminalke. Ta zagovarja sociološko teorijo romana,

ki ni njegova, ampak evropska, in trdi, da je roman dedič meščanstva, da je nastal v
17. stoletju in se šele v 18. stoletju okrepil. Meščanstvo je ta roman imenovalo
epopeja, torej je roman razumelo kot naslednika epa.
•

Dušan Pirjevec se je ukvarjal predvsem z evropskih romanom – sheme drugih

evropskih literatur je prenašal na slovensko literaturo. Ugotovil je, da se junaki
evropskega in slovenskega romana razlikujejo. Junak evropskega romana je aktiven
(junak akcije, aktivni novoveški junak, novoveški metafizični junak, ki je v imenu neke
ideje spremenil svet, a je po navadi propadel), junak slovenskega pa je izključno
pasiven. Pirjevec je v propadu novoveškega evropskega junaka videl bistvo
umetniškosti, skozi njegov propad lahko bralec spozna ontološko diferenco.10 Ta
pomeni Pirjevcu umetniškost, če tega ni, je roman trivialen. Deseti brat zanj ni bil
roman, ker se mu ni zdel umetniški (menil je, da hoče Jurčič prek Desetega brata
Kriteriji: formalni: proza (ni nujno), dolžina, vsebina (najbolj vprašljiv kriterij; J. Kos govori o
zasebnosti, tako naj bi se ločil od epa, ki poudarja javnost), filozofsko bitni kriterij
9
Prvi sln. roman mu je Deseti brat.
10
Ontološka diferenca je razlika med metafiziko bivajočega, bistva in bitjo kar tako, samo na sebi.
8
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predvsem skonstruirati slovensko nacionalno identiteto, ne pa izpisati umetniškost),
ni se mu zdel tradicionalni evropski roman, ker ne sledi platonsko-heglovski tradiciji,
ki je učila, da je roman umetniškost čutno svetlenje ideje. Za prvi slovenski roman ni
našel nikogar, ki bi bil za to primeren!! Za Cankarjeve junake je menil, da so že
sodobni, sodobni slovenski roman pa se mu ni zdel roman.
V 19. stoletju oznaka roman v sln. ni bila zaželena. Najpomembnejša je bila
Mohorjeva družba s svojo katoliško inteligenco, ki je menila, da je roman oznaka za
erotično literarno vrsto, zato so raje uporabljali oznako povest (ki pa je bila v večina
vaška oziroma kmečka). Povest je slovenska varianta romana 19. stoletja. Oznaka
povest je ciljala na množičnega bralca (oznaka roman se je zdela bolj komplicirana).
•

Janko Kos: ukvarjal se je predvsem s teorijo evropskega romana

•

Tomo Virk: Strah pred naivnostjo (govori predvsem o postmodernističnem
romanu)

•

Alojzija Zupan Sosič: Zavetje zgodbe

KAKO AVTORJI SAMI IMENUJEJO ROMAN?
•

L. Kovačič je svoje romane vedno podnaslavljal kot pripoved, in ne roman,

•

F. Zadravec se je ukvarjal s klasifikacijo: malo besedil ima podnaslove,

•

V. Möderndorfer ironično podnaslovi svoj roman Tek za rdečo hudičevko kot
'ljubavni roman',

•

E. Flisar: Noro življenje (roman).

KAJ JE ZA ROMAN SPECIFIČNO?
Roman je edina literarna vrsta, ki je bila prilagojena za drugačen način recepcije –
prilagojen je tihemu branju (za razliko od drame/tragedije, epa, ki so jih glasno citirali)
in vsakemu posamezniku. Izpostavlja predvsem zasebnost, zato so roman velikokrat
razumeli kot izpovedno vrsto. Večkrat se je ukvarjal z osebnimi krizami, notranjimi
problemi, predvsem s krizami adolescence. Iz tega so sklepali, da roman večinoma
zanima ženske. Tudi knjigotržniki so računali predvsem na ženske. V 19. stoletju je
bil v Angliji roman darilo ženskam – ženske so pisale pod moškim psevdonimom!!
Roman se je obogatil z izkušnjami obeh spolov (vendar se je velikokrat prilagajal
ženskemu okusu).
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TRADICIONALNI IN MODERNI ROMAN
Ločnice med njima ne moremo potegniti. Kadar govorimo o tradicionalnem romanu,
imamo v mislih tistega iz 19. stoletja (realistični roman). Gre za literarnosmerno
določenost. Realizem se razume v smislu zgodovinske pogojenosti (pri nas je trajal
1848–99). Realistični roman pa je lahko tudi stilna, nadčasovna oznaka – nek roman
se naveže na tradicijo realističnega pisanja (mimezis). Moderni roman pa je ohlapna
oznaka za roman po letu 1910. Mišljena sta modernistični in postmodernistični
roman. Sopomenka za moderni je tudi sodobni. Nastal je po 2. svetovni vojni.
Kje je razlika med obema?
Za sedaj ju bomo obravnavali le na kriterijih stila, na zunaj, glede na položaj znotrajin

zunajbesedilne

resničnosti.

Pri

tradicionalnem

romanu

sta

zunaj-

in

znotrajbesedilni resničnosti usklajeni, povezani sta v simbiozo, ki temelji na trdni
zavesti subjekta. V romantiki je ta trdna zavest lepota, v realizmu in naturalizmu
resnica, v eksistencializmu pa negativna svoboda subjekta. V tem smislu je
tradicionalni roman mimetičen in bistvo tradicionalnega romana je zgodba (pozna
trdno zgodbo). Zgodba je najbolj enostaven in trden skupni imenovalec pripovednih
besedil. Zgrajena je na kavzalnih in temporalnih razmerjih. Dosti bolj zapleteno je
razumevanje modernega.
Kako razumemo pojem moderno? Moderno je tisto, kar je trenutno popularno, kar
je nasprotje od tradicionalnega. Izraz moderno je problematičen, ker se s časom
spreminja. Razvoj razumevanja modernega se veže na francosko literaturo 17.
stoletja. V Franciji je takrat izbruhnil prepir med starimi in modernimi. Takrat so
Francozi razvili idejo NOVUMA kot pozivitete (kar je novo, je pozitivno). Ugotovili so
usodno posledico modernega, tj. relativnost (moderno ne traja). Znotraj tega
francoskega razmišljanja se je v Evropo preneslo naslednje stališče: inovacija je že
kot taka kulturna vrednota, je estetska odlika pour excellance. V romantiki postane
novo nekaj, kar je najbolj bistveno. Tu se zahteva po spremembi še posebej
izpostavi. Na evropsko razumevanje modernosti je močno vplival Baudelaire. Ta
izpostavi estetiko modernosti, ki po njegovih prepričanjih vsebuje: uporništvo,
anarhijo, apokaliptičnost in aristokratsko samoizključitev. To razumevanje je bilo
pomembno za nastanek modernističnega romana po 1910. Pri nas se je
modernistični roman začel načrtno uveljavljati po 1950, vendar se je že v 80 letih, ko

9

se je modernizem utrdil, pojavila zadrega, saj so poleg modernističnih začela
nastajati tudi postmodernistična dela. Med njima je bilo potrebno ločevati.
MODERNIZEM ni moderno, je periodizacijska oznaka, ki predpostavlja specifično
koncepcijo resnice. Obsega lit. smeri po 1910, ki zajemajo posamezne ustvarjalce ali
literaturo,

nastalo

v

skupinskih

gibanjih

(avantgarde:

futurizem,

dadaizem,

ekspresionizem, nadrealizem), hkrati pa modernizem upošteva tudi sklenjene lit.
tokove, npr. absurdno gledališče, novi roman in konkretno poezijo. Oznaka
modernizem se uporablja za identificiranje novih in različnih potez v subjektu, formah,
konceptih in stilih umetnosti.
Drugačno od realističnega koncepta je: modernizem je značilno ukvarjanje z jezikom
(s samim pisanjem), zavrne 'pogodbo' med avtorjem in bralcem (dogovor, da bo
bralec iz besedila vse sam izvedel in da bo voden – v modernizmu tega ni več).
Namesto

realističnega

načela

(umetnost

posnema

življenje)

se

uveljavi

modernistično Wildovo načelo: »Življenje posnema umetnost.« Modernistični romani
se torej ukvarjajo sami s seboj. Ukvarjajo se s pisanjem; sprašujejo se, kako je roman
napisan, kakšen je njegov jezik, so samonanašalni/avtoreferencialni. To pomeni, da
potisne modernistični roman v ozadje zgodbo, v ospredju pa je pripoved.11 V
modernizmu se začnejo vsi tradicionalni elementi rahljati. Etos modernizma se
razjeda.
ZNAČILNOSTI MODERNISTIČNEGA ROMANA:
 Zgodba začne razpadati, kavzalni in kronološki princip sta izbrisana (ni logike,
zgodbe časovno ne moremo umestiti).
 Ker se je zgodba umaknila, jo zapolni tok zavesti (ta je v ospredju): delež govora
se poveča, več je dialogov in monologov (predvsem notranjih), ta posledica
prinese še eno posledico, in sicer da sta v ospredju govor in opis. Čas in prostor
nista več trdna označevalca, nista pa niti več razpoznavna kot prej. Včasih
moramo ugibati, kdaj in kje se zgodba dogaja (npr. Telesni čuvaj se dogaja v
velikem mestu, le enkrat ali dvakrat je omenjena zvezda, po čemer lahko
sklepamo, da gre za Berlin).

Pripoved je prvotno besedilno zaporedje dogodkov, njihova literarna ubeseditev oz. način
razporejanja in prepletanja motivov, prizorov, dogodkov v določenem pripovednem besedilu, zgodba
pa je iz pripovedi preurejeni konstrukt.

11
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 Dogodki niso več odločilne prelomnice v življenju junakov, prevladujejo trajna oz.
prevladujoča stanja kot bistvene značilnosti njihovih eksistenc.
 Subjektivizacija pripovedi.
 Literarni junak/oseba je lahko zreducirana, in sicer:
– na zunanjost (opazuje se ga kot objekt – nekdo, ki nima lastne volje, mečejo
ga različne silnice),
– na notranjost (junak je zreduciran na tok zavesti).
Takšna identiteta je zelo vprašljiva, junaki so si podobni.
 Spremeni se tudi pripovednost; ni več vsevednega pripovedovalca ali v besedilu
ekspliciranega pripovedovalca, ki bi samozavestno pripovedoval zgodbo,
nadomesti ga personalni/nevtralni/tretjeosebni pripovedovalec.
 Perspektiva: večkrat bralec ne more ugotoviti, kako je s pojavi (lahko 1 ali več),
perspektiva se pomika iz ene optike v drugo, tako da se lit. oseba predstavlja zelo
neosebno kot po principu gluhe filmske predstave. V takem romanu je drugačna
tudi vloga jezika: izgublja se referencialna vloga jezika, umika se po principu
poetične funkcije jezika, to vpliva na naslednje skladenjske značilnosti jezika:
– opuščanje ločil
– zaznamovan besedni red
– nizanja fragmentov
Tako nizanje nepovezanih elementov obrača pozornost na psihološki aspekt. Dušan
Pirjevec je razlagal razliko med tradicionalnim in modernim romanom, pri čemer se je
naslonil na teorijo recepcije. Zdelo se mu je, da se razlikuje občutje bralca. Če bralec
bere tradicionalni roman, se počuti varnega, pripovedovalec mu obljubi, da ga bo o
vsem poučil. Tradic. roman vodi bralca po zgodbi, nenehno ga usmerja, tudi ker je
usoda junaka znana skozi njegova dejanja, čustva, misli, dogodivščine, pri
modernem romanu pa je to drugače. Ta zahteva počasnejše branje. Tudi
postmodernistični roman ima značilnosti modernega.12 Postmodernistični roman je
podoben učbeniku, citira, kar je le površinsko, globinsko pa glede na položaj
metafizične resnice. METAFIZIČNA

RESNICA

– v obeh se resničnost ne prikazuje v

okvirih trdno zarisane metafizične resnice, ki določa, kaj je resnično in kaj ne, kaj je
moralno in kaj ne. Modernistom ostaja zavest. Metafizični nihilizem je v
postmodernizmu

12

radikaliziran

do

skrajnega

skepticizma,

O postmodernizmu govori Tomo Virk v delu Strah pred naivnostjo.
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in

to

zato,

ker

postmodernizem dvomi celo v resničnost samega subjekta in njegovega orodja
jezika.
Postmodernizem se od modernizma razlikuje v tem, da se vrne k fabuli. John Barth je
bolj kot teoretik postmodernizma teoretik metafikcije. Pravi, da postmodernizem
oponaša literarno vrsto romana. Globinska značilnost postmodernističnega romana je
ta, da dela ne moremo vrednotiti formalno, ampak z duhovnozgodovinsko metodo
(primer Maje Novak).
Položaj metafizične resnice v modernističnem in postmodernističnem romanu:
– Za oba je značilen velik skepticizem do vrednot, resnice, ki jih vedno izseva
metafizični nihilizem. Medtem ko je v modernem resničnost še prisotna v sami
zavesti, je v postmodernističnem romanu to že popolnoma drugače. Zavest o
metafizični resnici je skrajni skepticizem. Ta se kaže v dvomu (postmodernistični
roman ne dvomi samo v svoj subjekt – v njegovo resničnost, ampak tudi v njegovo
orodje – jezik). To pomeni, da nas postmodernistični roman vodi stran od neposredne
odslikave subjekta, misli, asociacij … in nas vodi k umetelnemu svetu same
literature. Za postmodernizem je značilno drugačno razumevanje literature.
Modernizem ceni v njem izvirnost/novost v literaturi, postmodernizem pa razume
literaturo kot dialog literature z literaturo – kot skupek različnih besedil.
Postmodernistični roman je medbesedilna mreža, stkana iz elitnih in trivialnih besedil,
in sicer tako, da nenehno samonanašalno/avtoreferencialno opozarja na lastne
postopke.
Za postmoder. roman sta značilna dva postopka:
– metafikcija (v literaturi je prisotna že od samega začetka literature) in
– medbesedilnost
Postmodernistična metafikcija vzpostavlja dvom o resničnosti sveta zunaj besedila.
Posledica tega je, da hoče prikazati literaturo kot resničnostno od zunajliterarnega
življenja. Če tako izenači znotraj- in zunajliterarno resničnost, ne vemo več, kaj je
resnično in kaj ne (glavno pri metafikciji). Nenehno lahko prehajamo iz enega v drugi
svet, a se tega ne zavedamo.
Postmodernistična

se

medbesedilnost

loči

po

tem,

da

je

samonanašalna/avtoreferencialna – to pomeni, da jo označuje zavest o sami sebi, o
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svoji konvenciji in svojem žanru. Postmodernistična medbesedilnost počne to z
nenehnimi komentarji, citati, parodijami, aluzijami, montažami, variacijami. Kako?
Postmodernizem vzpostavlja poseben odnos do osnove – predloge, in sicer humorno
ironično razdaljo (na vse se gleda zviška).
Pri nas je predstavnike postmodernističnega romana težje določiti, ker imamo malo
besedil, predstavniki pa so:
– Andrej Blatnik: Plemenice in solze,
– Dimitrij Rupel: Puške in čaj ob štirih,
– Goran Gluvić: Vrata skozi.
Pomembna sta tudi sledeča pojma:
NOVI

ROMAN

– v slovenski publicistiki se je termin uporabljal že v 70 letih, dosledno

pa ga je uporabljala le Helga Glušič. Na primeru Triptiha Agate Schwarzkobler so
začeli razmišljati, če je ta roman novi roman, kasneje ga niso več tako označevali.
Izraz novi roman se je uporabljal v Franciji po letu 1950.
AVANTGARDNI

ROMAN

– v 70 in 80 letih se je izraz moderno zelo redko uporabljal,

literarna zgodovina je takšna dela označila kot avantgarda, ne pa modernizem.

Vladimir Bartol: ALAMUT (1938)
Alamut je veljal nekaj časa kot prvi moderni in sodobni roman. Zakaj to danes več ni
res? Sodobni roman se pojavi šele po drugi svetovni vojni, Alamut pa je nastal leta
1938. Moderno pa je širši izraz. Ne moremo ga obravnavati kot prvi moderni roman,
ker je stilno še zelo klasičen (realistična tehnika, celotna formalna struktura je zelo
klasična). Danes ga označujemo kot predhodnika modernega romana.

ALAMUT S STALIŠČA RECEPCIJE
Če primerjamo recepcijo drugih romanov, je Alamut doživel zelo veliko odzivov (kot
npr. Zupanovi in Kocbekovi), v bistvu je doživel največ odziva na Slovenskem. Zakaj?
Trenutno je v svetu najbolj brano Bartolovo delo. Njegov roman je hkrati tudi literarna
uspešnica. Kaj pomeni uspešnica? Delo je izšlo leta 1938. Takrat je bil odziv
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povprečen. Bralci so ga zelo dobro sprejeli. Vendar pa je Alamut postal uspešnica
zaradi laži. Kako se je to zgodilo? Na neki francoski oddaji je nek urednik govoril o
neki knjigi (pri knjigi je zelo pomembna njena medijska uspešnost). Nato je v enem
stavku povedal, da bo kmalu izšla neka nova knjiga, ki govori o terorizmu in islamu.
Kasneje so jo predstavljali kot negativno (da je bila v Sloveniji prepovedana). V
današnjem svetu najbolj deluje negativna reklama (bolj želeno je tisto, kar je
prepovedano). Takoj ko je Alamut izšel, je bil razprodan. Takoj po francoskem
prevodu so ga prevedli tudi v španščino (V Španiji je bil razprodan celo v ponatisu.).
Preveden je bil tudi v več eksotičnih jezikov.
PRAVI RAZLOGI ZA USPEŠNICO
Francozi so izkoristili tudi politično situacijo. Gre za terorizem, kar je zelo enoznačno
branje Alamuta. Doživel je kar nekaj ponatisov:
1) drugi ponatis je bil 1958 v Trstu (tu je avtor živel), kjer so mu posvetili zelo veliko
pozornosti,
2) 1988 postane v Franciji uspešnica,
3) njegova popularnost pa naraste po 11. 9. 2001 (napad na Dvojčke v ZDA).
Ni res, da je bila knjiga prezrta in prepovedana.

LETO 1938
Takrat je bil avtor z odzivi bralcev zelo zadovoljen. Kritika je knjigo uspešno sprejela.
Očitno odklonilna je bila le ena kritika (izpostavila je očitke), ki je v romanu kritizirala
amoralni

individualizem

(Hasan),

zato

je

roman

označila

kot

brezbrižno

problematičnega, kateremu manjka etični temelj. Najbolj pohvalno oceno/kritiko je
zapisal Taras Kermauner, in sicer 1974 v knjigi Bartolovih novel z naslovom Demonin
eros. Tu je Kermauner objavil obsežno razpravo o tem, koliko je vreden opus Bartola
(označil ga je kot zelo kvalitetnega), zanj se je zavzel na novo.
Leta 1988 je bil zopet velik bum, kritike so bile vse pozitivne, v Sloveniji so povzročile
pravo Bartolovo renesanso. Slovenci so se začeli spraševati, ali je njegov opus dovolj
raziskan.
Leta 1991 je bil simpozij na temo Bartola, izšel je zbornik z naslovom Pogledi na
Bartola.
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ZAKAJ SO BILE KRITIKE NEGATIVNE?
1938 sta bili v Sloveniji uveljavljeni dve smeri v prozi:
1) simbolizem cankarjanskega tipa (posnemovalci Cankarjevega sloga, proze,
najpopularnejši je bil Ludvig Mrzel),
2)

socialni realizem (najbolj zastopana smer), čigar predstavniki so bili Miško

Kranjec, Prežihov Voranc, Anton Ingolič, Ciril Kosmač.
Socialni realizem vzpostavi malega človeka, ki se spopada z okoljem, Bartol pa je
pisal o popolnoma drugi stvari.
ZAKAJ JE POSTAL ALAMUT TAKA USPEŠNICA?

Alamut ni najuspešnejša literarna kvaliteta. Paternu navaja za to sledeče vzroke:
– politični aktualizem (roman ima temo, ki je politično aktualna),
– literarni hedonizem (Navaja k hedonističnem, neproblematičnem razumevanju
sveta, kamor je sedaj usmerjena civilizacija, hedonističen pa je tudi stil – pri
prevodu ni bilo težav, saj je zgodba eksotična, razumljiva, še posebej, če se
bralci nočejo ukvarjati s filozofsko dimenzijo (npr. Hasanov govor). Kundera je
preveč vzpostavil ljubezensko zgodbo. Pri Bartolu se je filozofska dimenzija
velikokrat rezala. Bila je odsotna, zanemarili so jo.).

LITERARNOZGODOVINSKE OKOLIŠČINE ALAMUTA
Študija: Alojzija Zupan Sosič: Alamut – Ob zgodbi in pripovedi (članek iz JiS, 2004)
Pomembno je, kje je Bartol dobil idejo. Zgodba se dogaja okrog leta 1100 v Perziji.
Josip Vidmar je bil Bartolov prijatelj, ki se je v Parizu srečal s potopisom Marca Pola Il
milione (iz 13. stoletja). Sam Bartol je večkrat poudaril, da so nanj vplivali tudi drugi
viri. Glavni junaki v romanu so izmailci, manjša skupina pa so asasini. Bartolov
namen ni bil očrniti drugo versko skupino. Povedal je, da ga moramo brati kot splet
zgodovinskega, filozofskega, psihološkega … romana.
Pomembno je vedeti tudi o stereotipih Evropejca o orientalcu, Arabcu. Muslimani so
danes označeni kot teroristi.
E. Said: Orientalizem (Said je najbolj citiran avtor orientalizma), 1966 je bil ta prevod
narejen.
Kako so Angleži opisovali orientalce? Angleži so bili največji kolonisti Indije.
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POVEZANOST ISLAMSKE VERE S KATOLIŠKO

ISLAM
IV. Starozavezni izvor krščanstva in islama
ADAM
NOE (potomec)
SEM (sin) *semit = Semov potomec
Agora (ljubica)

+

ABRAHAM (potomec) + Sara

(2. Abrahamova žena)

(1. Abrahamova žena)

Izmael

Izak

muslimani (Meka)

hebrejci (Palestina)

politeizem

monoteizem

V. Razkol v islamu
ISLAM
suniti

šiiti

(tradicionalisti – večina)

(manjšina)

izmailci

asasini
a) tisti, ki jedo hašiš (hašašini)
b) varuhi, čuvaji
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V islamu se prehod iz politeizma v monoteizem uveljavi v 5. st. n. št., takoj zatem se
v islamu pojavi razcep, ki je še vedno aktualen.
'Suniti' – (-suna-  ustno izročilo islamskih prerokov) verjamejo v Koran in v suno.
'Šiiti' pa prisegajo le na Koran, upoštevajo le pisano besedo.
Manjši razkoraki so tudi med izmailci in šiiti, najmanjša skupina v islamu pa so
asasini (ti se pojavijo v romanu). Zgodovina asasinov je bila potvorjena. Menili so, da
so to tisti, ki zmagajo, upravljajo, povsod se kaže nestrpnost šiitov do asasinov (še
posebej do teh).
'Asasin' – angl. 1. napadalec, 2. morilec, nekdo, ki nam hoče nekaj storiti. Beseda
'asasin' je prišla v evropske jezike v 13. st. s potopisom Marca Pola. Ta potopis
pomeni evropsko predstavljanje arabske države. Ni nastal na podlagi lastnih
izkušenj, temveč na podlagi tega, kar so Polu povedali drugi (to je tudi zapisal). Tako
je zapisal tudi zgodovino asasinov. Polo ni bil nikoli med njimi, veliko pa je pisal o
Hasanu. Ta je bil resnična zgodovinska osebnost (v romanu je označen kot Starec iz
gore), vodja asasinov. Vendar pa ni nujno, da je tako tudi bilo, kot je napisal. Asasini
so se skrivali na utrjenih gorah. Kot manjšina so se morali skrivati, izurili so se za
napade. Marco Polo je slišal, kako mlade fante zaslepljujejo s hašišem. Vprašanje pa
je, če je bilo to tudi res.
Izraz 'asasin' je Evropa takoj povezala s tem, da gre za napadalno osebo. Tako je
nastala terminologija hašašin. Asasini so živeli zelo asketsko, nekateri so bili vzor
kasnejšim meniškim rodovom. Evropejci so pozabili, da gre za arabsko terminologijo,
arabsko pa pomeni izraz 'varuh' in 'čuvaj', čuvali so se pred napadi, vojaško so se
urili. Tako se je napačna predstava ohranila do danes. Danes pa se ta predstava še
utrjuje, kar pa ni prav, saj je vprašanje, kdo je danes terorist, kdo je najprej kam prišel
(Amerikanci v Irak ali obratno). Dejstvo je, da je danes že nujno delovati nasilno, saj
druge možnosti ni, da bi se bogatašem uprli (velike socialne razlike).
V romanu so osebe razporejene zelo hierarhično. Najnižje na lestvici so bili 'novinci'.
Drugi na lestvici so bili 'fedaii'. Tretji so bili 'daii', najvišje pa 'vodje'.
Po čem je Bartol to izpeljal? Naslonil se je na grško klasično filozofijo. Napredovanje
fantov je bilo razloženo zelo racionalno. Zgledoval se je po Platonovem simpoziju.
Platon ga je zasnoval kot spoznavanje skozi umevanje o ljubezni:
1. faza so po Platonu vsi mladi ljudje, ki čutijo potrebo po lepih telesih (zaljubijo se v
tiste, ki so telesno lepi),
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2. faza se zgodi, ko človek malo doraste in ko opazi, da zunanja lepota ni več tako
pomembna – izbirajo si duhovno lepoto (poudarja sublimacijo),
3. faza pomeni že višjo stopnjo spoznavanja ljubezni, gre za ljubezen do miselnega
sveta, ne zaljubijo se več le v človeka, ne rabi več »materije«,
4. faza je najvišja, pomeni ljubezen do praoblike ljubezni, gre za najbolj poglobljeno
fazo.
Podobno se dogaja tudi pri mladih fantih v romanu. Za sprejem na Alamut so morali
biti nedolžni, in sicer zato, da jih je prva izkušnja še bolj gnala.
Platon meni, da je ženska medij spoznavanja moškega – moški lahko spoznava in
dozori le preko ženske. Nekdo, ki je to že spoznal, ni več »prazen list«. Najlažje je
manipulirati z nekom, ki ničesar ne ve. Vse to predstavlja Hasanov načrt.
Hasanovo spoznanje o ljubezni
Dejal je, da ljubezensko razočaranje okleni srce, kar je tudi sam doživel. Ljubezen je
neindividualistično čustvo – vedno sta potrebna dva. Nekdo, ki hoče biti popolnoma
individualističen, trden, ne sme tvegati, da bi ga nekdo v napačnem trenutku podrl,
ljubezni se mora odpovedati. Ta bo ljubezen zanemaril in bo gradil lasten
individualizem, ki bo trden in nepremagljiv. To je filozofsko-religiozna pot. Ti dve poti
sta med seboj tesno povezani.
Pri prvi izdaji so Alamutu očitali:
1. moralni relativizem
Avtor se ni opredelil do tega, kaj je prav in kaj ne.
2. naivni hedonizem in satanistična filozofija smrti
Hasan sam opredeli svoj načrt kot peklenski. Kako je sploh lahko izpeljal svoj načrt?
Kako mu je uspelo? Zelo pomembna vstopnica v njihov svet je RAJ. Ta se v ničimer
ne sklada z islamsko podobo raja. V islamu je raj organiziran drugače. Tu tečeta
mleko in VINO. V življenju je prepovedano pitje alkoholnih pijač. Nudi pa jim še tisto,
kar je ideal vsakega moškega – nedolžna, a zelo pametna ženska. V raju ga čakajo
hurije. Te po odnosu z moškim postanejo zopet device, kar se ponavlja. To pomeni,
da je ženska vedno izkušena in nedolžna. Hasan si pomaga z mamilom. Hurije so
bile vzgajane le za to, da bodo ugajale moškim, razvijale pa so se tudi intelektualno
(pisale so pesmi …).
Za razumevanje Hasanove filozofije je pomemben moto, ki stoji takoj na začetku
romana: »Nič ni resnično, vse je dovoljeno.« Zaradi tega napisa je bil Bartol obsojen,
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da je napisal nihilistično delo. Očitali so mu, da z romanom vzpodbuja fašizem. Dela
se je javno odrekel, češ da ga ni napisal. Ustrašil se je namreč, da bi ga politično
preganjali. Rekel je, naj roman berejo le kot zgodovinski roman, v čimer je prišel v
nasprotje s samim sabo. Leta 1938 je namreč rekel, naj ga berejo večplastno.
Zanikal je, da je bil v zvezi z Nietzschejem, drugi pa so mu očitali, da se ga je oklenil.
Bartol je bil prvi prevajalec Nietzscheja. V Trstu (rojstni kraj) je objavil prevod knjige
Tako je govoril Zaratustra. Včasih je bilo prevajanje Nietzscheja politično nevarno.
Bartol je menil, da je Alamut tako kvaliteten kot Goethejev Faust in kot
Shakespearjeve drame, kar pa zdaleč ne drži. Njegova trditev, da bo postal njegov
roman čez 50 let zelo znan, pa se je uresničila.
Hasanovo filozofijo ne moremo razlagati le z izmailsko filozofijo, ker je prevajal
Nietzscheja, poznal pa je tudi Dostojevskega. Slednji je napisal, da če boga ni, je vse
dovoljeno. To je na Bartola zelo močno vplivalo. Njegovo filozofijo bi lahko opravičili z
nihilizmom – skupno ime za novoveški skepticizem, ateizem, moralizem in
amoralizem, ki so proti koncu 18. st. začeli dobivati ime nihilizem. Gre za umevanje
sveta, ki se je začelo oblikovati konec 18. stoletja iz skepticizma in moralizma. Bartol
se je nadčloveku najbolj približal s Hasanom. V 1. skupini so nevedneži, ki so idealni
za manipulacijo, 2. skupina so večvedneži, vsevedneži, 2. s 1. manipulirajo.
Nevedneži si želijo biti manipulirani, želijo si pravljic (po Hasanu), važno je, da jih
nekdo uspava, ni pa važno, če je to tudi resnično. Bistven pogoj za vzpostavitev
nadčloveka je volja do moči. To Hasan ima. Pravi, da dela človeški eksperiment.
Janko Kos trdi, da je roman primer pasivnega nihilizma. To pomeni, da volja do moči
še ne pomeni neke vrednote, pač pa vztraja Hasan pri dokončnosti skepse in
amoralične svobodnosti. Delno je nihilizem uvedel že Cankar s Kantorjem v Kralju na
Betajnovi, a tam ni tako skrajen. Kantor se sprašuje, ali bo vzdržal, da ga bo družina
zavrgla, prijavi se sam, pri Bartolu pa je stvar drugačna. Pri Nietzscheju nima
nadčlovek nobenih opor. Skrajni skepticizem je protijunak, ki je moralen (Cankar), pri
Alamutu pa tega ni, zato je bolj nihilističen.
Kako se nihilistična filozofija izraža?
Hasan govori zelo perfidno.13
HASAN IBN SABA – odlomek iz govora (dobili smo list, na katerem je odlomek iz Alamuta)

13

zvijačno, hinavsko
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PSIHOLOŠKA POT
Glavne osebe so nenavadne, podpira jih določen filozofski pojem – sofizem.14 Gre za
filozofsko formalno pravilno izpeljano izhodišče, tezo, vendar pa je v svojem jedru
nepravilno oz. namerno odstopa od nekih norm. Hasan npr. pravi, da je popolnoma
prav, če zavajamo ljudi, ker si ti ljudje želijo predstavo idealne resničnosti – ni napak,
a je v jedru izkrivljeno, namerno je napačno, ker se lahko tako z določeno množico
manipulira.
V čem so ti liki nenavadni? Kaj razločuje Hasana od tipičnega slovenskega junaka?
Hasan ni človek, ki le hrepeni, glede na socialni status se junaki Bartolovega romana
popolnoma razlikujejo od povprečja. Prej smo imeli malega človeka (socialni
realizem). Po psihološki poti se ti junaki razlikujejo po značaju. So nenavadni,
avtoritativni, s potezami satanistične filozofije z veliko mero vednosti (situacije
obvladajo).15
Kako je mogoče, da je te osebe oblikoval ravno Bartol?
Literarna kritika mu je očitala psihologiziranje. To pomeni, da mu je očitala vnašanje
psihoanalize, predvsem psihoterapije. Bartol se je s psihoanalizo strokovno ukvarjal.
Med študijem v Sorboni je poslušal predavanja iz psihoanalize. Študiral je psihologijo
in psihiatrijo. Sam je celo hotel izkušnje praktično preveriti. Hipnotiziral je neko dekle,
ki se potem iz psihoze ni moglo zbuditi, zato je imel probleme, preganjali so ga tudi
pravno. Izkušnje, ki so nastale s tem poskusom, so se literarno oblikovane v romanu
Čudež na vasi. V tem romanu je ta poskus zelo natančno predstavil s psihologizacijo.
Za proučevanje literarnih oseb je imel skozi psihoanalitične naočnike dovolj znanja,
zato se je tej poti dovolj posvetil. Hasan ni zrasel iz ničle, kot osebnost ima
predhodnika v različnih kratkih prozah, novelah. Tako je tudi za Hasana napisal, da
ima več predhodnikov. To sta Simon Krassowitz in Robert Nigris. Krassowitz je
poljski priimek, Nigris pa tudi ne deluje ravno slovensko. Že s tem je označil, da gre
za ljudi, ki so bodisi živeli v Sloveniji in šli po svetu bodisi so prebivalci drugih
narodov. Toliko svetovljanstva ne premorejo nobeni drugi junaki, razen Jančarjevi.
Vsi so intelektualci. Za lit. junake v Alamutu je značilno platonistično razumevanje
navidezna resnica, namerno zavajajoča trditev
Skupine ljudi po Hasanu: 1) nevedneži, ki so srečni, če živijo v svetu laži in prevar (teh je največ), 2)
tisti, ki jim je vera v Koran in islam omajana, 3) tisti, ki spoznajo, da so vse vere podobne (pravilne in
nepravilne), 4) tisti, ki zanikajo vse nauke in izročila, so najmočnejši in najbolj hrabri, pod sabo nimajo
trdnih tal niti sleherne opore.

14
15

20

sveta (pri tem so mišljene ženske junakinje). Bartol jih je predstavil z dejstvom, da
lahko moški spoznava le preko ženske.16

SLABE STRANI ROMANA
– V romanu peša skrb za pripoved. To pomanjkljivost bi lahko opazili v tem, da
ponavlja besede.
– Za uspešnice je značilna odsotnost osebnega sloga. V Alamutu ni nič takšnega,
kar bi rekli, da je tipično Bartolovo (ne v pripovedni ne v tematski zbranosti). Ima pa
zanimivo tematiko.
Roland Barthes se ukvarja z zadovoljstvom v besedilu, z besedilom skozi recepcijsko
tehniko. Pravi, da lahko uživamo na dva načina:
1) prepoznamo nekaj znanega – spoznali smo nekaj, kar že poznamo (obrazec,
užitek ob znanem),
2) uživamo pa lahko tudi ob stiku z neznanim, novim, izvirnim.
Pri Alamutu uživamo na prvi način. Alamut nas bo dolgočasil na drugi način, na prvi
pa nam bo všeč (srednješolci so npr. trdili, da jim je knjiga všeč zaradi teme).
– Očitali so mu tudi monotonost, redundanco in trivialnost.
 Sam je dejal, da je zanj značilen komentatorski oz. esejistični stil pripovedi.
– Za roman je značilna delna

trivializacija. Ta je obsegla vse tri ubeseditvene

načine:
– opise,
– pripoved in
– govor (trivializacija govora se kaže pri vseh osebah, razen pri vodjih, ker
govorijo filozofsko).
Ženske govorijo o lepotičenju, plesu, pouku …, govor je zelo redundanten,
banalne teme so predstavljene zelo banalno.
! Drugače je pri L. Kovačiču, F. Lipušu in M. Proustu !

16

Bartol predstavi to razumevanje v romanu na strani 233.
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– Najbolj trivialni so opisi literarnih oseb. Sulejman in Halima sta na začetku opisana
zelo podobno, po isti shemi. Gre za zrcalno ponovitev z rahlimi popravki. (Avtor si je
najprej naredil shemo, nato pa jo je ponavljal.)
– Motijo nas tudi podobni oz. isti junaki. Oba sta lepa in primerjana s cipreso, kar
pove, da iskanje metafor ni bila njegova pozitivna lastnost.
– Moške in ženske vloge in osebe so tudi ostro tipizirane, prilagojene vlogam; ene so
izrazito pozitivne, druge pa izrazito negativne (črno-bela tipizacija).
– Za osebe je značilna statična karakterizacija, ki izhaja iz statične imaginacije.
Imaginacija pomeni, da je predstavljena le ena značajska lastnost ali tiste, ki se ne
potrjujejo z dejanji. Npr. Bartol pove, da je neka oseba pametna, vendar tega v
romanu ne izkoristi (Neka oseba ima visoko čelo, kar naj bi pomenilo, da je oseba
pametna, a se to v njegovem ravnanju ne kaže.).
– Ostro so tipizirane predvsem moške in ženske vloge; ženske so kot ljubice lepe in
ljubke, moški kot borci lepi in pogumni. Pogovori obeh se vrtijo na enak način, vsaj
malo bi se v tem smislu morali razlikovati.
– Najbolj so mu očitali klišejskost in shematičnost, njegova pozitivna točka pa niso niti
čustvene scene, njegov diapazon. Kadar je neko stvar hotel poudariti, je uporabil
veliko patetike (npr. ko je Hasan vedel, da bo usmrtil sina).
Apama pravi za Hasana: »Strašen in dober človek je to.« Sprašujemo se, v čem je
dober. Ibn Tahirja je zbral za duhovnega sina zaradi ideje, ne pa zato, ker naj bi ga
imel rad. Tu ni nobene ambivalence.17 On je samo strašen. Najmanj klišejski so
dialogi – moški (vodje) se lotevajo višjih tem z izbranimi besedami, ženske govorijo o
banalnih temah (kaže se intelektualna moč in višja stopnja izobrazbe).
– Naivna ideologizacija (opis deklet v haremu) – dekleta naj bi se imela rada, čeprav
se vidi, da gre za površno čustvovanje in tekmovanje. Ni pravih prijateljskih
odnosov.
– Slab je tudi v poimenovanju čustvenih razmerij – uporablja superlative
(najmogočnejši, najljubša …), primernike, opisna poimenovanja, pretirano uporablja
pomanjševalnice. Predstava rajskega sveta je preveč sentimentalna, posladkana. S
trivialnostjo zagotovo ni hotel sporočiti ničesar, gre za sheme, ki se ponavljajo.
– Kratka proza je vedno kvalitetnejša, pri Alamutu pa se zdi, kot da mu je zmanjkalo
časa, da bi ga izpilil. Je pa res, da je za tisti čas napisal zelo napeto zgodbo.

17

hkratno uveljavljanje obeh protislovnih čustev
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– Pri Alamutu je dobra tematska svežina (nekaj novega v sln. lit.) in zgodbena
spretnost (napetost, zgodbena koherentnost).
Alamut je označen kot predhodnik sodobnega slovenskega romana.
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Zakaj Alamut ni sodobni slovenski roman?
Filozofsko je zelo odprt, moderen, na pripovedni plati pa je zelo tradicionalen. Za
tovrstno oznako moramo imeti pripovedno in vsebinsko netradicionalen roman.
Za predhodnika sodobnega sln. romana lahko štejemo tudi Ivana Cankarja, vendar
ne z vsemi romani, ampak s tistimi, ki prekinjajo linearno pripoved: Nina, Milan in
Milena, Hiša Marije Pomočnice, Gospa Judit, Novo življenje. Ti romani so tudi
vsebinsko sodobni, saj odpirajo tematiko nihilizma. Sem spada tudi roman Izidorja
Cankarja S poti.
Po vojni je Helga Glušič kot prvi sodobni slovenski roman opredelila roman Cirila
Kosmača Balada o trobenti in oblaku, kar pa ne more biti resnično, ker je ideološko
zelo ozko začrtan. Sodobni sln. roman ideološko ne sme biti opredeljen. Balada je
formalno sodoben, vsebinsko pa še zelo tradicionalen roman. Po 2. sv. vojni se kar
nekaj časa ni pojavil nobeden sodobni sln. roman, saj je bila v veljavi še vedno
poetika malega človeka (socialni realizem), v kateri je težko najti sodobni roman,
lahko ga bomo našli le med kandidati, ki so se izognili ideološkosti.
Za oznako sodobni slovenski roman je več kandidatov:
– V. Zupan: Potovanje na konec pomladi, 1940
– Z. Simčič: Človek na obeh straneh stene, 1957
– D. Smole: Črni dnevi in beli dan, 1958
Lahko bi rekli, da je bil prvi Zupanov roman, ker je bil prej napisan, vendar ni prvi, ker
je bil v predalu in je izšel šele čez 30 let. Tudi Simčičev roman ni bil prvi, ker je bil
najprej objavljen v Argentini, v Sloveniji ni bil znan, sem ga ni nobeden prinesel, da bi
lahko vplival na literarno življenje. Pri nas je bil ponatisnjen šele leta 1991, takrat smo
ga šele spoznali. Prvi je torej Smoletov roman. Smole je bil najprej znan kot dramatik,
šele kasneje pa se je uveljavil tudi kot kvaliteten pisec proznih besedil.
Skupne značilnosti vseh treh romanov so:
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– V vseh nastopa zelo podoben literarni junak, ki je intelektualec, mlad moški, ki
je v sebi razklan, ambivalenten, zanj je značilna bivanjska, eksistencialna
tesnoba.
– Vsi so umetniki,18 vsi imajo problematičen odnos z ženskami, zaznamujejo
podobna čustvena stanja.
– Vsi so tudi tujci svetu in samemu sebi. Ta tema tujstva je v vseh treh zelo
dobro izpeljana.

Dominik Smole: ČRNI DNEVI IN BELI DAN
Junaki si postavljajo banalna vprašanja. Glavni junak je neimenovan slikar, sprašuje
se, zakaj ne more zamenjati gostilne. Na kosilo hodi namreč v eno in isto gostilno, ki
pa se je naveliča in jo hoče zamenjati. S podobnim vprašanjem se ubada tudi Maruša
rdečelaska. Želi si priti točno v službo, a ji nikoli ne uspe. Nenehno zamuja, je živčna,
problema ne more rešiti.
Zakaj si junak ne more izpolniti hrepenenja?
Ljubljana (kraj dogajanja) je prikazana kot siva, mrzla, junak si želi iti vsaj enkrat na
sprehod ven iz tega mesta na izlet.
V čem je problem statičnosti? Zakaj ne morejo rešiti banalnih problemov?
Kaže se tesnoba in nelagodje grotesknega sveta umetnosti. Maruša rdečelaska
(slikarjeva ljubica) je igralka, gibata se v grotesknem svetu, nikjer ne vidita smisla.
Slikar razmišlja o svoji umetnosti, je netalentiran, zato je lahko le učitelj risanja. Pri
tem pa je živčen, saj mu otroci uničujejo talent in mu jemljejo čas. A ko pride domov
in ima čas, ne nariše ničesar. O svoji umetnosti razmišlja slikar takole (str. 28): »To ni
vse skupaj nič.« (nima roke in nima česa slikati) Ta svet je popolnoma drugačen od
cankarjanskega, čeprav je tudi tam prisotno hrepenenje. Drugačen je cilj hrepenenja.
Tu so neka banalna dejstva, življenje jim ničesar ne osmišlja. Cankarjevi junaki pa
imajo umetnost, vanjo zaupajo. Ta lit. smer pravi tako: »V svetu ni nobene vrednote,
če pa so, jih nikakor ne moremo prepoznati.« (nimamo aparata za to) Pojavi se
tavanje v krogu in brezizhoden položaj, kar je bistvo literarnega eksistencializma.
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Razen pri Simčiču.
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SLOVENSKI LITERARNI EKSISTENCIALIZEM (ne filozofski!) se delno loči od
francoskega. V obeh se pojavita dva aspekta:
1) Breizhodni – nihilistični aspekt. V Franciji je tipični primer tega Potovanje na
konec noči (avtor Louis-Ferdinand Céline), tudi Gnus (avtor Sartre). Med ta
aspekt spada le en slovenski avtor, to je Peter Božič.
2) Angažirani – perspektivni aspekt. V slovenski literaturi se je uveljavil ta. Sem
spadajo V. Zupan, Z. Simčič, D. Smole, A. Rebula, M. Rožanc, D. Jančar. Zupan
je to pozo vedno zamenjal z vitalizmom, njegov junak se vedno pobere na noge.
Kako se ta eksistencializem kaže v romanu Črni dnevi in beli dan?
Osebe so zelo pasivne, letargične,19 nenehno se dotikajo naslednjih eksistencialnih
tem: smrt, tesnoba, svoboda, odgovornost, neodločnost, krivda, dejanje. Premleva pa
jih isti eksistencialni dvom kot druge francoske junake. Glavna oseba se sprašuje,
kako sprejeti svobodo, vseskozi nerga, kako je omejena, vendar je izgubljena šele
takrat, ko ima počitnice. Takrat ne ve, kaj bi sama s seboj, ker odgovornosti za
svobodo ne prevzame. Težko je namreč sprejeti svobodo, če zanjo ne sprejmeš
odgovornosti. Smole si je pomagal s Sartrovo in Camusovo filozofijo. Prevzel je
neodločnost, dejanja oseb. Neodločna pa je tudi glavna junakinja. Prav tako noče in
ne more razrešiti osnovnih vprašanj, a se odloči za drugačno rešitev – za samomor.
Zakaj roman potem ni brezperspektivna varianta? Ni t. i. pesimistične variante zaradi
dvojnosti v naslovu, ki se tudi proti koncu romana izkristalizira – na koncu se pokaže
možnost izhoda. Na koncu romana je vitalistični prizor. Glavni junak vidi novorojeno
tele, ki se postavi na noge, kar kaže voljo do življenja. To je zadnji prizor, ki spremlja
junaka na poti domov.
Roman so različni literarni zgodovinarji različno interpretirali – ali lahko to rojstvo
razumemo kot preobrazbo v junaku glede na to, da junak ni imel vrednot – konec je
torej odprt. Ne izvemo, kaj se je z junaki zgodilo, pojavi se le bela barva. Ta simbolika
pa ni tako enoplastna. Pomeni lahko dvoje:
– Slovenci jo vežemo večinoma z rojstvom in s prehodnimi obdobji (krst,
obhajilo, poroka),
– vendar pa je bela tudi barva smrti.
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Bela barva ni le pozitivno konotirana. Semantika bele barve skozi slovensko
književnost: v pesmih Josipa Murna, Borisa A. Novaka in drugih pesnikov pomeni
bela barva nek stik z univerzalnostjo in strah pred nepreglednostjo, pred nečim
velikim, kot da se boš v tem izgubil. Še en signal nam nakazuje, da roman ne
moremo brati kot roman z negativnim začetkom in s pozitivnim koncem; čustveno
razpoloženje, dezorientiranost, pasivnost literarnih oseb povezujejo roman s
Cankarjevo poetiko. Pri Smoletovih in Cankarjevih junakih je drugačno hrepenenje.
Cankarjeva poetika se osredotoča predvsem na novoromantična stališča, tu pa
imamo eksistencializem. Ločuje pa ju tudi ironija, ki se izogiba sentimentalnosti in jo
grobo prekinja, pri Smoletu ironija celo prehaja v grotesko. Njegovi mono- in dialogi
so spevni, približujejo se poetični prozi.
Zakaj so literarne osebe takšne, zakaj je takšen njihov svet?
D. Smole razloži to v intervjuju (objavljeno v knjigi Interpretacije).
Ogledali smo si odlomek iz filma Ples v dežju, ki je bil posnet po knjigi Črni dnevi in
beli dan. Film je bil posnet v 60 letih in je bil takrat nekaj posebnega. Spada med t. i.
ČRNI VAL,

ki je bil v svetu zelo pogost, v Sloveniji pa ravno ne, ker nismo imeli toliko

predstavnikov. Svetovni predstavniki tega so relativizirali vrednote. Razlika med
filmom in knjigo je v tem, da ima v filmu glavni junak ime – Peter, v knjigi pa nima
imena, s čimer pokaže na odtujenost, ne moremo ga poklicati, mu kaj izraziti …
Kakšen je odnos med osebama v pogovoru v gostilni? Maruška rdečelaska čuti
globlje, velikokrat izrazi jezo. Pogovarjata se o pijači. Ko se ji junak pridruži, ga takoj
zavoha, da je pil, vendar on tega ne prizna.
Vedno, ko imata spolne stike, jo pokliče, ona pride, po stiku pa jo takoj odslovi z
izgovorom, da ima zanikrno sobo.
Gre za črno-belo tehniko filma. Letni čas je zima, nasprotje pa je prikazano tudi z
barvami (tudi že v naslovu), včasih je slika čisto temna, ker se dogaja ponoči, zvečer,
v poltemi, v megli. Vse je nejasno, tako da dobimo občutek tesnobe.
Odlomek: str. 13
Občutek ob branju: odlomek je napisan zelo estetsko, prevladuje temačno,
nejevoljno vzdušje, glavna oseba ne izraža žalosti, ampak tesnobo (bistveno!). Junak
je zmeden, vržen je namreč v svet brez razpoznavnih vrednot.
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Zelo pomembne so barve. Najprej so temne (Zjutraj, ko se zbudimo, vidimo najprej
le temo, potem počasi odpremo veke, zato se nam počasi odpira svetloba.). Junak se
prebuja počasi, noče se zbuditi, zelo si želi zaspati nazaj, premetava se po postelji.
Ni mu treba ne v šolo ne na delo, ima dan svobode, česar pa se nepreklicno boji. Gre
za odgovornost do svobode. Najtežje se namreč znajde takrat, ko stvari niso
določene – ko ima urnik, ve, da mora vstati, sam se pa ne znajde.
Odlomek: str. 14, 15
Pojavijo se signali tesnobnosti: »[…] strop, ki se je razprostiral tik nad njegovim
čelom.« Junak čuti, da ga soba stiska, soba vzbuja gnus, zato je neestetska (svetilka
je imela ceneno pozlato), pojavi se rumena barva, ki je na omari in ima negativno
konotacijo, junak čuti tesnobo in nelagodje. Vse, kar je v sobi, se na notranjost
junaka projicira. Tesnobo pa mu vzbuja tudi mraz: premetava se in brca po postelji,
ko hoče vstati, ga zebe, opazi pa tudi, da ni copat. Zelo pomembno je počasno
branje, saj se s tem ohrani možnost miselno-analitične operacije bralca. Pomemben
je estetski čut, avtor se zelo trudi vzpostaviti estetsko plat. Na celi strani 13 se
namreč trudi, da bi nam opisal, kako junak počasi odpira oči.
Odlomek: str. 61
Kakšne so podobnosti in razlike prebujanja obeh junakov (junaka in Maruše
rdečelaske)?
Tudi ona ima problem z vstajenjem, hitro zgosti stvari v dve muki: v muko slabega
zraka in v muko žeje. Vendar pa ni problem le v tem, da soba ni prezračena, ona
hoče stvar prekonkretizirati. Sprašuje se namreč, zakaj se tako počuti. Uporablja
izraze, ki jih v prejšnjem odlomku ni. Na strani 61 je glavno razpoloženje gnus (prej
tesnoba), eno osrednjih razpoloženj eksistencializma, gnus zaradi brezizhodnosti.
Ogabno ji je celo dihanje. Tu oseba znatno več poimenuje, prej pa je junak veliko
izpuščal. Več je tudi prilastkov, ki poskušajo natančneje opredeliti neko razpoloženje.
Oseba sama sebi laže, da je preveč spila, stvari konkretizira.
Odlomek: str. 62
Junakinja pomisli na smrt, edina pa se življenja na koncu tudi resnično reši. Že tu se
sprašuje, če bo na koncu naredila samomor. Junak na to ne pomisli. Operira z izrazi,
kot so žeja, on pa o življenju razmišlja bolj splošno, stvari ne zna tako poimenovati
kot Maruša, ki pa tudi izraža večjo paleto čustev, on bolj manj, pa še ta čustva so pri
njem negativna: jeza, otopelost, nerazumevanje, egocentričnost.

27

Oseba, ki pogosteje menjava svoja razpoloženja (ki pogosto skače iz enega v drugo
razpoloženje), je labilnejša, lažje izvede samomor, junak pa je vedno isti. Liki so zelo
dobro psihološko motivirani.
Tesnoba pa je glavna tudi v naslednjem romanu, ki ga bomo obravnavali.

Zorko Simčič: ČLOVEK NA OBEH STRANEH STENE
(1957, 1991 – takrat je bila izdan v Sloveniji, 1991 se je avtor s
svojo družino vrnil v Slovenijo)
Konca obeh romanov sta zelo različna. Kaj nam pove naslov? Da gre za temo
razklanosti, stena je nekaj, kar človeka od nečesa zagrajuje, jemlje mu celovit
pogled, obe steni pomenita, da bo človek preživljal svoje življenje v dveh prostorih
(poleg nasprotja Slovenija–Argentina gre lahko tudi za nasprotja preteklost–
sedanjost, beli–rdeči, zmagovalec–poraženec). Retrospektivno se roman dogaja v
Sloveniji, prehodno nato v Italiji, v celoti pa v Argentini. Svoj čas je skrčil na en dan
(podobno Joyce: Ulikses, 16. 6.).
Simčič prikaže celotno zgodbo v enem dnevu. Glavni junak hoče iz glavnega mesta
(Buenos Airesa) na sever Argentine. Že ko preberemo uvod, vidimo, da se avtor boji,
da bodo bralci brali roman skozi politične naočnike. Hoče jih odvrniti od tega, da bi ga
brali kot roman o izseljenstvu. Ko so namreč sln. izseljenci prebrali roman, so rekli,
da gre za roman o domobrancih. Mnogi so ga brali površno [Ne beri obnove na
koncu romana, ker je površna, napačna!]. Kritik romana ni natančno bral, saj je dejal,
da je glavna oseba domobranec, ker naj bi nosil domobransko obleko, a je
domobranec le brat glavnega junaka (!). Ta se ne opredeli za nobeno politično stran.
Glavni problem neimenovanega junaka je neodločnost v zvezi. Glavni junak je tujec,
ki se počasi premika v drug položaj, v zvezi se vedno počuti izdajalca, tudi tujca, in
tak je bil že kot otrok. Nikoli se ni mogel končno priključiti eni skupini, zato se ni
mogel priključiti nobeni politični skupini, čeprav so ga k temu nagovarjali. Izdajalca se
počuti, ko zapusti domovino. Največji problem je: »Tujini dve, domovine pa nobene.«
S tem pove, da se nikjer ne počuti kot doma.
Odlomek: str. 35
Junak išče smisel, kar je značilno za tiste, ki nimajo domovine, ki se ne morejo nikjer
nastaniti. Kot izdajalec pa se počuti tudi na področju čustvene domovine.
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Eksistencialna tesnoba je povezana z ljubezenskim dvomom. Iz domovine ga ni
nihče pregnal, za to se je odločil sam, svoj problem pa zreducira na eksistencialno
stisko ljubezenske problematike.
Na kakšen način spoznavamo nihanje razpoloženj?
Na način modernističnega romana, kjer nam informacije posreduje notranji monolog.
Dogajanje ne poteka linearno, celotno zgodbo spoznamo preko retrospektiv; notranji
monolog je v poševnem tisku.
Kako je avtor v 50 letih vedel, kaj je bistvo junakovega doživljanja?
To je zapisal v reviji za izseljence. Sam se tu izrecno opredeli, da je najpomembnejša
notranjost, bistvo je tu.
Zakaj se junak počuti izdajalca v čustveni domovini?
Čustveno niha med ženo in ljubico Katjo. To nihanje naredi zgodbo dramatično.
Njegov problem je v tem, da je zelo human (humanistična morala), zato ni to tip
neperspektivnega eksistencializma. Junak prisega na vrednote. Žre ga, da je pošten,
a vara ženo. Hoče razrešiti problem, a ga ne zna. Njegova ljubezenska zgodba je
zgrajena zelo dramatično, kar dokazuje odlomek na strani 62. Gre za začetek
ljubezni, ki je opisana zelo stereotipno, vendar je to gibalo neke napetosti.
Značilnosti romantične ljubezni v romanu:
– usodno prvo srečanje (primer Črtomirja in Bogomile)
– nenavadne okoliščine srečanja (srečata se na pogrebu, pogreb pa nekako ne
aludira na ljubezen)
– vznemirljiva privlačnost, ki izhaja iz strasti
– zavestni ali nezavedni občutek o ljubezenskih preprekah; oba se zavedata, da
se spuščata v nekaj nevarnega, tj. strast. Večja kot je strast, večje so
prepreke. Primer Romea in Julije: vesta, da sta družini sprti, želita si trajnega
stika, a vesta, da je to nemogoče, zato ta strast še bolj gori.
Gre za dva neenakovredna/neizenačena ljubimca. Junak se boji močnih žensk. Žena
mu je konvencionalna. Ve, kaj od nje pričakuje, vedno je kot voda (mirna, umirjena).
Vedel je, kaka bo, a si je želel ognja. Ta ogenj pa predstavlja Katja, ker je
nepredvidljiva. Kot moški se ne počuti dovolj samozavestno, Katje se boji, ker pa je
samozavestna, jo ljubi. Iz vseh teh zavedanj o preprekah v ljubezni izhaja ogenj
strasti, ki se prižge zelo stereotipno. Zbližata se. Zelo težko je napisati ljubezenski
roman, ker je potrebno kvalitetno napisati prizor, kjer se dva ljubimca zbližujeta. Tu
29

se zbližujeta preko solz. Na pogrebu jokata, sta najbolj žalostna, notranje pretresena,
tu junak najde izgovor – želi si tolažbo, prva najbližja je Katja, z njo se bo objel –
fizični stik z rokami.
V filmih so srečanja skozi bolezen, dež, nevihto. Primer: Neznosna lahkost bivanja,
kjer je zelo ironično. Ženska pride k njemu, ki ga ne pozna, boji se, da se je ne bo
spomnil, ko pa pride k njemu, zboli zaradi napora. Tomaž jo neguje, gre za trenutek
zbližanja preko ljubezni. To zbližanje preko dežja, vode, bolezni je zelo trivialno.
Simčič je dramatiko gradil na zelo stereotipen način.
Glavni junak ravno tako kot na ljubezenskem, niha tudi na političnem področju. Zanj
je relativizem značilen v intimni in javni sferi – ne odloči se za nobeno stalno
vrednoto, ampak niha iz ene skrajnosti v drugo.
Odlomek: str. 34
O kakšni vrsti tujstva pripoveduje personalni pripovedovalec?
Gre za tujstvo samemu sebi. Bistvo je samorefleksija (posreduje se preko notranjih
monologov, veliko razmišlja), personalni pripovedovalec junaka nenehno analizira
(sprašuje in odgovarja, zakaj je tak in tak).
Zakaj je junak tak?
Zaradi emigranstva, izselil se je iz lastne domovine, čeprav se ni počutil begunca,
status izseljenca pa je tudi njegov eksistencialni – lastni status – izseljen je iz
samega sebe. Sedaj pa ni več begunec, ne beži več.
S katerimi besedami poimenuje podobne ljudi?
'Armada' – ta beseda nam pove, da gre za množico, kjer ne prepoznamo obrazov, ni
pomembna individualističnost, ni skupnega cilja.
'Razred' je tipični izraz socializma, kapitalizma pa 'sloj', 'stan'.
Odlomek: str. 35
»Pečat je bil neviden …« je svetopisemska retorika.
»Zdaj je bil drugačen človek.« se nanaša na takrat, ko je šel v tujino, kjer je bil
izseljenec v eksistencialnem smislu. Junak je tujec tudi samemu sebi. Zaveda se, da
bo večni tujec tudi ostal.
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Stavek »Tujini dve, domovine pa nobene …« se največkrat uporablja v interpretaciji
romana, s tem povzame njegovo celotno temo. Domovina ni le državna tvorba,
ampak tudi lastno domovanje – cilji, želje, prepričanja.
Dalje se opredeli do tega, kar mu ni všeč.

Vitomil Zupan (1914–87): POTOVANJE NA KONEC POMLADI
Kaj pomenita izraza: 'pisateljevati' : 'pripovedovati'?
V. Zupan je ta dva izraza strogo ločeval. Oboje je skrčeno na pisni medij, s tem da
pomeni 'pisateljevati' nekaj negativnega ('pisatelj' pozitivnega), 'pripovedovati' pa
nekaj pozitivnega. Zupan je menil, da je pisateljevanje značilno za nekoga, ki si
izmišlja zgodbe – fabulira (izmišlja si kar nekaj). Pripovedovati se mu je zdelo kot
tisto, kar je v prozi potrebno početi. Osnovno je, da si iskren, da izhajaš iz lastnih
izkušenj in se izpoveduješ.
pripovedovati = izpovedovati
Tradicionalno je bila izpoved namenjena liriki, drugo pa prozi.
V romanu se je Zupan naslonil na nekoga, ki ga je zelo cenil, tj. Henry Miller. Njegov
moto je bil: »Pisati življenje, ne literaturo.« V ospredje je treba postaviti pripoved, ne
pa izmišljene zgodbe.
Zakaj se ni potem odločil za poezijo?
Najprej je res pisal poezijo, njegovo bivše dekle Ifigenija pa je njegove pesmi iz
zapora tudi izdala. Te pesmi niso kvalitetne, so pa odraz tistega časa. Proza je
boljša.
Sam je dejal, da ga je proza vedno na nek način privlačila, ker je proza kraljica
literature. Dopušča namreč vse možnosti – tu se lahko vse izpiše, naredi (je sinteza
vseh treh zvrsti).
Zupan Millerja ni popolnoma posnemal, ločuje ju bistvo (kar tudi ločuje Simčiča in
Smoleta), to je ekstenzivni vitalizem, vitalizem, ki se nenehno širi, je odprt navzven,
nima meja. Pri Millerju tega ni.
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Kaj je značilno za prozo Vitomila Zupana?
Zakaj bralci še vedno berejo njegove romane kljub temu, da politično niso več
aktualni?
– Znal je dobro med seboj povezati značilnosti visoke in trivialne literature,
značilnosti obeh ima zelo dobro sintetično povezane.
– Hkrati pa ima v svoji prozi nakazanih nekaj drznih rešitev na ravni zgodbe,
idej, misli, filozofije.
Romani še vedno razbijajo tabuje.
Njegov opus je na ravni recepcije naredil največje število kritik, več kot opus Bartola
ali Kocbeka. Ti trije so v slovenski metaliteraturi najbolj prisotni, tudi pri Srečku
Kosovelu.
Na njegovo ustvarjanje je vplivalo tudi življenje. Poleg Kovačiča je izjavil, da je
njegovo ustvarjanje avtobiografsko, njegovo prozo lahko povezujemo z življenjem
(ima tudi celotne avtobiografske odlomke), drugi tega ne želijo. So dogodki, ki so se
res zgodili, a jih je nekoliko preoblikoval.
Je eden izmed pisateljev, ki je opravljal največ poklicev. Leta 1932 (star komaj 18 let)
je šel na ladjo, kjer je delal kot kuhar, kurjač in mornar (pomembni podatki, ker je bil
raznovrstna literarna osebnost). Bil je tudi pleskar, boksar, prvi uradni vaditelj
smučanja. Dokončal je gradbeno fakulteto, bil pa je tudi izumitelj nečesa pri
semaforju, ta izum pa mu je neko podjetje ukradlo. Nikoli si ni služil kruha kot
gradbeni inženir, ampak kot samostojni pisatelj. Zaradi vica, ki se je nanašal na
politični vrh, je bil v zaporu. Naprtili so mu tudi nekaj umorov in političnih kriminalov.
Zaprli so ga za 15, kazen povečali na 18 let, ker je imel predolg jezik, a je kazni
prestal le 7 let.
Imel je zelo veliko volje in energije, kar se odraža v njegovi poetiki. Ekstenzivni
vitalizem se kaže na dveh nivojih:
1. na pripovednem (duhovna raven), tu se njegovi junaki pokažejo kot izjemno
radovedni, željni znanja,
2. na telesnem – tu so vsi junaki podobni ali isti, vse zelo zanima seksualnost,
označuje jih erotomanstvo, vedno pa to tudi priznavajo, erotičnost se lahko kaže
tudi v asocialni izrabi spolnosti (junak koga izkoristi).
Takšna oseba, ki ima vse to, je nenavadna, čezmerna, nezmerna, izjemna,
nadpovprečna in skoraj vedno rahlo demonična (blizu Bartola). Takšni so junaki.
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Odlomek: str. 96
Odlomek se deli na dva dela. Prvi se konča s stavkom: »To so samo besede.« V
prvem delu je literarni junak intenziven, želi si intenzivno, čim bolj pestro življenje.
Uporabljen je pogojni naklon, tako se začne tudi roman: »Rad bi bil Tajsi.« Tu je
junak profesor slovenščine. S pogojnikom je označen razkorak med željami in
resničnostjo. Že v drugem delu pa pove, kako se to vse razblini. V prvem delu si
izbere tudi (poleg intenzivnega) divje, nepredvidljivo, nevarno življenje. Postavi si
nekonvencionalne cilje. V drugem delu postane slehernik, ni nadpovprečen: želi si
pol litra cvička, klobaso in zelje, kakšno boljšo vlačugo … Njegovo hrepenenje se
skrči na banalnost. Iz metafizičnih višin pade na trda, pragmatična tla. Maska
pomeni, da bi se skril, klovn je degradiran na nižji nivo, je služabnik drugim ljudem.
Nenehno niha, klovn mu ne diši več.
Kaj simbolizirata starca? Sta dolgočasna in izpraznjena, sta simbol malomeščanstva,
nikoli nista prekršila nobenih obrazcev malomeščanov, nikoli se nista ljubila, a tudi
nikoli ločila, ker sta se bala odziva okolice. Za ločitev je potrebna moč.
Vdih »O, ja, ja« pomeni naveličanost, monotonost, ta izjava je v romanu zelo
ironična.
Junaku se zdi, da je zelo sposoben (hotel bi biti literarni kritik), meni, da se mu godi
krivica, zato mora delati z mularijo. Na določeni točki se zave praznosti svojega
življenja, hoče prebiti obroč malomeščanstva. To poskuša s prijateljstvom, in sicer se
spoprijatelji s svojim dijakom Tajsijem (2. glavni junak).
Kako to spremeni njegovo življenje?
Gre za obrnjenost – tu postane dijak njegov učitelj. Tajsi je profesor poželenja
profesorju slovenščine. Je erotoman. Profesorju govori o svojih erotičnih izkušnjah, je
nekonvencionalen fant, je pa tudi zelo literarno nadarjen, zato ga učitelj ceni. Ko
učitelj posluša Tajsijevo pripoved, se zave, da ni še ničesar doživel. Ima sicer ženo
Barbaro, a ni počel nič pametnega. Vse, kar počne Tajsi (demonski človek, ima
nekatere dekadenčne prvine), se mu zdi pametno, zanimivo. Profesor se odloči, da
se bo pridružil njegovim avanturam. Družita se, popivata, iščeta lahke ženske, tako
dobi profesor občutek, da ni več malomeščan. Vendar pa na koncu tudi sam
zavzdihne: »O, ja, ja«. Spoznamo, da je bilo pravzaprav vse to le krajše potovanje,
on pa ostane isti. Konec romana se vrne na izhodiščno točko. Junak ni nič
napredoval; kar je junak doživel, mu ni pomagalo, da je postal drugačen.
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V romanu se pojavi dekadenčni senzualizem. To je poudarjanje čutov, čutnosti, ki je
pripeto na demonični individualizem, hkrati pa tudi amoralizem (v dekadenci
moralistične vrednote niso pomembne). Dekadenčni senzualizem temelji tudi na
postmodernističnem determinizmu (človek je odvisen od časa, okolja in dednosti).
Francoski pisatelj, začetnik literarnega eksistencializma je L. F. Céline: Potovanje na
konec noči.
Podobnosti med Zupanom in Célinom:
– Dvojništvo: nastopata dva junaka, ki potujeta – moška prijatelja, v našem
romanu je potovanje ironično, gre za izpad profesorja, v francoskem romanu
pa junak potuje po celem svetu.
– Oba glavna junaka veliko govorita, glavni junak je pravzaprav govor. Veliko
besedičita, oba se odpovesta iluziji. Oba zavračata uveljavljene vrednote –
nista kompromista.
Razlike med obema:
Bistveno: pri Zupanu se Tajsi razlikuje od francoskega junaka, saj ga označuje volja
do življenja – želi živeti, pisati, želi biti umetnik, umetnost ceni, kar se v francoskem
romanu ne zgodi, saj junak vrednot ne priznava, junaki so popolnoma izgubljeni.
Francoski eksistencializem ne pušča izhodov, slovenski pa ja, saj ponuja
perspektivo.
Tajsi je vitalni subjekt. Njegovo načelo je, da je hedonist – zagovarja čutni užitek.
Njegovo vodilo je: carpe diem – užij dan, vsak dan hoče do konča uživati, ga
izkoristiti. Smo na meji med metafizičnim nihilizmom, saj profesor zanika vse
vrednote, vse se mu zdi brez veze, je veliko pasiven, medtem ko je Tajsi nosilec
vitalizma. Ta vitalizem bi lahko imenovali erotični vitalizem. Erotični vitalizem
povzroča, da je metafizični nihilizem neizpeljan, fragmentaren.
Pravi eksistencializem ne pozna vrednot, v romanu je prisoten, a ni v celoti izpolnjen,
ker ga preglasi erotični vitalizem.
Se glavni junak še vrti v območju humanistične morale ali ne?
Še vedno smo na tem področju, saj se je Tajsi večinoma zlagal, nima moči, ta je le
na ravni govora. Zelo dobro zna govoričiti, retorično leporečiti.
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Vitomil Zupan: MENUET ZA KITARO
Med obema Zupanovima romanoma je precej podrobnosti:
1) Oba sta žanrsko sinkretična, sta pikareskna, Menuet pojmuje vojno kot
pustolovščino, dogodke v vojni opiše kot potovanje potepuha. Partizan Berk je
največkrat predstavljen kot pustolovec.
2) Oba romana sta razvojna (žanr, ki prikaže nek osebnostni razvoj literarne osebe):
Potovanje predstavi dijaka in njegovo dozorevanje, Menuet pa razvoj junaka iz
pustolovca ženskarja v človeka z različnimi izkušnjami (vojna ga je naučila veliko
stvari).
3) Na ravni karakterizacije je Zupan uporabil zelo pogosto moško dvojico – pojavita
se dva moška, ki sta osrednja junaka. V Potovanju sta to profesor in učenec, v
Menuetu pa Berk in Anton.
Anton je premišljen, racionalen španski borec, izkušen človek zrelih let, Berk pa je
mlad, neugnan in zaletav. Literarna zgodovina se večkrat sprašuje, ali ne gre za eno
in isto osebo, ki je prikazana na dveh nivojih lika – skupaj sta to idealen lik, vsak
posebej pa ima človeške pomanjkljivosti. Preko stika z Antonom se Berk uči tudi o
vojni, z Antonom, ki mu je edini tudi intelektualno enakopraven, se lahko poistoveti in
z njim razpravlja o različnih problemih. Čeprav gre za vojni roman, se v njem pojavlja
tudi zelo veliko drugih sestavin: je tudi erotični roman. Prvič je bil izdan leta 1975,
doživel je veliko ponatisov. Roman je bil najprej slabo sprejet, ker ni kazal NOB v
idealizirani luči, ampak je hotel biti pravičen do obeh strani (kritičen je hotel biti do
rdečih in črnih). V svetovnem merilu ni roman nič novega, v Sloveniji pa je bil
provokativen.
Nesmiselnost vojne so prikazovali tudi:
 Jaroslav Hašek: Na zahodu nič novega
 Ernest Hemingway: Komu zvoni
Kaj nam Menuet za kitaro sporoča o vojni?
Berk razume vojno kot nesmiselno, večkrat razmišlja tudi s perspektive sovražnika.
Bistvo njegove filozofije je, da ne obsoja le vojno kot dogodek, pač pa obsoja družbo
– zdi se mu, da vojna ni najhuje, kar lahko pride, ampak da je hujša sadistična,
agresivna, manipulativna in posesivna družba, kot taka lahko namreč vedno znova
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producira vojno in nasilje. Zupan pravi, da je zgodovina človeka zgodovina vojn. O
tem zna vsak človek povedati le, kdaj je bila kakšna vojna, koliko je bilo ubitih, kdaj
se je končala … Vsak narod vojno opravičuje.
Roman je vitalističen. Vitalističnega ga dela erotični vitalizem. Berk se iz
metafizičnega nihilizma rešuje s pomočjo erotičnega vitalizma. Katerakoli zagata se
pojavi, jo poskuša Berk rešiti s pomočjo erotičnega vitalizma. Vendar pa je rešitev
trenutna, zadoščen je le za trenutek.
V romanu je prisoten zgodovinski paralelizem. Dve zgodbi sta vzporedni –
slovenska in španska. Slovenska traja le toliko, kolikor traja Berkov boj v NOB (leto
1943, '44 in '45), španska pa opisuje Berka, ko gre na počitnice v Španijo čez
približno 30 let. Ti zgodbi se nenehno povezujeta. Po tem je posnet tudi film
Nasvidenje v naslednji vojni (zelo pomemben stavek!). Te besede izgovori Anton,
preden umre, ustrelijo ga absurdni streli. (Marsikateri Zupanov junak konča življenje
absurdno, junaki umrejo takrat, ko najmanj pričakujejo.) Ko Anton umre, Berk pravi,
da je Anton sedaj z njim bolj, kot je bil prej.
Španska zgodba se začne, ko gre Berk v Španijo. Tu spozna Nemca, ki je bil v
Sloveniji kot sovražnik. Piše se Bitter (grenak). Z njim se velikokrat pogovarja o
smiselnosti vojne. Bitter ne ve, da je bil Berk v vojni, mogoče sta bila celo na istih
bojiščih. Slovensko in špansko zgodbo povezuje menuet v A-duru F. Sora, ki ga
posluša Berk v Španiji v jukeboksu, kamor vrže kovanec, da lahko sliši glasbo.
Menuet je v tem romanu motiv, ki prehaja v simbol. Pomeni plesno glasbo, pojavi se
kot glasbeni proizvod pa tudi vidi, ko ima privide. Berk vidi prizor, kako ljudje v lepo
osvetljeni dvorani plešejo v veseli družbi. Vsake toliko časa se ta motiv pojavi, ker
dobi glavni junak s tem neko transfuzijo – psihično je utrujen, umetnost s pomočjo
glasbe in plesa pa mu dá novih moči. Spozna, da se je vredno boriti. Menuet se v
romanu pojavi okrog 80-krat (kot glasba ali pa ples, opazuje le od daleč), vendar pa
tega ne vemo natančno, ker je roman modernističen. Junak se rešuje z različnimi
erotičnimi pustolovščinami, vedno si najde čas, da kakšno žensko osvoji, tu je veliko
humorja.
Z vitalizmom se junaki polnijo, ko so v stiku z umetnostjo. Zupan je v romanu
posplošil izredno stanje vojne na splošno stanje družbe. Pravi, da je to vedno v
družbi, zaradi česar je družba obsojena na nenehne spopade.
V naslednjem romanu se junak postavi v širši položaj.
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Vitomil Zupan: LÉVITAN (1982)
V tem romanu se prvič pojavi junak, ki nima enakovrednega partnerja; osebek je
sam, saj gre za zaporniško življenje. Tu je zelo strpen in kritičen, a noče biti
demagoški.20 Hoče biti čim bolj literaren. Nedokumentarističen izpostavi geslo, moto,
iz katerega izhaja. Zapor je fakulteta, kar je paradoks, ker je zapor mučilnica. Levitan
je glavni junak, ki večkrat poudari, da je v zaporu doktoriral. Prišel je do izrednih
spoznanj in to le v izrednem stanju. V tem smislu je dokaj vitalističen, ostali pa so
tesnobni, obtožujejo – ostali romani so travmatični. Zupan je bil zaprt zaradi vica.
Nenehno so ga iskali, da ga bodo zaprli, ker je imel dolg jezik. V romanu je vic
zapisan. Roman je nastal po avtobiografskih izkušnjah. 1948 je bil Informbiro. Zupan
je bil zaprt zaradi dahavskih procesov. Pri nas so bili ti zelo krivični. Ko so se preživeli
iz Dahava vrnili, so jih začeli sumiti, kako to, da so preživeli, ker so preživeli le redki.
Zupan je v zaporu preživel 7 let. Tu je bil psihološko in fizično mučen. Iz celice so mu
vzeli edino okno, da je v najhujši zimi zmrzoval. Zunaj je bilo –20 °C. Iz členkov mu je
povsod tekla kri. Lino si je zamašil z deko. Spal je na tleh, imel je poleg drugih
bolezni tudi jetiko. Hitro je postal nek svetovalec, svetoval je zapornikom. V zaporu je
veliko bral, pomagal si je z različno literaturo. V ječi se je obnašal tako, kot uči nek
kitajski filozof – pomagal mu je pasivni upor. Bil je zelo iznajdljiv. Kaj je vse v zaporu
naredil, da se je lahko rešil, opisuje na zelo humoren način, nikogar ne obtožuje.
Kako v svojih romanih obravnavata zapor Vladimir Kavčič in Igor Torkar?
1) Vladimir Kavčič: Zapisnik
Tudi ta roman opisuje dahavske procese. Kavčič je upošteval dokumentarističnost,
natančno je hotel popisati vse krivice, ki so se mu zgodile, ko je bil zaprt. V romanu
se prepleta vključevanje različnih prič, obtožencev, da bi deloval čim bolj veristično,
prepričljivo. Te so posnete, da jih lahko poslušajo sodniki. V romanu se avtor
nenehno sprašuje, kdo ima prav, in hoče ugotoviti logiko, sistem montiranih
procesov. Roman nam tako res deluje kot dokument prejšnjih časov – krivic, ki so se
takrat dogajale.

20

kdor si skuša z lažni, s trditvami pridobiti zaupanje, politično moč
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2) Igor Torkar: Umiranje na obroke
Roman opisuje brezizhodno situacijo nekega zapornika. Tudi ko je izpuščen, je
uničen človek, njegova krivica se ne bo mogla popraviti nikoli.
Kavčičev in Torkarjev roman nista humorna, ampak izredno travmatična. Napisana
sta bila zaradi prizadetosti, bolečin, na drugi strani pa je Zupan, ki je osebni nivo
presegel, čeprav je tudi zelo trpel.
Zupanova

perspektiva

je

perspektiva

avanturista.

erotičnega

Lévitan

ima

svobodnjaški navdih, sproščenost. Te pustolovščine delujejo zelo pikareskno,
erotične zgodbe so vložene v zgodbo o zaporniškem življenju. Tu se dogaja tudi
homoerotika. Erotika nastopi vedno kot spomin, preseže zgolj resnobni način opisa
zaporniškega življenja. Posebnost je, da hoče delovati kot seksološki priročnik,
seksualne

anomalije.

Odstope

od

normalnega

spolnega

življenja

navaja

enciklopedično. Očiten je vpliv Freuda, njegovo razumevanje seksualnih odklonov se
zelo opazi.
Lévitan ima vsaj tri pomene:
1) Levitan je v Svetem pismu zapisan z LEVIATAN, vzet je iz apokalipse, tako ga je
naslovil tudi Hobbes, ko je govoril o političnih pošastih, nevarnih za ljudstvo – država
si prilašča vse pravice posameznika.
2) LEVIT je učenjakar (verski), tako se tudi počuti, ker vseskozi študira in poučuje
druge (prim. frazem: Profesor je spet bral levite.)
3) LEVITACIJA pomeni možnost dviga v duhovno sfero. Nekdo se iz banalnosti dvigne
v duhovno sfero. Junak dvigne tudi ostale.

Vitomil Zupan: IGRA S HUDIČEVIM REPOM
Roman je bil izdan leta 1978.
Tu se srečamo z zelo paradoksalno situacijo. Do sedaj so Zupanovi romani vsi
erotični, erotiko razumejo kot osmislitev. Tu pa se junak ne srečuje več z izrednimi
situacijami, erotika mu ne pomeni več azil, ne osmišlja mu več življenja kot v prejšnjih
romanih.
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Zakaj se junak znajde v paradoksalni situaciji?
Junak pravi: »Vojna mine, iz zapora se človek lahko reši, iz zakonske greznice pa
nikoli.« Do zakoncev je zelo ciničen. Vojna med človekoma, ki se ne razumeta, nima
nikoli pozitivnega izida, situacija je neizhodna. Junak je označen drugače. Je
intelektualec Džeki. Je znatno drugačen od ostalih Zupanovih junakov. Drugi so bili
strastni iskalci znanja. Džeki sicer prevaja iz tehničnih strok, bere kriminalke in se
utaplja v TV-programe (pri čemer ga programi ne zanimajo, ampak le sedi zraven).Ta
situacija je smiselna. Erotična potenca je kreativna, ustvarjalen je na vseh področjih.
Ko se Džekiju potenca zmanjša, se mu žena posmehuje. Junak izgublja erotično
moč, kreativen pa ni niti več za umetnost.
pero = penis
Ko peša spolna, peša tudi intelektualna moč. Junak se vedno sprašuje, kdo je tega
kriv. Kako bi se iz tega rešil? Roman je tudi ironičen. Osnovna beseda, ki se
ponavlja, je 'gnojnica'. Pomembno vlogo ima tudi zdravnik, ki je le njegov priložnostni
prijatelj, na morju imata skupaj vikendhišico. Sprašuje ga, kako bi se rešil iz
zagatnega položaja.
Odlomek: str. 248/249 in 157/158
Pripovedovalec je samokritičen, pravi, da ne more dobiti prave ženske, ker on ni
pravi, češ da je z njim nekaj narobe. Problem je v tem, da je skeptičen do
resničnostnih čustev. Sprašuje se, kako lahko ljudje v svetu, kjer vlada kaos, zgradijo
zdrav čustven odnos, je to sploh mogoče? Eden izmed vzrokov, da je sam sebi tujec,
je bolezen, ki jo z grškim izrazom imenuje algolagnija (preplet dveh odklonov –
sadizma in mazohizma, gre za problem človeške družbe). Družba producira takšne
subjekte. Njegov roman je še bolj pesimističen.

Vitomil Zupan: APOKALIPSA VSAKDANJOSTI
Tu se problemi še bolj zaostrijo, kažejo še bolj na pornografikacijo družbe. Vse plasti
družbe so izkrivljene, perverzne, izprijene … Junak pa ima kljub temu še nekaj
vitalističnih potez.
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Andrej Blatnik: PLAMENICE IN SOLZE
Če je za vse ostale romane dobe Blatnika težje reči, da so postmodernistični (prav
tako pa se niso vsi strinjali, da je postmodernističen roman roman Dimitrija Rupla
Puške in čaj ob štirih), je Andrej Blatnik tipičen predstavnik postmodernizma. Blatnik
je avtor starejših štirih knjig postmodernistične proze: Šopki za Adama venijo. Je
eden izmed avtorjev mlade proze (oblikovala se je, ko je bil Blatnik še zelo mlad), ki
je v tej generaciji v tujini najbolj prevajan. Udejstvoval se je v ustvarjalnih delavnicah,
kjer se je kot eden prvih seznanil s postmodernističnimi postopki, kar je tudi vplivalo
na njegovo delo.
Zakaj je roman postmodernističen?
– V romanu je prisotna postmodernistična medbesedilnost (izraz 'medbesedilnost'
je star kot celotna književnost), za Alamuta to ne moremo reči. Blatnikov roman ima v
sebi

že

vgrajeno

zavest

o

lastnem

žanru,

pripovedi,

je

avtoreferencialen/samonanašalen. To Blatnik počne tako, da je v romanu nešteto
citatov, aluzij, parafraz, parodij, predeluje že znane motive in komentarje. Roman pa
je pisan tudi kot učbenik – na vsakem koncu poglavja so vprašanja, kar pa je
izpeljano ironično, citirano je s posmehom (intelektualno).
– V romanu mora biti prisotna postmodernistična metafikcijskost. Roman vseskozi
problematizira

obstoj

izvenliterarne

resničnosti.

Če

neprestano

citiraš,

problematiziraš literarno resničnost, vendar tu tudi zunajliterarno resničnost – v
romanu se tako neprestano sprašujemo, ali obstaja resničnost zunaj literature, kaj je
bolj resnično. Ostanemo na prepričanju, da ne moremo potegniti meja med fiktivnim
življenjem in resničnostjo, kjer je metafizični nihilizem skrajno radikaliziran. Ni toka
zavesti. Edina resnica je zdaj literatura – dialog literature z literaturo. Temu
skepticizmu je vzporeden tudi junak. Ima netipično slovensko ime (ni tipičen sln.
junak), spominja pa na imena in priimke Bartola in Jančarja. Junak potuje po različnih
prostorih. Navezuje se na Cankarjeve junake. Je mlahav, neodločen. Poigra se s
popkulturo – junak ima značaj Indiana Jonesa, in sicer zaradi pustolovskih
karakteristik, želj po novostih (življenje se mu spremeni, ta sprememba je absurdna,
ironična …) ...

40

Kaj je bistven problem, kako ga opredeljuje bivanjska stiska?
Tudi njegova problematika je tipično postmodernistična. Želi si napisati knjigo vseh
knjig. Nanaša na Borgesa in Marqueza. Njegove želje bi lahko uresničila zlata krogla,
ki ima v romanu pomembno vlogo. Vendar pa osrednji motiv ni avtorjev. Sposodil si
ga je iz druge literature, iz dela ruskih bratov Strugacki: Piknik na robu ceste
(kriminalka). Ta motiv krogle se pri Blatniku pojavi že v drugi fazi posvojitve. Motiv sta
1. uporabila brata Strugacki, 2. tudi režiser Andrej Tarkovski: Stalker (film), tako da
lahko ugibamo, od koga je Blatnik dejansko vzel motiv. Motiv se bo zdaj predelal
(postmodernizem se do predlog obnaša humorno). Glavni junak si želi, da bi napisal
knjigo vseh knjig, in se veseli ob stiku s kroglo, ker mu bo ta izpolnila željo. Vendar
pa krogla deluje tako, da mu bo izpolnila tudi nezavedno željo. Junak bi rad bil
privlačen, zaradi neprivlačnosti trpi. Ob stiku s kroglo ga obsije privlačnost. Zaradi
tega ženske tekajo za njim, neprestano so mu za petami, česar se pa potem ne more
rešiti.
V romanu nastopajo junaki iz literarne tradicije: poleg Borgesa in Márqueza, nastopa
tudi Kafka, Max Brod (Kafkov prijatelj, ki je objavil njegove knjige kljub temu, da mu je
Kafka to pred smrtjo prepovedal), Cankar in junaki iz Blatnikove ostale proze. Roman
premleva ironija, ki je Blatnikova stalnica, pojavi se povsod, ta pa povzroči, da zelo
resnemu dogodku bralci ne sledijo tako kot npr. v realističnem. Na koncu namreč ne
vemo, ali junak umre, vse je tako izpeljano, da ob smrti ne občutimo katarze, smrt je
tragikomična, ironična, cinična.

Drago Jančar: GALJOT (1978)
Tudi Jančarja so velikokrat obravnavali kot postmodernista, a to ni bil, je bil pa na
začetku svoje ustvarjalnosti modernist. Je pisec tudi kratkih (trinajstih) zgodb Pogled
angela in esejev, za katere je bil tudi nagrajen. Je tudi romanopisec. V Galjotu
najdemo vse nastavke, ki se pojavijo kasneje in so izpiljeni – tipični opisi za branje
opisa. Je eden izmed redkih piscev, ki so še vedno zazrti v eksistencialistično oz. v
neoeksistencialistično tematiko.
Struktura romana
Je zelo premišljeno zgrajen in se ciklično zaokroži – kjer junaka srečamo na začetku,
ga najdemo tudi na koncu, a je tu spremenjen.
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Bistvene poteze junaka
o Jančar postavi v središče dogajanja skoraj vedno intelektualca, ki je skoraj vedno
moški – svetovljan. Zunanje formalno se to izraža tudi s priimkom. Je Nemec (Johan
Ot) ali pa je Slovenec, ki se znajde v tujem okolju (v Jančarjevem romanu
Posmehljivo poželenje gre glavni junak Gregor Gradnik v Ameriko, kjer je 1 leto, in
razmišlja o življenju skozi perspektivo Američana – Neslovenca). Torej so ali Slovenci
na tujem ali Neslovenci.
o Junak je nezadovoljen s svetom in zelo skrivnostno karakteriziran (ne gre za
tradicionalno karakterizacijo), kakšen je junak, naj bi spoznali šele na koncu romana.
V Galjotu tega ne spoznamo niti na koncu. Junakovo usodo določa usoda (kot
vsakega Jančarjevega junaka), tu sledi poetiki srbskega pisatelja Danila Kiša. Ta je
bil vpliven predvsem v 80 letih.
o Jančarjev junak je določen z dvojno usodo – zgodovinsko in osebno. Kakorkoli se
trudi delovati proti temu, ne more uveljaviti neke lastne notranje volje, ampak ga
usoda premetava sem in tja. Navidezno so junaki podobni junakom Milana Kundere,
a junake tu določa naključje, ne usoda. Usoda je v Jančarjevem romanu drugo ime
za transcendenco. V življenju se junaku dogajajo skrivnostne povezave, vedno se jim
zgodi nekaj skrivnostnega, v delu to sproža suspenz. Jančar to dosega tako, da se
dve ali tri zgodbe na koncu stikajo, tu ugotovimo vzrok skrivnosti. V Galjotu je na
začetku najskrivnostnejša eksistenca glavnega junaka, sprašujemo se, kdo je človek,
o katerem beremo, kar spoznavamo skozi uvodne besede, hkrati pa to ne ve niti sam
– ne ve, kdo je, zakaj beži, kaj išče. Pribeži iz Nemčije v Slovenijo, pri čemer ne ve,
ali je res pribežal, in če je, ali je bilo to zaradi družinskih problemov, zaradi oblasti ali
pa ker je celo življenje bežal in beži tudi sedaj.
Junak ne potuje po Sloveniji v današnjem času, ampak v času 17. stoletja (tudi
Tavčarjeva Visoška kronika in Lipuševa Stesnitev se dogajata takrat).
Zakaj si Jančar vedno izbere zgodovinski žanr?
Ne priznava ločenosti med žanri, izpostavi polemiziranje preteklosti in sedanjosti,
kako se lahko ena stvar vedno projicira v sedanjost. Negativna zgodovina se vedno
ponavlja – ključna misel, ki določa junake. Neki ljudje se iz dogodkov ničesar ne
naučijo in se bodo vedno enako odzivali.
Na začetku vsakega poglavja se pojavi poševni tisk (deluje kot napoved), pojavi se
ironični vsevedni pripovedovalec. Nekaj, kar je napovedano, se res zgodi, vendar ne
vse. Perspektiva vsevednega se meša s perspektivo skeptičnega pripovedovalca.
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Pripovedovalec se postavi največkrat na stran množice, ki ocenjuje, tehta, kaznuje
glavnega junaka.
Odlomek: str. 331
1. del odlomka:
Razpoloženje: tesnobno zaradi barv črna, siva, bela. Na začetku ne vemo, o čem
govori, potem zvemo, da gre za kapelo. Ne vemo, koga imamo pred seboj, in tega ne
bomo izvedeli do približno 40. strani. Gre za stilistični postopek kataforo. Izraz
označuje na jezikovnem področju poimenovanje nečesa z zaimkom, in ne z osebnim
imenom. S kataforo se ustvari suspenz – sprašujemo se, kaj to je … Ugibamo,
poimenovan je prišlek. Krčmar ne ve, če bi ga vzel pod streho. Pravi: ''Sem se že bal,
da ste kakšen pobegli galjot.'' Na začetku so dvomi, ki se na koncu uresničijo. Junak
postane galjot. Junaka smo tu srečali v kapeli. Notranjost nam vzbuja negotovost in
gnus. Bralec si predstavlja, kako bi se sam počutil, če bi to prijel – živo-mrtva snov.
Na začetku je junak sam, sam pride v vas, pride v kapelo, vlomi, vidi, da je kapela
razpadajoča, vidi kip svetnika Sv. Sebastiana. Ta je zaščitnik zoper kugo.
Naslednjega svetnika pa ne poimenuje, sami moramo ugotoviti, kdo je – gre za Sv.
Roka – priprošnjik zoper kugo. Sv. Rok je upodobljen kot romar s popotno palico. Bil
je zelo bogat meščan in ko je videl, da bogatašem ni mar za reveže, je vse prodal in
šel po svetu. Tam je dobil kugo in mislil je, da bo umrl, zato se je umaknil v samoto.
Tam bi tudi umrl, če ne bi k njemu prihajal nek psiček, ki mu je nosil hrano. Oba
svetnika sta torej priprošnjika zoper kugo, tako se v romanu kaže napoved te
najhujše bolezni, zato bo ta predstavljala zelo velik problem. Na koncu Johan beži,
vidi, da je zelo bolan, prihajajo menihi, junak pade, vidi, da gredo proti njemu, a reče
'ne', da ne sme umreti in mora naprej. Konec je odprt – sami si predstavljamo, kaj se
bo junaku zgodilo.
Če znamo pri Jančarju brati začetne opise, si znamo stvari predstavljati – gmota
pomeni napoved zunanje oblike bolezni – kuga ni le opis težav v 17. stoletju, je opis
za razpadanje tistega, kar je v sodobnem človeku, humanističnih vrednot. Na koncu
junak reče, da bo še vedno bežal, kajti svet ni nič drugega kot drajna (uporablja
veliko starinskih besed) – ponorel svet (ta metafora se pri Jančarju pojavlja pogosto).
Odlomek se konča s 'črni strop neba', ta transcendenca pa se proti koncu romana
sprazni.
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2. del odlomka
Kapela je tu še bolj propadla, pogreznila se je že skoraj na pol (podobno pri
Lainščku).
Oba svetnika poimenuje s capini – zakaj? Nimata več simbolnih moči, zadnje besede
so zelo sugestivne. Jančar je tu zelo kritičen do institucionalne religioznosti (ne do
osebne), junak je bil žrtev institucije štiftarjev (drugo ime: skakači.21 Sekta je imela
neinstitucionalno predstavo boga, zbirali so se v vaseh, se v gozdu ob ognju
dogovarjali, čez ogenj pa so skakali toliko časa, dokler niso doživeli ekstaze. [Z
bičanjem in trpinčenjem samih sebe so ljudi vabili k spreobrnjenju.] Tudi Johana so
obtožili, da je štiftar.

Drago Jančar: KATARINA, PAV IN JEZUIT (izšel leta 2000)
Razmerje med ženskimi in moškimi liki je tu izkristalizirano. Junak je disidenten.22
Vedno je v sporu z okolico, čuti teorijo zarote, je preganjan. Ženske so bile v
Jančarjevih romanih do Katarine vedno le stranski liki, ti pa so bili izredno stereotipni
(očitki Jančarjevim romanom). Po njem je bil moški glava, ženska pa srce. Ženska je
bila vedno le nekaj dekorativnega, moški je pri ženski dobil pomoč, ženske pa so bile
večinoma prostitutke, ki so moškim ponujale telo. Hkrati so tudi njuni odnosi zelo
stereotipni. Jančar se v romanih ukvarja z ednino, dvojino in množino. Ednina pomeni
nekaj, kar je edino varno, pravo. Junak najde v iskanju individualnosti svoje sebstvo.
Zato je množica vedno negativno karakterizirana. V Galjotu je vedno opisana s
simbolom žuželke – čutimo odpor – ali pa kot nek nerazpoznaven mrčes. Na začetku,
ko pride Johan v Slovenijo, sreča procesijo, ki je privoščljiva, hudobna, nevarna, taka
je tudi v nadaljevanju. Junak je lahko pravi individualist le v svoji samoti, množica ga
usmerja napačno, edina uteha pa mu je dvojina. Ko je v odnosu z žensko, je najbolj
optimističen. Vendar pa v vseh prejšnjih romanih junak niti ne išče nekega pravega
stika z žensko, tu pa, ko je ženska glavna oseba, jo poskuša orisati ne le kot
nagonsko in emocionalno, ampak kot celovito bitje.
Osrednja oseba v romanu je Katarina, roman pa je postavljen v 18. stoletje, barok,
kar se kaže tudi na jezikovni ravni – metafore so nabrekle, prizori so izredno

21

verska sekta iz 16. stoletja, ki med obredom skače in pleše

22

disident: kdor se odcepi od svoje skupine
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raztegnjeni, zelo dobro je baročen tudi na filozofskoidejni ravni, predvsem v povezavi
zunanjega in notranjega (svet je gledališče).
Roman je napisan kot triptih (iz treh delov), trojnost pa se kaže že v naslovu. Oba
moška sta v Katarininem življenju ključna: Pav je baron, bogataš, vanj je bila
platonsko zaljubljena že ko je bila doma, na romanju pa hoče nanj pozabiti, ker se on
zanjo ni zanimal. Jezuit pa je Simon, drugi moški v njenem življenju, s katerim doživi
strastno ljubezensko razmerje, vendar Simon niha med samostanskim življenjem in
njo, odloči pa se za cerkev, čeprav je iz samostana že izstopil. Katarina se vrne
noseča.
Že imena so izbrana premišljeno. 'Katarina' pomeni čisto, njeno celotno delovanje
izhaja iz čistega karakterja, obrnila pa jo je usoda, delati je namreč začela stvari, ki jih
prej ni odobravala. 'Simon' pomeni trden, a to ni zanj značilno, neprestano se namreč
sprašuje, kaj je v življenju pomembnejše, kako služiti višjim ciljem …
Najkvalitetnejše so scene množice, predvsem njena kaotičnost, ko potuje v
Kelmorajn (priljubljeno romarsko središče). Ko se Katarina izmuzne stereotipnim
predstavam, na koncu spet zdrsne v to – ko dobi otroka, se namreč vse izbriše.

LOJZE KOVAČIČ (1928–2004)
V njegovi literaturi je osrednja tema otroštvo, nastopi v vseh njegovih romanih. Po eni
potezi je zelo podoben romanom Vitomila Zupana, in sicer po avtobiografskosti (ne
po erotičnem vitalizmu, ker tu ta ni tako izrazito izpostavljen). Obeh avtorjev tega ni
bilo sram priznati, celo poudarila sta to. Vendar pa to ne pomeni, da so ti romani
popolnoma znanstveno preverljivi – gre za fiktivno predelana resnična dejstva.
Pomembna avtobiografska dejstva v obeh romanih:
• (Pomembno je vedeti avtorjev datum rojstva!) Preverljivo je, da se je Lojze
Kovačič rodil v Baslu v Švici. Ta tujost je v Sloveniji vsepovsod izpostavljena.
• Preverljivi so tudi družinski podatki: glavni junaki so družinski člani, imena v
romanu so ista kot v resnici (mama, ki ni znala sln., oče, sestri Margrit in Claire
– Klara, Gizela). Sam sebe poimenuje Bubi (tako ga imenujejo tudi drugi), s
tem imenom pa tudi nastopa (včasih se imenuje tudi Fant), s tem izstopa, ker
nima lastnega imena.
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Družina je morala leta 1938 iz Švice v Jugoslavijo. Mati je bila Nemka – Švicarka,
oče pa Jugoslovan. Čeprav bi ta lahko dobil švicarsko državljanstvo, tega iz narodne
zavesti ni storil, kar pa se mu je maščevalo: ko je bila Švica v krizi, je izgnala vse, ki
niso imeli njihovega državljanstva. Izgnance so spremljale cele vasi, ko so šli na vlak
… kar je bilo sramotno. Kovačič je bil takrat star 10 let, a tega dogodka ni doživel
dramatično. Idilično predstavo o Sloveniji mu je vzbudil oče – vseskozi je govoril,
kako je v Sloveniji lepo (oče je to prenašal na sina). Lojze si je Slovenijo nato
predstavljal kot obljubljeno deželo, a ko je prišel, je doživel deziluzijo. Ko zagleda
ljubljanski grad, se mu vidi, da so notri kraljične. Naslednji dan pa vidi, kar mi vidimo
danes – sivo, razpadajočo razvalino. To nam pove, da se začenja deziluzija.

Lojze Kovačič: PRIŠLEKI
Roman ima 875 strani, središče je spoznavanje Bubijevega dozorevanja iz otroka v
mladostnika,

zaradi

pripovedovalčevega

komentarja

pa

prerašča

okvirje

avtobiografske pripovedi.
Roman je trilogija (iz treh delov), vsi deli zajemajo deset let njegovega življenja
(opisuje deset let bivanja v Sloveniji, 1938–48). Obdobja so glede na zgodovinska
dogajanja zelo smiselna:
• 1. del zajema obodbje od 1938 do 1941,
• 2. del od 1941 do 1945 (osvoboditev Ljubljane),
• 3. del od 1945 do 1948.
Če hočemo vedeti kaj več o njegovih prvih rojstnih letih, to spoznamo v 1. romanu –
najbolj razišče deziluzijo o Sloveniji. Začne se z izgonom iz Švice, nadaljuje pa v
Cegelnici (majhna vas na Dolenjskem). Njegovi starši so bili bogati usnjarji, zaradi
gospodarske krize pa nista imela sreče. Oče je bil zelo nepragmatičen človek, saj je
razdajal denar, tako da je dajal ljudem posojila, ki pa mu jih niso vrnili (vse bi dal za
prejšno državo). Mati je bila zaradi tega sitna. Tako se v Slovenijo vrnejo revni.
Sorodniki mislijo, da jim bodo kot bogati kaj prinesli, a se zgodi obratno. Takoj se
začnejo številni konflikti, ne le materialne narave (morali so brez plačila, za kruh
delati od jutra do večera), ampak tudi narodnostne. Obravnavani so bili namreč kot
Nemci, ki so prišli delat zgago.
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Jezik v romanu: veliko je nemških izrazov iz baselskega dialekta, mnogo predelanih
slovenskih rekel.23
Kaj je tisto, kar Kovačiča približuje slavnemu francoskemu pisatelju Proustu?
Kaj uvršča njegov opus med najkvalitetnejše romane?
Zanimanje za ta roman se je začelo v Nemčiji, zelo verjetno je, da bo v prihodnosti še
zelo cenjen. Je eden izmed redkih, ki je pri pisanju uravnotežil dva različna postopka:
gre za dve značilnosti njegovega stila:
– verističnost24 in
– subjektivnost, ki se najbolj kaže kot modernistične poteze.
Verističnost se praviloma ne vklapa z modernističnimi potezami, a so se pri njem zlili.
Verizem lahko opazimo v natančnih opisih, ki sledijo mimetični logiki, ustvariti hočejo
tip konkretne resničnosti. Avtor ni hotel fiktivno predstaviti Ljubljane med vojno,
ampak konkretna dejstva, tako da je natančen opis združen s tehniko
avtorefleksivnosti – nenehno opozarja na svoj postopek pisanja. Proces zaznavanja
namreč oplemeniti/posodobi s potujitvenim postopkom. Predmete, pojave, ki jih
opisuje, ne poimenuje (ne reče npr.: zdaj bom opisal hlev, ampak začne nekaj
opisovati, sami pa moramo ugotoviti, kaj je to, kar opisuje). Predmete opiše, kot da bi
jih videl prvič. Gre za prvi stik z resničnostjo (kot da ni še nikoli videl krave, prašiča
…). To mu omogoča tudi otroška perspektiva, kot otrok marsikatero stvar dejansko
vidi prvič. Gre za t. i. opis uganko. Opisa sta lahko na splošno dva: pri Kranjcu
dobimo takoj ime in si predstavljamo, pri Kovačiču pa tega ni (npr. na strani 58 opiše
kaščo tako: soba z zrni na podu, beseda kašča tu ni omenjena, sami moramo
ugotoviti, da govori o njej).
Verističnost se povezuje z modernističnimi potezami:
Prepletata se otroška (čudenje) in odrasla perspektiva. Odrasla perspektiva temelji
na metafizičnem nihilizmu, zanj je značilen spoznavni, ki je podaljšek metafizičnega
nihilizma. Spoznavni nihilizem se kaže tudi v spoznavni strukturi romanov – niso
grajeni kot celote, kot nekaj dokončno izpeljanega, dodelanega. Bistvo njegove

Srečanje z novim jezikom je Kovačič primerjal s hrano: izgovarjati slovensko se mu zdi kot žvečenje
vročega krompirja v ustih, v nemščini je celo sanjal in vsak stavek je najprej premislil v nemščini, nato
pa ga je prevedel v slovenščino [ni v literaturi niti tega prof. ni predavala, je pobrano iz interneta].
24
strogo posnemanje objektivne resničnosti
23
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poetike je fragment25 (sln. okrušek). Dogodki so razcepljeni. Sami moramo določiti,
kaj spada v Basel in kaj v Cegelnico. To je reflektirano v knjigi Delavnica. Vodil je
tečaje kreativnega pisanja. Bil je pedagog za mladostnike, ki so bili nenavadni.
Izhajal je iz izhodišča, da ni neumnega otroka, da se lahko vsakega otroka motivira.
Njegovo izhodišče je bilo: neumnega otroka ni, iz vsakega je mogoče potegniti
zanimanje za nekaj.
V Delavnici (1974) govori o fragmentu, ki je izraz sveta (nedokončanost,
nezaključenost). Poudarja, da se mu zdi svet necelovit, zato tudi romani v takem
svetu ne morejo biti nekaj trdnega, ne morejo več obstajati.
Značilnosti modernizma v romanu:
Asociativni princip je najbolje ponazorjen v romanu:

OTROŠKE STVARI
Če je v prejšnjih romanih natančno raziskoval otroštvo do 11. leta, ga opisuje tu od
11. leta dalje. Kot najstarejši pisatelj se je ukvarjal z mislijo, da starejši, kot je človek,
bolj je vezan na svoja najzgodnejša leta. Ko je bil star že več kot 70 let in je bil pri
sinu na obisku, je šel k oknu in se igral s prsti. Ko ga je sin vprašal, zakaj to počne,
mu je odvrnil, da je to počel, ko je bil še otrok in je ležal v modri košarici. Kot filozof je
o otroštvu zapisal: človeku je pristno tisto, kar je v mladosti zaužil, zato naj bi se
venomer v otroštvo vračal.
Če ta roman primerjamo s prejšnjimi, je bil Kovačič do svojih likov veliko bolj
prizanesljiv, veliko bolj tudi do širših družinskih članov. Najbolj grozen dogodek v
romanu je bil, ko ga je stric pretepel z verigo. Tako kot ostali je namreč garal od jutra
do večera in kot otrok ni zdržal brez hrane. Ta prizor je opisan na treh straneh (kot
otrok je bil zelo prizadet), sedaj pa ga opiše le v par povedih (stricu je nekako
odpustil).
Po prizanesljivosti in milini je roman podoben knjigi: N. Sarraute: Otroštvo (1983).
Krivice v otroštvu niso odpustljive, ker zaznamujejo celo življenje. Temnejši lik je bila
mati. Neprestano je bila nezadovoljna, kruta, tudi pretepala je. Deček in smrt je
posvečen očetu, ki ga je imel rajši. V njem piše o tem, kako naj deček preboli smrt
Fragmentarnost se pri Kovačiču kaže skozi nedokončane misli (tri pike na koncu povedi), kar kaže,
da iz junakove zavesti vstajajo drobci spomina, ki se nizajo fragmentarno.

25
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ljubljene osebe. Ukvarja se z izginotjem očeta. Zanimivo je, da opisuje v zadnjem
romanu oba uravnovešeno, podobno, enako – čeprav je bil oče dober. Človek ne
more biti celovita osebnost, če sovražnikom ne odpusti (psihoanalitični pristopi).
Dokler staršem ne odpustimo, nismo samostojni, zato obstaja mnogo ljudi, ki so
emocionalno nezreli.
Glavna oseba je on sam. Najbolj nenavadni prizori so dogodki od njegovega spočetja
do 1. leta starosti (je le plod domišljije, saj se tega ne more spomniti). Nezadovoljen
je, ker vidi en obraz, ki mu ni všeč – mamo. Svoje rojstvo pokaže kot stvaritev sveta.
Tu je še bolj na strani otroka (bolj kot odraslega), če ga primerjamo z drugimi romani.
Osrednji lik Bubi je zelo živahen otrok, to živahnost interpretirajo tako starši kot
okolica. Okolica je Bubija, ker je bil živahen, strašila s šolo, podkupovali so ga.
Vcepili so mu strah pred šolo, ta strah pa se je še povečeval. Bubi je imel dolge lase,
nakar so ga pobrili in je šel v šolo kot ubogi okleščeni človek z nekoliko težko torbo.
Sedel je spredaj in gledal skozi okno. Zelo vizualno je doživljal učitelja matematike
(računali so na tista stara računala s kroglicami in vsakič, ko je učitelj pognal kroglico
iz ene strani na drugo, se je Bubi kar stresel), ko je klical, je kazal s prstom. Nikoli ni
ničesar znal, zato so ga dali v pomožno šolo in od tu je izhajal, ko je gradil lastno
pedagogiko

(ni

neumnega

otroka,

vsakega

se

lahko

motivira,

z

vsakim

posameznikom se je treba drugače ukvarjati).
Odlomek: str. 54, 55
V odlomku se kaže Bubi kot živahen otrok, vedno je tekel k vodnjaku, čeprav ni smel.
Pesek je videl kot gradbeni material, zato ga je čudilo, ko se je mama jezila, ko se je
vrnil domov s potolčenim kolenom, v katerem je imel pesek. K vodnjaku se je vedno
vračal, ker je bil žejen, bil pa mu je tudi izziv. Vodnjak je tudi simbol ustvarjalnosti v
njegovem življenju. Za ustvarjalnost je treba veliko potrpeti. Bubi je bil trmast, v tem
mu ni mogel nihče ukazati, od tega ga niso mogli odvrniti.
V čem je individualec (Bubi) drugačen od družine?
Je zelo ustvarjalen, ne le zato, ker je tekel k vodnjaku, ampak tudi, ker je drugače
gledal na svet. Za Gizelo (nečakinjo) je že kot otrok pisal igrice in jih tudi igral, v
romanu zna prikrojevati banalna resnična, jih spreminjati v lepa dejstva. Kot bolan
otrok je šel v zdravilišče, kjer pa so ga maltretirali, zato se je v postelji vsako noč
podelal. Nuna ga je vedno izpostavila, češ naj vsi pogledajo, kaj je spet naredil, s
čimer mu je vzbudila velik strah – pred spanjem se je vedno tresel, da se bo spet
podelal. Ko se je vrnil domov, so ga vprašali, kako je bilo, odgovoril pa jim je, da je
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bilo lepo – pol stvari si je izmislil, pol pa jih je olepšal. Ni tarnal. Bubi je menil, da
lahko tudi družina negativno vpliva na njegovo individualnost (duši jo). Družinski člani
namreč menijo, da mora biti otrok nekomu podoben, posebej, če ima negativne
lastnosti (gre za kritičnost do družine, ki lahko uniči individualnost). Bubiju se je to
stopnjevalo, podobnosti so ga celo bolele. Imel je nos kot mama, oči kot oče, s čimer
ni individualen, saj s tem vleče družinske podobnosti še naprej.
Ko se starša prepirata, ju opazuje in se sprašuje, kako sta se sploh našla. Je nežno
bitje, ki se znajde, opisi segajo tudi do naturalizma.
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Kaj se je začelo dogajati s književnostjo od 1990 do danes, kako se to odraža
na sodobni slovenski roman?
V našem življenju se kažejo skupne evropske poteze.
Emil E. Cioran: Padec v čas
Kaj je Cioran razmišljal o koncu stoletja, o položaju sodobnega človeka? Če je
verjeti Heglu, bo človek svoboden šele takrat, ko ga bo obkrožal svet, ki ga bo v
celoti sam ustvaril. Natančno to je naredil, pa ni bil nikoli tako vklenjen in zasužnjen,
kot je zdaj (Zupan Sosič 2006: 13). Človek je torej svoboden le navidezno, je
zasužnjen.
GLOBALIZACIJA: Po letu 1990 so številne države propadle ali pa so se
prestrukturirale, pa ne le države, ampak pretežno tudi gospodarstvo. Evropa ne
temelji na ljubezni do narodov, ampak na gospodarstvu. Prestrukturirati se je začel
kapital v sistemu neoliberalizma. Danes na nekem izdelku ne moremo prepoznati,
kdo dejansko stoji za tem (kdo je producent), ker so manjša podjetja v lasti večjih.
Velika lastnika sta lahko tudi dva. Gre za globalne korporacije. Vendar se globalno
obnašajo tudi mediji – smo v času globalnoinformacijske dobe. Internet nam ne
posreduje le informacij, ampak tudi ideološke sisteme. Cel svet dobiva iste
informacije. Zdaj celo vsi ljudje po svetu sanjajo isto, ker vsi gledajo iste programe,
oddaje, nosijo isto znamko oblačil … Prej tega ni bilo. Realnost je medijska
konstrukcija – živimo, kot želijo mediji, da bi živeli. Podzavestno se primerjamo z
drugimi liki iz televizije (v reklamah nam npr. posredujejo, da je debelost nekaj
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negativnega, kar pa v resnici ni, saj imamo tak organizem) in tudi če rečemo, da nas
to ne gane, lažemo, ker nas v globini tišči. In tudi nekatere službe zahtevajo, da
nismo debeli, da ne nosimo očal ipd. Način življenja določajo mediji, lahko se temu
upremo, če gremo stran od vsega, pustimo službo, kar pa ni mogoče. Pomembno je
brati več različnih časopisov, poznati je treba več resnic.
Globalizacija je vplivala tudi na roman. Ta pridobiva vsak dan bolj na priljubljenosti
(poezija je odrinjena na stran, ne bere se veliko).
Ko je Boris A. Novak nekega dne vstopil v knjižnico, je opazil, da na neki polici na začetku ni več
poezije. Vprašal je, zakaj. Dobil je odgovor, da so jo prestavili na konec knjižnice, ker ni več brana (na
začetku imajo knjige, ki se najbolj izposojajo). Največja napaka knjižnic je ta, da kupujejo večinoma
uspešnice in tako beležijo večjo izposojo. Ker pa so knjižnice pregledane glede na izposojo, se s tem
zavarujejo pred zaprtjem. Veliko več je newagevskih knjig. B. A. Novak je nato zahteval, da se poezija
vrne na mesto, kjer je bila, in se tudi je (A. Novak ima velik vpliv).

Tudi zvrst je stvar mode, sedaj je roman zelo moderen, in sicer je popularen le en tip
romana – tisti, ki ima sklenjeno, jasno razvidno, napeto zgodbo in močan suspenz.
Bralci si ob tem odpočijejo živce in se zabavajo. Že Schelling je v romantiki razmišljal
naslednje: bralci romana preveč tečejo za zgodbo, preveč zahtevajo napeto,
zanimivo zgodbo, manj pa jih zanima pripoved. Pri SSK2 se učimo zadnje. Zahteva
po užitku (naivni hedonizem) je trenutno največja. Po eni strani kapital popolnoma
izmolze človeka, vseskozi pa mu kaže številne površne čutne užitke, po katerih naj bi
hrepenel (pri reklamah npr. ponavljajo ''privoščite si novo kremo'' tako zelo, da te
prepričajo, da ne boš srečen, če si je ne boš kupil, boš skop in ne boš živel pravilno).
Filozofija reklame je taka, da občutimo slabo vest, če česa ne kupimo. Te bleščeče,
cenene užitke nas mediji učijo konzumirati. Lodge to imenuje malomeščanski roman;
pregledna, napeta zgodba s suspenzom. Ta se dosega tako, da se kombinirata dve
najbolj priljubljeni temi tega časa: SEKS in NASILJE (ti dve temi sta najbolj prodajani).
Če nek pisatelj napiše knjigo po teh merilih, je to formula za uspeh. Včasih so si
romanopisci prizadevali, da bodo uspešni, če bodo trg spremenili (npr. Beckett),
danes si prizadevajo le, da se bodo trgu prilagodili.
Sodobni slovenski roman zgleda kot pesem od Katalene: Smrt, zaprta v sod. Gre za
prirejeno ljudsko pesem. V njej je zelo veliko različnih glasbenih elementov. Govori o
smrti, ki je zaprta v sod, da ne bi šla okoli. Osnova je tradicionalna ljudska pesem.
Tudi sodobni slovenski roman ima za snov nekaj tradicionalnega, imenujemo ga
MODIFICIRANI TRADICIONALNI ROMAN.

To pomeni, da vzame pisatelj za osnovo romana

nekaj tradicionalnega (jasno, trdno zgodbo), a ga ne predstavi na tradicionalen način.
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V pesmi to pomeni, da dodamo tradiciji sodobne elemente (elektrizacija, kombinirani
so džez, rok, folk in ljudska glasba). Ima pridih tradicionalnosti in sodobnosti, do
osnove pa vzpostavi nek ironičen pristop. Že glasba je humorna, poskočna … Z
ironijo vzpostavimo distanco do tradicionalne teme, v romanu pa so tradicionalni:
• pregledna zgodba (Šeligo: Triptih Agate Schwarzkobler)
• razvidne pripovedne osebe: logična karakterizacija, največkrat sta jasno
razvidna prostor in čas
Kaj osnovo preoblikuje?
o Žanrski sinkretizem (pojavljajo se sicer vsi trije, a je ta najbolj izpostavljen).
Nobenega romana ni možno opredeliti le z enim žanrom, tako je sodobni sln.
roman spoj več žanrov, npr. Filio ni doma je v osnovi antiutopični roman, je pa še
družbenokritični, ljubezenski, parabola.
o Prenovljena vloga pripovedovalca – do pripovedi je vzpostavljena razdalja: ironija,
humor, groteska, parodija …
o Povečana gostota govornih odlomkov, kar vpliva na strukturo romana (več jih je),
zdaj so nekateri romani napisani kot scenariji (moderen roman je temeljil na
notranjem dialogu).
V prihodnosti bo po romanih zrežiranih veliko filmov (danes npr. Petelinji zajtrk), od
1985 do 2000 je bilo manj romanov predlog za filme, zdaj pa se njihovo število
povečuje (Lainšček, Möderndorfer, Mazzini: Drobtinice, Sladke sanje).
Kakšen je zdaj ta roman?
Od 1990 do 2008 je nastal le en roman, ki bi bil lahko postmodernistični; Gluvić:
Vrata skozi (1997). Pravih postmodernističnih romanov ni več, kar pa ne pomeni, da
se ti postopki ne bi pojavljali več, so še, kakor tudi modernistični postopki. Tudi nekaj
modernističnih romanov nastaja, ki so biser kvalitete sodobnih slovenskih romanov:
– L. Kovačič: Otroške stvari, Kristalni čas
– F. Lipuš: Boštjanov let, Srčne pege
– R. Šeligo: Demoni slavja
– N. Pirjevec: Saga o kovčku, Zaznamovana
– B. Jukić: Nekdo je igral klavir
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Mlajša ustvarjalca:
– Nina Kokelj: Milovanje in Sviloprejka
– Vlado Žabot: Volčje noči, Sukub
V kateri literarni smeri smo sedaj?
Nismo v obdobju modernizma, ker imamo premalo primerov tovrstnih romanov. V
letih 1980 in 1990 je nastalo približno 160 romanov, okoli 1990 do 2000 pa okrog 370
romanov. Število romanov se v novem tisočletju (2000–2005) le še veča: vsako leto
izide pr. 50 romanov.
Nekateri pravijo, da smo v obdobju neorealizma, da je ameriška proza vplivala na
sodobni sln. roman, zato naj bil pri nas minimalizem. Zupan Sosičeva to zanika, ker
je treba neko smer obravnavati na osnovi več primerov. Pravi, da sedaj pri nas vlada
smer

LITERARNI EKLEKTICIZEM.

Eklekticizem je zgoščen, gre za prepletenost različnih

literarnih programov, smeri, vplivov, tehnik. Neorealizem kot smer ne obstaja, obstaja
pa neorealistična tehnika, kot stil pisanja. Govorimo tudi o mimetični tehniki, ne pa o
smereh. Če smeri ni, moramo zaokrožiti duhovno stanje, ki se odraža v najnovejšem
sln. romanu. Zupan Sosičeva to poimenuje

NOVA EMOCIONALNOST

(pomaga si s temi

dejstvi: Nemci pišejo o novi subjektivnosti, Rusi o novi iskrenosti v literaturi, Angleži o
nadnacionalni subjektiviteti – ne čutiš več pripadnosti določenemu narodu). Zupan
Sosičeva je opazila posebno čustveno stanje, ki bo morda sproduciralo novo smer.
Nova emocionalnost pomeni neko posebno čustveno stanje, ki ga prej nismo opazili,
zasledimo pa ga lahko v poudarjeni intimi – zgodbi. Zgodovinska zgodba avtorja ne
zanima, a je v ozadju. Zadravec se sprašuje, kako je to mogoče, vendar se ni noben
roman tej temi posvetil. Pričakovali bi, da roman kot velik to obdela, a ne, zanima ga
intima, osebna problematika. Izjeme: Jani Virk je v Zadnji Sergejevi skušnjavi obdelal
novinarsko zaledje, vendar je to manjša tema večje. Tudi v romanu Marije Vogrič
Vojna iz ljubezni se je avtorica posvetila bratomorni vojni, ki je bila na Slovenskem
kratkotrajna, tudi njo je zanimala intimna problematika. Nacionalno dejanje
opazujemo na zunajliterarnih dejavnikih.
Založništvo: od 1990 dalje se je tiskalo veliko knjig slovenskih izseljencev, ni
romanov s politično temo, s temo nacionalne države. Tudi poeziji se na prvo mesto
postavi ljubezenska tema, ki je bila del romanesknih, vendar je bila podrejena drugi
temi. Zdaj je ta tema glavna. Veliko preskokov je na samih avtorjih. Lainščka so okoli
leta 1992 intervjuvali, vprašali so ga, če bo kdaj napisal ljubezenski roman, pa je
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odgovoril, da ne, češ, da se ta tema le doda neki drugi. Od 2002 naprej pa piše same
ljubezenske romane, kar tudi prizna in se tega ne sramuje.
Posameznik se zdaj ukvarja z osebno identiteto, iskanje ljubezni mu je velik cilj,
srečuje pa se tudi s spolno identiteto. Emocionalnost izraža rahljanje (včasih tudi
ukinjanje) prejšnjih spolnih vlog. Emocionalnost se ukvarja s spolnimi stereotipi.
Teme: kaj je moški, kako želi to podobo preseči, kaj je ženska, kako vzpostaviti most
med moškim in žensko – stereotipna predstava o tem, kaj je moški in kaj ženska, je v
preteklosti naredila hude napake v vzgoji.
Za novo emocionalnost je značilen postmoderni (postmodernistični) spleen. To
pomeni, da iz romana največkrat spoznamo posebno zdolgočasenost junakov, ki je
posledica različnih vzrokov: npr. komunikacijske blokade (ne morejo se sporazumeti),
to je naivni hedonizem. Tisti človek, ki je lovec na užitke, se zelo dolgočasi, tak pa je
tudi sodobni slovenski junak. Za novo emocionalnost je značilno, da do tradicije
vzpostavi ironično, cinično in humorno razdaljo.
Značilnosti najnovejšega slovenskega romana (1990–2008)
1) MODIFICIRANI TRADICIONALNI ROMAN
a) žanrski sinkretizem
b) prenovljena vloga pripovedovalca
c) večja gostota govornih odlomkov
d) večji delež fantastike
– žanrske vzpodbude: zgledovanje po pravljici, antiutopiji, utopiji in grozljivem
romanu
– tematske spodbude: remitizacija Istre in Prekmurja kot demitične pokrajine (1990–
2000), pokrajinska fantastika
2) NOVA EMOCIONALNOST:
a) osrednjost osebne zgodbe (veliko erotičnih motivov),
b) jedro problematike identitete je spolna identiteta,
c) večji delež pisateljic in ženskih literarnih likov. Prej so se ženske ukvarjale s
poezijo.
• izseljenska književnost

izraza nista pravilna

• ženska književnost
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Termina povzročata getoizacijo književnosti, kar se ne bi smelo dogajati. Oba termina
sta v določeni meri podobna, oba se nanašata na manjšinsko književnost. V vsaki
književnosti je zelo malo izseljencev, do danes je bilo tudi znatno manj žensk kot
moških, zato je ta izraz manjšinski (zato tudi črnska, južnoameriška literatura) …
Vedeti moramo, da je to literatura, ki je v podrejenem položaju, termin izseljenska
književnost je podrejen slovenskemu literarnemu kanonu, pri drugem terminu pa je
ženska v podrejenem položaju z oznako slovenska literatura, diskriminirana je zaradi
različnih razlogov:
 spolni
 geografski
 politični
 rasni kriterij
Vsaka diskriminacija je napačna. S tem, ko smo roman Berte Bojetu označili kot
ženski roman, smo ga avtomatsko perotivno označili, saj bi moral biti tako tudi
Jančarjev roman moški, pa ni. Tako vedno označujemo nekaj, kar je slabše kvalitete,
ali neko značilnost, ki je bila zasmehovana.

Po 1991 ta termin ne sme biti več znanstveni. Pojavilo se je zelo veliko zunajliterarnih
dogodkov, po 1990 so sln. izseljenci lahko tiskali knjige v Sloveniji, hkrati pa se je
1990 zgodilo tudi nekaj pomembnega – izšla je monografija v treh delih: Slovenska
izseljenska književnost, ki je popisala književnost večine slovenskih izseljencev po
vsem svetu. Vstop izseljenske literature poteka v kanon po treh fazah:
1. dokumentaristična (popisovanje vseh lit. del, nastalih izven Slovenije, kjer živijo
Slovenci),
2. in 3. sta fazi primerjanja in redukcije (vrednotijo se po kvaliteti in se pri tem že
izločajo), npr. Simčičev Človek na obeh straneh stene je lahko zelo kvaliteten, zato
ga bodo dali v sln. knj., druge pa ne, če niso kvalitetni.
Tudi ti izražajo univerzalne razmere, poleg tega pa si niti izseljenci ne želijo, da bi se
njihova literatura imenovala izseljenska, ampak slovenska, če je le dovolj kvalitetna.
Npr. v romanu Tango v svilenih coklah Teda Kramolca ni bil avtor nikoli zadovoljen z
oznako izseljenska knj. Poleg tega pa nekateri od teh avtorjev sploh ne izražajo
domotožja po Sloveniji.
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Ženske s to oznako niso zadovoljne, ker ni pravična; ne obstaja namreč oznaka
moška literatura. Je pa primeren termin za trivialno literaturo, tu pa termin moška
literatura obstaja.
– Izraz je sporen za visoko literaturo, ker se lahko moški avtor podpiše pod ženskim
imenom in obratno, spol je težko ugotoviti.
– Zelo težko je znanstveno dokazati, kaj je moško in kaj žensko načelo, kaj je
značilno za ene in kaj za druge, še posebej, ker se danes vloge rušijo (ni res, da je
ženska bolj emocionalna in da je moški pogumnejši).
– Kaj je sploh to 'ženski roman'? Je to roman, ki je napisala ženska, ali roman, v
katerem nastopajo ženski liki, ki se ukvarjajo z ženskimi temami (kot da očetovstvo ni
tema).
Pri ženski je vprašljivo to, ker je že biološki spol lahko zelo vprašljiv, o tem se veliko
piše: ženska ima lahko moške poteze in obratno, spreminja pa se tudi zunanjost ljudi;
moškim rastejo boki, ženskam ramena in boki, včasih so morale ženske imeti dolge
lase …

Kako jo lahko določimo, kako prepoznamo?
V 80 letih je bila najbolj značilna za sln. kratko prozo, v 90 letih pa v romanu – zelo
veliko fantastičnih motivov. O tem je veliko teorij. Skoraj vsi, ki so o njej pisali, so
izhajali iz enega utemeljitelja fantastike,

CVETANA TODOROVA

(tuje Tzvetan), je

bolgarski teoretik, eden najbolj znanih, utemeljitelj fantastike na nivoju recepcije
(kako jo prepoznamo pri sprejemanju besedila). Govoril je o treh pojavih:
 čudežno
 fantastično in
 čudno
Razlika: zgodi se nek dogodek, junak omahuje med naravnim in nadnaravnim
pojasnilom dogodka; če se lahko razumsko razloži, je dogodek čuden, nenavaden,
če ne, je čudežen, fantastika pa je vmes.
Glede značaja fantastike se je pri nas pojavilo nekaj podobnih romanov. Zupan
Sosičeva jih poimenuje POKRAJINSKA FANTASTIKA. Gre za roman, ki ga družita vsaj dva
povezovalca:
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1) tipične pokrajinske značilnosti (od tu fantastika izvira: v Prekmurju močvirje in
meglice, zaradi česar ne vidimo točno, odrezanost vasi od mesta zaradi
odcepljenosti ali višine vasi, npr. Volčje noči, Goratost …)
2) arhaično razumevanje sveta (gre za tradicionalni pogled na pojave v življenju)
Kdo spada sem?
– F. Lainšček: Ki jo je megla prinesla
– V. Žabot: Volčje noči
– M. Tomšič: Óštrigéca, Zrno od frmentona
Romane Ki jo je megla prinesla, Volčje noči in Óštrigéca je literarna kritika umestila v
magični realizem, vendar prof. pravi, da temu ni tako. Ti romani so pripadniki
pokrajinske fantastike.


Zakaj so jih uvrstili v magični realizem?

V 90 letih je bil to moderen izraz.


Zakaj bi lahko pomislili na to, da so predstavniki magičnega realizma?

Zaradi: – cikličnega časa (ki je vsaj nakazan) namesto linearnega,
– nadnaravnih dogodkov (čudežev, neverjetnih prizorov),
– ker se pojavi tradicionalno, arhaično razumevanje časa.


Zakaj niso predstavniki magičnega realizma?

Najbolj znana literarnovedna raziskovalka magičnega realizma in njegova teoretična
utemeljiteljica je Beatrice Amaryll Chanady. Magični realizem je razumela kot način
(mode, stila), in ne kot smer. Utemeljila ga je na osnovi spoznanj Tzvetana Todorova,
tako da je izpostavila 2 elementa:
o

implicitnega avtorja:
Kaj je implicitni avtor? To ni realni, resnični, preverljivi avtor (oseba), ampak
neko središče, agencija v besedilu, ki uravnava pomen besedila. Je norma
določenega časa in prostora. Implicitni avtor ne verjame v nadnaravno, ki se
pojavlja v besedilu, vendar ga sprejema kot sestavni del besedila.
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pripovedovalca:

o

Kako se pojavljajo realnosti:


v fantastiki
Pojavljata se 2 osamosvojeni ravnini, ki se med seboj ne prekrivata, in sicer
realistična, realna raven in fantastična, nadnaravna raven.
Pripovedovalec se v fantastičnem besedilu vseskozi zaveda, da pripoveduje,
doživlja nekaj neobičajnega, nadnaravnega. To nadnaravno ne zna, ne more
razložiti, zato se to nikoli ne spoji z resničnim, realnim.



v magičnem realizmu
Obe realnosti sta zliti v eno. Ni avtonomije med fantastično in realno ravnijo.
Pripovedovalec verjame v nadnaravne dogodke in jih predstavlja kot nekaj
običajnega, vsakdanjega. Nadnaravno je sestavni del naravnega.
 Besedilo magičnega realizma je najbolj podobno pravljici (tam se tudi
ne čudijo nadnaravnim pojavom, pričakujemo, da se bo v pravljici
dogajalo nadnaravno).

In še 2 kriterija:
o

Vsebinski kriterij:
določa neevropski mit, pokazan skozi optiko Evropejca (o prebivalcih Južne
Amerike, Indijancih, ...). Primer: V romanu Ki jo je megla prinesla se pojavi
boginja Mokus. To je evropska boginja, ki je opisana skozi optiko Evropejca,
zato to ne more biti magični realizem.

o

Sociološki kriterij:
magični realizem je značilen za postkolonialne države. Tam se Evropejec
pojavi kot rezonator neevropskega mita. Feri Lainšček in Marjan Tomšič sta
na začetku svojih romanov v motu napisala nekaj podobnega: Lainšček:
Skrivnost, pomagaj mi, da boš ostala skrivnost. Torej si ne želi razjasniti
ničesar (v magičnem realizmu pa je skrivnost običajna, razjasnjena) in Tomšič
je z veliko začetnico napisal besedi Istra in Skrivnost.
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Feri Lainšček (1959): KI JO JE MEGLA PRINESLA (1993)
F. Lainšček piše poezijo, prozo, radijske igre, po njegovih romanih pa so posneli tudi
filme.
 Glavna oseba Jon Urski je dvomljivec, zagovarja osebno vero in ne zaupa
institucijam, zato pri cerkvi ni najbolj priljubljen in so ga že večkrat premestili.
Tokrat ga premestijo v zakotno vas Mokoš. Takoj ko stopi z vlaka, se izgubi in
zatava v močvirje. Začnejo se pojavljati meglice. Ko izgubi orientacijo, začne
hkrati izgubljati tudi mirno kri. Takrat zagleda ptiča.
 Ptič ima pomembno vlogo, ker kaže na nekaj, kar se v romanu večkrat pojavi.
Bistvo romana je zapeljivi videz zla. Ptiček je opisan kot nekaj lepega, prijetnega,
potem pa spoznamo, da je tak le na videz (čeprav ne bi pričakovali, da bo
povzročil kaj slabega). Ptič je napovedovalec zla (je morda predhodnik
izvrševalca zla). Ptič je povezan z osebo, ki je napovedana v naslovu:
 Marika Straj (zaradi katere je Makoš kaznovan, čeprav to ni eksplicitno
povedano). Marika je živela v grešni zvezi z Janošem Talaberjem (župnikom) in
mu rodila sina. Ker se Janoš ni hotel odpovedati cerkvi in se z njo poročiti, mu je
pustila otroka in odšla. Mokoš je bog zato kaznoval s povodnjo,26 v kateri je
utonilo veliko ljudi, a kazen ni bila uspešna, saj ljudje zato niso postali boljši,
ampak še hudobnejši in zakrknjeni.
2. signal za varljivi videz zla: najprej se stvari na prvi pogled vedno kažejo lepe,
potem pa se pokaže pravo zlo. Primer: Jonu se po srečanju s ptičem pokaže lučka.
Jon pride na kmetijo in sprejme ga na videz prijazen mož, kar naenkrat pa se mu
zazdi, da možak govori nerazumljivo. Mož ga zapre v kovačnico in ga podkuje. Jon
komaj uide.
Kadar pride v kraj tujec, to vedno pomeni začetek dogajanja. Bodisi se stvari začno
razpletati bodisi zapletati.

26

razlitje, razširjenje velike količine vode po kaki površini
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Jon v Mokoš ne more vstopiti, ker je pred njim reka. Brodnik ga prepelje čez (kar
spominja na Had). V romanu je veliko mitologije. Ko Jon pride čez reko, šepa.
Šepanje želi skriti, a mu brodnik za to noče posoditi škornja. Po ljudski mitologiji je
tujec, ki šepa, hudič. Zato so včasih ljudje tiste, ki so šepali, gledali z zadržkom (prav
tako rdečelase). Hudič naj bi šepal in naj bi imel namesto ene noge kopito. Tako
pride Jon v vas namesto kot glasnik vere in boga kot simbol hudiča.

•

Če bere Ljubljana ta roman kot roman skrivnosti, postavi Lainšček tezo, da gre za
nekaj, kar se je res zgodilo. Primer: dogodek na brvi: vas je brez cerkve, zato se
Jon potrudi, da bi jo zgradil, vaščani pa mu zato nagajajo. Vmes se zgodi tudi
umor, za kar naj bi bil posredno kriv on. Torej, Jon gre po brvi in vaščanka mu
podari krofe. Jon je ves vesel, da mu je nekdo končno nekaj podaril, a ko krofe
strese na mizo, vidi, da so to konjske fige (to naj bi se res zgodilo Ferijevi babici).

•

Simbolika imena kraja: Mokoš:
1. V prekmurskem dialektu to pomeni: ravnice, ki so prepojene z vodo (voda se
je zajezila v zemljo).
2. Skozi perspektivo slovanske mitologije je Mokuš slovanska boginja plodnosti
in ženskih opravil (del). Ker je bila Mokuš zelo prijazna, jo je možu Perunu
ukradel Veles (slovanski bog črede in živinoreje). Ker je bila ukradena, je bila
kaznovana, češ da je tudi sama želela oditi od Peruna. Od tod je dobila
konotacijo nečistovanja.
3. Grški prevod pomeni nekaj nečistega. Mokoš = slabost, medlost, mlahavost,
težave pa tudi moker in vlažen.
4. Tako se imenuje tudi potok v Prekmurju.
Vse konotacije ustrezajo tej vasi. Ljudje v romanu so nemoralni, nečisti, zahrbtni.
 V romanu se velikokrat pojavi bela gos. Večkrat se pojavlja tudi v raznih
skrivnostnih filmih (npr. film E. Kustorice). Gos naj bi bila posrednica med
zemljo in nebom. Tudi svetega Martina so varovale gosi. Gos v romanu
naznanja spremembe in čudne dogodke.
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•

Oblikovno-stilna podoba romana:
1. Uporablja nenavadne, inovativne pripovedne postopke.
2. Naslov se začne z oziralnim zaimkom. Stavkov z oziralnim zaimkom je v
romanu veliko. Pojavljajo se tudi zaimki brez glavnega stavka. V romanu
včasih ni vidno, na kaj se odvisni stavek nanaša ali pa sploh ni glavnega
stavka. To pri bralcih povzroči nek dvom v obstoj prebranega.
3. Bivanjska negotovost je namen besedila. Bivanjski dvom označuje glavno
osebo in pripovedovalca. Slednji nenehno dvomi v to, kar pripoveduje, v
samega sebe in v osebe, zato mu tudi bralec ne verjame več.
4. Gre za tip nezanesljivega pripovedovalca (ki vedno izraža dvom). Dvom
izraža:
o z oziralnim zaimkom,
o s členki da in ne. Členka se pojavljata v netipičnih situacijah. Z da
npr. vpelje dvom, namesto da bi z njim nekaj potrdil.
o ...
5. Besedilo vseskozi le nakazuje. Izražena je nakazovalnost:
o s prislovi: morda, tako nekako, mogoče, najbrž
o z modalnimi izrazi: videti je bilo, zgledalo je, ...
 Tudi na jezikovni ravni se pojavlja varljivost videza.
6. Svetopisemski stil:
– temelji na paralelizmu členov in
– izpostavljenosti veznikov in členkov (in na začetku: in tako se je
spraševal)
7. Žanrsko bi lahko roman opredelili kot grozljivi roman, kriminalko,
duhovniški roman (gl. oseba je duhovnik), ljubezenski roman in sodobno
parabolo (kjer je nauk odsoten oz. ga moramo poiskati sami). Gre torej za
žanrski sinkretizem.

•

Zakaj roman ne spada v magični realizem?
a. Metafizični nihilizem, ki se kaže skozi bivanjsko negotovost, se kaže na
ravni oseb. Dvomijo pripovedovalec in osebe.
b. Jezikovna raven (lastnosti različnih žanrov).
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•

Garzia Márquez: Sto let samote je najbolj tipičen predstavnik magičnega
realizma. Glavna oseba je lepotica, ki se ji nihče ne more upreti. Svoje lepote se
ne zaveda, zato ni prevzetna. Moški se ob njej vznemirijo in se v njeni bližini
zaradi te zamaknjenosti tudi poškodujejo. Nekdo jo je hotel opazovati, kako se
tušira, in je padel z lestve. Lepotica je bila zelo nenavadna: jedla je zemljo,
pogovarjala se je z rastlinami in s ptiči, vendar je to opisano kot nekaj običajnega.
Nekoč pomaga teti pri obešanju rjuh, ko zapiha veter in jo skupaj z rjuho odnese v
nebo, vendar se temu nihče ne čudi (Poglavje je naslovljeno Vnebovzetje.). Tako
kot pri Žabotu se tudi tukaj vse dogaja v enem mestu, Makondu. Tudi Lainšček
postavi dogajanje v vas Mokoš, ki je oddaljena od središča.

•

V romanu je veliko arhaizmov in narečnih izrazov.

Nekje na meji med Prlekijo in Prekmurjem je lociran roman:

Vlado Žabot (1958): VOLČJE NOČI (1996)
∼ V. Žabot je bil nekaj časa predstavnik slovenskih pisateljev.
∼ Piše prozo za odrasle in otroke.
∼ Pri njem se tehnike in literarne smernice razlikujejo. Roman Volčje noči je
modernistični roman in nima trdne zgodbe (ampak tok zavesti).
∼ Bil je pobudnik Kersnikove nagrade, ki se je začenjala podeljevati leta 1991.
∼ Je velik strokovnjak poganske mitologije.
Odlomek:
Zapeljiv videz zla se odraža na vseh nivojih. Nek ljubek ptič lahko odraža čisto nekaj
drugega.
Kako eksistira zlo in na kakšnih ravneh se pojavlja?
Že naslov nam pove, da bomo najverjetneje bliže nekemu drugemu žanru –
grozljivemu romanu, različice so še vampirski roman (posodobljeni vampirski roman)
in psihološki roman. Vampir ne pomeni le nekega demoničnega bitja, ampak izraža v
psihološkem smislu tudi željo po nesmrtnosti.
Kako sta povezana vampirskost in volk?
V filmih se pojavljajo razne preobrazbe (v volka, volkodlaka ...). Najprej priletijo
netopirji (sile noči). Tu se bomo srečali s pogansko temno mitologijo.
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Kaj je poganskega?
Že sama lociranost v vas Vrbje (ime je tako, ker je tu zelo veliko vrb). Po slovanski
mitologiji je vrba (vedno ob vodi) edino drevo, ki je posrednik med živimi in mrtvimi
(med to- in onostranskostjo). Voda pa je po antični mitologiji duša. Ko je ta umrla, je
šla v svet mrtvih preko vode.
Žabot je o slovanski mitologiji zelo veliko prebiral, trenutno pa piše roman, ki bo
lociran pr. 3000 let nazaj (ljudje na drugačni stopnji razvoja).
Poleg izbire drevesa vrbe v romanu se ta kaže tudi v izbiri imen in pripomočkov, npr.
Vrban (je zli duh, ki prinaša predvsem negativne učinke). V romanu se ljudi uroči z
različnimi sredstvi, npr. s čaji (če hoče nekdo nekoga imeti pod oblastjo, mu da piti
čaj), z magično močjo zelišč, rastlin. Jedrna fantastika se ne nanaša na žanrsko
spodbudo, ampak se navezuje na različico grozljivega romana, tj. vampirski roman.
Nanaša se na roman A. Radcliffe, predvsem na prefinjeno učinkovanje šumov,
vzbujanja strahu, notranje tesnobe.
Kaj pomeni volk v poganski mitologiji, za severno poloblo?
Volk je vedno pomenil nekaj nagonskega, je simbol za hipertrofirano27 spolno slo. Že
iz pravljic lahko zaznamo, kako volk ni bil škodljiv zato, ker bi lahko človeka
poškodoval, ampak zaradi njegove simboličnosti, hipertrofirane sle, ki je človek ne
zna/ne more kontrolirati. Simbolika volka je vezana na božični večer, ko je bil volk
zelo velika nevarnost. Vse v romanu se dogaja v cerkvi, tu je postavljeno delovanje
poganske mistike, tako je tudi v drugih romanih. Volk je bil na božični večer vedno
tabuiziran pojem. Njegovega imena si ni nihče upal izgovoriti zaradi strahu, da bi se
prikazal, zato je bilo potrebno biti previden. Roman je grajen zelo dramatično, tako da
je skoncentriran na božični večer, tu se vse zle sile razkrijejo, a se ne pojasnijo, ker
če bi se, ne bi bilo to fantastično besedilo (med iracionalno in racionalno razlago).
Zanimivo je tudi to, da smo bralci do polovice romana večvedni (vemo več kot
literarne osebe). Glavna oseba je mežnar – oskrbnik. Cerkev nima duhovnika, ki naj
bi bil predstavnik institucije in bi bil usposobljen za odstranitev črne magije. V
prejšnjem romanu je zelo skeptičen do tega, kako naj deluje. Rafael (po poklicu je
pijanec) si vseskozi želi, da bi prišel v cerkev župnik ali kaplan, vendar da bi poslali iz
mesta v vas duhovnika, ničesar ne naredi.

27

pretirano povečana
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Pred seboj imamo tipičnega pasivnega junaka. (ta tip junaka je osrednji junak od
Tavčarjevih junakov naprej (prevladujoči pasivni liki))
Zakaj je pasiven?
Po poklicu je pijanec, vedno si ob slabi vesti reče, da ne bo več pil, da bo šel v mesto
urejen. Svet pred nami je svet greha. Avtor je skonstruiral svet, kjer je greh zakon.
Proti takemu svetu se boriti je kafkovsko nesmiselno. Če se proti temu borimo,
grešimo.
Žabot je najbolj primerljiv s Kafko, kar tudi sam prizna, predvsem v absurdni
brezizhodnosti junaka. Junak se znajde v bivanjski negotovosti, iz katere ne zna (ne
more ven). Nekateri opredelijo roman kot roman teorije zarote. V tem času je bila ta
vrsta zelo modna. Glavni junak je žrtev zarote, kateri sam ne more najti vzročnoposledične povezave. Proti njemu se je vse zarotilo. Zlo pride v njegovo hišo, kot je
to značilno za vampirski roman (npr. film Stuhr: Dracula). Po tradiciji se vampirja vabi
zvečer, ko zasanjano gledamo skozi okno in si želimo pustolovščine, zdi pa se nam,
da nas od daleč nekdo gleda, vendar pa ne vidimo točno, za koga gre. Približa se
nam izredno lep vampir, a dokler se od okna ne bomo umaknili, ne bo vstopil. Deluje
na naše nezavedno prepričanje, tako da nas prepriča, da mu odpremo pot.
Odlomek:
Gre za začetni odlomek, ko Rafael posluša šume in je zunaj sneg, poti so
neprehodne.
S katerimi pripovednimi sredstvi opiše negotovost?
Tropičje – ločilo negotovosti, kombinira, je zelo pasiven, zabrisati hoče alkoholizem.
Nič pa ne pogleda, če bo kdo kaj ukradel, le sedi … Suspenz je izražen s
pasivnostjo, stopnjevanjem (povedi so zgrajene 3-stavčno) in ponavljanjem. Tudi s
tem hoče vzbuditi vzdušje napetosti.
Žabotov slog je zelo naslonjen na Cankarja, pa tudi na Preglja. Cankar ima stalno
»Se je zgodilo, je potrkalo …«. Ta stil se imenuje simbolični neutrum, s čimer je
Cankar izrazil negotovost: ne vemo, ali je moški ali ženska, ki to reče, s tem izrazimo
nekaj neznanega, nekaj, pred čimer se bojimo.
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Katera čustvena stanja so prisotna v odlomku? Ali se vam zdijo učinkovito
predstavljena?
Negotovost, strah, krivda, tudi tu se Žabot naslanja na cankarjansko poetiko, junak
se vseskozi počuti krivega. Skupni imenovalec je tudi tesnoba, ki je temeljno
razpoloženje tudi v drugih odlomkih, predvsem ko se pojavijo erotični prizori. Junaki
so vedno predstavljeni kot voajeri,28 nenehno občutijo krivdo tudi zaradi erotike.
Odlomek ima zelo privzdignjen stil, skrbi za ritmično urejene stavke (tudi v celem
romanu). Avtor si zelo prizadeva, da bi ustvaril določena razpoloženja, to je bil njegov
glavni namen. Črna magija v romanu ni premagana, čeprav se roman bori proti zlu,
vendar pa na božični večer spoznamo, kako se vse volčje preobrazbe v vampirja
stikajo. Pokaže se, da je v tej vasi zlo resno prevladovalo.
Lainščkov in Žabotov roman puščata odprto pot skrivnosti, kažeta, da v svetu
prevladujeta zlo in črna magija.

Marjan Tomšič (1939): ÓŠTRIGÉCA (1991)
Ljudska pesem: Dajte, dajte (iz Istre)
Širša oznaka: roman pokrajinske fantastike
Ožja oznaka: pravljični roman (žanrsko poimenovanje)
Pravljičnih romanov je bolj malo, več je romanov s pravljičnimi značilnostmi:
• Marjan Tomšič: Zrno od frmentona
• Boris Jukić: Nekdo je igral klavir (celotna zasnova je snovana na ljudski pesmi)
• Nina Kokelj: Milovanje (pravljica je na začetku)
• Feri Lainšček: Namesto koga roža cveti
• Tone Perčič: Harmagedon
• Sonja Pregl: Tanaja
• Nataša Kramberger: Nebesa v robidah (zelo kvaliteten roman)
Roman Krambergerjeve je predstavljen kot reka, gre za sodobni pravljični
roman, ki ima za osnovo sodobno, ne ljudsko pravljico.

Iz: voajerizem: bolezensko nagnjenje k spolnemu uživanju z opazovanjem spolnega občevanja
drugih, delov telesa oseb drugega spola ali z gledanjem takih fotografij.

28
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pravljica
ljudska

umetna
tradicionalna

sodobna
(M. Tomšič: Óštrigéca)

Značilnosti ljudske pravljice v romanu:
1) ANTROPOMORFIZACIJA
Gre za prenašanje človeških lastnosti na živo ali neživo naravo. V romanu govorijo
drevesa, osli, kamni, reka, celotna narava se obnaša kot človek, govorijo bekači
(istrska vrba). Drevesa so maskulinizirana (imajo moške značilnosti): so agresivna,
ukazovalna, dominantna, v opoziciji z bori (imajo veliko več pozitivnih lastnosti kot
bekači). Reka ima kot naravni element ženske lastnosti, razumljeno stereotipno: je
muhasta,

spremenljiva,

trmoglava.

Glavni

junak

je

Boškin

oz.

Boško

(pomanjševalnica od 'bog'). Ker je reka ženska, ga zelo prijazno vabi k sebi, ko pa se
ji prepusti, postane muhasta in zelo svojeglava.
Katere temne sile se tukaj izpostavijo?
Tu zmaga bela magija. Zlo je premagano, glavni junak se bori proti zlu. Predstavnica
črne magije je Babura, ki spreminja svojo podobo (ko ga hoče zapeljati, se spremeni
v lepo žensko, ko pa se mu maščuje, postane grda ženska z repom). Magija je
premagana šele takrat, ko ji glavni junak odseka rep. Pomaga mu Vitica (vilinsko
bitje), predstavnica bele magije, ki je zelo pozitivna oseba.
2) ČRNO-BELA KARAKTERIZACIJA
Črne so izrazito negativne, bele pa izrazito pozitivne (pravljična besedila).
3) SELSTVO
Izhaja iz besede 'seliti se', pravljični junak se seli, kar je glavni vod pravljice. Ko dobi
nalogo, mora iti od doma v svet, da bo tam nalogo razrešil. Boškin nenehno potuje,
ne ve, kje je doma, gre za njegovo bivanjsko določitev; pot ga določa.
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Značilnosti sodobne pravljice so:
I) eksistencialni dvom
Junak dvomi v svoje početje, identiteto. Kar vidi, je podvrženo dvomu, kar ni
značilno za ljudske pravljice, na začetku se le malo boji. Je popolnoma sodobni
junak subjekt.
II) izrazita težnja po estetizaciji besedila
Tomšič se zelo trudi napisati polepoteno besedilo, ima svoj stil. Ljudska pravljica
se po tem ne sprašuje. Že prvi odlomek je izrazito sinestetičen, združena so vsa tri
pomembna čutila. Skrbi za barvno simboliko, lepoto dialogov …
III) gre za fantastično besedilo
Junaki dvomijo v pravljičnost, v nadnaravni dogodek. Boškin nenehno dvomi v to,
kar je videl in v lastne čudeže (je čudodelnik, zdravi ljudi, živali in dela čudeže, a
se nenehno sprašuje, če je sploh on ozdravil čudež ali je to prišlo od kod drugod).
Roman se začne zelo podobno kot roman Ferija Lainščka. Je primer cikličnega
besedila, prisoten je cikličen čas; konča se na tistem mestu, kjer se je tudi začel.
Tomšič je s tem zapisal, da je svojega junaka najprej umoril (v tem smislu je zmagala
črna magija), a potem se sprašuje o vlogi cikličnosti. Spozna, da besedila ne morejo
biti zaključena tragično, zato je roman skonstruiral ciklično. Ker gre za fantastično
besedilo, opazujemo roman na dveh ravneh:
1. realna/realistična (preverljiva) Istra (določeni običaji so isti, obstajajo ista dela,
opravila, glavna žival je osel/oslica)
2. fantastična/nadnaravna raven, raven čudežev in skrivnosti
Vseskozi mora biti vzpostavljena antinomija,29 ki je v romanu tudi do konca dosledno
izpeljana. Tomšič je v intervjuju dejal, da verjame v parapsihološke pojave, a je v
romanu pisal, kot da vanje ne verjamejo niti junaki. Boškin npr. ozdravi kravo, za kar
so mu vsi hvaležni, sam pa dvomi, če se ni pozdravila sama (skeptičen je do lastnih
nadnaravnih sposobnosti).
Odlomek:
Kako parapsihološke pojave razumejo drugi?
Boškin je vaški posebnež, ki je prisoten že od Desetega brata.

29

nasprotnost
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 B. Bojetu: Filio ni doma
 M. Mazzini [macíni]: Satanova krona
Tokrat bomo spoznali angažirano fantastiko, ki nam hoče povedati nekaj o bližajoči
prihodnosti. Vezana je na žanr (povezana fantastičnost se lahko namreč navezuje na
tematske ali na žanrske spodbude). Antiutopija je v slovenskih romanih redkost,
takšen roman pa je pri nas prvi napisal Josip Stritar: Deveta dežela (1878).
Če hočemo antiutopični roman umestiti v širši kontekst, lahko rečemo, da je del
znanstvene fantastike. Američani so pri opredelitvi antiutopičnega romana zelo
ohlapni. Mi pravimo, da je del znanstvene fantastike, vendar pa se od nje zelo
razlikuje. Kaj pa ju povezuje?
• Oba sta obrnjena v prihodnost, kažeta možnosti za nadaljnje življenje v
prihodnosti, razlikujeta pa se v tem, kako:
 znanstvena fantastika kaže različne tehnične, znanstvene iznajdbe, ki bodo v
prihodnosti popolnoma spremenile življenje. Ob tem izražajo veselje ob
novosti ali zaradi radovednosti. Antiutopija pa kaže negativne različice
tehničnega napredka, temne plati iznajdb, napredka, izumov.
Antiutopični roman je naslednica utopije ('utopija' je jedro, 'anti' pa predpona).
Prva evropska utopija je bila napisana leta 1516. Thomas More (začetnik žanra)
napiše namreč delo z naslovom Utopija. More piše v tem delu o idealni družbi
prihodnosti (prikaže svetle perspektive družbe v prihodnosti), v tem smislu je večkrat
idealizirana, nestvarna, abstraktna.
Kako je to besedilo izgledalo?
Dogajanje se odvija na nekem hrvaškem otoku (individualen, ločen od ostalih). Na
tem otoku je pisatelj, ko je sam potoval, spoznal, da je tu družba urejena drugače kot
v Angliji – ljudje imajo enakopravne vloge, na otoku se vzpostavi red (otok je v
književnosti simbol). Avtor izrazi željo, da bi bilo lahko tako tudi drugje. Vzpostavi se
red, diktiran z otoka, ki je zato tudi varen pred zunanjim vplivom.
Pojavi se zelo veliko besedil, ki so bila pozitivna glede na to, kako bi morala biti
družba zgrajena.
Z razvojem, ki se je zasukal v velik tehnološki napredek, dobi utopija svojo
naslednico – antiutopijo. Ta je do prihodnosti zelo negativno nastrojena, saj meni, da
je napredek za človeka škodljiv (človeka uničuje, človek postaja stroj). Mnogi

68

raziskovalci trdijo, da je glavni jezik utopije in antiutopije ideja. Kako jo posamezni
avtorji oblikujejo?
Z vnosom simboličnih in alegoričnih primesi. V 20. stoletju se je začela odtujenost
med ljudmi le poglabljati, v literaturi se zato pojavi tema strahu pred prihodnostjo.
Antiutopija že naredi nek vzorec, žanrsko konvencijo: sliko negativne prihodnosti, in
sicer vzpostavi antiutopični determinizem. Junaki se že na začetku romana zavedajo,
da je njihov upor proti družbi nesmiseln in neuspešen. Antiutopija kaže razkol med
individualnostjo in družbo – zakaj? Eden sam junak se ne more bojevati proti
represivnemu sistemu, ki na različne načine pritiska na posameznika, mu krati
svobodo in individualnost. Ljubezen v takem svetu ne more obstati, že na začetku je
obsojena na propad.
Klasične evropske antiutopije:
1. E. Zamjatin: Mi (1920) – zelo kvaliteten
2. A. Huxley: Krasni novi svet (1932)
3. G. Orwell: 1984 (1949)
Zemjatin pokaže na to, kar se pojavi kasneje tudi pri Orwellu, pri zadnjem pa tisto,
kar se danes prostituira – Veliki brat.
V Krasnem novem svetu je zelo dobro opisano kloniranje, matere naj ne bi več rodile,
zaradi česar bodo rojstva manj čustvena, država pa bo rojstva nadzirala. Prikazano
je, kako družba rabi različne kaste ljudi. Danes to zgleda tako: država omeji vpis na
humanistiko, ker jih naj ne bi potrebovala, gre pa v bistvu za to, da prinaša
humanistika državi premalo denarja. Ljudje so razdeljeni glede na to, kako jih država
potrebuje, zato je zanjo najbolje, da proizvede ljudi iz epruvete, ki bodo ustrezali
njenemu kriteriju. Tako bo proizvedla toliko in toliko intelektualcev, učiteljev,
menedžerjev, pač toliko, kolikor jih bo država potrebovala. Človek, ki je iz epruvete,
je lahko manj inteligenten, tako pa lahko država z njim manipulira. Država predpiše
tudi, da se morajo ljudje z erotiko samo zabavati, zato imajo lahko ženske več
moških in obratno. S tem se ne oblikuje globlji stik, s čimer ne pride do družine (z njo
ne moreš tako upravljati kot npr. z nekim otrokom v vrtcu, ki ne pozna mame).
Pri nas ni bilo takega razvoja kot v Evropi, da bi pisali najprej utopijo, nato pa
antiutopijo. Naše prvo besedilo je bilo sinkretično – antiutopično in utopično. Kasneje
dobimo še nekaj antiutopičnih besedil, a zelo malo:
 v 20. stoletju E. Filipčič in B. Gradišnik: Kerubini (1979),
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 na prehodu iz 80 v 90 leta pa se jih pojavi kar pet (zelo zanimivo, ker nimamo
bogate tradicije):
• B. Bojetu: Filio ni doma in Ptičja hiša
• M. Mazzini: Satanova krona
• T. Perčič: Harmagedon
• M. Jeršek: Smaragdno mesto
Smaragdno mesto je nastalo v času, ko se pri nas zelo veliko piše o koncu tisočletja,
kar je posledica milenarizma30 ali poslovnih, političnih sprememb. Antiutopični roman
je angažiran žanr in se pojavi v prelomnih družbenih ali političnih situacijah.

Berta Bojetu (1946–1997): FILIO NI DOMA (1990)
Dogaja se na otoku (utopični roman), zato vemo, da bomo lahko spremljali nek
poseben družbeni red. Roman je splet antiutopičnega, dnevniškega (pisan kot
dnevnik), ljubezenskega/erotičnega, psihološkega romana in romana parabole.
Glavne osebe so: Filio, Uri in Helena. Helena je prišla na otok kot brodolomka (prej je
živela nekje, kjer ni bila zadovoljna), tu pa je poseben red, ki ji ne odgovarja,
represivni odnosi pa niso le posledica tega posebnega reda.
Roman se ne drži togo žanrskih pravil, drugače pa je sodobni antiutopični roman.
Tipične značilnosti:
– antiutopični determinizem
– pesimistična perspektiva prihodnosti
– izoliranost prostora
Ker so odnosi izrazito negativni, spada roman med izrazito represivne antiutopične
romane (poznamo namreč dva tipa antiutopičnih romanov).
Kakšni so odnosi v romanu?
Odlomek: str. 7, 8
Mati se v odlomku spremeni v ptiča, ki je opisan kot nekaj zelo travmatičnega. Boli pa
tudi otroka, čuti, kako ga boli, zdi pa se, da se to stanje ponavlja. Ta otrok je Filio, ki
gleda transformacijo svoje mame v ptico. Odnos med njima (če vidi hči mater v tako
travmatičnih podobah) ni bil pozitiven. Mati je bila otroku popolna tujka. Ozadje
odlomka: Helena je imela ob brodolomu ob sebi hčer in nekega dečka, ki pa ni bil
30

verovanje, da bo Kristus pred koncem sveta ustanovil tisočletno kraljestvo na Zemlji
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njen sin in je z njo rasel – Uri. Značajsko je bil drugačen od deklice, zato ga je Helena
vzljubila, hčerke pa ne. Ta je bila namreč plitka in nagnjena k površinskim odnosom.
Nenehno sta bili zato v konfliktih, to se nadaljuje tudi, ko otrok odraste, saj ima Filio
več moških in uživa.
Na otoku vladajo posebni odnosi, ženske živijo v zgornjem, moški pa v spodnjem
mestu. Da ne živijo skupaj, je tipično antiutopično. Ljudi v romanu 1984 vseskozi
opazuje Veliki brat. Imajo le dve minuti intime. Takrat ženske opravijo hišna opravila,
moški pa dela izven hiše. Obstaja tudi urnik spolnih srečanj. Npr. 20. 3. Franci obišče
Urško, ki ga mora sprejeti in ga ne sme zamenjati z drugim. Če naredi prekršek, je
zelo strogo kaznovana (urnik spolnih srečanj je bil tudi v Krasnem novem svetu).
Ženske ne izbirajo same partnerjev. Ponoči morajo pustiti odprta vrata in so skoraj
vedno posiljene. Posilstvo je eden izmed simbolov tovrstnih romanov. Tudi Filio je
bila posiljena, posiljeni pa so bili tudi moški. Posilstvo je zanje vstop v svet odraslih.
Po 8 letu starosti morajo dečki v mesto moških, kjer jih vzgajajo starejši moški, tu
vsakega posilijo. To pa zato, ker ima posiljen človek zelo nizko samopodobo, s takim
človekom pa lahko družba najbolj manipulira. Družba je ljudi namerno pohabila.
V čem roman odstopa od antiutopije?
– Z romanom se pokaže, da zlo ne izvira iz družbe, ampak je osnovni izvor zla
družina, tu se vse začne, nato pa le še nadaljuje.
Je daleč stran od angažirane literature (alegorija in simboli).
– simbol posilstva (kaže na agresijo, ki vlada v družbi)
– simbol ptiča
Mater vidi kot ptico, ker že od začetka ni marala ptic, predvsem roparic, čutila je hlap,
nelagodje, neprijetnost, ptica je simbol konvencionalnosti, zaprtosti, odtujenosti. Filio
vidi vse ženske na otoku kot velike ptice (nositi morajo uniformo kot moški, črno ruto,
zavezano zadaj, s čimer imajo popolnoma zakrit najlepši del – lase). Izstopa
problematičen nos, stisnjene so bile v pasu. Vse so bile suhe, videti so jim bile suhe
noge, ki so spominjale na ptičje, nos pa na kljun. S tako podobo še bolj pokaže
nelagodnost v svetu in strah pred ljudmi.
Dva simbola:
• 1. pozitivni simbol so knjige (simbol razgledanosti, intelektualnosti, moč
domišljije). Berejo jih tisti, ki so največji individualisti, ki hočejo kaj spremeniti,
so dobri in moralni.
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Huxley piše, da so najboljši državljani tisti, ki ne berejo, ker se z njimi najlažje
manipulira. Hkrati pa gre tudi za usmerjeno vzgajanje. Knjige utrdijo lastno
samopodobo. V Huxleyjevem romanu si država zelo prizadeva, da ljudje ne bi brali.
Otroci so vzgajani v vrtcih, kjer jim vzbujajo negativen odpor do knjig – otrok si zelo
želi knjig, vendar ko jih otroci primejo v roke, spustijo vzgojiteljice električni tok, zaradi
česar dobijo otroci strah pred knjigami.
• 2. pozitivni simbol je morje kot univerzalnost.
Kako so prikazani moški in kako ženske? Kje so povezave?
Nekateri so avtorici očitali, da negativno obsoja moške. To ne drži, ker so moški
karakterizirani po zunanjosti – so lepi, medtem ko so ženske opisane kot grdi ptiči.
Roman hoče pokazati, da je treba obsojati tisto, kar velja za moško: agresivnost,
dominantnost, superiornost (nemotivirana) … Da sta moški in ženski princip zelo
povezana (škodljivo je, da ju ločujemo), opozarja avtorica že z imenom – Filio pomeni
'sin', a gre za hčer/vnukinjo. Karakteristično ima več ženskih lastnosti: zelo je
čustvena, vezana na družino, rada pomaga. Avtorica opozarja, da ni tipično ženskih
in tipično moških lastnosti, če pa so, je pa to nevarno.

Miha Mazzini (1961): SATANOVA KRONA (1993)
Je primer persuasivne (zapeljavne) antiutopije. Mazzini nam bo sproščeno, humorno
prikazal pesimistično vizijo prihodnosti. Ena izmed najbolj znanih persuasivnih
antiutopij je Krasni novi svet. V romanu moramo sami ugotoviti, če je svet res krasni
(Je res krasno, če imaš več moških?).
Kako Mazzini prikaže družbo?
Roman ima več tradicionalnih antiutopičnih lastnosti, npr. prikaz znanstvenih in
tehnoloških iznajdb (videofon, tableta namesto hrane, najsodobnejše reklamiranje,
fetiš mladosti, retuširanje manekenk – noben na fotografiji ne sme imeti gub).
Glavni junak nima imena, je kolorist D – barva reklame, je pa tudi čistun, kar ima
širše družbene konotacije, saj postane to človek zaradi hudega pritiska družbe. Ker je
deloholik, čuti primanjkljaj, usmeri se v anomalijo, v čistunstvo.
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Ko gre junak prvič na zmenek, se zmeni le zase. Če je umazan, ga to tako prizadene,
da na avtobusu bruha. Zato se uri sprejemati umazanijo – vsak dan si dá na kozarec
malo več umazanije, da bi pri dekletu lahko spil malo pijače (na bruhanje mu gre, če
je kozarec malo umazan).
Odlomek: str. 93
Ženska se mu gabi, ker ima več izcedkov. Vendar pa čuti veliko željo, da bi se koga
dotaknil (vsi so se mu gabili, zato se ni nikoli nikogar dotaknil). Zato si naredi umetno
dojko, jo otipa, vendar pa dojka drugi dan popusti, ker je bila iz zraka. Nekega dne
mu iz police pade svinčnik, kar poruši njegov mir in stalni ritem, zato misli, da bo dobil
živčni zlom.
Avtor nam s humorjem, z ironijo prikazuje to patološko stanje družbe prihodnosti.
Navezuje se na klasično antiutopijo, npr. množična zabava – avtor se zaveda, da je
treba človeku, ki se maltretira, dati tudi izhod, zabavo, v Krasnem novem svetu je to
mamilo. Na množični zabavi lahko ljudje počnejo vse mogoče – se pretepajo, ubijajo,
tu se naj bi odpočili in sprostili.
Roman se ukvarja tudi z medčloveškimi odnosi, razrešuje uganko moški : ženska in
to, kakšni naj bodo njuni odnosi. Ponudi antiutopično rešitev, ki je persoasivna.
Android je človeški robot, morda kloniran človek s čipom, če je to ženska, je taka
idealna: moškemu skuha, kar si želi, je tiho, ko to želi, ni tečna …
Ljubezenska zveza glavnega junaka propade, zato se na koncu odloči za rešitev –
žensko androida. Ta bi bila taka, kot bi on želel in bi jo vrgel na smetišče, ko bi se je
naveličal. Mazzini prikaže antiutopični mit o prekletstvu strojev, gre za androide, to
prekletstvo

je

opisano

na

humoren

način.

Roman

je

dnevniški,

dnevnik

zdolgočasenega samotarja. Zanj poleg maničnega čistunstva prevladuje tudi oznaka
depresivnost, saj je junak stalno depresiven – eden izmed vzrokov je mizantropija.31
Spoznamo nevrotičnega sodobnega človeka, ki ne zna razrešiti svojih problemov, ker
jih niti ne pozna. Zelo zanimiv je tudi pripovedovalec – gre za tip nezanesljivega
pripovedovalca, ki mu na sredini romana že ne verjamemo več, je pa tudi ironičen.
Profesorica na začetku ure prebere neko besedilo. Ugotoviti moramo, za kakšen žanr gre. Gre za
potopis, ker piše o eksotičnih stvareh – različni kanarčki, muhe, gosenice …

31

ljudomrznost
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Alma Karlin: POPOTNE SKICE
Karlinova je štajerska popotnica, ki je potovala že na začetku 20. stoletja. Preživljala
se je s tem, da je v revije pošiljala potopise iz različnih koncev sveta. Izhajala je iz
bogate celjske družine, pisala je v nemščini, saj so jo govorili tudi doma. Bila je
izredno majhna, suha, izredno šibkega zdravja, zato so ji zdravniki govorili, da bo
živela zelo kratko, vendar je kljub temu potovala.
Kaj je potopis?
Gre za tuje dežele (ne domače), pripovedovalec pa mora biti popotnik.
Kaj imajo skupnega Homerjeva Odiseja, Simplicij Simplicissimus, Flisarjev
Čarovnik in Šerugov Z motorjem okoli sveta?
Skupna je tema potovanja. Flisarjev roman se popolnoma razlikuje od romana
Šeruge Z motorjem okoli sveta. Vsi so si podobni po temi, razlikujejo pa se po
stilu/literarni vrsti.
POTOPIS
(vsa dela, ki obravnavajo potovanje, kar je lahko umetelno ali pa zabavno)

neliterarni potopis

literarni potopis

Razlika med obema:
Literarni potopis si ne postavlja osnovnih ciljev, kot so informirati, poučevati, zabavati.
To je cilj neliterarnega potopisa. Zato je zadnji pragmatičen (točno ve, kaj in koliko bo
povedal), didaktičen (hoče poučiti) in informativen.
Potopis je kot esej polliterarna vrsta, ki je blizu reportažnemu, znanstvenemu,
dokumentarnemu spisu. Literarna veda ga obravnava bolj splošno. Da je
informativen, ne pomeni le, da je objektiven, saj je tudi neliterarni potopis lahko
subjektiven (npr. pisec pove svoje mnenje o državi, obsoja neko kasto in opiše, kako
se je razjokal, ko je njegov prijatelj zaradi lakote umrl). Čustvenost še ni kriterij
literarnosti.
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Literarni potopis se deli na več literarnih vrst in žanrov:
– roman
– novela
– kratka zgodba
– pesnitev
– …
Pomembna sta literarnost in fikcionalnost. Literarni potopis hoče svoje vtise oblikovati
čim bolj zgoščeno. Gre za potovanje po Tajski, a že na začetku pove, da ne gre za
tako Tajsko, kot v resnici je. Pove, da si bo veliko izmislil (domišljija). Izmišljena
dejstva poveže z resničnimi. Temu primerna je tudi struktura literarnega potopisa
(drugačna od neliterarnega):
Neliterarni potopis niza dogodke po nekem časovnem redu. Npr. Šeruga je šel na
potovanje in kot je potoval, tako je tudi opisoval, po linearni logiki (dogodki si nizajo
linearno od začetka do konca). Literarni potopis je drugačen, ker ne upošteva
linearnega opisa poti, pri opisu lahko npr. izpusti polovico svoje poti ali pa opisuje na
začetku tisto, kar se mu je zgodilo na koncu.
Literarni potopis je obrnjen navznoter, zanima ga subjektivnost pisca (notranja
resničnost), npr. strahovi.
Literarni potopis izbere najbolj dramatične dogodke ali pa kombinira tako, da je
dramatično in zgoščeno. Značilnost je tudi nezaključenost potovanja. Zaključi se
lahko npr. tako, da pove, da se pot nadaljuje. Neliterarni potopis potovanje konča.
Potopisni roman je najpogostejši žanr sodobnega literarnega potopisa, je žanrski
pojem, eden najstarejših žanrskih terminov, je zbirni pojem za naslednje žanre:
o pustolovski/avanturistični roman
o satirični r.
o pikareskni/potepuški r.
o lažnivi r.
o fantastični/znanstvenofantastični r.
o utopični/antiutopični r.
o sentimentalni r.
o razvojni r.
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Zakaj je ta termin v 21. stoletju še vedno dobrodošel?
Ker je tako širok in lahko pokriva več žanrov. V zadnjih 20 letih je značilna
sinkretičnost, dobrodošle so širše oznake. Če npr. vzamemo oznako pikareskni
roman, gre za roman, ki je nastal v 16. stoletju v Španiji, tj. Simplicij Simplicissimus.
To oznako uporabimo le, če hočemo biti natančni in nas zanima točno ta zvrst. V
Španiji imamo v 16. stoletju za ta roman bolj natančno oznako, zato je oznaka
potopisni roman preveč površna. Površna pa je tudi za roman iz 18. stoletja, saj se je
tudi takrat ustvarila ustreznejša oznaka – sentimentalni roman. Če imamo sinkretično
tvorbo, je ustreznejša oznaka potopisni roman.
Značilnosti potopisnega romana:
– Imamo dva načina ubesedovanja, ki sta popolnoma enakopravna in
uravnotežena, to sta pripoved in opis.
Opis pomeni, da dogajalna struktura ni tako močna, se zrahlja. Opis dogodke vedno
zaustavi, hkrati pa obrača pozornost na samo stvarnost, resničnost. Za potopisni
roman je značilno, da ga bolj kot sama pot zanima potopisec – to pomeni, da bomo
brali potopiščevo predelavo videnega. Potopisec gre po navadi na pot, da bi odkril
sebe (razloži in odkrije osebne probleme), ne pa da bi opisal neko drugo državo (ne
gre za pragmatičnost).

Definicija potopisnega romana (sklop vsega že povedanega)
Potopisni roman je vrsta literarnega potopisa, je predstavitev potovanja in potopisnih
doživetij v najobsežnejši epski obliki, kjer se fiktivno potovanje pojavlja kot proces oz.
dogajanje, vodilni motiv ali katalizator romaneskne pripovedi. Tematska in
kompozicijska zasnova potopisnega romana je odvisna od gibanja potopisca
(motivirana s prostorsko premestitvijo). Bistvo je, da se potopisec giba, premika, tj.
potopisni roman lahko prikazuje tri narativne faze: odhod, prihod, bivanje.
Uravnoteženost pripovedi in opisa pa oslabi dogajalno strukturo.
Za najnovejši potopisni roman je značilno: žanrski sinkretizem in avtobiografske,
esejistične, lirske in simbolne prvine. Potovanje v njem še ne pomeni spoznavanje
družbe in lastne identitete, kjer igra potopisec različne vloge.
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Slovenski potopisni roman
Predhodnik sodobnega potopisnega romana je Evald Flisar, ki jih je začel pretežno
pisati, tako da se je za njim zanimanje za ta žanr povečalo (80 leta 20. st.).
Čarovnikov vajenec (1986) je bil stalno na spisku terapevtske literature nekega
psihiatra. Vsak, ki se je zdravil pri njem, je moral ta roman prebrati. Glavni junak je
Egon, ki pride iz Slovenije v Indijo. Njegovo ime je zaznamovano: gre za nekoga, ki
mu je ego v ospredju in se ukvarja sam s seboj. Roman je poimenovan kot
terapevtski – ukvarja se s problemi iskanja identitete (kdo sem, kam grem, kaj hočem
…). Egon čuti velik pritisk civilizacijskih norm, z evropsko mentaliteto ni preveč
zadovoljen – razcep med razumom in čustvi. Na svoja vprašanja si hoče odgovoriti z
vzhodnjaško filozofijo. Pozna veliko evropskih filozofov, jih primerja z vzhodnimi, da
bi našel resnico.
Flisar je veliko potoval (največ od vseh), v tujini diplomiral, vključil se je v angleško
okolje.
Sem spadajo:
• J. Mencinger: Moja hoja na Triglav (1. sln. potopis)
• A. Morovič: Vladarka
• A. Karlin: Popotne skice
• E. Flisar: Čarovnikov vajenec in Potovanje predaleč
• A. Blatnik: Tao ljubezni
• B. Ogorevc: Tropska melanholija
• S. Porle: Črni angel, varuh moj
• P. Glavan: Noč v Evropi

A. Morovič (1960): VLADARKA (1997)
Roman se ukvarja s socialno problematiko in bi ga lahko natančneje označili z
oznako potepuški roman, ker je osrednja junakinja potepuhinja – potuje po različnih
državah. Ima poseben potepuški status, poteka se po underground sceni. Vedno
potuje tja, kjer se dogaja nekaj, kar ni klasično, nekaj novega na umetniški sceni.
Glavni junakinji je ime Sabijn. Je tudi erotični roman.

77

Lahko bi rekli, da gre za spoj potepuškega z razvojnim romanom. Gre bolj za parodijo
zadnjega. Zakaj? Da je roman razvojni, nam pove to, da sledimo glavni junakinji od
njene rane mladosti do začetka zrelih let. Vendar pa se ni v tem času popolnoma nič
razvila – ne inteligentno ne čustveno. Razvojni roman mora vedno pokazati, kako in
koliko se je oseba spremenila. Tu pa spoznamo le, kako je živela in se postarala, a ni
napredovala na nobenem področju.
Prva glavna značilnost romana je ironija (Flisar se je ni toliko posluževal). Sabijn je
pomemben le videz stvari, ne zanima pa je bistvo. Glede na to je v svojem življenju le
pragmatična. Vseskozi zatrjuje, kako ima rada umetnost. Bralec zato pričakuje, da bo
to pokazala, vendar pa jo zanimajo le umetniki/moški, ob umetnini pa ne uživa. Za
umetnike je zelo zaželeno, da niso revni, saj se s takimi spusti v avanturo, kasneje pa
jo preživljajo: peljejo jo na različne razstave, da se tako pokaže v vsem svojem sijaju.
Sama skrbi le za svoj videz in ne za izobraževanje – sicer študira, vendar le, da dobi
papir in da lahko reče, da je študentka, ker je to status. Je pa tudi narkomanka, zato
si hoče pridobiti nekoga, ki bi jo financiral in ji tudi priskrbel drogo. Gre za tip
intelektualne narkomanke, ki zelo previdno dozira svoje odmerke. Podobna je skoraj
vsem Morovičevim junakom, npr. Maksu. To so bili narkomani, ki so še vedno vse
obvladovali, čeprav so bili zadeti. Vedno so prišli do mesta in vse opravili. Glede tega
je Morovič prvi, ki je uvedel undergroud kot temo v sln. literaturo.
Da Sabijn preživi, ji je vseeno, s katerim spolom živi (z moškim ali žensko). Obnašala
se je nekonvencionalno, a je bila v sebi brez domišljije. S prijateljico sta se vadili v
tem, da sta utrjevali neko obnašanje.
Vrhunec romana je, ko se Sabijn prelevi v prostitutko. To se zgodi na politični ravni in
od takrat se njena usoda strmo spušča. To podkrepi, upraviči z umetniškim
argumentom. Od tega mesta ironični odlomki le še rastejo, se stopnjujejo. Ironija se
pokaže npr. v tem, da Sabijn opraviči prodajanje svojega telesa z mislijo, da tudi
umetnik proda samega sebe.
Z vsemi temi dogodki opozarja avtor na družbeno bolezen, na kar je poudarjal že
Vitomil Zupan – sadomazohizem, zato ni čudno, da je za umetnost značilna
pornografizacija.
Sabijn potuje od Evrope do Amerike, največ je v Berlinu (avtobiografsko, saj je bil
tam

tudi

Morovič).

Najpogostejši

so

alternativni

klubi,

boemske

gostilne,

podnajemniške luknje, fakultete, akademije, zadušljiva družinska gnezda. Pri tem ne
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opisuje Berlina kot mesta. Roman pusti tesnobne občutke. Sprašujemo se, kaj je
sploh še lahko umetnost, ljubezen …

Sonja Porle (1900): ČRNI ANGEL, VARUH MOJ (1997)
Roman predstavlja svetlo sliko družbe na optimističen način, kaže se simpatija do
držav, gre za klasičen potopisni roman.
Roman je bil Slovencem znatno bolj všeč.
Kaj torej zanima Slovence, ko berejo potopisni roman?
To je tip popotnika, ki bi ga lahko imenovali sentimentalni popotnik, je popotnik, ki
gleda s srcem, pot doživlja čustveno.
Za avtorico je značilno, da je velika ljubiteljica Afrike – kaže veliko simpatije in
prizanesljivosti do Afričanov. Tik pred koncem študija je šla na potovanje v Afriko, od
takrat gre tja vsako leto. Zdaj živi v Londonu, organizirala je razstavo afriških živali.
Zakaj je roman klasičen?
 avtorica opisuje svojo pot, države, koder potuje
 vitalistično-hedonistična perspektiva
 visoka stopnja idealizacije (bralci hočejo biti pri branju potolaženi)
Svoje prijatelje je opisovala zelo idilično – čeprav nimajo ničesar, so dobri in
gostoljubni. Vendar pa ne gre za naivno idealizacijo, saj je opisala tudi negativne plati
njihovega življenja. Ni se obrnila na optimistično plat svojega potovanja. Afričane je
predstavila kot dobrohotne gostitelje, ki se zelo veliko smejijo. Ugotovila je, da se mi
smejimo drugače: oni se smejijo z vsem svojim telesom, smeh Evropejcev pa je zelo
zadržan. Hkrati se zdi, da se Evropejec in Afričan razlikujeta v tem, da Afričan od
otroštva živi s plesom, kar se pozna pri hoji in obnašanju. Avtorica je pazila, da ne bi
bila patetična.
Stanovala je pri revnih prijateljih v Afriki, ko ji je nek prijatelj umrl. Ponujala jim je
denar, a ga niso hoteli sprejeti (zaradi česar je tudi umrl). Po evropski navadi se
človek obleče v črno, Afričani pa žalujejo s plesom. Avtorica na ples ni želela, vendar
so jo prepričali. Ko je plesala, je bila ravno tako žalostna.
Na osebnost Afričanov vpliva tudi arhitektura. Živijo v okroglih hišah, ne v
kvadratastih in ta določa njihov temperament. Največ opisov je iz države Burkina
Faso. Te prebivalce opiše kot ene najbolj poštenih ljudi: vedno je pustila stvari pred
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hišico in nikoli ji niso ničesar ukradli, stvari niso zaklepali. Pomembno se ji je zdelo,
da so bili zadovoljni z malimi stvarmi. Zdi se ji, da so znatno srečnejši, čeprav so zelo
revni. Bralce je pritegnil tudi humor, ki je zelo dobrohoten (ne hladen), posmehuje se
drobnim nevšečnostim. Zelo podobna je Almi Karlin. Vendar pa je med obema
besediloma razlika. Karlinova je za razliko od Porletove pragmatična. Karlinova je
tudi izrazito superiorna, ko opisuje manj razvite, revnejše prebivalce. Problem rasnih
stereotipov je v tem, da se po prvem potopiščevem opisu države predstava o njej
ohrani. Ljudje, ki tam nikoli niso bili, pa imajo o njih napačno predstavo (so skodrani,
grdi …). Opisujejo čim bolj eksotično (češ koliko vsega so oni videli) in velikokrat
pretiravajo. Porletova ni bila nikoli taka (ni bila rasistična).

Polona Glavan (1974): NOČ V EVROPI (2001)
Naslov spominja na film Jima Jarmuscha: Noč na zemlji. Roman je sicer vzet po
njem, vendar pa je rahlo preoblikovan.
Sestavljen je iz manjših zgodb, podoben je tudi v kompoziciji. V filmu povezuje
zgodbo prevozno sredstvo – taksi, v knjigi pa je to vlak. Opisani so mladi ljudje, ki
potujejo po Evropi, dogajanje je koncentrirano na potovanje Pariz–Amsterdam.
Različne zgodbe povezuje vlak. Tu srečamo različne popotnike in vsak ima svojo
zgodbo, vse pa povezuje potovanje na vlaku. Glavna oseba je Slovenka Nina, drugi
pa so predstavniki različnih evropskih narodov, tudi Američanov. Roman se že
ukvarja s problematiko evropske zavesti (koliko sem Evropejec, koliko se Evropejci
med seboj poznamo). Ukvarja se tudi z nacionalnimi stereotipi, s stereotipi o narodih.
Glavni junaki so mladi, na pot so šli, da bi nekaj doživeli. Njihova največja želja je
doživeti ljubezensko pustolovščino ali celo spoznati življenjskega spremljevalca. To
željo imajo skoraj vsi. Ne postavljajo si nekih višjih ciljev. Njihov moto je: gibanje,
nekaj se mora dogajati.
V romanu je svojevrstna gestikulacija (ne jezik), mladi začenjajo pogovor največkrat s
cigareto, tako da npr. vprašajo: »Maš cigareto, ogenj?« Zelo veliko je kretenj seganja
v žep, prižiganja in ugašanja cigaret. S tem kaže na nezmožnost komunikacije, mladi
ne vedo, kako drugače začeti pogovor. Roman nam tudi pokaže, kako lahko videz
nekega popotnika vara. Nekdo lahko npr. zgleda, da je samozavesten, a se izkaže
drugače.
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Roman se konča tako, da dobimo vpogled v to, ali je možno obdržati ljubezensko
zvezo iz potovanja (s perspektive pustolovščine). Konča se mladostniško,
neobremenjeno, z vitalistično perspektivo.
Roman, ki je izrazito kritičen in ironičen, je roman Blaža Ogorevca Tropska
melanholija (1998). Roman razloži, da so to zapiski moškega, kako bi na potovanju
našel žensko in o tem, kako bi jo v različnih državah različno osvojil.

Do te žanrske oznake je prišlo, ker se povečuje število ljubezenskih romanov in tudi
avtorji z njo opredeljujejo svoje romane.32 Pri ljubezenskih romanih gre največkrat za
žanrsko sinkretične romane.
Zgodovina ljubezenskega romana v evropskem kontekstu:
∼ Če pogledamo druge žanrske oznake, je ta še bolj problematična kot ostale, ker
je roman literarna vrsta, ki se je na široko odprla ljubezenski in jo povezovala z
drugimi tematikami.
∼ Ta oznaka je hipernimna. Z njo lahko označimo tudi erotični in pornografski
roman. Kadar gre izključno za pornografski roman, se seveda moramo omejiti.
→ V ljubezenskem romanu je v ospredju sublimacija telesnosti. Ljubezen je
predstavljena bolj z duhovne plati.
→ V erotičnem romanu je izpostavljena telesna ljubezen, vendar tu ne gre za
telesnost kot mimezis (to bi bil pornografski roman), pač pa telesnost, ki se
razkriva skozi metonimični in metaforični princip.
Ljubezenski roman je razumljen široko.
Julia Kristeva je mnenja, da je ljubezensko literaturo treba razumeti široko:
ljubezenska literatura je prostor pisanja. Vse, kar je zapisanega v zahodni literaturi, je
ljubezenska literatura. Kristeva se vrača v 12. stoletje, ko je nastal pojem romantične
ljubezni (poudarjena duhovna ljubezen). Ljubezen do izbrane dame se je izražala
skozi pisanje. Začetki so torej vezani na identifikacijo ljubezni kot pisanja. Roman in
pesem sta se izražala kot pisanje.
32

Prej se je F. Lainšček pri romanu Ki jo je megla prinesla otepal oznake ljubezenski roman. Vendar
se odnos do tega spreminja; M. Dekleva npr. pravi, da je njegov roman ljubezenski.

81

Opredelitev evropske ljubezenske tradicije
V evropsko ljubezensko tradicijo sodi roman. Evropska ljubezenska tradicija je
travmatična. Zanjo je značilen travmatičen razplet shem. Kako je mogoče, da se
visoka literatura (ljubezenski romani) skoraj praviloma konča nesrečno? Zato, ker če
se konča srečno, je to signal za plehko, trivialno literaturo.33
∼ Značilnosti načina pojmovanja ljubezni v zahodni kulturi od 12. stoletja: v tem
konceptu romantične ljubezni je ljubezen razumljena kot hrepenenje, bistvo
hrepenenja pa je, da nikoli ni izpolnjeno (kar s sabo prinese tragične izkušnje).
∼ Pogled v ustroj romana: kaj nam sporoča evropski roman? Bistvo evropskega
romana je, da prikazuje življenje kot past, v katero se posameznik ujame. Past
mu narekuje veliko različnih dogodkov in iz nje se težko reši s srečo in z
notranjim

zadovoljstvom.

Značilna

je

ambivalenca

junaka,

tragičnost

nasprotnosti. Junak težko najde trajno srečo.
∼ Značilen osrednji motiv v evropskem ljubezenskem romanu je slovo.
→

V zahodni kulturi se ljubimca oddaljujeta in se na koncu oddaljita

(med njima

so ovire).
→

V vzhodni literaturi se ljubimca približujeta in se na koncu učita živeti
skupaj, učita se bližine. Vendar je sodobna vzhodna literatura pod vplivom
zahodne. V njej postaja strast najpogostejše čustvo.

Sodobni evropski ljubezenski roman:
Tudi v sodobnem evropskem ljubezenskem romanu je slovo osrednji motiv, vendar to
slovo ni več obravnavano tragično in patetično, ampak ironično, groteskno, humorno
in parodično.
Humor in komika v ljubezenskem romanu spreobračata razmerja (tudi hierarhična).
Na stilni ravni se sklicuje na nižje konvencije (vulgarnost). Komika je oslabila
patetičnost, zmanjšala heroičnost in prekrila tragičnost. Humor se na več mestih
sprevrača v ironijo. Ironija se posmehuje pripovedovalcu,34 literarnim osebam,
lastnemu žanru, ljubezenskemu romanu, ljubimcema.

33
34

Vendar se bo to verjetno spremenilo. Izbor teme ne sme biti merilo za kvaliteto.
Pripovedovalec noče biti tragičen lik, ker tak lik pasivizira bralca.
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Sem spadajo:
 V. Möderndorfer: Tek za rdečo hudičevko
 M. Dekleca: Pimlico
 A. Skubic: Grenki med

Vinko Möderndorfer (1958): TEK ZA RDEČO HUDIČEVKO (1996)
Vinko Möderndorfer je pisatelj, pesnik, dramatik, režiser. Začel je s pesništvom. Že v
srednji šoli je zbral pesmi srednješolcev iz cele Slovenije in jih izdal v zbirki Pesmi za
pokušino. Literarna kritika mu neupravičeno očita, da so ravno ljubezenske in
erotične pesmi njegova najšibkejša točka. Po njegovih istoimenskih romanih
Predmestje35 in Pokrajina Št. 2 sta bila posneta filma.
Da je Möderndorfer izrazito skeptičen do žanra ljubezenski roman, pove že
podnaslov romana: ljubávni roman. To je bila na Štajerskem negativna oznaka za
trivialno literaturo. Tudi naslov je ironičen. Ironična perspektiva obsega vse ravni
romana. Z njo se izmika melodramatičnosti.36Zanj je značilna tudi skepsa in malo
cinizma.
Möderndorfer je ironičen do pripovedovalca. Glavni junak je režiser in umetnik
(avtobiografske poteze). Že na začetku se znajde v slovesu. Irena ga je zapustila in
on tega zaradi stereotipov noče sprejeti. Vseskozi je ironičen do moškega junaka.
Möderndorfer razbije veliko stereotipov.
Zakaj je naslov tak, kot je?
STEREOTIPI O RDEČELASCIH: Glavna oseba je (poleg pripovedovalca) rdečelasa
Irena, kar naj bi po stereotipnem prepričanju pomenilo, da je strastna in erotična
ženska – ponekod poimenovana kot erotični stroj.
– Rdečelasec je po ljudskem izročilu pri ljudeh povzročal nelagodje, ker naj bi bil
zaznamovan od hudiča. Rdečelasec se v družini vedno pojavi nepričakovano, ker
je gen močan, se lahko prenaša tudi preko nekaj generacij.
35

Ima elemente kriminalke.
Ki je največja past pri ljubezenskih romanih, v katero se je npr. ujel F. Lainšček v romanu Muriša.
Melodramatičnost je pretirana čustvenost.

36
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– Rdečelaska je rahlo bolje sprejeta, ker se je ta hudičeva moč vezala na spolnost.
Vendar Irena ni prava rdečelaska. Je naravna rjavolaska in si barva lase. Postane
živčna, ko se ji pokaže rjav narastek. Barva se, ker hoče ustrezati moškemu
fantazmu ženske (predstavi svojega fanta, ki si je že od malega želel neobvladljive in
divje ženske). Ona dejansko igra vlogo – to je še bolj očitno, ker je njen fant režiser.
Nekoč npr. uprizorita posilstvo, ker je njemu všeč, da ženska kriči in si jo on podredi.
Do polovice romana ne vemo, ali njej to ustreza. Na polovici pa izvemo, da ji ne, ker
se ona odloči za slovo, ker noče več igrati po navodilih.
STEREOTIPI MOŠKIH PRIČAKOVANJ GLEDE ŽENSK: avtor se posmehuje moškim
željam, da bi dobili izkušeno nedolžno žensko. Ljubezenska zveza ne more temeljiti
na tem stereotipu. Irena ima travmo iz otroštva, ker jo je verjetno nadlegoval njen oče
(incest), zato je bolj ranljiva, vendar svojemu fantu te ranljivosti ne more/ne sme
pokazati.
STEREOTIP »MOŠKI MAČO«: moški zelo verjame v svojo potenco. Ko se mu skrha
samozavest, se to pokaže na njegovi samozavesti, na kar je zelo občutljiv. Moški ne
zna sprejeti poraza. Pri gl. osebi oz. pripovedovalcu se kaže tudi stereotip, da vlada v
erotiki razmerje moči (da je moški v njej glavni).
Pripovedovalec je takoj ironično označen. Ko ga Irena zapusti, se zanemari, narobe
se prehranjuje, zato bruha. Da bi se za silo uredil, se obleče v umazane obleke in se
pospreja, da bi prekril neprijeten vonj. Takoj spoznamo njegovo nemoč (čeprav hoče
pokazati, kako je močan).
V romanu je veliko kriminalnih prvin (kar je značilno za Möderndorferjevo pripoved).
Glavni junak se enači z Marlovom. Tek za rdečo hudičevko je eden najbolj
neposrednih romanov po letu 1990, saj vsebuje največ erotičnih, nazornih in
provokativnih prizorov.
Roman bi lahko primerjali z romanom evropske tradicije: J. Wolkers: Turška slast. Ta
roman je Möderndorfer verjetno poznal, saj sta si romana motivno-tematsko
presenetljivo podobna:
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1. Ženski sta rdečelaski, le da jo Wolkers označi kot vragovko.
2. Glavna junaka sta umetnika zrelih let, ki ne priznata poraza. Znatno sta
šibkejša od ženskih likov. Ne uvidita, da je ljubezenska zveza propadla,
ker se v njej še vedno ugodno počutita.
3. Obe junakinji zapustita moške in na koncu povesta, da imata raka (da
sta bolni).
Roman Turška slast je trivialni roman → simpatizira, je klišejski in melodramatičen,
Möderndorfer pa je do teh obrazcev trivialnega romana vzpostavil distanco. Klišeje
razgradi, razstreli in jih obnavlja, kar počne vsak inovativni avtor.
Odlomek:
Kako deluje gl. junak? Gl. junak je komunikacijsko močnejši, ker pozna šibko točko
sogovorke. Ker je prizadet, se maščuje. Igralskih znanj in spretnosti, ki se jih je naučil
v gledališču, aplicira v vsakdanji, konkretni komunikaciji. Vse je zasnoval gledališko.
STEREOTIP LEZBIJKE: ženske, ki so lezbijke, so opisane kot možače. Bojana dobi
moške poteze. Stereotipi so ironizirani.
Vseskozi se ironija vzpostavlja do populističnih besedil, ki prihajajo skozi Irenin
dnevnik (lepe iskrice iz rumenega tiska). Irena je predstavnica preprostih žensk, ki
potrebujejo newageovsko filozofijo, preko katere se vrednotijo.
Razpoloženje glavnega junaka se opiše s pomočjo češke besede »litost«, kar je
razpoloženje med pobitostjo, otožnostjo in vznesenostjo, kar naj bi bilo značilno za
slovanske duše. Bohumil Hrabal uporablja to razpoloženje in je zelo vplival na
literaturo Möderndorferja.

Milan Dekleva (1946): PIMLICO (1998)
Ta roman je bolj filozofičen. Moški in ženska sta v njem intelektualno enakovredna.
Pisatelj je tudi glasbenik (član nekdanje zasedbe Salamander) in pesnik, kar se v
romanu vidi na stilni ravni. Glavni junak je glasbenik (kitarist) Matjaž, njegovo dekle
Nastja pa je kiparka.
Pimlico je ljubezenski roman, ki ga bolj opredeljuje druga oznaka: lirizirani roman.
Roman posveča veliko pozornosti stilni ravni, predvsem izražanju zvočnega (zvočnim
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učinkom). Motivi so tudi povezani z glasbo. Drugi motivi: roke, zvok, svetloba (Nastja)
in popivanje, ki Matjaža usodno zaznamuje. Pri Matjažu in Nastji so roke v ospredju,
ker jih oba uporabljata v njuni umetnosti.
Dekleva je podoben Kunderi v tem, da polovico romana posveti ženski, polovico pa
moškemu. Dekleva menja perspektive tako kot Kundera. Isti dogodek spoznamo iz
več perspektiv.
Roke so zelo pomemben motiv. Matjaž vedno bolj popiva. Je predstavnik generacije
cvetja in metodični upornik. Pravi, da se moramo upirati družbeni sredini. Rezultat
tega življenja je boemsko življenje.
Ali je ta lirizirani roman avtobiografski? Tudi v Zmagoslavju podgan Slavko Grom
spominja na Slavna Gruma (ki gre prav tako iz Zagorja na Dunaj), tukaj pa Matjaževo
življenje spominja na Tomaža Pengova (meditativnost, rahel pesimizem). Roman ni
biografski roman, ker je izrazito liriziran. Lirizirane romane ne moremo imeti za
biografske (čeprav si je avtor sposodil nekaj stvari iz življenja Tomaža Pengova in jih
predelal).
Roman ni zgodovinski roman (premalo distance). Zakaj bi roman bil zgodovinski?
– Zaradi kulturne situacije 90 let,
– preverljivih oseb: J. Š. je kulturni minister Jožef Školjč, dekan likovne
akademije, Laibach,
– preverljivih prostorov: Mestna galerija, KUD, RTV, Sax Pub, Turist, Romeo in
Julija, mesto Ljubljana in London.
Pimlico je podzemna postaja v Londonu, ki je locirana med izrazito bogatim in izrazito
revnim predmestjem – je vmesna postaja. Zakaj je roman dobil ime po tej postaji?
Ker sta na tej postaji doživela najlepšo ljubezensko harmonijo. Postaja je postala
simbol ljubezni, ki vsak dan bolj izgublja svojo barvo in propada. Nastja si na koncu
poišče mlajšega moškega, ki je prav tako umetnik, Matjaž pa propada.
V zadnjem poglavju se pojavi možak iz Kinojevih vaj (en možak nastopi v veliko
variantah).37
Na začetku ure nam profesorica prebere odlomek. Odgovoriti ji moramo, kdo je literarna oseba: je
drugačna od drugih, pred seboj imamo žensko, ki je posebna.

37

Kako smo razumeli to poglavje, nas bo vprašala na izpitu.
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Sleherniki
so tipični predstavniki neke skupine.
Kaj pomeni v literaturi izbira posebneža, nekoga, ki je na robu?
O tem je največ pisal Mihael Bahtin. Menil je, da je posebnež kot literarni lik za
evropsko literaturo zelo pomemben. Meni, da že sama izbira nakazuje ustroj
besedila. Če se nekdo odloči za norca ali za burkača/veseljaka, ima za to neke
posebne namene. Potrebno je vedeti, da prihaja pri izbiri tipov do zamenjave
hierarhije. Burkač pomeni 'kralj' (obrnjeno ime). Burkač je drugi pol kralja, je
preobrnjeni, preobraženi kralj. Norec, tepec pa je preobraženi bog.
Posebnež je odsev nekega drugega življenja, ki ga na površini ne moremo videti.
Podaja drugo, globljo resnico. Posebnež ima v literaturi poseben pomen, ne moremo
ga imeti za junaka v nekem okolju, ker bi se ga dalo preveriti.
Ti liki so bili v evropski literaturi vedno usodni. Gargantua in Pentagruel – oba
velikana sta tipa burkača in norca. Tudi Don Kihot je za ostale ljudi norec, saj se ne
obnaša tradicionalno kot drugi, s čimer hoče odpreti neko globljo resnico. Ti
posebneži imajo vedno neko alegorično konotacijo. Ta je primerna in uspešna, ko se
lik spopada s konvencionalnostjo družbe (jo razkrinka) in življenja. Posameznik ima t.
i. masko (njegove nevednosti ali bolezni). Npr. norec ima duševno bolezen, zato
lahko reče nekaj, kar drugi ne smejo, tako lahko skozi literaturo tudi otrok lažje pove
resnico. Z izbiro posebnežev avtor podeli možnost zmote; lahko se zmoti, lahko
pretirava ali pa parodira. Posebnež je po navadi neveden, stvari nam lahko razlaga
drugače.
Pri nas je situacija zelo podobna:
1) V prvem slovenskem romanu (izšel 1866 !!!!!) Desetem bratu so posebneži:
Krjavelj, Matrinek Spak in Dolef. Ti nam sporočajo sledeče:
so v nasprotju s strogo vaško skupnostjo, njihovo obnašanje je opisano s stališča
superiorne pripovedi, opisani so tako, da se avtor z njimi ne identificira, ne usmili
se jih, ampak se jim s stališča vaške skupnosti posmehuje, jih podcenjuje, jih ne
ceni … Večinoma so ti izvor komičnosti (tam so, da se jim smejimo).
2) Pri Tilki in Jeprškem učitelju (Simon Jenko) lahko s superiorne perspektive
občutimo usmiljenje šele na receptivni ravni. Ko pride Tilka snubit, se nam zasmili,
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ko se mu smejijo. Posmeh je s stališča večine. Ne cenijo drugačnosti, s čimer
omilijo svoje frustracije.
3) Drugačno razmerje do posebnežev je vzpostavil šele Ciril Kosmač. Ni več
superiorni zasmehovalec, vzpostavi pa etično čistost in moralnost likov. Ta etična
čistost bije z drugimi praviloma neuspešen boj. Posebneži težko uveljavijo svojo
individualnost. Čeprav so etično boljši, propadajo. V tem času, ko je Kosmač pisal,
se je spremenil odnos do drugačnih (pripomogla tudi psihoanaliza).
V 90 letih smo spoznali take junake v romanih Óštrigéca in Ki jo je megla prinesla.
Vaška skupnost se do posebnežev ne obnaša lepo.
Obrobneži
Avtor, ki se največ ukvarja z obrobneži, je Franjo Frančič (temu je posvetil svoj cel
opus). Junaki so zaradi moralnih odstopanj in družbenih pravil na robu.
V tematiko posebnežev spadajo:
 M. Pevec: Carmen
 A. Čar: Igra angelov in netopirjev
 N. Gazvoda: Camera obscura in Sanjajo tisti, ki preveč spijo
 F. Frančič: Sovraštvo, Ljubezni in sovraštva, Izgubljeni jutri, Fakluzer
 N. Kokelj: Milovanje
 M. Sosič: Balerina, Balerina
 Z. Hočevar: Šolen z brega
 K. Marinčič: Rožni vrt

Franjo Frančič (1958): SOVRAŠTVO (1990)
Razlika med obrobneži in posebneži
Ni vsak posebnež obrobnež in obratno. Razlika so duševne in intelektualne lastnosti.
Obrobnež leži na robu družbe zaradi tega, ker je ali prekršil kak zakon ali pa je imel
smolo v življenju (npr. nesrečno otroštvo ali pa so po smoli zgubili stanovanje)
V obeh romanih se posveča obema.
Tipi junakov: prostitutke, pijanci, odvisniki, zločinci (mali in veliki), zvodniki. Živijo tudi
v najprimernejših okoljih. Avtorjeve pripovedi so postavljene v podnajemniška
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stanovanja, beznice, nočne klube, ki so na pozitivnem glasu, železniške postaje,
bifeje na odročnih, čudnih mestih … Avtor sedaj napiše izredno veliko. Zanj je
pomembna avtobiografska metoda, na njegovo ustvarjanje pa je vplivalo otroštvo,
preživel ga je namreč zelo nesrečno. Oče je bil pijanec, mati je bila brez osebnosti,
doživel je pretepe in mučenja, dokler ga ni dala socialna služba v rejo. Vendar pa so
ga mučili tudi tam. Preostalo življenje je preživel v zavodih, prevzgojnih domovih za
posebne otroke. Sam poudarja, da je nanj vplivalo otroštvo, saj se motiv
pohabljenega otroštva nekontrolirano, vedno znova vrača v pisanje. Literatura ga
tolaži. Avtor je socialni delavec, a svojega poklica ni nikoli opravljal, ampak je živel
kot samostojen pisatelj. Njegova literatura bo predstavila pesimistično vizijo sveta
(izjema sta/so dve ali tri knjige, pa še v teh je konec dvomljiv). Izgubljeno otroštvo
človeka popolnoma uniči. Za otroka, ki je imel nesrečno otroštvo, ni rešitve. Osnovna
tema njegovih romanov je sovraštvo:
Njegovo pisanje lahko primerjamo:
• z Nobelovo nagrajenko Elfriede Jelinek. Ta zelo avtobiografsko razkriva, kako
sta ji oče in mama uničila življenje. Oba sta družbenokritična, kot razgaljata
rane intime, razgaljata tudi napake družbe.
• s Thomasom Bernhardom – kolerično kritičen avtor družbe, bil je trn v peti
Avstrije. Prepovedal je uprizarjanje svojih dram v Avstriji.
Ko beremo Frančičevo literaturo, se počutimo sokrive za napake, vendar bi bralec
rad užival. V romanu Sovraštvo je kritika globoko implicitna. Roman pripovedujeta
dve osebi: moški in ženska. Žensko postavi v enakovreden položaj. O enem dogodku
izvemo v prvem delu romana, v drugem pa o njem izvemo še enkrat (v prvem
doživlja dogodek moški, v drugem pa ženska). Glavni junak je razočaran nad odnosi
v ljubezni, umakne se v Istro (tu avtor živi) kot skrušen človek, ki je doživel zelo veliko
razočaranj. Tu se zaljubi (kot avtor), ta ljubezen deluje nanj terapevtsko, glavni junak
si z njo že ustvari skupno življenje, vendar junak zaradi determinizma (naturalizem)
kljub temu propade. Zveza razpade, junak postopoma propada.
Za Frančičev stil je značilno (zaradi česar je zelo cenjen):
Pojavi se nekaj, kar se prej ni, gre za posrečeno zmes lirizma in verizma. Na eni
strani so prizori opisani izredno natančno (naturalizem), na drugi strani pa se
naturalističnost izravnava z izrednimi lirskimi odlomki. S tem, ko nam posreduje
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to grozljivo sliko (npr. natančno opiše, kako glava leti z vratu), nas hoče moralno
osvestiti, nas prizadeti, da bi začeli razmišljati. Ker avtor naturalističnost zavija v
zelo subtilne lirske odlomke, smo presenečeni nad lepoto odlomkov. Tam, kjer je
največ brutalnih prizorov, je največ tudi lirskih odlomkov, kot da bi avtor s tem
hotel ustvariti neko ravnotežje. Ta lirizem se v njegovih proznih delih še
povečuje. V Izgubljenem jutri ne ločimo več proze od poezije, pred seboj imamo
lirizirano prozo. Do svojih junakov nikoli ne kaže usmiljenja, razen na slabših
mestih.
Popolnoma drugače predstavi svoje junake pisatelj, ki živi v Italiji (ne gre za
zamejsko literaturo), to je Marko Sosič.

Marko Sosič (1958): BALERINA, BALERINA38 (1997)
Pred seboj imamo posebnico Balerino. To ni njeno pravo ime, vendar jo vsi tako
kličejo, kajti kadar je izredno jezna, stopi na prste in razbija predmete (ne zna/ne
more izražati svojih čustev). Posebnica je zato, ker govori, kot bi bila otrok. Stara je
33 let, a govori kot oseba na razvojni stopnji39 3 let.
Zakaj je ta junakinja glavna oseba?
V slovenski literaturi nastopa prvič taka oseba, s tako omejenim horizontom.
»Balerina, to sem jaz.« (avtor) V svojem življenju se je večkrat počutil kot človek z
izredno omejeno možnostjo in močjo. Hotel je izraziti moč človeka, ki vse vidi, a tega
ne zna niti ubesediti.
Roman lahko primerjamo z romanom Williama Faulknerja: Krik in bes. Tudi Faulkner
uporabi junaka, ki je moški, star 33 let – Benji. Razlika: v slovenskem romanu
pripoveduje zgodbo le Balerina, pri tujem pa pripoveduje tretjeosebni junak. Osrednji
dogodek je eden, tj. posilstvo Benjijeve sestre. Za nas je zanimiva perspektiva
Benjija, otroka.
Balerina, Balerina je dosti bolj izviren roman, predvsem v doslednosti govorice
nezanesljivega pripovedovalca (tj. Balerina). Pri nas tega izraza v literarni vedi še ni,
38
39

Za delo je Sosič dobil tržaško nagrado Vstajenje.
Ni več dovoljeno govoriti o duševno zaostalem otroku.
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o njem govori prva A. Zupan Sosič. Nezanesljivi pripovedovalec je pripovedovalec,
kateremu bralec ne zaupa popolnoma, ker je pripovedovalčev horizont omejen
zaradi:
 osebne zmedenosti pripovedovalca
 duševne bolezni
 intelektualne zanemarjenosti
 pripovedovalec je otrok (npr. Salinger, kjer cel roman Varuh mlade rži
pripoveduje o mladostnikih)
Če primerjamo osnovno razpoloženje Frančičevega romana in romana Balerina,
Balerina, razkriva Sosičev roman neko nostalgično, prijazno razpoloženje, milino.
Nostalgijo nam pričara časovna odmaknjenost (60 leta) in Balerinina posebnost.
Hrepenenjski motivi so sicer tragični, a tako poetični, da jih popolnoma tragično ne
razumemo.
Kako bo pripoved posredovana, če nam jo bo posredovala posrednica?
Je le pasivna opazovalka. Ker je takšna, kot je, je povsem odvisna od mame, kar se
kaže tudi v pripovedovanju. Mamo večkrat omenja (npr. ponavlja »mama pravi«), kar
pomaga poganjati pripoved naprej, ker se drugega nič ne zgodi. Uvaja še »vem« in
»jst vem« …
Kako vemo, da gre za 60 leta?
Družbeno dogajanje izvemo s pomočjo neke osebe, ki prihaja vsak drugi dan v
družino/vas po službeni dolžnosti, tj. poštar. Je glavni informator o družbenih
dogodkih.
Kakšna čustva bodo izpovedana?
Utesnjeno, zelo nebogljeno, pogosto izraža strah (!), negotovost, ta negativna čustva
v romanu najbolj ustrezno vpeljejo medmeti (roman se tudi začne z medmetom, in
sicer z »Aaaaaj«, sanja se ji namreč, da pada – motiv letenja se pojavi večkrat).
Letenje pomeni v psihološkem smislu osvoboditev, željo po višjem, po uspehu. Ta
motiv se povezuje s petjem (najpogostejša motiva), vendar pa poje mama, ki je tudi
pevka v vaškem zboru.
Ta dva motiva se pojavita tudi v dveh italijanskih besedah, volare – kantare.
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Pesem: Nel blu dipinto di blu (pravi naslov)
Ta pesem je pomembna za celotno strukturo romana. Zelo pomembna je modra
barva, ki ima simboličen pomen. Zelo pomemben je tudi glas violin – glasba.
Odlomek: str. 96, 97
Mama je umrla, Balerina pa kot 3-leten otrok te smrti ne razume. Dogaja se zjutraj
(mama je zanjo center sveta), umijeta se. V romanu se velikokrat pojavljajo razni
opravki v zvezi s higieno. Mame zdaj ni, leži na tepihu, Balerina pa misli, da spi. Zdi
se ji čudno, da mame še ni v sobo. Misli, da se hoče mama igrati. Razmišlja tudi o
sebi in se spomni, da je mami rekla, da se zdi, da taki otroci ne govorijo več. Balerina
ve, da je drugačna, mati se tudi večkrat sprašuje, kaj bo z njima. Deklica si želi, da bi
mama vstala, da bi skupaj peli. Riga (ko sta šli nekoč na izlet, je dobila kokakolo, po
kateri je rigala, to se tu ponavlja). Hoče poljub, a ga ne dobi več.
Tragičnost je v romanu opisana s humorne ali prizanesljive poti. Ivan je njen
sorodnik, zdravnik, ki je ne more pozdraviti, a ona še vedno upa. Ivan je predstavnik
intelektualnega sveta (šel je iz vasi), a ko on govori o svojem življenju, pravi, da je
vse ena porkarija (svinjarija). Je znatno bolj nesrečen kot Balerina.
Sporočilo romana je zelo večplastno. Konec ponovi fantastiko (modre ptice, modra
barva pomeni prehod iz nižjega v višjo stopnjo, npr. iz pubertete, modra barva je
znak sprememb).

Zoran Hočevar (1944): PORKASVET (1995)
Že ilustracija na platnici knjige nas sili k smehu. Balerino smo brali s simpatijo, tu pa
je prisoten humor. Naslov je kletvica. Tudi junak se bo do sveta obnašal tako, da bo
po njem pljuval. Glavni junak mora imeti tudi posmehljivo ime, je slehernik (ima
najbolj povprečne lastnosti, ki ne presegajo banalnosti). Ime mu je Vojc Pujšek. Je
predstavnik tipičnega Slovenca, zato se ponorčuje iz stereotipov Slovencev (pa tudi
narodnostnih). Je samo šofer, nezanesljiv pripovedovalec, ker:
• ima omejen horizont in znanje,
• ima vprašljiv vrednostni sistem (implicitni avtor se z njim ne strinja, če pa se z
njim strinjamo mi, potem sodimo med tipične Slovence).
S. Makarovič ga poimenuje Slovencelj. Je kronika Slovenceljna. Lastnosti:
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Vojc je mačist, šovinist, nacionalist, je intelektualno omejen. To vpliva na njegovo
razumevanje sveta: nikoli se ni izobraževal umetniško ali o vzgoji otrok, a s tem
nenehno modruje, nas hoče poučiti.

Gre za brutalni infantilni tip pripovedovalca. Ta se največkrat pojavi v mladinskih
pripovedih, kjer v vlogi infantilnega tipa pripovedovalca nastopa otrok, zato je ta
upravičen. Najbolj znan je J. Salinger, čigar pripovedovalec je pubertetnik, zato ni
brutalni, saj je to za pubertetnike normalno. Vojc pa je odrasel. Zasledimo ga v
trenutku, ko se žena od njega ločuje. Misli, da je to zanj rešitev, saj meni, da si želijo
vse ženske njegove ljubezni. Je lik, ki ima nekaj potez hiperboliziranih v smislu, da se
jim lahko bolj posmehujemo. Je karikatura, zato da bi lahko zaradi pretiranih lastnosti
lažje razumeli srž romana.
Porkasvet je prvi del trilogije, tu se junak ločuje. Drugi del se imenuje Za znoret, tretji
pa Rožencvet. Eden tej trilogiji ne ustreza, to je Šolen z Brega. Šolen je glavni junak,
upokojenec, govori zborno, medtem ko pa govori Vojc pogovorno in preklinja. Šolen
je iz Brega pri Ljubljanici. Pri Šolenu z Brega ne gre za tip nezanesljivega, ampak za
običajni tip prvoosebnega pripovedovalca. V vseh romanih pripovedovalec nagovarja
bralce tako, kot bi nagovarjal pivskega kolega. Šolen pa komentira zelo vljudno, tako
se obnaša tudi do bralca.
Porkasvet je bil že zdavnaj napisan, a ga je urednica zavrnila. Šolen z brega je bil
takoj pograbljen. S tem romanom se kažejo izrazite značilnosti posebnega opisa,
avtor ima za opis smisel, ker je slikar (dobro naslika razpoloženja), a se v romanu
najbolj ponorčuje ravno iz slikarjev. Kako?
Odlomek: str. 30, 31
Junak ima hčer Gojko, ki ni tako visoka kot starša, spetlja se z umetnikom Rudlnom.
Prikazana je zanimiva podoba slovenskega umetnika. Da se junak v umetnost ne
spozna, dokazuje dejstvo, da si je nekoč sliko, ki mu jo je podaril Rudeln, obesil v
WC. To je storil zaradi tega, ker je dejal, da ga slika odpre, ko je zaprt. Sliko pa si želi
tajnica, zato si jo želi s to sliko pridobiti. Kontrast je ustvarjen tudi jezikovno
(komično): slikar govori malo in prefinjeno, Vojc pa se ne pusti civilizirati, ima svoje
metode. Vojc umetnosti ne ceni, zato doživi šok, ko Rudln proda slike in s tem
obogati. Vojc ne ceni nežnosti, sočutja, končati fakulteto se mu zdi najbolj neumna
reč na svetu, ne ceni pa niti svoje mame (demitizacija matere). Gre za komičen način
cankarjanske matere, ob kateri naj otroci čutijo krivdo, ker ji niso pomagali. Tu gre za
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uničenje tega, saj jo nagovarja s 'ta stara'. V romanu se avtor poleg nacionalnih
loteva tudi spolnih stereotipov. Hči je že noseča.
KAKO MOŠKI RAZUME ŽENSKO: HČER/ŽENO, KAJ JE PRAVZAPRAV
STEREOTIP?
– spolna identiteta, spolni stereotipi, homoerotika
V sodobnem slovenskem romanu je ta tema temeljna. Posebno čustveno stanje je
nova emocionalnost. To je termin Zupan Sosičeve (Rusi jo poimenujejo nova
iskrenost, Nemci nova subjektivnost, Angleži nadnacionalna subjektivnost). Vsi s tem
označujejo novo stanje človeškega duha od 1990 do danes. Gre za poseben tip
emocionalnosti, ki se napaja iz postmodernega spleena. To je spleen družbe izobilja.
Pojavlja se najbolj znana lastnost, zdolgočasenost, zato večinoma išče adrenalinske
impulze. Ker nacionalne zgodbe niso več na prvem mestu, se postmoderni spleen
ukvarja s postmoderno zgodbo, predvsem z ljubezensko temo. Postmoderni nihilizem
se tako razlaga v smislu popostmodernistične estetike. Do tradicije (uveljavljenih
obrazcev, literarnih vrst, žanrov, stereotipov) se vzpostavlja ironična, humorna,
groteskna razdalja. Na nekih mestih je Z. Hočevar trivialen. Novodobni subjekt se
ukvarja s spremenjeno vlogo moškega in ženske. Te vloge težje prenaša moški
subjekt.
Koliko spolov poznamo? Gre za vprašanje spolne identitete.
S problemi spola se ukvarjajo tudi sociologi, antropologi … Človek se fiziološko
spreminja.
oblika moškega nekoč: V, oblike ženske nekoč:

Λ

Zdaj je to zmešano, ženske namreč postajajo široke v ramenih … Poleg tega pa se
spola spreminjata tudi v miselnosti in fizično.
SPOLNA IDENTITETA
1) Simone de Beauvoir40

[simón d bovuáh]:

spol je le eden – ženski. Moški je

privzdignjen v nosilca univerzalnega selstva, ki presega telo. Zaznamovan je
le ženski spol, saj sta univerzalni (človeški) in moški družbeni spol zlita v
enega.
Trdila je, da je žensko telo nesmiselno, ker je žrtev vrste; da se ženska rodi kot ženska, pomeni
zanjo odtujitev. Pravi, da ženske nismo rojene kot ženske, ampak da to šele postanemo.
40
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2) Luce Irigaray: spol je samo eden – moški. Moški svet, ki ga izraža
falogocentričen jezik, je zmožen poimenovanja le 'mrka' ženskosti. Ženska je s
tovrstnega sveta izbrisana oz. utišana.
3) Monique Wittig: spoli so trije. »Nihče se ne rodi kot ženska.« Predlaga
kategorijo tretjega spola – lezbijko. Lezbištvo razume kot logično in politično
posledico feminizma.
4) Obstaja 5 spolov – razdeljenih na osnovi bioloških znakov: »nesporni« moški,
»nesporna« ženska, hermafrodit, transseksualna ženska, spremenjena v
moškega, in transseksualni moški, spremenjen v žensko.
5) Obstaja 10 spolov (pri upoštevanju pomembnih sorodstvenih vezi): »prava«
ženska (določena s tradicionalno vzgojo), »pravi« moški, lezbična ženska,
gejevski moški, biseksualna ženska, biseksualni moški, transvestitska
ženska,

transvestitski

moški

(najbolj

uživa,

če

je

tako

oblečen),

transseksualna ženska, transseksualni moški.
BIOLOŠKI SPOL – PSIHOLOŠKI SPOL – DRUŽBENI (SOCIALNI) SPOL
I)

Biološki spol lahko preverimo medicinsko, dokažemo pa s pomočjo spolnih
organov in spolnimi znaki.

II) Psihološki spol je najmanj uporabljen termin, uporablja ga psihoanaliza.
Pomeni, kako se nekdo v psihološkem smislu počuti (nekdo se lahko npr.
rodi kot moški, a se počuti kot ženska).
III) Družbeni spol pa je spol, ki ga določajo družbene vloge. Vsak od nas igra
neko družbeno vlogo, za katero se ne zaveda, da mu jo je pripisala neka
družbena tradicija. Še pred 20 leti so bili za žensko rezervirani poklici, kot
so: vzgojiteljica, učiteljica, medicinska sestra, nedojemljivo je bilo, da bi
bila ženska npr. gradbenik.
Kako se ti različni spoli uveljavljajo v različnih slovenskih romanih?
S. Tratnik: Ime mi je Damjan.
Hidžra je indijski tretji spol, t. i. sveti človek, ki se rodi z lastnostmi moškega in
ženske. Odstranijo mu spolne organe, ki jih nato podarijo bogu, za to pa mu dá bog
sposobnosti, da dá spolno moč drugim, mladim družinam. Pri poroki je nepogrešljiv,
biti mora prisoten.
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O spolni identiteti sta svetovno pomembni tezi dveh filozofov: Freuda in Lacana.
a) Freud je kot psihoanalitik ugotovil, da moškega in žensko ni smiselno
proučevati kot nekaj trdnega, ni pa tudi smiselno, da je moško dopolnjeno z
ženskim in obratno. Večinoma se je ukvarjal z zdravljenjem frigidnosti žensk.
Opazil je namreč, da se moški zaradi problemov s spolnostjo zelo težko pridejo
zdravit, ker bolezen tudi težko priznajo. Kljub temu, da se je s tem ukvarjal celo
življenje, je na koncu priznal, da ženske še vedno ne pozna. Žensko je
imenoval temni kontinent.
b) Lacan je bil pri oblikovanju moške in ženske identitete zelo previden, saj se mu
je zdelo, da pripada seksualnost polju nestabilnosti. Predvsem se mu je zdelo,
da ne moremo razumeti moškega in ženske kot nekaj univerzalnega (kot
Freud). Pri njem je novo to, da je vzpostavil fantazmo – Lacanu se zdi, da je
seksualnost maškerada. V polju seksulnosti moški igra vlogo, kot jo pričakuje
ženski spol, in obratno. Zato poudarja vlogo maske. Poslužujeta se je oba
spola, ker je seksualnost igra, maškerada. Moški spol sam po sebi ne
predstavlja ničesar in obratno, vedno funkcionirata le skupaj, takrat pa sta
maškerada.
Nadgradnja Lacanove teze po spolu in fantazmu
Judith Butler pravi, da če se nekdo ukvarja z identiteto, se mora tudi s spolno
identiteto. Izhajala je iz Lacanove teze in meni, da je spol spremenljiva kategorija
(misli predvsem na družbeni spol). Zdi se ji, da niso samo transvestiti tisti, ki
oponašajo pravi spol (oponašajo spol, ki bi ga radi zasegli), ampak vsi mi oponašamo
pravi spol v prepričanju, da se zgledujemo po nekem izvirnem prepričanju (Spol ni
nekaj varnega, ni identiteta, kamor se svobodno zatečemo, ampak tudi nekaj, proti
čemur se borimo.). Zato govori o seksualnosti oz. o spolu performansu (spolna
kategorija je performans) – spol je kameleonska kategorija, nekaj, kar se spreminja in
se še bo.
Želja Nobelove nagrajenke E. Jelinek:
Nekdo lahko vpliva na dogajanje toliko, kolikor ima politične moči. Homoseksualci
lahko to počnejo šele zadnjih 10 let, prej pa se niso smeli nikamor vključevati. Jelinek
je predlagala, da bi se te kategorije (npr. spol) ukinile (radikalna), vendar pa se ve, da
je ta proces dolgotrajen.41
Govorimo o intelektualni skupini, na znanstveni ravni, saj se v konkretnem življenju boji za
enakopravnost težko vidijo.
41
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Roman, ki kaže neko napredno možnost glede razmerja moški : ženska, je

Florjan Lipuš (1937): BOŠTJANOV LET (2003)
Vzporednice z romanom Zmote dijaka Tjaža:
Ta roman je hermetičen, ker je poln nadrealistične metaforike, je liriziran, hkrati pa
drastično grotesken, poslužuje se tudi črnega humorja. Roman je izdelan jezikovno
stilno: avtor je predstavnik naše koroške manjšine, zato se je še bolj trudil, da bi
ustvaril polepoten metaforičen jezik. S tem jezikom se je upiral krivičnim manjšinskim
politikam.
Lipuš velja v Avstriji podobno kot T. Bernhard in E. Jelinek. Lipuš je bil velik kritik
družbe, zato ga sama sln. skupnost tam ni preveč marala. Tudi Bernhard in Jelinek
sta kritizirala avstrijsko družbo. Dokler niso bili ti avtorji na zunaj priznani, jih niso
priznali niti doma. Vsi trije so kritizirali ozkost in konvencionalnost družbe.
Lipuš kritizira sodobnost in tradicionalnost skozi sledeče teme:
– vera
– vas
– erotika
Lipušu se zdi, da to civilizacijo zelo močno določa krščanstvo, tudi vaško kulturo. Moti
ga, da krščanstvo preveč slabi smrt in da si je Cerkev pridržala pravico varuha
vernika. Lipuš ni nasprotnik vere, ampak Cerkve kot inštitucije. Vse njegove knjige so
postavljene v vas. Posebno je to, da se Lipuš na nek način navezuje na t. i. kmečko
povest.
Kako kmečka povest in kako Lipuševa literatura predstavljata vaško skupnost?
Lipuš se upira tradicionalni predstavi vasi kot idiličnega prostora, kaže, da neke meje
med vasjo in mestom glede moralne čistosti ne moremo potegniti, kmečka povest pa
vas idealizira. Lipuš v romanu problematizira to mačiskost. Popolnoma je nasproten
od kolege Petra Handkeja, saj tudi zadnji postavlja v romane vaško skupnost, vendar
so tu domačijskost, vaškost, podeželje vedno idealizirani. Vzpostavi tradicionalno
binarnost (mesto – slabo, vas – dobro). Lipuš je tu drugačen. Imel je osebne
probleme, saj je odraščal brez matere, ki so jo ubili v gledališču, ko je bil še otrok.
Tako je odraščal z očetom, ki je bil, na žalost, tipičen predstavnik vasi: deloholik, ki je
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menil, da morajo otroci garati in se ne smejo igrati. Sinu je zato prepovedoval, da bi
se igral, tudi tepel ga je. Imel je mačeho, ki pa ni bila nič boljša.
V romanu je Boštjan deček, ki odrašča brez matere, a ga to na začetku ne prizadene,
saj živi pri babici. Ko ta umre, izgine iz družine ženski princip. Takoj ko babica umre,
ga začne zasledovati škopnik (mitološko bitje; videli so ga kot ognjen snop slame,
gorečo metlo ali goreči ptici podobno bitje, ki leta po zraku, seda na vrhove dreves in
streh, po vražah je vedno prišel tja, kjer ni bilo matere ali kjer se za otroke niso
brigali. Ta lahko otroka vzame, ga nadzoruje in ga straši. Navezuje se na fantastiko
ljudskega delovanja. Boštjan ga vidi ob vzglavju umirajoče babice, upre se mu, ko mu
hoče škopnik vzeti igračo.)
Kako se zdaj poskuša otrok boriti proti spolnim stereotipom?
Stereotipi se lahko razbijajo z erotiko.
Pripovedovalec meni, da so ljudje preveč za trebušno veselje (so požrešni), za
podtrebušno (erotika) pa se ne zanimajo in ga ne obvladajo. Meni, da je prepoved o
spolnosti prinesla slabe posledice.
V vseh svojih romanih kritizira Cerkev, ki je učila uboganja žensk, tudi če je imela za
moža lenuha in pijanca, in tudi, da so morali otroci spoštovati starše tudi tedaj, če so
starši pili. V Boštjanovem letu se mu ta motiv odpre s fantastičnim motivom. Oče je
garaški gozdar, kateremu se mora upreti. Ko oče podre smreko, misli, da bo padla na
desno, vendar pa jo sin usmeri na levo. Očetovi avtoriteti se upre z erotiko. Že kot
majhen fant se zaljubi v Lino in meni, da lahko z ljubeznijo vse reši. Popolnoma je
drugačen od tipičnih moških v vaški skupnosti (ne jokajo, so 'heroji'). Boštjan pa
zajoka še kot starejši. Moški ženskam niso smeli biti prijatelji, ampak so vedno stali
pred njimi in jim ukazovali. Kot majhen gre z Lino na sprehod, kjer ne vzpostavi
prepada med njima, ampak most. Veliko se pogovarjata, daje pobude za pogovor,
tako se upre stereotipni predstavi o moškem in ženskem. Junak pa tudi nabira
zelišča (žensko) in se spoprijatelji s starejšo zeliščarko. Moški je zaščitnik hiše.
Ženska dela po tradicionalnem prepričanju v hiši, moški pa izven nje. Boštjan je tukaj
v njej. Vrača se v staro hišo in skrbi, da ne bi propadla (stara hiša je simbol stare
družine). Hkrati vzpostavi do žensk sproščen in spoštljiv odnos (netradicionalno). Kot
otroku se mu je zdelo, da so ženske toplejše, aktivnejše, zato se mu je zdelo čudno,
da so bile podrejene.
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Nestereotipno je tudi to, da postavi kot fant na prvo mesto ljubezen; ne ljubezni na
splošno, ampak konkretno ljubezen do Line. Lipuš očrne vas in tradicijo, ne reče pa,
da družina ni prava vrednota (ne zanika je, ampak rahlja tradicionalne vrednote).
Najvišjo etično vrednoto – ljubezen – povezuje s svobodo. Ko se kot deček osvobodi
vseh vzpon, lahko šele takrat poleti.
Odlomek: str. 52, 20, 12
Kažejo se različna razpoloženja. Škopnika poimenuje na več načinov, sedi na orehu.
Izpostavi se ljubezen do Line. Ritem in razpoloženje sta zelo vznesena. Najtežje je
ubesediti najvišjo točko radosti, on to stori tako, da se lepota kraja projicira na
ljubimca in obratno (tradicionalno).
– metaforično ljubezensko srečanje, estetizirano, modernistično, nelinearnost,
zgoščenost
Motiv letenja
Na koncu romana Boštjan zajoka, saj se je z Lino vrnil ženski princip, žalosti je konec
in zaradi ljubezni se je rešil utesnjenosti in provincialnosti, zato je lahko poletel.

Od 1990 do 2008 je ta tematika v sodobnem slovenskem romanu znatno narasla.
Kako je ta motivika povezana s spolno identiteto, kako ji lahko sledimo?
– Roman Kuhar: Medijske podobe homoseksualnosti. Homoerotiko zasledimo po tej
shemi faz:
1. stereotipizacija (homoseksualci se prikazujejo stereotipno; moški so
predstavljeni kot ženske, lezbijke pa kot grde možače)
2. skrivnost (homoerotika je obravnavana kot velika skrivnost, kot nekaj
nepojemljivega, kot nekaj, kar je treba skrivati – tabu)
3. medikalizacija (homoerotika je predstavljena kot nujnost/možnost za
zdravljenje: nekdo ugotovi, da je drug gej/lezbijka in ga predlaga za k
zdravniku, homoseksualce je treba pozdraviti kot seksualno anomalijo, od 70
do 80 let so v učbenikih poudarjali, da je treba take zdraviti kot bolezen)
4. normalizacija (gre za to, da bi se homoseksualci/lezbijke prikazali kot
normalne literarne osebe, ljudi)
Moški je ljubezen prvič poveličal v romantiki, že v realizmu pa je bilo drugače.
Od 1990 do 2005 je pri nas izšlo (približno) 11 romanov s homoerotično tematiko (v
tem času drugod okrog 500). Prej je bil ta motiv redek, kot tema je prisotna le v :
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 B. Mozetič: Angeli in Zgubljena zgodba
 S. Tratnik: Ime mi je Damjan
Homoerotični motiv se pojavi v:
 B. Bojetu: Filio ni doma
 A. Čar: Igra angelov in netopirjev
 F. Frančič: Sovraštvo
 Z. Hočevar: Rožencvet
 T. Kramolc: Tango v svilenih coklah
 K. Marinčič: Prikrita harmonija
 A. Morovič: Vladarka in Tekavec
 V. Möderndorfer: Tek za rdečo hudičevko
 A. Skubic: Fužinski bluz
 B. Svit: Smrt slovenske primadone
Posvetili se bomo trem romanom s tovrstno tematiko. Stvari se spreminjajo, kar je
posledica tega, da je v ospredju spolna, in ne nacionalna identiteta (Kaj sem jaz kot
moški, kaj sem jaz kot ženska, kako naj si uredim življenje?). Postavljajo se splošna
bivanjska vprašanja. V romanih se največkrat pojavijo geji, manj lezbijke. V ospredju
je gejevska problematika, kar odraža stanje družbe.

Vinko Möderndorfer (1958): TEK ZA RDEČO HUDIČEVKO
Homoseksualec Aljoša je prikazan izredno stereotipno, je Irenin (ena izmed glavnih
oseb) prijatelj. Ko ga ta enkrat obišče, ga zaloti pri gospodinjenju. Aljoša ima tipične
ženske lastnosti: rad kuha, je lepo oblečen, je oženščen, deluje pasivno (stereotipno
žensko), hkrati pa je kot gej edini pravi prijatelj ženski (stereotipno – ženska si lahko
najde pravega prijatelja le med homoseksualci).
Zakaj je avtor ustvaril stereotipen tip junaka?
Aljoša je resda stereotipno karakteriziran, vendar pa se pripoved bolj norčuje iz
glavne literarne osebe (režiserja) kot iz Aljoše kot homoseksualca. Režiser gleda na
svet preveč stereotipno, v vsakem stereotipu vidi sovražnika, ne zna sprejeti
drugačnih ljudi. Gre bolj za stereotipizacijo okolja, okolje ga še vedno ne sprejme.

100

Homoerotika kot skrivnost je prikazana v romanu:

Berta Bojetu: FILIO NI DOMA
Bojetu je naslikala antiutopično vizijo sveta: moški je na svojem, ženska na svojem
mestu. Homoseksualnost je tradicionalna podoba, ne pojavi se kot produkt razmer
(ne kot nagnjenje, ki ga odkriješ v sebi), ampak kot nasilno dejanje (ni lastna
izbranost). Vstopnica v svet odraslih je posiljenost. Homoerotika je prikazana kot
nekaj represivnega: moškim ni všeč, ko jih moški posilijo.
V obeh romanih še ne gre za pot k normalizaciji.
Roman, ki se lahko opira k normalizaciji, je:

Zoran Hočevar: ROŽENCVET
Gre za motiv homoerotike v zaporu. Zakaj je Hočevar uvedel ta motiv? Zanimivo je,
da je Pujšek že v prvem romanu velik sovražnik gejev. V zaporu je v celici z Ivico.
Njegova izkušnja je bila zelo pomembna za razvoj pripovedi, tako se je junak malo
bolj odprl svetu. Pujšek spozna, da je Ivica zelo prijeten človek: je razgledan,
izobražen, prijeten za pogovor. Pravi celo, da Ivica ni peder (če nekomu rečemo, da
je peder, pomeni, da se nanj ne moremo zanesti, po ljudskem prepričanju je to
moralno popačen človek) – zmerljivka. Pujšek si želi izkušnje. Ivica se zdi podoben
Pujškovi ženi (zelo jo ceni, kljub temu, da je ločen). Na koncu ostane spet pri
medikalizaciji, saj meni, da pravi moški ne sme biti homoseksualec (spolno izkušnjo
doživi le enkrat).
Za vse romane je tipično, da je homoseksualnost locirana na določene zaprte
prostore: zavod, zapor, poboljševalnice, cerkveni zavodi …
Kot prvi homoerotični roman pri nas se šteje roman Franceta Novšaka Dečki (1938).
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Roman z lezbičnim motivom je

Andrej Skubic: FUŽINSKI BLUZ
Sestavljen je iz štirih zgodb, vsaka je v svojem idiolektu/jeziku. Najbolj osmešena je
učiteljica slovenščine. Pravilno govori, kar med goro slengov deluje spačeno.
Lezbični motiv se pojavi šele na koncu romana. Tudi tu homoerotični motiv ne
pokaže poti k normalizaciji. Ena izmed glavnih junakinj je Janina, ki doživi
ljubezensko izkušnjo z Dašo. Janina si to izkušnjo izbere, ker je v heteroseksualni
zvezi razočarana, zdi pa se ji tudi, da bi bila za tolažbo primerna njena prijateljica.
Obe se zavedata, da je bila to le tolažba, tako da je bila pot k normalizaciji le
nakazana.

Obveljajo

heteronormativi.

Ti

določajo,

da

je

edina

prava

le

heteroseksualna zveza, ostalo pa so spodrsljaji.
Obe sta še srednješolki. Na določeni stopnji se mladostnik še išče, spolne identitete
še nima izoblikovane, zato lahko stori tak korak. Že Freud je dejal, da je
homoseksualnost v razvoju človeka normalen korak k heteroseksualnosti.

Brane Mozetič (1958): ZGUBLJENA ZGODBA (2003)
Tema se je pokazala že v njegovem zgodnejšem romanu Angelniku.
V romanu se tako kot v Angelniku homoerotika predstavi kot nekaj vsakdanjega.
Preseči skuša vse faze, kar naredi tako: izhaja iz koncepta, da sta obe ljubezni
podobnega značaja, ker sta izrazito negotovi in obe sta prostor bivanjskih vprašanj.
Obe sta zelo velikokrat obsojeni na propad zaradi postmodernega spleena in zaradi
komunikacijske blokade. To pomeni, da se med ljudmi zelo težko vzpostavlja
komunikacija, in to zaradi časa in postmodernega spleena.
Glavni junaki so: starejši homoseksualec Bojan (v srednjih letih), ki ima svojega
partnerja in z njim živi. Imata sodobno vezo, saj sta dogovorjena, da imata lahko tudi
druge partnerje. Tako večkrat zahajata v razne klube, najbolj pa je opisana raverska
scena. Ker imata dovolj denarja, se občasno drogirata, k njima pa večkrat pristopijo
mladi fantje. Bojanu to že na začetku romana ni všeč, ker ne ve, ali pristopijo zaradi
tega, ker bi se radi pogovarjali, ali zato, ker bi se radi odkupili za drogo. Dobro je
prikazan motiv izkoriščanja zaradi denarja. Za drogo mu ponujajo usluge. Ne vedo
pa, ali so homoseksualci ali ne (dokaz nekje na sredini romana); Bojanu se zdi, da je
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zaljubljen, po drugi strani pa ga je tega sram. Mladostniki se še iščejo in ne vedo, ali
bi stike s homoerotiko vzpostavili ali ne.
Roman je postavljen na najbolj znane raverske scene: klub Propaganda, Ambasada
Gavioli, K4. Glavni junak je drugačen od ostalih; ostali so vsi površni, ni jim do neke
globlje ljubezenske zveze (ne z moškim, ne z žensko). Ker hrepenijo po užitkih, so
vedno nezadovoljni. Bojan pa si želi pristne komunikacije, a se mu ne posreči. Z
Bojanom je hotel avtor razbiti stereotip o avanturističnosti gejev (češ da niso
spodobni globljih zvez).
Znatno bolj se proti stereotipom bori roman:

Suzana Tratnik: IME MI JE DAMJAN
Ogledali smo si videokaseto o avtorici:

Tratnikova daje humorju in ironiji zelo veliko vlogo. Zanjo je to sredstvo odlično za
izražanje stvari, ki so zapletene. Pravi, da je v vsakem humorju resnica in obratno.
Njene zgodbe se lahko doživljajo različno: nekomu je nekaj smešno, drugemu pa ne
(prej težko). Nikoli ne piše nekaj, da bi bilo smešno. Govori o lezbični literaturi kot
zvrsti. Kaj pa meni o spolni identiteti?
S tem se je veliko ukvarjala, ni pa to vedno v ospredju. O tem je razmišljala, kar je
vidno v zgodbah, čeprav ne direktno. Oznaki lezbična literatura se ne upira, ker jo
razume kot manjšinsko literaturo (mnogi so se izrazom lezbični/gejevski roman
upirali). Humor se v obravnavanem romanu zelo izraža.
Predzgodba odlomka: v ospredju je mladostnik Damjan, ki nam pripoveduje o
problemih s šolo, starši, z ljubeznijo. Poroča nam kot član terapevtske skupine. V
romanu je prisoten zelo močan suspenz, prisoten je tako na zgodbeni kot na
pripovedni ravni. Do polovice romana ne vemo, kdo zgodbo pripoveduje. Mislimo, da
je moški, potem pa ugotovimo, da je to Vesna. Junak je bil najprej Vesna, potem pa
je šel na občino in se preimenoval v Damjana. Starši so se ga zaradi tega odrekli, bili
so v sovražnih odnosih. Damjan se ne vidi kot lezbijko. Žensko, ki se preimenuje v
moškega, bi lahko poimenovali moškočuteča ženska. Ta se počuti kot moški že kot
majhna, zato se preimenuje. Ima tudi dekle, s katero sta šli v London.
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Odlomek: str. 113, 114, 115
Njen problem je spolna identiteta. Damjan pristane na psihiatriji, kar je v romanu
mojstrsko prikrito. Že kot Vesna je bil nadlegovan od očeta (nakazan motiv incesta),
skeptičen je do lezbijk. Vse, kar naredi nasilnega, je bilo že prej povezano s spolno
identiteto. Ljubezenska zveza ni prikazana kot nekaj posebnega: ko z Nelo nista
skupaj, se imata rada, ko pa živita skupaj, pa ugotovita nezmožnost skupnega
življenja. Tudi ko se pojavi rešitev, da bi se razšla, si želita biti skupaj. Ta ljubezen ni
drugačna od heteroseksualne zveze. V romanu ni problematizirano, zakaj je nasilen.
Spoznamo, da je to neke vrste nonšalansa42 – to je njegov upor, tako se brani pred
lastnimi problemi. Odpre pa še eno vprašanje, in sicer da se o normalnosti ne
sprašuje le tisti, ki je izven te zveze. To vprašanje se pojavi v skupini
homoseksualcev (sprašujejo se, če so normalni). Lezbijke do transvestitov niso
strpne. Ne pride do harmoničnih sožitij, ampak do rivalstva. Roman kaže neko pot v
normalizacijo, a se obrača k heteronormativom.
Kakšne stereotipe poznamo o moških in ženskah?
Kako stereotipe prepoznamo?
Ali so stereotipi samo negativni?
Do 1970 je veljalo stereotipno prepričanje, da so vsi stereotipi negativni in škodljivi.
Po 1970 pa se je s stereotipi ukvarjalo veliko ved: kognitivna psihologija (predvsem s
stereotipizacijo), sociologija, še bolj sociologija kulture, antropologija, filozofija (z
identiteto), feminizem …
Zakaj se začnejo po 1970 pojavljati še pozitivni vidiki?
Strokovnjaki se začnejo ukvarjati bolj s tem, kako stereotip nastane (kaj stereotip
pomeni, kaj povzroči), manj pa ga vrednotijo. Najbolje je oboje. V družbi prevladujejo
večinoma negativni stereotipi. Negativen prizvok imajo lahko tudi pozitivni in nevtralni
stereotipi:
– Stereotip Žid je ambiciozen. je pozitivni stereotip, vendar pa naše razumevanje
ambicioznosti ni vedno pozitivno; v tem primeru pomeni, da je sicer pozitiven, a se
tudi preriva in koga povozi (na začetku je pozitiven, a lahko povzroči tudi negativne
prizvoke).

42

malomarnost, neskrbnost
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– Stavek Tujec je marljivi delavec. je mišljen stereotipno, kar pomeni, da so to lahko
zelo resni delavci, lahko pa tudi, da so izredno resni, zato se posvetijo delu. Zato
imajo malo posluha za počitek, težje se sprostijo, ker so mahnjeni na delo.
Stereotip o Slovencih:
Smo resni, miroljubni, ponižni, delavni, ritolizni☺, kar vpliva na samopodobo
posameznika ali skupine.
Poznamo:
– stereotip starosti
– stereotip spola
– stereotip rase/nacije

STEREOTIP SPOLA
A) Stereotip je ustaljena ali pogosto ponavljajoča se oblika česa – obrazec, vzorec.
B) Stereotip je poenostavljena generalizacija določene skupine ljudi, ki vpliva na
vrednotenje pripadnikov te skupine, ne oziraje se na to, da obstajajo med
posamezniki individualne razlike.
C) Stereotipizacije so posplošitve o skupinah in kategorijah, ki jih je potrebno
razumeti kot kompleksne kognitivne sheme, ki jih od običajnih posplošitev
ločuje razplasteno razmerje med prepričanji, stališči in predsodki, povezano z
izkušnjami.
43

PREPRIČANJA

so skupki povezanih misli, pojmov in sodb, osnovanih kot prečiščene

in utrjene domneve, ki se skozi številne procese utrdijo v stališča, ta pa se povežejo
v stališčne mreže.
STALIŠČA

44

so razmeroma trajni sistemi pozitivnega ali negativnega presojanja in

občutenja sveta ter teženj k spremembam določenih stvari, ljudi in dogodkov.
PREDSODKI

45

so vrsta stališč, ki jih lahko definiramo kot niz čustvenih reakcij ali

stališč do skupine ali kategorije (Schneider 2004: 27–29), tesno povezanih s
predsodbo. Najpogosteje so vnaprejšnje ali nekritično prevzete vrednostne sodbe,
ki ne temeljijo na logično in empirično utemeljenih presojah, ampak na nekrito

43

SSKJ: kdor glede na logiko misli, da je resnično.
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SSKJ: kar določa kriterij za presojanje česa.

45

SSKJ: odklonilen odnos do koga/česa ne glede na izkustvo.
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stereotipnih, posplošenih predstavah, ki so skrajno poenostavljene in kategorične
(učenci so neumni, vsi kapitalisti so izkoriščevalci).
Pravzaprav so vsi spolni stereotipi odsev nekega globalnega spolnega stereotipa:
moški je glava, ženska je srce. Ta stereotip vključuje zelo veliko ostalih stereotipov.
Nič ne bi bilo narobe, če bi se ta stereotip skozi stoletja oblikoval brez vrednotenja,
a mu je to vedno sledilo. Narobe je v tem, da je bil moški stereotip vedno razumljen
kot nekaj pozitivnega, za srce pa so bili vezani strast, čustva in nagon. In kar ni bilo
racionalno, je bilo skozi tisočletja razumljeno kot nekaj manjvrednega.
Filozofi in psihologi:
Platon je učil, da je pogum bistvena (moška) vrlina. Kasneje so mu pritrdili številni
filozofi, medtem ko se je v srednjem veku ta ''moška'' lastnost privzdignila v
apoteozi46 srčnosti in moči moškega – borca. Skozi celotno zgodovino se neguje in
poveličuje kult vojskovanja, ki nagovarja posameznika (moškega) k tekmovanju,
borbi, ubijanju in hrabremu vojskovanju.
Toril Moi meni, da sta tradicionalna zahodna filozofija in literarna umetnost ujeti v
binarne opozicije, ki izhajajo iz teoretičnega para moško – žensko, npr. zgodovina –
narava, umetnost – narava, akcija – strast.
F. Nietzsche je obsodil škodljivost ločevanja čustev od razuma: odcepitev čustev
od razuma je razkrojila ustvarjalno-emocionalno spontanost …
Kateri pari se vežejo na globalni spolni stereotip 'moški je glava, ženska je
srce'?
– moški so objektivni, ženske subjektivne
– moško je logika, žensko intuicija
– moška je aktivnost, ženska pasivnost
– moški so bolj trdi, ženske pa mehke (prilagodljive)
– moška hladnost, ženska toplina
Zelo pomemben proces, po katerem si oblikujemo stereotipno identiteto, je spolna
socializacija. Ta se začne že ob rojstvu (že takrat mame sinovom kupijo modre,
punčkam pa roza oblekice). Huda napaka se je zgodila pri nas z učbeniki, ko je prof.

46

poveličevanje
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Igor Saksida izdal učbenik za punčke in učbenik za fantke (za prve v roza, za druge v
modri barvi).
MOŠKA VZGOJA
V primitivnih civilizacijah se je večji pritisk dogajal pri socializaciji moških. Moški so
morali prestajati hude preizkušnje – bičanje, vojskovanje, skok čez ogenj. Dokazati
so morali svojo moškost. Če to niso, so bili iz družbe izločeni, tudi dekleta jih niso
marala. Ko so se moški preselili, se je izvajala huda socializacija. Morali so biti trdni
in o tem, kar so jim storili (posilstvo), nikomur povedati. Če bi to biološki spol v sebi
že vseboval, tega ne bi bilo treba učiti, primitivna civilizacija je pa to vseskozi učila.
Spolni stereotipi posredujejo posplošitve o spolnih vlogah in te so utemeljene na
binarnosti. Napake spolnih stereotipov so te, da se upoštevajo biološke, ne družbene
vloge in da je največ negativnih stereotipov usmerjenih proti drugorazrednim spolom.
Moški je bil vedno obravnavan kot prvorazredni spol, ženske in homoseksualci pa kot
drugorazredna. Ta globalni spolni stereotip producira naslednje stereotipe, ki se v
literaturi največkrat pojavljajo:
1. femme fatale [fam fatál]
2. femme fragile [fam fražíl]
3. ženska – temni kontinent
4. ženska – hišni angel
5. moški – don Juan
6. moški – varuh družbe
Femme fatale je stereotip, ki je vezan na obrazec t. i. črnega/grozljivega romana
18. st., kjer je ženska predstavljena kot erotični stroj, ki ogroža t. i. čistega moškega.
Je nagonska, erotična, celo preveč pohotna (s spolnostjo pije moškemu kri), moški
je pa čist. Kadar v literaturi zasledimo ta obrazec, se vedno skombinira s pasivnim
moškim. V tej ljubezenski zvezi izgubi vedno moški.
Femme fragile – ženska je zgolj duša, je duhovna in ni nagonska, po navadi je še
otročja, kaže zgolj na duhovno komponento, je bolj eterično bitje.
Ženska – temni kontinent je oznaka S. Freuda, ki je na koncu priznal, da ženske
še vedno ne pozna. Zdela se mu je kot temni kontinent. Ženska je nekaj
skrivnostnega, kar je zelo težko razumeti. To predvideva tudi to, da če ženske ne
poznamo, jo pustimo nekje na nebu. Ko ima vse ženske lastnosti, ni več primerna
ne za literarni lik ne za raziskavo.
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Ženska – hišni angel: ironično oznako za ta stereotip o ženski, ki je že biološko
primernejša za hišna opravila, je zgoščeno problematizirala Virginia Woolf (najbolj v
svoji knjigi Lastna soba) z besedno zvezo dveh nasprotnih pojmov. Ta razkriva
prisilnost heteroseksualne matrice skozi podobo dobre, ustrežljive, usmiljene in
razdajajoče se ženske, ki neslišno (da ne bi s svojimi gospodinjskimi pravili motila)
obvladuje celotno hišo. (Zupan Sosič 2006: 290)
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Dodatek: KRIMINALKINA UGANKA [zapiski iz predavanj prejšnjih šol. let]
UGANKA: bistveno vsebinsko in strukturno določilo kriminalke, a je ta postala bolj
zapletena – ni več trdnih žanrskih pravil (sicer še vedno bralna napetost skozi celotno
pripoved + razkritost prestopnikov).
Posebej je položaj slovenske kriminalke odsev sinkretizma romanesknih struktur. To
posodobljeno kriminalko literarizira, ostali žanri posegajo po postopkih kriminalke.
Značilna je skrbno premišljena zgodba; pomemben suspenz.
Skupno vsebinsko in strukturno jedro vseh kriminalkinih različic je identitetna uganka.
Razkrinkovalna pripoved – osnovna detektivska tema (tudi pojem detektivska
naracija).
V Sloveniji: → klasični kriminalni romani
→ sodobni kriminalni romani (žanrsko prepleteni)
Klasični kriminalni roman
Danes omogoča razlikovanje tesna prepletenost žanrov.
• detektivski roman (zgodba razkritja, osredotoča se na razrešitev)
• kriminalni roman (zgodba zločinca, osredotočena na povzročitelja, zločinca)
Bolj je poudarjena kazen, storilca spoznamo po navadi že na začetku, razkrinkovalno
pripoved analitičnih postopkov (ti prevladujejo v detektivki) zasenči psihološka
oznaka morilca. Postopne inovacije, zlasti značajske spremembe detektiva, so
vplivale na nastanek različice trde detektivke.
Zlato obdobje kriminalk: 1920–40, zlasti uspešne ženske (socialna motivacija
dogajalnega okolja).
Agatha Christie je poosebila žensko načelo v detektivki Poirot, s čimer se je začela
kanonizacija 'ženskih' kriminalk.
Sodobna slovenska kriminalka
zaživi v 70 letih s pojavom mladinske oz. otroške kriminalke. Izstopajo prav romani, ki
presegajo ozke žanrske določnice.
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Kaj spada sem?
– Maja Novak: Cimre, Izza kongresa ali Umor v teritorialnih vodah, Zarka,
Karfanaum ali As killed
– Branko Gradišnik: Nekdo drug
– Goran Gluvić: Vrata skozi
– Sergej Verč: Rolandov steber
– Igor Karlovšek: Klan
Elemente kriminalkine kompozicije je možno najdi v delih: F. Lainšček: Namesto
koga roža cveti, Ki jo je megla prinesla, V. Žabot: Volčje noči, I. Škamperle: Kraljeva
hči, A. Blatnik: Tao ljubezni, M. Uršič: Romanje za Animo, V. Möderndorfer: Tek za
rdečo hudičevko, B. Mérat: Con brio, Z. Hočevar: Šolen z brega, A. Čar: Igra angelov
in netopirjev.

Maja Novak: CIMRE
– Identitetna uganka se razreši vzporedno z detektivsko določitvijo morilca.
– Zaključek je zasnovan po trdi detektivki (srečanje detektiva in morilca, moralna
obsodba …).
– Zgrajen po načelih klasične detektivke (+ spodnašanje tipizirane vloge detektiva),
feminizacija detektiva (uradno preiskavo vodi Benjamin Cimerman).
– Medbesedilne navezave na detektivska in nedetektivska besedila – izvir humorja,
rahljanje žanrskih meja (več literarnih ust: Janin dnevnik, balade, politično poročilo
…).
– Jana – popolna bivanjska negotovost.
– Glavne junakinje v kriminalkah Novakove so samozavestne, vztrajne, aktivne
ženske kot v prvi slovenski kriminalki Ljube Prenner: Neznani storilec (1939).
– Komunikativnost klasičnega detektivskega obrazca je v Cimrah kršena z zapleteno
zgodbo in žanrsko osveščenostjo.
– Ironizacija pri degresijah o umetnosti in pravu, pri avtorefleksijah žanra.
– V kriminalkah so formalni postmodernistični postopki (a romani niso
postmodernistični, taka resničnost je le v romanu G. Gluvića Vrata skozi).
– Nadzorovano/nenadzorovano prehajanje iz zunaj- v znotrajbesedilno fiktivnost,
nenehna ontološka negotovost glede 'prave' resničnosti, mešanje nastajajočih že
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izoblikovanih lit. likov iz lit. tradicije (konec romana je parafraza Süskindovega
Parfuma).
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ODLOMKI ROMANOV
V. Bartol: Alamut
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D. Smole: Črni dnevi in beli dan
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