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NASLOV 

 

Eros pri Kocbeku: motiv ženske 

 

IZVLEČEK 

 

Diplomska naloga se osredotoča na analizo erosa v poeziji iz vseh Kocbekovih zbirk, 

upošteva pa tudi pesmi, ki so izšle šele v pesnikovem Zbranem delu. 

 

Prvi del bo sestavljen iz teoretične poglobitve v temo erosa in razčlenitvijo razlike med 

pojmom erosa kot splošne ljubezni in ožjim pojmom erosa kot ljubezni do ženske v 

literarnih tekstih slovenskih avtorjev. Drugi del bo sestavljen iz interpretacije 

Kocbekovih pesmi in razvoja teme ljubezni do ženske, od prvih pesmi v obdobju med 

vojnama do novejših pesmi v šestdesetih in sedemdesetih letih. 

 

V diplomski nalogi sem ugotovila, da je figura ženske pri Kocbeku močno povezana s 

krščansko vero. Kocbekova ženska se z moškim likom dopolnjuje, tipična figura 

podrejene ženske se ne pojavlja pogosto. Ženska je sodobna ženska, erotična, 

emancipirana, intelektualka, umetnica. Skozi opus se prepletajo različne figure, tipične 

figure ženske, ki se pojavljajo skozi ves opus in so vedno prisotne, so figura ženske kot 

»Eve«, emancipirane – sodobne ženske in predvsem ženske kot drugi pol moškega. 

Pojavijo se tudi druge figure (mrtva ženska, podrejena ženska), vendar so te figure 

prisotne v manjši meri. Duhovnost in erotičnost sta tudi v Kocbekovi ljubezenski poeziji 

v enakovrednem položaju, zato je interpretacija pesmi brez upoštevanja duhovnosti 

skoraj nemogoča.  
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TITLE 

 

Eros in Kocbek’s lyrics: female role 

 

ABSTRACT 

 

In this B. A. thesis I will analyze eros in Kocbek’s poetry through all his work. 

 

The first part will consist of a theoretical deepening of the theme of eros and the 

breakdown of the differences between the concept of eros as universal love and a 

narrower concept of eros as love to a woman in literary texts by Slovenian authors. The 

second part will consist of interpreting Kocbek’s poetry and the development  of topics 

of love to a woman from the early poetry in the period between the wars to the newer 

poems in the sixties and seventies. 

 

In this thesis, I found that the female figure in Kocbek’s lyrics is strongly associated 

with the Christian faith. The female and the male role complete each other and the 

typical figure of a subordinate woman figure does not occur often. The woman is a 

modern woman, erotic, emancipated, an intellectual and an artist. Through his work are 

combined different female figures, but typical female roles that appear throughout his 

work and are always present are the female figure as "Eve", the emancipated - modern 

women and especially the woman as a completision of the male. There are other female 

roles (the dead woman or the subordinate woman), but this roles are present to a lesser 

extent. Spirituality and eroticism also have an equivalent position in Kocbek’s love 

poetry, so the interpretation of the lyrics without considering spirituality is almost 

impossible. 
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1 UVOD 
 

V svoji diplomski nalogi bom obravnavala liriko Edvarda Kocbeka skozi ves njegov 

opus in jo osvetlila v luči ljubezenske in erotične tematike.  

 

Edvard Kocbek je bil bogoslovec, profesor, politik, pisatelj in še mnogo drugega. Rodil 

se je na začetku 20. stoletja (1904) in umrl leta 1981. V mlajših letih je urejal revijo 

Križ (1928–1930) in sodeloval z mladimi krščanskimi socialisti, kar je usodno vplivalo 

na njegovo ustvarjanje, tudi na liriko, kjer se kaže mnogo krščanske simbolike. V 

njegovi liriki se, poleg krščanske ideologije, kažejo predvsem vplivi eksistencializma in 

personalizma, s katerimi je bil preko tedanjih filozofov v pristnem stiku. Velik vpliv je 

imel nanj Søren Kierkegaard. Po njem je sprejel filozofijo bivanja, po kateri je »najvišja 

filozofska zapoved bivati, ni pa najvišja zapoved razumeti/razumevati sebe in svet« 

(Zadravec, 1999, str. 267), zato je odklonil racionalizme in ideologije ter se zavzemal za 

polno bivanje, tveganje in preraščanje samega sebe.  

 

Doživljanje in preraščanje samega sebe se kaže v njegovi liriki tudi pri doživljanju 

ljubezni in erotike, kjer se tako z duhom kot telesom ves čas poigrava.  

 

Ljubljenje je edina popolnost, 

izpolniti jo moreš le kot bitje, 

pripravljeno na nenadno potovanje 

[ ...] 

Edino v ljubljenju se očistimo  

za prihodnost in se pripravimo  

za iznajdljivo molitev. (Kocbek, 2008, str. 174) 

 

Poleg Kierkegaardove filozofije je močneje vplivala nanj tudi filozofija Emmanuela 

Mounierja, kjer se ukvarja z Mounierjevo razlago osebe, meščana in individua, z 

vprašanjem pomembnosti spora in konfliktnosti ter odpravlja dozdevno jasnost, tj. 

izumetničeno razlago bivanja (Zadravec, 1999, str. 267). Takšna eksistencialistična 

vprašanja se pojavljajo skozi vso njegovo liriko, kritično spoznavanje sebe in drugega 

se pojavlja na primer v pesmi Oba. 
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Glej, ti si zdaj 

in jaz sem zdaj, 

oba sva brez prestanka. 

 

Oba sva jaz, 

oba sva ti, 

oba duha uganka. (Kocbek, 1993, str. 73) 

 

Ljubezen in erotičnost je zato pri Kocbeku prekrita z nevidno tančico filozofskih in 

krščanskih vprašanj, čeprav je pesnik že zelo zgodaj zapustil semenišče in se odločil 

krščansko vero prakticirati v družinskem življenju in med preprostimi ljudmi. Kljub 

krščanski ideologiji, da je erotika »grešno« dejanje, pri Kocbeku ta plat ne izstopa, 

»ljubezen mu ne povzroča več strahu in groze« (Zadravec, 1999, str. 970). 

 

V svoji diplomi se ukvarjam z vprašanjem erosa in odnosom, ki ga ima Kocbek do 

ženske. Mitologizacija ženske je značilno vprašanje v slovenski literaturi, zato poznamo 

predvsem nekatere tipične ženske, katerih podoba se konstantno pojavlja v slovenski 

literaturi. Najbolj tipični podobi sta podoba dobre matere – Marije in Lepe Vide. Poleg 

teh dveh, ki sta najbolj tipični za slovensko literaturo, se pojavljajo še femme fatale, 

femme fragile, emancipiranke in druge (Mihurko, 2008). Pri raziskovanju Kocbekove 

lirike se bom osredotočila predvsem na podobo ženske, preverila bom, če se in kako se 

te ženske pojavljajo v Kocbekovi liriki. Poskusila jih bom opisati s poudarkom na 

njihovih glavnih značilnostih, če se tipične podobe ne bodo pojavile, bom nove podobe 

ženske poskusila opredeliti samostojno in v primerjavi s tipičnimi podobami žensk v 

slovenski literaturi.  

 

Kocbekova lirika je polna metaforike in simbolike, ki se nanaša na različne filozofije ali 

vere. Na tej podlagi bom pri raziskovanju erotične plati njegove lirike poskusila najti 

povezave predvsem s krščansko simboliko, ki je na njegovo življenje usodno vplivala, 

in povezavo z drugimi filozofijami (predvsem starogrško), ki se v njegovi liriki pogosto 

pojavijo.  

 

Eksistencialistično vprašanje o »biti« se kaže tako na ravni »biti« v stvarnem pomenu 

kot »biti« v duhovnem pomenu. Ta dualnost in pomembnost združitve obeh »biti« je 



3 
 

osnovno vprašanje, ki bremeni Kocbeka in znotraj tega vprašanja postavlja tudi ljubezen 

in erotičnost.  

 

Na kratko se bom na koncu svoje diplomske naloge posvetila splošni ljubezni, saj se 

skozi njo pojavlja tudi erotičnost in odnos do ženske. Ta splošna ljubezen je nedeljiva 

komponenta Kocbekove lirike in mnogokrat prekriva ostale vrste ljubezni, tako da se 

pravzaprav ne ve, o kateri vrsti ljubezni Kocbek govori. Poskusila bom narediti ločnico 

med splošno ljubeznijo in erotičnostjo ter postaviti in orisati bistvene podobe ženske, ki 

se pojavljajo v Kocbekovi poeziji, čeprav skozi sence raznovrstnih filozofij, ver in 

političnih vprašanj. 
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2 KOCBEKOVO POJMOVANJE  ŽENSKE, EROSA IN 

LJUBEZNI V DOSEDANJIH INTERPRETACIJAH 

 

2.1 FIGURA ŽENSKE IN EROSA 
 

V slovenski literaturi se pogosto pojavljajo nekatere tipične ženske figure in zato prihaja 

pri slovenskih avtorjih do mitologizacije ženskega lika. Glavni podobi, ki se pojavljata 

vse od Trubarja do današnjega časa, sta Marija – trpeča ženska (Mati Božja – dobra 

mati, tudi mati naroda) in Lepa Vida kot objekt poželenja in hrepenenja. V slovenski 

literaturi se pojavlja še nekaj tipičnih ženskih figur. Ženska kot muza, kot femme fatale 

ali usodna zapeljivka, krhka ženska - femme fragile, ukročene trmoglavke in 

emancipiranke (Mihurko Poniž, 2008). 

 

Tako kot prihaja v literaturi do mitologizacije ženskega lika, prihaja tudi v različnih 

verah, kjer se bom osredotočila na krščansko vero, zaradi tesne povezave s Kocbekom, 

njegovim življenjem (vpis in izpis iz semenišča) in njegovo filozofijo. V Kocbekovi 

liriki sta izpostavljeni predvsem dve podobi ženske, ki se pojavljata v krščanstvu, Eva - 

grešnica in Marija, ki predstavlja nedolžnost in popolnost.  

 

Vendar položaj žensk v Bibliji ni vedno ponižujoč do ženske, kot to predstavlja Cerkev, 

ampak v njej nastopajo tudi močne ženske, celo vladarice, ki so si podredile moške. 

Barbara Mikuš ugotavlja tudi, da se v krščanstvu pojavljajo dve glavni ženski podobi, 

Eva in Marija in tri glavne ženske vloge, hči, žena in mati, ki so nedvoumno povezane 

med sabo, saj ženska ne more biti mati, če prej ni žena. Iz tega je razvidna tudi  

povezanost krščanstva s poroko, saj neporočena moški in ženska nekako nista obstajala, 

zato tudi ne beseda samski v hebrejščini (citiranje po Mikuš, 2006). 

 

Zanimivo je, da prvotno krščanska vera ni obsojala ženske kot podrejeno bitje 

moškemu, saj je Evo in Adama postavila v rajski vrt kot enakopravna, ki eden brez 

drugega ne moreta obstajati. Evo je razglasila za grešnico šele po tem, ko je bila 

neposlušna Božji besedi in ugriznila v jabolko. Tudi spolnost ni bila ovrednotena kot 

nekaj negativnega, saj se pogosto pojavlja brez obsojanja. Krščanstvo se namreč zaveda, 

da brez spolnosti ne more biti naslednikov in posledično tako nastane materinska vloga 
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ženske. Na drugi strani je Cerkev razglasila Marijo za svetnico, ker je bila brezmadežno 

spočeta in je brezmadežno spočela ter tako brez greha postala mati – Marija 

brezmadežna. Tudi Jezus je vlogo ženske cenil in spoštoval, saj je imel med svojimi 

bližjimi in svetovalci kar nekaj žensk, čeprav nekateri tega niso odobravali (citiranje po 

Mikuš, 2006). 

 

Kocbekova lirika odraža tisti tip ženske, ki je skozi krščansko zgodovino zamrla in 

združuje vse glavne tipe žensk skozi zgodovino, hči, ženo, mater, Evo in Marijo ter za 

konec moderno in svobodno, neodvisno žensko - emancipirano žensko. Presegel je 

krščansko ideologijo in se povzpel višje ter žensko postavil spet na tisto mesto, ki ga je 

od vedno zasedala – enakovredno moškemu. 

 

To so nekatere tipične ženske figure in erotičnega razmerja med žensko in moškim, ki 

se pojavljajo na slovenskem literarnem področju, predvsem v prozi (Jenstrle Doležal 

2008, MIhurko Poniž, 2008, Avsenik, 2010).  

 

Zaradi razlike med poezijo in prozo je zato še težje v poeziji poiskati figuro ženske, saj 

mnogokrat ni jasno nakazano, ali gre za ljubezensko tematiko ali ne, kaj šele, da bi se 

figura ženske jasno prikazala med verzi pesmi. Ljubezensko tematiko, predvsem 

erotičnost in žensko v tej erotičnosti, je zato najlažje poiskati s pomočjo strukture 

metaforičnih nizov in simboličnih podob, od naslovov zbirke, naslovov posameznih 

pesmi, do metafor znotraj pesmi. 

 

Z raziskovanjem teorije pesniške figure in znotraj te z metaforičnimi nizi se je ukvarjala 

Irena Novak Popov. Njena disertacija ne temelji na raziskovanju ljubezni in erotičnosti 

v Kocbekovi poeziji, vendar raziskovalka opazi, da je komponenta erotičnosti pri 

Kocbeku precej izrazita. Pri tem ugotavlja, da tipično razmerje do žensk (podrejena 

ženska in tipična vloga ženske kot pesniške muze), značilno za slovensko literaturo, 

izginja in ga nadomešča neke vrste enakopravno razmerje, temelječe na spoštovanju. 

Ljubezen in življenje sta igra, ki vključuje dva igralca. Irena Novak Popov ugotavlja, 

da: »Problematičnost identitete izreka tudi enigmatična glagolska metafora, iz katere 

izhaja, da je človek igralec vlog, življenje in medčloveški odnosi pa igra. Pojem igre je 

prenesen v območje družbeno kodificiranih spolnih vlog v besedilu, ki niha med 

resnobnim in ironičnim obravnavanjem erotike. Govorec se postavlja v dvoumno držo 
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pedagoga, ki o ljubezni poučuje deklice. Tako aludira na zgodovinske ‘pedagogike’ in 

blasfemično razgrajuje njihov protivitalistični, zasužnjevalni moralizem, ki je meril 

zlasti na podrejene ženske.« (Novak Popov, 1994, str. 270) 

 

Pojem igre, tako značilen za Kocbekovo poezijo, je še toliko bolj opazen v pesmi 

Ljubezen (glej spodaj). Poudarek na besedi igra, ki jo pesnik spretno uporablja v 

različnih oblikah skozi celotno pesem, daje besedi težo, ta teža je v pesmi prenesena na 

medosebni odnos med moškim in žensko. »Naj bo ljubezen igra« sporoča pesnik skozi 

besedilo, metaforični niz angela, čista, zimskem vrtu, sneg, med drugim tudi beseda 

deklica (majhno dekle - otrok), ki se pojavi na začetku verza, nakazujejo iskanje 

nedolžnosti, čiste otroške igrivosti, ljubezen je edina pozitivna stvar na tej prekleti 

zemlji. Erotičnost sicer v tej pesmi še ni zelo izrazita, a vendar se kažejo momenti, ki 

aludirajo na občutek erotike, saj naj bo »deklica« igra moškemu, skrito prevzetna, 

popolna in malomarna, kontrast nedolžnosti. Takšna deklica ne deluje več kot 

»podrejena« ženska, ampak kot enakopravna moškemu, ki moškega v njegovem 

življenju spodbuja in motivira, tako kot on njo. 

 

Naj ti bo ime Nemerika, deklica, 

ena izmed korenin te bo uničila 

in te použila kot najslajšo žrtev. 

Ne skupaj ugajati nikomur, igraj le 

svojo skrito prevzetnost in živi iz  

svoje zdrave igrivosti. Samo angela 

varuha lahko dražiš, nikogar drugega 

na tej prekleti zemlji. 

 

Igraj samo sebe z zaničevanjem 

nedoločne popolnosti in malomarnosti 

bodi čista igra moškemu v labirintu 

ali na stropu ali v zimskem vrtu 

ali med vsakdanjimi opravili 

in piši besede ljubezni v sneg 

in v veter ali na kozolec [...]. [Poudarila Ivana Leban] (Kocbek, 2008, str. 138, 139)  

 

Z erotiko in vprašanjem ljubezni pri Kocbeku se podrobneje ukvarja Spomenka Hribar, 

ki erotičnost, kot mnogo drugih avtorjev, obravnava še vedno v luči eksistencializma in 
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Kocbekove globoke povezanosti s krščansko vero, vendar jo jasno postavi izven 

konteksta in tako izgovori besede, katerim se pri interpretacijah Kocbeka mnogi 

izmikajo. Jasno nakaže prisotnost ljubezni, s(polnosti) in strasti – slasti v Kocbekovi 

liriki. Raziskovalka ugotavlja, da: »Orgazem kot orgazem je ponovitev neštetokrat 

ponovljene skrivnosti. Skrivnost orgazma = orgazem skrivnosti, ki skozi dušo in telo 

spaja vse, kar je, naravo in zgodovino, v žlahtno navzočnost samo, v identiteto kot so-

pripadnost različnega, smrtnega, neponovljivega. Skrivnost je orgazem orgazma 

skrivnosti.« (Hribar 2002, str. 302) 

 

Spomenka Hribar razlaga prisotnost slasti in erotičnosti pri Kocbeku skozi ontološko 

vprašanje identitete, skozi ljubezen kot igro in igro kot življenjsko komponento 

»razložiti slast ljubezni kot /narav-(i)-no/ igro« (Hribar, 2002, str. 296). Zaradi 

eksistencialistične komponente je pri Kocbeku zelo prisotna povezanost med Bogom, 

naravo in človekom, zato je ljubezen velikokrat razširjena na vse komponente 

človekovega bivanja. Pri tem je težko razločiti, kdaj se lirski subjekt posveča samo 

ženski.  

 

O šum voda in sesedanje vesolja, 

žena, položi uho na mojo stran, tam 

[...] 

Sin živega Boga, nemo te kličem, pomagaj 

mi v moji ljubezni. [Poudarila Ivana Leban] (Kocbek, 1991, str. 57)  

 

Spomenka Hribar se samo dotakne ženskega lika in se raje posveča komponenti 

ljubezni in slasti ter pravi: »Ris je razpor med čudežem in protičudežem, »med« slastjo 

(biti/bivanja) in njenega lastnega minevanja; je hip/slavni hip, zadržana 

neskončnost/končnost, ko je (ženska/ljubezen) začela prerokovati »naprej« in se je 

spomnila »nazaj« svojega večnega imena ... kakor čar-ovnica/svet-nica se je spomnila 

začetka, pra-začetka, zarotila resnico, da se je razkrila.« (Hribar, 2002, str. 297) 

 

Omenjena svetnica, ki je sicer Spomenka Hribar ne opredeli natančno, je ena ženskih 

figur, ki izstopa v Kocbekovi liriki. V knjigi se ustavi tudi ob drugem primeru ženske, 

ki se pojavlja predvsem v novejši Kocbekovi liriki, kjer Kocbek obravnava žensko kot 

umet(el)no bitje (glej spodaj). »Ženska lutka, razčlovečena (razženstvena) ženska je 

sama »pozabila« na svojo svetost, človeškost. Taka ženska samo sebe sprejme kot 
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žensko lutko – kot da je to »vse«, kar je in more biti; kot da je prav to ona sama kot 

taka.« (Hribar, 2002, str. 222) V Kocbekovi liriki je prisotno večno iskanje popolnosti 

skozi vse ontološke komponente, k temu spada tudi iskanje popolnosti skozi 

komponento drugega spola. Ženska je za lirski subjekt nekaj, kar bi ga moralo dopolniti 

in skozi to dopolnitev bo lirski subjekt našel večnost, vendar je skozi sodobno žensko, 

brez lastne identitete, to nemogoče.  

 

[…] telo brez ognja, hladna krutost, 

lepa pošast, kozmetična groza. (Kocbek, 2008, str. 14)  

 

Iskanje identitete, lastnega individuuma, posebnega, individualnega človeka znotraj 

enosti družbe je ključno filozofsko vprašanje, s katerim se igra Kocbek skozi vso svojo 

liriko (glej spodaj). Vprašanja Kocbekovega iskanja identitete v ljubezni in erotiki se 

dotakne Robi Kroflič. V njem opozori na velik delež erotike, ki se pojavlja v starejših 

Kocbekovih zbirkah, predvsem Nevesti v črnem (1977). Kroflič ugotavlja, da »če za 

koga velja manj znana psihoanalitična trditev, da s staranjem človekova seksualna 

energija upada, libido pa narašča, potem glede na vsebino ustvarjalnega opusa to 

vsekakor velja za Kocbekovo pesniško občutenje sveta.« (Kroflič, 2005, str. 183) Stik z 

večnostjo - Bogom, ki je v mladostnih pesmih še zakrit z iskanjem ljubezni preko 

metafizičnega odnosa (V dimu ti padajo črni lasje ob licih), se v novejši liriki zbistri, 

erotičen odnos postane jasen, »sram« izgine. »Kocbek se v zadnjem pesniškem obdobju 

ne sramuje erotike, kakor se ne sramuje spominov in želja, povezanih z zaljubljenostjo.« 

(Kroflič, 2005, str. 194).  

 

Nič pošastnejšega ni od deklice,  

ki jo ljubiš eno samo noč 

in je nikoli več ne moreš najti. (Kocbek, 2008, str. 86) 

 

ali: 

 

[…] opustoši me, ljuba, 

opustoši za zadnjo noč. (Kocbek, 2008, str. 188) 

 

Razdeljen na dva pola se Kocbek preko stika z eksistencializmom in personalizmom 

reši krščanskega »greha« v razmerju do erotike in spolnosti ter tako preseže samega 
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sebe in ugotovi: »..., da je ljubezen do Boga kot poslednje brezpogojnosti le najvišji 

način ljubezni do sveta in človeka.« (Kocbek preko Kroflič, 2005, str. 283) Nove 

dimenzije, ki se kažejo v novejših Kocbekovih pesmih, so posledica prav tega 

njegovega spremenjenega pogleda na krščansko pojmovanje »zemeljske ljubezni«.  

 

Krščanska resnica pravi, da je doseganje popolnosti - Boga možno samo skozi duhovno 

kontemplacijo in platonski stik s sočlovekom, a Kocbek svojo resnico išče v obeh 

plateh, skozi telesno in duhovno. Spolnost postavi na mesto, ki ji pripada, saj je to 

naravna sestavina človeškega življenja in ljubezni ter je ljubezen tista, ki nas pripelje do 

resnice.  

 

 

2.2 MOTIV LJUBEZNI 
 

Kocbek si je že zelo zgodaj postavil jasna stališča v odnosu do Cerkve in krščanske vere 

ter njunima pogledoma na ljubezen. Ljubezen, ki se skozi krščansko simboliko kaže 

skozi vso njegovo liriko, je tako temelj njegove eksistence. Ljubezen do bližnjega se 

pojavlja v vseh okoljih, z njo poskuša Kocbek ljubezen do Boga razširiti na vsa 

področja bivanja, zato v svojem eseju Eros in seksus pravi: »Ponovimo, da za nas ni 

dveh ljubezni, ljubezni do Boga z ene in ljubezni do človeka z druge strani, in da ni 

dveh življenjskih sil, tiste, ki vzdržuje telo in tiste, ki hrani dušo, ampak ena sama, z 

božjo navzočnostjo napolnjena kozmična sila. Bog je navzoč v mistični ekstazi duha in 

je navzoč v spolnem orgazmu.« (Kocbek ,1970, str. 34) 

 

Povezanost igre telesa in duha, ki je prisotna in zaznavna skozi ves opus, omenja tudi 

Miklavž Ocepek (2001) v povezavi s predavanjem, ki ga je imel Kocbek na temo Eros 

in seksus 1969 v župniji Marijinega oznanjenja v Ljubljani.  

 

V predavanju Kocbek izpostavi razliko med dvema erosoma, krščanskim erosom in 

agape ter vztrajno poudarja pomen njune združitve. Ocepek doda še tretjo pomensko 

raven, philia, ki dopolnjuje eros ter predstavlja prijateljstvo in srečanje na ravni jaz-ti. 

Philia dojema zato drugega kot sebe in si ga želi, zaradi njega samega, v skrbeči 

odgovornosti (Ocepek, 2001, str. 305).  
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Takšen medoseben odnos in poudarjanje dopolnjevanja se lepo kažeta v nekaterih 

Kocbekovih pesmih (Oba), prav tako se izpopolnitev ljubezenskega odnosa zgodi tudi 

preko philie-prijateljstva in duhovne ravni (Oba, Vesoljni dež). To je trikotnik, ki izraža 

Kocbekovo ljubezensko liriko. Trikotnik vsebuje duhovno raven na eni strani, telesno 

na drugi in splošno ljubezen kot stičišče obeh. Ženska, ujeta v ta trikotnik, je 

postavljena v sredino, povezovati in vsebovati mora v sebi vse tri ravni. 
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3 PODOBA ŽENSKE PRI KOCBEKU 
 

Ljubezen ima v vseh ljudstvih in v vseh kulturah eno od bistvenih vlog. V knjigi Slovar 

simbolov (Chevalier, Gheerbrant, 2006) lahko preberemo, da sta bili v orfični 

kozmogoniji na začetku sveta Noč in Praznina. Noč je rodila jajce, iz katerega je prišla 

Ljubezen, medtem ko sta iz polovic lupine nastala Zemlja in Nebo. Po Heziodu je bil 

najprej Kaos, potem Zemlja in nato Eros. Od stare Grčije naprej lahko opažamo Erosa 

prikazanega kot krilatega otroka ali adolescenta, otroka, s katerim lahko povežemo 

nedolžnost in adolescenco, obdobje zaljubljenosti in strasti ter vsega kar spada zraven. 

(Chevalier – Gheerbrant,  2006, str. 320). Dualizem, prisoten v starogrškem 

teogonizmu, lahko projeciramo na Kocbekovo dualistično pojmovanje ljubezni. Na 

podoben način, kot deli ljubezen na duhovno in fizično (erotično), deli tudi glavni 

ženski podobi, ki združujeta obe sestavini. Takšna ženska je duhovna (intelektualka, 

prijateljica, nedolžna ženska) in erotična (femme fatale, sensualna, predrzna, 

emancipirana, sodobna ženska). 

 

Izbira med ženskama, ki se Kocbeku ponujata, je prisotna skozi vsa njegova dela do 

najnovejših pesmi. Že v stari Grčiji so vedeli, da ljubezen ni samo ena, ljubezni je več, 

zato so tako Erosa kot boginjo Afrodito razdelili na dve entiteti. Tisto Afrodito, hčerko 

Neba Ouranos, in drugo, hčer Zevsa in Dione, Vseljudsko. Vsaka Afrodita, vsak Eros in 

vsaka ljubezen ni lepa sama po sebi, ampak se takšna pokaže skozi dejanja (Platon, 

2009). Kocbek čisto in nedolžno lepoto ženske, opevano v njegovih začetnih delih in 

primerjano s še nedolžno Evo ali simboliko Marije brezmadežne, v kasnejših delih 

zamenja dolgočasna brezhibnost. Pesnik namreč pravi, da so vse ženske enake in 

njihova lepota postaja umetna, enolična. Ženska se ne udejanja več skozi svoje 

posebnosti, notranje in zunanje lepote, ampak postaja zrcalo vsake druge. Nebeško 

ljubezen, ki se kaže skozi prve pesnitve, zamenja v osrednjih pesmih vseljudska 

ljubezen, kjer Kocbek išče samega sebe skozi družbo, v kateri biva, v njej vseskozi išče 

tudi idealno žensko.  

 

Erosa, ki se pojavljata pri starih Grkih, zlahka povežemo z dvema motivnima linijama, 

ki se pojavljata pri Kocbeku, tako v zvezi z žensko kot tudi v zvezi z ljubeznijo. Prva je 

telesna in čutno erotična, druga je duhovna. Skozi mnogo pesmi se, pravi Ana 

Miklavčič, prikaže sinteza erotičnega in sakralnega. Spremenjena perspektiva oziroma 
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dojemanje duhovnega skozi čutno in obratno je temelj za prevrednotenje razmerij med 

moškimi in žensko in nasploh med živim in neživim, vmesnik med obema pa 

predstavljajo krščanski simboli (Miklavčič, 2004, str. 22, 23).  

 

Grki poznajo delitev ljubezni na ljubezen do moškega in ljubezen do ženske. Ta delitev 

temelji na dejstvu, da naj bi bila ženska telesno-čutnejše bitje, zato podrejena dečkom, 

in je zato le ljubezen do dečkov lahko duhovna, saj ti bolj cenijo um. »Ko se ljubezen 

naveže na mlado in nadarjeno dušo, jo s prijateljstvom pripelje do vrline, medtem ko 

poželenje po ženskah tudi v najboljšem primeru ne obrodi ničesar drugega kot užitek in 

ugodje v zreli telesni lepoti.« (Plutarh, 2005, str. 25) Kocbek ta dva erosa išče v ženski.  

 

Dualizem, v katerega je Kocbek postavljen, je prisoten že iz stare Grčije, saj že oni 

pravijo: »... vendar pa to ne velja le za človeške duše, duše lepih (mladeničev), temveč 

tudi za marsikaj drugega in v drugih (stvareh) ...« (Platon, 2009). 

 

Že Platon (2009) omenja globlji pomen harmonije obeh Erosov, zemeljskega in 

nebesnega, telesnega in čutnega.  

 

Moški in ženska naj bi po grški mitologiji nastala iz enega bitja »moškoženski spol«, v 

katerem se kažejo vse bistvene enote enosti. Združitev zemlje, sonca in lune, krožna 

oblika telesa (okrogel hrbet, krožni boki in krožen vrat) kot sama nebesna telesa, ki so 

vsa krožna. Zaradi svoje vsemogočnosti so postali ti domišljavi, zato so jih bogovi 

razrezali na dvoje, posledično, zaradi tega dejanja, vsak človek vse življenje išče svojo 

polovico (Platon, 2009).   

 

Razdeljenost, ki se kaže v mnogih Kocbekovih pesmih, kjer niti točno ne vemo, ali se 

Kocbek nanaša v metaforah na žensko ali na moškega, saj je ta dvojnost zamegljena in 

so metafore tako čudovito zmešane, da bi lahko bila figura moškega ali ženske, je 

pravzaprav dvojnost, ki je prisotna že iz starih časov.  

 

Platonova teorija nam razodene, da je Eros ljubezen do dobrin, ki jih nimamo, 

neodvisno od tega, ali so te dobrine lepo dekle ali grdi osel. Združitev in nastajanje, ki 

je edina lepa in božanska stvar med grdimi in človeškimi, je z uporabo erotike prisotna 

tudi v vseh Kocbekovih zbirkah. Združitev človeškega in božanskega se zgodi v 
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ustvarjanju, zato so edino pesniki ustvarjalci: »Od vsega ustvarjanja je ločen en del, ki 

se ukvarja z muzično umetnostjo in (pesniškimi) merami, in ime celote se nanaša nanj. 

Samo ta del se imenuje ustvarjanje/pesništvo in tisti ljudje, ki imajo delež v tem delcu 

ustvarjanja/pesništva, so ustvarjalci/pesniki.« (Platon, 2009) Uporabo in uprizarjanje 

spolnega akta v metaforičnih nizih in simbolna združitev nebes in zemlje lahko 

prevedemo kot soustvarjanje stvaritve in prikaz jasne želje v iskanju neskončnega 

dobrega in lepega – ljubezni. »Kajti porajanje in združitev moža in žene, to pa je 

božanska resničnost: spočetje in rojevanje sta nekaj nesmrtnega v bitju, ki je smrtno.« 

(Platon, 2009)  

 

Opazimo lahko, da tudi grška filozofija, čeprav časti moško ljubezen bolj kot žensko, 

spolnost med moškim in žensko pojmuje za božansko. To božanskost je razvidna iz 

simbolike rajskega vrta v naslednjih verzih. 

 

Toda ko si zdaj prijela z roko za  

žlahten sad iz daljne dežele, ti je roka obstala. 

Nič ne veš, zakaj so pastirji postali  

tako negibni. (Kocbek,  1991, str. 49) 

 

Iskanje božanskega, ki mu sledimo skozi zbirke, je zato popolnoma koherentno z 

iskanjem tistega, česar človek zaradi svoje človečnosti nima, zato je zavest o tem, da 

tega ni, pot v Hadove hodnike. Bog išče človeka na zemlji, človek Boga v nebesih. 

Iskanje Boga in vprašanje smrti sta ločnici, ki razmejujeta in opredeljujeta Kocbekovo 

liriko. Prisotnost Boga se kaže v človeški »biti«. Lirika povzema eksistencialistično 

približevanje Boga človeku in miselnost, da ima vsak človek Boga v sebi. 

 

V prvih zbirkah Zemlja in Groza se nam jasno prikaže ženska kot tisto bitje, ki vodi k 

spoznanju. Motiv spoznanja je opazen skoraj v vseh pesmih. Ženska ni toliko muza, kot 

se kaže v nekaterih kasnejših zbirkah, bolj je vodnica, ki vodi njega in njo k spoznanju 

končnosti in smrtnosti. Boj med bivanjem in ne-bivanjem opazi tudi Boris Paternu: 

»Tako se iracionalno metafizična smer Kocbekovega uresničevanja 'svetlega razmerja 

do življenja' in ljubezni do vsega, 'kar na svetu biva', konča v trpnem sprejemanju 

vsega, tudi človekovega ne-bivanja.« (Paternu, 1962, str. 1118) Kocbek v večini pesmi 

ženski lik pooseblja z Evo, povzdigne jo v Rajske vrtove nedolžnosti, vendar ne do 
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božanskosti, saj je v tem primeru lirski subjekt, ki govori iz pesmi, Božanstvo ali Bog.  

Ženska vloga se skozi ves opus menjuje v dveh funkcijah, podrejeno in nadrejeno 

lirskemu subjektu, z njim si vlogi stalno izmenjujeta. Tudi v začetnih pesmih, ko je 

vloga ženske podrejena skozi celotno pesem, se njena vloga spremeni, ko doživi 

spoznanje, v tistem trenutku obvlada moškega in si ga podredi. V tem primeru je lirski 

subjekt vodnik, ki jo vodi skozi različne faze in pripelje do spoznanja (V dimu ti padajo 

črni lasje ob licih, Jesenska noč, Smrt).  

 

Muze, ki se v literaturi pojavljajo že od prvih literarnih tekstov in pesnike spodbujajo k 

pisanju in ustvarjanju, se pojavljajo tudi v Kocbekovi liriki. Kot pravi Katja Mihurko 

Poniž ima muza vedno določene karakteristike, ki jo poosebljajo. Ima karakteristike 

božanstva, povezana je s kultom Zevsa, pesnika versko prebudi in prečisti ter je njegova 

vodnica. Ona je najvišje zveličanje v ženski podobi in je čutno erotična, vendar pasivna 

ženska, medtem ko je moški v tem razmerju aktivna podoba (Mihurko, 2008, str. 9–11).  

 

Pri Kocbeku podobo muze zaznamo že v prvi zbirki Zemlja, kjer se največ pojavlja, 

skozi kasnejše zbirke podoba ženske-muze izginja, začnejo se pojavljati drugi tipi, 

femme fatale, emancipiranka, a predvsem se Kocbekova poezija in podoba ljubezni 

prenese na ljubezensko igro, povezavo telesa in duha.  

 

Ženska-muza je v liriki prikazana v podobi prve ženske, Eve in v povezavi z Bibličnim 

spoznanjem.  

 

 

3.1 ŽENSKA, VODNICA K SPOZNANJU 
 

»Kača pa je rekla ženi: »Nikakor ne bosta umrla! V resnici Bog ve, da bi se vama tisti 

dan, ko bi jedla z njega, odprle oči in bi postala kakor Bog, poznala bi dobro in hudo. 

Žena je videla, da je drevo dobro za jed, mikavno za oči in vredno poželenja, ker daje 

spoznanje.« (Sveto Pismo, 2006, str. 3) 
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Bog je ustvaril Adama in Evo ter ju postavil v Raj, kjer je bilo vse užitno, smela nista 

jesti le sadu z jablane v sredini vrta. Kača je velela Evi naj poskusi sadež, saj ji bo ta dal 

spoznanje. Bog ju je zaradi tega pregnal iz Raja in morala sta živeti na zemlji.  

 

Kocbek v svojih zgodnjih pesmi pogosto uporablja simbol jablane, jablanovega cveta, 

jablanovega sadu. V prvi pesmi V dimu ti padajo črni lasje ob licih, ki je izrazito 

erotična, ljubimca stojita oziroma sedita pod »staro jablano«.  

 

[…] kakor bi ležala v senci stare  

jablane. (Kocbek, 1991, str. 49) 

 

Čuj, deklica, jablanov cvet  

ti pada tiho na oči. (Kocbek, 1991, str. 54) 

 

Skozi simbolno podobo jablane in metaforičnega niza žlahtnega sadu iz daljne dežele, 

cveta in ploda, je prikazana rast njune ljubezni (»ko bo cvet jablanov spet osul se in 

narasel v plod, …« (Kocbek, 1991, str. 54)), trenutek po spolnem aktu, ko bo dekle 

zraslo oziroma duhovni trenutek dekletovega spoznanja. Na povezavo trenutka 

duhovnega spoznanja, ki je zraslo iz erotičnega dejanja opozarja tudi Irena Novak 

Popov: »Motivacija kavzalnosti med intimnim erotičnim dejanjem in spremembo stanja 

v zunanjem svetu ostaja onkraj razumskega spoznanja, tako kot erotika v celoti; preko 

tega tipa figure se prikrito obnavlja svetopisemska zgodba, v kateri je eno samo dejanje 

spremenilo celotni svet.« (Novak Popov, 1994, str. 88) 

 

Prisotnost krščanske vere in krščanske simbolike je zlasti očitna v njegovih prvih 

zbirkah. Še deloma prikrita erotičnost se izraža preko metaforične povezave z Visoko 

pesmijo, ki se na simbolni ravni povezuje s Kocbekovo poezijo. Visoka pesem je ena od 

knjig Svetega pisma Stare zaveze in jo sestavlja ciklus ljubezenskih pesmi. Takoj na 

začetku Visoke pesmi se pojavi metaforični niz črni lasje, ogorela, zažgana, ki 

spominja na Kocbekovo pesem V dimu ti padajo črni lasje ob licih (glej spodaj). Med 

drugimi se skozi pesem pojavljajo tudi metaforični nizi, ki se ponavljajo in povezujejo 

eno in drugo liriko. Metaforični niz vinogradov, čredami, golobi, jablane, sadu, cipres 

so metafore, ki jih pogosto uporablja tudi Kocbek in zaznamujejo njegovo liriko. Prav 

tako ima ta simbolika zelo podoben pomen kot Kocbekova.  
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V dimu ti padajo črni lasje ob licih 

in tvoje oči me gledajo izpod njih kakor  

v sonce, ki pada poševno na čredo. 

[…] kakor bi še ležala v senci stare 

jablane. 

[…]  

žlahten sad iz daljne dežele [...]. (Kocbek, 1991, str. 49) [Poudarila Ivana Leban] 

 

 

3.2 MUZA 
 

V Visoki pesmi ima ženska vlogo muze z elementi vzvišene in nedolžne ženske. Pojavi 

se tudi vzvišeni moški (ali tip moški-muza), vendar le za hip. Skozi to vidimo, da je 

enakopravnost oziroma enakovrednost med moškim in žensko na duhovni ravni 

obstajala že v zgodnjem krščanstvu in se ni rodila šele s sodobno dobo. Hrepenenje po 

ženski je v Visoki pesmi enakovredno ženskemu hrepenenju po moškem, čeprav se je ta 

enakovrednost z razvojem krščanstva izgubila. Odgovor na vprašanje »Kaj je 

ljubezen?« se v Kocbekovi liriki prikaže v združitvi dveh (s)polov, ki sta si drugačna, a 

vendar je le v recipročnem sprejemanju in spoštovanju možna dosega enosti. Erotika je 

prav tako prisotna skozi celotno Visoko pesem, čeprav zamegljena s simboliko in 

metaforami, vendar očitna.  

 

Karakteristike muze se pojavljajo tudi v Visoki pesmi, ko zaročenec opisuje zaročenko 

in jo povzdiguje nad druge.  Na simbolni ravni je Visoka pesem zelo povezana s 

Kocbekovo liriko. 

 

Z žrebico med faraonovo 

konjenico 

bi te primerjal […]. (Sveto pismo, 2006, str. 736) 

 

Kocbek: 

 

[…] ne morem te pozabiti, 

ne moreš biti drugačnejša 

niti lepša niti usodnejša 

[…] 
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 neznansko bitje, ki težimo po tebi … (Kocbek, 1993, str. 363) 

 

ali v pesmi Deklica: 

 

[…]  in te vedno bolj blagrujem, 

Vijolica na pikovi sedmici […]. (Kocbek, 2008, str. 159) 

 

Druge primerjave so še: »Kakor lilija med robidami ... // Šestdeset junakov je okoli nje 

...« (Sveto pismo, 2006, str. 737, 738) Primerjave vedno postavljajo žensko v položaj 

prve med ženami, najlepše, najpomembnejše za lirski subjekt. 

 

Če tega ne veš, 

najlepša med ženami … (Sveto pismo, 2006, str. 736) 

 

Njen opevan položaj se mnogokrat prepleta s položajem vzvišene ženske, saj njen opis, 

poleg nedosegljive, popolne ženske, vključuje še podrobnosti, ki jo postavljajo na 

vzvišen položaj. Ženske so bile pri Grkih zelo spoštovana bitja, čeprav jih mnogokrat 

vidimo v podrejenem položaju mladim fantom. O tem lahko sklepamo iz njihovega 

politeizma, kjer imajo ženske boginje enako visok položaj kakor moški bogovi. 

Afrodita, boginja ljubezni, je ženska, Eros je le njen spremljevalec.  

 

Hrepenenje do ženske, njeno čaščenje in vzvišen položaj, se kažejo v Visoki pesmi v 

uporabi motivov, s katerimi je opisana. Predvsem sta opazna občutek višine in 

skladnosti: »Kakor Davidov stolp je tvoj vrat, sezidan v plasteh // Tvoj vrat je kot 

slonokoščen stolp // Tvoj nos je kot libanonski stolp, ...« (Sveto pismo, 2006) 

Podobnost s Kocbekom je očitna, ko te verze primerjamo z verzi iz pesmi Ta hip je 

stopil neznani človek iz Nezbranih pesmi, napisanih med leti 1970 in 1973.  

 

Zazrl se je v njena gola 

ramena in v njen podolgovati obraz, 

potem pa v njen lepi vrat brez glasilk […] [Poudarila Ivana Leban] (Kocbek, 2008, str. 270)  

 

Atributi, s katerimi je ženska opisana, tako v Visoki pesmi kot pri Kocbeku (višina, 

ravne, popolne telesne oblike), so atributi, ki bi jih lahko pripisali boginjam, zato tudi 

Irena Novak Popov pravi, da gibi moškega nakazujejo idealizacijo, strahospoštovanje, 
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religiozno razmerje, opuščanje 'drže', ki po molče sprejetem kulturnem dogovoru pritiče 

dejavnemu moškemu načelu (Novak Popov, 1994, str. 90). Njena božanskost, ki mu je 

nedosegljiva, je razvidna tudi iz verza: 

 

Pridi iz Libanona, nevesta, 

pridi z Libanona, pridi; 

spusti se z vrha Amane, 

z vrha Senirja in Hermona, 

iz levjih votlin, 

z gora panterjev! [Poudarila Ivana Leban] (Sveto pismo, 2006, str. 738)  

 

Njeno božanskost se pri Kocbeku čuti v pesmi Ob tebi, morje, čutim silni klic, kjer lirski 

subjekt govori: »O, dekle čisto, ti si božje morje …« (Kocbek, 1991, str. 186) Podobno 

situacijo zasledimo v pesmi Gora, kjer goro primerja z žensko. Ženska ima v tem 

primeru vse karakteristike božanstva: »Kadar koli te pogledam, si neznanska,/ in kadar 

se zazrem od blizu na tvoj vrh,/ mi zadrhtijo usta in zašepečejo …« (Kocbek, 2008, str. 

40) 

 

V tekstu se prepletata predvsem podobi ženske v vlogi muze in vzvišene ženske, za 

kratek hip pa se med tekstom – potem ko je ženska ponižana in obsojena za prostitutko, 

potem ko jo ljubi zavrne oziroma zapusti (»Našli so me čuvarji, ki krožijo po mestu, 

pretepli so me, me ranili, ...« (Sveto pismo, 2006, str. 740)) – pojavi tudi vzvišen moški 

ali moški v vlogi muze.  

 

Moj ljubi je žareč in rdeč, 

med deset tisoči opazen. 

Njegova glava je zlato, čisto 

zlato; 

[…] 

Njegove roke so zlati obročki,  

okrašeni z dragulji. 

Njegov život gladka slonova kost, 

prekrita s safirji. (Sveto pismo, 2006, str. 740) 
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Erotika se preko metaforičnih nizov pojavlja v Visoki pesmi zelo pogosto. Je precej 

očitna in ne ostaja veliko dvomov o njenem pomenu, čeprav mnogokrat zakrita s 

simboli iz krščanske mitologije, je precej jasno zaznavna. 

 

V pesmi zaročenec in zaročenka nagovarjata eden drugega, vmes jima odgovarja/ ju 

nagovarja zbor. Najbolj očitna erotična faza, ki se pojavi na podoben način tudi pri 

Kocbeku, je razvidna iz verza: 

 

Zaročenec: 

 

Tvoje krilo je gaj granatovcev  

z žlahtnimi sadeži […]. (Sveto pismo, 2006, str. 738) 

 

Zaročenka: 

 

Prepihaj moj vrt,  

naj se cedijo njegove dišave! 

Moj ljubi naj pride v svoj vrt 

in uživa njegovo žlahtno sadje. (Sveto pismo, 2006, str. 738) 

 

Žlahtni sadež predstavlja sadež greha, jabolko, s katerim bo nedolžna Eva postala 

grešnica in doživela spoznanje. Popolnoma isti simbol žlahtnega sadeža in zelo podoben 

prizor se pojavlja tudi pri Kocbeku v pesmi V dimu ti padajo črni lasje ob licih in 

mnogih drugih.  

 

Toda ko si zdaj prijela z roko za  

žlahten sad iz daljne dežele, ti je roka obstala. (Kocbek, 1991, str. 49) 

 

Tudi opisi telesa so zelo senzualni in erotični, poudarjene so vse ženske obline, ki 

povzročijo občutek čutnosti.  

 

Toda ko si zdaj prijela z roko za  

žlahten sad iz daljne dežele, ti je roka obstala. (Kocbek, 1991, str. 49) 
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Podobne povezave ugotavlja Irena Novak Popov, ko pravi, da pesnik uporablja enkratno 

slikovno metaforo. Z njo opisuje detalj ženskega telesa, v njej zgosti zapleteno verzijo 

med obliko in gibanjem, ne da bi pri tem izreke analogijo med »valujočim vonjem, 

volovitimi lasmi in ritmičnim plahutanjem ptičjih kril«. Po mnenju raziskovalke pesnik 

želi s to zvezo učinkovati na bralca, gre torej za fragment, ki nakazuje erotiko (Novak 

Popov, 1994, str. 244). 

 

Tvoji dojki sta kakor dva  

mladiča, 

gazelina dvojčka. (Sveto pismo, 2006, str. 738) 

 

Kocbek pa pravi: 

 

Potem si se nagnila nazaj in napela svoje  

prsi, da se je skozi obleko risala črta 

telesa, kakor bi še ležala v senci stare jablane. (Kocbek, 1991, str. 49) 

 

Simbolna plat lirike, ki povezuje Kocbekovo liriko z Visoko pesmijo, se kaže predvsem 

v uporabi simbolov jablane, črede in golobi, sadeža.  

 

Drevo spoznanja, jablana, je lahko združevalno ali uničevalno. Zlato jabolko ali 

granatno jabolko, sadež nesmrtnosti, tudi v Visoki pesmi predstavlja plodnost Božje 

besede, podobno ugotavlja tudi Irena Novak Popov: »Zaradi kavzalne zveze v kateri 

nastopajo v zvezi z drugimi lahko 'staro jablano' razumemo kot rajsko jabolko z drevesa 

spoznanja, izvirni greh. Motivacija kavzalnosti med intimnim erotičnim in spremembo 

stanja v zunanjem svetu ostaja onkraj razumskega spoznanja, tako kot erotika v celoti; 

skozi ta tip figure se prikrito obnavlja svetopisemska zgodba ...« (Novak Popov, 1994, 

str. 88) 

 

Muza naj bi bila neka nedosegljiva ženska, moški ideal, ki ga lirski subjekt ne bo nikoli 

dosegel, po katerem bo hrepenel, si ga želel, iskal ga bo v vseh ženskah, vendar ga ne 

bo našel. Zanimivo je, da ima ženska pri Kocbeku vse atribute muze, vendar se, znotraj 

realnosti pesmi ali tudi v resnici, lirski subjekt in njegova muza združita, torej je 

ljubezen uresničena. Lirski subjekt želeni objekt ne opazuje od daleč in hrepeni, ampak 

se z njim združi, še več, pomaga ji doseči spoznanje.  Takšna muza se pokaže v pesmi  
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Ob tebi, morje, čutim silni klic.  Metaforični niz sijaj prezrel, lepote se med sabo vežejo 

v zarje, prečiste rože, dekle čisto, božje morje, rože mlade nakazuje na čistost, 

božanskost, tudi narava, ki jo uporablja, nakazuje na neko nedolžnost, ki naj bi 

poosebljala muzo. Takoj ko preberemo sintagmo prečiste rože, pomislimo na belino in 

nedolžnost. Ana Miklavčič (2004) opazi predvsem navezavo čistosti z rastlinskim 

svetom, ki se mnogokrat povezuje z ljubeznijo do ženske. »Popolnoma bela in čista, 

njen zaščitni znak je lilija – simbol čistosti. Je kakor Jutrovo sonce, torej kakor dežela 

sončnega vzhoda, ravnokar vzcvetela, je 'cvet', nad katerega se pesnik sklanja. Kocbek 

uporabi, da bi izrazil moč, milino in celičnost ljubezni, najbolj subtilne in slavilne 

izraze, kakor da bi želel povedati, da je njegova Mirjam vse, od angela do boginje.« 

(Miklavčič, 2004, str. 22) 

 

Ženska kot muza se kaže tudi v pesmi Neznanka, kjer iz metaforičnega niza jasno 

opazimo podobo muze. Že naslov nas vodi k ženski, ki je lirskemu subjektu neznana, 

vendar v njegovi notranjosti jasno določena podoba, ki je lirski subjekt še ni našel. To 

nam potrdi še metaforični niz: nepozabljivi čudež, spreminjasta podoba Lepe Vide, 

nerazvozlana pravljica v sanskrtu, omama menjav, ekstaz in čarov palimpsest, …  

 

Ljubezen do neznanke, ki ga je očarala, je zanj pogubljajoča. Zanj se začenja žalostna 

povest, je sneg na njegovi dlani, ki pade tiho in ga že ni več (Kocbek, 1991, str. 63). 

Ljubezenska zgodba ne bo imela srečnega konca, ostalo bo neizpolnjeno hrepenenje, to, 

ki je tako značilno za žensko – muzo, ki v pesniku spodbuja umetniško žilico, vendar se 

nikoli ne uresniči. »Lepa dama« je vseprisotna in nikjer fiksirana, ima ambivalentni 

moralni in estetski učinek demona in angela, greha in čistosti, slave in groze, užitka in 

praznine (Novak Popov, 1994, str. 114). 

 

Mnoge od teh atributov, s katerimi lirski subjekt opeva žensko, začutimo tudi pri 

naslednji ženski, ki nastopa v Kocbekovi liriki. Ti so preneseni na mrtvo žensko, ki je 

bila, vendar je ni več, a še vedno obstaja v pesniškem spominu. 
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3.3 MRTVA ŽENSKA 
 

Tipična pesem na temo mrtve ženske je pesem Moja Evridika. Pesem je napisana v 

pisemski obliki, torej kot proza. Že sam naslov nam razodene, da je govora o mrtvi 

ženski, saj iz mita o Orfeju in Evridiki vemo, da je Evridiko pičila kača in je umrla. 

Ponjo gre Orfej v Had, edini pogoj je, da se na poti nazaj ne ozre na Evridiko. A to se 

zgodi in je zanj pogubno. Kocbek napiše pesem o Evridiki, ki je, po izgonu iz Hada, 

prenesena na lirski subjekt v sodobnosti. Po izbrankini smrti poskušajo učitelja 

razvedriti njegovi učenci, vendar zaman. Ko jim razodene vse svoje modrosti in 

skrivnosti, ga neke noči obišče Evridika in združita se v smrti.  

 

Evridika je za vekomaj zaživela v meni kot Visoka pesem, postala je zvesta prijateljica moje smrti. 

(Kocbek, 2008, str. 58) 

 

Tukaj se prvič pojavi tudi motivna vrednost Visoke pesmi, katere pomen zaslutimo že v 

prvih Kocbekovih pesmih. Povezovanje krščanske vere in simbola Evridike razlaga 

Irena Novak Popov kot: »Reševanje Evridike iz podzemlja je poskus vrnitve v stanje 

rajske prvinskosti in obnova izvirne, vendar razvrednotene osebne celovitosti in 

notranje moči. Ciljni pojem, ki ga karakterizira izhodišče iz krščanske lirike, s katerim 

povezujemo sublimacijo erotike v univerzalno ljubezen.« (Novak Popov, 1994, str. 241) 

 

V teh zgodnjih pesmih se pri Kocbeku pojavi tudi mit o mrtvi muzi »naseljen s 

prototipom mrtve in v življenje priklicane ljubice« (Novak Popov, 1994, str. 153), ki ga 

najbolje poznamo iz Alojza Gradnika. Dve pesmi (Magdalena, Majniška noč) iz zbirke 

Mladostne pesmi jasno prikazujeta mrtvo žensko. O tem, da je ženska mrtva, lahko 

sklepamo iz metaforičnega niza: vzrasla iz ranjene zemlje, okamenela in v umirajoči 

godbi zajokala v bridek kip, cvetja grobov, mramorna zrelost in na bele prsi sneg rdeči 

pada, cveto mi prsi vse noči.  

 

Najznačilnejša Gradnikova zbirka, kjer se pojavlja podoba mrtve ženske je cikel pesmi 

De profundis (Gradnik, 2008). V tem ciklu je najbolj jasno prikazana povezava med 

duhovnostjo in telesnostjo, saj gre za prikaz ljubezni med mrtvo osebo (njenim duhom) 

in živim človekom. Ta povezava telesnega in duhovnega je bistvena komponenta tudi v 

liriki Edvarda Kocbeka. Pri obeh pesnikih prevladujeta dva motiva, motiv mrtve ženske, 

ki na pesnika deluje kot muza in motiv ženskega hrepenenja.  
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Na bele prsi sneg rdeči pada, 

O, kako bi sama bila rada. 

[…] 

O zdaj več ne morem biti sama, 

preveč ranja mesečin omama. (Kocbek, 1991, str. 217) 

 

In pri Gradniku: 

 

Kličem tiho te in plakam, 

plakam in sem brez pokoja, 

in ko ni te, še te čakam 

in sem samo tvoja, tvoja. (Gradnik, 2008, str. 17) 

 

Za oba pesnika predstavlja umrla ženska tudi muzo za pesnjenje. V prvi pesmi 

Magdalena – Srce v bolnici  lirski subjekt govori mrtvi ženski, v kateri se pojavi motiv 

mrtve ženske kot pesnikove muze: 

 

Ali si slutnjo smrti doživela 

in si preko cvetja grobov zahrepenela? 

 

O povej! 

Razkri razkošje svoje, 

da moja bleda roka kakor prapor 

v sinji zrak zapoje - (Kocbek, 1991, str. 192) 

 

Njegova bleda roka je kakor prapor, ki raste na njenem grobu, nagovarja jo, naj mu 

pomaga pri pesnjenju. V trudnem jesenskem jutru stoji ob grobu in išče navdih, njegova 

misel je okamnela, ne najde je več. Ko stoji ob njenem grobu, jo končno zasluti, šele ko 

se zave smrti, se zave življenja, da lahko spet zajaha belca in v sinji zrak zapoje. Tudi 

pri Gradniku se pojavi mrtva ženska v podobi muze: 

 

Zdaj več nisem svetna stvar, 

nisem roža in ne kamen, 

sem le zate svetel plamen. (Gradnik, 2008, str. 9) 
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Razlika med pesnikoma je v subjektu, ki nagovarja. Pri Kocbeku pesnik nagovarja 

žensko, naj mu da navdih, pri Gradniku pa mrtva ženska govori in ve, da je lahko le še 

muza – navdih svojemu ljubemu. 

 

To je edina podoba ženske, kjer je erotičnost prekrita s smrtjo, zato je v teh pesmih v 

ospredju platonski odnos med moškim in žensko. Katja Mihurko Poniž pravi, da: »S 

tem ko pesnik poudarja platoničnost njunega odnosa, iz tega razmerja eliminira žensko 

kot telesno bitje.« (Mihurko Poniž, 2008, str. 15) 

 

Standardno podobo mrtve ženske, znano predvsem iz pesmi Alojza Gradnika, opazimo 

tudi v pesmih Edvarda Kocbeka. Podoba se pojavlja le v majhnem številu pesmi skozi 

njegov opus in ni stalnica, prisotno pa je vprašanje smrti, zato lahko s tem vprašanjem 

povežemo to žensko figuro. Eksistencialistično vprašanje »biti« zajema v sebi tudi 

vprašanje (ne)biti in kot filozof in mislec se mora tudi s tema vprašanjema Kocbek 

spopasti.  

 

Moški v teh pesnitvah biva, zato ga lahko imamo še vedno za tistega, ki je nadrejen 

ženski, njegov lik je lik modrosti. 

 

 

3.4 NADREJEN - VZVIŠEN MOŠKI 
 

Če je moški lik v slovenski poeziji največkrat nastopil v vlogi vzvišenega moškega, se 

pri Kocbeku v tej fazi moški, v tem smislu, kaže predvsem kot modrec, kot »kača 

spoznanja«. Dekle, ki jo ljubi, pripelje do spoznanja na dveh ravneh, telesni – čutni in 

duhovni ravni.  V tem primeru imata Adam in Eva pri Kocbeku obrnjeni vlogi, Adam 

ponudi Evi sad spoznanja, moški ima torej vodilno vlogo pri duhovnemu vodenju. »je 

svoboden neustrašen objesten mladenič, ki se spopada z dekletovimi moralnimi 

zadržki« (Novak Popov, 1994, str. 69). 

 

Lirski subjekt opozarja ljubljeno dekle na stanje po spoznanju:  

 

Takrat, o deklica, se boj, 

takrat bo senca nad teboj. (Kocbek, 1991, str. 54) 
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Hkrati je tudi vzvišen, saj se lirski subjekt v nekaterih primerih jasno pooseblja z 

Bogom v različnih oblikah, žensko nadvladuje ali kot pravi pesnik: »tvoje oči me 

gledajo izpod njih kakor v sonce« (Kocbek, 1991, str. 49). 

 

Jaz potepuh, te brez besed 

polagam v divjo rast noči. (Kocbek, 1991, str. 54) 

 

Takšen lik moškega, v vlogi nadrejenega, je podoba, ki se pojavlja skozi ves Kocbekov 

opus, ni pa stalnica, saj si to vlogo moški z žensko izmenjuje. On je že »modrec«, zato 

si to želi tudi od njegove sopotnice. 

 

Upe v žensko popolnost izraža lirski subjekt v pesmi Prijateljica, kjer ženski skozi celo 

pesem govori, kakšna bi morala biti: biti mu mora muza, ki ga pripravi na poslednje 

štiri stvari (Kocbek, 1991, str. 70); spretna – »konja moraš znati zajezditi in jadro 

razpeti na jamboru« (Kocbek, 1991, str. 70); močna – »grozdno stiskalnico preložiti« 

(Kocbek, 1991, str. 70); spretna kot kmečko dekle – »pšenico moraš znati požeti« 

(Kocbek, 1991, str. 70) in umetnica – »otroško sobo poslikati« (Kocbek, 1991, str. 70). 

Na dnu pesmi se spet pojavi vzvišen moški, ki ji pravi: »vse moje pesmi moraš znati na 

pamet« (Kocbek, 1991, str. 70).  

 

V pesmi bi lahko šlo tudi za ironijo, saj vemo, da se Kocbek poigrava z ironijo že v 

pesmi Deklica, kjer, pravi Irena Novak Popov (1994), namiguje na podrejen položaj 

ženske tako, da moškega prikazuje kot nadrejenega, ki pridiga majhnemu otroku. Tudi v 

tem primeru bi lahko šlo za vrsto posmehovanja tistim moškim, ki od ženske 

pričakujejo vse in popolnost in ne razumejo, da je samo njihov drugi del, zato morajo 

tudi sami tisti drugi del zapolniti.  

 

 

3.5 DVA (S)POLA 
 

V Kocbekovem opusu se vzvišen moški vendarle ne pojavi mnogokrat. Že v prvi zbirki 

Zemlja ter v zbirkah Groza in Pentagram, a tudi v nekaterih nezbranih in neobjavljenih 

pesmih od leta 1940 naprej, se pri Kocbeku odnos moški – ženska kaže kot precej 

dualen. Že iz družbenega in političnega vidika opazimo pri Kocbeku vzhajajoča dva 
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pola, kot pravi Kermauner (1989), ki ju lahko prenesemo tudi na področje ljubezni in 

razmerja moški – ženska (glej spodaj). Rekli bi lahko, da se začne Kocbek zavedati 

razlike med moškim in žensko – nasprotna (s)pola, ki se vendarle lahko združita v 

ljubezni. Podobno ugotavlja tudi Irena Novak Popov: »V intimnem, ki aludira na 

maščevanje kozmičnim bitjem, se pesnik s telesom in duhom daruje sočasno navzočima 

nasprotnima težnjama, ki ju simbolizirata planeta in antična bogova Mars in Venera, 

vojni in ljubezni, moči in umetnosti, aktivnosti in kontemplaciji. Ker je subjekt zdaj en, 

zdaj drugi člen binarne opozicije je tudi dejavnik sintetiziranja nasprotij.« (Novak 

Popov, 1994, str. 112) 

 

Mars in Venera sta 

prišla v goste hkrati. (Kocbek, 1993, str. 35) 

 

»Jasna je manihejska delitev sveta - človeka - v Dobro in Zlo, v ene (v jaz) in druge (v 

ne-jaz); Kocbek je začutil svojo - človeško - dvojnost in sprejel vase oboje, Dobro in 

Zlo, ta dva sta s tem prenehala biti absolutna principa in sta postala samo dva dela enega 

in istega.« (Kermauner, 1971, str. 256–257) 

 

Preneseno na ljubezen bi lahko rekli, da delitev ljubezni po krščanskih vrednotah na 

»dobro« (družinska ljubezen) in »slabo« ljubezen (strast) se pri Kocbekovi liriki že 

združi – telo in duh, dobro in zlo se združi v principu enosti. 

 

Jasno se to prvič kaže v pesmi Ti si skritost za moje oči, kjer je pesem razdeljena na tri 

dele, v prvem delu opisuje žensko, v drugem lirski subjekt - moškega, v tretjem delu - 

pa njiju. Dvojnost se pokaže že v ločenosti prvih dveh kitic, ki se začenjata s TI in JAZ, 

kar jasno opredeljuje ločitev med objektom in subjektom.  

 

Ti si skritost za moje oči  

[…] 

Jaz sem žalost za tvoj spomin. (Kocbek, 1991, str. 58) 

 

Ta jasna ločitev med objektom in subjektom se pojavi tudi v pesmi Neznanka: »Ti – 

ranjena divjina na Diani, jaz – pravljičnega princa zlati meč, …« (Kocbek, 1991, str. 63) 
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in v pesmi Oba, kjer dobi najmočnejšo podobo, saj je celotna pesem sestavljena iz 

besedic ti, jaz in oba.  

 

Poudarjena razlika med moškim in žensko je prav tista sestavina, ki je močneje 

zaznavna v Kocbekovi liriki, ker njega in njo prav ta razlika dopolnjuje in daje odnosu 

zven popolnosti. Preseganje razlike subjekt - objekt in zavedanje biti obeh, katerih edina 

prava bitnost je skupna bitnost, je tista rdeča črta, ki povezuje vse Kocbekove pesmi. 

Ženska je, čeprav drugačna, moškemu enakovredna in brez nje popolnosti ne bi moglo 

biti, saj je popolnost samo v združitvi. To je izraženo v pesmi Alkimija, čeprav je ona 

beli sneg in on črna noč, on kruta slast, ona nežna moč in se navidezno odbijata kot 

lunina svetloba na belem snegu, se lahko nasprotje združi v celoto.  

 

Beli sneg in črna noč, 

moje srce je na dvoje, 

kruta slast in nežna moč 

bijeta neznanske boje. 

[…] 

Črni sneg in bela noč, 

starodavna čarovnija, 

kruti mir in blaga moč, 

sanjsko daljna alkimija. (Kocbek, 1993, str. 248) 

 

Sredi temne noči je lahko sneg črn in luna lahko naredi noč belo in tako, kot je kruta 

slast, je lahko krut tudi mir, v združitvi enega in drugega nastane popolnost.  

 

Nenaravnost, s katero v zgornji pesmi Kocbek opisuje moški in ženski princip ter 

nasprotja, ki ju opredeljujeta, se v novejših pesmih prenese na nenaravnost, ki 

opredeljuje družbo. Znotraj nje se pesnik osredotoči tudi na žensko, ki ne izžareva več 

naravnosti in nedolžnosti, ampak posnema družbo in postaja enolično umet(el)ni del te 

družbe. 
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3.6 EMANCIPIRANA – UMET(EL)NA ŽENSKA 
 

Tako kot se v Kocbekovih zgodnjih zbirkah kaže razlika med vzvišenim moškim in 

njemu podrejeno žensko, ki jo bo pripeljal do spoznanja, se kasneje dogaja obraten 

proces, lirski subjekt - moški je v procesu spreminjanja in preobražanja (glej spodaj), ki 

ga povzroči njegova ljubljena, ki se spreminja iz muze v realno žensko. Deloma ima tu 

še karakteristike muze, saj iz pesmi lahko sklepamo tudi, da ga misel na žensko 

ljubezen spreminja, ki se popolnoma spremeni v novejših Kocbekovih zbirkah, kjer 

postane ženska realna, vse njene idealizirane karakteristike izginejo, ostane zgolj še 

umetniško neizpiljena - umetna ženska, ki zaradi svoje (ne)umetnosti ne more več 

navdihovati pesnika. 

 

Sonce je hvaležno našlo  

drago in jo napolnilo 

in goreče z njo vred zašlo 

vame in me spremenilo. 

[…]  

S sle dišavami me žena 

sebi da in zemlji vrne. [Poudarila Ivana Leban]  (Kocbek, 1993, str. 303) 

 

Ta eksistencialna kriza se pojavi že v pesmi Spreminjanje (glej spodaj). Iz nedolžnosti, 

ki je še obstajala v prvih pesmih in jih preplavljala, kjer je ona poosebljala Evo, on 

Adama, groza časa povzroča, da se oba s časom spreminjata (»Čas sega v večnost kot v 

človeka meč. Nastaja strah, preprosta srčnost zginja, …«) postajata zrela, izstopata iz 

Raja (»… Čuj ocean, kako krog naju varni mir razgrinja …«) na Zemljo (Kocbek, 1993, 

str. 19). Irena Novak Popov zato pravi, da erotika deluje v pesmi kot protiutež grozljivi 

predstavi podirajočega se neba ali v brezno udirajočih se tal (Novak Popov, 1994, str. 

115). 

 

Ob mene lezi in zazri se v noč, 

v vesoljnem dnu […]. (Kocbek, 1993, str. 19) 

 

Ta se še poglobi v pesmi Oba, kjer se lirski subjekt sprašuje, Kaj sta, Kdaj sta, Kdo sta, 

in zaključi z eksistencialističnimi retoričnimi vprašanji: 
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Oba sva kaj, 

oba zakaj, 

oba ljubezni zanka. (Kocbek, 1993, str. 75) 

 

V zgodnjih Kocbekovih pesmih moški povzroči, da ženska doživi spoznanje, to 

spoznanje se zgodi na duhovni in erotični ravni. Zaradi tega ima moški vlogo božanstva 

ali »kače spoznanja«, ki je prepričala mitološko Evo v ugriz jabolka in doživetje 

spoznanja. V kasnejših Kocbekovih pesmih se njuni vlogi deloma zamenjata, vendar se 

tu še pojavlja ženska, ki še nima vloge »kače spoznanja«, ampak je soudeležena v 

procesu spreminjanja, nima pa še aktivne vloge; slednja ji je dana šele v pesmi Poletna 

noč.  

 

Podrejena moška vloga, kjer ga ženska popolnoma zasenči in se tega tudi zaveda, je 

prikazana v pesmi Jesenska noč – »Tako blizu sem ti, da me ni več, ...« (Kocbek, 1993, 

str. 304). Tako ji je predan in tako visoko je nad njim, da: 

 

Ostaja mi le še senca  

tvojih trepalnic, 

skril se bom podnje, 

do smrti pijan. (Kocbek, 1993, str. 304) 

 

Njegovo popolno izničenje in ženska nadvlada se pojavi v pesmi Smrt. Pesem že z 

naslovom namiguje na popolno uničenje, ki se konča v smrti, vendar je to smrt mladega, 

vzvišenega moškega in rojstvo novega, ki se napaja iz odnosa in se v njem dopolnjuje. 

Premagala ga je ženska s svojo ljubeznijo, vendar boja še ni konec, saj bi tudi ona umrla 

za ljubezen – »Zdaj vem, imaš me smrtno rada, ...« (Kocbek, 1993, str. 308), zato ga je 

premagala in se povzdignila nadenj. 

 

Zakaj si me v temi izbrala 

in slast izropala očem, 

na vse in nič si izigrala 

prerokbo, da v tem boju umrem. (Kocbek, 1993, str. 308) 
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Ljubezen je zanj pogubljajoča, a ne v romantičnem smislu, kjer pesnik zaradi ljubezni 

izgubi boj z življenjem in nesrečno živi do smrti, ravno obratno, zaradi ljubezni je 

obsojen na življenje:  

 

Zdaj vem, imaš me smrtno rada, 

zdaj nepopisno vem, kaj sem, 

vse ali nič, todo y nada, 

obsojen na življenje sem. (Kocbek, 1993, str. 308) 

 

Isti motiv moške podrejenosti se kaže v pesmi Ogenj. Ogenj lahko v tem primeru 

poosebljamo z žensko in njenimi čustvi, ki tako nadvladajo moška, da si jih podredijo. 

Skozi celotno pesem sledimo metaforičnemu nizu, ki se nanaša na ogenj: slast, snov 

blesti, jesenski žar, snov gori, plamen plapola, vroč pepel. Te metafore lahko 

simbolizirajo čustva, ki preplavljajo lirski subjekt do ženske, ki jo ljubi. O značilnih 

metaforah piše tudi Irena Novak Popov: »Erotična strast je 'ogenj' in poželenje je 

'temno', vendar se v njej predvsem stikajo disparatna občutja strasti in žalosti, poželenja 

in strahu, slasti in bolečine, vitalnosti in smrti, igrivosti in obrednosti.« (Novak Popov, 

1994, str. 67) Popolnoma se ji je predal – »tu si, da me znova vzameš v last« (Kocbek, 

1993, str. 307) – kar bo ostalo od njega po smrti bo njegov poslednji dar, tako ga bo 

imela, v celoti. 

 

Najprej je bil moški njej nadrejen, potem sta se vlogi obrnili, v naslednjih pesmih se 

odnos spremeni v igro. Ta igra razdeli spola na lovca in plen. Ti dve vlogi se povezujeta 

in stalno izmenjujeta. 

 

 

3.7 LOVEC - PLEN 
 

V pesmih (Veter, Mesečina, Jaz bežim, ti loviš), ki obravnavajo motiv lovca in plena, se 

že kaže nova vloga ženske, vloga plena. Moški je lovec, ki skozi igro lovi svoj plen. 

Kot bom pokazala kasneje, »je« bistvo kasnejših Kocbekovih zbirk in pesmi 

ljubezenska igra. Ljubezen v teh pesmih enači z igro, ki se kaže tudi na drugih ravneh. 

Najprej je bila ljubezen božanska, sedaj je igra in v igri nastopata moški in ženska kot 

lovec in plen. 
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Ana Miklavčič (2004) ugotavlja, da se spremeni tudi Kocbekov pogled na Boga, iz 

ljubečega Boga, ki nastopi v prvih pesmih, se spremeni v »neusmiljenega lovca«, ki mu 

venomer nastavlja mreže. Takšna temačna podoba se kaže tudi v naravi, ki postaja 

vedno bolj temačna, zunaj je vihar in drevje izteza svoje veje v gibe, kakor da bi ga 

hotele zgrabiti. To neravnovesje med Bogom in lirskim subjektom se umiri z uklonitvijo 

lirskega subjekta: »V začetku nerazumljivo razmerje Bog – človek = lovec – plen se 

razveže v zadnjih dveh verzih: »Iz hiše v gaj, iz gaja spet nazaj, / povsod je kolobar od 

vekomaj«. Ta krožnost je podlaga pesniške zbirke vse kroži, vse ima svoj izvor in 

konec, vse se presnavlja in obnavlja.« (Miklavčič, 2004, str. 35)   

 

Veter je prva ljubezenska pesem, kjer se pojavi motiv lova.  

 

Zdaj si ujeta, 

sebi si tuja, 

neznansko si moja. (Kocbek, 1993, str. 305) 

 

Šele ko jo je »ujel« in se mu je popolnoma predala, se lirski subjekt počuti gigant med 

giganti, samotni moški (Kocbek, 2006, str. 48). Isti motiv igre se pojavlja v pesmi 

Mesečina. Erotični moment, ki je bistvo pesmi, kjer sta v mesečini ujeta ljubimca v 

spolnem aktu in jo moški »jemlje«, daje občutek, da jo je ujel, a je motiv iskanja še 

vedno prisoten. Svojo »Evo«
1
 lirski subjekt išče in tudi najde – »jaz sem iskanje, ti 

najdenina« (Kocbek, 2006, str. 306), vendar le za trenutek, potem jo spet izgubi, saj mu 

srce ne zmore razdalje.  

 

Ladja že pluje 

z vetrom nemira, 

val drgetaje 

v večnost zamira. 

 

Srce izgubljeno 

hoče še dalje, 

pa mi ne zmore 

premajhne razdalje. [Poudarila Ivana Leban] (Kocbek, 2006, str. 306) 

                                                        
1 "Eva", po biblični Evi, sem poimenovala podobo ženske, katero se mi zdi, da Kocbek konstantno 

uporablja, tip nedolžne ženske, ki doživi spoznanje (skozi »grešno« dejanje). 
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Življenje je igra, ki jo igrata dva, ti loviš, jaz bežim. (Kocbek, 2008, str. 143) 

 

V igri je ženska »sanjska«, namišljena, postavljena na gledališki oder: ima prozorno 

bluzo, lahko krilo, vihrajočo grivo in vitek vrč zagorelih dišav, moški si snemajo črna 

očala, vendar ji tudi čebele poletavajo nad srcem, otroci se prepletajo okrog nje. 

Simbol, ki nam pritegne pozornost pri sanjski ženski so čebele, ki ji obletavajo srce. V 

vseh kulturnih izročilih je čebela obdarjena z ognjeno naravo, je bitje ognja. Predstavlja 

svečenice Templja, Pitonise, čiste in vpeljane duše, Duh, Besedo; čisti z ognjem in hrani 

z medom; peče z želom in razsvetljuje s sijajem (Chevalier – Gheerbrant, 2006, str. 82). 

Značilnost povezovanja duhovnega s telesnim, ki se pojavi že v zgodnjih Kocbekovih 

pesmih, se nadaljuje tudi kasneje, čebele, simbol duhovnega, obletavajo deklico nad 

srcem, ki je simbol čutnega, telesnega.  

 

Tudi v naslednji zbirki Poročilo se nadaljuje povezovanje telesnega in duhovnega. To je 

še posebno razvidno v pesmi Sedmica, kjer Kocbek jasno nakaže povezavo telesa in 

duše: »Kam z nevarno igro telesa in duha, kadar se začneta ljubiti sredi dneva?« 

(Kocbek, 2006, str. 169). 

 

Eksistencializem počasi prodira tudi na pot ljubezni, moški in ženska se razdelita na 

racionalen in čuten princip. To jasno ločitev med racionalnim in čutnim lahko 

razberemo iz pesmi Nehote moram videti moškega v ženski, kjer lirski subjekt opisuje, 

da se moški vedno zaveda svoje smrtnosti, ženska pa živi od upanja.  

 

[...] moški je nesrečen zaradi tope sle, 

ona pa je srečna zavoljo izdatne živosti 

[…] 

ona ve, kaj hoče in da ji je sla skladna 

s staro zemeljskostjo in prastaro temo, 

on pa je prepričan o varljivi svetlobi  

in o tem, da bo danes vladar sveta, 

potem pa nikoli več [ ...]. (Kocbek, 2006, str. 152) 
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Ženska je še vedno poosebljena v Evi, čeprav postaja vedno bolj realna in otipljiva. 

Vedno bolj se začne kazati racionalno in eksistencialistično gledanje na svet, ideal ali 

izginja ali ga ni več, ostaja samo še čista resnica, ki odseva iz vsakdanjega življenja.  

 

Zakrinkana groza (glej spodaj) je prva iz cikla pesmi, v katerih je prikazana enoličnost 

družbe, ki mogočno vpliva na žensko in njen odnos do življenja. Lirski subjekt je 

zaprepaden nad ženskami, išče tisto muzo, ki jo je nekoč imel, in z grozo ugotavlja, da 

je ni več. Tudi Irena Novak Popov (1994, str. 232) ugotavlja, da je metaforični opis 

duše in telesa v liriki podlaga za kritično refleksijo razčlovečene, izpraznjene estetike. 

Zaradi vdora kapitalizma v vse sfere življenja, se ta kaže tudi v obnašanju in vrednotah, 

ki so se spremenile pri človeku. Kocbek se zaveda, da je človek izgubil občutek za 

notranjo lepoto, za ohranjanje individualnih posebnosti in prav tako je tudi ženska 

usmerjena le navzven. 

 

[...] toda lepota postaja enolična, 

predvsem pa dolgočasna, 

preveč teles je pravilnih 

in preveč zapeljiv zamenljivih. 

 

[...] nobenega sijaja od znotraj, sama 

skladja, duša brez duše, 

telo brez ognja, hladna krutost, 

lepa pošast, kozmetična groza. 

 

Mož si ne more več izbrati 

žene, ki bi ga do smrti 

presenečala [...]. (Kocbek, 2008, str. 14) 

 

Nov družbeni red in kapitalizem, ki preplavljata svet, se kaže tudi v odnosu moški - 

ženska in ženskem obnašanju. Pojavi se emancipirana ženska, ki ne skrbi več za moža 

ali za svojo duhovnost, le za uspeh in položaj v družbi. Evridika in Nemerika so 

pozabljene sanje, prisotna je sama enoličnost med obrazi, tako moškimi kakor ženskimi. 

Prav to izgubljeno brezmadežnost išče lirski subjekt tudi v pesmi Kje so brezmadežne 

(glej spodaj). Izgubo individuuma opaža tudi Spomenka Hribar. »V ugotovitvi, da ni na 

nobenem obrazu prošnje, gre za to, da so ženske zakrile/skrile svojo človeškost, tj. 

nezaceljivo srčno rano končnosti, ki človeka o-posamlja. Ženske vedo, da so – in se tudi 
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vedejo, kakor da bi bile – Gospodarice – Subjekti svojega telesa in duha; svoje usode 

same. Nikjer nobene zadrege, v katero človek pade, če kdo odkrije njegovo 

individualnost, osebnost. Oči, ki bi se povesile pred mojimi, so tiste oči, ki človekovo 

revnost skrijejo navznoter. Ki poznajo sram individualnosti.« (Hribar, 2002, str. 223) 

 

Preveč obrazov si je enakih.  

Moški in ženske imajo iste kretnje, 

brezhibnost postaja dolgočasna. 

Redka ženska ni več sramežljiva 

in noben moški ne smrči več. (Kocbek, 2008, str. 183) 

 

Razvoj družbe povzroča, da družba sama stremi k popolnosti, ljudje ne želijo biti več 

posebni in poudarjati svoje posebne značilnosti, ki so jim dodeljene kot posameznikom, 

vendar želijo postati takšni, kot je najlepša maneken/ka, igralec/ka itd. Posamezniki 

izginjajo in s tem izginja ustvarjalnost, saj vsak umetnik potrebuje muzo in vsaka muza 

mora imeti nekaj, česar vse ostale nimajo. Pesnik pogreša tisto muzo, ki jo je nekoč 

imel in je sedaj nima več, saj se je izgubila med enoličnimi obrazi.  
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4 SVETOST IN ŽENSKA 
 

Svetost, ki je sestavni del Kocbekove poezije in proze, se pojavlja kot bistveni del tudi v 

odnosu do ženske. Žensko, ki si jo lirski subjekt želi, oblikujejo nedolžnost, čistost, 

brezmadežnost, obrazne skladnosti, svetost. Takšna ženska je predvsem prisotna v 

zgodnjih Kocbekovih pesmih, vendar se kaže skozi celoten opus. 

 

V prvih zbirkah Zemlja in Groza je svetost še prikrita, razbrati jo moramo iz simbolnih 

pomenov jablane, jablanovega cveta in sadu in metaforičnih nizov, iz katerih lahko 

sklepamo, da je ženska, ki se pojavlja v teh pesmih, prispodoba prvotne ženske – Eve 

ali Marije Device, še posebej, ker je v pesmi ženska primerjana z žensko z Raffaelove 

slike.  

 

[...] Zazrl se je v njena gola 

ramena in v njen podolgovati obraz, 

potem pa v njen lepi vrat brez glasilk. (Kocbek, 2008, str. 270) 

 

V pesmi Gora je poosebljanje ženske z goro najbolj očitno. V tej pesmi lahko tudi jasno 

vidimo, da predstavlja ženska lirskemu subjektu skoraj božanstvo. »Simbolika gore je 

povezana z višino in središčem. Če je gora visoka, pokončna, navpična, dvigajoča se v 

nebo, sodeluje v simboliki transcendence; tako je gora srečanje neba in zemlje, cilj 

človeškega vzpona.« (Chevalier – Gheerbrant, 2006, str. 155) 

 

Kadar koli te pogledam, si neznanska, 

in kadar se zazrem od blizu na tvoj vrh, 

mi zadrhtijo usta in zašepečejo, o sveta 

gora, o slovesna in skrivnostna gora, o 

divja in materinska gora, o starodavni 

in drzni zalet proti nebu [...]. (Kocbek, 2008, str. 40) 

 

Žensko pooseblja z najvišjim bitjem, vzvišenim pojavom, ki ga ne more doseči, čeprav 

njeno nadrejenost čutimo skozi ves opus je tukaj prenesena skoraj do božanskih ravni. 

Vzpon na goro pomeni spoznavanje sebe, na gori, spoznavanje Boga (Chevalier – 

Gheerbrant, 2006, str. 156). To spoznavanje Boga - ženske se čuti tudi skozi vse pesmi, 

kjer spreminjanje pogledov na žensko kaže na njeno spoznavanje skozi čas in 
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odkrivanje vseh njenih plasti, te plasti so razlog za njeno nadrejenost in božanstvene 

lastnosti. O antropomorfizaciji, ki je zelo tipična v tej Kocbekovi pesmi, govori tudi 

Irena Novak Popov (1994). Čeprav se ukvarja predvsem s povezavami na simbolni 

ravni, omenja tudi simbolično povezavo med nebom in zemljo kot predstavo matere-

gore, naturalistične opisne detajle (maternica, prsi, mleko), zato se v gori z metaforami 

vpisujejo duševni, vitalni, estetski, časovni, ontološki in teološki vidiki. Raziskovalka 

poudarja, da je gora hkrati človeku bližnje in podobno bitje in simbolizant tistega, kar 

ga presega (Novak Popov, 1994, str. 245, 246). Poudariti moram, da ne vemo, ali se je 

lirski subjekt tukaj nanašal na žensko ali na duhovno področje bivanja, a lahko vendar 

opazimo, da se skozi celotno pesem odloča za žensko. Že v naslovu pesmi nam pade v 

oči ženski spol, “njo” opisuje z ženskimi lastnostmi, zato lahko sklepamo, da se v 

lirskem subjektu bijeta dve polji, ki jih poskuša združiti: duhovno-nebeško in telesno-

zemeljsko.  

 

Pesem Gora zato predstavlja tipično združitev duhovne in erotične ljubezni, ki se 

pojavlja pri Kocbeku ter nujnosti enosti obojega. Višina, ki jo predstavlja metafora gore, 

ki se dviga proti nebu, predstavlja tudi njeno božanskost.  

 

Božje lastnosti ljubezni so ugotavljali že stari Grki, Plutarh tako pravi: »Oba sta jo 

imela za dobrega demona in vsak jo je hotel zase. Podobno se obnašate tudi vi, ko eni 

poskušate zvleči ljubezen v moške, drugi pa v ženske prostore, vsi pa se strinjate, da 

predstavlja največje in božansko dobro.« (Plutarh, 2005, str. 35) 

 

Ljubezen kot nekaj božanskega torej predstavlja obliko vere saj ko je ni, po njej 

hrepenimo, verujemo, zanjo živimo in je kot taka nujno povezana z Bogom. Ljubezen 

lahko enačimo z Bogom in božjim. Ko fizično ljubezen odstranimo, ostane duhovna 

oziroma duševna komponenta ljubezni. Ta je fiktivna in v kolikor je, predstavlja 

abstraktno, torej nekaj, kar ni stvarno prisotno. Ljubezen poimenujemo kot splošno 

dobro, torej jo, kot sem že prej omenila, enačimo z Bogom, zato je ta ljubezen, splošna 

ali partnerska, vsesplošna ali Božja. Tako beremo pri Plutarhu o Afroditi: 

 

Mar ne vidiš kakšna boginja je Afrodita? 

Takšna je, seje in daje ljubezen 

in vsi mi na zemlji smo njeni otroci. (Plutarh, 2005, str. 37) 
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Iz tega lahko sklepamo, da so že takrat ljubezen enačili z ženskim bitjem, čeprav 

mnogokrat govorimo o Erosu, a vendar je Eros le posrednik ljubezni, ne pa njena glavna 

podoba. »Eros predseduje želji, strasti, napetosti in čustvom; s tega vidika je Eros 

Afroditino orodje.« ( Plutarh, 2005, str. 110) 

 

Nekatere teh lastnosti svetosti se pojavljajo simbolično skozi ves Kocbekov opus. Že v 

prvih zbirkah je zelo pomemben simbol jablane. Jablana kot drevo spoznanja in 

spoznanje - spoznavanje (ženske), ki je prisotno skozi vsa njegova dela.  

 

Podobno se pojavi simbol kadila v pesmi Ti si skritost za moje oči, kjer lirski subjekt 

ljubljeni govori, da ji je kadilo – »Jaz sem žalost za tvoj spomin, kadilo za tvoje telo, ...« 

(Kocbek, 1991, str. 58). Simbolika kadila je povezana s simboliko dima, dišav in 

nepokvarljivih smol, molitev dviga proti nebu in v tem smislu je emblem duhovniške 

funkcije. Človeka povezuje z božanstvom, končno z neskončnim, umrljivo z nesmrtnim 

(Chevalier - Gheerbrant, 2006, str. 214). Lirski subjekt je v tem primeru za njeno telo 

kadilo, njej bo torej, skozi telesni stik in čutno povezovanje, pomagal proti nebesom. On 

je samo sredstvo za doseganje njene božanskosti. 

 

Oceani, morje, dež in različne vodne oblike so tudi pogost simbol v Kocbekovih 

pesmih, tudi v povezovanju z žensko:  

 

O dekle čisto, ti si božje morje. (Kocbek, 1991, str. 186) 

 

Drhtiš? Pomiri se! Čuj ocean, 

kako krog naju varni mir razgrinja [...]. (Kocbek, 1993, str. 19) 

 

Voda predstavlja neskončne možnosti, potopiti se vanjo in priti iz nje, pomeni, vrniti se 

k izviru, napojiti se v neizmernem rezervoarju potencialnega in črpati v njem nove moči 

(Chevalier – Gheerbrant, 2006, str. 662). 

 

 Zvonenje Tvoje je pristan v vesolje, 

ljubezen tvoja pesem v romarjeve nade. (Kocbek, 1991, str. 186) 
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Biblijski vodnjaki, v puščavi izviri, ki se ponujajo nomadom, so tudi kraji veselja in 

začudenja. Pri njih se rojeva ljubezen in se sklepajo poroke (Chevalier - Gheerbrant, 

2006, str. 663). 

 

Na trgu curek v zrak prši, 

na njem se krogla drzno giblje, 

ko zdrsne, jo že spet drži. 

Tako ljubezen, če izpusti 

človeka, ga že znova ziblje. (Kocbek, 1991, str. 48) 

 

Njeno božanskost in moč ter transcendentalno nadrejenost opazimo tudi v pesmi 

Klimaks (glej spodaj), tam žensko - ljubezen postavi v položaj Boga in samo s pomočjo 

njene ljubezni lahko doseže tudi lirski subjekt njene višine: To božanskost opredeli tudi 

Irena Novak Popov in prvi, da »… v ogovorjeno žensko, ki gleda v neskončno nebo, 

divjajoče vesolje, nenehno stvarjenje, se gledano pretaka, dokler ne postane sama 

podobna vesolju, ki ga gleda, drugi kozmos, večen in neskončen, v katerega se nazadnje 

usmeri pogled lirskega subjekta.« (Novak Popov, 1994, str. 220) 

 

Ko pa odpreš  

svoje globoke oči, 

si še močnejša od noči, 

obsežeš prostor in čas, 

igro divjajočega vesolja, 

ekstaze, katastrofe, zakone, 

vseh sedem eonov stvarjenja. 

 

[...] dokler ne obvladam tvoje ljubezni 

in postanem gigant med giganti, 

samotni moški. (Kocbek, 2006, str. 48) 

 

O njeni božji naravi lahko sklepamo iz verza, ko pravi, da obseže vseh sedem eonov 

stvarjenja. Bog je v prvih sedmih dneh ustvaril svet, njegovo božanska narava se pojavi 

šele na koncu pesmi, ko postane lirski subjekt gigant med giganti, samotni moški, 

najvišji, najmočnejši, najmogočnejši in edini samotni moški - Bog. 
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Ženska božanskost in enačenje s prvo žensko - Evo se kaže tudi v metaforah, s katerimi 

jo označuje skozi cel opus, ona je pramati, iz starega plemena, skladna s staro 

zemeljskostjo in prastaro temo.  

 

Ta ženska je tudi poosebljanje cveta – »... ona je kar naprej nezadržni cvetni grm, ...« 

(Kocbek, 2006, str. 152) kot pasivnega načela, v cvetje je lahko oblečena – »in si izbrala 

najlepšo zeleno obleko z belimi in sinjimi rožami, ...« (Kocbek, 2008, str. 40).  

 

»Roža je mnogokrat zaradi krščanskega izročila znamenje Kristusovih ran, presvetega 

srca in simbol Device, nesmrtnosti in vstajenja. Tu se s težkim, rosnim in rdečim 

cvetom asociira erotična slast, vitalnost in lepota ter ob cvetu, idealiziranem s čutnimi 

lastnostmi, merijo na novo pridobljene moralne, etične in spoznavne kvalitete lirskega 

subjekta.« (Novak Popov, 1994, str. 184) Cvetje in celo hostija imajo lahko tudi 

negativen pomen, saj je nekvašeno testo lahko nevarno za prebavo, z vrtnico se pa lahko 

zbodemo.   

 

Hostija je učinkovita samo, 

kadar pozabimo na to, da je  

njena krušnost opresna, zgolj 

iz vode in moke. Vrtnica je 

učinkovita samo, kadar 

pozabimo na njeno barvo in vonj. 

[...] V največji  

nevarnosti pa živi deklica, ki  

je najbolj podobna vrtnici, 

čeprav ni trnasta in pekoča. [Poudarila Ivana Leban] (Kocbek, 2008, str. 321) 

 

Vrtnica ima na zahodu isti pomen kot lotosov cvet na vzhodu. Pri rožnih križarjih 

njihov emblem postavlja vrtnico v središče križa, se pravi tja, kjer je Kristusovo srce. Iz 

krščanskih litanij je simbol Device Marije (Chevalier – Gheerbrant,  2006, str. 685). 

Čista in nedolžna ženska, ki je mnogokrat prikazana tudi kot brezmadežna, tako kot v 

pesmi Življenje, bi lahko bila poosebljanje Device Marije. 

 

Kdor jo oskruni, jo ubije. 

S to igro je konec vseh iger. (Kocbek, 2008, str. 321) 
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Ženska je lahko kot lotosov cvet, ki simbolizira razvoj pojavnega sveta iz iste pasivne 

snovi, prav tako ženska sklene krog od rojstva do smrti in je vzrok Rojstva. Cvet se 

identificira tako tudi s simboliko otroštva in rajskega stanja (Chevalier – Gheerbrant, 

2006, str. 76). 

 

Poleg cveta je za žensko prisoten pogosto tudi simbol sadu, ki ga takoj lahko povežemo 

z rajskim sadom, jabolko, kot sem omenila že zgoraj. Poleg jabolka se pri Kocbeku 

pojavi tudi breskev. V Popoldanskih breskvah so breskve zrele breskve, dišeči sadovi, 

ki prehajajo v vedno težje in vedno zrelejše, dokler se ne utrže in lirskemu subjektu pade 

v usta. Zaradi zgodnjega cvetenja je cvetoča breskev simbol pomladi, pomeni tudi 

poroko in plodnost, breskov cvet pa pomeni nedolžnost. Tako drevo kot sadež imata 

tudi pomen nesmrtnosti. Po kitajskih legendah obstaja Vrt nesmrtnosti, nekakšen raj 

novega rojstva, kar jo izenači z Drevesom življenja (Chevalier – Gheerbrant, 2006, str. 

68). 

 

Izenačitev breskve oziroma breskovega sadu z ženskim počelom nas spet pripelje do 

Kocbekovega pogleda na žensko, ki jo izenačuje z Evo. Ko mu zrela breskev pade v 

usta, je to lahko simbol »izgona iz Raja« ali izguba nedolžnosti, ki je pogost motiv 

Kocbekovih pesmi tudi v prvih zbirkah. 

 

Izgon iz raja je simbol spoznanja resnice, ki je bila do tedaj Adamu in Evi prikrita. 

Resnica se zgodi na duhovni ravni, a njen povod je ugriz v jabolko, ki ima telesno 

obliko, je stvarno. Zato sta duhovna in erotična ljubezen ključno povezani in se iz pesmi 

kaže prav to, da eno brez drugega ne more obstajati, eno se z drugim povezuje v 

popolnost.  
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5 DUHOVNA LJUBEZEN - EROTIČNA LJUBEZEN 
 

Poleg ženske tematike, ki je pogosto prisotna v Kocbekovi poeziji, se pojavlja tudi tema 

ljubezni, ki se v Kocbekovih erotičnih pesmih razdeli na tisto, ki je bolj osredotočena na 

pojem duhovne ljubezni, in tisto, ki je povsem erotična.  

 

Ena pesmi, v kateri opazimo nesramežljivo izražanje o erotiki, je pesem Prošnja. 

Problem pesmi je omejenost družbe in vprašanje svobode, vendar je prav ta problem 

izpostavljen na erotični ravni in s pomočjo seksualnih terminov. Samozadovoljevanja, s 

katerimi se začne pesem, imajo dvojni pomen: v erotičnem smislu, predvsem pa v 

smislu, naj se ljudje ne bojijo obnašati tako, da bodo samo-zadovoljni/zadovoljeni. 

Vprašanje izpostavi na problemu dveh zakoncev, kjer žena izpove ljubezen, mož ji 

ljubezni ne izrazi, saj ima drugo. Tu se kaže nestrinjanje s krščansko ideologijo, da je 

spolni odnos samo del zveze, če temu sledi družina oziroma otroci. To je samo še 

ideologija, neprimerna času, saj eno nima več nujnega soodnosa z drugim.  

 

Med orgazmom in ploditvijo ni več zveze. (Kocbek, 2008, str. 448) 

 

V pesmi še vedno lahko opazimo težnjo po neki skupni, družbeni obliki ljubezni, to 

poimenuje SS - seksualni socializem, takšen, ki bi »pobijal moraliste« ter tako pospešil 

svobodo. 

 

Tudi v pesmi Čim dalje živim izpostavlja isti problem. Ljubezen izgublja svojo 

vrednost, spolni odnos in ljubezen, duh in telo nista več nujno povezana, ljubezen ne 

pomeni več višje vrednote, po kateri je potrebno stremeti. 

 

Kako naj se spravim z eno samo, 

ko pa jih je samo v Ljubljani  

na tisoče, ki z njimi grešim 

kar na ulicah in v 

strašni dnevni temi? (Kocbek, 2008, str. 274) 

 

Izrazito erotičen je Kocbek tudi v pesmi V dimu ti padajo črni lasje ob licih, kjer 

opisuje ljubljenje, to ljubljenje ima sicer, tako kot v večini Kocbekovih pesmi, tudi 
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duhoven pomen, a vendarle nam prizor ob branju vzbuja primarno občutek erotičnega 

momenta: 

 

Potem si se nagnila nazaj in napela svoje 

prsi, da se je skozi obleko risala črta 

telesa 

 [...] 

Toda ko si zdaj prijela z roko za  

žlahten sad iz daljne dežele, ti je roka obstala. 

Nič ne veš, zakaj so pastirji postali  

tako negibni. (Kocbek, 1991, str. 49) 

 

Čeprav ne vemo, kaj je žlahten sad – metafora abscencia, lahko iz pesmi predvidevamo, 

da bi lahko bil »prehod« v neko drugo stanje. Namišljeni sad iz neke daljne (neznane) 

dežele ali preobrazba deklice, ki postane dekle - ženska.  

 

Skozi igro nas pripelje Kocbek do razumevanja ljubezni kot sklopa duhovnega in 

telesnega. V pesmi Ljubljenje je ljubljenje lahko dojeto na dva načina. Prvi, najbolj 

direkten način, je spolni odnos, a lahko ga dojamemo tudi kot splošno ljubljenje med 

ljudmi v družbi. V verzih kot so: 

 

Ljubljenje je edina popolnost, 

izpolniti jo moreš le kot bitje, 

pripravljeno na nenadno potovanje, ... 

Edino v ljubljenju se očistimo  

za prihodnost in se pripravimo  

za iznajdljivo molitev. (Kocbek, 2008, str. 174) 

 

Vendar nas nekaj verzov ob koncu pesmi preusmeri na drugačno interpretacijo, ko se 

lirski subjekt posveti ženski. Vemo, da je ženska čutno bitje, ki ji je duhovnost dlje kot 

telesnost, zato se nam ponuja interpretacija Kocbekove pesmi, da razumemo ljubljenje 

kot spolni akt. 

 

[...] Zato se 

resnično lepe deklice znajo zaničevati 

in so v ljubezni prešerno malomarne. (Kocbek, 2008, str. 174) 
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Erotična ljubezen je pri Kocbeku združitev dveh bitij, moškega in ženske, racionalnega 

in čutnega, v njuni združitvi se napajata kakor pelikan. 

 

Veneva v dolgo noč, 

tiho se napajajoč 

kakor pelikan. (Kocbek, 1991, str. 58) 

 

Mit o pelikanu pravi, da je pelikan ranil svoje prsi v namenu, da bo s svojo krvjo 

nahranil mladiče. Ta mit izhaja verjetno iz opozicije pelikanovega rdečega kljuna in 

njegovih belih prsi. V krščanstvu predstavlja Kristusovo smrt na križu in njegovo kri, ki 

nas oživlja. Ljubimca se v pesmi napajata iz ljubezni, ki je prav tako kot kri, simbol 

življenja, in nesmrtna. Tako rekoč je ljubezen kot pelikan, življenjska in hkrati nesmrtna 

(Sauners, 2003).  

 

Povezovanje s krščanskim simbolizmom je za Kocbeka izredno pogost pojav tudi v 

povezavi z ljubeznijo. Erotično ljubezen, telesno ljubezen, čuti lirski subjekt tudi preko 

duhovne ravni. V pesmi Spreminjanje se kaže to skozi ženski lik, ki ga lirski subjekt 

izenači z biblijsko zemljo, duhovno stanje spreminjanja tako poveže s telesnim, čutnim 

in stvarnim stanjem spreminjanja. 

 

Duhovna ljubezen se pojavi tudi v filozofskem kontekstu, saj je pri pesmi Oba lirski 

subjekt postavljen v konstantno spraševanje o sebi in drugem ter o njunem skupnem 

bivanju.  

 

Povezanost med telesom in duhom se pojavi tudi v pesmi To noč sem doživel, kjer se v 

prvem delu pesmi z metaforičnim nizom tema, zamorsko telo, blaga divjina pooseblja 

telesnost in čutnost. Spet lahko zaslutimo erotično žensko v prispodobi zamorskega 

telesa. Na drugi strani se v naslednjih verzih v metaforičnem nizu enostaven, začetek, 

pradaven, ginem med zvezdami, ko krožijo v praprostoru pojavi slika nedolžnosti in 

biblijskega začetka. Tako se povežeta telo in duh v enost varnega vesolja temne vode. 

 

Za konec navajam še dva verza iz dveh pesmi: Sedmica, kjer nas že naslov spomni na 

prvih sedem dni stvarjenja in Ljubezen. V obeh se lirski subjekt neposredno nanaša na 

ljubljenje, saj se jasno izrazi z izrazoma ljubljenje in spolnost.  
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In kadar odprem duri v blaženo spolnost, 

se pri priči oglasijo biblična plemena. (Kocbek, 2006, str. 169) 

 

[...] da je vse revno 

razen tihega ljubljenja, ki 

vzpostavlja večnost v času. (Kocbek, 2008, str. 138) 

 

Telo in duh sta eno in eno brez drugega ne more obstajati. Spolnost, ki je po 

krščanskem izročilu sicer omadeževano dejanje, se v Kocbekovi liriki ne kaže kot tako. 

Jasno je vidna vzporednica med spolnostjo, ki jo lirski subjekt poimenuje še izrecneje, 

blažena spolnost, ter bibličnim plemenom, ki je prispodoba neke brezmadežnosti, 

prvobitnosti in nedolžnosti, torej duhovnega stanja, kar ugotavlja tudi Irena Novak 

Popov: »Vrhovna vrednota ljubezen je apostrofirana kot bitje, s katerim je liski subjekt 

v interakcijskem razmerju razdajanja in dobivanja. Nagovor iz nje ustvarja več kot v 

abstraktni pojem zajeto bistvo realnih odnosov in več kot erotično čustvo. Nanj je 

pripeta biblična predstava izvirne sreče, ki v pojem ljubezni vnaša evangelijske 

konotacije, do lirskega subjekta pa ima dejaven odnos ljubečega človeka« (Novak 

Popov, 1994, str. 274). 

 

Prav tako je očitna povezava med ljubljenjem in večnostjo v času. Večnost in čas sta 

abstraktni enoti, komponenti racionalnega in ne čutnega, ki mu vendarle pripada tudi 

ljubljenje. 

 

Skozi erotičnost Kocbek že v svojih zgodnjih pesmih govori o spoznanju, ki obstaja na 

duhovni ravni. Ti dve ravni se skozi cel Kocbekov opus menjata in dopolnjujeta, ena 

brez druge ne more obstajati. Prvo predstavo erotike, Evino doživetje spoznanja preko 

grešnega dejanja v Visoki pesmi, Kocbek sprejme na simbolični ravni. Moški in ženska 

sta predstavljena na enaki ravni in oba na poti do spoznanja preko obojestranskega 

dopolnjevanja in sem spada tudi spolnost. 
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6 SKLEP 
 

V diplomski nalogi sem raziskovala povezavo med splošno in erotično ljubeznijo v 

Kocbekovi liriki s poudarkom na podobi ženske. Med splošno ljubeznijo in erotično 

ljubeznijo, s poudarkom na odnosu med dvema osebama, je tanka linija in mnogokrat se 

ti dve ljubezni prekrivata ena z drugo. Prav to se kaže iz Kocbekove lirike. Duhovni 

odnos se izpolnjuje skozi erotični odnos med dvema bitjema, katerih pravo bivanje se 

prikaže tudi v (so)bivanju enega v povezavi z drugim.  

 

Ženska se v Kocbekovi liriki prikazuje v povezanosti z moškim bitjem in z Bogom. Je 

neločljiv del bivanja, brez katerega moški ne more obstajati v svoji popolnosti. V 

nekaterih primerih je nedolžna in deluje kot svetnica, v drugih primerih grešna. V 

določenem trenutku se lahko moškemu podredi in mu je kot dobra žena poslušna, lahko 

je tudi vzvišena nad njim in ga kot emancipirana ženska spreminja ter mu govori, da je 

ona gospodarica svojih in njegovih dejanj.  

 

V svoji diplomski nalogi sem ugotovila, da se kaže pri Kocbeku ženska v 

dopolnjujočem odnosu do moškega, zato se ne drži tipičnih modelov žensk, ki se 

pojavljajo v slovenski literaturi. V grobem se sicer še vedno pojavljajo Marija – dobra 

mati in motiv ženske kot muze, vendar že precej spremenjeni in postavljeni v sodobni 

svet, dobro mater povzame le do te mere, da jo prikaže kot del slike, ki naj bi 

prikazovala »popolno« žensko.  

 

Povezanost Kocbeka s krščansko vero je izredno prisotna tudi v opredeljevanju ženske. 

Nova oblika ženske je zato tip »Eve«, ki je v krščanstvu podoba »grešnice«, a ima tudi 

vlogo razsvetljenega človeka. Ta povezanost »grešnega« dejanja z motiviko 

razsvetljenja je tisti tipični motiv, ki je prisoten skozi cel Kocbekov opus in skozi 

katerega lirski subjekt opredeljuje popolno žensko, saj je ta ženska povezanost telesa 

(grešnega dejanja) in duha (razsvetlitev uma). 

 

Posebnost v odnosu med moškim in žensko v Kocbekovi poeziji je tudi odnos lovec - 

plen, igra med (s)poloma, vrsta konstantnega dopolnjevanja, odgovornost, ki jo vsak od 

obeh spolov sprejme nase v odnosu. Igra je tudi tista osnova, ki je prisotna v celotnem 

Kocbekovem opusu od najzgodnejših pesmi, vendar se najbolj očitno začne prikazovati 
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v najnovejših. Ta igra je premeščena tudi na druga življenjska področja (tudi na 

področje razmerja z Bogom).  

 

V Kocbekovi liriki zato ne najdemo nikjer popolnoma erotičnih pesmi brez duhovnega 

vidika, čeprav so nekatere pesmi zelo eksplicitne in neposredno omenjajo ali prikazujejo 

spolnost. Kocbekove pesmi so intenzivno filozofsko in duhovno zapolnjene, vsaka od 

njih ima dualen pomen, lahko jo interpretiramo iz duhovnega vidika, lahko pa tudi iz 

erotičnega, političnega, verskega itd. Prav to daje poeziji globino in je zaradi tega še 

toliko bolj zanimiva. 
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