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NASLOV 

Preplet literarnih žanrov v romanih Ime rože Umberta Eca, Kraljeva hči Igorja 

Škamperleta in Katarina, pav in jezuit Draga Jančarja 

IZVLE ČEK 

Pričujoča diplomska naloga obravnava preplet literarnih žanrov v treh postmodernističnih 

literarnih besedilih, Ime rože Umberta Eca, Kraljeva hči Igorja Škamperleta in Katarina, pav 

in jezuit Draga Jančarja. Preko predstavitve temeljnih značilnosti postmodernizma in žanrov, 

ki so za obravnavane romane relevantni, bom prešla na podrobnejšo analizo žanrov v 

romanih, podprto z medbesedilnim navezovanjem. Na podlagi žanrske analize bom v 

nadaljevanju izpostavila duhovnozgodovinske značilnosti posameznega romana ter njegove 

slogovne značilnosti glede na obravnavani žanr.  

KLJU ČNE BESEDE  

Žanri, literarni žanri, postmodernizem, Eco, Jančar, Škamperle, sinkretizem. 

TITLE 

Entanglement of literary genres in novels Name of the Rose by Umberto Eco, The King's 

daughter by Igor Škamperle and Katarina, a peacock and a Jesuit by Drago Jančar 

ABSTRACT 

The thesis deals with a combination of literary genres in three postmodern literary texts, 

Name of the Rose by Umberto Eco, The King's daughter by  Igor Škamperle and Katarina, a 

peacock and a Jesuit by Drago Jancar. Through the presentation of the fundamental 

characteristics of postmodernism and genres that are considered relevant for those novels, I 

moved on to a more detailed analysis of the genres present in the three  novels, supported by 

intertextual alliances. On the basis of genre analysis, I later analised the spiritual and cultural 

characteristics of each novel and stylistic characteristics relative to the genre. 
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1 UVOD 

Za obdobje postmodernizma, ki se je razvilo na ostankih moderne, je značilno predvsem 

preseganje meje med trivialnim in elitnim v literaturi ter žanrska večplastnost. Tako v tem 

obdobju nastajajo literarna dela, ki vpeljujejo žanrski sinkretizem, torej literarno delo lahko 

beremo na več načinov, ki jih pogojuje predvsem bralec. Pri postmodernističnih literarnih 

delih je interpretacija in razumevanje prebranega pogojeno z bralno inteligenco posameznika, 

zaradi svoje transparentnosti pa je tovrstna literatura naletela na pozitiven odziv pri večjih 

množicah in v veliko primerih, kot pri Imenu rože in Katarini, pavu in jezuitu,  postala bralna 

uspešnica. Za postmodernistične romane bi lahko torej rekli, da nam poglobljeno branje z 

interpretacijo prebranega odkriva pomene, ki so nam pri površinskem, trivialnem branju 

spretno zamaskirani v fabulativni okvir. 

V diplomski nalogi bom obravnavala tri postmodernistične romane, med njimi dva slovenskih 

avtorjev in enega tujega,  Ime rože Umberta Eca, Kraljevo hči Igorja Škamperleta in Katarina, 

pav in jezuit Draga Jančarja. Vse tri romane lahko najprej opredelimo kot zgodovinske 

romane, saj je dogajanje vseh treh postavljeno v preteklost, dogajanje v vsakem pa je 

pogojeno tudi z zgodovinskimi silnicami, ki oblikujejo značaje posameznih protagonistov. 

Tako so v Imenu rože protagonisti vpeti v dogajanje, ki je značilno srednjeveško, zimo 

preživljajo v odmaknjenem samostanu, kjer se med menihi tudi s pomočjo inkvizicije 

raziskujejo skrivnostni umori, pri Škamperletu se podajamo v iskanje kamna modrosti v 

Prago Rudolfa II. v 16. stoletje in pri Jančarju romamo v daljni Kelmorajn, medtem ko se 

avstro–ogrska vojska bije s Prusi in se v Južni Ameriki ukinjajo jezuitske redukcije. 

Vsi trije romani so zaznamovani tudi z ljubeznijo. Gre za več odtenkov ljubezni, ki se pri Ecu 

pne od krščanske ljubezni, pa do zaljubljenosti mladega novica, pri Škamperletu gre za 

erotično ljubezen med moškim in žensko, ki je tudi prešuštna ljubezen, pri Jančarju spoznamo 

ljubezenski trikotnik, kjer se ljubezen izkaže za pogubno a hkrati edino silo, ki jo je mogoče 

primerjati z božjo ljubeznijo. 

Pri Ecu je posebej izpostavljen detektivski žanr, kjer protagonista Viljem in njegov pomočnik 

Adson preučujeta umore v opatiji. 
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V vseh treh romanih najdemo tudi aktualne teme, zaradi katerih sta bila Ecov roman Ime rože 

ter Škamperletova Kraljeva hči označena tudi kot roman na ključ, pri Jančarju in Ecu lahko 

izpostavimo teološko tematiko, vsak izmed romanov pa vsebuje še posamezne elemente 

filozofskega, profesorskega in romana tajnih združb. 

2 GLAVNI CILJI DIPLOMSKEGA DELA 

V uvodnem, teoretskem delu je cilj diplomske naloge ugotoviti in opredeliti ključne literarne 

žanre, ki se v posameznem delu pojavljajo, najti žanre, ki so skupni vsem trem romanom. Ker 

so vsi trije romani opredeljeni kot postmodernistični romani, je njihovo branje možno na več 

nivojih, ki so odvisni predvsem od bralčeve percepcije, tako lahko le-te beremo kot visoko, 

elitno literaturo in s tem odkrivamo zastrte pomene literarnega besedila, ali jih beremo kot 

trivialno literaturo in ob tem preprosto uživamo.  

V osrednjem, analitično-interpretativnem pa se bom posvetila natančnemu branju Ecovega 

romana Ime rože, ki ga je Tomo Virk označil za »roman s ključem« ter Škamperletovega 

besedila Kraljeva hči, ki ga je z vidika žanrov obravnavala že Barbara Pregelj. Takšnega 

branja še ni bilo deležno Jančarjevo besedilo Katarina, pav in jezuit. V vseh treh delih 

najdemo preplet literarnih žanrov, ki sega od zgodovinskega romana, detektivke, 

ljubezenskega romana, romana zarote. 

3 PREDVIDENA METODOLOGIJA 

Na začetku bom z duhovnozgodovinsko metodo opredelila literarno smer postmodernizma, 

kar bom podprla s citiranjem literarno teoretskih tekstov, ter umestila obravnavana literarna 

dela v to literarnozgodovinsko obdobje.  S pomočjo teoretskih tekstov bom opredelila žanre, 

ki se v romanih pojavljajo, izpostavila bom žanre, ki so vsem trem delom skupni, poudarila 

posebnosti. Natančno branje romanov mi bo omogočilo ugotavljanje žanrskih podobnosti oz. 

razlik med navedenimi romani, s poznavanjem dosedanjih analiz literarnih teoretikov pa bom 

podkrepila svoje ugotovitve ali s svojimi ugotovitvami njihove teze izpodbijala. 
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4 O POSTMODERNIZMU IN ŽANRIH 

Postmodernizem se razvije iz ostankov moderne in se začne v literaturi intenzivneje 

manifestirati od 60. let 20. stoletja dalje. O značilnostih del, ki so v tem obdobju nastajala, je 

pisalo mnogo teoretikov, najbolj reprezentativne bom predstavila v nadaljevanju. Opredelila 

bom časovno umeščenost obdobja, nekaj značilnosti del, ki so v tem obdobju nastala, uvedla 

pojem »žanrskega sinkretizma«, ter natančneje pogledala žanre, ki so za diplomo  posebej 

zanimivi, torej zgodovinski roman, ljubezenski roman ter detektivko. 

Po Tomu Virku so termini postmoderne, postmodernizma in postmodernosti med seboj jasno 

razmejeni: »pojem postmoderne označuje kulturno dominanto (Jameson), 

duhovnozgodovinsko epoho, paradigmo, epistemo ipd; postmodernizem označuje specifične 

umetnostne težnje, morda celo neko določeno umetnostno (tako tudi literarno) smer;  

postmodernost pa je nek splošen atribut postmoderne dobe in postmodernizma, ki pa ni 

brezpogojno vezan na prva dva.« (Virk, 1991, str. 50). Sama razmejitev med moderno in 

postmoderno je precej zabrisana in ni točno določena, saj odpira pri teoretikih vedno znova 

spore in nesoglasja ali gre med dvema za oster prelom (Lyotard) ali za nadaljevanje enega 

obdobja v drugo (Habermas).  Vmesna razlaga, ki je najbolj oprijemljiva in tudi s strani 

teoretikov (Debeljak, Hassan, Wellmer idr.) najbolj  podprta je Vattimova: po tej je novo v 

veliki meri zaznamovano s starim, torej odnos moderna / postmoderna, kjer je postmoderna 

hkrati nadaljevanje moderne, torej njena nadgradnja, pomeni tudi nove poglede in velike 

spremembe, gre za kontinuiteto in diskontinuiteto hkrati, kjer so spet prisotne spremenljivke 

kot časovno obdobje, geografsko okolje, stanje duha in te dejansko vplivajo na tvorbo 

literarnega dela kot takega. Glavni slovenski literarni teoretiki, ki se ukvarjajo s 

postmodernizmom in žanri so Janko Kos, Miran Hladnik, Matjaž Kmecl, Aleš Debeljak, 

Tomo Virk, Alojzija Zupan Sosič in Barbara Pregelj. 

S postmodernizmom v slovenski prozi se je ukvarjal tudi Marko Juvan, ki  v svojem 

razmišljanju v publikaciji Postmodernizem in mlada slovenska proza navaja, da se je od leta 

1982 naprej  v slovenski literaturi in kulturi razmahnila percepcija postmodernizma v smislu 

sledenja najnovejšim trendom v literaturi, kot posledica tega je prišlo do distanciranja od 

ustaljenih domačih vzorcev (Juvan, 1989). V literaturo začnejo vdirati prvine množičnosti, kar 

vodi v zabrisovanje stroge meje med trivialnim in elitnim v postmoderni književnosti, 

zanimanje za svetovno kulturo narašča, elementi Freudovske psihoanalize odstirajo 
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pisateljske intimne svetove, ki v svoja literarna dela vključujejo lastne poglede in mnenja na 

svoj smisel (Juvan, 1989). 

Aleš Debeljak je v delu Postmoderna sfinga izpostavil dojemanje subjekta v postmoderni 

družbi. Tu ne gre več za dualno razmerje med objektom in subjektom, namesto subjekta se 

vzpostavi individuum, torej iz tega lahko sklepamo, da gre za individualizacijo posameznika, 

torej vzpostavitev človeka kot bitja čustev, ki je smrten,  hkrati decentraliziran in razgaljen, 

pred bralcem brez skrivnosti, tabu teme niso več tabu, temu nasproti pa tu ne gre za konec 

subjekta, ampak za njegovo dojemanje v smislu eksistence (Debeljak, 1989).  

Za obdobje postmoderne je na nek način značilen tudi brisanje meje med množično in elitno 

literaturo, ki jo Virk povezuje s »premeščanjem razlike med umetnostjo in življenjem« (Virk, 

1991, str. 71). Za razumevanje modernističnih del je bila nujna interpretacija, kar pri 

postmodernih besedilih, zaradi transparentnosti samih besedil, po mnenju nekaterih 

teoretikov,  ni več potrebno, oziroma je interpretacija besedila možna na več nivojih, kjer se 

razumevanje prebranega pne od osnovne fabule do zamaskiranih pomenov, ključa. 

Diskurzivni smisel postmodernističnega dela je razviden iz dela samega, brez dodatne 

interpretacije, ali ta pade le na določene dele literarnega dela. Torej transparentnost literature, 

ki od bralca ne zahteva interpretacije oz. določenih vpogledov, ki bi tako bili dosegljivi le 

izkušenemu – učenemu bralcu, tudi to je znak tega, da je meja med trivialnim in elitnim 

zabrisana. Prav na tem temelji skepticizem nekaterih literarnih teoretikov, da je 

»postmodernistična poetika z zagovarjanjem brisanja meja med elitno in množično kulturo 

ponekod pretirano povišala pomen trivialnih žanrov« (Zupan Sosič, 2011, str. 86).  

Od žanrov, ki se pojavljajo v postmodernističnih romanih me bodo natančneje zanimali 

zgodovinski, detektivski in ljubezenski žanr. Omenjene žanre bom natančneje obravnavala na 

romanih Ime rože Umberta Eca, Kraljeva hči Igorja Škamperleta ter Katarina, pav in jezuit 

Draga Jančarja. Najprej bom teoretsko opredelila tri žanre, ki se v medbesedilnih navezavah 

žanrskega sinkretizma najpogosteje pojavljajo. 

S postmoderno literaturo in žanri se veliko ukvarja Barbara Pregelj, ki trdi, da je »bistveno 

določilo literature slovenske postmoderne poleg njene raznolikosti in sinkretičnega 

povezovanje različnih prvin tudi vpliv globalizacije.« (Pregelj, 2007, str. 10), iz česar lahko 

sklepamo, da je na slovensko književnost vplivala književnost tujih avtorjev, kot tudi drugi 
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trendi in dogajanja na svetovnem področju.  Prav to je pripeljalo do tega, da je postala 

»popularna kultura širši okvir, znotraj katerega so se pojavila razmišljanja o postmodernizmu 

v svetu« (Pregelj, 2007, str. 26), česar posledica je bila ta, da se postmodernizem »že od vsega 

začetka povezuje z deelitizacijo literature po eni in naklonjenostjo do trivialnih žanrov po 

drugi strani. Preseganje vrzeli med doslej strogo ločenima poloma literature zato postane eno 

od opaznejših vodil in značilnosti postmodernizma.« (Pregelj, 2007, str. 14). Literatura, ki 

nastaja v postmodernizmu torej »nagovarja širši krog bralcev, a na nivoju branja še vedno 

računa na različne zmožnosti recepcije /…/ kanon še vedno nastaja, a ne mimo občinstva, ki 

besedila, pač v skladu s svojimi sposobnostmi, razvršča od enega do drugega pola« (Pregelj, 

2007, str. 15), torej »različni bralci različno dojemajo trivializacijo 'visoke' literature: lahko jo 

berejo in dojemajo kot metafikcijo, to je kot ozaveščanje premisleka o besedilu, resničnosti 

itd. ali pa se zadovoljijo s spremljanjem zgodbe, glavnih junakov, klišejskih situacij ipd. in na 

ta način ostajajo pri čistem žanrskem branju.« (Pregelj, 2007, str. 37). »Med najpogostejše 

žanrske navezave postmodernističnih besedil prav gotovo sodita detektivka in kriminalka, 

sledijo ji fantastika, grozljivka, ljubezenska in zgodovinska proza tako v daljši kot krajši 

prozi.« (Pregelj, 2007, str. 16). »Žanri so določeni predvsem vsebinsko – tematsko, /…/ pri 

detektivki se tako pripovedna napetost osredišča okrog glavnega junaka detektiva, /…/ za 

določitev (znanstvene) fantastike in zgodovinske proze sta pomembni kategoriji prostora in 

časa, /…/ značilno sentimentalnost ljubezenskega pripovedništva ustrezno zrcali 

pripovedovalec« (Pregelj, 2007, str. 55), »Protagonist, kategorija prostora in časa ter 

pripovedovalčeva drža so tudi pomembna formalna določila postmodernističnih besedil.« 

(Pregelj, 2007, str. 55).  

Je pa po Zupan Sosičevi tudi res, da nam postmodernistična literatura kot bralcem nudi dve 

svojevrstni izkušnji, kot trivialnost povzroča v bralcu ugodje in z uporabo fantazije omogoča 

beg v življenje v romanu, hkrati pa nas kot visoka literatura bogati z bralno izkušnjo, ki je 

romanotvorna s perspektive posameznika in njegovim polnjenjem t.i. »praznih mest«. 

Alojzija Zupan Sosič se je v svojem raziskovanju osredotočila predvsem na analizo romanov, 

nastalih v 90. letih ter njihovih pripovednih značilnostih.  Ugotavlja, da prevladujejo majhne, 

intimne zgodbe, uvajanje metafikcijskih in postmodernističnih postopkov, zanimanje za 

trivialne žanre, erotični ter fantastični motivi (kar je vse tudi prisotno v Škamperletovem 

romanu Kraljeva hči) (Zupan Sosič, 2003). Njena glavna teza v povezavi s slovenskim 
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postmodernističnim romanom je pojav žanrskega sinkretizma (Zupan Sosič, 2003), kjer je po 

njenem mnenju edina ustaljena značilnost romana romaneskni sinkretizem, ki ga razvrsti na 

tri ravni, in sicer zvrstni/nadvrstni, vrstni ter žanrski sinkretizem, ki je v našem primeru tisti, 

ki mu bomo namenili največ pozornosti. Zvrstni sinkretizem ima metafikcijsko vlogo, 

modernizira romaneskno strukturo z uvajanjem različnih pripovednih vrst (lirične, epične ter 

esejistične prvine). Vrstni sinkretizem v pripoved vključi različne literarne vrste, torej pesmi, 

odlomke, kronike… in jih spaja tako, da ohranja romaneskno pripovednost. Žanrski 

sinkretizem v pripoved uvaja različne žanre in jih med seboj prepleta, kar bomo natančneje 

obravnavali v jedrnem delu diplomske naloge (Zupan Sosič, 2003). 

4.1  Zgodovinski roman 

»Zgodovinski roman, /…/, sodi deloma med trivialne žanre, zato ga literarna zgodovina prav 

zaradi čvrste žanrske določenosti, pa tudi odsotnosti tako dokumentarnosti kot zgodovinske 

verodostojnosti pogosto uvršča prav mednje. Razmerje med faktom in fikcijo sodi med 

osrednje probleme zgodovinskega romana, za razmišljanja o postmodernizmu so zlasti 

zanimiva tista besedila, ki se jim prilega oznaka historiografske metafikcije, saj ta gradi 

nateoretičnem samozavedanju o zgodovini in fikciji kot človeških konstruktih, na podlagi tega 

pa ponovno premišljuje ter predeluje pretekle vsebine in oblike, ter tako mimo zgodovinskih 

dejstev realizira možnosti, ki jih zgodovina ni uresničila.« (Hladnik, 1995, navedeno po 

Pregelj, 2007, str. 104/105). 

Miran Hladnik v zvezi z zgodovinskim žanrom ugotavlja še, da je za tovrstni žanr značilno, 

da je čas dogajanja točno določen, vsebuje verske / alkimistične prvine, osebe ali vsaj 

protagonist ima junaški značaj in socialni status, vsebuje elemente mračne preteklosti, ki so 

posebej izpostavljeni z elementi ognja, krvi ipd., v romanu gre pogosto za nasprotja med 

javnimi in zasebnimi interesi. Hladnik se pri svoji raziskavi ukvarja predvsem z romani, ki so 

nastali v času Tavčarja, Jurčiča, torej v 19. stoletju, v katerem je bil zgodovinski žanr 

najobsežnejši, saj je to čas konstituiranja Slovenstva, torej je bil pomen narodne ozaveščenosti 

takrat v ospredju. Še danes je v zgodovinskem žanru v ospredju ideja narodotvornosti ali vsaj 

narodne zavednosti. Zgodovinski žanr danes po Hladnikovih besedah vzporedno razvija dve 

ločeni zgodbi iz različnih stoletij, tovrstna dela pa nastajajo šele od 70. let 20. st. dalje, zlasti 

pa v 90. letih (Hladnik, 2000), iz česar lahko sklepamo, da se tovrstna dela v tem času 
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pojavijo kot odgovor na politično situacijo v določeni deželi v takratnem času (vsestranski 

napredek, osamosvojitev, evropeizacija (Škamperle – Kraljeva hči), kot tudi večplastnost celo 

v zgodovinskem romanu kot žanru, ne le večplastnost žanrov kot postmodernistična lastnost. 

Marko Juvan se z zgodovinskim žanrov ukvarja v sestavku Slovenski zgodovinski roman 

danes. Tudi on navaja, da je v 90. letih prišlo do razcveta zgodovinskega žanra, ravno zaradi 

političnih sprememb na slovenskem, torej sklepamo lahko, da je zgodovinski žanr 

prevladujoč žanr v časovnih obdobjih, ko  nacionalna identiteta in konstitucija potrebujeta 

podporo. Prav v tem okviru Juvan navaja, da je »refleksija nacionalne zgodovine v 

zgodovinskem romanu možna le, če razumemo literaturo kot generatorja teh sprememb, ne le 

kot prostor zrcaljenja izvršenih zgodovinskih dejstev« (Juvan, 1989, str. 52). Zgodovinski 

roman po Juvanu vsebuje naslednja določila: umeščenost dogajanja v preteklost, ki avtorju ni 

mogla biti izkušenjsko dostopna, uporaba zgodovinskih dejstev, uporaba pripovednih motivov 

in postopkov, nacionalno predstavitvena vloga. Iz tega še ne moremo sklepati, da je delo, ki 

uporablja vsa ta določila res zgodovinski roman (Juvan, 1989). 

Zupan Sosičeva zagovarja tezo, da sodi zgodovinski žanr med glavne slovenske žanre. 

Opredeljuje ga predvsem časovna oddaljenost, kot tudi povezava z aktualnim dogajanjem. 

Tudi Zupan Sosičeva tukaj izpostavi historiografsko metafikcijo kot subjektiven zapis 

preteklosti, kjer razločevanje med historičnimi dejstvi in fikcijo ostaja, vendar sta 

karakterizacija in razvoj dogodkov bolj trdno povezana zaradi literarnih učinkov zgodbenosti. 

Po Barthesu je dvojnost fikcije in fakta lingvistično dejstvo, kjer zgodovinski diskurz kaže na 

referenta, ki je zunaj fikcije, torej v zgodovinskih dejstvih, ki vplivajo na razvoj zgodbe v 

tolikšni meri kot pripovedovalec (ali avtor). Pripovedna perspektiva je podrejena 

prostorskočasovni oznaki, vendar še vedno manj izpostavljena kot v zgodovinopisju (Zupan 

Sosič, 2003).  

Z zgodovinskim romanom se ukvarja tudi Nataša Bavec, ki se v monografiji Resnična zgodba 

osredotoča tudi na problem razlikovanja med historiografijo in historiografsko metafikcijo, pri 

tem pa zapiše, da je treba »razlikovati med dogodki ter opisi dogodkov, ki se spreminjajo v 

historične fakte in so jezikovni, deskriptivno/narativni konstrukti« (Bavec, 2009, str. 194). K 

temu dodaja, da »dogodki v historiografiji niso gradivo za oblikovanje pripovedi, temveč se, 

po predhodnem postopku selekcije, ki določi, kateri med njimi bodo sploh postali historični 

fakti, šele konstituirajo s specifično narativno/fabulativno strukturo, s katero jih opišemo.« 
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(Bavec, 2009, str. 195). Ugotavlja, da »tako literatura kot zgodovina sta vpeti v mrežo 

intertekstualnosti, pogojeni s predhodnimi besedili« (Bavec, 2009, str. 198) ter hkrati, da 

»Pogoste motivno-tematske značilnosti historiografske metafikcije so problematiziranje 

predpostavke o realistično-dokumentarnem prikazovanju resničnosti; vzporejanje 

historiografije z ustvarjanjem literature, fikcije; spajanje fiktivnih zgodb z 'neresničnimi', tj. 

spoznavno nezanesljivimi zgodovinskimi pripovedmi; neločljivo prepletanje sveta 

zgodovinske javnosti z zasebnim, osebnim, biografskim diskurzom; proces osmišljanja 

dogodkov, proizvajanja faktov in konstruiranja resnice, ustvarjanja zgodb, fabul iz 

kronikalnega niza, sekvence dogodkov; zlitje, prepletanje historičnih faktov, resničnosti s 

fikcijo, kar je sicer specifika historičnega romana od oblikovanja njegovega žanrskega modela 

dalje in lastna tudi epom, vendar je v postmodernistični metafikciji na novo utemeljena z 

zavestjo o izničenju hierarhične razplastenosti med literaturo in resničnostjo/zgodovino« 

(Bavec, 2009 str. 201).  

V povezavi z zgodovinskim romanom se oblikuje nova vrsta pripovedi, ki prav tako črpa iz 

realnih dogodkov in dejstev – dokumentarni roman. »Verjetno ni naključje, da so 

dokumentarne pripovedi vzniknile prav v 60. letih, v desetletju, ki se pogosto označuje kot 

začetek postmodernizma kot specifične literarne (umetnostne) smeri.« (Flis, 2007, str. 154). 

Po mnenju Mas'uda Zavarzadeha so »dokumentarne pripovedi v takšni povezavi s fizičnim 

svetom, kakršno običajno odkrivamo v nefikcijskih pripovedih, istočasno pa uporabljajo 

domišljijo tako, kot to počne fikcijski roman.« (Flis, 2007, str. 153).  »Zavarzadeh /…/ 

zagovarja stališče, da se dejstva in fikcija v vsakdanjem življenju neizbežno prepletajo, 

nefikcijski roman pa posledično zgolj beleži takšno družbeno stanje. Zavarzadeh si idealen 

nefikcijski roman predstavlja kot uravnotežen splet dejstev in fikcije in pri tem razloži, kako 

lahko 'pomanjkanje kompozicijskega ravnovesja nefikcijski roman hitro spremeni v 

neuspešen zgodovinski roman, v nedomiselno fikcijo, navadno reportažo ali pa v kakšno 

drugo vrsto eno-referenčne pripovedi'.« (Flis, 2007, str. 158). »Dokumentarni romani 

pravzaprav zavzemajo mesto oziroma se pomikajo med realističnim/zgodovinskim romanom 

na eni strani ter novinarsko reportažo na drugi.« (Flis, 2007, str. 158). »Nefikcijski roman se 

tako po svoji formi kot po vsebinski plati približa historiografski metafikciji /…/. 

Historiografska metafikcija je avtorefleksivna, obenem pa vključuje tudi zgodovinske 

dogodke ter like, bodisi iz pretekle ali polpretekle zgodovine. Srž historiografske metafikcije 

je v napetosti, ki se ustvarja med metafikcijo ter faktičnostjo.« (Flis, 2007, str. 160). »Avtorji 
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se lahko poigravajo z dejstvi, zgodovina postane le snovno gradivo, provizoričen konstrukt, 

zapisi zgodovinskih 'dejstev' pa postanejo diskurzivni skupki znakov, oziroma selektivno 

poročilo o tem, kaj se je resnično zgodilo.« (Flis, 2007, str. 160). 

4.2  Ljubezenski roman  

Pregljeva navaja, da se ljubezensko pripovedništvo na slovenskem razmahne v 60. letih 19. 

stoletja s Pesjakovo, Pajkovo, Jurčičem, Levstikom …. Za te romane je značilna predvsem 

klišejskost, ki je tudi značilnost trivialne literature, mnogi postmodernistični romani pa se na 

to tradicijo naslanjajo še danes. »Ljubezenski roman ni najpogostejši žanr osemdesetih in 

devetdesetih, je pa (vsaj) tematsko pogosto prisoten v domačijskem, zgodovinskem in drugem 

pripovedništvu.« (Pregelj, 2007, str. 157). 

V Zavetju zgodbe Alojzija Zupan Sosič navaja, da je v ljubezenskih romanih 20. stoletja 

ljubezenska tema običajno prepletena še z drugimi tematikami, torej gre tu spet za žanrski 

sinkretizem. Od časov grške in rimske književnosti tovrstne romane najlažje opredeljujemo 

kot sentimentalno književnost. Kljub temu, da ima splošna veljava ljubezenskega čustva 

pozitivno oznako, se velikokrat tragično razplete, prepojena je s hrepenenjem, tesnobo, 

romantiko. Po tradiciji je že prvo srečanje ljubimcev usodno, zaznamovano z odtujitvijo, ki 

povzroča hrepenenje. V 20. stoletju začnejo v romane vdirati elementi erotike, komika pa 

spodbija tragiko, ki je bila značilna za romane prejšnjih stoletij.  V romanih, ki jih bom v 

jedrnem delu diplomske naloge obravnavala, ljubezen ni osrednja tema, se pa v njih vztrajno 

prepletajo elementi ljubezenskega in erotičnega žanra (Zupan Sosič, 2003).  

4.3  Detektivski roman 

Za prve slovenske detektivke, nastale pred letom 1850, je značilno, da do razrešitve problema 

ne pride s pomočjo logičnega razmišljanja, ampak z božjo pomočjo (transcendence) – teh 

torej ne moremo opredeliti za prave detektivske romane. Pri detektivskem in kriminalnem 

romanu gre predvsem za to, da na podlagi indicev, logičnih sklepanj in srečnih preobratov 

detektiv, ki je običajno tudi protagonist, pride do rešitve uganke, umora (Pregelj, 2007). 

»Roman je torej osredotočen na detektivsko raziskovanje in razrešitev zločina, to pa izpelje 

skozi za detektivko obveznih šest glavnih faz: predstavitev detektiva, zločin in indici, 

preiskava, naznanitev rešitve, razlaga rešitve, razplet.« (Pregelj, 2007, str. 40). »Vendar pa je 
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za medbesedilne navezave na detektivko v literaturi postmodernizma značilno, da v grobem 

organizacijsko shemo in elemente detektivke ohranjajo, jo pa v skladu s svojo poetiko prav v 

bistvenih elementih zelo korigirajo.« (Pregelj, 2007, str. 39). 

Na splošno žanr detektivke velja za trivialni žanr,  le da v 90. letih lahko slovensko 

kriminalko delimo na klasično in sodobno. (Zupan Sosič, 2003). Pri klasični gre za iskanje 

ključev za razrešitev uganke (kot smo že prej opredelili trivialno verzijo detektivke), medtem 

ko se sodobna  ukvarja ne le z vprašanjem »kdo je zločinec«, ampak tudi »kaj je kriminalka«. 

Ločevanje med trivialno nastavljeno ter višje usmerjeno literaturo postane hvala temu bolj 

definirano. To pripelje do tega, da je v sodobno kriminalko vključenih več medbesedilnih 

elementov (kar je postmodernistično) in ne le zločin ter njegov razplet, čeprav ta ostaja še 

vedno vodilo poteka celotne zgodbe, ki je sedaj prepletena še s humorjem in ironijo. V 

sodobno kriminalko vdirajo še drugi žanri, kot so zgodovinski ter ljubezenski, vendar 

oblikovno še vedno ostaja zavezana kriminalki, saj vključuje elemente suspenza, torej 

negotovosti in napetosti.  Žanrski sinkretizem je v to literarno zvrst vnesel novo podobo. »Za 

njeno žanrsko identiteto namreč ni tako pomembna ustaljena struktura vseh pripovednih 

elementov, ampak pripovedni način njene ubeseditve« (Zupan Sosič, 2003, str. 112). Po 

Zupan Sosičevi govorimo o razkrinkovalni pripovedi.   
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5 UMBERTO ECO – IME ROŽE 

V tem razdelku se bom ukvarjala z literarno uspešnico Umberta Eca iz leta 1980, romanom 

Ime rože. V njem bom, na podoben način kot pri prejšnjem romanu, poiskala različne žanre, 

ki se v njem pojavljajo ter jih podprla s citati iz knjige, ter nadalje analizirala slogovne 

značilnosti glede na žanr ter hkrati duhovnozgodovinsko označila roman. Najprej pa bom 

predstavila romaneskni okvir. 

5.1  Romaneskni okvir 

»Ime rože se je rodilo, ko me je zadela podoba umorjenega meniha v knjižnici. Ker sem v 

»Postile k Imenu rože« zapisal, 'da sem hotel zastrupiti meniha', so ta izzivalni obrazec vzeli 

dobesedno. Spodbudil je vrsto vprašanj o tem, zakaj bi hotel zagrešiti ta zločin. Toda jaz 

nisem hotel zastrupiti meniha (in res nisem zastrupil nobenega): prevzela me je podoba 

meniha, ki se je zastrupil, medtem ko je bral knjigo v knjižnici.« (Eco, 2005, str. 303, 304). 

Ime rože je torej zgodba o tem, kako se menihi z branjem prepovedane in strogo varovane 

druge knjige Aristotelove Poetike v prepovedanem kraju,  knjižnici – labirintu, zastrupljajo s 

tem, ko obračajo strani knjige, prepojene s smrtonosnim strupom in si pri tem obližejo prste. 

Dogajanje je postavljeno v leto 1327, v odmaknjen benediktinski samostan na severu Italije, 

kamor prispeta frančiškanski pater Viljem iz Baskervilla ter njegov varovanec Adson iz 

Melka, zaradi napovedanega srečanja med patri frančiškani ter papeževimi delegati, kjer naj 

bi se razpravljalo o tem, ali naj bo cerkev revna ali bogata. Dogajanje se zaplete že pred 

prihodom Viljema, detektiva, na kraj zločina, saj imamo že prvo smrtno žrtev, v tednu dni se 

na območju opatije zvrsti dodatnih šest umorov, vključno s samomorom storilca. 

5.2  Preplet žanrov 

V Ecovem romanu se nahaja tolikšna žanrska pestrost, da bi ga najbolje označila besedna 

zveza 'stroj za interpretacije', kot ga je poimenoval pisatelj sam. »To, da ima delo strukturo 

detektivskega romana, je seveda vidno že na prvi pogled …« (Virk, 2008, str. 136). »Vendar 

je avtor sam dodal, da gre tudi za zgodovinski roman, kar je spet več kot očitno, saj je Eco 

spretno izrabil svoje odlično poznavanje srednjega veka in njegove kulture ter s precejšnjo 

verodostojnostjo v romanu rekonstruiral konkretni zgodovinski svet, v katerega je postavljeno 

dogajanje.« (Virk, 2008, str. 136). »Obenem je tema meniha, ki ga je treba zastrupiti v 
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odmaknjenem srednjeveškem samostanu, nakazovala še nek drug žanr: tako imenovani gotski 

oziroma grozljivi roman .« (Virk, 2008, str. 136). »Spet drugi so opozarjali na teološke in 

filozofske debate, ki v romanu gotovo igrajo pomembno vlogo, in zato govorili o filozofskem 

romanu.« (Virk, 2008, str. 136). »Sklicevanje na Apokalipso in zgledovanje po njej v zunanji 

strukturi romana je mnoge napeljalo na sodbo, da gre za alegorični roman.« (Virk, 2008, str. 

136). »Če ne prej, je ob filmski različici marsikomu postalo jasno, da gre tudi za ljubezenski 

roman« (Virk, 2008, str. 136, 137), čeprav smo v knjigi priča veliko bolj globokemu 

razmišljanju o ljubezni, tako med brati patri, kot o božji ljubezni in nazadnje tudi o erotični 

ljubezni med moškim in žensko, kjer gre spet za dva tipa ljubezni – ljubezen kot plačilo za 

hrano in čisto mladostniško ljubezen, ki je v teoloških knjigah pojmovana kot bolezen duše in 

telesa, pa tudi ljubezen do resnice. »In končno je avtor sam na nekem mestu priznal, da je 

roman tudi satira na sodobno politično življenje, kar je imelo za posledico, da so mnogi Ime 

rože brali kot roman à clef (roman s ključem).« (Virk, 2008, str.137).  

V nadaljevanju bom torej podrobneje analizirala navezave na vse zgoraj navedene žanre ter 

jih podkrepila s citati iz romana. 

5.2.1  Detektivski žanr 

»Klasična detektivka zahteva štiri glavne vloge: žrtev, zločinca, detektiva in tiste, ki jih zločin 

ogroža, a ga niso sposobni rešiti.« (Pregelj, 2007, str. 42), prav tej shemi sledi tudi naš roman, 

kjer so žrtve menihi, detektiv Viljem iz Baskervilla, s pomočnikom Adsonom, zločin ogroža 

vse živeče v opatiji, za zločinca pa se izkaže Jorge, slepi menih, samooklicani varuh 

knjižnice, njenega intelektualnega premoženja, ter hkrati tudi varuh cerkvene avtoritete in 

morale, saj »Jaz nisem nikogar ubil. Vsak od njih je padel po svoji usodi, zaradi svojih 

grehov. Jaz sem bil le orodje. Moja dolžnost je bila, da varujem knjižnico« (Eco, 1999, str. 

513) in hkrati »'Zakaj si se prav te knjige tako bal?' - 'Ker je Filozofova. Vsaka knjiga tistega 

človeka je porušila del modrosti, ki jo je krščanstvo zgradilo v stoletjih. Očetje so povedali 

vse, kar je treba vedeti o moči Besede, pa je bilo dovolj, da je Boetij komentiral Filozofa, in 

že se je božanski misterij Besede spremenil v človeško parodijo kategorij in silogizmov.'« 

(Eco, 1999, str. 515), torej tu gre za nekaj več, kot le branje prepovedane knjige, gre za 

skrivanje in prikrivanje posvetnega čtiva v bran avtoritete in moči cerkvenih oblastnikov, ki z 

nadvlado nad neukimi podložniki ohranja svoj positio regnantes.  
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»Če je Ime rože kriminalka oziroma – ustrezneje - detektivka, potem je seveda jasno, da je v 

vlogi detektiva Viljem. V to vlogo ga celo »uradno« postavi opat, ki mu zaupa raziskavo 

zločina, povsem očitno pa je, da ga vanjo potiska tudi osebno nagnjenje.« (Virk, 2008, str. 

140), torej protagonist zgodbe je Viljem iz Baskervilla, ki s svojim varovancem, novicem 

Adsonom, preučuje indice (»Ondan sem si ogledal Venancijeve dlani, ko so truplo očistili 

krvi, in sem opazil podrobnost, ki ji takrat nisem pripisoval posebnega pomena. Blazinici 

dveh prstov na Venancijevi desni roki sta bili temni, kot da jih je pobarvala nekakšna črna 

snov. Natančno taki, vidiš? Kot sta ti dve blazinici Berengarjevih prstov. Tu imamo nekaj 

sledov celo na tretjem prstu. Takrat sem si mislil, da se je Venancij pač dotikal črnil v 

skriptoriju …« (Eco, 1999, str. 287)), logično sklepa – torej uporablja moderne metode (»Vsi 

tisti in samo tisti, ki imajo črne prste, so se gotovo dotikali določene snovi. Venancij in 

Berengar in tako naprej.« (Eco, 1999, str. 288), »Jezik je črn! – Nekaj je zgrabil s prsti in 

potlej tisto použil.« (Eco, 1999, str. 289), »Zakaj ste hoteli izvedeti, kdo zna grško? – Zato, 

ker vsi tisti, ki umirajo s črnimi prsti, znajo grško. Torej ni napak pričakovati naslednjega 

mrliča med tistimi, ki znajo grško. Z mano vred. Ti nisi v nevarnosti.« (Eco, 1999, str. 453, 

454)), dvomi (»Včasih je prav dvomiti.« (Eco, 1999, str. 147)), domneva (»Nikogar ne 

sumim. Poskušam razumeti, kaj se je zgodilo. Kakorkoli že praviš, da se je to zgodilo pred 

nekaj leti, in nenavadno je, da bi bil nekdo ukradel strup zato, da bi ga uporabil šele toliko 

pozneje. To bi bil znak zle volje, ki je dolgo v senci premlevala svoje morilske nakane« (Eco, 

1999, str. 292), postavlja hipoteze (Adson: »Prva hipoteza: opat je vse že sam vedel in je 

mislil, da vi ne boste odkrili nič. Preiskavo vam je zaupal prej, ko je umrl Adelm, pozneje pa 

je sprevidel, da sega zgodba veliko globje in da na nekakšen način zadeva tudi njega in zato 

noče, da bi vi spravili na dan vso zadevo. Druga hipoteza, opat ni nikdar nič sumil (kaj naj bi 

sumil, ne vem, ker ne vem, na kaj mislite). Kakorkoli že, mislil je, da je vselej prepir med … 

med sodomitskimi menihi.« (Eco, 1999, str. 490)) in išče resnico (»Stari (Jorge – op. avtorja 

Š. S.) ve več, kot pove. Naj ima svoje prste v tej zadevi ali ne, on ve in opominja, da opatija 

ne bo imela miru, dokler bodo radovedni menihi segali po prepovedani knjižnici.« (Eco, 

1999, str. 436). »Viljem sicer odkrije resnico, a kot detektiv je poražen, saj se zaveda, da 

resnice ni odkril s pravilno dedukcijo, temveč z napačnim predvidevanjem in pravzaprav le po 

naključju.« (Pregelj, 2007, str. 45), torej Viljem odkrije morilca, vendar je vodílo h končni 

rešitvi domneva, da se umori dogajajo po ključu Apokalipse (»Če je tako, moramo vse znova 

premisliti, morilec ni udaril nepremišljeno, ravnal se je po načrtu … Pa si je sploh mogoče 
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predstavljati tako zèl um, da ubija samo takrat, ko lahko to počne po navodilih iz 

Apokalipse?« (Eco, 1999, str. 399)) in poraz s tega stališča si tudi na koncu, ob pogledu na 

dogorevajočo knjižnico, prizna (»Nobene spletke ni bilo … in odkril sem jo (resnico, op. 

avtorja Š. S.) po pomoti.« (Eco, 1999, str. 534), »Nikdar nisem podvomil o resnici znakov, 

Adson, edina opora so, ki jo ima človek na voljo, da se orientira v svetu. Nečesa pa vendar 

nisem razumel, namreč odnosa med znaki. K Jorgeju sem prišel s pomočjo apokaliptične 

sheme, ki je na videz povezovala vse zločine, a je bila naključna. K Jorgeju sem prišel, iščoč 

storilca vseh zločinov, pa sva odkrila, da je imel vsak zločin navsezadnje drugega storilca ali 

pa nobenega. K Jorgeju sem prišel, sledeč načrtu sprevrženega in preudarnega uma, pa ni bilo 

nikakršnega načrta, sam Jorge se je izgubil v svojem prvotnem načrtu in po tistem se je začela 

veriga vzrokov in postranskih vzrokov, ki so bili drug z drugim protislovni, ki so delovali 

sami zase, ustvarjali odnose, ki niso ubogali nikakršnega načrta. Kje je moja modrost? Vedel 

sem se kot trmoglavec, iskal sem privid reda, ko bi moral dobro vedeti, da v univerzumu ni 

reda.« (Eco, 1999, str. 534, 535)).  

»Opis Viljema v veliki meri ustreza opisu Sherlocka Holmesa; bistroumna detekcija na 

začetku romana glede opatovega konja je natančen posnetek Holmesovega ravnanja; ravno 

tako njegov napuh, ko Adson nekoč pozneje podvomi v njegovo detekcijo. /…/ Ime 

Holmesovega pomočnika dr. Watsona (glede izgovorjave) ne spominja po naključju na 

Adsona. /…/ Eco ne ustvari »novega« detektiva, ampak »citira« že obstoječi literarni lik; tega 

bralcu sicer ne pove naravnost, vendar mu da vrsto namigov, ki omogočajo zanesljivo 

prepoznanje in svojevrsten užitek ob tem prepoznanju.« (Virk, 2008, str. 140). 

Ecov roman Ime rože torej sledi zgradbi klasične detektivke, kjer imamo zločin, žrtve in 

detektiva (s pomočnikom), ki domneva, preučuje indice, postavlja hipoteze, ter na koncu 

pride do rešitve uganke, čeprav ne po zastavljeni domnevi, ampak naključno. S tega stališča je 

njegovo detektivsko delo poraženo, kljub uspešnemu odkritju zločinca, kar se v romanu tudi 

izraža s koncem, kjer namesto povrnitve reda v opatijo, postane ta žrtev požara, kjer je 

uničeno vse, kar so menihi do takrat skrbno varovali, tako materialno, kot intelektualno 

bogastvo. 
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5.2.2  Zgodovinski žanr 

V uvodu romana, v delu, ko avtor bralca pripravlja na to, česar bo kasneje deležen, smo priča 

najdbi knjige »16. avgusta 1968 mi je prišla v roke knjiga, ki jo je napisal neki opat Vallet 

/…/ dovolj skromno opremljena z zgodovinskimi pojasnili« (Eco, 1999, str. 7), torej roman, 

ki je pred bralcem, je nastal po dokumentaciji, ki je podprta z zgodovinskimi dejstvi, datumi, 

osebami. Tu gre seveda za historiografsko metafikcijo, kot bi avtor sam dejal »V 

zgodovinskem romanu, nasprotno, ni nujno, da stopijo na prizorišče osebe, ki se jih da 

prepoznati v okvirih običajne enciklopedije. /…/ Namen tega, kar počno osebe je, da bi bralci 

bolje razumeli zgodovino, tisto, kar se je dejansko zgodilo. Dogodki in osebe so izmišljene, 

vendar nam navzlic temu govorijo o Italiji iz tega obdobja stvari, ki nam jih zgodovinske 

knjige niso nikoli povedale s tolikšno jasnostjo.« (Eco, 1986, str. 59). Dogajanje v romanu je 

postavljeno v srednjeveško Italijo, november leta 1327, obdobje, ko sedež papeža ni v Rimu, 

temveč je preseljen v Avignon (1309 – 1377). V Italiji se na račun odsotnosti papeža in s tem 

rahljanja cerkvene avtoritete začneta bohotiti obrt in trgovina, združujejo se cehi, obrtniki 

bogatijo in s tem pridobivajo na veljavi, vzkali humanizem, s tem se začne zanimanje za 

znanost in umetnost širiti tudi na posvetno sfero, kar ogroža interese in oblast cerkve.  

V opatiji se pripravljajo na prihod menihov frančiškanov ter papeževe delegacije z 

inkvizitorjem Bernardom Guijem za razpravo o tem, ali naj bo cerkev revna ali bogata, kjer 

vsaka stran zagovarja svojo tezo, vsaka stran podpira svojo resnico, kjer je na eni strani 

resnica vere, na drugi pa oblasti. Cesar podpira revne frančiškane, papeški odposlanci, iz vrst 

benediktincev in dominikancev, pa se, v boju za oblast, tesno oklepajo cerkvene bogatije. 

»Toda vprašanje ni, ali je bil Kristus siromašen, temveč, ali mora biti siromašna cerkev. In 

uboštvo ne pomeni toliko biti ali ne biti lastnik te ali one palače, marveč obdržati ali prepustiti 

drugim pravico do razsojanja o zemeljskih rečeh.« (Eco, 1999, str. 378), »Zato je torej cesarju 

toliko do minoritskih naukov o uboštvu. – Seveda, minoritski nauki koristijo cesarju v 

njegovem boju proti papežu.« (Eco, 1999, str. 378).  

Prav zaradi vznika humanizma in s tem znanosti, ki se je razširila iz skrbno varovanih svetih 

prostorov med širše ljudstvo, je strah Jorgeja, kot varuha knjižnice, na nek način upravičen 

»Ta knjiga bi opravičevala misel, da govorica preprostih nosi v sebi kakšno modrost. To je 

bilo treba preprečiti in to sem storil.« (Eco, 1999, str. 521), kot tudi ohranjanje cerkvene 

oblasti in avtoritete s pomočjo ustrahovanja neukih množic »Smeh prostaka za nekaj 
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trenutkov prežene strah. Zakon pa se uveljavlja prav s strahom, katerega pravo ime je strah 

božji. In v tej knjigi bi se lahko ukresala Luciferjeva iskra, od katere bi ves svet zagorel v 

novem požaru: smeh bi postal nova umetnost, celo Prometeju neznana, s pomočjo katere 

izničiš strah. Prostaku, ki se smeji, v tistem trenutku ni mar smrti ... toda potem, ko se neha 

njegova svoboda, mu liturgija znova zaukaže, po božjem načrtu, strah pred smrtjo. In iz te 

knjige bi se moglo roditi novo in uničujoče hotenje po uničenju smrti s pomočjo osvoboditve 

od strahu.« (Eco, 1999, str. 517). 

5.2.3  Ljubezenski žanr 

Roman Ime rože bi lahko opredelili tudi kot ljubezenski roman. V romanu zasledimo več 

tipov ljubezni, od ljubezni med učiteljem in učencem, kot očetom in sinom, bratski ljubezni 

med fratri sobrati, ljubezni do Boga oz. božji ljubezni ter nenazadnje smo priča tudi erotični 

ljubezni med moškim in žensko, kjer lahko razlikujemo ljubezen v zameno za hrano in 

mladostniško zaljubljenost, rojeno ob prvi spolni izkušnji, kot tudi istospolni privlačnosti med 

Berengarjem in Adelmom, kjer Adelm zaradi sramu, samoobsojanja in pokore stori samomor. 

Viljem je Adsonov mentor, učitelj, vzor, med njima se vsekakor splete navezanost v smislu 

»in mladosti je lastno, da se naveže na starejšega in modrejšega moža ne le zaradi čara 

njegove besede in ostrine njegovega razuma, marveč tudi zaradi površne podobe njegovega 

telesa, ki je mladosti nadvse draga, kakor se zgodi s podobo očeta, čigar gibov se mladost uči, 

/…/, - ne da bi senca pregrešnosti umazala to (morda edino čisto) telesno ljubezen.« (Eco, 

1999, str. 21). S sprejetjem svete zaobljube se menihi odpovejo ljubezenski zvezi z žensko in 

se s tem zaobljubijo Bogu, torej sprejmejo božjo ljubezen in v imenu te ljubezni so 

pripravljeni storiti marsikaj (»Te može (krepostne može, op. avtorja Š. S.) vodi tako goreča 

želja po izpričevanju resnice, da se iz ljubezni do Boga ne obotavljajo pridati zlu vseh 

zapeljivih čarov, v katere se odeva, da bi ljudem bolje pokazali načine, kako se jih polašča 

zlodej.« (Eco, 1999, str. 96), »Peli smo besede iz Gospodove knjige in zazdelo se mi je, da je 

žar sonca  v vsej svoji bleščavi vdrl v svetišče ravno takrat, ko smo pričevali o besedi, ki je 

razsvetlila ljudstva« (Eco, 1999, str. 119)), poleg tega se med sobrati, ki jim je skupna 

ljubezen do Boga, splete tudi bratska ljubezen (frater Ubertin o ljubezni: »Zapomni si, ne 

govorim ti le o slabi ljubezni, ki se ji morajo vsi ogibati, in z velikim strahom, tudi o dobri 

ljubezni, o ljubezni med Bogom in človekom, med bližnjimi. Dostikrat se zgodi, da se dva ali 

trije, možje ali ženske, ljubijo dokaj prisrčno in gojijo drug do drugega nadvse močna čustva, 
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želijo vedno živeti blizu, in kar eden želi, drugi hoče.« (Eco, 1999, str. 255), na drugi strani pa 

gojijo menihi kot verniki tudi ljubezen do Marije Device (»Spoznati moraš ljubezen brez 

madeža. Poglej njo, kako se je v nji povzdignila ženskost. Zato o njej lahko rečeš, da je lepa, 

kot ljubljena iz Visoke pesmi. /…/ toda moraš se naučiti razločevati ogenj nadnaravne 

ljubezni od užitka čutov. To je težko tudi svetnikom.« (Eco, 1999, str. 254). Prav zaobljuba 

Bogu pa je mnogokrat z vidika strasti čutov past za tiste, ki so šibkejši (»Meniške zaobljube 

nas strogo ločujejo od tiste kaluže grehot, ženskega telesa, a dostikrat nas privedejo v bližino 

drugačnih zablod.« (Eco, 1999, str. 154)).  

Adelm, prva smrtna žrtev v opatiji, za katerega smrt izvemo ob prihodu Viljema na ta kraj, 

mlad iluminator, stori samomor zaradi preganjanja Berengarja, čemur so bili priča mnogi 

menihi na opatiji, »Kot so vedeli že mnogi menihi, je Berengar gorel v nori strasti do Adelma, 

v isti zli strasti, zaradi katere je božja jeza udarila Sodomo in Gomoro.« (Eco, 1999, str. 154), 

»Med menihi so torej že dalj časa krožile govorice o nežnih pogledih, ki jih je Berengar metal 

Adelmu /…/ toda Adelm je bil do dna duše zaljubljen le v svoje delo, /…/, zato se je le malo 

menil za Berengarjevo strast.« (Eco, 1999, str. 155).  

Ljubezen med moškim in žensko, erotična ljubezen je grešna, umazana, vendar je s strani 

dolcinovcev, zagovornikov fratra Dolcina, preganjanih s strani inkvizicije kot heretiki, 

sprejemljiva in v tej veji tudi redno prakticirana,  »'Bogomilka je kurba, ki jo porivaš ponoči s 

svojim heretičnim klincem, svinja' je zakričal kuhar.« (Eco, 1999, str. 137, 138). Edini 

erotični prizor, ki smo mu priča v romanu se zgodi, ko Adson po prvem prihodu iz knjižnice 

ponoči naleti v kuhinji na dekle, ki je prišlo v opatijo po hrano v zameno za spolne usluge 

kletarju Remigiju, dolcinovcu. Adson bližnje srečanje z njo opisuje z alegorijami na Visoko 

pesem, torej njeno lepoto enači z lepoto Marije Device (kot jo Ubertin označi nekaj poglavij 

pred tem) »Naenkrat se mi je deklica zazdela kot črna, a lepa devica, o kateri govori Pesem.« 

(Eco, 1999, str. 270), »'Kako si lepa, ljubljena moja, kako si lepa' mi je ušel z ustnic šepet, 

'tvoji lasje so kakor črede ovac, ki prihajajo iz galaadske gore, tvoje usne so kot škrlaten trak, 

tvoja lica so kakor granatna jabolka, tvoj vrat je kakor Davidov stolp, na katerem vidi tisoč 

ščitov.« (Eco, 1999, str. 270, 271), »In ne da bi hotel sem se znašel ob njenem telesu in 

zaznaval njegovo toploto in trpki vonj neznanih maž. Zavedel sem se: sin, ko pride blazna 

ljubezen, ne more mož storiti ničesar! In razumel sem, da ne morem, pa naj je to, kar občutim, 

hudičeva spletka ali nebeški dar, storiti ničesar, da bi se zoperstavil sili, ki me je gnala.« (Eco, 
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1999, str. 271), besede strasti se v združenju med Adsonom in deklico raztirajo od besed iz 

Visoke pesmi, torej visok pesniški jezik, preko strastnih besed telesnega značaja (»In ona me 

je poljubljala s poljubi svojih ust in njena ljubezen je bila slajša od vina in prelestne so bile 

njene dišave in lep je bil je bil njen vrat med biseri in njena lica med uhani, kako si lepa, moja 

ljubljena, kako si lepa, tvoje oči so kot golobi (sem govoril) in daj mi videti svoj obraz, daj mi 

slišati svoj glas, zakaj tvoj glas je sladek in tvoje obličje je ljubko, ožarila si mi srce, sestra 

moja, očaral me je en sam pogled tvojih oči, ena sama ogrlica s tvojega vratu, strd kaplja s 

tvojih ustnic, med in mleko je pod tvojim jezikom, vonj tvojega diha je kot jabolko« (Eco, 

1999, str. 272)), do občutkov krivde, strahu pred posledicami »kdo je bila, ki se je dvigala 

kakor zarja, lepa kakor luna, čista kakor sonce, strašna kakor vojska v zastavah?« (Eco, 1999, 

str. 272).  

Adsonova zaljubljenost je zaljubljenost najstnika, vendar je zaradi meniške zaobljube 

prepovedana, njegova strast ali bolje rečeno želja po ljubezni, je vidna v razmišljanjih o 

dogodku, o dekletu, kjer je jasno izraženo, da nemožnost zaljubljenosti prihaja od zunaj in ne 

iz njegove lastne volje, da se v njem odvija notranji boj med razumom in čustvi (»Mislil sem 

na deklico. Moje meso je bilo pozabilo užitek, silen, pregrešen in minljiv (nizkotna stvar), ki 

mi ga je bila dala združitev z njo, toda moja duša ni bila pozabila njenega obličja in ni hotela 

verjeti, da je ta spomin sprevržen, marveč je trepetala, kot bi v tistem obličju odsevala vse 

sladkosti stvarstva.« (Eco, 1999, str. 305), »mislim, da človeško čustvo, ki me je burilo, ni 

bilo slabo po sebi, marveč spričo mojega stanu.« (Eco, 1999, str. 307), poleg tega pa 

nevednost na tem področju in obilica literarnega gradiva, ki mu je bilo med drugim nočnim 

obiskom knjižnice na voljo, ga privedejo do tega, da verjame, da je zbolel in v knjigi 

Avicenna iskal zdravilo za svojo bolezen, saj je na sebi prepoznal vse opisane simptome (»In 

joj, Avicenna je kot zdravilo predlagal, naj se zaljubljenca združita v zakonu, pa bo bolezen 

ozdravljena« (Eco, 1999, str. 354) in takoj naprej »Prav res je, da je bil nevernik, naj si je bil 

tudi moder, saj ni pomislil na položaj benediktinskega novica, ki je potemtakem obsojen, da 

ne bo nikdar ozdravel – ali bolje, ki se je bil zaobljubil, po svoji volji ali po previdni izbiri 

svojih staršev, da ne bo nikdar zbolel.« (Eco, 1999, str. 354)). Ko se o svoji prigodi pogovori 

– izpove svojemu mentorju Viljemu, ga ta potolaži z besedami »Hočem reči Adson, da seveda 

tega ne smeš več storiti, vendar le ni tako grozno, da si podlegel skušnjavi.« (Eco, 1999, str. 

278), »In na drugi strani, da ni takšno zlo, če menih vsaj enkrat v življenju izkusi meseno 

strast, ker bo zaradi tega mogel biti nekega dne razumevajoč in prizanesljiv z grešniki, jim 
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svetovati in jih tolažiti« (Eco, 1999, str. 278), prav tu se pokaže Viljemova moderna miselnost 

detektiva, kjer so vse izkušnje dobrodošle in vse lahko posamezniku koristijo kasneje v 

življenju za odkrivanje resnice. In na tem mestu izvemo tudi mnenje samega Viljema o 

ženskem spolu (»In ne morem si kaj, da ne bi ugotovil, da ji je On podelil mnogo prednosti in 

razlogov za ugajanje, od katerih so najmanj trije zelo močni. Moža je namreč ustvaril v tem 

nizkotnem svetu in iz blata, žensko pa pozneje, v paradižu, in iz plemenite človeške materije. 

In ni je ustvaril iz Adamove noge ali drobovja, marveč iz rebra. Drugič, Gospod, ki more vse, 

bi se bil mogel na kak čudežni način naravnost utelesiti v kakem možu, a si je vendar izvolil 

prebivališče v trebuhu ženske, kar je znak, da le ni tako nečedna stvar. In ko se je prikazal po 

vstajenju, se je prikazal ženski. In nazadnje, v nebeški gloriji ne bo kraljeval noben mož, pač 

pa bo kraljica ženska, ki ni nikdar grešila. Če je torej Gospod namenil toliko pozornosti Evi in 

njenim hčeram, je mar čudno, da tudi mi občutimo privlačnost čarov in plemenitosti tistega 

spola?« (Eco, 1999, str. 278), ki je seveda kontradiktorno mnenju, ki ga ima o njem večina 

ostalih menihov »da je grenkejša od smrti ženska, ki je kot mreža, njeno srce je past, njene 

roke okovi.« (Eco, 1999, str. 278), kjer je Viljemova teorija spet podprta z znanjem in 

razgledanostjo tudi izven sfer krščanskega izročila.  

Priča smo tudi ljubezni do znanja ter knjig, ki bi se z rabo utegnile uničiti,  »Knjižnica je 

zakladnica znanja, toda to znanje lahko ohrani nedotaknjeno samo, če prepreči, da bi prišel do 

njega kdorkoli, če ga skriva celo pred menihi.« (Eco, 1999, str. 205), »Znanje ni denar, ki 

ostane fizično nedotaknjen tudi v najbolj sramotnih poslih. Znanje je prej kot prelepo 

oblačilo, ki se obrabi z nošnjo in razkazovanjem« (Eco, 1999, str. 205), »Ta kraj prepovedane 

modrosti branijo mnoge nadvse bistroumne iznajdbe. Znanje, uporabljeno za prikrivanje 

namesto za razsvetljevanje.« (Eco, 1999, str. 205), »kajti niso vse resnice za vsa ušesa, ne 

more vsak verni duh prepoznati vseh laži kot laži« (Eco, 1999, str. 49).  

V romanu zasledimo še eno obliko ljubezni, to je ljubezen do resnice, ki ji ostaja Viljem zvest 

do take mere, da ga v določenih trenutkih že preganja, predvsem pa se nam v romanu resnica 

kot taka kaže kot resnica posameznika in ne kot splošna resnica, ki bi univerzalno ustrezala 

vsakemu posamezniku: Viljem: »Red, ki si ga predstavlja naš um, je kot mreža, ali kot lestev, 

ki jo gradiš, da bi prišel do nečesa. A potlej moraš odvreči lestev, ker odkriješ, da je bila sicer 

koristna, vendar brez pomena /…/ Edine resnice, ki so koristne, so le orodja, ki jih je treba 

odvreči.« (Eco, 1999, str. 535), »Saj ga je gnala edina želja po resnici, obenem pa sum /…/ da 
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ni resnica, kar se mu kaže na prvi pogled.« (Eco, 1999, str. 20), »Te stvari vem, Ubertin, tudi 

jaz sem bil v skupinah mož, ki mislijo, da iščejo resnico z razžarjenim žezlom. Vedi tedaj, da 

žari resnica z drugačnim plamenom.« (Eco, 1999, str. 73), Adson, ob mučeniški smrti 

frančiškana Mihaela: »Osupnila me je samo tolikšna trdnost, zakaj še danes ne vem, ali v 

tistih možeh prevlada ponosna ljubezen do resnice, v katero verujejo in ki jih pelje v smrt, ali 

ponosna želja po smrti, ki jim narekuje, da objavljajo svojo resnico, naj bo katerakoli.« (Eco, 

1999, str. 263), inkvizicija, Bernard Gui sam sebe imenuje 'orodje resnice' »In da si /…/ kriv 

zločinov proti Bogu in ljudem, ki so se dogodili v tej opatiji, iz razlogov, ki mi še niso docela 

jasni, ki pa jih niti ne bo treba do dna raziskati; ko bo enkrat razločno zasijala resnica (to je 

cilj naših prizadevanj)« (Eco, 1999, str. 417), božja resnica »In Venancij je dejal, da so tudi 

psalmi dela poezije in uporabljajo metafore, in Jorge se je razjezil in odvrnil, da so psalmi 

delo božjega navdiha in uporabljajo metafore zato, da posredujejo resnico, medtem ko dela 

poganskih pesnikov uporabljajo metafore zato, da posredujejo laži, in za goli užitek« (Eco, 

1999, str. 127), kjer bi lahko to interpretirali tudi kot boj med zagovorniki utilitarne in 

estetske literature. Ob goreči opatiji si Viljem prizna svojo slabost »Jorge se je bal druge 

knjige Aristotela, ker je morda zares učila, kako skaziti obraz vsake resnice, da ne bi postali 

sužnji svojih utvar. Morda je naloga tistega, ki ljubi ljudi, da jih nauči smejati se resnici, da 

nauči resnico smejati se, zakaj edino ene resnice se je treba naučiti: osvoboditi se brezumne 

strasti do resnice.« (Eco, 1999, str. 534).  

5.2.4  Roman à clef (roman s ključem) 

Roman Ime rože lahko beremo tudi kot roman s ključem, kjer na veliko mestih opazimo 

avtorjev satirični pogled na politično situacijo v Italiji (»Ne bi hotel biti nepravičen ljudem te 

dežele, kjer živim nekaj let, toda zdi se mi značilno za kaj majhno krepost italijanskih ljudi, da 

se ogibljejo grehu iz strahu pred kakim malikom, četudi ga imenujejo z imenom svetnika. /…/ 

če hočeš ohraniti kak kraj čist, da nanj ne bodo scali, kot delajo Italijani, po pasje, moreš tja 

postaviti podobo svetega Antona z leseno palico in ta bo odgnala tiste, ki hočejo scati.« (Eco, 

1999, str. 136), »Pravim, da mnoge od teh herezij, ne glede na doktrine, ki jih zagovarjajo, 

najdejo privržence med preprostim ljudstvom, ker mu nudijo možnost drugačnega življenja« 

(Eco, 1999, str. 170), »Preprosto ljudstvo je meso za klavnico, uporabljajo ga takrat, ko je 

treba omajati nasprotno oblast, takrat pa, ko ni več uporabno, ga žrtvujejo.« (Eco, 1999, str. 

170), »Italija je dežela zarot, tu zastrupljajo papeže« (Eco, 1999, str. 481))  in svetu ter 
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splošno stanje kulture, izobraženosti sodobnega časa, stanje sodobne družbe (»Včasih so bili 

možje lepi in veliki (zdaj so otroci in pritlikavci) /…/ Mladost se noče ničesar naučiti, znanost 

je v razkroju, ves svet stoji na glavi, slepci vodijo druge slepce in skupaj strmoglavljajo v 

brezna, ptice zapuščajo gnezdo, preden znajo leteti /…/ Vse je krenilo s prave poti.« (Eco, 

1999, str. 21)), kot tudi druge modrosti v prikritem pomenu (»Moj mladi lakotni volk, ni 

rastlin, ki bi bile dobre le za hrano, ne pa za zdravljenje, če jih le jemlješ v pravih količinah. 

Samo pretirano uživanje stori, da postanejo vzrok bolezni.« (Eco, 1999, str. 81)).  

Nazorno, na primeru religije, prikaže realne vzroke, zakaj se posamezniki odločajo postati 

pripadniki te ali one sekte, stranke (»Predstavljaj si, da si reformator nravi in da zbereš nekaj 

tovarišev na vrhu kake gore in da tam živite v uboštvu. In čez nekaj časa vidiš, da te imajo za 

preroka ali za novega apostola in da ti sledijo. Prihajajo res zaradi tebe ali zaradi tistega, kar 

govoriš? – Ne vem, upam. Zakaj bi sicer prihajali? -  Ker so od svojih očetov slišali zgodbe o 

drugih reformatorjih in legende o bolj ali manj popolnih bratovščinah in mislijo, da je ta tista 

in tista ta. – Tako vsako gibanje podeduje sinove drugih. – Seveda, saj se mu pridružijo 

zvečine preprosti ljudje, ki niso izvedeni v doktrinarnih finesah« (Eco, 1999, str. 220)), hkrati 

pa tudi možnost oblastnikov, da prirejajo zakone v svoj prid (»Ali zato rimska cerkev 

obtožuje herezije svoje nasprotnike? – Zato, in zato razglasi za pravoverno tisto herezijo, ki jo 

lahko spravi pod svoj nadzor ali pa jo mora sprejeti, ker je postala premočna in je ne bi bilo 

dobro imeti za sovražnico. /…/ In to velja tudi za laično gospodo.« (Eco, 1999, str. 225), »In 

prav to je zlo, ki ga dela herezija krščanskemu svetu, namreč da zatemnjuje misli in sili vse, 

da postajajo inkvizitorji v svojo osebno korist.« (Eco, 1999, str. 63). 

5.2.5  Ostali žanri, ki se pojavljajo v romanu 

Literarni teoretiki so v romanu prepoznali še filozofski žanr, in sicer zaradi mnogih 

filozofsko teoloških debat, ki v romanu potekajo, ne nazadnje tudi zaradi sklicevanja na 

mnoga filozofska dela, ki se nahajajo v knjižnici ali so del širokega bralnega poznavanja 

protagonista, Viljema. Že takoj ob prihodu na opatijo, ko pokaže Viljem svoje detektivsko 

poznavanje vsem prisotnim, pokaže tudi poznavanje Platonovih idej »Take so bile ideje, ki 

sem jih prej uporabil, da bi si narisal konja, ki ga še nisem videl, čisti znaki, kot so bili sledovi 

v snegu znaki ideje konja in znaki znakov se uporabljajo samo takrat, ko nas stvari motijo.« 

(Eco, 1999, str. 39). 
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Ime rože lahko beremo tudi kot alegorični roman. Ko Viljem preučuje umore, sledi hipotezi, 

da se ti dogajajo po pravilu Apokalipse. Trije umori, zagrešeni v opatiji, so po mnenju fratra 

Alinarda simbolne smrti, ki napovedujejo konec sveta, zmago Boga nad Satanom in prihod 

novega odrešenika. Po knjigi apostola Janeza, navaja smrt Adelma, najdenega v snegu na 

vzhodnem bregu pod opatijskim obzidjem, kot aluzijo na prvo trombo toče, Venancijevo 

truplo, najdeno v sodu krvi aludira na napoved, da bo tretjina morja postala kri, smrt 

bibliotekarjevega pomočnika Berengarja, najdenega v kopališču pa povezuje z napovedjo, da 

bo goreča zvezda padla na tretjino rek in studencev. Smrt bibliotekarja Malahije, ubitega s 

predmetom v obliki globusa, naj bi nakazovala, glede na del, ki je bil ob udarcu poškodovan, 

na padec kometa na Zemljo. Smrt Jorgeja, ki zvesto brani prepovedano knjižico v plamenih, 

bi lahko veljala za prenos šeste trombe Apokalipse, katastrofa, v kateri pogori celotna opatija 

pa je sedma tromba, ki na vzpetino prinese opustošenje in hkrati očiščenje. Konec romana ne 

pripelje do vzpostavitve reda, ampak do vzpostavitve kaosa, ki ga narekuje Apokalipsa.  Z 

razvojem romana pridemo do zaključka, da bi bili umori, ki aludirajo na umore »božje roke«, 

le naključno  povezani z Janezovo knjigo Apokalipse, saj  krivec za smrti menihov  tega ni 

načrtoval, le dogodki so se slučajno razpletali (ali zapletali) temu v prid. »Kakšen tepec /…/ - 

Kdo? – Jaz. Zaradi enega Alinardovega stavka sem bil prepričan, da vrsta zločinov sledi ritmu 

sedmih tromb Apokalipse.« (Eco, 1999, str. 512).  

Roman je bil označen tudi kot gotski ali grozljivi roman . Za ta žanr je značilno temačno 

vzdušje, ki se nam v romanu kaže že v okolju, v katerega je dogajanje postavljeno, 

odmaknjena opatija v zimskem času, grozljivi umori, kjer so trupla bodisi izmaličena zaradi 

padca z višine (Adelmova smrt), Venancijevo truplo je najdeno v sodu krvi, Berengarjevo 

potopljeno v kopališču …,  opis Salvatoreja, pomočnika kletarja, ki je kot izmaličena 

groteskna figura (»Glava čisto brez las, toda ne iz pokore, temveč zaradi delovanja kakega 

davnega gnojnega izpuščaja, tako nizko čelo, da bi se mu lasje, ko bi jih imel, mešali z obrvmi 

(te je imel goste in razmršene), oči je imel okrogle, z drobnimi in neprestano sem ter tja 

švigajočimi zenicami, pogled pa ne vem, ali je bil nedolžen ali zloben, morda oboje in 

vsakega po malem v različnih trenutkih. Njegov nos je zaslužil svoje ime zgolj s tem, da se je 

začenjal med očmi, toda komaj se je nekoliko izbočil, že ga je zmanjkalo in od njega na 

obrazu ni ostalo drugega kot dve temni jami, dve široki nozdrvi, gosto poraščeni z dlakami. 

Usta, ki jih je z nozdrvmi povezovala globoka brazgotina, so bila velika in grda, širša na 

desno kot na levo stran in izmed neobstoječe zgornje in debele in mesnate spodnje ustnice so 
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gledali črni zobje, razporejeni v nepravilnih razmakih, ostri kot pri psu.« (Eco, 1999, str. 58)). 

Poln grozljivih elementov je tudi opis portala cerkve, ali bolje Adsonov pogled na portal, na 

katerem so upodobljena bitja iz bestiarija, ki opozarjajo na to, da je življenje minljivo in da 

vse nas na koncu čaka božja sodba (Eco, 1999, str. 55, 56, 57). V romanu smo priča tudi 

prijemom inkvizicije, ki kruto izsiljuje iz obtoženih herezije priznanje z mučenjem, kjer se 

sodba konča z grmado.  
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6 IGOR ŠKAMPERLE – KRALJEVA H ČI 

V romanu Kraljeva hči Igorja Škamperleta najdemo preplet zgodovinskega in ljubezenskega 

žanra, poleg tega pa vsebuje roman tudi elemente profesorskega romana in romana tajnih 

združb. S stališča ljubezenskega žanra se nam kaže trivialna plat romana, medtem ko ob 

profesorskem romanu prihaja na dan njegova hermetičnost in s tem povezava s citatom na 

zadnji platnici knjige »Nepripravljenim odsvetujemo, vpeljanim priporočamo«. Uvodoma 

bom predstavila roman, ter potem prešla na analizo žanrov ter slogovnih značilnosti. 

6.1  Romaneskni okvir 

V romanu se dogajata dve vzporedni zgodbi, ena postavljena v avtorjevo sodobnost, 90. leta 

20. stoletja, ter druga, postavljena v čas vladavine Rudolfa II., torej 16. stoletje.  

»Tržaški univerzitetni profesor zgodovine Ernest Fabian na skrivnostno povabilo odpotuje v 

Prago. Že na vlaku se zaljubi v sopotnico Katko Živan, ki živi med Ljubljano in Prago, in se 

spusti z njo v razmerje. Mojster Karl Belehar ga snubi v prostozidarsko ložo, kjer naj bi v 

projektu nove evropske ureditve zastopal slovanske in slovenske interese. Tik pred seanso 

lože Katkin mož Mathias Breital, ki je tudi pomemben član združbe, odkrije njun ljubavni 

odnos. Ljubimca se umakneta v gorsko samoto, vendar tam ne zdržita. Ernest se po 

premisleku odloči priti na seanso, Katka pa odpotuje v Ljubljano. S pomočjo skrivnostnega 

antikvarja Karla Mardoheja Zalmana (za katerega bralec kmalu posumi, da je reinkarnacija 

habsburškega cesarja Rudolfa II., ki je živel na prelomu 16. in 17. stoletja) v samostanski 

knjižnici zaloti prostozidarje pri simbolični igri s kartami, ko pod vodstvom Nemcev ter 

njihovih interesov odločajo o usodi dežel. Pokvari igro in odide -- odločil se je za privatnost, 

za ljubezen s Katjo.« (Hladnik, 1999, str. 123) 

»Paralelno gre zgodovinska pripoved o cesarjevem alkimistu Mihaelu Meierju -- z njim se 

Ernest identificira tako zelo, da čuti celo njegove rane --, ki leta 1592 z Andrejem Vokom 

Rožnberkom išče živosrebrno rudo po čeških gorah, se speča s kmečko vdovo Jerino, doživi 

razvrat kresne noči, potem pa njo zažgejo kot čarovnico, medtem ko sam komaj pobegne 

nazaj na dvor. Cesar Rudolf II. leta 1599 potrdi versko svobodo, vendar jo mora že leta 1609 

preklicati in tri leta za tem duševno bolan umre. Rudolfov naslednik cesar Matija Habsburški 

nima več posluha za alkimistične načrte, s katerimi je hotel Rudolf ozdraviti dušo (iz 
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kemičnih reakcij "so mojstri sklepali na analogni proces preobrazbe človeške duše"), zato 

projekt poprave sveta propade in s porazom Čehov pri Beli Gori 8. novembra 1620 se začne 

30-letna vojna.« (Hladnik, 1999, str. 123) 

6.2  Preplet žanrov 

6.2.1  Ljubezenski žanr 

Roman se začne kot ljubezenski roman, torej srečanje bivših ljubimcev Katje in Ernesta po 

odtujitvi. »Škamperletova Kraljeva hči operira z dvema dogajalnima časoma (renesanso in 

sodobnostjo), ki ju povezuje skupno prizorišče (Praga) in ljubezenska zgodba.« (Pregelj, 

2007, str. 109). Fabula okrog ljubezenskega zapleta protagonistov je tipično klišejska, 

slučajno se spoznata, vzbudita vzajemno zanimanje, obstaja oseba, ki zvezo preprečuje – 

Katjin mož Mathias, vendar se ljubimca odmakneta v gorsko kočo, kjer pa se stvar obrne, po 

prihodu v mesto je zgodbe konec, ona odide v Ljubljano, on pa kaže večje zanimanje za drugo 

dogajanje, ki je okrog Katjinega moža in združbe, kot pa za razmerje v smislu »in srečno sta 

živela do konca svojih dni«, kar kasneje – to izvemo na začetku romana, oba obžalujeta, 

čeprav je že iz dogajanja sredi romana razvidno, da se v Katji bije notranji boj, počuti se kot 

izdajalka, peče jo vest, a kljub temu ostaja z Ernestom. To kaže na ljubezen, ki se ji ni moč 

upreti, »telesi, ki se sorodno iščeta in skladata, podobno umikata, so pred nama prejšnja 

življenja?« (Škamperle, 1997, str. 192), tudi aluzija na vzporedno ljubezensko zgodbo v 

preteklosti Maier – Jerina. Kljub strasti, privlačnosti, je v določenem trenutku razvidno, da sta 

le ljubimca – »Obleci se! Pojdi!« (Škamperle, 1997, str. 193).   V tem pogledu vsebuje roman 

tudi veliko trivialnih prvin – ležerni pogovori zaljubljencev, erotični elementi, ustvarjanje 

napetosti okrog dogodkov, ki v bralcu vzbujajo zanimanje, strah za usodo para, pomiritev ob 

rešitvi ter vnovičnem snidenju po odtujitvi. »Ernestova praška shajanja s Katjo (klepet z njeno 

prijateljico, njena družinska zgodba pa še posebej) so sploh najnižja oktava tega romana, tudi 

njen literarno manj prepričljivo izpeljani del, zlasti če ga beremo samo kot navadno 

ljubezensko ali erotično zgodbo /…/ vendar tako branje nikamor ne vodi, saj bi res razbrali 

več oz. manj kot je v njem.« (Hergold, 1997, str. 15), torej na tem nivoju se romana drži 

trivialni pridih in spet »Na čisti zgodbeni ravni (za nevpeljane bralce) pa je ljubezen končni 

rezultat, do katerega vodi negotovo srečanje s Katjo na vlaku.« (Hergold, 1999, str,15), čeprav 

s poudarkom na »nevpeljanih bralcih«. Tovrstni bralec se v dogajanje vživi, določene scene 



26 

 

podoživlja, se poistoveti z akterji zgodbe. Ko se v roman preseli v preteklost, v 16. stoletje, 

smo tudi tu priča ljubezenski zvezi, ki pa jo zaznamuje  mnogo bolj zemeljska, telesna, 

alkimistična privlačnost. Zveza med Mihaelom Maierjem in Jerino je prav tako zveza med 

dvema osebama iz različnih okolij, on iz dvora, ona kmečka vdova, njen konec pa lahko 

razumemo kot konec zaradi zunanjih dejavnikov in ne volje samih akterjev te zgodbe. Maier 

in Jerina nastopata kot alter ego Ernesta in Katje, kar je v besedilu večkrat nakazano »Bi se 

vrnila v Rudolfovo stoletje? – Meni se zdi, da sva v njem.« »Vse sta zapravila, kreposti, 

možnosti, srečo, zaradi zanosa nad nekim preizkusom, skozi katerega gre vsakdo samo enkrat, 

… Samo enkrat imaš svojo goro in rudnine v njej .. Morda je bolje, da umreta.« (Škamperle, 

1997, str. 303) – skupno Ernestu in Katji ter Maierju in Jerini je to, da moški v zvezi stremi 

više in vse zapravi, Ernest z združbo, Maier z iskanjem alkimističnih znamenj. 

Iskanje kamna modrosti, večnosti, lapisa, je prispodoba za iskanje prave, absolutne ljubezni, 

»da ima vsakdo od nas pred sabo neko nalogo. Lahko jo imenujete cilj, smisel, izpolnjenost, 

ni važno. Pomembna je prava smer.« (Škamperle, 1997, str. 94), »Človek najde zadovoljstvo 

v sebi, ker je človeško bitje, ker se tega zaveda in pika. V tem je vsa modrost.« (Škamperle, 

1997, str. 95/96), Katja: »Ljudje so komplicirana bitja, ki si želijo preprostih stvari, varnosti 

in topline /…/ to pomanjkanje ima večkrat usodne posledice.« (Škamperle, 1997, str. 96), 

Ernest: »Doseganje enovitosti, tega, kar človek sam na sebi še ni, a naj bi postal. Le tako 

lahko ljubezni pripišemo univerzalni pomen. /…/ Vsaka stvar teži, da bi bila sama s sabo v 

ravnovesju, polna, ali bolje rečeno .. dopolnjena. Podobna zvezdam. Do najvišje stopnje.« 

(Škamperle, 1997, str. 96/97). Ernest: » v popolnem stanju, ko se dva uglasita s seboj, se 

kamen ne razlikuje od človeka in človek ne od Boga.« (Škamperle, 1997, str. 97). »Majhne 

stvari dajo smisel, ne velike. Velike pozabimo.« (Škamperle, 1997, str. 109). Aluzija na 

Katjo, iskanje preobrata v življenju (v Pragi) : » Povejte mi, kaj počnete tu? – Iščem. – Avete 

perso qualcosa? – Tutto! – Ma lo sto ritrovando.« (Škamperle, 1997, str. 108). Zalman o 

kamnu lapis philosophicum, kamen, ki zdravi in odrešuje, pomirja vsa nasprotja in prinaša 

nesmrtnost, »Kdor ga je našel, ta ne išče. Kdor ga več ne išče, ta je, če se ni izgubil, kar se 

prav lahko zgodi, prispel na cilj. Iz teme je naredil dan. Iz jutra večer« (Škamperle, 1997, str. 

286). »O kamnu sploh ni mogoče govoriti. Kajti, če rečemo, da je zlato, je to le prispodoba. 

Mnogi bi napak razumeli, in tudi so. Zmeraj. Prevečkrat! Svet je požrešen.« (Škamperle, 

1997, str. 287). »Kamen ni to, da ga imate v roki. Ni predmet, nekaj, kar lahko vidite. Vi sami 

postajate /…/ zlato.« (Škamperle, 1997, str. 287). Zalman o Katji: »Bolje bo, da greste g. 
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Fabian. /.../ Vrnite se domov /…/ Mar niste našli svoje dragocenosti? /…/ Ne ravnajte napak z 

njo, ne bo se vam ponovila /…/ Zadovoljite se s tem, kar imate. Ni malo.« (Škamperle, 1997, 

str. 290). »Ker se zdi, da je pravi odgovor v koncu romana odkril junak Ernest Fabian s tem, 

ko se je odpovedal svetu moči in se posvetil Katji, bi kamen modrosti lahko enačili z 

ljubeznijo, ne morebiti mistično ljubeznijo do vsega neizrekljivega, ampak z ljubeznijo do 

ženske.« (Hladnik, 1999, str. 124), čemur nasproti deluje misel: »Veliko časa in misli posveča 

ljubezni do Katje. /…/ spoznamo, da je šlo pravzaprav za alkimistično očiščevanje duše, pri 

kateri je imela ljubezen velik pomen.« (Hergold, 1997, str. 15) ter »Pri Škamperletu pa je 

ljubezenska moč in upravljanje s silo, ki je v njej, po eni strani tehnično sredstvo (v ključu 

alkimistične filozofije) za preobrazbo glavnega junaka Ernesta Fabiana in njegovega 

alkimističnega dvojnika Mihaela v duhovni bitji.« (Hergold, 1997, str. 15). Z alkimističnega 

vidika lahko zvezo Maier – Jerina vidimo tudi kot očiščevalno tehniko alkimista: »V 

seksualnem odnosu z zanj usodno žensko je alkimist lahko, če je bil na to primerno 

pripravljen, sam dodobra očiščen, na poseben način priseben v duhu.« (Hergold, 1999, str. 

15). 

6.2.2  Zgodovinski žanr 

Če beremo roman kot zgodovinski roman, kot navaja Hladnik  »Kraljeva hči mladega avtorja 

Igorja Škamperleta je zgodovinska le z eno četrtino besedila, vendar je to dovolj za njeno 

žanrsko prepoznavnost in umestitev.« (Hladnik, 1999, str. 117-136.),  nas že na začetku avtor 

v to dogajanje vplete na način, da predstavi okvirno zgodbo, zgodbo Ernesta Fabiana, kot 

zgodbo človeka, ki je po izobrazbi zgodovinar in tudi ljubitelj preteklih časov, tako da nam je 

zgodovinski okvir zgodbe iz 16. stoletja predstavljen skozi predavanja, ki jih Ernest vodi na 

univerzi. »Roman prežema jasna slovensko nacionalna misel. Tudi če je to posledica 

avtorjevega primorskega izvora, izrecno ustreza tudi žanrskim pričakovanjem pri 

zgodovinskem romanu. Zgodovina ima kakor že tolikokrat poprej instrumentalno vlogo.« 

(Hladnik, 1999, str. 123). Zgodovinsko ozadje je Praga, 16. stoletje, čas vladavine Rudolfa II. 

Habsburškega, ki je živel med leti 1552 in leta 1612 tukaj tudi umrl. Bil je izobražen vladar, 

ki je znal več jezikov, za politične strategije pa se ni preveč zanimal. Imel je neizmeren čut za 

umetnost, pod njegovo vladavino je Praga postala kulturni center Evrope, zanimal pa se je 

tudi za astrologijo, astronomijo in alkimijo, iskanje kamna modrosti in večnega življenja, kjer 

je to iskanje v romanu naloga Maierja in Rožmberka, kjer pa Maier najde ljubezen, spozna 
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živost poganskega izročila na deželi, moč ljudskih vraž in skrivnostnih opojnih zvarkov, vse 

to pa je zaznamovano z usodno, strastno ljubeznijo do Jerine. Hkrati smo seznanjeni s 

političnim dogajanjem v Evropi konec 20. stoletja, pospešeno evropeizacijo, vplivom 

ekonomije, vladavino denarja. Prisotna je historiografska metafikcija, kjer je v zgodovinske 

fakte vpleteno romaneskno dogajanje (Škamperle, 1997, str. 311, 312 – kronika praškega 

Hradu z datumi in imeni), prisotno je tudi nizanje zgodovinskih dogodkov, ki so zaznamovali 

tisti čas (Škamperle, 1997, str. 161). »Pomembno alternativo mimetični kategoriji prostora in 

časa tako predstavlja razpršitev prostorsko – časovne kategorije in njeno ponovno (predvsem) 

besedilno sestavljanje v ciklično ponavljajoči se večni sedanjosti« (Pregelj, 2007, str. 140).   

»Za zgodovinski roman devetdesetih let je značilna nagnjenost do skrivnostnih tem in stikanje 

s fantastično literaturo.« (Pregelj, 2007, str. 105), torej smo v romanu priča več situacijam, ki 

jih znanstveno ne moremo pojasniti, elementi magičnosti, »Ernest je slišal kljuko za seboj in 

se naenkrat znašel na ulici, kot bi ga nekaj omotilo in bi se prebudil iz enega časa v drugo 

okolje« (Škamperle, 1997, str. 85), »mož je glavo nagnil na stran in s palcem pokazal v desni 

zgornji kot izbe, v kateri se je Ernestu prav zdaj zazdelo nenavadno tiho, kot bi sploh ne bilo 

nikakršnega zunanjega hrupa« (Škamperle, 1997, str. 70) »če ni ta možakar v starinarnici 

Rudolf?« (Škamperle, 1997, str. 284).  

6.2.3  Roman tajnih združb 

Roman Kraljeva hči bi lahko delno označili tudi kot roman tajnih združb. V romanu smo 

seznanjeni s skrivno združbo, katere član je tudi Katjin mož Mathias, »neka mednarodna 

fundacija, kjer je bil on eden glavnih referentov«, »raziskovanje in storitvena pomoč srednji in 

vzhodni Evropi« (Škamperle, 1997, str. 92), zdi se, da je tudi Katja vpletena »od kod ti ključ? 

(od gradu) »Poznam nekatere ljudi.« (Škamperle, 1997, str. 114). »Tu smo, da bi določili 

temelje Evrope, vzpostavili pravično ravnovesje. (Kruger)« (Škamperle, 1997, str. 204). 

»Evropski prostor moramo preobraziti tako, da ga iztrgamo plastičnemu uspehu 

amerikanizacije in oživimo izročila, ki so napajala našega duha. (Kruger)« (Škamperle, 1997, 

str. 205). Ernest o združbi : »Naj verjame Beleharju, da gre za družbo stričkov, malo 

premaknjenih, upokojenih finančnih mogotcev, kvazi bibliofilov, ki se radi zamišljajo v vlogi 

mega agentov? Zapozneli varuhi tradicije.« (Škamperle, 1997, str. 207), komičen prizvok. Na 

koncu romana se združba sestane v knjižnici na gradu, do tja vodijo skrivni prehodi po 
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praškem podzemlju, po katerih Ernesta vodi Zalman. V dvorani sedejo za dolgo polkrožno 

mizo predstavniki Rusije, Francije, Vojvodine, Poljske, Ukrajine, ter vsi predstavniki združbe, 

nevidni duh razdeli karte za tarot, ki odločajo o usodi udeležencev in območij, iz katerih 

prihajajo. Na koncu se tajna združba izkaže za združbo duhov (spet magični element), saj 

ostane Ernest v prostoru sam, ko se zunaj dani. »Verjetno je najmočnejše orožje romana 

njegova Kafkovska atmosfera: temačni antikvariat, zakajene gostilne in pivska omotica, zunaj 

pa sam dež, samotna planinska koča v snegu, kjer prebira stare knjige, izbris časa proti koncu 

romana.« (Hladnik, 1999, str. 124). 

6.2.4  Profesorski roman 

Roman Kraljeva hči  je bil s strani teoretikov označen tudi za profesorski roman, kot besedilo 

z velikim deležem zgodovinskih izjav, zgodovinsko izpričanih oseb, dogodkov, dokumentov 

o vsem tem in majhnim deležem fiktivnosti. »Obilica zgodovinske vednosti, natrpanost z 

latinskimi, italijanskimi, francoskimi, nemškimi, angleškimi in češkimi povedmi in literarno 

nepredelan filozofski diskurz spominjajo na profesorski roman  (po Hladniku, op. avtorja Š. 

S.), jasna slovenskonacionalna misel in značilni motivno-oblikovni elementi pa potrjujejo 

pripadnost žanrski tradiciji zgodovinskega romana.« (Zupan Sosič, 2003, str. 106). V romanu 

je prisotnih veliko večjezičnih citatov,  latinski prevladujejo po večini v delih iz 16. stoletja, 

ki na nek način s tem kažejo na učenost akterjev, hkrati pa puščajo bralca ali v nevednosti 

povedanega, ali v nenehnem iskanju prevoda za povedano - »Povprečni slovenski bralci bodo 

pač brali s slovarji (nemškim, italijanskim, latinskim, itd.).« (Hergold, 1997, str. 15), prav 

zaradi tega je dobil tudi oznako hermetičnega romana (po Hergoldovi). 
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7  DRAGO JANČAR – KATARINA, PAV IN JEZUIT 

Tretji roman, ki ga bom obravnavala, je Jančarjev Katarina, pav in jezuit, nastal leta 2000 in 

zaradi svoje uspešnosti bil v letu 2005 uprizorjen v SNG Drama v Ljubljani, kjer sta avtorja 

dramatizacije bila Drago Jančar ter Janez Pipan. Kot pri prejšnjih romanih, bom tudi ob tem 

besedilu prešla iz romanesknega okvira na žanre ter njihovo analizo in zaključila z 

duhovnozgodovinskih okvirom romana. 

7.1  Romaneskni okvir 

Roman Katarina, pav in jezuit je roman o usodah treh oseb, Katarine, hčerke Poljanca, 

oskrbnika posestva barona Windischa, pava – stotnika Franca Henrika Windischa, 

baronovega nečaka, ter jezuita – Simona Lovrenca, ki je bil jezuit in kasneje iz reda izstopil, 

ampak se bo tja vrnil. Dogajanje je postavljeno v sredino 18. stoletja, v leto 1756, ko se 

Katarina odloči, da se bo, kljub očetovemu neodobravanju, odpravila na romanje v 

Kelmorajn. To je obdobje, ko plamti vojna med Avstro – Ogrsko in Prusijo, in tudi stotnik 

Windisch je namenjen v nemške dežele, na bojišče. To je tudi obdobje, ko pohlepne 

portugalske oblasti ukinjajo jezuitske redukcije v Paragvaju, kamor je bil Simon poslan širiti 

evangelij, in se je zaradi nasilnih 'bandeirantes', ki po redukcijah morijo, kogar pride pod meč,  

odločil izstopiti iz reda in je bil poslan domov. Vse tri naslovne osebe potujejo v isto smer, 

torej je neizbežno, da se na poti tudi srečajo. Med Katarino in Simonom vzkali ljubezen, 

globoka, poduhovljena ljubezen, ki pa kljub temu ne prenese ovir, ki so ji postavljene na pot. 

Vojska je na pohodu in Katarina sreča tudi Windischa, izvoljenca njene mladosti, ki pa se 

izkaže za robatega, zapitega vojščaka, ki ima več spoštovanja do svilenih rutic kot do 

Katarine in jo spremeni v vojaško priležnico. Ni naključje, da je dogajanje v romanu 

postavljeno v obdobje baroka, prelomno obdobje, kar se tudi odraža v osebah, njihovih 

dejanjih in razvoju skozi roman »Pisatelj se je odločil za čas baroka, čas, ko se začenja 

moderna doba. Vrednote srednjega veka, kot so deviškost, viteštvo in duhovni stan, so zašle v 

krizo. Postale so odmaknjene in znova iščejo svoje utelešenje v novih razmerjih ljubezni, 

moči in duhovne komunikacije. Njegovi junaki imajo težave s tradicionalnimi oblikami 

avtoritete, ki jo predstavljajo družina, cerkev in država. Svojih vrednot ne morejo več 

kratkomalo sprejeti od očeta, cesarja in jezuitskega predstojnika, odkriti jih morajo sami, jih 

ponotranjiti in narediti za svoje. To je klic moderne dobe, kjer bo ljubezen postala več kot 
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nadaljevanje družinskega izročila, preobrazila se bo v romantično zgodbo.« (Kovač, 2005, str. 

24). »Barok je Jančarju očitno blizu: v 'Nekaj pripombah k romanu Katarina, pav in jezuit' je 

zapisal kako se je že dolgo tega 'igral z mislijo, da bi napisal besedilo, … ki bi imelo strukturo 

baročnega oltarja' ter z idejo o zgodbi 'iz kakšne Caravaggieve slike'; in še 'da je bil delovni 

naslov romana kratkomalo »Barok«'. Kljub temu pa njegove vizije ne učinkujejo baročno. 

Barok, zlasti visoki in še vedno tudi pozni, je triumfalističen (in baročni oltar je sijajen 

povzetek takšnega občutja), Jančarjeva knjiga pa, prav nasprotno, opisuje neprestane poraze, 

majhne, na osebni ravni, in velike, na najširši možni ravni.« (Menaše, 2005, str. 30).   

V romanu Katarina, pav in jezuit bom iskala značilnosti zgodovinskega, ljubezenskega ter 

verskega  romana. 

7.2  Preplet žanrov 

7.2.1  Zgodovinski roman 

»Jančarjev roman Katarina, pav in jezuit je videti kot zgodovinska freska, in v tem pogledu 

funkcionira po eni strani kot kompenzacija za v prejšnjem stoletju le skromno razcveteni 

slovenski realizem, po drugi pa kot novodobna romaneskna epopeja o srednjeevropskem 

prostoru in slovenskih koreninah v njem« (Pogačnik, 2005, str. 33). Kritiki, ki so sodelovali 

pri izdaji gledališkega lista drame Katarina, pav in jezuit, so roman označili kot veliki 

zgodovinski roman slovenske sodobnosti, ki je po letih skromnosti zopet potrdil, da so 

slovenski avtorji v tem žanru lahko zelo uspešni. 

Če pogledamo zgodovinsko ozadje romana, gre tu za obdobje baroka, ki je bilo, kot sem to že 

prej omenila, obdobje preloma med novodobnim mišljenjem in srednjeveško katoliško 

nadvlado. »Barok je zgodovinsko obdobje, katerega umetnost in ostaline vsakdanjega 

življenja, religiozni predmeti in stavbe, pričujejo o močni notranji napetosti v doživljanju 

človekove eksistence: baročnemu človeku po eni strani razum in krščanska vera 

dopovedujeta, da njegovo življenje in smrt potekata pod božjim varstvom, po drugi strani pa 

razum ne more prepričljivo pojasniti nasprotij, ki jih baročni človek doživlja, razpet med telo 

in dušo, med čutno izkušnjo in od zunaj prihajajoče, obče veljavne religiozne predstave o 

človeku in svetu. /…/ Iz tega nerešenega nasprotja med razumom in čutnostjo v baročnega 

človeka vdira negotovost, odziva se čustveno – celo silovito patetično – in dinamično, razpeto 

v skrajne kontraste, kot jih na primer sočasno izražata po eni strani kult strasti in pretiravanja 



32 

 

s čutnimi dražljaji, po drugi pa obsedenost s smrtjo, ki seveda razvrednoti čutno ugodje in 

izkušnjo.« (Matajc, 2005, str. 16). V romanu se na tej ravni odvijajo trije zgodovinski 

'dogodki', in sicer  leta 1756 se avstro – ogrska vojska Marije Terezije pripravlja na napad 

Prusije za širitev ozemlja, ta vojna bo trajala do leta 1763, ko bo podpisan sporazum, s 

katerim je Marija Terezija priznala prusko nadoblast in s tem izgubila Šlezijo, pripadnik 

avstro – ogrske vojske je eden izmed protagonistov, stotnik Franc Henrik Windisch (»tudi o 

vojskah Friderika Pruskega, ki hoče njegovi, njihovi mladi cesarici Mariji Tereziji, vsem njih 

oropati dedno zemljo, célo Šlezijo, veliko dobre zemlje, pravično in od zmeraj zemljo 

habsburških dednih dežel« (Jančar, 2003, str. 31), »Zato je prišla novica, /…/, da so se na 

bojnih poljanah zgodile važne reči. Vojska Friderika Pruskega je že pred meseci pri nekem 

kraju z imenom Rossbach potolkla združeni armadi Avstrijcev in Francozov« (Jančar, 2003, 

str. 370), »Avstrija hoče Šlezijo nazaj, Prusija hoče Šlezijo obdržati, komaj jo je dobila, imeti 

pa hoče še kos Poljske, Saško in Pomorjansko, Rusija je avstrijska zaveznica, Rusija hoče 

vzhodno Prusijo, Angleži so s Prusi, in ker je tako, ker so Angleži na strani Prusov, so zdaj 

Francozi z Avstrijci, Francozi so bili že v zadnji vojni in prav tako v vseh prejšnjih vojnah 

naši sovražniki, zdaj so naši zavezniki, tako je to z vojsko; ena pruska armada maršira na 

Češko, dve avstrijski proti Šleziji, tudi Poljska in Kraljestvo obeh Sicilij ne bosta dolgo držali 

križem rok, tudi poljski dragonci in strelci in huzarji se bodo kmalu pognali na bojne poljane« 

(Jančar, 2003, str. 247, 248).  

Drugo zgodovinski dejstvo je, da se je v teh letih začelo ukinjati južnoameriške jezuitske 

redukcije, urejena naselja, ki so jih vodili jezuiti misijonarji ter tu v povezavi z misijonskim 

delom ustvarili nov družbeni in gospodarski red, s čimer naj bi Indijance zaščitili pred 

evropskim zasužnjevanjem in izkoriščanjem,  v takem misijonu deluje tudi Simon Lovrenc, ki 

se zaradi nestrinjanja s cerkvenimi oblastmi, ki Indijance prepustijo surovim kolonialistom, 

odloči izstopiti iz reda (»Januar 1751 – Paragvajske redukcije naj se predajo Portugalcem, 

Indijanci naj izpraznijo to območje, jezuiti naj se vrnejo domov, Indijanci kakor hočejo – proč 

od tu.« (Jančar, 2003, str. 225)), tudi jezuitski red je bil pod vladavino papeža Klemena XIV. 

ogrožen »Še tisto jesen leta 1773, se je jezuitom Kranjske in vsega sveta porušil svet. 29. 

septembra ob 9. uri zjutraj so prišli v ljubljanski kolegij trije komisarji /…/, da papež Klemen 

XIV iz važnih razlogov popolnoma ukinja Družbo Jezusovo.« (Jančar, 2003, str. 470).   

Tretji zgodovinski element, ki je preverljiv, je zadnje romanje slovenskih romarjev v 

Kelmorajn, kjer v katedrali v zlati skrinji hranijo relikvije svetih treh kraljev. Romanja so 
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kasneje prepovedali, saj je na poti prišlo do incidentov, ki za romarje niso primerni 

(»brezdelna poležavanja, popivanja, veseljačenja, razuzdanosti, kramarsko sejmarstvo, 

vsakršno pohujšanje. Namesto spokornega očiščevanja, pobožnosti, zbranosti in molitve, sta 

se razpasla celo grabež in nasilje« (Jančar, 2003, str. 43)) , zato so nemške dežele izdale 

dekret, kjer je pisalo, da je gostoljubje do avstro – ogrskih romarjev prepovedano in kaznivo 

(»Posledica landshutskih nemirov bo huda, za duhovno stanje dobrih vernih ljudi na 

Kranjskem, Štajerskem, Koroškem in Goriškem bo imela dolgoročne, stoletne posledice, to je 

treba takoj povedati: po končani preiskavi bodo kelmorajnska romanja za vselej prepovedali.« 

(Jančar, 2003, str. 255), »poročilo 'Landshutski dogodki' bo naglo prispelo v dunajsko dvorno 

pisarno, tam bo kmalu izdana odredba o prepovedi Kelmorajnskih romanj na večne čase.« 

(Jančar, 2003, str. 285), »dobili so pritožbe z Bavarske in Pfalške, celo iz Kölna in Aachna 

zaradi obnašanja romarjev iz njihovih in drugih avstrijskih škofij. V Kölnu so celo natisnili 

knjižico v njim razumljivem jeziku, da bi se ti ljudje znali pravilno vesti, a vse skupaj ni 

pomagalo. /…/ poleg tega se še zbirajo informacije, verjetno bo sploh prišlo do prepovedi 

romanj« (Jančar, 2003, str. 439), »in sploh so romanja v Kelmorajn ogrožena, kajti na 

dunajskem dvoru ležijo pritožbe o romanjih v preteklih letih, na katerih se je plesalo pozno v 

noč in so se sploh godile razuzdane reči, zaradi njih pa tudi nasilja, tatvine in ropi, tako da se 

pojavljajo resne zahteve po prepovedi romanj.« (Jančar, 2003, str. 206)).  

Poleg teh treh najočitnejših zgodovinskih elementov, v romanu najdemo še druge kazalce 

zgodovinskega časa, v katerega je dogajanje postavljeno – »V Jančarjevem romanu se 

srečujemo z dvema vrstama podob. /…/ resnične /…/ med njimi sta najpomembnejši dve. 

Glede na čas nastanka je prva zlata skrinja, relikviarij svetih treh kraljev, ki ga je ob koncu 

dvanajstega stoletja začel oblikovati Nikolaj iz Verduna s svojo delavnico; dokončan je bil 

okoli leta 1230, hranijo pa ga v katedrali Sv. Petra v Kölnu. Druga je Luxuria, freska, ki jo je 

Janez Ljubljanski leta 1443 naslikal na severno zunanjo steno podružnične cerkve Sv. 

Nikolaja na Visokem pod Kureščkom.« (Menaše, 2005, str. 29). O Kölnski katedrali v 

romanu beremo: »delo v nebeško slavo je zastalo, ne prvič, že več kot petsto let zastaja in se 

spet dviguje pod nebo, vse od tistega trinajstega aprila, ko so začeli graditi največje in 

najlepše svetišče, da bi v njem našle mir kosti Treh modrih, od 13. aprila 1248, ko se je 

gradnja začela in bi se bila morala končati v treh letih« (Jančar, 2003, str. 445).  

V romanu je časovno opredeljenih še nekaj manjših dogodkov, nekateri s točno letnico, v 

smislu »Leta 1631, poročajo kronike« (Jančar, 2003, str. 166), »Tudi čudežev ne manjka, 
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nedaleč od tod se je šele pred kakšnimi dvajsetimi leti, natančneje leta 1733 v bavarskem 

kloštru Steingaden zgodilo naslednje:« (Jančar, 2003, str. 175), drugi z imenom osebe, ki je 

bila vpletena oz. okoliščin, iz katerih lahko razberemo vsaj okvirni čas dogodka: »prav v tej 

graščini, so pred leti obsodili na smrt nekega Hansa Wallnerja, in sicer zaradi crimen 

bestiale.« (Jančar, 2003, str. 202), »Po ukazu Klavdija Aquavive, generala Družbe, so 

Frančišku Ksaveriju pred 150 leti roko odrezali pri komolcu in jo prenesli v Rim« (Jančar, 

2003, str. 467). Torej podatkov, ki se sklicujejo na resnične dogodke iz preteklosti je, kot je za 

zgodovinski žanr značilno, veliko, preplet teh s fiktivnimi liki in dogodki pa nakazuje 

historiografsko metafikcijo »Zgodovinski roman je nenavaden, težko opredeljiv hibrid dveh 

tradicionalno nezdružljivih, protislovnih pojmov, resnice in fikcije. Kot zgodovinski ostaja 

zavezan upodobitvi zunajbesedilne realnosti, podrejen njenim empiričnim dejstvom in 

dokumentom, kot roman si lasti pravico pesniške svobode, sledenja zgolj svojemu lastnemu, 

neodvisnemu literarno – domišljijskemu ustvarjanju.« (Bavec, 2009, str. 7) in hkrati 

»Zgodovinski roman prikazuje vpliv javnih dogodkov na potek zasebnih življenjskih usod 

običajnih, povprečnih, fiktivnih posameznikov« (Bavec, 2009, str. 88) torej zgodovinsko 

ozadje vojne med Avstro – Ogrsko in Prusijo, jezuitskih redukcij v Paragvaju ter romanj v 

Kelmorajn je kot kulisa za zgodbo o protagonistih Katarini, Windischu in Simonu Lovrencu 

ter prepletu njihovih življenjskih zgodb v določenem trenutku njihovega življenja. 

»Artilerijska baterija kranjskega stotnika Franca Henrika Windischa s šestimi trifuntnimi in 

tremi osemfuntnimi topovi je spomladi 1757 naglo napredovala čez Beljak in Špital« (Jančar, 

2003, str. 248), »Windischev polk se je v vročem poletju pomaknil proti Renu, da bi se tam 

združil s francosko armado, ki je prihajala od Kölna« (Jančar, 2003, str. 362), Katarina: »Jutri 

te bo doletelo, avstrijski artilerijski stotnik Franc Henrik Windisch, nečak barona Windischa s 

Kranjske, pri Leuthenu v Šleziji bo petega grudna 1757 pruska granata odtrgala tvojo glavo 

od tvojega vratu in modre svilene rute.« (Jančar, 2003, str. 376), »Nicolas Neenguiro je v letu, 

ko je Simon Lovrenc proti svoji volji zapustil misijone, zapisal …« (Jančar, 2003, str. 346).  

Usodo romanesknih oseb vodijo niti zgodovine (»Drama Jančarjevih junakov se sicer (skoraj) 

vedno dogaja na razvidnem zgodovinskem ozadju, kjer so zgodovinske silnice jasno 

izpostavljene. Pa vendar je v konfliktu posameznika z Družbo oziroma Zgodovino, s katero ni 

v soglasju, končni poudarek vedno na konkretnem posamezniku, 'človeku iz krvi in mesa', na 

njegovi subjektiviteti, na usodi njegove lastne notranjosti (značaja), kateri ne more uiti, enako 

kot ne more uiti zgodovinski transcendenci.« (Virk, 1995, str. 207)), s svojimi dejanji (ali v 
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Simonovem primeru pasivnostjo, torej dejanji, ki to niso) pa si jo oblikujejo tudi sami »nad 

človekom ne 'bdi' zgolj zgodovinska Usoda, ampak ga /…/ nič manj odločilno ne determinira 

notranja usoda.« (Virk, 1995, str. 212): Katarina: »Romanje pomeni zapustiti stari način 

življenja.« (Jančar, 2003, str. 11), Katarina dojema zlato skrinjo kot prispodobo (kot lapis v 

Kraljevi hčeri), romanje pa kot priložnost za osebnostni razvoj »Ko bom prišla do zlate 

skrinje v Kelmorajnu, je rekla Katarina tiho in z vročičnimi očmi, se mi bo odkrilo nekaj, 

česar še ne poznam. Morda Bog. Naj se mi odkrije. In naj me ubije pogled na njegovo 

lepoto.« (Jančar, 2003, str. 32), hkrati pa tudi kot skušnjavo, saj jo na to opozarjajo vsi in vse, 

kar jo obkroža »Potovanje je skušnjava in zlo je nalezljivo, moški in ženske potujejo skupaj, 

seno poleg ognja se vname.« (Jančar, 2003, str. 44). »Njegovi (Jančarjevi, op. avtorja Š. S.) 

junaki stopajo na pot romanja, ki ne pomeni samo teženja po milostnem kraju, ampak 

predvsem iskanje in uresničevanje njihovega življenjskega poslanstva. Njihovo hrepenenje 

izginja in se uresničuje ob neprestanem vpraševanju, ali ima še smisel trpeti in upati, ljubiti in 

se darovati ter verovati, da bomo prišli na cilj.« (Kovač, 2005, str. 24) in »Čeprav je cilj, 

soočenje s kelmorajnskimi relikvijami ali zmago v bitki, sprva pomemben, pa simbolna 

dimenzija romanja kot takega navaja k misli na pot, ki je pot k spoznanju in odrešenju.« 

(Tanko, 2005, str. 44).  

Z romarji potuje Tobija, oča s Ptuja, katerega starost je neznanka, njegov lik je dvoumen, po 

eni strani je njegova vloga vloga pridigarja, ki je v skupini romarjev vedno dobrodošla, po 

drugi strani pa so njegove pridige prenapihnjene, neverjetne, v nekaterih primerih celo žaljive, 

saj izzovejo prepir, ki se zaključi s pretepom in popolnim kaosom ter posledično z nadaljnjo 

prepovedjo romanj v nemške dežele, oča Tobija pa konča kot obešenec z napisom lügner - 

lažnivec. »Oča Tobija je pripovedovalec, ki variira svoje pripovedi od banalne anekdotičnosti 

prve zgodbe do prepoznavne pridižne strukture v drugi zgodbi, ki jo uvaja za baročno pridigo 

značilen citat, s katerim se sklicuje na avtoriteto« (Stanič, 2005, str. 13). Lik Tobije je lik 

ljudskega pripovedovalca, ki »zase trdi, da je star krepko čez 100 let, vselej žrtvuje resnico v 

korist pripovednega učinka.« (Čander, 2005, str. 38). Lik očeta s Ptuja bi si pod ključem lahko 

razlagali kot Jančarjevo kritiko prevzvišenih pridigarjev in njihovih zastrašujočih pridig, s 

katerimi je Cerkev stoletja držala v oblasti malega človeka.  

Poleg baročnega pridigarja Tobije, Katarina na začetku romanja spozna Amalijo, preprosto 

romarico, ki ji stoji že od samega začetka ob strani, glede telesnih nelagodnosti, kot odvajanje 

in ostale ženske intimnosti (»Rdečica jo je oblila tudi ob misli, kako bo na tej poti vendar s 
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temi rečmi, ki grejo iz telesa, z vodo nekajkrat na dan, z blatom vsak dan in s krvjo vsak 

mesec, pravzaprav se je od vsega, kar je prihajalo z dolgim potovanjem, tega bala najbolj, bolj 

od razbojnikov in vojsk, poplav in potresov. Bala se je svojega telesa, njegove izdajalske in 

neprijetne nesnage, ki človeka dela nizkega, podobnega živali, ki žensko spravlja še v 

posebno zadrego in jo pred moškim dela manjvredno, zasmeha vredno, zmeraj znova v 

položaju, na katerega čakajo s svojimi robatimi šalami.« (Jančar, 2003, str. 60)), kot tudi v 

zvezi s Simonom, ko mu pomaga zbežati iz pripora v Lendlu. Amalija »je dobra ženska, tudi 

bolnim pomaga, onim, ki se z berglami in palicami vozijo na lojtrskem vozu« (Jančar, 2003, 

str. 62) in tudi zabavna »Maloprej je gledala moške, kako se umivajo, /…/, eden je slekel 

srajco, bil je tako kosmat, /…/, da si je zaradi njega skoraj zlomila mezinec, prst na nogi, 

butnila je v neko korenino.« (Jančar, 2003, str. 80). 

V romanu je prisoten preplet različnih elementov, okolij, osebnosti, ki so natančno in 

verodostojno grajene, in oseb, kar bi lahko tudi opredelili kot 'baročno', kot tudi dediščino 

poganstva »Preprosta romarica Amalija nosi v sebi pandemonij poganske mitologije, kjer 

demone, škrate, krilate kače, gozdne vile, rogate in kosmate kurente, zelene gozdne može, 

povodne može, psoglavce in luskinaste zmaje ljudskega izročila dopolnjujejo kosmati in 

rogati ljudje, ki živijo v hribih, škorpijoni v skalah, kače, ki visijo z dreves, zveri v brlogih 

nekega subjektivno fantastičnega sveta, ki ni nezdružljiv niti s svetom arkebuz, mušket, 

havbic, karteč, atake, črnih žrebcev in svilenih rut stotnika Windischa niti s svetom rdeče 

ravnice, ptic živih barv, Gvaranijev in bandeirantov jezuita Simona. 'Baročno' je razkošje 

sobivanja in prikritega ali odkritega medsebojnega zavedanja tako različnih predstavnih 

okolij, kot tudi njihova razkošna ubeseditev v sklenjeni liniji sprejemanja, ki jo na eni, 

intuitivni ravni pooseblja Katarina, na drugi, racionalni pa knezoškof.« (Stanič, 2005, str. 13), 

»Mentaliteto negotovih časov izraža med drugim dialog o hudičih« (Matajc, 2005, str. 16), 

»V Istri so prvi opazili legijo hudičev. /…/ Somrak je bil odprt, iz njegove odprtine so 

prihajali.« (Jančar, 2003, str. 14), »Zemeljski nemir je poginjal, potapljajoč se v vodo, v njene 

globine, utapljajoč svojo nečistost na dno, v podvodje, v temino, iz katere so ti hudiči prišli.« 

(Jančar, 2003, str. 17), poleg tega še »Igrivost se v sicer resnobno tematizacijo 

posameznikove eksistence v zgodovini vpleta skozi farsično situacijsko in besedno komiko 

/…/. Takšno 'baročno' predstavljanje kontrastnih občutij življenja še podčrtava bivanjsko 

negotovost. Farsa, ki ji nič ni sveto, s svojim 'prostaškim' posmehom ruši resnobo vsakršnega, 

tudi zgodovinskega institucionalnega reda in pogleda na svet« (Matajc, 2005, str. 22).  
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Nenazadnje se »Element zgodovine /…/ odraža tudi v primeru slabih cest, po katerih hodijo 

romarji, kjer zaradi povodnji, ki jih je zajela, njihovo potovanje pridobi senco dvoma v 

dosego končnega cilja, prikaže pa tudi hierarhične odnose med njimi in nianse v značajih 

posameznih oseb.« (Tanko, 2005, str. 44). V primeru nevihte, ko povodenj odnese romarsko 

karavano, je metaforično prikazano kako se spor med romarji stopnjuje, dokler ne voda 

odnese vsega. Mihael Kumerdej, romarski vodja, trgovec iz Slovenskega Gradca, tukaj jasno 

kaže svojo nadvlado z nasiljem in izsiljevanjem za verižico nekega romarja, ki naj bi kot vodji 

pripadala njemu. Tu se kaže tudi mentalna omejenost Mihaela in dejstvo, kako so po navadi 

fizično močni in mentalno šibki ljudje, postavljeni na visok položaj, lahko zelo agresivni in 

svojo avtoriteto izkoriščajo sebi v prid. (Jančar, 2003, str. 102, 103). Simbolno bi lahko 

povodenj jemali tudi kot božjo kazen nad prostaškim obnašanjem romarjev. 

»Omenjeno Jančarjevo delo (je lahko, op. Š. S.) tudi fiktivno – zgodovinsko /…/ kar pomeni, 

da zgodovinsko dogajanje, ki ga prikazujejo, rabi le za kuliso posebni in novi, moderni 

ontološki problematiki. Ta dva tipa zgodovine (filozofija zgodovine in fiktivno – zgodovinsko 

dogajanje, op. Š. S.) se v Jančarjevi drami Katarina, pav in jezuit združita, kakor že v 

istoimenskem romanu: Jančarjeva moderna 'filozofija zgodovine', ki zgodovino 'fiktivno – 

zgodovinsko' predstavlja kot iluzijo, izhaja iz prepričanja, da se človekova usoda v 

zgodovinskih dogajanjih ponavlja; sicer v konkretnih različicah, a vselej po vzorcu enakega 

razmerja med človekom in zgodovino – usodo.« (Matajc, 2005, str. 19) in še »Ko torej iluzija 

svobode odpade, se začne spraševanje po iracionalni usodi, ki seveda ne more več biti 

metafizična transcendenca. Prav njena neujemljivost je begajoča; tudi pri Jančarju, kot smo 

videli, usoda nenehno niha med osebno in zgodovinsko.« (Virk, 1995, str. 212) torej 

ponavljanje usode deluje kot »tolažba zaradi krute usode, tolažbo, s katero je mogoče prenesti 

'nasilje zgodovine'« (Virk, 1995, str. 241), kjer konkretno Simon Katarino kar trikrat pusti 

samo, enkrat jo prepusti romarjem, drugič Windischu, tretjič, ko sta v Kelmorajnu in mu ona 

želi naznaniti, da pričakuje otroka, on pa ponovno vstopi v jezuitski kolegij kot novic. S tem 

zopet stopi v anonimat, ponovno postane služabnik božje skupnosti, Katarina pa svojo hčerko 

Tereso, poimenovano po ubiti gvaranijski punčki, pripelje v kapelo Frančiška Ksaverija na 

ogled umetnin, o katerih je dolge noči razpravljala na romanju s Simonom. »Zmagovalka nad 

absurdno zgodovino je torej 'vodilna melodija' te polifonije, Katarina s svojo svobodno izbiro 

za avtentično eksistenco, iz katere je zraslo novo človeško bitje, otrok Teresa. Ampak – ali je 

Katarinina ljubezen zares kaj več kot le začasna moralna zmaga nad absurdnostjo zgodovine? 
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Dekličino ime in stavek 'Gratias tibi Domine' /…/ nakazujeta, da se bo smrtonosna zgodovina 

skoraj gotovo ponovila kot dekličina osebna zgodovinska usoda.« (Matajc, 2005, str. 22). 

7.2.2  Ljubezenski roman 

Nedvomno je osrednja tematika romana Katarina, pav in jezuit ljubezen. Ljubezenski žanr se 

pne od ljubezenskega trikotnika med naslovnimi protagonisti romana, kjer je razvidnih več 

nians ljubezni, in sicer zaljubljenost med Katarino in Simonom, čista duhovna ljubezen, 

prepletena s spoznavanjem telesne čutnosti, do zveze med Katarino in Windischem, kjer gre v 

začetku za privlačnost stotnika, ki ga Katarina občuduje v njegovi lepi opravi že na Dobravi 

in si sanjavo predstavlja, v nepoznavanju drugega, srečno skupno življenje (»Pač je hotela 

postati, ne da bi si to ravno želela, ampak ker je bilo tako zamišljeno, z vsem sprijaznjena 

žena nekega artilerijskega oficirja, čigar največja odlika je bila ta, da je bil eden od mnogih 

nečakov barona Windischa« (Jančar, 2003, str. 24)), do preobrazbe Katarine v vojaško 

priležnico, kar postane po sili razmer, do usmiljenja, ki ga sama čuti do v bitki pohabljenega 

in večno zaznamovanega iz vojske odpoklicanega reveža, spoznamo pa jo tudi kot mater male 

Terese. »Katarino spremljamo na njenem konkretnem in duhovnem romanju za ljubeznijo vse 

od zasanjane hčerke vaškega posestnika, sveže zaljubljene in ljubljene ženske, izdane 

samotnice, skeptične spremljevalke, razuzdane hotnice, ponižanke do posvetne svetnice in 

končno matere.« (Čander, 2005, str. 37). Preko Simonovih izpovedi Katarini spoznamo tudi 

njegovo ljubezen, najprej do znanja, potem do potovanj v daljne kraje, nenazadnje pa tudi 

ljubezen do indijanskega ljudstva Gvaranijev, kjer v misijonu vzljubi njihovo preprostost, 

bogoslužnost in voljo do napredka. V romanu smo priča tudi ljubezni do boga, ki se ji bom 

posvetila kasneje, ob  verski tematiki. 

Katarina je dekle blizu tridesetega leta, živi na Dobravi z očetom Jožefom Poljancem, ki je 

oskrbnik posesti grofa Windischa, strica Franca Henrika Windischa, ki na Dobravo prihaja že 

leta. Opazuje ga skozi okno, kako nastopaško v škornjih, s sabljo in svilenimi ruticami 

deklamira v centru pozornosti vseh prisotnih stvari, ki so tipične za vojaško izobraženega 

človeka. Katarino privlači in odbija hkrati: »moški v beli suknji je lep, je glasen, razkav glas 

ima, je vihrav,« (Jančar, 2003, str. 18), »ga rada vidi tudi Katarina, kljub temu, da na njem ni 

videti drugega razen njegove pavje oficirske nature.« (Jančar, 2003, str. 19), »ti Windisch, ti 

pav, ti bedak neumni ti sploh ne veš kdo je Katarina, ti sploh nič drugega ne vidiš, razen sebe, 

svoje sablje, ki ti opleta med nogami, svojega pavjega repa.« (Jančar, 2003, str. 20), »Toda 
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nečak barona Windischa, eden njegovih mnogih nečakov, je bil pav. Bil je lep in postaven 

moški, kot se reče, toda bil je pav in od prvega trenutka si je rekla, in to je rekla tudi sestri, da 

s pavom ne bi želela pravzaprav v življenju nobenega opravka. Ampak eno je, kar reče 

človek, in drugo, kar reče srce.« (Jančar, 2003, str. 25).  

Že prav na začetku romana smo priča Katarinini slutnji, slutnji, da je na nek skriven in 

temačen način povezana z dvema moškima, ki sta v nočeh prisotna v njeni sobi na Dobravi, 

eden je močan in ima nad njeno voljo prevlado, drugi nepremično zre iz ozadja, oba sta brez 

obraza (Jančar, 2003, str. 5 – 8). V njej se bije mnogo nasprotij, ki segajo od telesnih, ko se 

enkrat posti do izčrpanosti, drugič se prenažira do slabosti, pa tudi duhovna nasprotja, ko 

sanja o moškem, ki se je dotika, hkrati pa se pripravlja na odhod na romanje z ostalimi 

romarji, ki v trenutku njenih sanjarjenj molijo v bližnji cerkvi (Jančar, 2003, str. 9). Katarino 

neznana sila vleče na pot, želja po tem, da bo na romanju srečala nove ljudi, odkrila nova 

spoznanja, hrepeni po odhodu v svet: »morda so k njej prihajali neznani, daljni ljudje, ki jih 

bo srečala.« (Jančar, 2003, str. 33). Njen oče, zaskrbljen, pravi »Saj se bo vrnila. Vsa bo 

spremenjena in življenje bo drugačno.« (Jančar, 2003, str. 54). »Pomembno vlogo za 

izgradnjo Katarininega značaja ima prostor Dobrave, kjer je Katarina doma: sprva je to njen 

prostor ujetosti, zato od tam skoraj zbeži na romanje, da bi se osvobodila enoličnosti vaškega 

vsakdana, v katerem ne vidi možnosti za udejanjenje. Kasneje, v stiski hladne nemške dežele, 

kjer je postala Windischeva 'priležnica', pa o Dobravi razmišlja kot o prostoru zatočišča in 

miru.« (Tanko, 2005, str. 44).  

Prvo srečanje med Katarino in Simonom se zgodi na začetku romanja, v prvih dneh, ko sedi 

pri ognju in čez plamene zagledata drug drugega, ogenj kot prispodoba za strast, ki bo vzklila 

med njima, ali ogenj kot poguba peklenskih zubljev usodnosti »trepetajoči plameni so mu 

spreminjali obraz, zdaj je bil obsijan, ves svetel, hip zatem obsenčen, ves temen.« (Jančar, 

2003, str. 75), »Ta ni gledal skoznjo, ampak vanjo.« (Jančar, 2003, str. 79), »Bila je (Katarina, 

op. Š. S.) boleče lepa, boleče jasna prikazen iz jutranjega in hkrati še nočnega sveta pred 

začetkom dolgega romanja /…/ Ko je na njenem čudno mirnem obrazu od spodaj seval rdeči 

sij dogorevajočega ognja in ko jo je hkrati nekje od zgoraj, od hriba, od drevesnih krošenj in 

skoznje, oblila blaga sončna svetloba, takrat je bila živa slika, ki bo nekoč otrdela na neki 

drugi podobi, v podobi jeznega, maščevalnega, ubijalskega angela.« (Jančar, 2003, str. 83), 

nekaj demoničnega in hkrati angelskega je na njej, usodnega, telesno in duhovno usodnega. 

Trenutek spremembe v njiju je zaznamovan z ognjem »Tako je za hip seval od zemeljskega 
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ognja na ženski obraz žar spodnjega sveta, od zemlje, iz nje, iz njenega votlega ognjenega 

delovanja, tako je bila jutranja nebeška svetloba od zgoraj, brisala robove, pretapljala svetove. 

Na sredi med njima je v mirnem žarenju izgoreval ogenj, dim se je sukljal pod jasno jutranje 

nebo, med njima se je prižgal ogenj.« (Jančar, 2003, str. 83). Katarina takoj spozna Simona 

kot enega od njenih nočnih obiskovalcev »Bilo je kakor pogled nočnega obiskovalca, ki ni 

imel obraza, samo pogled, roke in telo, za hip jo je spreletelo, da je to on in nihče drug. Tisti, 

ki ne more spati, ki pride k njej v blodni noči, ko je sama v hiši.« (Jančar, 2003, str. 79). 

Simon reši Katarino iz povodnji in jo nese v karmeličanski samostan na okrevanje, po tem 

prespita prvo noč skupaj v bližnji krčmi, in Simon to noč po dolgem času mirno prespi 

(Jančar, 2003, str. 120, 122).  

Simonova nespečnost je povezana z izhodom iz jezuitskega reda: »Izgubo metafizičnega 

varstva, ki naj bi ga v tostranstvu zagotavljale institucije, a ga s krivičnimi dejanji v resnici ne 

vzdržujejo, simbolizira tudi Simonova nespečnost« (Matajc, 2005, str. 21). »Simonovo 

hrepenenje po snu je hrepenenje po vrnitvi iluzije, ugleda se vržen v svet in se v svoji svobodi 

ne znajde. Zato se mora odvrniti od Katarine, ki mu – dobesedno in nemara tudi simbolno – 

vrne sen, ga potrdi za grešnika in mu s tem vrne tudi samoprevaro socialne vloge.« (Matajc, 

2005, str. 22). V tej priložnosti se zgodi tudi njuno prvo ljubezensko združenje, ki je opisano 

v slogu 'eros – tanatos': »Prišlo je vodovje, zalilo jo je, potem je prišla vročica, zajel ju je 

ogenj. Katarino in Simona, vroče tlenje teles, visoki plameni gorečih duš, nekaj, česar še 

nikoli ni doživela, nekaj, kar je moralo biti od Boga, zakaj močna kakor smrt je ljubezen, silna 

kakor podzemlje ljubezenska strast.« (Jančar, 2003, str. 185) in temu nasproti »kajti 

združevanje je ljubezen, nič drugega, samo različica tiste ljubezni, zaradi katere potujejo k 

zlati kelmorajnski skrinji.« (Jančar, 2003, str. 215). »V trenutku spoznanja, da je Simon bivši 

jezuit, se v njej začnejo kopičiti dvomi, v njej se pojavi notranji razcep med tem, kar je prav 

po družbenih normah takratnega časa in tem, kar sama čuti do Simona in tudi čuti, da je prav. 

Po tem, ko ju ostali romarji, po obsežnem iskanju Katarine, ki je bila s strani očeta zaupana v 

varstvo vodji romanja Mihaelu Kumerdeju, zaprejo oba in ju obsodijo kot grešnika (javna 

morala, ki eno dela, drugo pa govori: Kumerdej večkrat izgine v noč z ženo nekega trgovca). 

»S svojo erotično ljubeznijo Katarina postane grožnja za socialno vlogo žensk in moških, 

grožnja za pokorščino redu /…/. Za grešnika je razglašen tudi Simon, ko prelomi zaobljubo 

čistosti in pokorščine, potem ko je že izgubil vero v zgodovinski absolut 'božje države'.« 

(Matajc, 2005, str. 21).  
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Katarina pokaže v ujetništvu premoč nad Kumerdejem, ko jo skuša zapeljati, Simon pa s 

pomočjo Amalije pobegne – brez Katarine, ki jo pusti v posmeh romarjem, samo. »Potrebno 

bi bilo, da bi Katarino ljubil ne samo v sanjah zvezdnate noči, jo oboževal in postavljal na 

Marijin oltar, ampak jo prijel za roko, z njo stopil pred ljudi in jo branil. Tega slednjega pa 

Simon Lovrenc ni sposoben.« (Kovač, 2005, str. 27). Oblasti prikažejo Katarini Simona kot 

izdajalca, zave se, da jo je pustil samo »Zakaj v njeni duši besnita zmeda in jeza, bijeta se 

njen dobri angel /…/ in njen zli, ki ga bomo še spoznali. In njegovo delo tudi.« (Jančar, 2003, 

str. 201), »le Katarina, le ona ne more zaspati, nalezla se je nespečnosti nemirne duše Simona 

Lovrenca, /…/, in zdaj je odšel, ah, ne da bi se ozrl, jo pustil tukaj, ujeto, nespečo, z 

razviharjeno dušo, v kateri se bojujeta ljubezen in sovraštvo.« (Jančar, 2003, str. 245). Ob 

vsem tem Simon razmišlja »Najprej je treba pobegniti, potem bo lahko razmišljati o tem, kaj 

se da narediti za Katarino, za njiju, za oba, prvič je začel razmišljati o prihodnosti, niti 

pomisliti ni mogel na to, da s Katarino ne bi bila nikoli več skupaj.« (Jančar, 2003, str. 208), 

temu nasproti pa so Katarinine misli »Ona hoče z njim, tja med svoje ljudi, ne da bi plesala, 

ampak da bi pokazala vsem in vsakomur, da sta Simon in Katarina, Katarina in Simon, dva, ki 

sodita skupaj, za zmeraj in pred vsemi.« (Jančar, 2003, str. 271), »Česa se boji (Simon, op. Š. 

S.)? Vsega se boji, vsega, tukaj v tej hiši se boji vsega, pozna te hiše, to so hiše strahu in 

nadzora (samostani, op. Š. S.).« (Jančar, 2003, str. 272).  

Ob vnovičnem srečanju s Simonom v samostanu, ki ga je kasneje zajela Windischeva vojska, 

je Katarina spremenjena, spremenjen je njen odnos do Simona, do sebe, svojega telesa, do 

spolnosti: »'Zdaj je bilo moje telo, ne jaz.' 'Tvoje telo nisi ti?' 'Takrat sem bila jaz in moje telo, 

moja duša in moje telo, zdaj je moje telo čutilo ugodje.'« (Jančar, 2003, str. 291) in tudi 

razvidi, da je Simon strahopetec, ki ni pripravljen tvegati za njiju »poleg mene leži Simon, 

nikamor ne bo šel zjutraj, ničesar ne bo izjavil o njiju, nikogar ne bo prosil za njiju, nič ne bo 

storil, z odprtimi očmi bulji v strop, bolan od strahu, bolan od sebe, od svojega novica, ki ga 

obseda strah pred pogubljenjem, /…/. V Katarini se spet prebudi sikanje tiste kače, strup 

sovraštva, ki ga je začutila tisto noč, ko je zvedela, da je odšel in jo pustil samo kakor 

obcestno lajdro.« (Jančar, 2003, str. 296).  

V njej se rodi spoznanje, pojavi se rešitev uganke, ki jo je mučila že z Dobrave, kdo so nočni 

obiskovalci. »Eden od obeh hudičev iz noči na Dobravi je Simon, te brazde ob nosu, ti 

nespeči podočnjaki na njegovem obrazu, to je on. In kdo je drugi? Drugi pa bo drugo jutro ob 

svitu razjahal na samostanskem dvorišču.« (Jančar, 2003, str. 297). In Simon naslednji dan 
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spet izgine, iz samostanskega okna pa Katarina zagleda nekoga drugega »Eden med njimi, 

tisti, ki je bil najbolj navešen s trakovi, jermenjem, srebrom in svilenimi podvezami, se je 

izpod širokega in perjaničastega klobuka ozrl gor k oknom samostanskega hodnika. Katarina 

se je zdrznila, nekaj mrzlega jo je spreletelo od pet do glave, po sredi celega telesa, od temena 

in skozi prsi je zarezalo presenečenje: to je bil pav.« (Jančar, 2003, str. 299). Vojaki so bili 

poklicani v Landshut, da bi pomirili romarske izgrede. »Windisch se je večkrat spomnil 

Katarine, nje še ni imel, pa bi jo lahko. /…/ Tako sta se zdaj njuna pogleda srečala, med 

osuplostjo in začudenjem, kajti drug v drugem sta gledala istega, a vendar povsem drugega 

človeka, drugega moškega in drugo žensko.« (Jančar, 2003, str. 300).  

Nepričakovano srečanje z izvoljencem iz preteklosti postavi Katarinin svet na glavo »Toda 

Simon, človek, ki je tako nenadoma vstopil v njeno življenje, je še bližje, čeprav naenkrat ni 

prav vedela, kdo ji je bliže, ta, ki je z njo v tem prostoru, ali oni, čigar ukazujoči glas odmeva 

pod oboki samostana.« (Jančar, 2003, str. 302).  

Simon Katarino ljubi, ljubosumen je na Windischa, do katerega goji zamero že od prvega 

srečanja pri nekem mostu, vendar kljub temu še vedno ni odločen se postaviti zanjo »Simon 

žensko, ki leži ob njem, ljubi močneje, kot je ljubil karkoli v življenju, ljubi jo drugače, kakor 

so ga učili ljubiti v hiši, a vseeno ljubi, in kljub temu se premetava v razburkanem morju 

dvomov in strahov.  /…/ In Katarina /…/ zdaj vznemirjeno posluša hripavo ukazovanje 

nakinčanega artilerijskega stotnika, človeka, za katerega je mislila, da je že zdavnaj izginil iz 

njenega življenja.« (Jančar, 2003, str. 306).   

Katarinina usoda se ponovi: »Ves dan je v njej naraščala tista znana pesem iz Lendla: vedela 

sem, da bo odšel, vedela sem, da ga ne bo.« (Jančar, 2003, str. 313), prav zaradi tega pristane 

na večerjo s stotnikom, »Občudovala ga je s pogledi, ne pa iz srca, kajti samo, kar je iz srca, 

se je sposobno v celoti predati. Zato niti malo ni mislila na to, da bi se temu človeku predala, 

bil ji je všeč, zelo je bil pozoren, na večerjo bo šla.« (Jančar, 2003, str. 313), vendar se njeni 

načrti izjalovijo »Nekdo je stal ob postelji, s hladnim rezilom ji je dvigoval krilo in opazoval 

njeno telo v soju trepetajoče sveče.« (Jančar, 2003, str. 316).  

Windisch Katarine ne zapeljuje le z lepimi gestami in besedami, polnimi obljub, ampak jo 

tudi opiva z vinom, njena dejanja pa so tudi na nek način maščevalna do Simona oz. vzroke 

za svoja dejanja pripisuje Simonovemu odhodu brez nje »Saj ve, angela, da ni samo zaradi 

ure, da je tudi zaradi popitega vina in da je še bolj zaradi tega, ker je Simon neprevidno odšel 

in jo pustil samo in da je najbolj zaradi tega, ker je srečala izvoljenca svojih mladih let.« 
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(Jančar, 2003, str. 331). Simon, kljub temu, da je ravnal napačno, ko je odšel, ima občutke 

krivde, ljubosumja in nezaupanja do Katarine »Ali je mogoče, da bi kdo gledal Katarino, 

kakor jo je gledal on, je mogoče, da bi ji kaj storil ta Windisch ali kdorkoli drug proti njeni 

volji, in kar je še huje, po njeni volji?« (Jančar, 2003, str. 343).  

Katarina na potovanju z vojsko spozna Klaro, Madžarko, 'prodajalko ljubezni', ki misli, da je 

Katarina ena njih, in ji svetuje »pazi, je rekla Klara, preden ti začnejo izpadati zobje, preden 

se ti prsi povesijo, se moraš poročiti, kakšni se to posreči, če se ti ne, je rekla, te zbrcajo kot 

kuzlo, še prej pa te dajo na razpolago drugim, pazi, je rekla Klara, medve imava srečo, niso 

vsi dobri kakor najina.« (Jančar, 2003, str. 363), torej na tej točki dobi Katarina označbo 

vlačuge (Katarina o sebi: »Vzemi citre, hodi po mestu, pozabljena vlačuga.« (Jančar, 2003, 

str. 366)), in tudi v njej se premakne zavest, da je postala vojaška priležnica, saj jo Windisch 

obravnava kot tako, vede ali nevede. V njem so zaradi bahaškega karakterja, avtoritativnega 

položaja, sebičnosti, podzavestnega strahu pred izidi bitk, ki so pred njim, in tudi stalne 

pijanosti, prisotna nihanja, ko enkrat: »Jaz sem vedel, je rekel nek večer pijansko momljaje, 

jaz sem to vedel, je rekel Windisch, da k meni potuje prava ženska, ti si prava ženska, 

Katarina. /…/ poštena ženska, častna ženska, ki ne bo mogla popustiti pred mojo 

nezaustavljivo privlačnostjo. O tej privlačnosti najbrž nihče ne more dvomiti.« (Jančar, 2003, 

str. 365) in hkrati: »Neko noč jo je vrgel iz postelje: 'izgini ven iz te postelje, vlačila si se s 

prekletim črnim farjem' /…/. To je hujša žalitev kakor to, da jo je zvabil vanjo.« (Jančar, 

2003, str. 366). »Častnik vojske Marije Terezije hlepi po zmagi nad Prusi, da bi dosegel višji 

vojaški naziv polkovnika. Prevzet je nad svojo postavnostjo in lepo opravo. Zaljubljen je  

svoje matematično fizikalno znanje, ki si ga je pridobil na dunajski vojaški akademiji. Vojno 

si zamišlja kot paradno poveljevanje. V tej vase naravnani vzhičenosti mu tudi Katarina 

pomeni le prvo vojaško trofejo. Za vstop v njen notranji svet bi se moral sezuti in 

prisluškovati njenemu utripu, da bi zaznal subtilne tone njenega žitja. Tako pa v škornjih in s 

sabljo osvaja samo njeno telo.« (Kovač, 2005, str. 26).  

Izkušnja z Windischem zasadi v Katarini seme sovraštva in jeze »in ti misliš, pav oficirski, 

oskrunjevalec žensk, ropar vinskih kleti in požigalec vasi, ti misliš, da tebe ne bo doletela 

nobena kazen. Že jutri, to ti povem, že jutri te bo doletela v ubijalskem trušču prve bitke, ki jo 

boš doživel, na pomrznjeni decembrski leuthenski zemlji. To je moja prerokba.« (Jančar, 

2003, str. 375). In to se uresniči, pruska granata odtrže stotniku Windischu pol obraza, 

njegova lepota je za zmeraj izgubljena.  
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Na tem mestu se v Katarini zopet zgodi velika sprememba. Vse sovraštvo, ki ga je gojila do 

Windischa, se spremeni v skrb in odgovornost za tega pohabljenca, njeno sovraštvo mutira v 

usmiljenje. Reši ga smrti in se z njim nastani v koči pri jezeru v majhni ribiški vasici. Neke 

noči prispe tja tudi Simon, med ljudmi izve, da sta v koči nastanjena moški in ženska, za 

katera se ne ve ali živita v božji zvezi, po opisu ju takoj spozna. Katarina je spremenjena, 

»Simon jo je skušal pobožati. Odsunila je njegovo roko. 'Ne morem več', je rekla. 'Zabodi ga, 

ti ga zabodi, prereži mu vrat'. Simon se je umaknil. 'V ječo te je spravil, iz mene je naredil 

vojaško vlačugo, to sem bila, njegova oficirska vlačuga, ubiti ga moraš.« (Jančar, 2003, str. 

403), vendar ko Simon stotnika porine v greznico (Jančar, 2003, str. 415), Katarina spet 

nepričakovano odreagira »Vzame mu umito in obvezano glavo v naročje in mu govori, kakor 

bi mu pela uspavanke: lep si bil Windisch /…/ pol glave ti manjka, ko bi imel vsaj dobro srce, 

a tudi tega ti manjka, to ti manjka od vsega začetka /…/. Simonu je tako, kakor da bi bil zdaj 

on polit z gnojnico.« (Jančar, 2003, str. 416) in še »pobije že, bi rekla Katarina, ne pa 

ponižuje.« (Jančar, 2003, str. 417).  

V Simonu se kopičijo dvomi, vprašanja »Zakaj se mu seli tolikšno sovraštvo v srce, ali samo 

zato, ker je tako močno ljubil? Ker je mislil, da je ljubezen do ženske iz iste snovi, kot je 

hrepenenje po Božji ljubezni? Je bila to tista strašna zmota, ki ga je vodila v strašno nasilno 

dejanje, ki je bilo skoraj dejanje uboja, ki je bilo, če natančno pomisli, že uboj sam, saj je bil 

navsezadnje povsem odločen, da to stori.« (Jančar, 2003, str. 419). »Simonove konture reda 

so 'jasne in resnične', dobro je lahko samo dobro in zlo je samo zlo, Windisch se mu sprevrže 

v podobo hudiča in Katarina v grešno vlačugo; dvojnosti, ki izpolnjuje tostransko bivanje, 

Simon ne priznava /…/ in je ne vzdrži.« (Matajc, 2005, str. 22).  

Simon Windischa globoko obsoja za to, kar je Katarina postala »Žensko, s katero je hotel 

najti najvišje spoznanje, njo, ki je bila najčistejša, najmilejša in ki je nekoč zardevala ob 

Simonovem pogledu, vse to je ta kup mesa in vina, lepljivih snovi človeškega smradu 

poteptal, pohodil, vse si je vzel, tudi njeno dušo. Ostala je pohota, pet prstov pohote.« (Jančar, 

2003, str. 412). »Bil je zmeden, ljubil je in sovražil hkrati, najnevarnejša zmes čustev je 

divjala v njem /…/ že od takrat, ko je v ječi prvič pomislil, da je ona z njim, njegova 

Katarina.« (Jančar, 2003, str. 422). Katarina, »žensko bitje /…/, ki je tudi samo hotelo biti 

nekaj drugega od tega, kar je že bilo, kar je postalo v objemih nekoga drugega« (Jančar, 2003, 

str. 398) je občutila sočutje do tega človeka, ki ga je tako sovražila in njena narava, nagnjena 
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h ekstremom, se tu spet pokaže »Zdaj je bila odločena, da ga bo ozdravila.« (Jančar, 2003, str. 

419).  

Katarina začne  za Windischa skrbeti kot pozorna negovalka, trdno odločena, da ne bo 

pozdravila le njegovega telesa, ampak tudi dušo, »malo slabše je prenašal njeno odločitev, da 

ga ne bo samo ozdravila, ampak tudi spremenila. /…/ Govorila mu je o duši, ki je važnejša 

kot lep obraz.« (Jančar, 2003, str. 420) in Simon je vse to lahko le sprejemal »usmiljenje, 

seveda, usmiljenje, zoper katerega ni bilo krščanskega ugovora, ki ga je bilo treba ponižno 

sprejeti ali celo občudovati.« (Jančar, 2003, str. 419). »V Simonovi odsotnosti se Katarina, 

»čista kakor voda, kakor njeno ime, ki pomeni: čista« (Jančar, 2003, str. 24), sama odloči za 

pot posvečene ljubezni. Hebrejska Biblija pozna izraz za najvišjo ljubezen, ki jo prevajamo z 

usmiljenjem, v resnici pa pomeni usmiljenje do grešnika. Ta ljubezen pomeni odpuščanje, 

naklonjenost do nekoga, ki je v telesni in moralni bedi. V tej mizeriji se znajde Franc Henrik 

Windisch. /…/ V tej bedi ga najde Katarina. Ne pusti ga umreti, ampak ga v nasprotju z 

vsakim upanjem zvleče na varno, mu obvezuje obraz, ga čisti, hrani.« (Kovač, 2003, str. 28).  

Pohabljeni Windisch na Katarino, seveda, gleda iz svojega zornega kota, jo ima rad na edini 

način, ki ga je sposoben »Morda bi bilo dobro, da bi bila tukaj Katarina, ki je iz nje naredil 

tako uporabno spremljevalko, da jo je počasi začel imeti rad. Pa čeprav se je ves čas ob njem 

počutila kot oficirska lajdra, kar je pravzaprav tudi bila.« (Jančar, 2003, str. 410), za trenutek 

morda začutimo, da je v njem niansa ljubezni, dobrote, a se ta takoj razblini »Za hip je 

pomislil, da je bila pruska granata, ki je priletela predenj, da je bila tista granata morda kazen 

kakšnega od njihovih romarskih angelov, kazen za to, kar je storil s Katarino in njenim 

učenim meniščem. /…/ Samo za hip je pomislil na to, a pomislil je tudi, da se mu je 

navsezadnje sama vdala /…/ in ni ji bilo slabo.« (Jančar, 2003, str. 410). »Windisch ni samo 

simbol moške narcisoidnosti, podoba nedoletnega moškega, ki zaradi sebičnih nagibov nikoli 

ne bo odrasel moški. Njegov lik hkrati izraža nemoč sodobne tehnike in znanosti, ki je sicer 

res delo duha, toda sama na sebi ni sposobna osrečiti človeka. Kadar jo izvzamemo iz orbite 

etičnosti, postane samo še hujše nasilje.« (Kovač, 2005, str. 26).  

Katarina in Simon čutita, da se bližata koncu, »Ko je Windisch zaspal, sta šla s Simonom v 

vas po hrano in zdravila, in po poti ga je ves čas poljubljala, /…/, ni ga hotela izgubiti, takrat 

je tudi jokala, ker je čutila, da ga bo kmalu izgubila.« (Jančar, 2003, str. 421), Simon pa išče 

rešitev za mučno situacijo, v kateri sta se znašla sedaj oba, skupaj, »ga je oblegala misel, da bi 

vse to moral nekako končati, oditi ali pa /…/ človeka, ki mu je prizadejal toliko zla, njemu in 
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še več njej, ali pa tega človeka pobiti« (Jančar, 2003, str. 422). »Avtor tako močno izpostavi 

Katarinino zastonjsko ljubezen, da je tudi v tej vlogi ne predstavi kot srečno žensko. Njena 

daritev je čista podrejenost, zanjo ni poplačana ne z mirom, ne z zadovoljstvom. Katarinina 

ljubezen bi še vedno rada srečala svojega resničnega ženina, kljub veliki odpovedi in 

prizanesljivosti, ki jo je sposobna. /…/ Njen ljubi se prikaže, toda žrtev, ki ji jo ponuja, ni 

daritev ljubezni. /…/ Namesto Katarinine daritve ljubezni, se odloči za krvavo pogansko 

daritev. /…/ Pater Simon Lovrenc bi rad opral kri Indijanke (Terese, op. Š. S.) z žrtvovanjem 

vojščaka Windischa. /…/ Simon bi rad opral s sebe dvojno sramoto, ki je sam ni mogel ali 

upal preprečiti: smrt Terese in nasilje nad Katarino.« (Kovač, 2005, str. 28). Vloge se torej 

obrnejo, »jelen, ki je bil nekoč koštrun, da bi našel koštruna, ki je bil nekoč jelen.« (Jančar, 

2003, str. 409).  

Simon postane človek akcije »Simon mu je s kolenom pritisnil glavo ob blazino. Čutil je, 

kako je počila tenka opna kože in mu s krvjo namočila nogo, zdaj se je prebudil, skušal se je 

dvigniti, a ostrica dobro nabrušene sablje je že zarezala v njegov vrat« (Jančar, 2003, str. 

432). Truplo zavijeta, obtežita in potopita v jezeru, v temni noči se odpeljeta proti 

Kelmorajnu, in prihod tja je razočaranje »se še blešči Zlata skrinja, četudi je njen dom 

gradbišče, a ne bo več dolgo, samo še nekaj let in duhovni bodo v temni noči s svetlimi 

relikvijami zbežali v Augsburg, sem bodo pridrli revolucionarji iz Francije, konec bo 

kelmorajnske slave, katedrala bo vojaško skladišče in konjušnica, v njej bodo odmevale pesmi 

o bratstvu in svobodi, a tudi vojaški ukazi in psovke.« (Jančar, 2003, str. 445). Torej zlate 

skrinje ni, cilja ni, zato ga ni bilo mogoče doseči, potovanje se sprva zdi brez smisla, kasneje 

pa se zdi, da bo Simonov otrok v Katarini osmislil njuno bivanje, toda Simon spet izgine. Spet 

jo pusti samo, sedaj nezakonsko mater, ponovno prosi za sprejem v red.  

Katarina s karavano trgovcev krene proti domači Dobravi. Čez čas obišče Katarina kapelo Sv. 

Ksaverija, iz teme jo opazuje Simon, vendar si ne upa pred njo »A ko je iz teme gledal njen 

od sončnega pramena obžarjeni obraz, je bila lepa, ah, kakor sveta Agnes, tako se zgodi, 

kadar človeka obžari slutnja nekdanje ljubezni.« (Jančar, 2003, str. 469) in takrat zahrepeni po 

preteklih časih »Samo srce, ki je tolklo tam v temi, mu je hotelo dopovedati, da mu je bila ta 

ženska blizu, da mu je bila blizu, bliže od vsega na svetu, bliže kot Ksaverij in Družba, bliže, 

kot je kdaj mogel biti sam sebi.« (Jančar, 2003, str. 470). 

Usoda treh, ki je bila tako povezana, tako odvisna druga od drugega, ki je vse tri 

zaznamovala, jih preoblikovala in jih na koncu tudi označila, je tista usoda, ki je kljub temu, 
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da je nekdo pripravljen »vložiti ves napor, kar ga je človek sposoben v beg pred usodo je (to, 

op. Š. S.) namreč le ena izmed možnosti soočenja s tem, kar nam je življenje namenilo in je za 

nas neizogibno.« (Škrabec, 2005, str. 211) in da je »Smrt /…/ uzaveščeni človekov konec, 

vendar ne odvzema smisla življenja: osmišlja ga svobodna izbira za avtentično bivanje, za 

postajajočo ljubezen, ki sega čez čutno in smrtno telo.« (Matajc, 2005, str. 21). 

7.2.3  Verska tematika 

Roman Katarina, pav in jezuit je od začetka do konca prežet z versko tematiko. Najopaznejši 

verski elementi so romanje in jezuitski stan Simona Lovrenca ter njegovo razočaranje nad 

odločitvami cerkvenih oblastnikov, nedvomno pa tudi opevanje relikvij, stalna prisotnost 

pridigarjev, in s tem pridigarskega sloga, sklicevanje na krščansko ljubezen, usmiljenje, kot 

tudi mnogi drugi obrazi cerkvenih ljudi, romarjev, ki se vztrajno bojujejo proti hudičevim 

delom, včasih pa dajejo vtis, da so prav oni tisti, ki ga s tovrstnimi dejanji hranijo. 

»Romanje pomeni zapustiti stari način življenja« (Jančar, 2003, str. 11). Kelmorajnska 

romanja so bila za vernike velika preizkušnja vztrajnosti, volje in vere, saj so bila dolgotrajna 

in zahtevna, vendar požrtvovanja vredna. »Kelmorajn je tista obljubljena dežela, kjer bo 

nastopil mesijanski mir, ki pomeni polnost življenja, kjer ne bo več razlik med devico in 

poročeno, vojščakom in mirnim kmetovalcem, laikom in duhovnikom.« (Kovač, 2005, str. 

25). »V romanu je v ospredju motiv potovanja, romanja. Med branjem romana je občutek poti 

navzoč ves čas: s subjektivnimi razmišljanji posameznih oseb in z opisom njihovega 

dogajanja, lastnega, notranjega ali medsebojnega, navsezadnje pa zaradi obsežnosti in trajanja 

z junaki potuje tudi bralec.« (Tanko, 2005, str. 44).  

Prisotnih je več bibličnih elementov »Kot smo že nakazali, je v ozadju Jančarjeve drame 

nezavedna misel o potovanju k dokončnemu večnemu razodetju, ki jo najdemo v Bibliji.« 

(Kovač, 2005, str. 26). »Občutek imamo, da je stotnik Windisch kot izraelsko ljudstvo, ki 

pleše svoj orgiastični ples okoli zlatega teleta in se ne zmeni za Katarinino obupovanje, 

medtem ko se Mojzes pogovarja z Bogom. /…/ Spomnimo se, da se Mojzes v knjigi Eksodus 

resnično pojavi s tablami božjih zapovedi v rokah, ki jih nato zaluča in razbije na zlatem 

teletu. Trešči tudi v Windischa. Pruska granata ne uniči samo njegovega konja, ampak pohabi 

tudi njega samega.« (Kovač, 2005, str. 27).   

Romanje se »Udejanja /…/ na širnih ravnicah, čeprav neskončno dolgih, blatnih in 

neprijaznih. Kot poseben, odprt prostor, ga na začetku napolnjujeta vera in upanje, v razvoju 
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dogajanja postane prostor trpljenja in ujetosti.« (Tanko, 2005, str. 44). »Junak in prostor sta 

povezana, predvsem pa prostor kot nosilec družbenopolitične vsebine vpliva na junakove 

odločitve in, kot posledico le-teh, tudi na dejanja.« (Tanko, 2005, str. 41). 

Romarji so ljudje, zbrani iz vseh koncev in krajev, med njimi od bogatih trgovcev, do revnih 

brezdomcev in pohabljencev, vsi potujejo na sveti kraj. Ker se romanje odvija na tujih tleh, 

daleč od doma, od domačih navad, je seveda neizbežno, da se vsa ta »romarska drhal« 

(Jančar, 2003) ne vedno obnaša v skladu s tem, kar uči evangelij »Namesto nekoč neskončno 

pobožnih ljudi, katerih bogaboječnost, skromnost in vztrajnost so občudovali skoraj tako, 

kakor njihovo petje, plese in vzorno nravno življenje /…/ naj bi se nazadnje /…/ skozi nemška 

mesta in vasi premikale skupine glasnih, včasih pijanih, včasih nasilnih tujcev sunkovitih 

gibov in blodnih oči.« (Jančar, 2003, str. 44). Tudi romarski vodja Mihael Kumerdej, trgovec 

iz Slovenskega Gradca, ki je bil primeren za to pozicijo bolj zaradi poznavanja poti, kot pa 

zaradi pobožnosti, je že na začetku označen »ta Miha, /…/ ta je jebec, jebačin in pofuklež, ne 

pa romarski vojvoda.« (Jančar, 2003, str. 16).  

Skupini romarjev se za nekaj časa pridruži eremit Hieronim, v katerem oča Tobija takoj 

spozna tekmeca v pridiganju, kjer eremit enači vero z ljubeznijo »to pomeni žalost. Da je to 

odsev znamenite tristitiae, ki jo tako kot globoko verni čutijo samo še zaljubljeni ljudje. Za 

zaljubljenega je to mrzla duša, žalost za osebo, ki je ni več ali je daleč, za vernega je to 

odsotnost božje milosti med mrzlimi ljudmi.« (Jančar, 2003, str. 87), romarje obsoja zaradi 

pitja in nažiranja »Človek mora biti mrzel, leden, suh in lačen tako, da lakote ne čuti več, da 

se lakote niti ne zaveda, ker misli samo še na Boga« (Jančar, 2003, str. 181). V nasprotju z 

njim se trudi Tobija narediti vsako pridigo pompozno, skuša pritegniti čim več poslušalcev, 

potreben je občinstva. V njunem nasprotju lahko prepoznamo tudi nasprotje Simon / 

Windisch, kjer gre pri enem za duhovno čisto ljubezen, pri drugem pa za meseno poželenje.  

Simon Lovrenc je po izhodu iz Jezusove družbe izgubljen. Njegov varni svet, kjer je bilo vse 

urejeno, načrtovano, je izginil. Svobode ni vajen, zato ne ve, kaj bi s sabo. »Kajti zato je šel 

na to pot, da bi se spravil sam s seboj, da bi stopil v svet, kjer ne bo butajočih vprašanj, pač pa 

dremajoče hrepenenje.« (Jančar, 2003, str. 294), torej »Prebegli jezuit sedaj roma na sveti 

kraj, kjer naj bi prejel razsvetljenje in razodetje, kaj mu je storiti, kako odslej lahko še ljubi in 

v kaj lahko še verjame.« (Kovač, 2005, str. 27). K jezuitom je vstopil zaradi občudovanja Sv. 

Ksaverija, ki je bil veliki duhovni oče in veliki popotnik, ki je širil vero na daljni vzhod. 

Izvemo torej, da vstop Simona v red ni bil pogojen z ljubeznijo do vere, ampak z željo po 
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obisku daljnih krajev, Kitajske »Simon ni želel postati svetnik, a želel si je, globoko in iz srca 

si je v tistih mrzlih jutrih želel, da bi lahko kakor Ksaverij potoval in se bojeval. /…/ da bi 

nekaj storil in doživel. Ni hotel živeti kot oče, turjaški podložnik.« (Jančar, 2003, str. 132). 

Ves trud, ki ga je vlagal v učenje in marljivost s katero je opravljal najrazličnejša dela, da si je 

pridobil naziv 'novica z zavihanimi rokavi', je bil poplačan, ko so ga premestili v redukcijo 

Santa Ana v Paragvaj. Vzljubil je Gvaraníje, indijansko ljudstvo, ki je sprejelo jezuite in z 

njimi ustvarjalo napredek v gospodarstvu, šolstvu, kulturi.  

Iz Evrope prispe vest, da bodo redukcije, zaradi posredovanja portugalskih oblasti, razpustili. 

Jezuiti in ostali prebivalci naj se umaknejo, sicer jih bo pregnala vojska. In tako se je zgodilo, 

vojska je prišla nad Gvaraníje, vojak je prerezal vrat mali deklici Teresi in Simonova vera v 

dobro je izginila. »Po izgonu Družbe iz paragvajskih redukcij vse skupaj ni imelo več 

nobenega smisla, to je bilo najhuje, da se je Bog umaknil nekam pod daljno nebo, /…/ in ga ni 

bilo več blizu.« (Jančar, 2003, str. 70). V njem se bije razkol med pokornostjo ukazom 

nadrejenih in maščevanjem »Kakor si je nekoč želel, da bi rdeča misijonska zemlja med 

dolgim deževjem potegnila v blato portugalske jezdece, da bi se tista zemlja, pod angelskim 

ukazom razmaknila in jih pogoltnila, čeprav ne bi smel tako misliti, ne bi si smel tega želeti, 

zakaj njegovo edino orožje je molitev, je ljubezen, je priprošnja.« (Jančar, 2003, str. 69). Na 

tem mestu spoznamo, da je vse Simonovo prizadevanje za dobra dela in ljubezen do 

sočloveka nič, v primerjavi z grehom nepokorščine, ki ga je zakrivil s tem, ko se je uprl in 

»podvomil v odredbo Generala Družbe« (Jančar, 2003, str. 232), vrne se v domače kraje, 

odpravi se na romanje, da bi ponovno našel smisel, a tu postane suženj zemeljske ljubezni, 

njegova duša ne najde miru, še po ponovnem poskusu vključitve v Družbo, kjer bi lahko rekli, 

da je njegova »usoda izbrala drugo možnost, varianto« (Virk, 1995, str. 216), ki se je 

ponovila, ne udejanji svojih pričakovanj in se nato raje umakne. »Jančar uprizarja torej 

krutost obstoja nekega določenega človeka, ki je vržen med iracionalne sile. /…/ Beg je zgolj 

in samo njegova stvar, zato ga tudi usoda zadene z vso grozovito močjo, prepustiti se mora 

vsej sili trpljenja, ne da bi imel dostop do kakršne koli ideje ali verovanja, ki bi mu pomagala 

ublažiti udarec.« (Škrabec, 2005, str. 210).  

V romanu zasledimo med romarji veliko ostankov poganstva, ljudskih vraž, tako daljni 

Gvaraníji verjamejo, da obstaja dežela brez zla, »po naše nebesa, po njihovem nekje na koncu 

sveta« (Jančar, 2003, str. 170), kot tudi »Stari Slovenci /…/ so mislili, da so zvezde otroci 

sonca.« (Jančar, 2003, str. 170). Pogansko izročilo je med romarji še vedno živo, pred 
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gozdom Črni Les na Bavarskem se bojijo bitij, ki tu prebivajo, bitij iz slovanske mitologije, o 

katerih obstoju jih je poučilo »življenje, njihove izkušnje, njihovih očetov in mater, dedov in 

starih mater, vseh, ki so bili v dolgi verigi pred njimi.« (Jančar, 2003, str. 176). Njihove 

strahove takoj pomiri župnik »Ti strahovi, to so naši demoni, za nami potujejo, to so naši 

grehi.« (Jančar, 2003, str. 177), za katere poda ustrezno krščansko razlago. Romarji so ob 

prihodu v nemške dežele, kjer so se nekoč dogajali nemiri zaradi protestantskega gibanja, 

prestrašeni in zgroženi »Prihajali so v deželo, kjer so se /…/ nekoč dogajale hude reči: klali so 

duhovnike in srali v svete posode.« (Jančar, 2003, str. 172). 

Verski elementi so v romanu vseprisotni, čeprav je pri pridigi oča Tobije »ta pripoved prej 

travestija kakor pridiga (kar, op. Š. S.) dokazuje izrazito nesorazmerje med prevladujočimi t.i. 

ekspresivnimi prvinami, sicer priljubljenim in pogostim konstitutivnim pridižnim elementom, 

in dvomljivim moralnim zaključkom.« (Stanič, 2005, str. 13) in bi lahko rekli, da se 

»Jančarjevim romarjem /…/ godi podobno kot izvoljenemu ljudstvu, ki si je prav tako 

zamišljalo, da bo zlahka doseglo obljubljeno deželo. Toda vmes so bili padci in tavanje v 

Sinajski puščavi. Podobno tudi Katarina, pav in jezuit begajo in prestajajo preizkušnje na 

romarski poti. Toda bolj kot se želijo očistiti in prenoviti, bolj se pogrezajo v blato.« (Kovač, 

2005, str. 26). 

»Roman o Katarini, pavu in jezuitu je kljub svojemu religioznemu koloritu tudi roman o 

ljubosumju, ki je zahrbtno, ki se ob vojaško spretnem izmikanju obeh akterjev poslužuje vseh 

sredstev spopada in v katerem se primerjata rafiniran meščanski, od tujcev vsiljeni slog, ki za 

bahavo kuliso skriva izkrivljeno prevrtljivost 'lepega in prostaškega' karakterja, in preprosta, 

verujoča in spoštljiva kmečka moč, ki skozi meditativno skušnjo nadzora nad seboj in nad 

življenjem poskuša poseči v samo bistvo krojenja usod.« (Pogačnik, 2005, str. 35). 



51 

 

8 POSKUS DUHOVNOZGODOVINSKE OZNA ČITVE ROMANOV 

8.1  Umberto Eco – Ime rože 

Roman je nastal leta 1980, čeprav je začel avtor z raziskovanjem in skicami za njegov 

nastanek že dve leti pred tem, v 1978. Je med prvimi postmodernističnimi romani, nastalimi v 

Italiji (poleg Itala Calvina) in že na prvi pogled lahko rečemo, da velja za šolski primer dela iz 

tega obdobja. Zanj bi lahko rekli, da sloni na metabesedilnosti. »Že /…/ začetek romana, ki 

uporablja klišejsko romaneskno konvencijo najdenega rokopisa, eksplicitno pove, da je delo, 

ki sledi, delo nekoga drugega, se pravi citat.« (Virk, 2008, str. 138). S tem v zvezi nam Eco 

predstavi kako se je pisanja lotil »Lotil sem se branja in ponovnega branja srednjeveških 

kronistov, da bi se navzel njihovega ritma, njihove naivnosti. /…/ Tako sem znova odkril, kar 

vedo pisci že od vekomaj (in kar so nam tolikokrat povedali): knjige govore vselej o drugih 

knjigah in vsaka knjiga pripoveduje že povedano zgodbo. /…/ Zato se je moja zgodba morala 

začeti s ponovno najdenim rokopisom in tudi ta zgodba bo (seveda) citat.« (Eco, 1986, str. 

44). »Moj roman je imel drugačen delovni naslov, in sicer Opatija zločina. Zavrgel sem ga, 

ker usmerja bralčevo pozornost zgolj na detektivski zaplet. /…/ Ideja o Imenu rože se mi je 

rodila skoraj naključno in mi je ugajala, ker je roža simbolična figura, tako nabita s pomeni, 

da nima že skoraj  nobenega več /…/ Bralec je upravičeno povsem zmeden in ni mogel izbrati 

ene interpretacije;« (Eco, 1986, str. 41), torej je od bralca odvisno, katera zgodba se bo pred 

njim razpletala ob branju knjige, roman se medbesedilno navezuje na več žanrov. »Ecov 

roman je sicer mogoče brati zgolj kot detektivko. Filmsko, po navezavah na Doylovega 

Sherlocka Holmesa« (Pregelj, 2007, str. 44), kjer ima pomočnika Adsona (dr. Watson), je tudi 

Viljem, kot Sherlock Holmes, pod vplivom narkotikov » Kljub temu ne bom skrival, da se je 

med najinim potovanjem včasih ustavil na robu livade ali na obronku gozda in utrgal kako zel 

(mislim, da je bila vedno ista); potlej jo je žvečil z zatopljenim obrazom. /…/ Ko sem ga 

nekoč vprašal, kakšna zel je tisto, je z nasmehom odvrnil, da se lahko dober kristijan česa 

nauči tudi od nevernikov;« (Eco, 1999, str. 23), tudi Viljem gre počivati, ko je rešitev uganke 

že zelo blizu in tudi čas za njeno rešitev se izteka (»Moralo bi me iznenaditi: počivati, ko je 

imel na voljo le še nekaj ur, vsekakor ni bila videti najmodrejša odločitev. Toda poznal sem 

svojega učitelja. Bolj ko je bilo njegovo telo spočito, bolj je bil njegov um napet.« (Eco, 1999, 

str. 493) in tudi sam uganko reši s konkretnim namigom svojega pomočnika (Adsonove sanje 

o Coena Cypriani, Ciprijanova zgodba, vezana na velikonočni obred, igrica, skozi katero si 
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mladina lažje zapomni epizode svete zgodovine, »Tvoje sanje se mi zdijo pomenljive, ker se 

ujemajo z eno od mojih hipotez.« (Eco, 1999, str. 476)). Prav sanjam, kot sklicevanje na 

psihoanalizo, ki dobi v postmodernizmu še večjo veljavo, je namenjen del, kjer je Viljem v 

vlogi psihoanalitika, ki analizira, interpretira Adsonove sanje »In danes je priplaval v tvoj 

speči um spomin na nekakšno komedijo, v kateri je svet, četudi morda z drugačnimi nameni, 

postavljen na glavo. V to komedijo si vstavil svoje najbližje spomine, svojo tesnobo, svoj 

strah. /…/ tvoje sanje niso več vedele, kje je zgoraj in kje spodaj, kje smrt in kje življenje. 

Podvomile so o tistem, česar so te v življenju učili. /…/ - Toda potemtakem sanje niso 

božanska sporočila, peklenske blodnje so in ne vsebujejo nikakršne resnice! – Ne vem, Adson 

… Toliko resnic že imamo v rokah in če nekega dne pride še kdo, ki bi si domišljal, da lahko 

izkoplje resnico iz naših sanj, takrat bo Antikristova doba zares blizu. In vendar, bolj ko 

premišljujem o tvojih sanjah, bolj se mi zdijo pomenljive.« (Eco, 1999, str. 476). »Ecove 

medbesedilne navezave v Imenu rože so literarne (Doyle, Borges, Joyce, Mann, Eliot) in 

zgodovinske (Biblija, srednjeveške kronike, religiozna pričevanja)« (Bavec, 2009, str. 204). 

Jezik v romanu je prepreden z latinskimi citati, saj gre za jezik, ki so ga menihi uporabljali za 

bogoslužje, kot tudi za medsebojno komunikacijo »Pri Imenu rože  se je dogajala (zgodba, op. 

avtorja Š. S.) v precej oddaljenih stoletjih, v katerih pa so govorili drugačen jezik, tisto 

cerkveno latinščino, ki se pojavi tako pogosto (in kot pravijo nekateri, prepogosto), da nas 

spomni, da se zgodba dogaja v oddaljenem času. Zato je bil slogovni zgled posredno 

latinščina piscev kronik iz tistega obdobja, neposredno pa moderni prevodi, ki jih po navadi 

beremo (in uvedel sem tudi varnostni ukrep, saj sem opomnil, da prepisujem iz prevoda 

srednjeveške kronike iz 19. stoletja).« (Eco, 2005, str. 312). V romanu smo, kot bralci, 

seznanjeni tudi z jezikom, ki ga govorijo okoliški kmetje, vulgarni jezik, verjetno gre za 

italijansko narečje, v italijanščini se neuradno pomenkujejo tudi menihi med sabo. Imamo pa 

tudi poseben jezik, umetno ustvarjen, postmodernistični jezik, ki ga govori Salvatore 

(»Ustvaril si je bil lastni jezik, v katerem je bilo polno drobcev jezikov, s katerimi se je kdaj 

srečal.« (Eco, 1999, str. 59)). V nekaterih izjavah Viljema se kaže tudi avtorjevo poznavanje 

semiotike »kajti v vsakem človeškem jeziku so pravila in vsak izraz pomeni ad placitum 

določeno stvar, po zakonu, ki se ne spreminja.« (Eco, 1999, str. 59). »Drugi primer 

nenaivnega postmodernističnega citata je slepi knjižničar Jorge da Burgos, čuvar knjižnice, za 

katero je v romanu eksplicitno povedano, da je labirint, in v drugem kontekstu, da je svet. 

Bolj razgledani bralec (ne pa seveda tisti, ki Ime rože sprejema le na ravni trivialnega romana) 
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bo seveda takoj prepoznal »citat« Ecovega velikega vzornika, slepega argentinskega pisatelja 

Jorgeja Luísa Borgesa, /…/ V njegovem opusu sta osrednji temi labirint in knjižnica.« (Virk, 

2008, str. 141), Borges je velik Ecov vzornik in predhodnik.  

Eco je za realni prikaz Zgradbe in knjižnice preučeval veliko gradiva, potoval in obiskoval 

kraje ter izdeloval skice »Knjižnica iz Imena rože je speculum mundi: horizontalno 

predstavlja zemljevid srednjeveškega sveta, vertikalno pa njegovo hierarhično ureditev: 

uradno kulturo, ki jo poosebljajo auctoritas (in sama knjižnica) na vrhu, skriptorij na sredi ter 

kuhinja (telesnost: hrana, spolnost) na dnu (Coletti 1988 V: McHalle 1992:161). Cela opatija 

je pravzaprav 'trdnjava postavljena v obrambo knjižnice' (Eco 1984:138).« (Pregelj, 2007, str. 

46, 47), opis portala ima podobno zasnovo, horizontalno postavitev, od nizkih telesnih do 

vzvišenih stopenj (Eco, 1999, str. 55, 56, 57). 

Roman je takoj po izidu naletel na hlasten sprejem široke publike in to je za sabo potegnilo 

več teoretiziranj »Vendar se je pri bolj omikanem bralstvu, zlasti v sami literarni stroki, na 

začetku kazala nekakšna zadrega. Ta je bila na eni strani v tem, da je roman sicer v celoti 

prevzel vse tisto občinstvo, ki použiva tako imenovano 'trivialno', 'lahkotno', 'ceneno' 

literaturo – skratka: literarno 'plažo', kot jo sestavljajo lahkotni ljubezenski, pustolovski, 

zgodovinski in kriminalni romani, vendar je bilo obenem jasno, da je možno tudi povsem 

drugačno, poglobljeno, 'ekspertno' branje romana – dvojnost, kakršne pri romanih Julesa 

Verna, Rexa Stouta, Victorie Holt oziroma na drugi strani Goetheja, Marcela Prousta ali 

Franza Kafke seveda ni.« (Virk, 2008, str. 135). Sam Eco v Postilah k Imenu rože  na to 

odgovarja »Adson je bil zame zelo pomemben. Od vsega začetka sem želel povedati celotno 

zgodbo /…/ z glasom nekoga, ki gre skozi te dogodke /…/ a jih ne razume (in jih ne bo 

povsem razumel niti kot starec …). /…/ opažam, da je to eden od vidikov romana, ki je 

napravil manjši vtis na izobražene bralce /…/ vendar se sprašujem, če ni bila to ena izmed 

prvin, ki so povzročile, da roman toliko berejo manj izobraženi bralci. Poistovetili so se z 

naivnostjo pripovedovalca in se počutili opravičeni tudi takrat, kadar niso razumeli vsega.« 

(Eco, 1986, str. 49), poleg tega pa poudarja razliko med tistim, ki piše trivialno in elitnim 

»Razlika je – če že je – med besedilom, ki hoče ustvariti novega bralca, in onim, ki gre 

nasproti željam takih bralcev, na kakršne mimogrede naleti. Tedaj imamo knjigo, napisano, 

konstruirano po formuli, dobri za serijsko proizvodnjo, avtor opravlja nekakšno analizo 

tržišča in se prilagaja. Da dela po formulah, se vidi že od daleč; če analiziramo razne romane, 
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ki jih je napisal, odkrijemo, da je v vseh pripovedovana ista zgodba, spremenjena so le imena, 

kraji in fizionomija, zgodba, ki jo je občinstvo že zahtevalo.« (Eco, 1986, str. 52). 

 

8.2  Igor Škamperle – Kraljeva hči 

Z literarnozgodovinskega stališča lahko roman umestimo med postmodernistična dela, saj 

zajema več prvin, ki so za dela, nastala v obdobju postmodernizma, značilna.   

Roman Kraljeva hči je nastal v začetku 90. let 20. stoletja. »Za postmodernistično (žanrsko) 

medbesedilnost tudi velja, da se posameznim besedilom le redko prilega ena sama žanrska 

oznaka.« (Pregelj, 2007, str. 54). Prav s tem v zvezi najdemo v romanu žanrski sinkretizem, 

torej preplet več žanrov, kot tudi vrstni sinkretizem, saj zasledimo med tekstom novice 

(Škamperle, 1997, str. 89, novica o človeku, ki se je hotel zažgati v galeriji v Firencah), 

kronike (Škamperle, 1997, str. 336), besedilo pesmi v angleškem jeziku (Škamperle, 1997, 

str. 111). Veliko je tudi medbesedilnih elementov, torej literatura se nanaša na literaturo, 

»tolkel se je tam neki Polikarp iz Visokega v Loškem hribovju« (Škamperle, 1997, str. 312), 

»sledeč morda trenutnemu nagibu, volji ali jezi, kar do njenih junakov ni najbolj pošteno, pa 

do bralcev tudi ne. Lahko pa sami sebe omejimo in zgodbi pustimo, da se v nekem smislu 

odvija sama, pada iz zapleta v zaplet kakor ji ga krojijo junaki sami, recimo dane možnosti, 

njen lastni okvir realnosti« (Škamperle, 1997, str. 22), tu nas avtor, kot bralce, jasno 

nagovarja na zapolnitev t.i. praznih mest, ki jih sami interpretiramo, subjektivno branje, ki je 

odvisno od bralčeve bralne izkušnje ali le površinskega (trivialnega) branja zgodbe. »Bral je 

neko knjigo in se prepoznaval v odlomkih, obenem pa ob koncu slehernega zaznal več od 

upovedanega.« (Škamperle, 1997, str. 117), spet medbesedilno sklicevanje na prazna mesta. 

Protagonist je pred bralcem razgaljen, brez skrivnosti, izvemo vsa njegova skrita razmišljanja 

(o situaciji s Katjo, ljubezni, veri, vrednotah), sanje (psihoanaliza) »Sanje so naša vest. – So 

sanje začetek prehoda onkraj zavesti?« (Škamperle, 1997, str. 259), Katja v času, ko sta z 

Ernestom v gorah, sanja vlak, ki odpelje samo njo, Ernest ostane na postaji. 

V delih romana, ki se dogajajo v avtorjevi sodobnosti, so prisotni citati v italijanskem, 

angleškem (tudi deli pesmi, popevk), nemškem, češkem jeziku, ki kažejo na proces 

evropeizacije, globalizacije. Škamperle omenja velikane evropske književnosti, filozofije, 
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psihoanalize, Prousta, Kafko, Verlaina, Nietzscheja, Freuda. Tovrstno branje je za bralca 

vsekakor zahtevnejše, večkrat pa ga pušča v dilemi, kot so teoretiki že opozorili na to, ali gre 

v resnici za zanos avtorja nad zgodovinskimi dejstvi, ali le za nizanje le-teh in s tem 

ustvarjanje hermetičnega besedila ter premoči nad povprečnim bralcem, »današnjemu bralcu 

razumljiveje povedano – nima pojma o toleranci« (Škamperle, 1997, str. 312). 

Slog pisanja se v romanu spreminja glede na žanr. »Hkratnost oziroma vzporednost različnih 

diskurzov z redkimi ali nenaznačenimi stičnimi točkami se navezuje tudi na formalno – 

jezikovno oblikovanost besedila, kjer se izmenjujejo knjižni, pogovorni in arhaizirani jezik. 

Jezikovno pestrost ustvarja množica latinskih, italijanskih in nemških besed, nekaj čeških 

besed ter izmenjava različnih ubeseditvenih načinov, od opisa do različnih vrst govora.« 

(Zupan Sosič, 2003, str. 107). V delu romana, ki se dogaja v avtorjevi sodobnosti sega slog od 

trivialnih pogovorov ob kavi in cigareti, telefonskih pogovorov (ki razkrivajo veliko 

razburjenje s kratkimi stavki – pogovor Ernest / Mathias ob razkritju afere med Ernestom in 

Katjo), do vzvišenega ljubezenskega, skoraj pesniškega jezika (»V popolnem stanju, ko se 

dva uglasita s seboj, se kamen ne razlikuje od človeka in človek ne od Boga.« (Škamperle, 

1997, str. 97)). Tukaj najdemo kletvice, vulgarizme, v napetih situacijah hitri govor s 

kratkimi, enostavčnimi povedmi. Slog pisanja pri prvem druženju s Katjo se zdi zmeden, kot 

situacija, v kateri se nahajata. Velikokrat je resnost romanesknih dogodkov prekinjena z 

manjšim ekskurzom avtorja v razne legende (legenda o Janezu Nepomuku, ki je kot 

spovednik kraljice, varuh ženskih  skrivnosti umrl mučeniške smrti (Škamperle, 1997, str. 

222) – navezava na Katjino skrivnost o razmerju), najdemo tudi svetopisemski eksempel za 

ponazoritev razmerja Katja / Ernest (Bog Jakoba ni mogel prepričati naj ljubi Lijo, Jakob je 

ljubil Rahelo, torej čustvom se ne more ukazovati (Škamperle, 1997, str. 226)).  Avtor po 

delu, kjer Mathias preseneti ljubimca metaforično prikaže nevihtno, skoraj katastrofalno 

dogajanje na alter egu Maierju, kjer se tukaj odvija kot božja kazen za predajanje užitkom, 

razuzdanost, strast (Škamperle, 1997, str. 229). Ta del hkrati aludira na »nevarne poroke« 

(Chymische Hochzeit, kar ponazarja tudi slika na naslovnici knjige), alkimistične preizkuse, 

kjer se dve telesi združita v eno, »Na take alkimistične preizkuse, s katerimi se ukvarja tudi 

sam cesar Rudolf in njegov prijatelj Majer, kot je lepo prikazano (popolnoma neberljivo za 

nevpeljane) v Ernestovi fantazmagoriji o kar dveh »nevarnih porokah« na praškem Hradu, ko 

»reka Vltava začne teči v nasprotno smer« (Škamperle, 1997, str. 229 – 231). »Spremenjen 

tok Vltave« je v neprispodobičnem jeziku neejakulirano seme in preusmeritev moške 
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seksualne energije navzgor. Seksualna alkimistična magija, ki prežema vso knjigo, je skoraj 

utrudljiva, prej zaradi piščevega zakrivanja pomenov, kot zaradi njihovega razkrivanja.« 

(Hergold, 1997, str. 15). Tukaj si lahko razlagamo, da avtor uporablja neke vrste mimetični, 

šifrirani slog pisanja zaradi skrivnostne tematike, katero obravnava. 

Ernest kot Tržačan, je označen tudi z načinom govora: »nista kar svojeglavo zavila lês gor« 

(Škamperle, 1997, str. 48), »'Bilo mi je prijetno!' je rekla Katja. 'Prijetno je bilo meni.'« iz 

italijanščine: È stato un piacere! Il piacere è tutto mio. (Škamperle, 1997, str. 43). V delih, 

kjer je prisoten Ernestov dvom v ljubezensko razmerje s Katjo, se pojavi veliko retoričnih 

vprašanj (»Mistična ljubezen, obstoji? Ostajamo zmeraj le v njenih predprostorih?« 

(Škamperle, 1997, str. 149)). Slog v erotičnih prizorih med Katjo in Ernestom se razlikuje od 

sloga, ki je uporabljen za opis združitve Maierja in Jerine. Pri Katji in Ernestu gre za bolj 

metaforičen jezik, bolj vzvišen slog, medtem, ko je pri Maierju in Jerini slog bolj zemeljski, 

zreduciran na telesno, čeprav se slog za opis akta Katje in Ernesta v nadaljevanju spremeni – 

mirno napisan, ni sloga strasti, utečeno dogajanje, kar nakazuje, da so njuna srečanja že prišla 

v rutino. V delu, kjer je dogajalni čas v preteklosti, torej v 16. stoletju, prevladujejo latinski 

citati, lahko jih povežemo s protagonisti, torej Mihaelom Maierejem, Andrejem Vokom 

Rožmberkom, cesarjem Rudolfom II., vsi so učenjaki, alkimisti, latinski citati pa lahko v tem 

primeru kažejo tudi na njihovo izobraženost ali pripadnost višjemu sloju. V nasprotju s tem 

naletimo na vulgarizme v govoru sluge cesarja Rudolfa, ki je kot pripadnik nižjega sloja 

označen tudi z načinom govora (»žensko telo se skisa, če ni zalivano« (Škamperle, 1997, str. 

144)). Tudi govor Jerine razkriva njeno poreklo – v govor so vstavljene češke besede, kmečki 

govor. Slog pisanja nakazuje hitro, napeto, skrivnostno dogajanje, ko Maier tava po temi s 

konjem na kresno noč (Škamperle, 1997, str. 166/167), tu so prisotni kratki stavki, ki 

stopnjujejo napetost, dinamiko poteka dogajanja. Prav tako je slog, ki opisuje dogajanje v 

kresni noči, ko so vsi prisotni pod vplivom opojnih zelišč, hiter, poln kratkih, včasih tudi 

prekinjenih stavkov. Veliko je tudi alkimističnih latinskih izrazov, kot coagulatio, ablutio, 

putrefactio, solutio (Škamperle, 1997, str. 268). V delu, kjer se zdi, da se alter ego Maier 

prebuja in preplete z dogajanjem »tukaj zdaj« (Škamperle, 1997, str. 296) se v sodbi Jerini 

zaradi čarovništva, kjer je njen greh ta, da je poskušala splaviti, pojavi slog protestantskih 

pridig. Zdi se, kot da bi se v romanu preplet sodobnosti z zgodovinskim delom zgodil po 

delih, ki so v romanu za Ernesta nekako ključni, pomembni, torej prvič po srečanju s Katjo na 

vlaku in prihodu v Prago, drugič po srečanju z Beleharjem, ki ga seznani s skrivno združbo, 
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tretjič po Mathiasovem spoznanju, da ima njegova žena Katja afero z Ernestom, ter kot post 

scriptum na koncu romana. 

 

8.3  Drago Jančar – Katarina, pav in jezuit 

Roman Katarina, pav in jezuit lahko uvrstimo med vidnejša literarna dela časa, v katerem je 

nastal. V njem se združuje, poleg žanrskega sinkretizma, več postmodernističnih elementov, 

poleg tega pa Jančar uvaja novo pripovedno perspektivo, in sicer pogled angela.  

Ta perspektiva je posebna, saj pripovedovanje podaja kot tretjeosebni pripovedovalec, vendar 

ima objektivni vpogled v dogajanje, tudi v najbolj skrite in intimne sfere protagonistov, na 

dogajanje pa, zaradi angelske nevidnosti, ne more vplivati. »Pogled angela je namreč pri 

Jančarju vsekakor tudi odsev dejstva, da človek v svoji svobodi ni neomejen, ampak se vse, 

kar se mu dogaja, dogaja pod budnim očesom (navadno temnega) angela usode. Tudi pogled 

angela zrcali kompleksno dialektiko imanence in transcendence, ki je značilna za Jančarjevo 

pojmovanje usode.« (Virk, 1995, str. 224). »Pogled angela zato pri Jančarju ni le trenutna 

domislica, ki se izčrpa v eni sami noveli, ampak prerašča v transparentno metaforo, ki sijajno 

zrcali Jančarjevo prozo v celoti. /…/ Angel je, kot vemo, božji sel in nekakšna vmesna stopnja 

med človekom in Bogom. Zaradi te svoje vmesnosti, po drugi strani pa tudi dvojnosti, pogled 

avtorja ni vseobsegajoči božji pogled in tudi ne more simbolizirati vsevednega in vsevidnega 

avtorja (če beremo Jančarjevo zgodbo, seveda vidimo, da je res tako; ono ni vsevidno, vidi le 

tisto, kar je vsakokrat v njegovem zornem kotu!); pogled angela zgolj zastopa prisotnost tega, 

kar presega posameznikovo voljo. Globlji pomen Jančarjeve prispodobe moramo torej brati 

nekako takole: skoz angelov pogled, ki nam je pač usojen, življenje vedno vidimo le iz enega 

zornega kota.« (Virk, 1995, str. 226, 227), prav zato, ker »Zgodbarjev pogled na razmerje 

med posameznikovo eksistenco in zgodovino – usodo ni vseobsegajoče hkraten, ni božji, /…/ 

zato ni absolutni gospodar nad svojimi zgodovinskimi figurami, a vendarle je več od njih: je 

pogled angela. Ta pogled je vmesna stopnja med človekom in Bogom.« (Matajc, 2005, str. 

23). Prav pogled angela je tisti, ki ima to sposobnost, da vidi hudiče, kako letijo z Istre gor, 

svinje, ki se utapljajo v vodi, ima pa tudi pregled nad celotno romarsko karavano ter 

premikanjem nasprotujočih si vojsk bo bojišču.  
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V romanu zasledimo več medbesedilnih elementov, zvrstnega sinkretizma, ki včasih deluje 

tudi kot oris zgodovinskega časa, v katerem se dogajanje odvija, in sicer v pripovedovanju 

Tobije v neki krčmi, je zgodba napisana v slogu dramskega teksta (Jančar, 2003, str. 51, 52), 

v besedilu najdemo odlomke pesmi (Jančar, 2003, str. 76, 77, 78, 249, 251), psalmov 

»Gospod, ogrinjaš se s svetlobo kakor s plaščem« (Jančar, 2003, str. 112), molitev (Jančar, 

2003, str. 94), najdemo tudi povzetek romarskega zakonika »ad primum: romanja vodijo 

zanesljivi in ostri možje, ki imajo velika pooblastila; ad secondum: vzpostavljena so sodišča, 

romarski tribunali, ki sodelujejo z lokalnimi oblastmi in sodstvom.« (Jančar, 2003, str. 203, 

204), novico iz časopisa »Der vernünfter, se pravi Razumnik /…/ je pisal: Pruska vojska je 

vdrla na Češko« (Jančar, 2003, str. 309), oglas na vratih krčme v Kelmorajnu »po božji 

milosti nadškof v Kölnu in volivni knez v prestolnem mestu Bonnu po cesarskem mandatu s 

posebnim ukazom prepoveduje tako imenovanim Ogrom vstop v naše mesto Köln in v naše 

nadškofijske krajine« (Jančar, 2003, str. 447) ter papeško bulo »Nato je notar Maronig prebral 

bulo Dominus ac Redemptor, s katero papež Klemen XIV. sporoča, da 'po zrelem premisleku, 

s trdim spoznanjem in iz polnosti apostolske moči imenovano Družbo ukinja, jo zaduši, 

izbriše in odpravi'.« (Jančar, 2003, str. 470). 

Prisotna so tudi druga medbesedilna nanašanja, in sicer »brala je Kempčana, a tudi Ovida« 

(Jančar, 2003, str. 91), legenda o Sv. Eliji, ki vozi ognjeni voz nad oblaki »kakor prav tako 

piše« (Jančar, 2003, str. 96, 106, 107), sklicevanje na Markov evangelij (»Marko 5,13« 

(Jančar, 2003, str. 101), citiranje Erazma »Pravkar ste citirali Erazma, je rekel Simon Lovrenc 

odločno /…/, vendar vam moram povedati, spoštovana gospoda, da ste ga citirali napačno, 

pravilno je tako: 'Jupiter je dodelil človeku veliko več strasti kot razuma, in to v razmerju 

24:1'« (Jančar, 2003, str. 204), omenjenih je več verskih literarnih del tistega obdobja 

»Natisnil je tudi nekaj knjig, med njimi Trobento nebeško, ki budi grešnike in jih kliče k 

spreobrnjenju francoskega avtorja Antoina Yvana v nemškem prevodu patra Gaussa. Oče 

Kristijan si je močno želel, da bi Trobento nebeško natisnil v gvaranijskem jeziku, prevedli bi 

jo s skupnimi močmi, sicer pa je na natis čakal že rokopis pridig in poučnih zgodb: Sermones 

y exemplos en lengua Gvarani.« (Jančar, 2003, str. 227, 228) in še »Zapisano je bilo: človeku 

spanje ni potrebno, da bi si odpočil, potrebno mu je zato, da bi pozabil.« (Jančar, 2003, str. 

292), svetopisemska zgodba o Liji in Raheli kot eksempel (Jančar, 2003, str. 330), zgodba o 

Sv. Agnes iz pridige Janeza Svetokriškega (Jančar, 2003, str. 332), besede iz Razodetja 
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(Jančar, 2003, str. 339),  tudi nanašanje na sam roman, ki je pred bralcem »en prerezan vrat je 

bil v tej zgodbi čisto dovolj.« (Jančar, 2003, str. 443). 

Prisotni so tudi drugi elementi, kot razlage izvora besed »Lahko bi vedeli, da samo tukajšnje 

ljudstvo sveta potovanja imenuje po mestu, kjer je sedes apostolica, po Rimu, Roma, romanje 

v Romo.« (Jančar, 2003, str. 42),  razlaga kaj je to poljub Device Marije » To je bila železna 

skrinja, narejena po telesu, njena glava je bila podoba Device Marije, v njeno notranjost pa so 

gledala ostra rezila nožev.« (Jančar, 2003, str. 343), med romarji se v molitvah in verskih 

pesmih pojavljajo latinski izrazi »Jesus cum Maria sit nobis in via.« (Jančar, 2003, str. 45), 

»maturum stercus est importabile pondus.« (Jančar, 2003, str. 99), v delih, kjer je opisano 

življenje v paragvajskih redukcijah naletimo na španske izraze, grški izraz demios, groza 

(Jančar, 2003, str. 122), ki ga izgovori Simon je kazatelj klasične izobrazbe z znanjem 

grščine, pojavijo se tudi poimenovanja za različne vrste vin po poreklu – štajerc, vipavc.  

V veliki skupini romarjev, kjer so zbrani ljudje iz vseh vetrov, zasledimo tudi izrekanje 

vulgarizmov »Množica se rada krohota, če kdo v njenem imenu reče lajdra, pizda, kozji prsk, 

goni se, prasica, to ima rada množica od nekdaj do danes, še raje, če koga kdo v njenem 

imenu pahne ali udari, pa četudi se to dogaja na sveti poti« (Jančar, 2003, str. 187), v zvezi z 

vojsko je prisotnih več vojaških izrazov »stotnik Windisch je hotel bitko, o čem naj piše stricu 

baronu Windischu, če ne bo bitke, velike in prave, z atako, se pravi polkrožno razporeditvijo 

topov, z daljnimi oblački eksplozij njihovih granat« (Jančar, 2003, 252) . 

V romanu so vseprisotne tudi aktualne teme, in sicer tema romanja kot potovanja, migracije 

»vsi Jančarjevi junaki potujejo. Potujejo v kraju in času, potujejo iz budnosti v sen, iz literarne 

resničnosti v čisto fikcijo, itd.. Vzporednice dogajanja Jančarjevih likov, ki so vsi 

zaznamovani s potovanji, lahko opazimo v sodobnem načinu življenja, ko se ljudje vse bolj 

selimo iz kraja v kraj, ali na primer menjujemo delovna mesta.« (Tanko, 2005, str. 40).  Prav 

to potovanje, kjer je pomembnejša pot od cilja, saj je sredstvo za razvoj protagonistov, kaže 

tudi, da »ves čas bežijo pred eksistencialističnimi vprašanji in pred soočenjem z resnico o 

sebi.« (Tanko, 2005, str. 40). 

Pomenljiv postmodernistični element so tudi sanje. Že takoj na začetku romana, ko Katarino 

ponoči obiskujeta dva obiskovalca brez obraza, je postavljen bralec pred dilemo, ali gre tukaj 

za sanje, za privid »V mnogih Jančarjevih besedilih, naj bodo zgodovinska ali ne, naletimo na 
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porušeno mejo med sanjami in resničnostjo. Negotov je 'sanjalec', z njim vred pa tudi bralec.« 

(Matajc, 2005, str. 23). Neko noč, po obisku dveh, sanja Katarina o silnem bobnenju v gori, 

pobeglih svinjah, ki drvijo mimo njenega okna, prebudi se, in zagleda rdeč madež na postelji. 

Istočasno se verniki v vaški cerkvi z molitvijo pripravljajo na romanje – tu gre za očiščenje, 

duhovno se verniki očiščujejo grehov z molitvijo, telesno očiščenje nastopi pri Katarini s 

ciklusom, telesno očiščenje po erotičnih sanjarijah z dvema prikaznima (Jančar, 2003, str. 17). 

Simon hrepeni po spancu »kakor hodi zdaj za romarji, da zopet najde sen, da najde mir« 

(Jančar, 2003, str. 71), kajti »Kdor izgubi spanje, nima kam pobegniti. /…/ Kajti človekova 

skrivnost je spanje, skrivnost življenja so sanje.« (Jančar, 2003, str. 71). Sanje protagonistov 

se udejanjajo predvsem kot slutnje bližajočih dogodkov, kjer Windischa muči nočna mora 

pred bitko, ki ga zaznamuje za vedno (Jančar, 2003, str. 388 – 391), ali kot preganjavica 

zaradi dogodkov, ki so že nastopili, kjer Simon sanja 'pet prstov razvrata' (Jančar, 2003, str. 

122). 

Nenazadnje je v romanu prisotnih veliko magičnih elementov (»prikazni noči, prikazni senc« 

(Jančar, 2003, str. 13)), erotični elementi, kjer je protagonistova intima razgaljena, najdemo 

tudi več filozofskih razglabljanj o ljubezni, veri, eksistenci posameznika. 

S stališča ljubezenskega žanra gre po večini za trivialno opisovanje občutij zaljubljencev, od 

klišejskih ljubezenskih izpovedi do ljubosumnih izgredov. Trivialne opise zasledimo tudi v 

delu, ki se odvija v redukciji Santa Ana v Paragvaju, kjer se Gvaraniji in menihi pripravljajo 

na slavje ob binkoštnem prazniku ter v opisih potovanja, bojevanja. 
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9 SKLEP 

V diplomski nalogi sem obravnavala tri postmodernistična literarna dela, romane Igorja 

Škamperleta Kraljeva hči, Umberta Eca Ime rože in roman Katarina, pav in jezuit Draga 

Jančarja s stališča literarnih žanrov. Ob natančni analizi teh literarnih del sem z 

medbesedilnim navezovanjem in s podporo citiranja  iz literarno teoretskih besedil skušala 

prikazati, kako je za tovrstna besedila značilen preplet žanrov, ki ustvarja žanrski sinkretizem, 

ki, poleg tega, da je ena temeljnih značilnosti postmodernističnih del, povprečnemu bralcu 

približuje elitna literarna dela, ki jih bralec, v skladu z lastnim bralnim predznanjem, lahko 

interpretira na več načinov, nemalokrat pa prebrano sprejema brez potrebe poglobljene  

interpretacije, razen razumevanja na fabulativni ravni.  

Tako nas Umberto Eco v romanu Ime rože popelje v srednjeveško opatijo v zimskem času, 

opatijo, ki jo pretresajo grozoviti zločini, storjeni v imenu obrambe znanja pred vsiljivci. Da 

bi bilo dogajanje še bolj groteskno, se detektivu Viljemu, kjer je »detektiv (tako kot Freud) 

/…/ intelektualni raziskovalec prepovedanih skrivnosti neke družbe.« (Pregelj, 2007, str. 43) 

in njegovemu pomočniku Adsonu, ki delujeta po načelu, da je »vse pojasnjeno z manjšim 

številom vzrokov« (Eco, 1999, str. 108), pridruži inkvizicija, ki poleg zagovarjanja ene in 

edine resnice avtoritete, zagovarja tudi goreče očiščevanje na grmadi. Do rešitve uganke, da je 

knjiga morilec, postmodernistični morilec, kjer skuša detektiv »razumeti, kaj se je zgodilo 

med ljudmi, ki živijo med knjigami, s knjigami, od knjig, in torej so tudi njihove besede o 

knjigah pomembne« (Eco, 1999, str. 128) ter da je »pogosto /…/ docela nedolžna knjiga kot 

seme, ki se bo razcvetelo v nadvse nevarni knjigi, ali pa narobe, je sladek plod grenke 

korenine« (Eco, 1999, str. 314) pride Viljem s pomočjo ljubezni do resnice, ki je njegovo 

neomajno vodilo in tako razreši uganko umorov, pa čeprav le po naključju, ki namesto 

vzpostavitve reda v opatijo, prinese kaotično uničenje požara. Za roman Ime rože bi lahko 

rekli, da je literarno delo, kjer »postmodernistični pisatelj demonstrativno uporablja kar 

najširši repertoar literarnih konvencij, parafrazira prepoznavne žanrske strukture in 'citira' 

druga besedila. Postmodernistično delo /…/ ne more biti več izvirno /…/ ampak je le še citat 

ali /…/ skupek citatov, intertekstualna oziroma medbesedilna mreža.« (Virk, 2008, str. 137). 
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Škamperletov roman Kraljeva hči lahko beremo kot roman o ljubezni med protagonistoma 

Katjo in Ernestom, kjer njuno ljubezen preseže dogajanje v tajni združbi, ter kot roman o 

iskanju lapisa, kamna modrosti, ki je pravzaprav metafora za resnično ljubezen. Vzdušje v 

romanu je vseskozi magično, saj smo priča izvrstnim prepletom realnosti in fantazije, kjer 

zgodovinske osebnosti oživljajo in tako osmišljajo dogajanje okrog ritualov tajne združbe, kot 

se tudi pojavljajo kot dvojniki iz preteklosti, ki dajejo veljavo izbiram v sedanjosti 

protagonistov. Roman tako niha med sodobnostjo in zgodovinskim dogajanjem v Pragi in 

okolici, kjer »Starejša zgodbena ravnina prevprašuje iskanje modrosti in nesmrtnosti, sodobna 

pa skrb za ohranitev slovenske identitete, ki jo ogroža preveč agresivna evropeizacija.« 

(Zupan Sosič, 2003, str. 105), poznavalcem pa je roman razumljiv kot roman s ključem, kjer 

prepoznavamo kritiko družbenih razmer sodobnega časa, bolj podkovani pa v njem, kot 

profesorskem romanu, odstirajo znane in manj znane elemente tovrstnega žanra. 

»Na svetovnem odru – 'prizorišču človeške smrti' – se v ljubezenski trikotnik spnejo tri usode, 

ki, obdane z dobrimi in zli angeli, iščejo svojo 'odrešitev'. Resnico o treh usodah /…/ bi nekoč 

morda lahko pripovedoval zgodbar ali 'lažnivec' Tobija, če ga vojaki ne bi obesili na najbližje 

drevo.« (Matajc, 2005, str. 15). Drago Jančar nam prikaže življenjsko pot treh protagonistov, 

Katarine, pava Windischa ter jezuita Simona Lovrenca, usodno pot, ki jo usmerjajo 

zgodovinske silnice. »Trije protagonisti Jančarjeve drame so hkrati tudi trije simboli temeljev 

človeške civilizacije: ženskosti, moči in duhovnosti.« (Kovač, 2005, str. 24). Romanje v 

Kelmorajn, po katerem je Katarina tako hrepenela, se sprevrže v pot razvoja od zaljubljene 

mladenke do vojaške priležnice in na koncu ljubeče matere, Windischevo hlepenje po bitkah 

in zmagah postane njegova poguba, Simon pa svojo pot sklene v krogu, vrne se v jezuitski 

kolegij, čeprav nam na koncu romana avtor nakaže, da se vrne domov h staršem, torej vrača 

se v svojo, ob rojstvu začrtano usodo turjaškega podložnika. V romanu pa so prisotne tudi 

vedno aktualne teme, kjer »Hkrati pa tudi danes, kot v osemnajstem stoletju, v času 

sedemletne vojne med Avstro-Ogrsko in Prusijo ali v času papeške razpustitve religioznega 

reda jezuitov, v nekem smislu ostajamo evropski romarji, zaznamovani z vsemi političnimi 

pretresi, ki jih ta prostor doživlja, pa naj gre za stališče posameznih držav do svetovne vojaške 

politike, vprašanje izvolitve novega papeža, vroče debate glede referenduma o Evropski 

ustavi /…/: v postopnem prepuščanju evropskim mestom, ki se Katarini dogaja na ljubezenski 

način, se evropski prostor, ki je pri Jančarju ponujen kot nekakšna temačna votlina 
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polpozabljenega zgodovinskega spomina, odpira kot dlan besed in razmišljanj.« (Pogačnik, 

2005, str. 33).  

V obravnavanih romanih spoznamo osebe, ki potujejo, raziskujejo, ljubijo, morijo, predvsem 

pa skušajo v zgodovinskem obdobju, ki mu pripadajo in ki jih zaznamuje, preživeti usodo, ki 

jim je bila namenjena. Avtorji nam, bralcem, podajajo natančno grajene osebnosti, spoznamo 

njihove najbolj intimne svetove, sanje, bojazni. Z njimi hrepenimo, se žalostimo, vživeti smo 

v romaneskno dogajanje, in si olajšamo, ko se zaplet razreši. Hkrati pa z branjem dobimo v 

premislek mnogo prikritih ali manj prikritih aktualizmov, s katerimi bogatimo našega duha. 

To je po mojem mnenju tudi bistvo postmodernističnih besedil. 
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