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NASLOV  

 

Imagološke prvine v Levstikovem romanu Za svobodo in ljubezen 

 

IZVLE ČEK 

 

Avtorica v nalogi uvodoma predstavi imagologijo in s tem povezana pojma stereotipa in 

podobe. Sledi obravnava romana Za svobodo in ljubezen ter iskanje podob tujega. Literarne 

osebe tujega rodu razdeli na dobre in slabe. Prva skupina predstavlja junake, katerih pogum in 

vztrajnost ne poznata meja. Njihova volja pomagati dekletom v stiski je strah vzbujajoča, saj 

zlepa ne odnehajo. Tvegati lastno življenje za osvoboditev jetnic, jim ne predstavlja ovir. Na 

drugi strani so negativni liki predstavljeni kot pohlepni, strašni in grdi. Za dosego cilja so 

pripravljeni žrtvovati poštena dekleta in ubijati nedolžne civiliste.  

 

V drugem delu avtorica spregovori o podobah tujih dežel. S predstavitvijo pokrajin, mest in 

pomorskih poti prikaže pot literarnih junakov in dokaže, da je Levstik opisane dežele dobro 

poznal, saj je tam tudi sam potoval in bil o njih dobro zgodovinsko podkovan.   

 

Ključne besede: imagologija, stereotip, podoba tujca, podoba tuje dežele. 

 

 

TITLE  

 

Elements of immagology in Levstik's novel Za svobodo in ljubezen 

 

ABSTRACT 

 

In the intruduction the author presents immagology and the related concepts of stereotype and 

image. Next comes the interpretation of the novel Za svobodo in ljubezen where searches for 

foreign images. Literature characters of foreign status are divided into good and bad ones. The 

first group represents heroes whose courage and persistance know no boundaries. Their will 

to help young women in distress is amazing because they never give up. To sacrifice one's 

own life to free the female captives is something they are gladly willing to do. On the other 

hand there are villans represented as greedy, scary and bad. Their revolting thoughts and  
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deeds have no limits. To achieve their goals they are willing to sacriffice honest girls and kill 

innocent civilians.  

 

In the second part the author investigates images of foreign lands. With the presentation of 

lands, cities and sea routes the author follows paths of protagonists and proves that Levstik 

knew not only the lands themselves, but their history too, because he travelled there as well. 

 

Key words: immagology, stereotype, image of a foreigner, image of a foreign land.  

 

 

NÁZEV  

 

Imagologické prvky v Levstikově románu Za svobodo in ljubezen 

 

ANOTACE 

 

Autorka ve své práci v úvodu představuje imagologie a s tím spjaté pojmy stereotyp a obraz. 

Následně se věnuje analýze románu Za svobodo in ljubezen a hledání obrazů cizího. Literární 

postavy cizího rodu jednoduše rozdělí na dobré a zlé. První skupina představuje hrdiny, 

kterých odvaha a vytrvalost nepoznají hranice. Jejich vůle pomáhat dívkám v nouzi, je strach 

vzbuzující, jelikož se jen tak nevzdávají. Riskování vlastních životů pro osvobození 

vězeňkyň, pro ně neznamená žádnou překážku. Na druhé straně jsou negativní postavy, které 

jsou představovány jako chamtivé, strašné a ošklivé. Jejich odporné myšlenky a činy se nedají 

s ničím srovnávat. Pro dosáhnutí svého cíle jsou ochotni obětovat čestná děvčata a také 

zabíjet nevinné civilisty.   

 

V druhé části práce se autorka zaměří na obrazy cizích zemí. Představením regionů, měst a 

mořských cest přiblíží cestu literárních hrdinů a dokáže tím, že Levstik dobře poznal již 

zmíněné země, protože tudy sám cestoval a byl dobře seznámen s jejich historií.        

 

Klíčová slova: imagologie, stereotyp, obraz cizince, obraz cizí země. 
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1 UVOD 
 

Družba je dandanes polna predsodkov do drugačnih, zlasti do tujcev. To velja tudi za 

slovensko družbo, a manj za slovensko književnost. Ta je v svoj pripovedni, pa tudi lirski in 

epski okvir sprejela mnogo tujih literarnih likov in s tem tujca približala slovenskemu bralcu. 

Pričujoča naloga ne bo zajemala večjega reprezentativnega vzorca leposlovnih del, temveč bo 

analizirala podobo tujca in tuje dežele le v enem romanu – Levstikovem Za svobodo in 

ljubezen (1913). Pripovednik namreč v svoj roman poleg treh likov slovenskega rodu vpelje 

številne like tujih narodnosti in tudi samo dogajanje postavi na tuja tla.  

 

V nalogi se bom najprej lotila problema imagologije in z njo povezanima pojmoma stereotipa 

in podobe. Skušala bom pojasniti, kaj imagologija sploh je in s čim se ukvarja. Sledil bo 

pregled slovenskih literarnih del, ki vključujejo lik tujca in ki so nastala na koncu 19. in v 

začetku 20. stoletja. V nadaljevanju bom predstavila zgodovinski čas, v katerem je Levstik 

ustvarjal, ter njegovo življenjsko pot. V drugem delu naloge se bom posvetila romanu in 

analizi tujih likov. Predstavila bom edino recenzijo o romanu, sledila bo delitev likov na 

dobre in slabe. Analizi bom dodala stereotipne predstave in jih ovrgla oziroma potrdila na 

podlagi literarnega besedila. Nalogo bom zaključila s predstavitvijo podob tujih dežel. 

Omejila se bom na glavna mesta in pomorske poti. Posegla bom po potopisnih in 

zgodovinskih knjigah in z njihovo pomočjo skušala ugotoviti, ali opisi temeljijo na resničnih 

dejstvih ali gre zgolj za avtorjevo bujno domišljijo.  

 

Glavni cilj pričujoče naloge je torej prepoznati lik tujca oziroma ugotoviti, kako se tujec 

razlikuje od domačinov. Zanimivo bo opazovati, kako se predstavniki različnih tujih 

narodnosti razlikujejo med seboj in ali se avtorjeva nacionalna usmerjenost odraža tudi v 

karakterizaciji literarnih likov. Videli bomo, kako lahko podoba tujca odraža politične, 

geografske, zgodovinske, sociološke, etnološke in filozofske značilnosti naroda, kateremu tuji 

lik pripada.  
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2 IMAGOLOGIJA 
 

Imagologija je disciplina primerjalne književnosti, »ki se ukvarja s podobami različnih 

narodov v književnosti«, preučuje pa tudi stereotipe. (Smolej, 2002, str. 5) Zasnoval jo je 

Francoz Jean-Marie Carré, kasneje prevzel in uveljavil Marius-François Guyard, kritizirala in 

negativno ocenila pa sta jo René Wellek in René Etiemble, ki sta dejala, da so takšne 

raziskave bližje zgodovini kakor literaturi oziroma da sodijo v območje zgodovinarja, 

geografa, sociologa. Na drugi strani so istočasno nastajale desertacije, ki so postavljale 

temelje imagologije, katerih avtorji so André Monchoux, René Cheval in Michel Cadot. 

(Pageaux, 2002)  

 

Ločnico med zgodovinarji in komparativisti je v petdesetih letih prejšnjega stoletja skušal 

postaviti že Marius-François Guyard, vendar Smolej pravi, da je bila imagologija  

interdisciplinarna veda, še preden je ta pojem sploh nastal. Mnogi komparativisti v 

interdisciplinarnosti imagologije vidijo prednost, spet drugi veliko slabost, ki ogroža celotno 

primerjalno književnost.  

 

 

2.1 Področja imagologije 

 

Imagologija se ukvarja z raziskavami etnologov, antropologov, sociologov in duhovnih 

zgodovinarjev, »ki se ukvarjajo z vprašanji drugih kultur, drugosti (alteritete), istosti 

(identitete), sprejemanja tuje kulture (akulturacije), izgube lastne kulture (dekulturacije), 

kulturne odtujitve (alienacije), javnega mnenja in socialnega imaginarija«. (Pageaux, 2002, 

str. 9) Komparativist lahko upošteva raziskave strokovnjakov iz drugih področij, vendar ne 

zato, ker želi širiti svoje področje, ampak ker bi rad »soočil lastne metode z drugimi in 

'literarno' podobo s sočasnimi vzporednimi pričevanji«. (Pageaux, 2002, str. 10) Poleg 

procesa literarizacije je pomemben tudi proces socializacije, kar pomeni, da je komparativist 

dolžan upoštevati »literarna besedila, pogoje njihove produkcije, difuzije in recepcije« ter 

kulturno gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pisanju, s katerim se je živelo in o katerem se je 

razmišljalo. Tako razmišljanje pripelje raziskovalca do »nevarnih križišč«, kjer podoba 

razkriva delovanje posameznih ideologij (Pageaux za primer navaja rasizem in eksotizem). 
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Vendar si je težko predstavljati, da bi se komparativist lahko izognil takšnim ideologijam. 

Zato je treba podobo tujega preučevati kot del imaginarija. (Pageaux, 2002) 

Smolej v članku Perspektive imagologije piše, da se literarna dela s podobami različnih 

narodov težko obravnava brez natančnega zgodovinskega konteksta in nenavezovanja na 

sociologijo. (Smolej, 2002) 

 

Prav tako se z imagologijo prekrivajo tudi druge discipline primerjalne književnosti. Smolej 

omenja literarno zgodovinarko Elisabeth Frenzel, ki je v sklop tematologije vključila 

geografske motive, kot na primer motiv 'umirajočih Benetk' pri Byronu, Mussetu, Wagnerju. 

Ti motivi naj bi bili ključni za imagologijo. Namen slednje je raziskati podobo, kakršno si jo o 

neki deželi ustvarijo tuji avtorji, zanimiva za preučevanje je tudi podoba dežele s perspektive 

domačega ustvarjalca. (Smolej, 2002) 

 

V povezavi z imagologijo deluje tudi prevodoslovje, saj je v prevodih velikokrat opaziti 

nacionalne stereotipe. Tak primer navaja Jože Pogačnik v članku Slovenski fenotip v hrvaški 

književnosti, kjer naj bi hrvaški lirski pesnik Fran Krsto Frankopan v slovensko narečno 

govorico prevedel le vlogo prevaranega naslovnega junaka iz Molierovega Georgea Dandida 

iz leta 1668. Pogačnik meni, »da je slovenski jezik uporabil v funkciji komičnega, kar je 

povezano s takšno podobo Slovencev v hrvaški književnosti«. (Smolej, 2002, str. 22, 23)  

 

Smolej v članku opozarja tudi na povezanost imagologije s filmom in občo literarno vedo. Pri 

slednji bi si pomagali z genologijo, kjer bi raziskovali, v kateri literarni vrsti najdemo največ 

podob o drugem. To naj bi bila epika, kar pa ne pomeni, da jih v liriki in dramatiki ne 

moremo najti. V dramatiki je podob najmanj, v liriki pa je prav Valter Hugo s pesniško zbirko 

Pesmi o Jutrovem uzakonil »francosko romantično podobo Orienta«. (Svetina, 2002, str. 23) 

 

Zanimivo je tudi vedeti, iz katerega obdobja imamo največ in najmanj podob tujega. Največ 

jih je iz obdobja romantike. Gre za čas, ko so velika literarna imena v svoja dela vključevala 

podobo tujega. Najbolj znani so Mme de Staël s svojim očarajočim pogledom na Nemčijo, 

Chateaubriand s podobo Amerike in Mérimée s sliko Španije. Najmanj podob je iz časa 

francoskega klasicizma, »ki je bil preveč zavzet s podobo lastne, francoske veličine«. 

(Svetina, 2002, str. 23)  

  

 



 4 

2.2 Pojem podobe 

 

Pojmu podobe je Pageaux v delu Imagološke razprave (2008) posvetil posebno poglavje. 

Pravi, da gre za enega najbolj nejasnih pojmov, ki ne bo deležen definicije, ampak delovne 

hipoteze. »Podoba nastane, ko se, četudi bežno, zavemo nekega jaza v odnosu do drugega, 

nekega tukaj glede na drugje.« (Pageaux, 2008, str. 20) S takšnimi raziskavami imagologija 

posega tudi na področje socialne kognitivne psihologije.  

 

Podoba predstavlja kulturno resničnost, s katero posameznik ali skupina razkrivata kulturni 

prostor, v katerem sta. Izražajo se načini, s katerimi se neka družba vidi, razmišlja o sebi, 

hkrati pa razmišlja tudi o tistem drugem. Vidimo, da družbeni imaginarij zaznamuje 

bipolarnost: istost proti drugosti, ki sta hkrati dopolnjujoča in nasprotna si pojma. Pageaux za 

primer navaja gledališče, kjer se s pomočjo podob in predstav lahko izrazi, kako družba vidi 

samo sebe, kako se opredeljuje in kako sama o sebi sanja. (Pageaux, 2008) 

 

Namen imagologije ni iskati povprečno podobo tujca, niti ni namen posvečati se duševnosti 

ali osnovnim duševnim potezam tujca. Cilj imagologije je prepoznati in določiti podobe, ki 

sobivajo znotraj dane literature in kulture. Pomembna so mnenja, na osnovi katerih se 

kulturne podobe razvijajo in dobivajo svojo istovetnost. Velja naj, da je »podoba predstava, 

mešanica čustev in idej, za katero je pomembno, da ujamemo njen afektivni in ideološki 

odmev«. (Pageaux, 2008, str. 21) Podoba je do neke mere govorica, zato se v tem oziru 

nanaša na resničnost, jo označuje in izraža. Ko podobo raziskujemo, pomeni, da moramo 

razumeti, kaj jo tvori, kaj potrjuje njeno izvirnost, zakaj je, če sploh je, podobna drugim in 

zakaj je izvirna. Tu se nam ponovno pokaže njena povezanost z idejno zgodovino, »saj je 

podoba drugotna glede na idejne sisteme oziroma ideologije, ki se vzpostavljajo med 

deželami in kulturami, pa tudi znotraj ene same kulture«. (Pageaux, 2008, str. 22) 

 

Podoba tujega lahko spregovori tudi o izvorni kulturi oziroma t. i. 'opazujoči' deželi in nam na 

metaforični ravni prenaša nacionalne resničnosti. Pageaux v svoji študiji omenja Jeana 

Starobinskega in njegovo misel: »Pogled zagotavlja naši zavesti izhod iz prostora, ki ga 

zaseda naše telo«. (Navedeno po: J. Starobinski, 1968, povzeto po: H. Pageaux, 2008, str. 22.) 

Misel bi lahko razumeli kot opazujem drugega, vendar pa mi podoba o drugem prinaša tudi 

podobo o meni samem. Želim govoriti o drugem, a ko govorim o njem, ga zanikam in 
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govorim o sebi. Govorim tudi o svetu, ki me obkroža in »o prostoru, od koder sta vzniknila 

'pogled' in sodba o drugem: podoba drugega razkrije odnose, ki jih vzpostavljam med svetom 

in seboj«. (Pageaux, 2008, str. 23) 

 

Podoba je ena najizvirnejših simbolnih govoric. Ima vlogo izrekanja medetničnih in 

medkulturnih odnosov med družbo, ki govori, in 'opazovano' družbo. »Ker je podoba podoba 

drugega, je kulturno dejstvo.« (Pageaux, 2008, str. 23) Podobo moramo raziskovati kot 

predmet, kot antropološko prakso s svojim mestom v 'imaginariju'. Podoba je predstava, 

vendar ne v umetniškem smislu. Ni ikona, ampak ideja, simbol, znak, včasih tudi signal. Zato 

podoba »v nasprotju z nekaterimi podobami-ikonami ali poetičnimi podobami ne more imeti 

teoretsko večpomenskega značaja, ki ga pripisujemo vsaki umetniški ali estetski stvaritvi«. 

(Pageaux, 2008, str. 24) 

 

 

2.2.1 Stereotip kot posebna oblika podobe 

 

Pojem podobe tako ostaja splošno rabljen izraz, zato je treba razmišljati o posebni obliki 

podobe, t. i. stereotipu. Slednji velja za osnovno obliko podobe. »Gre za signal, ki 

avtomatično napeljuje na eno samo možno interpretacijo.« (Smolej, 2002, str. 22) Kljub temu 

moramo pri stereotipih paziti na vprašanje (ne)resničnosti in njegovih pogubnih učinkih.  

 

Stereotip je po Slovarju slovenskega knjižnega jezika ustaljena ali pogosto ponavljajoča se 

oblika česa; obrazec oziroma vzorec. (SSKJ, 2000) Veliki splošni leksikon pa pravi, da je 

stereotip oziroma predsodek »stališče do stvari ali ljudi, ki ga oblikuje človek tudi na podlagi 

čustev, in ni utemeljeno oz. pridobljeno na podlagi izkušnje; posebej tudi stališče do svoje 

lastne in tujih skupin, zato jim pripisujemo pozitivne ali negativne lastnosti; predsodki so 

prevzeti in jih tudi po nasprotnih izkušnjah težko pozabimo«. (VSL, 2005) 

 

Stereotip ima en sam pomen in eno samo obliko. Prenaša bistveno sporočilo, ki je prvobitno, 

prvo in zadnje. Znotraj besedila je stereotip pogosto na pridevniški ravni in ravno tako se 

sporazumevanje, ki se dogaja s stereotipi, umešča na raven postopkov pripisovanja pridevkov. 

Izrečen je v sedanjiku in je »izraz zaustavljenega časa, časa bistev«. (Pageaux, 2008, str. 26) 

Stereotip želi učinkovati s čim manj informacijami, saj takoj pristopi k bistvu. Je simbolni 

izraz neke kulture, ki »vzpostavlja usklajeno razmerje med poenostavljenim kulturnim 
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izrazom in družbo«. Stereotip ni večpomenski, je pa večkontekstualen in ga lahko vedno 

znova uporabimo. (Pageaux, 2008, str. 26) 

 

Vloga stereotipa, čeprav verjetno nezavedna, je vzpostavljati nenehno hierarhijo med 

kulturami in svetom. Stereotip je na primer, ko Slovenec zase pravi, da je pivec vina, Nemec 

pivec piva in Kitajec pivec čaja. Pageaux pravi, da nas ne smeta presenetiti niti fiziološka niti 

fizična pomembnost pri izrekanju stereotipov (na primer veliki nosovi za Gorenjce, velika 

nasmejana usta z belimi zobmi za črnce).  

 

V nadaljevanju Pageauxove študije beremo, da moramo znotraj besedil prepoznati poglavitne 

sociokulturne kategorije, ki oblikujejo posamezno besedilo. Če je avtor besedila na primer 

katoličan, se bo njegova pripadnost odražala tudi v besedilu. Ali pa če pisec pripada določeni 

politični stranki, se bodo vizije te stranke odražale tudi v njegovih delih. S pomočjo takšnih 

zapisov lahko komparativist opiše stanje takratne družbe ali dobe. Besedila, ki jih 

analiziramo, moramo razvrstiti glede na ideološki vpliv, ki ga imajo na bralce. Potrebno je, 

poleg literarnih besedil, pregledati ostala besedila, ki vplivajo na našo podobo o tujem (tisk, 

osebna korespondenca, manifesti, eseji, šolski učbeniki), saj bodo s tem naše podobe o 

drugem trdnejše in natančnejše. (Pageaux, 2008) 

 

 

2.2.2 Sestavni elementi podobe 

 

Na tem mestu se ponovno vračam k definiciji podobe kot elementu besedila. Pageaux piše, da 

na ravni teorije razlikujemo tri sestavne elemente podobe, in sicer besedo, hierarhizirano 

razmerje in scenarij. 

 

 

2.2.2.1 Beseda 
 

Kot prvi element podobe Pageaux omenja besedo, ki v neki dobi ali kulturi omogoča bolj ali 

manj neposredno razširjanje podobe drugega. »Besede v besedilu, skupine besed, leksikalne 

mreže, semantična polja tvorijo pojmovni in čustveni zbir, ki je skupen tako pisatelju kakor 

tudi njegovim bralcem.« (Pageaux, 2002, str. 14) Ločimo ključne in domišljijske besede ter 
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dve leksikalni vrsti: (1) besede, ki izvirajo iz opazujoče in služijo za opis opazovane dežele, 

ter (2) besede iz izvirnega jezika opazovane dežele, ki so ohranjene brez prevoda ter kot take 

prenešene v jezik, kulturni prostor in besedila opazujoče dežele. Za ponazoritev  prve skupine 

je Pageaux izpostavil primer francoske podobe o Španiji. Navedel je samostalnike ponos, 

plemenitost, čast in strast, ki služijo Francozom za opis Špancev. Če bi za primer uporabili 

besede iz časa med 16. in 18. stoletjem, bi to bile bahavost, ekstravagantnost in romanesknost. 

S tem ko smo določili leksikalne mreže nam je omogočen vpogled v socialni imaginarij. Še 

zanimiveje postane, ko v raziskavo vključimo neprevedljive in neprevedene besede, kot na 

primer hidalgo, kastanjete, sombrero, ki predstavljajo absolutno tujo resničnost. Niti 

poslovenjenje jim ne more popolnoma izbrisati 'španskosti'1. (Pageaux, 2008) 

 

Pomembno je tudi, da opazujemo razlike (drugi proti jazu) in prilagoditve (drugi je podoben 

jazu). Za primer navajam Pageauxov primer francoskega besednjaka o Špancih, ki nasprotuje 

francoski samopodobi. Besede, kot so ponos, ljubosumnost, lenost, so obstajale v različnih 

stopnjah španske književnosti, kar po avtorjevem mnenju govori v prid dejstvu, da igrata 

književnost in umetnost vlogo kulturnega posrednika. (Pageaux, 2002) 

 

Pri raziskavi mora biti leksikalna analiza pozorna na sledi ponavljanja, na ponovitve, štetje 

določenih primerov, notranje in zunanje zaznavanje oseb, skratka na vse, kar na ravni besed 

omogoča sistem razmerij med drugim in jazom. Raziskati je treba tudi pridevnikovanje, ki 

omogoča, da razumemo nekatere postopke opredeljevanja, potem postopke, ki omogočajo 

prehod od znanega k neznanemu ali obratno ter procese oddaljevanja, eksotizacije, 

naturalizacije, priključitve, izključitve ali marginalizacije.  

 

Imaginarij je torej zbirka podob, »pojmovno in čustveno orodje ene ali več generacij, 

določenega razreda, 'določenih mnenj'«. (Smolej, 2002, str. 15) Pogosta uporaba določene 

besede nas bo napotila k religiozni, politični ali filozofski opciji. Za primer Pageaux navaja 

špansko 'krutost', ki je glede na dobo in kontekst različno služila prostestantom šestnajstega,  

omikancu sedemnajstega, enciklopedistu osemnajstega, romantiku devetnajstega in 

protifrankističnemu demokratu dvajsetega stoletja. To nam daje vedeti, da je imagologija 

dejavna pomočnica idejne zgodovine. (Pageaux, 2008) 

 

                                                 
1 »Besedo 'španskost' je treba razumeti v okviru problematike, ki jo je Roland Barthes na podlagi reklamnega 
plakata razvil za italijanskost.« (Pageaux 2008, 31) 
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Beseda je, tako Pegeaux in Smolej, po svoji naravi in delovanju blizu stereotipu. Ustvarja 

enopomenske odzive, kar pomeni neposredno bralčevo razumevanje besedila. To so t. i. 

ključne besede, ki jih izpričuje zgodovina v večstoletnem procesu. Poznamo tudi domišljijske 

besede, pri katerih so učinki bolj kompleksni. Posledično je dekodiranje manj enoznačno in 

mehanično. »Domišljijske besede so torej možne zgodbe, virtualni scenariji, potencialni miti, 

mitične zgodbe, ki naj služijo kolektivni in individualni mitologiji.« (Smolej, 2002, str. 16) 

 

 

2.2.2.2 Hierarhizirano razmerje 
 

Pri preučevanju podobe si lahko pomagamo s strukturalno analizo, ki »si prizadeva v sami 

strukturi mita odkriti svežnje razmerij«. Kot prvo je treba prepoznati tvorce strukture besedila 

(Pageaux to poenostavlja v 'jaz, ki sem pripovedovalec izvorne kulture' proti 'drugemu, osebi, 

predstavljeni kulturi'). Nato sledi določevanje tematskih enot, mest in funkcij dekorativnih 

elementov, opisov, sekvenc. Gre za strukturalistični pristop, ki se bo posvečal analizi 

časovno-prostorskega okvira. (Pageaux, 2008) 

 

Pageaux je v študiji preučeval postopke, ki oblikujejo ali preoblikujejo tuji prostor. Gre za 

načine prostorskega določanja, izvorne dihotomije sanjarjenj o tujem prostoru (visoko proti 

nizkemu, vzdigajoče proti padajočemu), pare nasprotij in njihovo literarno obdelavo (sever 

proti jugu, podeželje proti mestu, urbani prostor proti ruralnemu). Pomembna so tudi razmerja 

med prostorom in osebo, umestitev osebe v prostoru ter način, kako oseba uporablja prostor. 

»Zunanji prostor lahko postane enak notranjosti, saj lahko tuji prostor posname in pomenja 

duhovno pokrajino.« (Pageaux, 2002, str. 16) V metaforičnem smislu moramo raziskovati 

tudi razmerja med geografskim in psihičnim prostorom. Treba je prodreti v načela 

porazdelitve prostorskih elementov (kraji s posebno veljavo, pozitivne in negativne cone), kar 

nam bo omogočilo simbolizacijo ali poetizacijo prostora.  

 

Vse, kar je bilo rečenega o prostoru, velja tudi za raziskovanje časa. Dobro je, če si v začetku 

raziskovanja zabeležimo kronološke oznake, zgodovinske datume in tuje postavimo v neki 

čas. Pri raziskovanju nas bo zanimalo tudi vračanje v zgodovino in opazovanje soobstajanja 

linearnega časa – neponovljivega, napredujočega, dokončanega – in časa podobe – cikličnega, 

ponavljajočega, ritualiziranega. (Pageaux, 2008) 
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Pri odkrivanju načel, ki hierarhizirajo imagološko besedilo, moramo paziti na vse, kar 

predstavlja ločnico med razmerji oseb. Po določitvi morfoloških značilnosti moramo znati 

prepoznati elemente, »ki so po svoji naravi bolj nagonski kakor razumski« in elemente, ki 

posebno učinkujejo na besedilo. Zanimiva je izbira moških in ženskih oseb glede na njihovo 

pripadnost tuji kulturi (v slovenskem leposlovju najdemo veliko primerov, ko se mlada in 

preprosta dekleta pečajo z bogatejšimi, včasih tudi starejšimi moškimi, vendar ne vedno po 

lastni izbiri). Pageaux pravi, da se s pomočjo parov nasprotij, zaradi katerih pride do zlitja 

narave in kulture, omogoča izražanje drugosti: divjak proti civilizirancu, barbar proti 

omikancu, človek proti živali, moški proti ženski, odrasli proti otroku, večvredni proti 

manjvrednim. (Pageaux, 2008) 

 

Kot zadnje področje, kjer najdemo hierarhizirana razmerja, vodilni evropski imagolog navaja 

sistem vrednot in izraze njegove kulture. Gre za pojme vera, kuhinja, obleka, glasba idr., ki so 

pomembne sestavine podobe. Od tu naprej so v igri kulturna načela nastajanja besedil. Naše 

razumevanje in umevanje besedil se je od strukturalnega pristopa pomaknilo v smer 

semiotičnega. »Podoba tako ni več niz hierarhiziranih razmerij znotraj besedila, ampak je na 

podlagi upodobitve tujega, ki ima svojo estetsko in kulturno razsežnost, bolj ali manj 

zaključena ponazoritev 'dialoga' dveh kultur.« (Pageaux, 2008, str. 37) 

 

 

2.2.2.3 Scenarij 
 

Do tega trenutka smo raziskovali prikrite pomene besedil in okoliščine, v katerih je izražen 

drugi. Sedaj bo sledilo interpretiranje našega dvojnega branja.  

 

Avtor za predstavitev tujega ni posnemal resničnosti, ampak je izbral samo nekatere elemente, 

za katere je sodil, da so pomembni za njegovo predstavo tujega. Strukturalna in leksikalna 

analiza je bila že obdelana, ostanejo nam še družbeni in kulturni kontekst ter pisateljeva 

izbira. Vse to pa je potrebno primerjati še z zgodovinskimi podatki. Pogledati je treba, kateri 

kulturni in ideološki tradiciji besedilo pripada. »Treba je vedeti, kako se prepletata literarna 

predstava tujega in tako imenovana 'opazujoča' kultura.« (Pageaux 2008, str. 38) Potrebno je 

tudi razumeti, kako je bil segment podobe izbran in kako je postal del besedila. Soočiti ga 
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moramo s pojasnili zgodovinarjev, izhajati pa moramo tudi iz podatkov kulturne 

antropologije.  

 

Na podlagi besed in hierarhiziranih razmerij se bo podoba razvila v sekvence, te pa v scenarij, 

ki postane del besedila in se z njim popolnoma zlije. Podobe, ki so nizane v besedilu, 

postanejo del kulture in so s tem socializirane. Pageaux navaja primer Španije, ki je za 

številne popotnike in esejiste pomenila zanikrno krčmo, slabo hrano, cestne razbojnike. To so 

bile podobe, ki so jih pisci upodabljali v svojih delih, s tem pa so vplivali na podobo Španije v 

očeh popotnikov. Podoba je tako postala zgodba, ki je ubesedena na podlagi dveh kultur, 

literatur, dveh nizov besedil, ki vsebujejo ključne in domišljijske besede, bolj ali manj 

ritualizirane situacije, ki obstajajo zasidrane v opazujoči kulturi. (Pageaux, 2002)  

 

V tem poglavju je bila pozornost namenjena besedam, hierarhiziranim razmerjem in scenariju. 

Toda vedeti moramo, da se imaginarij ne polasti katere koli zgodbe, katerega koli scenarija. 

Tu odigrajo pomembno vlogo kulturne reference, ki za pisatelja ali skupino pomenijo 

avtoriteto. Pageaux podobo naslavlja kot mogoči dvojnik mita, saj naj bi ta podobno kot mit 

pripovedovala in posodabljala zgodbo. Pravi, da je podoba drugega namenjena drugačnemu 

pisanju, razmisleku, sanjam. Prav s sanjami pridobiva drugi vedno pomembnejšo simbolno 

vrednost. »Na osebni ravni lahko pisanje o drugem pripelje do samoopredeljevanja, na 

kolektivni ravni pa govor o drugem lahko rabi sproščanju, kompenzaciji ali upravičevanju 

prividov in blodenj posamezne družbe.« (Pageaux, 2008, str. 41) 

 

 

2.2.3 Temeljni odnosi 
 

Vse, kar smo do sedaj dejali o podobi drugega, se po Pageauxovem mnenju zdi daleč od 

literarnih izmenjav, ki pomenijo bogato področje komparativističnih raziskav. Avtor se 

sprašuje, kaj storiti z vsemi negativnimi podobami, s sovražnimi razmerji do drugega. Po 

njegovem mnenju gre za enostransko izmenjavo, kjer je posameznik obrnjen proti tujemu in 

od njega ne želi nobenega odziva. Gre za podobo drugega, ki je prisiljen molčati. Pageaux 

poudarja še, da moramo ločevati med eno- in obojestranskimi izmenjavami, saj nam to 

omogoča, da odkrijemo temeljne odnose, ki obvladujejo podobo drugega. (Pageaux, 2008) 
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2.2.3.1 Manija 
 

Tuja realnost je v očeh pisca ali kolektiva pojmovana kot absolutno večvredna v odnosu do 

lastne kulture. Posledično je lastna kultura smatrana za manjvredno in slabšo od tuje kulture. 

V takem primeru imamo opravka z 'manijo' pisca ali kolektiva, »tako da je predstava tujega 

bolj privid kot podoba«. Kot primer navaja Pageaux francoske filozofe, ki so angleško kulturo 

pretirano častili, saj naj bi ta imela svobodo in strpnost, česar v francoski kulturi primanjkuje. 

Podoben primer je tudi eksotični beg v čas in prostor francoskih romantikov, »kar je 

pripeljalo do precenjevanja viteške Španije v razočaranem meščanskem družbenem okolju«. 

(Pageaux, 2002, str. 19) 

 

 

2.2.3.2 Fobija 
 

Pri primeru fobije gre za nasprotni učinek, saj se tu na tujo kulturo gleda kot na manjvredno in 

negativno glede na izvorno kulturo. Posledica je precenjevanje lastne kulture. Za primer 

fobije Pageaux izpostavlja germanofobijo v Franciji, ki naj bi bila povezana z latinskostjo. Ta 

kljubuje germanskemu barbarstvu. Avtor pravi, da je občutek manjvrednosti realen, saj je šlo 

za dejanski francoski poraz in nemško prisvojitev ozemlja. (Pageaux, 2002)  

 

O  poveličevanju lastnega naroda govori tudi Matija Svetina v članku Stališča, presodki, 

stereotipi. Pravi, da gre za eno izmed štirih značilnosti predsodkov. Kot primer tega 

izpostavlja ruske avtomobile, katere naj Slovenci ne bi vozili, ker so neudobni, nezanesljivi in 

nevarni. (Svetina, 2002, str. 35) 

 

 

2.2.3.3 Filija 
 

Tu tuja kulturna resničnost, na katero se gleda pozitivno, najde svoje mesto v opazujoči 

kulturi, ki jo sprejme, ne da bi pri tem sama postala negativna. Filija je edini primer resnične 

dvostranske izmenjave. V primerjavi z manijo, ki živi samo na osnovi izposojanja, filija živi 

od poznavanja in vzajemnega priznavanja, kritičnih izmenjav in enakopravnega dialoga. Če se 
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pri fobiji drugo kulturo zavrača, se jo pri filiji trudi sprejeti. Drugi tako ni večvreden ali 

manjvreden, ampak je priznan za enakovrednega. (Pageaux, 2008)  

 

2.2.3.4 Unifikacija 
 

Unifikacija ali obnova izgubljenih sistemov (panlatinizem, pangermanizem, panslavizem) 

stopi na mesto izmenjave in dialoga. Sem sodijo še kozmopolitizem in internacionalizem. 

Pageaux trdi, da je pri unifikacijah (gre za besede s predpono pan-) jasno, da so odnosi med 

ljudmi znotraj istega jezikovnega področja pozitivni. (Pageaux, 2008) 

 

 

2.3 Prepričanja, mnenja in predsodki kot oblike stališč 

 

2.3.1 Stališča 

 

Svetina pravi, da so stališča »sistemi pozitivnega ali negativnega ocenjevanja in občutenja 

stvari, ljudi in dogodkov ter teženj, da v zvezi s tem nekaj ukrenemo«. (Svetina, 2002, str. 30) 

Ločimo tri komponente stališč. Kognitivna komponenta izraža naše vedenje o stvareh, na 

primer vedenje o zgodovini in kulturi Eskimov. Emocionalna komponenta predstavlja 

vrednotenje teh vedenj (do naših vedenj izoblikujemo določen čustven odnos), motivacijska 

pa pripravljenost za akcijo, pripravljenost, da ukrepamo na določen način. Gre za tri osnovne 

dimenzije vsakega našega stališča.  

 

Stališča vplivajo na selektivnost zaznavanja in spomina. Nezavedno izbiramo tista, ki se 

najbolj skladajo z našim stališčem. Svetina za primer navaja italijanski temperament in pravi, 

da tistih, ki niso temperamentni sploh ne bomo opazili. Stališča med drugim vplivajo tudi na 

zaupanje viru informacij. Na primer če se informacije skladajo z našimi stališči, bomo 

informatorju verjeli in zaupali v verodostojnost dane informacije, v nasprotnem primeru bomo 

še naprej zaupali lastnim virom, na učenje in spomin (hitreje in lažje si zapomnimo stvari, ki 

se skladajo z našimi stališči) ter na sodbe in ocene. (Svetina, 2002) 

 

Avtor v članku poudarja tudi pomembnost utrjevanja stališč. Eden najpomembnejših 

dejavnikov je t. i. obrambni mehanizem oziroma duševni proces. Primer tega je, ali 
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verjamemo, da kajenje povzroča raka. Svetina pravi, da če bi verjeli tem trditvam, potem bi 

prenehali kaditi. Tako pa prepričamo samega sebe, da raka povzroča le določena vrsta tobaka, 

da lahko zbolimo le pri določeni starosti ali da to povzroča le določen način kajenja. Drugi 

dejavnik so naši motivi. Če dogodki prispevajo k dosegu našega cilja, jih običajno 

ocenjujemo pozitivno, tiste, ki nam to preprečujejo, pa negativno. Naslednji dejavnik, ki nam 

pomaga utrditi stališče, so osebnostne lastnosti. Svetina v članku navaja ugotovitve T. W. 

Adorna, da naj bi bili predsodki proti določenemu narodu ali rasi bolj kakor s situacijo 

povezani s posameznikovo osebnostjo. Zadnji dejavnik so vzorniki. Gre za ljudi, katere 

cenimo zaradi njihove slave, bogastva, sposobnosti, moči itd. Večji vpliv na spremembo 

stališča imajo zagotovo ljudje, ki so nam bolj simpatični (če nas knjiga nekega avtorja 

navduši, bomo po drugih njegovih delih zagotovo še kdaj posegli). (Svetina, 2002) 

 

Spremeni se lahko tudi smer stališča. Če smo na primer radi zahajali v neko restavracijo, je to 

pomenilo, da nam je všeč. Ko pa smo nekega dne iz kuhinje zavonjali neprijetne vonjave, se 

je naše stališče, ki je bilo prej pozitivno, spremenilo (sedaj imamo do restavracije negativno 

stališče). Težje pa se spremeni stališče, ki je bolj ekstremno ali kompleksno. Svetina pravi, da 

lažje spremenimo stališče o daljnem narodu (npr. o Indijcih) kot pa stališče o sosedih (npr. 

Hrvatih). Manj kompleksna stališča vsebujejo tudi manj podatkov. Zagotovo Slovenci mnogo 

bolje poznamo Hrvate kot pa Indijce, saj o navadah slednjih manj vemo in so za nas manj 

moteče. Prav tako so kompleksnejša stališča povezana tudi z drugimi stališči, kajti spremeniti 

se mora celotna kompleksna mreža. Ne moremo namreč dejati, da so nam všeč tortilje, če pa 

ne prenesemo Mehičanov. Poskusi, da bi se kompleksna stališča spremenila, privedejo do 

bumerang učinka – »namesto, da bi se stališče spremenilo, npr. iz negativnega v pozitivno, 

postane le še bolj negativno«. (Svetina, 2002, str. 35) Če naša znanka ne prenese nogometa, je 

tudi naše prepričevanje o tem, kako postavni in lepi moški igrajo, ne bo prepričalo v 

nasprotno.  

 

 

2.3.1.1 Predsodki kot posebna vrsta stališč 

 

Za predsodke veljajo štiri značilnosti, od katerih smo eno že opisali v poglavju Temeljni 

odnosi. Druga značilnost naj bi bila, da »predsodki temeljijo na neosnovanih, nepopolnih ali 

neresničnih informacijah« (npr. predsodek do določene veroizpovedi). Predsodke spremlja 

tudi intenzivno čustvovanje. Čustva (gnus, stud, prezir, vzvišenost) so močnejša do stvari, ki 
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so predmet naših predsodkov. Prav tako so predsodki izjemno odporni proti spremembam, saj 

naše prepričanje ostaja enako negativno ali pozitivno tudi, kadar vsa dejstva govorijo proti ali 

v prid in kadar so posledice naših sklepov skregane z zdravo pametjo. (Svetina, 2002) 

 

V članku se Svetina ukvarja tudi z razlogi, zakaj sploh prihaja do predsodkov. (1) Pravi, da 

lahko nastanejo v procesu prilagajanja skupini, v kateri živimo. Ljudje smo nagnjeni k temu, 

da prevzemamo stališča ljudi, s katerimi živimo in se s tem prilagajamo življenju skupine 

(npr. v vojni redko kdo simpatizira s sovražnikom). (2) Predsodki lahko nastanejo kot 

posledica prevzemanja tradicionalnih norm. Slednje »predstavljajo način mišljenja in 

vrednotenja stvari in dogodkov, ki je nastajal skozi več generacij (npr. mladostnica spozna 

predsodke staršev šele takrat, ko jim hoče predstaviti fanta, ki je musliman).« Svetina 

ugotavlja, da so predsodki, ki so posledica tradicionalnih norm, bolj trdoživi od tistih, ki 

nastanejo na podlagi prilagajanja. Sem bi lahko uvrstili prepričanje, da se je treba najprej 

poročiti, šele nato pridejo na vrsto otroci. Takšne vrste prepričanje je veljalo skozi mnoga 

stoletja. Zadnji dve desetletji pa se to prepričanje nekako spreminja. (3) Predsodki lahko 

nastanejo kot posledica različnih osebnostnih lastnosti (potlačene agresivnosti, sproščanje 

občutja osebne negotovosti ipd.). Lahko so tudi poskus, kako ublažiti svoje osebne 

pomanjkljivosti ali napačne odločitve. (4) Vir predsodkov je lahko ekonomska situacija ljudi 

ali naroda, do katerih gojimo predsodke. Na primer, v sebi gojimo prepričanje, da so 

priseljenci ljudje nižjega stanu, da so umazani, leni, nekulturni in da s seboj prinašajo 

neozdravljive bolezni. (Svetina, 2002) 

 

 

2.3.2 Etnični stereotipi ali etnični predsodki 
 

Etnični stereotipi ali predsodki kažejo na naše nezavedne motive, nas osvobajajo potlačene 

agresivnosti in pomagajo ohranjati lepo podobo o samih sebi. Pomagajo nam, da si o 

določenem narodu ustvarimo predstavo in da se lažje orientiramo pri komunikaciji z njimi.  

Etnični stereotipi se spreminjajo, če med narodi prihaja do konfliktov. Tako na primer 

začnemo pripadnikom narodov, na čigar strani smo, pripisovati pozitivne lastnosti, medtem 

ko pripadnikom narodov, s katerimi smo v konfliktu, pripisujemo negativne lastnosti. Etnični 

stereotipi so »poenostavljne predstave o pripadnikih drugih narodov« in ker so velikokrat 

napačni, jih lahko imenujemo kar etnični predsodki. Druge teorije menijo, da so nekatere naše 
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predstave o drugih narodih izoblikovane na izkušnjah in so zato določene tudi resnične. 

(Svetina, 2002) 

 

 

2.4 Imagologija v primerjalni književnosti 

 

Ugotovili smo, da imagologija raziskuje na več področjih. Na področju primerjalne 

književnosti poznamo tradicionalne študije, kot so potopisna literatura, literarna tipologija, 

estetika recepcije pa tudi kulturna zgodovina posameznih prevodov, ki se ukvarjajo s 

problematiko kulturne podobe tujega na različnih stopnjah. Za primer Pageaux navaja 

potopis, kjer je pisec popotnik »ustvarjalec pripovedi, osrednji predmet pripovedi, organizator 

pripovedi in režiser svoje lastne osebe«. (Pageaux, 2008, str. 47) Ko pripovedovalec potuje, 

na njegovo izkustvo vpliva mnogo dejavnikov, od tega, kako in s čim potuje do potovalnega 

načrta in kulturne modrosti. S tem postane literarni potopis prava kulturna zgodovina 

potovanja. Drugi primer je estetika recepcije. O kulturi drugega lahko izvemo iz prevodov 

tujih besedil, ilustracij le-teh, iz kritiških esejev in člankov, gledaliških postavitev, razstav in 

potopisov. Ne smemo pa pozabiti niti na kulturne in družbene razmere, v katerih se recepcija 

odvija. (Pageaux, 2008) 

 

V zaključku uvoda v imagologijo Daniel-Henri Pageaux povzema program raziskovanja 

podob in zgodovine imaginarija. Pravi, da je potrebno našteti in diahrono ali sinhrono 

analizirati vse govore o drugem, najsi bodo literarni ali ne. Hkrati moramo v raziskavo 

vključiti vse družbene in zgodovinske elemente ter elemente, ki hierarhično obvladujejo 

medkulturna razmerja. Iti moramo po poti zgodovinskih raziskav ter upoštevati družbena in 

kulturna vprašanja. Naše ugotovitve moramo primerjati z analizami, ki so jih o istih temah 

opravljali družboslovci in humanisti. Izdelati je treba del celostne zgodovine, »ki je tako pri 

srcu novim zgodovinarjem in znotraj katere imajo literatura in komparativisti svoje mesto, če 

se zanimajo za družbene in kulturne razsežnosti literarnega pojava in za življenje ljudi«. 

(Pageaux, 2008, str. 52) 
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3 PODOBA TUJEGA V SLOVENSKI KNJIŽEVNOSTI 
 

Pri raziskovanju podobe tujega v slovenski književnosti se bomo omejili na čas od druge 

polovice 19. do prve polovice 20. stoletja, torej na čas, v katerem je živel in ustvarjal 

Vladimir Levstik. Zaradi prevelikega števila leposlovnih del z elementi imagologije se v 

analizi ne bodo znašla vsa dela, ki bi v to poglavje sodila. Pri raziskavi se bomo omejili na 

nekatere članke in monografske publikacije.  

 

V članku Madžari in Hrvatje v očeh slovenske literature Igorja Grdine beremo, da je 

protimadžarski duh čutiti v delih Jovana Vesela Koseskega in Josipa Stritarja. Prvi je v 

pesnitvi Naprej, slavenski jug! ostro napadel Ogre in dejal, da se jim je potrebno maščevati, 

pri drugem pa je glavno vlogo odigrala vseslovanska ideologija v boju zoper madžarski 

postdualistični režim.  

 

Na Madžare je z drugačnimi očmi začel gledati Anton Aškerc. Pravi, da Madžar Slovencu 

sicer ni bil nikoli prijatelj, vendar to ne pomeni, da nam ne more biti za zgled. Po njegovem 

mnenju je Madžar svobodoljuben, v gospodarstvu pa brezobziren in prekajen diplomat. 

Aškerc pravi, da bi tudi Slovenci potrebovali nekoliko madžarske železne volje, saj »širnega 

obzorja nam treba. In to obzorje se pridobi po širokem svetu.« (Navedeno po: A. Aškerc, 

1901, povzeto po: I. Grdina, 2002, str. 44.)  

 

Tako je madžarski narod v slovenskem leposlovju postopoma pridobival na veljavi in postajal 

bolj človeški. Žal tega ne moremo trditi za Antona Novačana, ki Madžarom ni prizanašal. V 

znak prezira je njihovo ime začel pisati z malo začetnico. Vendar tu ni delal nobene izjeme, 

saj je z ostalimi narodi, v primeru da so si hoteli prilastiti slovenski etnični prostor, storil 

enako. Ostro kritiko madžarskemu narodu je zaslediti tudi v Levstikovem romanu Gadje 

gnezdo. Roman vseskozi poudarja jugoslovansko idejo in se kritično ozira na tuje narode. Ko 

Jela, Galjotova hčerka, zanosi z madžarskim poročnikom Lajošem, oče znori in hčerki zatrdi, 

da ne bo postala tujčeva žena (»[...] kdor hoče roditi zaničevalce mojega jezika in sovražnike 

mojega rodu, nima doma pod mojo streho.« (Levstik, 1974, str. 140)) Tega tudi sama noče, a 

ker ne želi, da bi vaščani še naprej kazali za njo s prstom, se odloči za samomor. Dobri oče 

popusti in Jeli zagotovi, da bo otroka imel rad kakor lastni hčeri – »saj ne bo Oger, saj bo 
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naš!« (Levstik, 1974, str. 142) Kljub temu pa so se v literaturi strasti umirjale in slovensko-

madžarska razmerja so višek dosegla med drugo svetovno vojno. 

 

Povsem drugačna slika se pokaže v obravnavi Hrvatov v slovenski literaturi. Ti so že od 

samega začetka bolj simpatični kakor Madžari.  

 

Na začetku 20. stoletja je Vladimir Levstik kot goreč zagovornik enotnosti Slovencev, 

Hrvatov in Srbov zavrnil Ilešičev neoilirizem. Po pomladi narodov je pesnica Fanny 

Haussmann v svojih pesnitvah slavila bana Jelačića, spet drugi pa so se zaradi strahu pred 

Jelačićevimi vojaki obračali stran od slovanstva in se raje vključevali v nemški kulturni brlog. 

V zapisih Janeza Trdine najdemo naslednje oznake slovenskih jugovzhodnih mejašev: 

»Hrovat krade tudi, če gre na božjo pot, naj bo raca al kopun al kar ima kljun.« (Navedeno po: 

A. Šepetavc, 1994, povzeto po: I. Grdina, 2002, str. 49.) A ti zapisi so ostali le v rokopisu. V 

javnost je Trdina lansiral drugačno sliko južnih sosedov: »Bolj dobrodušnih, ugodljivih, 

gostoljubnih in prijaznih ljudi, kakor so Hrvatje, ne najdeš v Evropi nikjer.« (Navedeno po: J. 

Trdina, 1971, povzeto po: I. Grdina, 2002, str. 49.)  

 

Mnogi Slovenci, med njimi Fran Celestin, Fran Erjavec, Matija Valjevec in Davorin Trstenjak 

so se v drugi polovici 19. stoletja ustavili na Hrvaškem ter prispevali svoj delež k tamkajšnji 

kulturi, kar pa ne prepreči Hrvatom, da se ne bi počutili večvredne. Grdina v članku omenja 

zapis iz knjige spominov Skozi luči in sence Ruda Jurčeca, kjer naj bi pisalo, kako je pisatelju 

v mladosti neki Hrvat rekel, da so Slovenci reveži, ki vsakega siromaka naredijo za še večjega 

reveža. Tudi Ivo Šorli je ugotovil, da se noben inteligenten Hrvat ne zanima za Slovence. 

Pravi, da Hrvatje Slovence prezirajo še bolj kakor Nemci in Italijani. (Grdina, 2002) 

 

V času balkanskih vojn so se Slovenci bolj tesno povezali s Srbi, vendar pa njihovo zbližanje 

ni bilo uperjeno proti Hrvatom. Prav tako se je slovenska literatura uspešno izogibala 

političnim situacijam in s tem pripomogla k boljšim slovensko-hrvaškim odnosom. (Grdina, 

2002) 

 

S podobo Slovanov v slovenski književnosti se ukvarja tudi Miran Hladnik. V članku Slovani 

v slovenski zgodovinski povesti preučuje slovensko zgodovinsko povest, ki naj bi nastala 

zaradi nacionalnega interesa. Po njegovem je zgodovinska povest »bogato nahajališče izjav, 

ki artikulirajo slovenski odnos do slovanstva«. Pravi, da je slovenska zgodovinska povest 
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skrbela za ozaveščanje bralcev s tem, da je »kazala na slavne čine Slovencev v preteklosti«. 

(Hladnik, 2002, str. 53) 

 

Slovenskega bralca so v povestih najbolj privlačili liki južnih bratov. Tako lahko najdemo 

jugoslovanske teme v turških povestih, ki tematizirajo obdobje turških vpadov na Slovensko v 

15. in 16. stoletju, zaroto plemiških rodbin Zrinjskih in Frankopanov proti Habsburžanom ter 

Uskoke, ki so bili za avtorje in posledično tudi za bralce najbolj zanimivi.  

 

Zaradi prevelikega števila leposlovnih del, ki jih Hladnik omenja, se bomo v nadaljevanju 

omejili le na nekatera. Prva daljša turška zgodovinska povest s slovansko temo je povest 

Mahmud Jurija Vraniča. Gre za zgodbo turškega vezirja slovenskega porekla. Zgodba se 

odvija v Sarajevu, na Hrvaškem in v Carigradu. Zanimiv je citat iz knjige, ki priča o 

prijateljstvu med Slovenci in Hrvati: »Hrvatje [...] poslovili so se še na večer od svojih 

sobratov Slovencev. Niso se mogli lehko ločiti od svojih zaveznikov. Podajali so si roke, 

objemali se in poljubovali [...].« (Navedeno po: J. Vranič, 1870, povzeto po: M. Hladnik, 

2002, str. 54.) Leta 1869 izide ženska novela Rahela Luize Pesjakove, ki opisuje junakinjo 

poljskega rodu, osem let kasneje pa Jurčičeva povest Med dvema stoloma, ki govori o junaku, 

ki se odpravi borit za osvoboditev južnih Slovanov izpod Turkov.  

 

Hladnik predstavi tudi povesti Lee Fatur, in sicer Vilemir, ki je zanimiva zaradi politične 

razsežnosti (nihče se ne zmeni za trpljenje Bosne) ter Junakinja zvestobe, kjer ima glavno 

vlogo »na Kranjsko pribegla lepa potomka bosanske kraljevske rodbine«, do katere so 

domačini sovražno nastrojeni. (Hladnik, 2002, str. 54)  

 

Leta 1866 je v Slovenskem glasniku izšla Jurčičeva povest Kloštrski žolnir, v kateri kot 

negativen lik nastopa češki inženir, v romanu Ivan Erazem Tattenbach, ki je izšel sedem let 

kasneje, pa Jurčič obravnava slovenski del zrinjsko-frankopanske zarote proti Habsburžanom 

med leti 1669 in 1671. Glavni lik je štajerski uporni plemič, dogaja pa se na gradovih po 

Sloveniji.  

 

Prva zgodovinska povest brez slovenskih likov, locirana daleč stran od domovine, je  

Tavčarjev Antonio Gleđevič (1873). Zgodba pripoveduje o dubrovniškem pesniku, ki zaradi 

slovenskega radikalizma pride v konflikt s politično prilagodljivo republiko. Pesnik 

resignirano ugotavlja, da »slovanstvo nima pričakovati prihodnosti na obali sinjega morja«. 



 19 

(Navedeno po: I. Tavčar, 1873, povzeto po: M. Hladnik, 2002, str. 55.) Nasprotno pa je v 

avtorjevem romanu Izza kongresa, kjer se dogajanje ne premakne iz Ljubljane, vendar kljub 

vsemu »povzema slovenske jezikovne, kulturne in politične dileme v razmerju do bližnjih in 

daljnih slovenskih sosedov«. (Hladnik, 2002, str. 56)  

 

Najpogosteje obravnavana etnija v slovenski zgodovinski povesti so zagotovo Uskoki. 

Nastopili so v Jurčičevem Domnu (1864), Tavčarjevi noveli Janez Solnce (1885/86), v povesti 

Strahovalci dveh kron (1907) Miroslava Malovrha – Franja Lipiča, v povestih Lee Fatur Za 

Adrijo (1909) in Ivana Laha Sigmovo maščevanje (1931) ter v romanu Antona Ingoliča 

Gorele so grmade (1977). (Hladnik, 2002) 

 

Posebno poglavje namenja Hladnik slovanskim prednikom. Za prvega predstavnika te 

tematike omenja Jurčičev nedokončani roman Slovenski svetec in učitelj iz leta 1886, ki 

»uvaja serijo povesti o pokristjanjevanju Slovanov, z dogajališčem v veliki meri zunaj 

današnjega slovenskega ozemlja«. (Hladnik, 2002, str. 60) Nedokončana povest v treh delih 

(Naš smrtni greh, V smrtni senci, Vineta) Matije Prelesnika je bralca seznanjala z življenjem 

severnih, polabskih ali baltskih Slovanov v 11. stoletju. Pripovedovalec se je v 

pripovedovanje čustveno vživel in jezno nagovarjal nemške zgodovinarje, ki so o slovanskem 

narodu pisali le najslabše. (Hladnik, 2002) 

 

Finžgarjeva povest Pod svobodnim soncem je po mnenju Antona Slodnjaka »naš najboljši 

narodnotendenčni roman do prve svetovne vojne«. (Navedeno po: A. Slodnjak, 1968, povzeto 

po: M. Hladnik, 2002, str. 62.) Roman je delal reklamo za slovanstvo, znotraj tega pa za 

jugoslovansko idejo. V ospredje so postavljene slovanske značilnosti kot so ponos, odkritost, 

moralni čut, lepota, zdravje in moč, demokratičnost in gon po svobodi. Edina napaka Slovana 

je nesložnost in naloga romana je, da jo odpravi. (Hladnik, 2002) 

 

Med dela, v katerih najdemo podobe tujega, sodijo tudi pustolovske povesti. Z ameriško 

tematiko je med slovenske bralce leta 1869 stopil Josip Podmilšak (objavljal pod 

psevdonimom Andrejčkov Jože) s povestjo Amerika ali povsod dobro, doma najboljše. Gre za 

poskus izseljenskega romana, ki pa ni izviren. Druga Podmilšakova povest Žalost in veselje 

(1870), s prvotnim naslovom Življenje med divjaki, pripoveduje o prigodah slovenskega  

najdenčka Aleša širom po svetu. Žal tudi ta povest ni izvirna. Posneta naj bi bila po kitajski 

noveli.  
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V ta sklop sodijo tudi povesti z zgodovinskim ozadjem. To so Mlinarjev Janez slovenski 

junak ali vplemenitenje Teharčanov Ferda Kočevarja – Ževčanina (1859), Podmilšakova 

Sabinka, slovenska junakinja (1876) ter Sketova Miklova Zala (1884). V slednji kar puhti 

sovraštvo do tujcev, še posebej do nekristjanov. Zaznati je tudi fobijo do Lahov, saj naj bi 

prav italijanski trgovci vse pokupili in spravili že tako ubogega kmeta ob težko pridelani 

denar. Po Sketovem mnenju Lahi gojijo zavezništvo s Turki, ki prav tako škodujejo 

dobrosrčnemu slovenskemu ljudstvu. (Grdina, 2002)  

 

Negativen odnos do pripadnikov druge verske skupnosti, v tem primeru do Judov, goji Josip 

Vošnjak. V svojih memoarskih zapisih jim posveča celotno poglavje, v katerem opiše svoj 

odnos do zanj manjvredne skupine ljudi: »Tisti židovski obrazi z nizkim čelom, zakrivljenim 

nosom in pohotno napetimi ustnicami, s krivim hrbtom in, kakor pri madžarskih huzarjih, 

zakrivljenimi nogami s ploščatimi stopali, z nekakšno posebno neprijetno vonjavo svojega 

izhlapevanja so nam krščanskim dijakom arijskega plemena bili tako zoprni.« (Navedeno po: 

J. Vošnjak, 1982, povzeto po: I. Grdina, 2002, str. 74.) Vošnjak je Jude obtoževal 

zasužnjevanja celih pokrajin, predvsem slovanskih. Nasprotno od njega je Simon Jenko Žida 

doživljal predvsem kot človeško bitje, ne pa zgolj kot pripadnika nekega skrajno sumljivega 

kolektiva. Priznaval mu je pravico do drugačnosti. Še korak več v tej smeri je storil katoliški 

duhovnik Anton Aškerc, ki je svojo naslovno junakinjo, Židinjo Judit, postavil v položaj, 

kakršnega lik njene pripadnosti v slovenskem leposlovju še ni imel.  

 

Lik Žida najdemo še pri Cankarju, Novačanu in Župančiču, omenja ga tudi Zofka Kveder. V 

Cankarjevi Hiši Marije Pomočnice vlogo Judinje odigra deklica Pavla, kateri je judovstvo 

najpomembnejša identifikacijska lastnost, pri Novačanu je ta vloga dodeljena Aronu, pri 

Župančiču pa Bonaventuri. Kvedrova se lika Juda loti nekoliko drugače. V romanu Hanka 

opisuje življenje poljske meščanke, ki odkrito izraža odpor do Židov, podobno je tudi v 

Študentkah, kjer je antisemitizem »izražen v komentarju anonimne zunanje pripovedovalke«. 

(Poniž, 2003, str. 201)   

  

Kot zadnjo v tem pregledu omenjamo povest Ob Balkanu Frana Josipa Knafliča iz leta 1896, 

ki je vplivala tudi na Levstikov roman Za svobodo in ljubezen. Podnaslov Spomini iz 

Bolgarije pove, da se bo zgodba dogajala prav tu, čeprav je glavni junak namenjen v 

Carigrad.   
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Na tem mestu je potrebno omeniti, da se je v svoji doktorski disertaciji z likom tujca ukvarjal 

Klemen Lah. V nalogi Tipologija književnih likova stranaca u slovenskoj pripovijednoj 

književnosti je preučeval podobe predstavnikov sedmih tujih narodnosti (Italijane, Madžare, 

Nemce/Avstrijce, Hrvate, Turke, Rome in Jude). Prav zaradi zgodovinske in literarne 

obdelave je delo zanimivo tudi za naše raziskovanje. 

  

Z jedrnatim pregledom podob tujega v slovenski književnosti smo želeli na kratko predstaviti 

bolj in manj znana slovenska leposlovna dela. Namen je bil orisati dela, ki so slovenskemu 

bralcu prinašala pogled v tuji prostor in ga obenem seznanjala s kulturo tujega naroda. V 

skoraj vseh delih, pa najsi se dogajajo na domačih ali tujih tleh, je obravnavan lik Slovana, 

njegova moč, zdravje in gostoljubnost ter žalostna vest, da prihaja do nesloge med 

slovanskimi brati. Tako je na enem mestu obravnavana ideja po enotnosti med slovanskimi 

narodi, hkrati pa želja po samostojnosti in svobodi.  
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4 ŽIVLJENJE IN DELO VLADIMIRJA LEVSTIKA 
 

4.1 Čas in prostor 

 

Na prelomu stoletja je zaradi političnih, gospodarskih in kulturnih razmer prihajalo do 

silovitega izseljevanja Slovencev v Ameriko in v zahodni del Evrope. Naš prostor so s 

kupovanjem kmečkih posestev poseljevali Nemci. Slovenščini so preprečevali vstop v srednje 

šole ter načrtno ponemčevali mladino »v duhu osvajalnega 'Drang nach Osten'«. (Zadravec, 

1999, str. 11) Zato je Ciril-Metodova družba začela ustanavljati zasebne slovenske šole, da bi 

omilila potujčevanje.  

 

V tistem času sta na Slovenskem delovali dve meščanski stranki, liberalna in klerikalna, ki 

»sta zaradi delavskega gibanja skrbeli bolj za svoje razredne koristi kakor za nacionalne«. 

Največjo moč je imela klerikalna stranka, kasneje preimenovana v Slovensko ljudsko stranko, 

katere predsednik je bil Janez Evangelist Krek.  

 

Leta 1909 je nastala tivolska revolucija, ki je pomenila odločitev za integralno jugoslovanstvo 

in kulturno stopitev južnih Slovanov. Devet let kasneje je prišlo do izgube slovenske Koroške, 

radgonskega kota in Porabja, prav tako pa je obsežen del zahodne Slovenije skupaj z Gorico 

in Trstom pripadel Italiji. Gospodarska nemoč je naraščala in s tem boj za lastno državo. 

Začele so nastajati zamisli, kaj storiti s slovensko skupnostjo, »da se bo v Evropi uveljavila 

kot enakovredna narodna enota«. (Zadravec, 1999, str. 12–13)  

 

V tem času je začelo prihajati tudi do ogorčenja s strani literatov, saj naj bi slovenski 

izobraženci morali pravilno uporabljati nemščino, medtem ko se mirno trpi velike napake pri 

uporabi materinščine. Henrik Tuma je v delu Slovenski jezik in slovensko gledališče opozarjal 

na zanemarjenost filozofskih in socioloških ved ter pozival, naj si Slovenci izdelajo lastno 

terminologijo za različne vede.  

 

Čas med obema vojnama je prinesel veliko prelomnih političnih in družbenih dogodkov. 

Avstro-Ogrska je razpadla, poleg ostalih držav je nastala tudi Jugoslavija. Preprečili so 

Zedinjeno Slovenijo in vidovdansko ustavo. Rusija je z oktobrsko revolucijo uvedla 

socialistični družbeni red in postala trn v peti mnogim drugim državam. Spori med 
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močnejšimi so naraščali in s tem tudi pravice italijanskih fašistov in nemških 

nacionalsocialistov. Prišlo je do druge svetovne vojne.   

 

Slovenija je še naprej ostajala poljedelska dežela, katero so Josip Jeraj2 in drugi somišljeniki 

idealizirali in klicali nazaj k vaški kulturi in stran od mestnega vrveža. Drugi3 so v svojih 

delih opisovali socialno uboštvo tisočih vaških družin, ki so morale za preživetje dnevno 

prositi za miloščino pri gruntarjih in na gosposkih posestvih. Mnogo ljudi je bilo prisiljenih 

oditi na Nemško, s tem pa je njihova narodna zavest slabela.  

 

Na kulturnem področju je vladalo več svobode, zato smo leta 1919 dobili prvo slovensko 

univerzo, konec tridesetih pa še Akademijo znanosti in umetnosti. Prihajalo je do vedno 

večjega razdora med literarnimi revijami. Tako so liberalci, ki so bili lastniki Ljubljanskega 

zvona, v začetku tridesetih let začeli cenzurirati nacionalpolitično usmerjene članke in tem 

povzročili, da se je veliko pisateljev odločilo za izdajanje lastne revije Svoboda. Ta je 

»svobodno polemizirala s srbsko teorijo narodnega stapljanja in kritično, mestoma tudi 

marksistično razčlenjala zablode na domačem in evropskem političnem, socialnem in 

kulturnem prizorišču«. (Zadravec, 1999, str. 151) Pomembne so bile še revije Književnost, ki 

je »iz marksističnih izhodišč poglabljala razglede po slovenskih družbenih nasprotjih«, 

Dejanje, katere ustanovitelj je bil Edvard Kocbek, Nova revija, usmerjena v krščanski 

eksistencializem in personalizem, leposlovna revija Modra ptica ter levo usmerjena 

mariborska Obzorja.  

 

Pomembno noto so družbenemu in političnemu življenju dajale tudi knjižne založbe. Iz tega 

časa je najbolj pomembna Mohorjeva družba, sledijo ji Cankarjeva in Krekova, ki sta izdajali 

socialno literaturo za slovenstvo, naravoslovno usmerjena Vodnikova družba, Kmečka matica 

ter v prevode usmerjeni založbi Modra ptica in Hram.  

 

Leta 1941, ko je Hitler napadel Jugoslavijo in je ta potem kapitulirala, so si Nemci, Italijani in 

Madžari začeli prisvajati ozemlja današnje Slovenije. Prvi so si prisvojili Štajersko in 

                                                 
2 Znanstvenik in profesor bogoslovja v Mariboru in Ljubljani, pa tudi pisec številnih razprav in knjig s področja 
vzgoje in prava.  
3 Franjo Žgeč in Jože Kerenčič. Prvi je bil pedagoški teoretik in praktik, humanist z izjemno razvitim socialnim 
čutom, predvsem je bil sposoben prenašati napredne ideje med slovenske učitelje. Kerenčič je s svojo pedagoško 
izobrazbo in čutom za lepo besedo nehote postal revolucionar. Iz njegovega pisanja je moč razbrati, da je svetu 
potrebno razkriti gorje njegovega ljudstva in zavestneje terjati svojo pravico. Skratka, Jože Kerenčič, se je 
odločil boriti za pravičnejši svet, za osveščanje ljudi.  
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Gorenjsko, drugi Ljubljano, Notranjsko in Dolenjsko, Madžari pa Prekmurje. Vse velesile so 

imele skupni cilj – uničiti slovenski narod in ga zbrisati z evropskega zemljevida. V šolah, 

cerkvah in uradih so ukinili slovenščino, požigali so slovenske knjige in izganjali izobražence 

iz države.  

 

Povečal se je tudi prepad med slovenskimi pisatelji. Levičarji so se priključili Osvobodilni 

fronti, desničarji pa belogardistom. Levičarjem je že dve desetletji grozila cenzura, nekaterim 

celo zapori in preganjanje. Odločili so se za kulturni molk, ki ni omejeval umetniškega 

ustvarjanja, temveč »sodelovanje v glasilih, ki jih je dovolil italijanski okupator«. (Zadravec, 

1999, str. 152)   

 

Zveza komunistov Jugoslavije si je prizadevala, da bi čim več kulturnih delavcev sodelovalo z 

Osvobodilno fronto. 'Vabilu' se je odzvalo veliko število kulturnikov, ki so poleg boja gojili 

slovensko besedo in druge umetnosti. O tem priča dejstvo, da je Osvobodilni fronti 

predsedoval Josip Vidmar, predsednik izvršnega odbora pa je postal Edvard Kocbek. 

(Zadravec, 1999, str. 152) 

 

 

4.2 Življenjska pot Vladimirja Levstika 

 

Levstik se je rodil 18. januarja4 1886 v Šmihelu nad Mozirjem. V nič kaj idiličnih družinskih 

razmerah so se rodile še tri hčere, Levstikove sestre, s katerimi je gojil poseben odnos tudi v 

poznejših letih. Šolal se je v ljudski šoli Sv. Andraža nad Polzelo, nadaljeval pa v Celju in 

Mariboru.  

 

V času njegovega šolanja je prihajalo med Nemci in Slovenci do zaostritev v medsebojnih 

odnosih. Takšne razmere so zagotovo vplivale na gimnazijca Vladimirja, ki je kasneje postal 

goreč zagovornik protinemškosti. Razmere so na Celjskem postale celo tako nemogoče, da je 

bil del mesta slovenski, drugi pa nemški. Vse to je Levstika močno vznemirjalo in zato je že 

kot desetletni deček začel pisati nacional(ističn)o ozaveščene verze. Tako je imel že v rani 

mladosti svojo prvo pesem objavljeno v Domu in svetu. Sledilo je obdobje selitev iz ene šole 

v drugo, saj Levstikov trmasti oče ni prenesel misli na to, da bi Vladimir predčasno zaključil 

                                                 
4 Slovenski biografski leksikon navaja, da naj bi se Levstik rodil dan kasneje, torej 19. januarja. 
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šolanje. Ko je v šolskem letu 1902/1903 Levstik prejel dve nezadostni oceni, poleg pa še 

vzgojno grajo, je očetu prekipelo in odločil se je, da fanta za vselej nažene od doma. Levstik 

je pristal na cesti in čez noč ostal brez strehe nad glavo. Več kot leto je živel bolj kot ne 

klavrno življenje, dokler ni spomladi leta 1904 spoznal goriškega založnika Gaberščka, ki mu 

je za roman Gorkega Foma Gordjejev plačal dvesto kron. Do leta 1910, ko je Levstik začel 

dobivati redne mesečne prilive, je »vsestransko talentirani prevajalec« imel za seboj že osem 

prevodov tujih delih, med njimi tudi romana Zločin in kazen F. M. Dostojevskega ter 

Tolstojevo Ano Karenino. (Šepetavc, 2000, str. 42) 

 

Kot mnogi drugi pred njim je tudi Levstik leta 1906 odšel v mesto ob Seni. Ni ga pognala 

socialna nuja, temveč radovednost. Želel je »odkrivati svet, da bi tako bolje doumel in 

spoznal domovino in uredil razmerje z njo«. (Šepetavec, 2000, str. 50) Življenje v 'Babilonu 

svobode' kot je sam imenoval Pariz, je zaključil poleti 1907. Vrnil se je v domovino in 

nadaljeval z bohemskim življenjem, kakršnega je imel v Parizu. Skupaj s prijateljem Ivanom 

Cankarjem sta popivala po ljubljanskih mestnih gostilnah in redno zahajala v literarni in 

umetnostni salon, kakršnega je razvila Marija Kessler s svojimi štirimi hčerami. A tudi tam se 

Levstik ni počutil najbolje, saj so ga vprašanja Marije Kessler, kdaj bo maturiral in o čem bo 

govorila naslednja knjiga vse bolj vznemirjala. To in še marsikaj drugega je Levstika prignalo 

na rob samomora. Kmalu so izšle novele z naslovom Obsojenci (1909), ki so dale Levstiku 

novega zagona, kljub temu da vse kritike niso govorile njemu v prid. Še istega leta je Levstik 

v Jutru objavil Literarno pismo, v katerega se je vključil tudi Janko Šlebinger, ki je naslednje 

leto Levstiku zaprl vrata v zanj izjemno pomembno revijo Ljubljanski zvon. Prav tako je 

sodelovanje z njim prekinil tudi urednik Slovana Fran Ilešič. Zato je Levstik »v kontekstu 

družbene in socialne izločenosti in ogroženosti« prestopil k izrazito liberalnemu in 

projugoslovanskemu časniku Jutro. (Šepetavec, 2000, str. 61) Anton Šepetavec pravi, da je 

poklicnemu književniku, ki je gojil globoko sovraštvo do Avstrije in bil goreč zagovornik 

jugoslovanstva, vse to omogočil le splet okoliščin. 

 

V teh letih je njegova ustvarjalnost precej trpela, saj je moral svoje pisateljevanje postaviti na 

stranski tir zaradi obveznosti, ki sta mu jih nalagala nova služba in prevajalsko delo. V času 

med 1912 in 1914 je sodeloval še z dnevnikom Dan, »ki je tako kot Jutro propagiral 

jugoslovansko politično idejo«, ter Ilustrovanim tednikom. Spoznal je tudi svojo prvo ženo 

Pepino Dular. Sledila so mučna leta internacije. Najprej je bil zaprt na Ljubljanskem gradu, 

od tam so ga prepeljali v taborišče Wagna pri Lipnici na Štajerskem, sledila je premestitev v 
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Hainburg ob Donavi in nato v Sitzendorf na Nižjem Avstrijskem. Od tam so ga vodili v 

Mittergrabern, kjer je aprila 1917 prejel potrdilo o prostosti. Vendar Levstiku ni bilo do tega, 

da bi se vrnil v zanj osovraženo Ljubljano, zato je iz Mittergraberna odpotoval v Prago in tam 

preživel poletne in jesenske mesece. Vrnil se je v domovino in se za pol leta naselil pri sestri 

Veri v Št. Jurju pod Taborom v Savinjski dolini. Leta 1919 sta se s Pepino končno poročila in 

se skupaj preselila v Stražišče pri Kranju. A pet let skupnega življenja ni bilo srečnih. 

Kasnejši ločitvi je botrovalo življenje brez družabnosti, finančni primanjkljaj, različnost med 

partnerjema ter Levstikova nova ljubezen Franka Lavrenčič. Ker se Pepina po prigovarjanju 

nekaterih prijateljic ni hotela ločiti od Vladimirja, je ta ubral drugačno pot in se v Banjaluki5 

ločil od nje, hkrati pa se tam poročil s svojo novo ljubeznijo Franko. Tako je s svojo prvo 

ženo po cerkvenih kriterijih ostal poročen vse do njene smrti leta 1951. Sprva sta s Franko 

živela v Ljubljani, kasneje v Litiji, nato pa se ponovno vrnila v Ljubljano, da bi se ubranila 

pred nacisti in njihovimi fašističnimi pomagači. Kljub temu, da je Levstik odločno 

nasprotoval okupacijskemu režimu, se zaradi političnih in osebnih razlogov ni želel vključiti v 

odporniško Osvobodilno fronto. Upiral se je tudi s tem, da je v času anateme objavil dve 

zgodbi, ki sta bili politično povsem nevtralni. Začeli so mu očitati, da je potuhnjen fašist in ga 

zaradi nepokoravanja zapovedanemu kulturnemu molku 1947 tako dotolki, da se je skupaj s 

Franko ponovno izselil iz Ljubljane, tokrat v ljubo mu Celje. Oba z ženo sta ostala brez službe 

in z nizko pokojnino, zato je moral Levstik, kljub izjemno slabemu vidu, opravljati 

prevajalsko delo.  

 

Leta 1949 je komunistična oblast vendarle malce spremenila mnenje in Levstiku podelila 

zasluženo Prešernovo nagrado za prevajalske dosežke. S tem je pripomogla, da se o Levstiku, 

če sploh, govori vsaj kot o prevajalcu. Zadnja leta življenja ga je poleg krivice, ki se mu je 

dogajala v zvezi z neprejemanjem pokojnine, močno najedala tudi bolezen, zaradi katere je 

decembra 1957 tudi umrl.  

 

 

4.3 Levstikov literarni opus 

 

Vladimir Levstik je na začetku svoje pisateljske poti soustvarjal duhovno ozračje, ki ima pri 

nas nemalo imen: dekadenca, nova romantika, simbolizem, moderna, impresionizem. V 

                                                 
5 Morda je ravno na poti do Banjaluke našel navdih za roman Za svobodo in ljubezen. Da bi še kdaj potoval na 
jug, v publikacijah ni zaslediti, kljub temu, da nekateri to vztrajno ponavljajo.  



 27 

njegovo generacijo sodijo mnoga zveneča imena kot na primer Ivan Prijatelj, Etbin Kristan, 

Lojz Kraigher, Alojz Gradnik in Igo Gruden. Med literarnimi zgodovinarji velikokrat 

naletimo na različna poimenovanja te generacije, saj jih nekateri označujejo kot mlajše 

sopotnike, drugi govorijo o njih kot o sodobnikih, spet tretji jih imajo za nadaljevalce 

slovenske moderne. Gotovo pa je, da je Levstik najbolj globoko koreninil v moderni in da 

njegova dela kažejo znake izrazite samosvoje osebnosti. (Mrzlikar Sečnik, 2004) 

 

O Levstiku je Vlado Novak zapisal naslednje:  

 

»Skušal je čim bolj na široko odpreti idilično in zatohlo slovensko ozračje duhovnemu in 

družbenemu prepihu zapadne Evrope, tedanjim svetovnim literarnim tokovom ter tudi 

slovensko lepo slovstvo včleniti vanje z vsemi zvrstmi literarnega dela [pa tudi] skušal 

seznanjati Slovence z značilnimi pojavi in osebnostmi tedanjih svetovnih slovstev«. 

(Novak, 1958, str. 100) 

 

Levstikov literarni opus delimo na tri ustvarjalna obdobja: 

 

a) prvo ustvarjalno obdobje (do 1910) 

 

V tem obdobju je ustvaril novelo Pigmalion (1907), zbirko novel Obsojenci (1909) ter dva 

romana: Blagorodje doktor Ambrož Čander (1909) in nedokončani Sphinx patria (1910). 

Posebno mesto v tem obdobju pripada pesmim, ki po mnenju nekaterih literarnih 

zgodovinarjev predstavljajo enega vrhuncev domačega parnasovstva, začetke futurizma in 

prva znamenja napovedujočega futurizma.  

 

b) srednje ustvarjalno obdobje (1910−1919) 

 

Iz tega obdobja imamo povesti Svoboda (1910), Janovo (1914) in Gadje gnezdo (1918) ter 

romane Za svobodo in ljubezen (1913), Zapiski Tine Gramontove (1919) in Višnjeva repatica 

(1919). V teh delih se kaže močan nacionalizem in pripadnost domači grudi.   

 

c) zadnje ustvarjalno obdobje (po 1919)  

 

Sem sodijo novela Rdeči Volk in Minehaha (1924), roman Hilarij Pernat (1926) ter povesti 

Pravica kladiva (1926) in Dejanje (1934).  
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Pomemben del Levstikovega literarnega opusa zagotovo predstavljajo prevodi del svetovne 

literature. Posebna ljubezen do slovenskega jezika, skrbno oblikovanje pesniških in 

pripovednih tekstov ter bogato poznavanje svetovnega slovstva je Levstika uvrstilo med 

največje mojstre knjižnega prevajanja pri Slovencih. Njegov prevajalski opus je najobsežnejši 

med slovenskimi prevajalci in prav on je zaslužen za to, da smo Slovenci dobili celo vrsto  

temeljnih del svetovne literature.    
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5 PODOBE TUJEGA V ROMANU ZA SVOBODO IN 
LJUBEZEN 

 

Roman Za svobodo in ljubezen je začel nastajati v letih 1912/13 in verjetno ni naključje, da je 

avtor pisal ravno v času balkanskih vojn, ki ju omeni na koncu. Prav tako je roman sovpadel z 

nemirnim dogajanjem na Balkanu, »ko je bila Avtro-Ogrska s podporo Nemčije odločena, da 

ustavi širjenje moči in vpliva Srbije«. (Mrzlikar Sečnik, 2004, str. 27)  

 

 

5.1 Fabula 

 

Zgodba se prične na dunajski železniški postaji, kjer mlad slovenski študent Ivan Javornik 

pričakuje svojo sestro Jerico in njenega moža von Schrattna. Namesto njiju na postajo pride 

Ivanov srbski prijatelj Dušan Jurišić in ta mu pove, da je v Zemunu srečal Jerico in njenega 

moža. Ivanova slutnja, da je z Jerico nekaj narobe, se uresniči in tako se prijatelja odločita, da 

bosta Jerico rešila. Ponovno se snideta čez nekaj dni v Beogradu, od koder skupaj s četnikoma 

Markom Nedeljkovićem in Jovom Pazaracem, Dušanovim bratom Milošem ter njegovim 

bratrancem Mihajlom Jankovićem odideta na pot proti Turčiji.  

 

Ko prispejo v Carigrad, začnejo poizvedovati za Jerico in njenim možem. Pot jih najprej pelje 

do zvodnika Pygurisa, nato pa do Olimpije Montabello, nekdanje Birbantinijeve priležnice. 

Ta jim razkrije, kje lahko najdejo Birbantinija. Kmalu spoznajo, da so tudi ljudje, na katere se 

obračajo po pomoč, tesno povezani z Birbantinijem in sovražno nastrojeni do njih. Tako jih 

na primer izda Pyguris, ki nadnje pošlje policijo. Slednji se uspešno izognejo s pomočjo 

turškega pesnika Hasana effendija, ki jim pokaže skrivni rov, ki vodi na prostost. Zaradi 

neuspelega pobega policiji poskačejo v morje in plavajo v neznano. Pred izčrpanostjo jih reši 

posadka ladje Victory. Ruski novinar Kazakov, francoski inženir Estournelle ter poročnik 

angleške mornarice Wheeler postanejo njihovi zavezniki. Sklenejo, da bodo s skupnimi 

močmi rešili Jerico in lady Heleno, ki jo je prav tako kot Jerico doletela nesrečna usoda.  

 

V nadaljevanju zgodbe sledimo ukanam Birbantinija in von Schrattna, ki Jerico prodata 

visokemu turškemu državnemu uradniku Halilu beju. Tam Jerica spozna lady Heleno, s katero 



 30 

si izpovesta svoji usodi in postaneta zaveznici. Kmalu obe ujetnici pristaneta v rokah Arnavta6 

Ali Kemala, ki ima zanju posebne načrte; z lady Heleno bo služil denar, Jerico pa bo imel za 

lastne potrebe. Vsi trije se vkrcajo na jadrnico Hanumo, kjer jih že čaka Ali Kemalijev brat 

Isa Kemal. Odplujejo proti Solunu. Rešitelji ugrabiteljem sprva sledijo z majhnim čolničkom, 

a ker se razdalja med njimi povečuje, si izposodijo jahto Mr. Browna, mladega ameriškega 

milijonarja. Ugrabitelji izvejo za njihovo zamenjavo, zato spremenijo načrte. Z ladje se 

izkrcajo že prej in poskrbijo, da rešitelje v Solunu pričaka policija, ki jim odredi pripor v 

najstrašnejši zgradbi v mestu Beas-kuli. Na srečo vseh rešiteljev ne pridržijo, zato lahko tisti, 

ki so na svobodi, pomagajo ujetim. Tako divji Marko prosi za pomoč čevljarja Proko in 

mladeniča Rista. Ta pomagata ujetnikom na svobodo in že so ponovno na sledi ugrabiteljem. 

Slednji so skupaj z Jerico in lady Heleno že na poti proti varnemu skrivališču v Albaniji, od 

koder dekletoma ne bo rešitve. Na poti se ustavijo v krčmi Srba Uroša Velimirovića. Ponudi 

jim hrano in pijačo ter prostor za spanje.  

 

Medtem rešitelji čakajo na novice o ugrabiteljih v kleti kmeta Popovića. Slednjega nastavijo 

za vabo in tako v svoje roke dobijo Halila beja, Birbantinija in von Schrattna. Ko ti trije 

zločinci izvejo, da sta jetnici še živi in nedaleč stran od njih, začnejo snovati načrt, kako bi 

pobegnili rešiteljem. Izkoristijo trenutek nepazljivosti rešiteljev in se zaženejo proti vratom. 

Pride do spopada, v katerem so ubiti Mihajlo, Halil bej, Birbantini in von Schratten. Vsi še 

živeči se odpravijo v lov za ugrabitelji.  

 

Pred krčmo kmeta Popovića se odvije prava drama. Ko kmet izve, da so mu Arnavti ubili 

ženo, začne streljati na goste, njegov prijatelj, komita Damjan, pa steče v hlev, kjer 

arnavtskim konjem prereže kite na nogah. V želji, da bi Popoviću pomagal, odjaha proti 

rešiteljem, vendar ga Arnavti ubijejo. Takrat krčmo obkolijo rešitelji in napadejo ugrabitelje. 

Divji Marko in Ivan se spopadeta z bratoma Kemal in ju ubijeta. Jetnici sta končno na varnem 

in po dolgem času lahko spet objameta svoje rojake.  

 

Tako rešitelji kot jetnici se vrnejo v Srbijo, kjer jih že čakajo domači. Jeričin in Ivanov oče 

proda kmetijo na Gorenjskem in pride živeti v Srbijo. Ivan se poroči z Dušanovo sestro 

Ljubico, Jerica pa z Dušanom. Tudi Helena in Wheeler se poročita, vendar v Parizu, skupno 

                                                 
6 Arnavti ali albansko jedro nekdanje turške vojske; tudi obče turško ime za Albance. (VSL, 2005) 
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življenje pa začneta graditi na Škotskem. Wheeler prijateljema Ivanu in Dušanu v pismu 

sporoči, da bo stopil v srbsko službo takoj, ko bo imela Srbija svojo moč na morju.  

 

 

5.2 Kritike ob izidu romana 

 

Edino kritiko, ki je bila napisana na račun Levstikovega romana, je objavil Dom in svet leta 

1913. Avtor, ki se pod kritiko ni želel podpisati, se je najprej pozabaval s primerjavo Marka 

Stojana7 in Starogorskega8. Za slednjega pravi, da je nadušen mladenič, ki piše kot petošolec, 

prvega pa pohvali z besedama »rutiniran pisač«. V nadaljevanju avtor na kratko opiše glavno 

dogajanje v romanu, ki ga začini z ironijo:  

 

»Motiv o odpeljani deklici, tukaj Slovenki, ki gre skozi roke Nemca, Italijana in Grka v 

turški harem – kako prozorno, trozveza v družbi Grkov in Turkov – je uporabljen, da se 

označijo zastopniki omenjenih narodnosti za lopove, ničvredneže, sleparje, tatove, 

strahopezljivce in zvodnike. Gorenjski fant pa jo mahne s srbskim prijateljem in tovariši 

v Carigrad za ukradeno, kjer koljejo in bijejo Turke, da je veselje. Naposled se združijo z 

zastopniki tripelentente, ki tudi iščejo svoje dekle in skupno delajo avanture po 

carigrajskih luknjah.« (DiS, 1913, str. 438)  

 

Avtor konča, naj se roman čim prej zaključi, čeprav priznava »da je slovenski šundroman, ako 

je to izvirno delo, dosegel z njim precejšnjo stopnjo 'popolnosti'«. (DiS, 1913, str. 438–39) 

 

Roman Za svobodo in ljubezen je izšel v dveh delih v Slovenskem ilustrovanem tedniku, 

katerega urednik je bil v tem času Vladimir Levstik. Vzrok za objavo naj bi bilo vabilo, na 

katerega se je Levstik z veseljem odzval. Kdo je napisal pohvalo romanu in jo objavil v 

Tedniku, se ne ve. Če je to storil Levstik sam, potem zveni zelo samohvalno: 

 

»Za svobodo in ljubezen je velezanimiv, krasen roman z Balkana. Spisal ga je odličen 

slovenski pisatelj, ki je prepotoval ves Balkan. V romanu Za svobodo in ljubezen so 

vešče opisane krute razmere, ki so vladale na Balkanu pod turškim jarmom. Divji 

zatiralci slovanskega življa na eni, junaški ustaši (komite) na drugi strani, velika 

zanimivost in napetost dejanja – vse to bo gotovo ustreglo mnogostranskim željam po 

                                                 
7 Levstik si je psevdonim nadel zaradi svojega preveč glasnega razmišljanja. Bil je namreč goreč jugoslovanski 
nacionalist, kar pa je mnogim šlo v nos. Žal ga psevdonim ni obvaroval pred neprijetnimi dogodki, saj je bil s 
strani oblasti nenehno nadzorovan.  
8 Ivan Vuk, slovenski pisatelj in publicist, ki je leta 1913 izdal povesti in črtice z naslovom Junaki svobode.  
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lepi in zanimivi povesti z bližnjega juga. Kdor hoče letos čitati velezanimiv roman o 

naših bratih na Balkanu, naj se naroči na Slovenski ilustrovani tednik, ki stane le 2 kroni 

na četrt leta, za mesec dni pa samo 70 vinarjev.« (SIT, 1913, str. 8) 

 

 

5.3 Podoba literarnih likov tujega rodu 

 

Kot že rečeno, je imagologija disciplina primerjalne književnosti, ki se ukvarja s podobami 

različnih narodov v književnosti. Njen cilj je prepoznati in določiti podobe, ki sobivajo 

znotraj dane literature in kulture. Zato bo naša naloga preučiti podobe tujcev in, kar je »bistvo 

stereotipnega označevanja drugih in drugačnih, narediti razlike med nami in njimi čim bolj 

očitne in izrazite«. (Šabec, 2006, str. 75) 

 

Analizo bomo pričeli z razdelitvijo narodov na dve strani, in sicer dobro in slabo. Tako 

delitev je v svoji magistrski nalogi Pisatelj Vladimir Levstik v prvem desetletju 20. stoletja 

zapisal tudi Anton Šepetavc, ki pravi:  

 

Levstik je osebe »popreprosteno, shematično razdelil na dobre in slabe, na črne in bele. 

Dobri so seveda naši, to je liberalno misleči Slovenci, 'grdi, umazani in zli' pa so 

klerikalci, ki – krivi vsakršnih lumparij – poniglavo obračajo svoj plašč po vetru in se na 

koncu vedno znajdejo. V tej vešče prepleteni pustolovski pripovedi so pozitivci 

slovenske, srbske, ruske, angleške in francoske narodnosti (celo Američan se že pojavi na 

pravi strani!), medtem ko so zakrknjene barabe in verolomneži dosledno le nemškega (še 

več – švabskega!), italijanskega, turškega, albanskega in bolgarskega rodu.« (Šepetavc, 

2000, str. 79) 

 

Takšna razdelitev bo osnova za našo nadaljnjo analizo. Najprej bomo obravnavali like 

negativcev, torej Nemce, Italijane, Turke in Albance, nadaljevali pa s Slovani, Britanci, 

Američani, Rusi in Francozi, ki so v romanu predstavljeni kot pozitivni. Morda je na tem 

mestu primerno pojasniti, zakaj takšna razdelitev. Ksenija Šabec pravi, da »znotraj vsake 

nacije v določenem obdobju obstaja lestvica nacij, ki jim druge nacije dodeljujejo različne 

stopnje zaupanja ali nezaupanja, priljubljenosti ali nepriljubljenosti, naklonjenosti ali 

sovražnosti«. (Šabec, 2006, str. 78) Tako bi v našem primeru lahko trdili, da je zgodovinska 

situacija Levstika prisilila, da je svoje mnenje o politični delitvi jasno izrazil tudi v romanu. 

Zaradi nevzdržnih razmer v tistem času se delitvi nacij na dobre in slabe ni mogel izogniti, 

dejstvo pa je, da je pomembno vlogo pri delitvi imela tudi njegova protinemška usmerjenost. 
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Da analiza ne bo omejena le na podobo tujcev, bomo v drugem delu preučevali še podobe 

tujih dežel. 

 

 

5.3.1 Negativni liki 
 

5.3.1.1 Literarni liki nemškega rodu 
 

Da bi lažje razumeli slovensko percepcijo nemškega naroda, moramo najprej pogledati v 

zgodovino in ugotoviti, kako so se pripadniki nemškega naroda obnašali na naših tleh in kako 

so jih sprejemali. Klemen Lah v disertaciji Tipologija književnih likova stranaca u slovenskoj 

pripovijednoj književnosti piše, da je slovensko razumevanje nemške identitete, »za razliko od 

nemškega, po eni strani širše, a hkrati tudi bolj površno; vanj uvrščamo vse nemško govoreče 

dežele (tudi  avstrijske in švicarske), med seboj pa jih (vsaj v literaturi) ne ločimo«. (Lah, 

2009, str. 62) O nemški zgodovini je marsikaj znanega; od tega, da Nemčija dolgo v 

zgodovini ni bila samostojna, da je bilo na njenem ozemlju več manjših mestnih držav in 

Prusija, pa do razdelitve na dva dela po drugi svetovni vojni. Lah poudarja, da je tisto, kar 

zanima nas, raziskovalce, sobivanje dveh narodov, Nemcev in Slovencev, na istem ozemlju – 

tj. ozemlju današnje Slovenije.  

 

O tem, kako in kje so nekdaj živeli Slovenci in Nemci, piše tudi Janez Cvirn, ki pravi, da »so 

bili Slovenci zmeraj podeželsko in Nemci mestno oziroma trško prebivalstvo«. (Navedeno po: 

Cvirn, 1998, povzeto po: Lah, 2009, str. 62.) Jezik prvih je veljal za kmečkega, jezik slednjih 

pa je predstavljal simbol meščanstva. Največ Nemcev je po besedah Laha živelo na 

Štajerskem, in sicer v Celju, Mariboru in na Ptuju. O tem govori tudi Anton Šepetavc, ki 

pravi, da je bilo v spodnještajerskem mestecu, kjer je prebival tudi Levstik, ob ljudskem štetju 

leta 1880 naštetih komaj petdeset Slovencev. Da nemški prebivalci niso živeli le na 

Štajerskem, priča o tem citat iz Valvasorjeve knjige, ki pravi: »V Ljubljani je bil običajni 

jezik kranjščina in nemščina, pri plemičih in trgovcih pa tudi italijanščina, zapisuje pa se vse 

v nemškem jeziku«. (Navedeno po: Valvasor, 1984, povzeto po: Lah, 2009, str. 63.) 

 

Veliko se je spremnilo, ko je v veljavo stopil program Zedinjene Slovenije leta 1848. Nemcev 

je bilo na Kranjskem vedno manj – do leta 1910 le še slabih dvajset odstotkov, na Štajerskem 
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pa vedno več. Pred prvo svetovno vojno je na Štajerskem prevladovala nemščina, saj se je 

skoraj osemdeset odstotkov prebivalstva odločilo zanjo, le manjšina pa za slovenski jezik. 

Stanje se je po prvi svetovni vojni spremenilo. »Takrat so podatki prvega popisa v Kraljevini 

SHS pokazali, da je zdaj Slovencev nekajkrat več kot Nemcev (v Mariboru in na Ptuju jih je 

bilo trikrat, v Celju pa osemkrat več)«. (Lah, 2009, str. 63) 

 

Velik vpliv na podobo Nemcev ima zagotovo druga svetovna vojna, ki je iz nemškega naroda 

naredila nasilne, nevarne, krute, čustveno hladne ljudi, pa tudi vzvišene in nestrpne do 

drugačnih.  Lah omenja še nezanemarljiv vpliv nemškega besedišča na slovenski jezik, pa 

tudi drugačen pogled na nemški narod v zadnjih desetletjih. Ti so namreč s svojimi 

tehnološkimi dosežki postali ugleden in občudovanja vreden narod.  

 

»Za opazovanje in preučevanje literarnih likov tujega rodu je zelo zanimiva druga polovica 

19. stoletja, ko se je v slovenski književnosti formirala večina pripovednih vrst. V tem 

obdobju sta v slovenski književnosti prevladovali dve tuji nacionalni skupini – turška (tudi 

judovska) in nemška.« (Lah, 2009, str. 63) Na podlagi tega, katero narodnost avtor vključi v 

svoje delo, lahko predvidevamo njegovo nazorsko usmeritev. Katoliški oziroma prokatoliški 

pisci so v svoja dela vpletali čas turških vpadov (tu gre predvsem za soočenje krščanstva z 

islamom), liberalno usmerjeni pa like Nemcev kot glavne nasprotnike slovenskega naroda. 

Kot že omenjeno, so slovenski liki zasedali manj pomembna mesta v literaturi, like 

meščanstva pa so običajno zastopali Nemci. Pripadniki meščanskega razreda so želeli postati 

tudi nekateri mladi nadebudni slovenski pisatelji (J. Mencinger, J. Trdina, I. Tavčar idr.). V 

Nemcih so videli dvojne nasprotnike, in sicer one, ki so nevarni slovenskemu nacionalnemu 

obstoju ter tiste, ki konkurirajo v boju za akumulacijo in nadzor kapitala na slovenskem 

etničnem ozemlju. Še huje je postalo v času Bachovega absolutizma v drugi polovici 19. 

stoletja, ko je literatura postala skorajda edini način uveljavljanja nacionalnih teženj in 

razvijanja lastne identitete. Literatura je postala nadzorovana, hkrati pa so avtorji uporabljali 

samocenzurno varovalko – slovenske nacionalne ideje so transformirali v različne druge ideje. 

Posledica tega je bil oster napad Nemcev in Judov v delih slovenskih pisateljev. (Lah, 2009) 

 

Na prejšnjih straneh smo na kratko orisali zgodovino nemškega naroda. Dejali smo, da je v 

19. in 20. stoletju na slovenskih tleh živelo veliko nemškega prebivalstva, kar se nedvomno 

odraža tudi v literaturi. Stiki s slovenskim narodom so bili močni in intenzivni in to se pozna 

tudi v delih realističnih pisateljev. Ti so morali v svoja dela vključevati tudi like Nemcev, če 
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so želeli »kolikor toliko zvesto opisovati slovenski kulturni in politični vsakdan.« (Lah, 2009, 

str. 100) Tako postanejo liki Nemcev ena najbolj popularnih tujih skupin likov. Lah kot primer 

najzanimivejše literarne upodobitve nemških literarnih likov navaja Elzo Müller iz romana 

Ciklamen Janka Kersnika. Prav njena karakterizacija in dejanja naj bi kazala odsev želja 

mlade in prebujajoče se meščanske inteligence, ki so jo predstavljali mladoslovenski 

realistični pisatelji. Lah zaključi, da so prav nemški liki najbolj pogosto zastopani v slovenski 

literaturi, vendar od vseh tujcev najmanj tuji.  

 

»Njihove upodobitve pogosto bolj odražajo skrita pričakovanja, želje in strahove 

slovenskih avtorjev kot pa dejansko, realistično odražanje kulturnih značilnosti nemškega 

naroda.« Tudi razvoj likov – od shematično oblikovanih do izjemno poglobljenih in 

individualiziranih – »razkriva, kako dolgo in zahtevno umetniško pot je prehodilo 

slovensko pripovedništvo od svojih začetkov pa do danes«. (Levstik, 1913, str. 103) 

 

Preden začnemo z iskanjem in analiziranjem podob nemškega naroda, naj omenimo, katere 

stereotipne predstave veljajo o naših severnih 'sosedih'. Nemci veljajo za izjemno sistematične 

in precizne, zato so si pridobili vzdevek 'evropski Japonci'. O tem je pisal tudi angleški 

pisatelj Aldous Huxley. Tudi urejenost, varčnost, zmernost in delavnost so lastnosti, ki so jih 

Nemcem pripisovali že v 19. stoletju. Prav tako se omenjenim lastnostim pridružujejo red in 

disciplina ter nesposobnost avtohumorja. Prav slednje se pogosto povezuje z nacističnim 

obdobjem in izkustvom zlasti druge svetovne vojne. (Šabec, 2006) Da je Levstik literarnim 

junakom nemškega rodu pridal drugačne oznake, bomo videli v nadaljevanju. A v opomin naj 

velja, da so v času nastajanja romana politične razmere botrovale drugačnemu načinu 

razmišljanja in pisanja.  

  

Roman Za svobodo in ljubezen se prične na dunajski železniški postaji, kjer se srečata Ivan in 

Dušan. Medtem ko Ivan, gorenjska kri, čaka na sestrino vrnitev, ga Levstik brez dlake na 

jeziku primerja s »priznano bedastimi obličji Dunajčanov«. Tudi ko se vrne na Gorenjsko in 

očetu pove, kaj se je zgodilo, pisatelj ne skopari z besedami in takoj navrže par krepkih na 

račun Nemcev. Tako liku von Schrattna, ki je hkrati predstavnik nemškega prebivalstva v 

romanu, očita, da je dušekupec, sovražnik slovenskega naroda, falot itd. Tu bi se lahko oprli 

na besede Klemna Laha, da je avtor s svojim pisanjem izražal svojo nacionalno usmerjenost. 

Kot goreč zagovornik protinemškosti je Levstik udrihal čez nemški narod skozi celoten 

roman, v sedmem poglavju pa jih z neprikritim sovraštvom in občutenim odporom tudi opisal: 
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»Nemci so čuden narod. Prav radi se bahajo, da je njih domovina 'das Land der Zucht 

und Sitte' – po naše bi se reklo: dežela čednosti in kreposti; in res ga ni naroda, ki bi sodil 

napake svojega bližnjega tako neusmiljeno ter jih oznanjeval svetu s toli blaženo naslado 

kakor krepostni Nemec. Ni ga naroda, ki bi se pohujševal tako natančno in vestno nad 

vsako malenkostjo in imel čednost in kulturo, svobodo in ljubezen do bližnjega toliko na 

jeziku kakor on. Toda čednost in kultura, svoboda in ljubezen so žlahtne cvetke, ki jih 

goji nemški narod samo za domačo rabo; besede so, namenjene zlasti v to, da se opajajo z 

njimi nemški pesniki in ljudski govorniki. V resnici je namreč tako, da najdeš nečednost 

in nekulturo, suženjstvo in sovraštvo do človeških bratov malokje v tako bohotnem cvetu 

kakor prav v plemeniti deželi, kjer plapola črno-rdeče-žolta zastava.« (Levstik, 1913, str. 

85–86) 

 

Eden izmed glavnih likov je tudi von Schratten, pokvarjeni Nemec, ki z lepobesedjem spravi 

Jerico v zakonski jarem. Je edini zastopnik nemškega rodu v romanu in posledično tudi 

predstavnik celotnega nemškega ljudstva. Predstavlja nemško zgodovino in lastnosti svojega 

naroda, hkrati pa tudi samega sebe. Tako s karakterizacijo von Schrattna posledično 

opisujemo tudi njegove rojake.  

 

Von Schratten je bil »eden najnevarnejših kupčevalcev z živim mesom, s tisto ubogo, 

zapeljano robo, ki polni pohotne brloge širom sveta«. (Levstik, 1913, str. 23) Z opisom 

njegove karakterizacije je Levstik prikazal in hkrati očrnil nemški narod, kajti prav taka, 

kakor je bil von Schratten, naj bi bila tudi domovina črno-rdeče-rumene zastave. Nemški 

lopov naj bi na Nemškem veljal za čisto normalnega človeka, a ga je splet okoliščin pahnil v 

mrežo lumparij. Poln zmot in želja po peripetijah »je bil prepotoval Francijo, Rusijo, Italijo in 

Balkan; izvzemši Turčijo, je povsod naletel na grdo neumevanje svojih šeg, zabeležil v knjigo 

življenja dovolj burnih prigod in prebival mnogokrat v brezplačnih hotelih, kakršne gradi roka 

pravice za ljudi, ki se je ne znajo ogniti.« (Levstik, 1913, str. 87) Utrujen od potovanj se je 

»nastanil pod zvenečim imenom von Schratten – pravega imena se že zdavnaj ni več dobro 

spominjal – v prijaznem rojstnem kraju našega Ivana Javornika«. (Levstik, 1913, str. 87–88) 

In tako je izkoristil priložnost, da se je spoprijateljil s starim Javornikom in se prikupil njegovi 

hčerki Jerici. Ivan tako opiše Schrattnovo zgodbo: 

 

»Prišel je rekoč, da je graščak na Solnograškem; to lahko reče vsak. Bil je na letovišču 

kakor sto in sto ljudi – tujcev, ki jih ni moči pretehtati, ali prihajajo z odkritim srcem. 

Vedi sam Bog, ali se res piše tako, kakor pravi, in ali ima res kje kako graščino! Kramljal 

je z vami [s starim Javornikom, op. a.], hvalil vas, da ste pameten mož in da govorite 



 37 

dobro po nemški, pripovedoval, kako silno ljubi cesarja in kako se zanimajo na Dunaju 

za Gorenjce, ter vam obetal, da bo izposloval po svojih znancih visoke podpore za tujski 

promet ... Zato, samo zato ste ga imeli za finega gospoda! In vi, ki pravite vedno, da je 

denar sveta vladar, se niti niste prepričali, ali ima kaj denarja. Še računa mu niste 

predložili – kako bi, ko je postal vaš zet.« (Levstik, 1913, str. 17)  

 

Ivan torej očita očetu, da je preveč slepo zaupal von Schrattnu in da mu tako velike vsote 

denarja ne bi smel zaupati. Levstik pravi, da je vse to posledica Schrattnovih temnih oči, v 

katerih je bivala zares »velika moč, ki je uspavala v človeku voljo ter jo uklonila pod jarem 

njegovih namenov«. (Levstik, 1913, str. 87–88)  

 

Vendar pa von Schratten, ki smo ga označili za prevaranta in dušekupca, ni bil tako pogumen, 

kot se je sprva zdelo. Kljub svoji nemški nesramnosti je bil prej bojazljivec kakor junak.  

 

»[...] nihče ni tako brž pripravljen storiti bližnjemu krivico kakor Švaba9 – nikomur pa 

tudi ne pade srce tako po bliskovo v hlače kakor njemu, če spozna, da je prizadeti ne 

misli vtekniti mirno v žep. Šele v skrajnem obupu se mu zopet vzdrami pogum, kakor 

tatinskemu volku, ki se vidi obkoljenega od lovcev in prisiljenega v borbo na življenje in 

smrt ...« (Levstik, 1913, str. 128–129) 

 

Levstik je von Schrattnu pritikal še druge slabe lastnosti. Od tega da tik pred smrtjo izbuli oči 

tako, kot zna le on, do tega da je lažnivec. Pravi, da Švaba venomer laže – pravzaprav naj 

sploh nikoli ne bi govoril resnice – in to naj bi veljalo za ves nemški narod že odkar so ljudje 

na svetu.  

 

Zanimiva je tudi naveza von Schrattna in Italijana Birbantinija. Sprva se zdi, da gre za 

prijatelja, ki skupaj krojita usodo nedolžnih deklet, a se izkaže, da je von Schratten še večji 

nepridiprav kakor Italijan. V poglavju Nemec na kulturnem delu se Nemec pohvali, da bo 

njegovo ljudstvo, skupaj z Italijani, premagalo Slovane, na koncu pa uničilo še njih. Pravi: 

 

»Živelo prijateljstvo Nemcev in Italijanov! Le zvesti si bodimo – zusammenhalten! – 

bomo že ugnali to slovansko drhal. Še več bomo storili zoper njo ... kakor smo v 

Belgradu! ... In potem pride dan ... Rusijo zbijemo na kose ... avstrijski polki bodo 

korakali v Srbijo ... iztrebili bomo vse ... razdelili med seboj ... kolonizirali kakor 

                                                 
9 Velja omeniti, da izraz Švab (ang. Boche) izvira iz začetka 20. stoletja, in sicer iz francoske besede Alboche, ta 
pa iz Allemand, Nemec. (Šabec, 2006) 
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Hotentote v Južni Afriki ... in razširili deutsche Kultur! Kulturrr! Vse bo naše ... vse bo 

deutsch – deutsch ... deutsch! ... In naposled ... požremo še vas ... italijanski mačkojedci, 

kanalja – heil Deutschland! Heil Krastić ... dol s Slovani in Italijani! ...« (Levstik, 1913, 

str. 97) 

 

Življenjska pot von Schrattna se konča v dolini Vardarja v Makedoniji. Za to je kriv Ivan, ki 

je z ubojem von Schrattna maščeval sestrino večtedensko trpljenje. Levstiku se kruto 

maščevanje ne zdi sporno, saj je mnenja, da je s smrtjo nepridiprava pravici končno 

zadoščeno. Zagotovo je k takemu načinu dojemanja Nemcev veliko pripomogla Levstikova 

osebna izkušnja, saj ga je življenje v spodnještajerskem mestecu izoblikovalo v domala 

fanatičnega sovražnika nemštva na eni in strastnega zaljubljenca v (jugo)slovenstvo in 

slovanstvo na drugi strani. V enem izmed svojih pariških pisem je to tudi zapisal: »Sin sem 

slovanskega ženija in učenec latinske kulture. Nemec mi je barbar!« (Navedeno po: Levstik, 

1907, povzeto po: Šepetavc, 2000, str. 32.)  

 

  

5.3.1.2 Literarni liki italijanskega rodu 
 

Italijani so tako kot Nemci velika etnična skupina, ki meji na Slovenijo. Nastali so z 

združitvijo številnih ljudstev v antični Italiji (Italci, Latini, Grki, Langobardi, Retoromani, 

Slovani, Goti itd.). Oblikovati so se začeli v srednjem veku z oblikovanjem knjižnega jezika 

(osnova je bila Dantejeva toskanščina) in s pisanjem književnosti. V času humanizma je 

Italija postala duhovno in gospodarsko središče Evrope. (Boden, 2004) Italijani so tako kot 

Slovenci katoličani, kar je preprečevalo večje napetosti zaradi različnih verskih pogledov. 

Kljub temu je prihajalo do zlorabe vere v politične in asimilacijske namene. Lah omenja 

primer Bevka in njegovega romana Kaplan Martin Čedermac, v katerem je opisano stanje po 

italijanski zasedbi Primorske. Takrat so bili slovenski duhovniki primorani izvajati obrede v 

italijanščini. Zaradi želje po ozemljih je Italija večkrat pristala v sporih, pa tudi v vojnah. 

Najbolj poznani sta prva in druga svetovna vojna, ki sta Primorsko odcepili od Slovenije, 

kljub temu da je etnična meja ostajala enaka. Po drugi svetovni vojni je sledila izselitev 

italijanskega prebivalstva s slovenskega ozemlja, slovenski narodni manjšini pa sta se kljub 

nenehnim pritiskom obdržali in še danes obstajata. (Lah, 2009) 

 

Za Italijane obstajajo v slovenskem etničnem prostoru številni vzdevki. Veliko je takih, ki se 
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nanašajo na kulinariko kot na primer česnojedci, sladoledarji, špagetarji, makaronarji ipd. Za 

Italijane velja tudi, da glasno in hitro govorijo, pri tem pa obvezno in izrazito uporabljajo 

zgornje okončine. Prav tako se italijanskemu ljudstvu nemalokrat pripisujejo lastnosti 

nevedne, ignorantske in izobraževanju ne najbolj naklonjene nacije. Vzporednice z 

naslednjim stereotipom bi lahko iskali tudi v našem romanu, saj velja, da naj bi bili Italijani 

strahopetci in slabiči v vojnah in bojih. Ta stereotip izvira že iz časa pred prvo svetovno 

vojno, ko so Italijani prestopili na stran antante in o čemer pričajo slovenski vojaki in zapisi 

madžarskih avtorjev. Torej gre verjeti govoricam, da naj bi Italijani veliko govorili, a le malo 

delali. (Šabec, 2006) 

 

Upodobitev literarnih junakov je mogoče razdeliti v dve skupini, »ki ju deli različno 

razumevanje in literarni pogled v 19. in 20. stoletju«. (Lah, 2009, str. 131) Italijanskih likov je 

v slovenski književnosti 19. stoletja malo, tisti, ki se pojavljajo, pa ne odstopajo veliko od 

ljudske stereotipne predstave mešetarjev, zapriseženih ženskarjev in vetrnjakov. »Kot taki 

predstavljajo opozicijo, a tudi grožnjo vrednotam slovenskega človeka.« (Lah, 2009, str. 131) 

V 20. stoletju postane podoba milejša, bolj poglobljena in manj obremenjena z nacionalnimi 

stereotipi in bližje imanentno literarnim kvalitetam. A tudi tu se podoba naslanja na ljudsko 

slovstvo, »ki ne samo predpostavlja, temveč kar normativno zapoveduje, naj se Italijani 

ukvarjajo s sumljivimi posli, pri tem pa je podoba Italijana blizu podobi hudiča v ljudski 

pripovedi (Italijan je skušnjavec, ki stisko glavnega junaka izkoristi za napeljevanje v 

pregrehe)«. (Lah, 2009, str. 132) 

 

V omenjeno razdelitev bi lahko brez pomisleka vključili roman Za svobodo in ljubezen, saj se 

'naš' junak Birbantini povsem sklada z njo. Tako kot von Schrattnu tudi njemu pripada vloga 

negativca:  

 

» [...] mož je zanimiva oseba, in način, kako se preživlja, zelo mnogostranski. Od 

trgovskega potnika do bančnega defravdanta, od detektiva do tatu, od dninarja do 

sleparja, ki se izdaja za potomca starodavnih aristokratskih rodbin, je ni uloge, ki je ne bi 

bil že igral v svojem mnogoličnem življenju.« (Levstik, 1913, str. 55) 

 

O Italijanih velja, da so temne polti, vročekrvne narave in dobičkoloveži. Kot tak se v romanu 

pokaže tudi Birbantini – »manjše postave, živahen in črnih, kodrastih las, [...] najpodjetnejši 

in najustrežljivejši prijatelj na svetu«, ki samega sebe in njegov narod označi kot majhne po 
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telesu, a velike po značaju. (Levstik, 1913, str. 90) Levstik svoje misli o zahodnih sosedih 

zapiše takole: 

 

»Italijan – ako je poštenjak – je sicer človek plemenitih in velikodušnih nagibov, vsaj za 

tistega, kdor zna vzbuditi njegovo simpatijo; toda korajžen je najbolj takrat, ko je 

nevarnost prav daleč od njega. In če velja to o dobrih Lahih10 – koliko bolj je resnično o 

lopovih, ki imajo slabo vest!« (Levstik, 1913, str. 129) 

 

Da pa vsi Italijani niso slabi, priča o tem lik Olimpije Montebello. Slednja je bila 

Birbantinijeva metresa, mlada ženska čednih oblik. »Njen obraz bi se bil odlikoval z veliko 

lepoto – tisto vročo, črnolaso lepoto italskih hčera – če ne bi bilo razuzdano življenje zarezalo 

vanj svojih pečatov.« (Levstik, 1913, str. 68) Tako kot Jerica von Schrattnu je tudi Olimpija 

naivno verjela Birbantiniju. Dajala mu je denar, hrano in oblačila, ta pa se je kasneje podlo 

obrnil od nje, uničil njeno upanje in poteptal ljubezen v prah. (Levstik, 1913) V želji po 

maščevanju se je Olimpija povezala z našimi rešitelji, katerim je med zadnjim srečanjem 

dejala: 

 

»Zavezala sem se vam, ker sem upala utešiti z vašo pomočjo svojo neumno, majhno 

maščevalnost – a zdaj sem tako srečna, da vam morem pomagati pri vašem dobrem 

namenu. [...] vrnem se v domovino, in kar mi še ostane življenja na tem svetu, ga hočem 

porabiti v to, da se izpokorim za svoje grehe; ako se me boste katerikrat spominjali, 

vedite, da molim za vas še več, nego se kesam svojih zmot ...« (Levstik, 1913, str. 246) 

 

A žal se Olimpiji ni uspelo vrniti v domovino, ker so jo nepridipravi umorili. To ni nič 

neobičajnega, saj naj bi veliko žensk končalo na tak način.  

 

»Takšen konec ni redek v življenju teh ubogih žensk [...] Bog ve, da se mi smili; v dnu 

svojega srca je bila vendar dobro bitje ... Da ni krenila na to temno pot – kako lahko bi 

bila osrečila sebe in moža, ki bi ji bil tovariš v življenju!« (Levstik, 1913, str. 330) 

 

S pregledom literarnih likov italijanskega rodu smo želeli prikazati  podobo Italijana z začetka 

20. stoletja. Levstik je s podobo tujca, v tem primeru Birbantinija, očrnil celoten italijanski 

narod. Italijanu je dodelil vlogo negativca in ga kot takega skušal predstaviti bralcu. 

Karakterno ga je označil za bojazljivca, strahopetca in neumornega govorca, njegova fizična 

podoba pa naj bi ustrezala šali, ki kroži med ljudmi. Italijani naj bi namreč bili nizke rasti 
                                                 
10 Žaljiva oznaka za pripadnika italijanske nacije, ki je negativen prizvok dobila v času prve svetovne vojne.  
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zaradi njihovih mater, ki so jim že v otroštvu govorile, »da bodo morali delati, ko bodo 

veliki«. (Šabec, 2006, str. 89) 

   

 

5.3.1.3 Literarni liki turškega rodu 

 

Omenili smo že, da je veliko tujih narodnosti, ki nastopajo v slovenski književnosti. Malo pa 

je ljudstev, ki bi v preteklih stoletjih vzbudile toliko negativnih čustev kot Turki. Z nastopom 

20. stoletja se je stanje izboljšalo, saj so turške vpade zamenjale druge teme. Današnje 

ozemlje Turčije je bilo že od nekdaj stičišče različnih kultur. Seldžuški Turki so si leta 1453 

podredili bizantinsko cesarstvo in se, pod imenom Osmansko cesarstvo, postopoma razširili 

po vzhodnem Sredozemlju, kjer so se srečali tudi z južnimi Slovani. (Lah, 2009) 

 

Slovensko ozemlje je bilo v 16. stoletju razdeljeno med tri države: Sveto rimsko cesarstvo 

nemške narodnosti, Beneško republiko in Kraljestvo krone Sv. Štefana. Na veljavi so 

pridobivali Habsburžani, ki so svojo oblast po letu 1500 še okrepili. Po zmagi nad Benečani je 

bilo slovensko ozemlje razdeljeno na pet pokrajin (Koroško, Štajersko, Kranjsko, Goriško in 

Istro), vendar pa jih je kljub vnemi, braniti svoja ozemlja, bilo strah Turkov. Sprva so mislili, 

da se bodo kmetje zmogli upreti sami, vendar se je to kasneje izkazalo za nemogoče. Z 

uvedbo izrednega davka se je počasi začel uresničevati koncept najemniške vojske. Posledica 

je bila ustanovitev t. i. črne vojske. Ustanovljene so bile vojne krajine, okrog mest pa so se 

začela graditi obzidja. Turški vpadi, ki so trajali od 14. pa do 16. stoletja, so prinesli veliko 

človeških žrtev in turških ujetnikov (t. i. janičarjev).  

 

»(...) zaradi velike materialne škode so zemljiški gospodje pritiskali na kmete s 

povišanimi davki in povečano tlako [...], pritiski Turkov so povzročali množično 

preseljevanje, in nenazadnje, beseda Turek je postala slabšalnica.« (Lah, 2009, str. 220–

221) 

 

Turki so kot literarni liki tuje narodnosti največ pozornosti poželi v 19. stoletju, saj je bil to 

čas največjega zanimanja za turške vpade, največjo sled pa so pustili v slovenskem ljudskem 

slovstvu. Pri navajanju značilnosti turškega naroda se bomo opirali na študijo Klemna Laha, 

ki je v svoji že omenjeni disertaciji opisal like turške narodnosti. Ugotavlja, da so turški 

literarni liki v slovenskih ljudskih pripovednih pesmih označeni strogo enoznačno, in sicer kot 
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sovražna tuja vojska. Sovražni atribut ni drugačna vera, temveč druga nacionalnost. Lah 

izpostavlja tudi enotno označevanje ljudi turške nacionalnosti z njihovim nacionalnim 

imenom Turki. Imena naj bi imeli le glavni turški poveljniki. Pravi, da je bila s tem turška 

vojska deindividualizirana in desubjektivizirana, kar je dajalo vtis, da so Turki nečloveški in 

nečustveni. Kot tretjo značilnost izpostavlja percepcijo Turkov. Tu naj bi se pojavila dvojnost.  

 

»[...] po eni strani je Turek večni neusmiljeni sovražnik brez temeljnih človeških 

lastnosti, katerega edini cilj je uničiti in izropati domači rod, po drugi strani domačini 

nikjer ne bi morali dokazati svoje prebrisanosti, moči, iznajdljivosti kot ravno v boju s 

Turki.« (Lah, 2009, str. 234)  

 

Lah izpostavi, da so turška vojaška moč, bogastvo in eksotična drugačnost v nekaterih pesmih 

vredne občudovanja in da prinašajo zavist ter hrepenenje. Turkom naj bi v določenih pesmih 

pripisali tudi človeške lastnosti, in sicer pri občudovanju slovenskih deklet. »Tovrstno 

pripisovanje človečnosti navkljub ironičnosti in absurdnosti predstavlja v ljudskem slovstvu 

prvi korak k razumevanju tujca kot človeškega, sebi enakovrednega bitja, katerega edina 

misel ni zgolj poboj in rop domačega prebivalstva.« (Lah, 2009, str. 235) Kot primer Lah 

navede Miklovo Zalo: Zalo ugrabijo in jo odpeljejo v daljno Turčijo, kjer jo sultan sprejme v 

svoj harem za eno izmed svojih žena (»in se s tem tudi deloma počloveči: naj bo še stokrat 

Turek, ob lepi ženski tudi on ne ostaja ravnodušen«). (Lah, 2009, str. 235) 

 

Veliko drugače je v 19. stoletju, ko pisatelji v dela vključujejo like Turkov zaradi 

spogledovanja z ljudskim slovstvom ter zaradi moralne neoporečnosti napadanja Turkov – 

snov turških vpadov v t. i. katoliških povestih. Lah omenja tudi obdobje nastanka meščanstva. 

Takrat naj bi se definicija tujca dopolnila. Del literarne srenje vidi tujčevo nevarnost v njegovi 

drugačnosti, drugi del pa v kapitalu. Z nastopom 20. stoletja lik Turka iz slovenske 

književnosti skorajda izgine, vendar pa se v nekaterih delih še pojavi – ali »v stalnih besednih 

zvezah ali kot eksotična reklamna ikona«. (Lah, 2009, str. 235) Na tem mestu lahko 

zapišemo, da bo roman Za svobodo in ljubezen to ugotovitev ovrgel, saj so turške barve v 

obravnavanem romanu zastopane z večimi liki. Eden izmed likov ima v romanu vidnejšo 

vlogo, ostali se v zgodbi pojavijo le za kratek čas. Vsekakor tu ne gre le eksotično reklamno 

ikono, saj je Levstik s podobo Turka v roman vpletel turško zgodovino, ki je v slovenskem 

prostoru pustila globok pečat.  
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Carigrad je eno izmed glavnih prizorišč dogajanja. Tu se srečajo poti revnih in bogatih, 

močnih in nemočnih, kristjanov in muslimanov. Srečajo se ženske, opeharjene življenja in 

ljubezni, in moški, njihovi rešitelji in ugrabitelji. Zreš lahko »v vrenje pisane trume 

hamalov11, Turkov v staroverski in frankovski noši, Židov, Grkov, Armencev in raznolikih 

kočij [...]«. (Levstik, 1913, str. 105) V mestu tisočerih mošej prebivajo padišah12, visoki turški 

uradniki in njihovi pomočniki. Slednji ugrabljajo ženske širom po Evropi in jih brez vsake 

vesti vozijo v Carigrad. Tam jih prevzamejo moški, polni denarja, ki 'plen' obdržijo ali z njim 

naprej kupčujejo. Eden izmed takih je tudi Halil bej, »visok turški državni uradnik in bogataš 

po rodu«. Je ljubitelj lepih žensk ter zelo amoralen in promiskuiteten človek. S svojim 

denarjem in položajem lahko doseže vse: kupi ljubezen, ubije ali vrže v ječo človeka, ki mu je 

na poti, prelisiči državo. Blizu sta mu laž in hinavščina, prav tako mu ni tuje grdo ravnanje z 

ljudmi – tudi tistimi, ki so mu blizu.  

 

Halil bej je bil »ohlapen moški suhe postave [...]; njegov obraz žolt in truden – pravi tip 

vztočnega lahkoživca; mrklo in odurno so mu viseli črni brki na debelo spodnjo ustnico – 

znamenje živalske pohlepnosti po nasladah«. Pravijo, da »ne spoštuje preveč naukov 

Mohamedovih; vino mu je najljubša pijača in ženske njegova poglavitna tolažba v 

dolgem času. Oženjen ni [...]; toda v svoji palači ima prelestno zbirko takih nežnih srčnih 

zdravil – za vsak dan v tednu drugo ... In ljudje, ki ga poznajo, vedo povesti o nečuvenih 

orgijah, ki si jih izmišlja ta izmozgani filozof s pravo orientalsko rafiniranostjo.« 

(Levstik, 1913, str. 95–96, 107)  

 

Vendar pa Halil beja mučijo krivice, ki jih je storil v preteklosti. Na vesti ima smrt Zorke 

Popovićeve, mladega dekleta, ki jo je dvajset let nazaj še kot turški oficir »dal po svojih 

vojakih pritirati v svojo stran«, nato pa jo je »vrgel na cesto, polumrtvo od sramote«, ki ji jo je 

bil prizadejal. Ko se po tolikih letih ponovno sreča z njenim očetom, krikne v blazni grozi in 

si zakrije obraz. Njegova postava se zamaje in zašibi. Levstik pravi: »Tudi v srcu tega 

brezvestnega grešnika je moralo biti nekaj človeške mehkobe. Da, da, senca Zorke 

Popovićeve ga je preganjala in plašila dolgih dvajset let.« (Levstik, 1913, str. 512)   

 

Drugi lik turškega rodu, ki nastopa v romanu, je Hasan effendi, imovit turški meščan. V 

zgodbo se vplete tako, da našim rešiteljem pomaga pobegniti pred zasledovalci. Rešitelji v 

                                                 
11 Težakov. 
12 Sultan je moder oče, ki pozna svoje podložnike; solnce njegove bistroumnosti sije v temo, in kamor pogleda, 
je luč. (Levstik, 1913, str. 175) 
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strahu za lastna življenja vdrejo v hišo bogatega Turka, ki jim v strahu, da ga bodo ubili, 

obljubi pomoč. Šestorici najprej ponudi vino, hkrati pa jim razkrije svojo zgodbo.  

 

»Effendim, dober človek sem. [...] Najboljši dokaz je to, da sem vam dal zavetje v svoji 

hiši. Moj imetek mi dovoljuje živeti brez skrbi – allah bodi zahvaljen! – moje ime je 

Hasan effendi, in poklica nimam, razen tega, da hvalim allaha in zlagam pesmi ... Moje 

pesmi so znane po vseh deželah otomanskega jezika; le kdo jih ne ve ceniti?« (Levstik, 

1913, str. 140) 

 

Tudi Hasan effendi spije s šestorico kozarec vina. Pravi: »[...] tako sem truden in bolan od 

udarcev svoje hudobne Fatme«, zato »bi me pokrepčal požirek te neverniške pijače«. Kot 

goreč musliman alkohola namreč ne bi smel pokušati, toda »allah je velik in mi bo odpustil«. 

(Levstik, 1913, str. 140) V želji, da bi se Hasan prikupil nočnim obiskovalcem, jim pove, kako 

je sploh prišlo do tega, da jim je odprl vrata.  

 

»Fatma je našla med mojimi spisi pesem velike lepote [...], a seveda, opeval sem – kako 

že pravim? – da: cvetoče grudi zornih dev ... In ta kazen allahova, ki je spoznala brez 

truda, da s tem ne mislim nje, je pograbila metlo, naskočila me kakor razjarjen vitez 

svojega sovražnika in si priborila zmago, ki jo čutim še zdaj na neštetih koncih svojih 

starih kosti. Mašallah! Mislil sem že, da je po meni [...], takrat pa mi allah pošlje vas, 

solnca mojega življenja, velikodušni rešitelji!« (Levstik, 1913, str. 141) 

 

Ko se po nekaj izpitih kozarcih odločijo za odhod, Hasan predlaga: »Lahko bi vas skril pri 

sebi. V moji hiši vas policija ne bo iskala – toliko spoštovanja sme pač zahtevati moja siva 

brada in moja pesniška zaslužnost [...].« (Levstik, 1913, str. 143) Ta rešitev po njegovem 

mnenju ni najboljša, zato jim ponudi »drugo pot«. Odpelje jih v klet, kjer so bila skrita »ozka, 

težko okovana hrastova vrata«. Pravi:  

 

»Ta vrata vodijo v rov, ki se konča svojih petsto korakov od tod. [...] Na koncu ga zapira 

kamenita plošča. [...] Izhod je sredi gostega grmovja ... tik ob zidu, ki ga preplezate z 

lahkoto; ulica, ki leži onstran zidu, teče naravnost proti Zlatemu rogu ...« (Levstik, 1913, 

str. 144–145)  

 

Šesterica junakov se tako poslovi in spozna, da vsi Turki pa le niso tako nepošteni.   
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Pregled literarnih likov turškega rodu je pokazal, da je pisatelj življenje Turka prikazal kot 

ničvredno. Njegovi liki s podlimi dejanji povzročajo drugim trpljenje, samega sebe pa skušajo 

s takšnim početjem razveseliti. A tudi mrka duša Turka ni brez vesti, saj ga ob spominu na 

preteklost in grozodejstva, ki jih je storil, preplavita groza in žalost.  

 

 

5.3.1.4 Literarni liki albanskega rodu 

 

Albanci so potomci antičnih Ilirov, ki so se na balkanskem polotoku pojavili na začetku 

evropske zgodovine. Postopoma so začeli ustanavljati svoje lastne države, a so jim načrte kaj 

kmalu prekrižali tuji vladarji. Najprej so jim na pot stopili Rimljani, sledil je Bizanc z dolgo 

zgodovino vladanja. Konec 12. stoletja so Albanci ustanovili kneževino Arbërie, ki je 

obstajala le petindvajset let. S smrtjo Stephana Dushanija (1355) se je začelo drugo obdobje 

politične neodvisnosti Albancev. Sledila je menjava več albanskih neodvisnih vlad, katerega 

proces so kmalu prekinili Otomanski Turki. Vse do leta 1912 je potekalo nenehno bojevanje 

med Turki in Albanci, ki so na koncu le dosegli neodvisnost, vendar je bilo znotraj meja 

albanske države le polovica etničnega ozemlja. Druga polovica je padla pod Srbe, Grke, 

Črnogorce in Makedonce.  

 

V 19. stoletju so obstajali diplomati in publicisti, ki so trdili, da na balkanskem polotoku ni 

več Albancev. Vendar se je ta trditev pokazala za napačno. Konec 20. stoletja se je podobno 

zgodilo z Albanci na Kosovu, saj so razglašali, da tam ni Albancev, vrednih svobode in 

države. Pri ponovitvi zgodbe iz leta 1912 sta tokrat pomagali neodvisni Evropa in Amerika ter 

zaustavili represijo, krutost in holokavst. 

 

V romanu Za svobodo in ljubezen se kot literarni liki tujega rodu pojavijo tudi Albanci. 

Predstavnika le-teh sta brata Ali in Isa Kemal13. Za slednjega naši slovanski bratje prvič slišijo 

ob pripovedovanju zgodbe o lady Heleni. Zapeljal naj bi jo prav mladi Isa Kemal, študent 

prava »v cesarskem mestu ob sinji Donavi«. Lady Helena pravi, da je Isa Kemal »lep človek  

[...]; toda v njegovem lepem telesu prebiva ostudna, mrzka duša ...« (Levstik, 1913, str. 192) 

Sestajala sta se na Dunaju; ona želna ljubezni, on njenega dobička.  

 

                                                 
13 Levstik je ime zanju morda prevzel po albanskem voditelju Ismailu Kemalu ali pa očetu Turkov, Mustafi 
Kemalu, znanemu pod imenom Atatürk. 
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»Ah, to so bili sestanki v skritih kotičkih dunajskih parkov ... bilo je jecljanje strasti ... 

bila je vsa njegova ogromna, lopovska laž, ki jo je vrgel name kakor pogubno mrežo, ko 

je spoznal, da sem njegova brez ugovora in brez odpora, ker ga ljubim ... Pripovedoval mi 

je o divji lepoti svoje domovine, o junaškem življenju tam doli, o tem, kako da so ti ljudje 

plemeniti v svojem bistvu – in moja ljubezen mu je verjela vse!« (Levstik, 1913, str. 192–

193) 

 

Lady Helena je kmalu spoznala, da Isa Kemal, albanski Arnavt, ni to, za kar se je izdajal. 

Odpeljal jo je v daljni Carigrad in se tam skušal okoristiti z njo. »Dan ali dva po tisti usodni 

novici me je torej iznenadil s predlogom, da me seznani s svojim bratom Alijem, ki je častnik 

v sultanovi arnavtski gardi.« Odpeljala sta jo v Skutari in razodela, »da [je] jetnica – jetnica, 

dokler [njeni] sorodniki ne plačajo visoke odkupnine, ki se jim naznači ob ugodnem času«. 

(Levstik, 1913, str. 195–196)  

 

Medtem ko lady Helena razodeva svojo zgodbo, se na drugi strani stene odvija druga. Ko se 

po mnogih letih Ali Kemal sreča s Halil bejem, spozna, da je prav on tisti, ki je pred leti tako 

kruto ravnal z Zorko Popovićevo.  

 

»... zdaj se [Halil bej, op. a.] spominja, zdaj ga spozna! ... Sredi ceste je streljal nanj mlad 

Arnavt [Ali Kemal, op. a.] visoke rasti in divjega, neukrotljivega pogleda. [...] A zdaj se 

je razsrdil divji fant in je streljal nanj; toda kroglja je izgrešila cilj, Arnavta so prijeli, 

bičali do krvi in vrgli razmesarjenega v zapor, da ga obesijo drugo jutro vpričo vse vasi 

kot svarilen zgled.« Toda neustrašni Arnavt je ponoči ušel iz zapora. »Vse, kar so našli, je 

bila [...] kri [...] in s to krvjo je bil zapisal jetnik na umazano steno [...]: osveta!« (Levstik, 

1913, str. 201) 

 

Osveta je strašna beseda in najbolj grozen je njen pomen v jeziku Skipetarov, saj Arnavt po 

besedah Levstika »ne odpušča, ne pozabi – on pomni čez sedemkrat sedem let ...« Ali Kemal 

naj bi bil sin odličnega velikaša, od tod njemu ta neomajni pogum. Zaradi šolanja v arnavtski 

vojski je postal neustrašen in mnogim trn v peti. Kot mladega fanta so ga Avstrijci, v želji 

zadržati razvoj svobodnih slovanskih narodov, poiskali v Albaniji in dali prepeljati na Dunaj. 

Tam se je kot mnogo drugih fantov šolal ter se pustil zalagati s puškami in zlatom, torej » z 

vsem, česar si poželi skipetarsko srce«, saj so Avstrijci vedeli, da je dobro vezati »nase to 

divje pleme, ki mu je vse deveta briga, kar ne diši po ropu in moritvi«. (Levstik, 1913, str. 

192) 
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Oba brata sta v romanu prikazana kot strašna Albanca in izurjena vojaka. Rada imata lepe 

ženske, zato jih kradeta širom Evrope in zanje kasneje zahtevata visoke odkupnine. Njuna 

brezsrčnost ne pozna meja. Ko Ali izve, da ima Halil bej novo žrtev, prelestno Slovenko, in jo 

kasneje tudi spozna, ga začne peči v srcu »kakor vsi žari pekla«. V njem se prebudi divja 

strast, polastiti se nedolžnega dekleta. Začne se načrtovanje, kako dobiti Jerico in z njo iztržiti 

čim več denarja. Sreča je tokrat na strani rešiteljev, ki Jerico in lady Heleno pravočasno 

osvobodijo iz turško-albanske naveze.    

 

S pregledom likov albanskega rodu zaključujemo predstavitev negativnih likov. Ugotovili 

smo, da so vsi liki brezsrčneži, ki nimajo občutka za sočloveka. Njihova podla dejanja – 

uboji, prevare, ropi – ne poznajo meja. Slepo verjamejo svojemu nadrejenemu in počnejo, kar 

jim je ukazano. Brez vsakršnih zadržkov uničujejo ali posedujejo tujo lastnino. V nežnejšem 

spolu vidijo le možnost dobička ali izpolnitev svojih fizičnih potreb. Kruto se poigrajo z 

usodo nedolžnih civilistov in se ne zavedajo, da s tem škodujejo tudi sami sebi. Na srečo je 

pravica na strani nedolžnih in ta poskrbi, da se kolo življenja in splet srečnih naključij obrneta 

v pravo smer.  

 

 

5.3.2 Pozitivni liki 

 

5.3.2.1 Literarni liki srbskega rodu 

 

Pregled pozitivnih literarnih likov tuje narodnosti začenjamo s srbskimi junaki, saj so ti v 

romanu najštevilčneje zastopani. 

 

Republika Srbija je kontinentalna država, ki leži na Balkanskem polotoku in v srednji Evropi. 

Na severu meji na Madžarsko, na vzhodu na Romunijo in Bolgarijo, na jugu na Republiko 

Makedonijo in Kosovo, na zahodu pa na Črno goro, Hrvaško ter Bosno in Hercegovino. V 

zgodovini je bila Srbija, tako kot že omenjena Albanija, najprej pod Bizancem, sledila je 

turška okupacija in s tem pripadnost Osmanskemu cesarstvu, nato pa je nadzor nad njo 

prevzela Habsburška monarhija. Prva svetovna vojna je ustvarila razmere, ki so omogočile 

nastanek skupne države južnih Slovanov. S skupnimi močmi so se želeli upreti pospešeni 

italijanski zasedi, Srbi pa so v tem videli možnost, da bi živeli skupaj s svojim matičnim 

narodom, v katerem bi vladali oni sami. Sledili so nenehni boji za neodvisnost, ki jo je Srbija 
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dočakala šele nekaj let nazaj. Po veroizpovedi so Srbi večinoma pravoslavci, nekaj je tudi 

muslimanov.  

 

Srbi so torej najbolj številčno zastopan narod v romanu. Njihovi liki simbolizirajo pogum, 

moč, neomajnost, vzdržljivost, požrtvovalnost in ljubezen do bližnjega. O tem, kako pošteni 

so, govori tudi odstavek v sedmem poglavju, ki pravi:  

 

»V Srbiji in Črni gori bi lahko pustili svojo listnico sredi ceste: nihče vam je ne bi 

prinesel nazaj – ker bi ležala tam, dokler je ne bi prišli sami iskat.« (Levstik, 1913, str. 

100) 

 

Kot pošteni ljudje se Srbi v Levstikovem romanu še velikokrat pojavljajo, med drugim tudi v 

dvajsetem poglavju: 

  

»Naši prijatelji so bili pošteni možje, nekateri med njimi sicer vajeni krvavega boja za 

križ in svobodo proti trinoštvu vernikov Allahovih – toda vendar pošteni in pravični, 

nezmožni zlobne nakane zoper življenje in blagor svojega bližnjega.« (Levstik, 1913, str. 

338–339) 

 

Poleg poštenosti je v ospredju tudi izjemna navezanost na družino. Junaki prihajajo iz 

preprostih družin in le-ta jim predstavlja smisel vsega. Izjemno so povezani med seboj, kar 

pričajo tudi Levstikove besede: »Tudi [Jurišićka] je čakala gosta z nestrpnostjo; kogar je ljubil 

njen Dušan, njen Miloš ali njena Ljubica, je bil drag tudi njej kakor lastna kri«. (Levstik, 

1913, str. 45) Navezanost pa ni veljala samo znotraj družine, ampak tudi med tovariši. Ti so 

bili na lovu za ugrabitelji kot eno in njihova zaobljuba: »Z vami, bratje – danes in vekomaj!« 

je držala kot pribita. (Levstik, 1913, str. 299) V romanu je velikokrat poudarjeno tudi trdno 

zaupanje in vera v Boga, saj »brez volje ljubega Boga ne bi [bili ušli] usodi, ki [jih] je 

čakala«. Ko Jovo umre v boju, se junaki poslovijo od njega sredi morja, na krovu svoje ladje. 

Dušan v imenu vseh prijateljev pripravi govor in presuni »vse navzoče do dna srca«.  

 

»[...] ah, da bi te mogli pokopati v srbski zemlji, zasuti te z blagoslovljeno prstjo! A ne: 

sam vidiš, da ni mogoče. Noben pop ti ne bo kadil gomile – nobeno oko ne bo plakalo za 

teboj – razen naših oči, moj Jovo, pobratim hrabri ... razen očesa mojega, ki sem se 

tolikokrat boril ob tvoji rami za krst častni in svobodo zlato. [...] A naj se ti ne megli čelo 

v nebeških višavah; zakaj kolnemo se ti vsi pri Bogu in Bogorodici, pri svoji junaški časti 

in naši majki, srbski zemlji, da te osvetimo zvesto in strašno [...]. Ti pa, Jovo, prosi za nas 
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Boga, da nam dodeli kmalu, za kar sva se bila bok ob boku in za kar se hočemo bojevati 

do zadnje kaplje krvi: da napoči dan, ko bo Kosovo maščevano ter osvobojen in zedinjen 

ves srbski narod.« (Levstik, 1913, str. 298) 

 

Srbom se pripisujejo lastnosti, kot so ponos, morala, dostojanstvo, gostoljubnost, 

temperament. Opisujejo jih kot ljudi, ki veliko dajo na svoj videz, so verni, a ne fanatični, 

strastni tako v ljubezni kot sovraštvu, pa tudi maščevalni in znani po preklinjanju. Srbe  

velikokrat utemeljeno imenujejo za velike pivce. »Tako se je v 19. stoletju oblikoval izrek, da 

Srbi ostanejo v (vinski) kleti, dokler ta ni prazna.« (Šabec, 2006, str. 125) Kaj od tega drži za 

naše junake, bomo spoznali v nadaljevanju. Eden najpomembnejših literarnih junakov 

srbskega rodu, ki nastopa v romanu, je Dušan Jurišić. Avtor ga v zgodbo vpelje že na začetku, 

ko preseneti Ivana na dunajski železniški postaji.  

 

»Takrat pa je začutil na svoji rami tujo roko. [...] Za njim je stal mož njegove starosti, 

temnopolt in temnolas; njegove oči so zrle iskro in živo, izpod ostrega nosu so se mu vile 

predrzne brčice, pod njimi pa je igral gorak, dobrodušen smehljaj. Vsa postava došleca 

[...] je bila še čilejša in še prožnejša od njegove.« (Levstik, 1913, str. 3)  

 

Ko je  Ivan »spoznal v dozdevnem tujcu svojega prijatelja Dušana Jurišića, Srba iz svobodne 

krajine«, se je med njima pričel živahen razgovor. Skupaj sta jo mahnila na »čašo piva«, kjer 

sta nadaljevala pogovor. Dušan je Ivanu zaupal, kaj je počel od njunega zadnjega snidenja. 

»[Živel sem] do malega ves čas kakor sokol v zraku, izven zakonov tega sveta, kot zver pod 

milim nebom, ki ima samo zob in krempelj za varuha in prijatelja.« (Levstik, 1913, str. 5) 

Svoj pogum je delil z mnogimi, ki so želeli braniti in maščevati zasužnjene brate. Potil je 

krvavi pot in vzdihoval po velikem dnevu osvete. Zaveda se, da so Slovenci »miroljubni 

ljudje«, kar pa za Srbe ne gre trditi, saj le-ti politizirajo »s puško in bombo.« (Levstik, 1913, 

str. 5–6) Ko se Dušan ponovno sreča z Ivanom, tokrat v Beogradu, ima že pripravljen načrt, 

kako rešiti Jerico iz ugrabiteljevih rok in v katerega je prepričan, da bo uspel. »Iskala jo bova 

z enim srcem in eno dušo, in najdeva jo – to vem – morava jo najti!« (Levstik, 1913, str. 12) 

Tudi kasneje, ko se skupaj še z ostalimi tovariši potepajo po Balkanu, je Dušan poln načrtov 

in idej, kako rešitev čim bolje izpeljati. Šesterica njegovim navodilom sledi brez ugovorov in 

zdi se, da skupina junakov deluje povsem homogeno. Kot kaže, je to recept za uspeh, saj 

prijatelji osvobodijo Jerico in pomagajo rešiti lady Heleno. Kljub vsem peripetijam imajo 

junaki čas tudi za sklepanje ljubezenskih zvez. Že na začetku izvemo, da srce »simpatičnega 

vročekrvnega mladeniča« Dušana bije za gorenjsko dekle. »Ugajala mi je vse tiste tedne, ko 
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sem bil pri vas na Gorenjskem, in kar gorel sem nestrpnosti, da se seznanim z živim 

izvirnikom te nepopolne slike.« (Levstik, 1913, str. 48) Dušanu sreča ni bila naklonjena, saj se 

tistega poletja nikoli ni srečal z Jerico. Sprva je mislil, da gre le za počitniški sen, a ko ga je ta 

skrivoma prosila za pomoč na železniški postaji v Zemunu, se je zavedel, da gre za ljubezen 

na prvi pogled. »Človek spozna svojo ljubezen šele takrat, kadar je ljubljeno bitje v nesreči!« 

(Levstik, 1913, str. 49) Ko skupina prijateljev dekleti končno najde in ju reši, se Dušan in 

Jerica zavesta, da ta dan predstavlja začetek njune skupne poti. 

 

»Jeričino lice je zasijalo v radostni hvaležnosti in vročem čuvstvu sreče. Iztegnila je roko, 

ki ji jo je stisnil junaški mladenič z drhtečo desnico in jo pritisnil v prvem nagibu čustva 

na svoje ustnice. Nato so se ujele njiju oči; pogleda sta se se spoprijela, in ko sta povesila 

srčna mlada človeka svoje rosne oči, sta čudila obadva, da je zaznamoval ta trenotek 

začetek nove, blažene dobe v njunem življenju.« (Levstik, 1913, str. 557) 

 

Poleg Dušana in Ivana so pri reševanju deklet pomagali še štirje srbski junaki. Prvi, ki ga 

Levstik vpelje v zgodbo, je Jovo Pazarac.  

 

»Bil je rjav, brkat in srednje velike postave; oči so mu zrle prosto in resno. Kar nekako 

nasprotovala je njih dobrohotnost ogromni brazgotini, ki je klala levo stran obraza v 

dvoje neenakih polovic.« (Levstik, 1913, str. 37) 

 

Jova »je odlikovala jakost v besedah in gibanju, lastna po navadi ljudem, ki žive mnogo v 

vihrah in svobodi.« (Levstik, 1913, str. 38) Kot vojni četnik se je veliko potepal po Stari Srbiji 

in Makedoniji, zato mu zastavljeni načrt ni povzročal skrbi. Da ga ugrabitelji ne bi prepoznali, 

si je skupaj z divjim Markom omislil obleko francoskega kroja, z dobro voljo in krepkimi 

komolci pa je marsikaterega nepridiprava spravil s poti. Vendar sta ga izjemna hrabrost in 

borbenost pahnili v smrt, ko je skušal rešiti lady Heleno. Kri mu je vrela »iz ran na glavi, na 

prsih in na trebuhu ... Bil je dobesedno razmesarjen«. (Levstik, 1913, str. 294) Njegova zadnja 

želja je bila, naj potopijo njegovo truplo v morje in molijo zanj. Prisegli so mu, da bodo v 

njegovem imenu poljubili srbsko zemljo in si obljubili, da se bodo za svobodo srbskega 

naroda borili do zadnjega.  

 

Tretji junak je že omenjeni divji Marko. Njegovo pravo ime je Marko Nedeljković, vzdevek 

pa je dobil »zaradi kosmate brade«. Marko je tako kot Jovo Šumadinec – »eden najboljših 

četnikov, kar jih je podpisanih na turških glavah«. 
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»On pojde v gozd in požvižga, pa bodo rastle puške iz tal; k drevesu stopi in ga potrese: 

patrone nam bodo padale v prgišča kakor zrele slive. In – bogme! – če se sklone k tikvi, 

utrga dražestno majhno bombo.« (Levstik, 1913, str. 335) 

 

Skratka, divji Marko je neustrašen in močan Srb, ki zmore vse. Zaveže se, da bo maščeval 

smrt svojega pobratima Jova in pove, da je enkrat že storil podobno, ko je maščeval smrt 

svojega prijatelja Gojkovića. Takrat je spoznal, da je za smrtjo Gojkovića stal Hilmi bej. »In 

kaj še: to, da ni pravi Turčin, marveč Švaba, pravi Nemec iz nemške dežele, ki je stopil v 

turško armado kot inštruktor.« (Levstik, 1913, str. 375) Čez nekaj tednov se je Marku uspelo 

približati Hilmi beju in »nekega večera, ko je bilo vse okrog tiho in mirno«, je stopil pred 

njega in maščeval prijateljevo smrt.  

 

»Grda reč je bila ... bogme, srce mi ne bi bilo dalo storiti to, da ni bil Ljuba moj pobratim 

in Hilmi bej Švaba. [...] Bog mi je priča – ne bil bi ga, ali prisega in maščevanje, to je 

dvoje svetih reči.« (Levstik, 1913, str. 376) 

 

Ko je petorica junakov slišala Markovo zgodbo, jih je »oblilo kakor mrzla bojazen pred tem 

srditim osvetnikom«. Hkrati pa so začutili do Marka spoštovanje in spoznali, da jih nima česa 

biti strah, dokler je divji Marko z njimi. Na koncu, ko se rešitelji iz oči v oči pomerijo z 

bratoma Kemal, je Marko tisti, ki opravi z najmočnejšim upornikom, Alijem Kemalom. Med 

njima se odvije strašen boj, a na koncu zmaga divji Marko in s tem »najde pokoj [Jovova] 

duša«. V boju je Marko prikazan kot divja žival, ki je ni moč ustaviti. Njegova moč je 

titanska, njegov pogled ubijalski, glas pa »miren in porogljiv, oster kakor bič«. (Levstik, 1913, 

str. 553) Na trenutke se zdi, da je Marko surov mož, ki zgolj sovraži in nikogar ne ljubi. 

Vendar se njegova dobrota kaže v drugačni luči, saj s tem, ko maščuje smrti prijateljev, 

pokaže, kako pomembni so zanj in kako rad jih ima.  

 

Eden izmed junakov je tudi Dušanov »bratranec Mihajlo Janković, ki študira pravo in ne 

obrača puške nič slabše od paragrafov«. (Levstik, 1913, str. 40) Njegova pomoč pri lovu za 

ugrabitelji je pomembna, vendar mu Levstik ne namenja veliko besed. Izvemo, da je Mihajlo 

zaljubljen v Ljubico, da rad deli nasvete svojim tovarišem, da je dober plavalec, predvsem pa 

vedno pripravljen pomagati in za druge žrtvovati lastno življenje. Ko sta jetnici že skoraj 

osvobojeni in se rešitelji že veselijo skorajšnjega uspeha, »Halilov bajonetni sunek« predre 

Mihajla in ga do smrti rani. A še preden mu iz ust plane val krvi, prosi Ivana za odpuščanja in 

mu prizna: 
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»Sovražil sem te od prvega dne ... Videl sem ... kako si pogledal Ljubico ... in ona tebe ... 

a ljubim jo tudi jaz ... Zdaj je konec ... odpusti ... bodita srečna! ... Čuvaj jo ... kakor biser 

... vredna je tega ...« (Levstik, 1913, str. 526) 

 

Tako se konča življenjska pot še enega tovariša. Za njegovo truplo poskrbi domačin Kosta 

Petrović, ki obljubi, da ga bo pokopal »daleč od nevernikov« in k njemu pripeljal popa, »da 

blagoslovi zemljo, v kateri bo počival«. (Levstik, 1913, str. 526) 

 

Kot zadnjega člana šestorice bomo predstavili Miloša, Dušanovega brata. Gre za mladega 

moža, ki je pravkar dovršil gimnazijo, vendar je »drzen in premeten kakor star junak«. Dušan 

ga opiše kot fanta, ki »komaj čaka prilike, da se izkaže«, čeprav je sam v dvomih, ali ga vzeti 

s seboj ali ne. »Ni mi dal miru, dokler mu nisem obljubil, da pojde z nami.« (Levstik, 1913, 

str. 40) In Miloševa želja se je izpolnila. Ko se junaki prvič bojujejo z nepridipravi in Ivan 

skorajda sam obračuna z dvema od njih, mladi Miloš od navdušenja skoči Ivanu okrog vratu 

in ga poljubi na obe lici, »smejoč se tako krčevito, da ni mogel spraviti besedice preko ust«. 

(Levstik, 1913, str. 69) Ko Miloš in Jovo skušata rešiti lady Heleno iz bejeve hiše, ju arnavtski 

risi napadejo. »Ali Kemal si je izbral Miloša, ki se je zdel po svoji visoki, jekleni rasti 

navidezno močnejši od vrlega Jova.« (Levstik, 1913, str. 290) Oba junaka sta se zgrudila pod 

težkimi udarci Skipetarjev. Jovu ni bilo več pomoči, Miloša pa je udarec le ranil. Z 

vztrajnostjo in pogumom je Miloš preživel še vse ostale boje in se srečen ter zdrav vrnil nazaj 

v domovino, kjer »je slavil z žarečim obrazom junaške čine divjega Marka, pri čemer seveda 

ni pozabil svojih lastnih«. (Levstik, 1913, str. 563) 

 

Pogumni skupini fantov so se na pustolovščini pridružili tudi mnogi drugi možje, stari znanci 

divjega Marka. Prvi trije, katere je Marko prosil za pomoč, so bili prijatelji iz vojnih let: 

»Mehmed, ki mu je bilo ime Proka«, Risto, »širokopleč orjak z mladeniškim, a zaraščenim 

obrazom« ter Pero, »najboljši strelec daleč na okoli«. Vsi trije so pomagali Marku, da je svoje 

tovariše rešil izpod zemeljskih rovov, imenovanih Beas-kula. Pero in Risto sta se odločila, da 

z njimi nadaljujeta pot proti vznožju Šar planine, kjer bodo s skupnimi močmi skušali rešiti 

Jerico in lady Heleno.  

 

»Risto, ki si je bil pridobil že doslej toliko zaslug za rešilno ekspedicijo, je pokazal 

drznost, nad katero so vsi strmeli: z največjo hladnokrvnostjo je polovil konje v 

najhujšem ognju in jih odtiral za hlev, kjer so bili varni, ne meneč se za besno streljanje 

Arnavtov. Pravo čudo je bilo, da so mu zbile njihove krogle samo kučmo z glave, kar ga 
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je stalo, kaj pak, tudi nekaj las in kože; a junak se ni menil za prasko [...].« (Levstik, 

1913, str. 541) 

 

Risto je kot se za pravega Srba spodobi veljal za hrabrega moža, ki ga niti strel ni mogel 

zaustaviti. Govoril ni veliko, le najnujnejše. Zanj so bila pomembna dejanja, saj se le z njimi 

pride do želenega cilja. Tudi Pero ni sedel križem rok, ko se je bilo potrebno braniti pred 

napadalci. Vendar ima njegov lik večjo vlogo v romanu, saj je velikokrat pomagal tudi z 

dobrim nasvetom in bodrilno besedo. 

 

Da sta se dekleti vrnili domov srečni in zdravi, je s svojo velikodušnostjo pomagal srbski 

kmet Uroš Velimirović.  

 

»Uroš je bil pošten starec mirne in krotke nravi, delaven in marljiv, a kljub temu vedno 

reven in ubog. Pomagala mu je sključena žena, ki je bila vsa njegova tovarišija in vsa 

njegova družina. Nekdaj je imel otroke, troje sinov: enega so mu ubili arnavtski roparji, 

drugega turški vojaki, tretji je bil pobegnil v kraljevino, da ga ni doletela ista usoda.« 

(Levstik, 1913, str. 470) 

 

Kmet je bil velikokrat oblegan s strani Turkov in Arnavtov, »ker so ga sumili, da skriva tu pa 

tam četnike ali jih vsaj zalaga z živili«. (Levstik, 1913, str. 470) Zato je njegovo življenje 

večkrat viselo na nitki. Tako so se na svojem pohodu proti Albaniji na obisku ustavili tudi 

brata Kemal in njuni žrtvi. Prijazni Srb jim je ponudil prenočišče in »kmalu nato je bila 

[njegova] krčma polna divjih obrazov«. (Levstik, 1913, str. 477) Uroš je za časa bivanja 

Arnavtov pri njem trepetal v strahu, »trpel med tem duševne muke, ki so presegale vse 

prejšnje bridkosti in izkušnje njegovega življenja«. (Levstik, 1913, str. 531) Kljub temu da se 

je Uroš ravnal po Arnavtovih navodilih, mu le-ti niso prizanesli. Tako kot so mu pred leti ubili 

sinove, so mu tokrat ženo. Ob novici, da je ostal sam, »je zajokal s strašnim, blaznim 

starčevskim plačem« in že začel snovati načrt, kako se maščevati bratoma Kemal. A žal tudi 

njegovo življenje ni trajalo dolgo, saj ga je Ali Kemal kmalu zatem med bojem ustrelil. Telo 

nesrečneža je obležalo razsekano na kosce, v široki mlaki krvi.  

 

Da roman temelji na nekaterih resničnih dejstvih, priča o tem lik vojvode Vuka. Levstik ga 

opiše kot najstrašnejšega komito v Makedoniji. Ko Marko sledi sovražnikom na obalo, izve 

žalostno zgodbo o tem, kako je vojvoda Vuk pristal za rešetkami.  
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»Vojvoda Vuk je bil odšel v Makedonijo kratko pred odhodom naših znancev v Carigrad 

... odšel, da se pogaja s Sandanskim, glavarjem makedonsko-bolgarskih čet, 

najstrašnejšim hajdukom vse balkanske zgodovine. [...] naj bi se sklenil sporazum in 

delitev interesnega področja: to naše – to vaše! [...] Takšna je bila misel vojvode Vuka in 

drugih; Srbija je bila od nekdaj dežela spravljivih načrtov. Vuk je dal celo poprašati 

Sandanskega in 'makedonski volk' je sporočil, da bi videl z veseljem pri sebi tako vrlega 

junaka. [...] vojvoda Vuk je potoval k njemu ... in zdaj je v turških rokah!« (Levstik, 

1913, str. 386–387) 

 

Da je vojvoda Vuk resnično obstajal, pričajo zgodovinske knjige. Vojin Popović, poznan po 

svojem vzdevku vojvoda Vuk, je živel v drugi polovici 19. in prvi polovici 20. stoletja. 

Sodeloval je v mnogih bitkah, med drugim tudi v prvi balkanski vojni. Umrl je v boju z 

Bolgari na Kajmakčalanu, gorskem hrbtu v gorovju Nidže na današnji makedonsko-grški 

državni meji. Življenje je posvetil bojem, saj je čutil, da je to dolžan storiti za svoj narod. 

Njegova požrtvovalnost in zavezanost srbskemu narodu sta bili nagrajeni s številnimi 

priznanji in odlikovanji.  

 

V romanu je vojvoda Vuk predstavljen kot pasivni lik, saj ga avtor v zgodbo vključi posredno. 

O njem se le govori, do dialoga z njim pa nikoli ne pride. Tudi naši prijatelji se z Vukom 

osebno ne seznanijo, vendar mu kot največjemu junaku srbskega naroda želijo pomagati. 

Divji Marko, ki je pod Vukovim poveljstvom sodeloval v bojih proti Turkom, se odloči, da bo 

najprej rešil svoje tovariše, kasneje pa bodo vsi skupaj pomagali vojvodi Vuku na svobodo. 

Žal so prepozni, saj je Vuk »padel danes tu pod turškimi jekli ... umorjen ... zaklan kakor 

ovca«. (Levstik, 1913, str. 399)  

 

Do sedaj smo predstavljali le srbske literarne like moškega spola. Toda v romanu se pojavita 

tudi dve ženski, in sicer Ljubica, Dušanova sestra, ter Jurišićka, Dušanova in Ljubičina mati. 

Avtor ju v zgodbo vpelje na začetku, ko se junaki pripravljajo na pot proti Turčiji. Prva je 

označena kot »nežno, od vseh negovano dojenče«.  

 

»Takrat pa je pogledala preko majkine rame črnolasa dekliška glavica s črnimi, 

globokimi očesci sredi obrazka, milega in izrazitega obenem – obrazka, kakršne imajo 

djevojke tam doli na našem jugu. Kako lahko je vzljubiti te obrazke, kako težko – 

pozabiti jih!« (Levstik, 1913, str. 46) 

 

Sprva je bilo Ljubico sram, kar je Jurišička opravičila s tem, da »s sedemnajstimi leti tudi mi 
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nismo bili drugačni«. Ko se je Ivan seznanil z družino Jurišić in je pogovor stekel, se je tudi 

Ljubica opogumila in stopila pred družbo. »Zdaj mu je zrla jasno in ganjeno v oči, iztezaje mu 

roko v pozdrav.« (Levstik, 1913, str. 50) Med obedom je vlogo govorca prevzela Ljubica, »ki 

se je po prvotni zadregi prelestno razčebljala. »In njene besede so bile tako umne in prijetne, 

razodevale so kljub mladosti tolikšno naobrazdo duha, da se je Ivan začudil.« (Levstik, 1913, 

str. 51) Povedala je, da imajo v Beogradu dobre šole in da se tudi doma večkrat najde prosta 

urica za branje. Tekom pogovora so se oči Ivana in Ljubice večkrat srečale in »zavedel se je, 

da je Ljubica v tej kratki uri skupnega razgovora zavzela v njegovem življenju odločilno 

mesto in zakraljevala njegovi usodi«. (Levstik, 1913, str. 56) Tudi Ljubica ni ostala 

ravnodušna do Ivana. Ob nalivanju vina, »se ji je stresla roka pri njegovem kozarcu«, ob 

spogledovanju »je zatemnela kakor mak« in ob slovesu so ji oči zalile solze. Skratka, Levstik 

da bralcu vedeti, da je bila to nedolžna ljubezen na prvi pogled. Ko se zgodba zaključi, avtor 

le skromno opiše ponovno snidenje rešiteljev z domačimi in pravi: »Ali naj slikamo sladki 

obet, ki je zasijal v Ljubičinem očesu, ko je segla Ivanu v roko?« in doda, da lahko bralec sam 

sklepa, kakšen je bil konec. (Levstik, 1913, str. 563) 

 

Drugi ženski lik srbskega rodu, ki nastopa v romanu, je Dušanova mati.  

 

»[...] pred našima znancema je stala žena visoke, krepke postave in že nekoliko osivelih 

las. Toda njene oči so zrle tako sveže in dobrotno, in z mladostno blagozvočnostjo je 

zaklical njen prijetni glas.« (Levstik, 1913, str. 45) 

 

Življenje ji ni prizaneslo, saj je njenega moža prehitela zahrbtna bolezen, »ko je tekal Dušan 

še v kratkih hlačnicah, Miloš v krilcu, Ljubica pa se je stiskala v materinem naročju [...].« 

(Levstik, 1913, str. 45) Vrla mati se je odločila, da moževo podjetje proda, saj se je zavedala, 

da ne more skrbeti za podjetje in otroke hkrati. Posel je prepustila oddaljenemu sorodniku, 

sama pa živela v mirnem domu skupaj z otroki in moževimi obrestmi gotovine. Ko se je Ivan 

seznanil z majko, staro Jurišićko, je spoznal, da v ženski prebivata milina in dobrota. Še 

preden sta se utegnila dodobra spoznati, ga je Jurišićka vzela za svojega in mu dala vedeti, da 

je pri njih vedno dobrodošel. Tudi Dušan je mater le hvalil: 

 

»Majka je moja najboljša prijateljica in izpovednica v vseh rečeh. Odkar govorim, še 

nisem čutil nobene radosti niti bolečine, za katero ne bi vedela moja mati ...« (Levstik, 

1913, str. 49) 
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Vidno ganjeni Ivan je bil presenečen, da imata lahko mati in sin tako pristen in globok odnos. 

In ko je videl, da to ne velja le za njiju, ampak za vso družino, se je zavedel, da nimajo Srbi 

nikakršnih zadržkov pri izkazovanju svojih čustev, medtem ko za Slovence ta trditev ne velja.  

 

Ob pregledu literarnih likov srbskega rodu smo ugotovili, da je le-te Levstik opisal kot lepe in 

postavne, karakterno pa jih označil kot pogumne, pravične, iskrene in ljubeče, skratka dobre. 

Skoraj nikjer ni govora o tem, da naj bi bili hitro zamerljivi, neumni in žaljivi. Tudi 

sovražnikom pogosto dajo še eno priložnost, saj verjamejo, da se človek lahko poboljša. 

Nadvse izstopajoča lastnost je zagotovo pogum, ki jim ga ne zmanjka niti v najtežjih 

situacijah. Junaki se v brezizhodnih situcijah ne predajo in ko jim grozi smrt, se le-ti upirajo 

in bojujejo do zadnjega. Kljub temu da jetnic večina rešiteljev niti ne pozna, je njihova 

prioriteta, rešiti jih iz rok ugrabiteljev. In prav s pomočjo srbskih fantov, nekateri v spopadih 

izgubijo življenje, sta dekleti na koncu rešeni.  

 

 

5.3.2.2 Literarni liki angleškega rodu 

 

Tako kot smo pod literarne like nemškega rodu uvrstili Avstrijce in delno Švicarje, bomo to 

sedaj storili tudi za t. i. angleško skupino. Velika Britanija je otok v severnem predelu 

Atlantskega oceana in združuje Anglijo, Škotsko in Wales. Britansko otočje se pogosto 

neustrezno in včasih tudi žaljivo uporablja kot sinonim za Anglijo ali Združeno kraljestvo. A 

ker v romanu in naših glavah ni jasnih razlik, kdo je Anglež in kdo Britanec, bomo vse like 

obravnavali v isti skupini. 

 

Za 'tipičnega' Angleža velja, da naj bi bil redkobeseden, v javnosti ugleden in skrajno vljuden, 

čudaški, neobčutljiv in ravnodušen, celo dolgočasen in snobističen. Med negativne stereotipe 

poznavalci uvrščajo še angleško ekscentričnost, kar naj bi se kazalo v ohranitvi vožnje po levi 

strani vozišča. »Angleška ekscentričnost naj bi bila obenem pogosto vzrok občutka 

nadrejenosti nad drugimi narodi.« (Šabec, 2006, str. 100) Za pozitivne stereotipe veljajo 

dojemljivost in poseben smisel za humor.  

 

V romanu nastopajo trije predstavniki angleške narodnosti, in sicer poročnik Wheeler, 

princesa lady Helena ter kapitan Johnson. Wheelerja prvič spoznamo, ko v gostilni, skupaj z 

Estournellom in Kazakovim, razpravlja o njihovem načrtu. Avtor ga opiše kot visokega, 
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obritega rumenolasca »s kratko angleško pipico v malomarno zveriženih ustih«. (Levstik, 

1913, str. 100) Z našimi rešitelji se Wheeler prvič seznani, ko jih slednji reši pred ugrabitelji. 

Ponudi jim zatočišče in jih z rešilnim čolničem odpelje do ladje Victory.  

 

»Poročnik Wheeler, ki se je zdel na tej ladji čisto domač, je bil sicer znatno prijaznejši od 

kapitana, pa vendar še zmerom tako redkobeseden, da so navdajale naše prijatelje med 

preoblačenjem prav raznovrstne misli. Dušan mu je torej hitel razložiti nocojšnjo 

aventuro in je opazil v svoje nemajhno zadovoljstvo, da ga posluša Wheeler z 

zanimanjem in simpatijo.« (Levstik, 1913, str. 155) 

 

Ko se tovariši kasneje predstavijo in spoznajo, ugotovijo, da so na poti iz enakih razlogov. 

Med njimi počasi začne popuščati napetost in po kratkem razgovoru sklenejo zavezništvo. 

Tako Wheeler prizna, da je častnik angleške mornarice, ki si je vzel dopust »zaradi neke 

važne zasebne reči«. Kot pomemben član mornarice je prevzel nalogo, obvarovati svoje nove 

prijatelje pred turško policijo. Stopil je do angleškega veleposlaništva in tam prosil, »da se 

ustavi zasledovanje«. Njegovi želji je bilo ustreženo, hkrati pa so mu obljubili pomoč pri 

iskanju lady Helene. Wheeler se je v romanu izkazal kot prijeten gospod, z veliko denarja v 

žepu. Zato mu nobena stvar ni predstavljala ovire, saj se je zavedal, da se da z denarjem 

marsikaj rešiti. Ne smemo pozabiti niti na njegovo iznajdljivost in bistroumnost, saj je 

prijateljem velikokrat pomagal prav z dobrimi idejami in nenavadnimi rešitvami. Tudi nalogi, 

razvozlati šifrirano pismo in priti do okna jetnic, mu nista povzročali večjih preglavic. Prvo 

nalogo je rešil naglo in uspel pojasniti, kaj v pismu piše, pri drugi pa mu je pomagala 

angleška iznajdljivost. »Kakor vsi Angleži, je bil od mladega vešč umetnosti boksanja in je 

vedel dobro, koliko sile se skriva v izurjeni človeški pesti.« (Levstik, 1913, str. 272) Na koncu 

romana, ko rešitelji že ujamejo nepridiprave, se Wheeler pogumno poda v boj zoper 

sovražnike. Pretepa in grozi lopovom, rešuje življenja prijateljev in se hrabro sooča s pastmi, 

ki jih ugrabitelji nastavljajo našim junakom. Tako mu Levstik pritakne vse dobre lastnosti in 

ga s tem naredi za superjunaka.  

 

Tako kot so povezane usode naših srbskih junakov, tako so povezane tudi usode Angležev. 

Spoznamo, da je »naš prijatelj Wheeler znanec [lady Helene] iz rane mladosti« in da »mu po 

značaju njegovega zanimanja zanjo ne more biti vseeno, ali ji meri usoda srečo ali gorje«. 

(Levstik, 1913, str. 163) S pripovedovanjem poročnika Wheelerja in lady Helene izvemo 

njuni življenjski zgodbi, ne skrivata pa niti obljube, ki sta si jo zaprisegla v otroštvu.  
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»Ko je bilo sedanjemu poročniku Wheelerju šestnajst in meni trinajst let, sva se zmenila 

nekoč v šali, da bova, ko dorasteva, mož in žena ... Otroška obljuba!« (Levstik, 1913, str. 

190) 

 

Angleška junaka si torej prisežeta ljubezen, za katero pa ob pripovedovanju trdita, da sta jo 

kmalu pozabila. Sčasoma se izkaže, da njuna ljubezen še ni zamrla in da Helena upa, da se po 

srečnem spletu naključij ponovno najdeta, »zakaj res je vendarle, da je on edini, ki bi se mu 

lahko zaupala z mirnim srcem«. (Levstik, 1913, str. 190) Lady Helena začne pripovedovati 

svojo zgodbo, ko v jetništvu spozna Slovenko Jerico.  

 

»Čudna je bila moja pot! [...] Tako čudna in neverjetna, da boste majali z glavo; [...] 

Vedite torej, da sem potomka stare in ugledne angleške plemiške rodbine, ki je dala 

dvoru, upravi in mornarici Velike Britanije že mnogo velikih mož. Usoda je hotela, da 

sem stala že v zgodnji mladosti kot sirota brez očeta in matere med ugankami sveta; mojo 

osamljenost mi je olajševal samo požrtvovalni, nepozabni stric [...]. Po njegovi smrti sem 

ostala osamljena [...], toda moje veliko premoženje mi je dopuščalo živeti tam, kjer mi je 

bilo bolj povšeči.« (Levstik, 1913, str. 189) 

 

Dneve je preživljala na Dunaju in se družila z aristokrati. Tako se je nekega dne odzvala 

povabilu »neke grofovske hiše izmed najimenitnejših v Avstriji« in prav tu doživela svojo 

nesrečno usodo. Tistega dne jo je gostitelj, »soprog [njene] materinske prijateljice«, seznanil z 

mladim Iso Kemalom. »Spomlad je bila ... srce je hrepenelo. Isa Kemal je prišel, videl in 

zmagal.« (Levstik, 1913, str. 192) V hipu se je zaljubila in postala slepa za svet okrog nje.  

 

»Kadar človek ljubi, je slep; njegova samoprevara ovenča ljubljeno bitje z vsemi 

vrlinami; tudi če je v resnici še tako malopridno. Ljubezen hodi najpogosteje pred 

spoznanjem; oči se odpro prepozno.« (Levstik, 1913, str. 193) 

 

Zavedala se je, da je Isa Kemal reven, vendar je to ni motilo, saj ji je bilo življenje v visoki 

družbi vselej prehinavsko in premalo odkritosrčno. Mislila je, da bo osrečila njega in sebe, 

kljub skromni vlogi žene arnavtskega vojaka. Zaradi naveličanosti živeti med plitkimi ljudmi, 

sta odpotovala z Dunaja in izginila brez sledu.  

 

»Pol leta sva potovala po vsej Evropi; zdaj sva se grela v solnčni Italiji, zdaj sva 

poslušala šumenje španjolskega Gvadalkvivirja, zdaj sva zrla v globine norveških 

fjordov, zdaj v brezbrežno zelenje ruskih step. Zabavalo naju je, izbrisavati sled za seboj, 
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zakaj to vem, da so naju iskali.« (Levstik, 1913, str. 193) 

 

Sprva se je zdelo Heleni, da nič ne more zaustaviti njune sreče. A kmalu je spoznala, da se je 

motila. Ko je Isi Kemalu nekajkrat omenila, zakaj ne odpotujeta v njegovo ljubo domovino, je 

uvidela, »da kani nekaj«. Prispela sta v Carigrad in tam ji je »razodel željo, da bi mu poverila 

razpolaganje z vsem svojim imetjem«. (Levstik, 1913, str. 194) Njegova prošnja se je zdela 

Heleni nesprejemljiva, a kaj hitro si je premislila, saj je zaljubljena ženska za svojega 

izvoljenca pripravljena storiti marsikaj. Toda ravno, ko mu je hotela ustreči, je izvedela, da so 

se sorodniki odpovedali njenemu skrbništvu. Tako je reva ostala brez imetja, Isa Kemal pa je 

kaj kmalu skoval drug načrt, kako bi se okoristil z njo. »Postala sem mu manj od kamna na 

cesti, kakor hitro je vedel, da so mi moja sredstav odtegnjena ...« (Levstik, 1913, str.194) 

Seznanil jo je s svojim bratom Alijem in skupaj sta jo popeljala v Skutari, turško mesto na 

azijski strani ožine. Tam sta jo predala v roke Halil beja, kjer je postala jetnica – »jetnica, 

dokler moji sorodniki ne plačajo visoke odkupnine«. (Levstik, 1913, str. 196)  

 

In tako je lady Helena čakala v sobi, da njo in Jerico rešijo iz rok Halil beja. Kot ženska 

dobrega srca je bila pripravljena, »zastaviti za njo [Jerico, op. a.] ves svoj um in vse svoje 

sile«. (Levstik, 1913, str. 253) Tudi njeno geslo – skupaj rešeni ali skupaj mrtvi – priča, kako 

plemenita ženska je bila lady Helena. Začelo se je razvijati pristno prijateljstvo in prav skozi 

dneve, preživete v jetništvu, spoznamo, kako si dekleti vedno bolj zaupata. »(...) ako dá Bog, 

da ostaneva tako še nadalje skupaj, vam hočem biti zvesta in pogumna tovarišica.« (Levstik, 

1913, str. 253) Jerica je čutila do lady Helene neizmerno hvaležnost. Poljubljala ji je roke in ji 

v znak občudovanja venomer namenjala pohvalne besede. Čudila se je njeni »dalekogledni 

bistroumnosti« in neizprosnosti do sovražnikov. Tudi njena iznajdljivost ni poznala meja. Da 

bi rešila Jerico, je bila pripravljena tvegati vse, zato je predlagala, da se Jerica obleče v njena 

oblačila in se reši. A žal se je njen načrt ponesrečil, kajti po čudnem spletu okoliščin sta obe 

ponovno pristali v rokah ugrabiteljev. »[...] to jetništvo, ki morda ne bo več dolgo trajalo, mi 

bo le prilika, vračati vam z ljubeznijo in vdanostjo, kar ste mi storili, ko ste se nastavili zaradi 

mene tako strašni nevarnosti ...« (Levstik, 1913, str. 300) Veliko pa je k njuni rešitvi 

pripomogel Helenin predlog o pisemcih, ki sta jih na poti proti drugemu skrivališču naskrivaj 

puščali za seboj. Tudi med pohodom po albanskih gozdovih in planotah, ko je Jerica že skoraj 

obupala, da bosta kdaj oteti, lady Helena ni izgubila upanja in volje do življenja.  
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»Napor, s katerim se je premagovala lady Helena, je bil prav junaški. S šalami, 

pripovedovanjem in vsemi mogočimi zvijačami, ki jih je zmožna iznajdljivost ženske 

vajene občevanja z ljudmi, je izkušala odvrniti Jerico od tega ubitega razpoloženja. Rada 

bi jo bila videla veselo, smejočo se, zročo nevarnosti predrzno v obraz.« (Levstik, 1913, 

str. 466)  

 

Prav ta Helenina požrtvovalnost je bila edino, »v kar je [Jerica, op. a.] zaupala s skalno vero 

dobrega otroka«. A z vsakim korakom bližje novemu domovanju je Mylady razjedal dvom, 

saj se je bala, »da se zgrudi pred lupežema in vikne s povzdignjenimi rokami: Milost, milost! 

[...]« (Levstik, 1913, str. 466) In ko sta bili dekleti že na robu svojih moči, se je ob spoznanju, 

da jima rešitelji sledijo, zasvetil žarek zmagoslavja in nade. Odisejade je bilo kmalu konec in 

lady Helena je lahko po dolgih letih zopet gledala poročniku Wheelerju v oči. Njene besede – 

»nevredna sem, podati vam roko v znamenje svoje zahvale« – je poročnik kaj hitro preglasil 

in jo spomnil na skupne trenutke iz rane mladosti.  

 

»Ne plakajte, draga moja, ne govorite mi reči, ki jih ne razumem – ki jih nočem razumeti! 

Pot iz te hiše nas bo vodila vse v novo življenje! Pozabite, kar je bilo: mislite na to, da je 

vaša dolžnost do sebe, do svoje mladosti in do vseh, ki ste jim dragi (...), da je vaša 

dolžnost do njih, pozabiti!« (Levstik, 1913, str. 558) 

 

Ponudil ji je dom, ki mu ga je zapustila pokojna sorodnica, saj naj bi se tam dalo pozabiti na 

najhujše gorje. Ganjena Helena je pritrdila njegovemu predlogu ter zaihtela od sreče. Po nekaj 

dneh oddiha sta zaljubljenca odpotovala v Pariz in si tam obljubila večno zvestobo.    

 

Do sedaj smo govorili o lady Heleni le v superlativih. Opisali smo jo kot žensko z izjemno 

osebnostjo. Njena vztrajnost in volja do življenja sta neomajni, zato je bila mnogim za zgled. 

Kot bogata, a niti najmanj ošabna in plitka ženska je bila občudovana in ljubljena. V njeni 

duši ni bilo prostora za sovraštvo. Vse, kar zmore, je ljubiti in dajati. Vendar so jo dejanja 

moških, katerim je nekdaj zaupala, prisilila, da je začela razmišljati drugače. Vsakokrat, ko so 

pred njo stopili nepridipravi in ji v uho šepetali vulgarne besede, so jo prešinili bliski 

sovraštva. Želela jim je storiti krivico, kaznovati jih s smrtjo, še posebej »njega [Alija 

Kemala, op. a.], ki ji je hotel prizadejati največje ponižanje, ki more zadeti svobodno, 

ponosno žensko, in jo osramotiti vpričo svojih slug.« (Levstik, 1913, str. 302) A modrost, ki jo 

je podedovala po svojih prednikih-diplomatih, ji je govorila, »ako hočeš uničiti enega izmed 

dveh neprijateljev, ki se sovražita med seboj – prizanesi drugemu, da bo tvoj zaveznik iz 
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lastnega nagiba!« (Levstik, 1913, str. 302) Tudi do Ise je Helena čutila le gnevno strast in 

vsakič, ko se je je dotaknil, ji je zona »izpreletela deviške ude«. A kljub nesreči, ki jo je 

doletela, je znala ohraniti trezno glavo in ostajati pogumna za ostale. Njena ljubezen in 

pripravljenost pomagati bližnjemu v nesreči, sta jo na koncu nagradili s srečnim povratkom 

nazaj v domovino ter ljubečim in poštenim možem.  

 

Tretji predstavnik Angležev je kapitan Johnson. Spoznamo ga, ko na krov sprejme šesterico 

slovanskih fantov. »Bil je visok mož svojih petinštiridesetih let, ozkega, obritega, skalno 

mirnega obraza.« (Levstik, 1913, str. 155) Sprva je kapitan opisan kot strog, redkobeseden, a 

uglajen gospod – torej kot »pravi tip flegmatičnega Angleža«. Izkaže se, da zna biti prav 

prijazen in zabaven, saj fantom ponudi okrepčilo in prenočišče, po nekaj izpitih kozarčkih 

groga pa se brez zadrege smeji celo Estournellovim šalam. Fantje se od kapitana kmalu 

poslovijo, saj so mnenja, da bodo ugrabiteljem lažje sledili z 'brzoparnikom'. Johnsonu 

obljubijo, »da mu pišejo, karkoli se jim pripeti važnejšega«. (Levstik, 1913, str. 337)  

 

Da so Angleži redkobesedni in snobistični, zagotovo ne velja za like, predstavljene v tem 

poglavju. Vsi trije so prijazni, vedno pripravljeni pomagati in izjemno ustrežljivi. Prav tako so 

vsi trije spoštovani v družbi in skrajno vljudni. Precizni so v svojem početju, vedno polni 

novih idej in iznajdljivi pri reševanju nalog. Liki v romanu ne delujejo prav nič tipično 

angleško, saj ne delujejo snobovsko in naduto. Lahko bi dejali, da je Levstik z umestitvijo 

treh angleških literarnih likov v roman in njihovo vlogo znotraj le-tega podrl stereotipno 

predstavo, ki velja o prebivalcih Otoka.  

 

 

5.3.2.3 Literarni liki ameriškega rodu 

 

Pojem Američani navadno označuje prebivalce Združenih držav Amerike. Slednja naj bi 

nudila bivališče več kot tristo milijonom prebivalcev in s tem predstavljala tretji največji 

narod sveta. Gre za narod z obilico različnih religij, kjer največji odstotek pripada 

katoličanom. Na tem mestu moramo omeniti še množično izseljevanje Slovencev v Ameriko 

konec 19. in začetek 20. stoletja, ki je našim rojakom nudila boljše pogoje za življenje.  

 

Evropejci Američane velikokrat ozančujejo kot nastopaške in nasilne kavboje ter neolikane in 

možate nevzgojence. Charles Dickens je zapisal, da je obnašanje Američanov zlovoljno, 
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neprijazno in odvratno. Po njegovem mnenju so Američani edina nacija, ki je popolnoma brez 

smisla za humor, razigranosti in veselja. (Šabec, 2006) Med omenjenimi stereotipnimi 

predstavami ni zaslediti nobene pozitivne, kar priča, da so ljudje bili in so še vedno sovražno 

nastrojeni proti Ameriki in njenim prebivalcem. Zanimivo bo videti, kakšen odnos je do 

ameriškega naroda gojil Levstik in kako jih je predstavil v romanu. 

 

Med obravnavanimi liki tuje narodnosti najdemo le enega predstavnika Američanov. Levstik 

ga v dogajanje vpelje v drugi polovici romana, ko ga za pomoč prosi Wheeler, njegov stari 

znanec. Spoznala sta se na Angleškem, ponovno srečala pa v carigrajskem pristanu.  

 

»Brown je bilo ime mladega ameriškega milijonarja, ki se je bil med udobnostmi 

velikanskega očetovskega bogastva že zdavnaj naveličal življenja; vozil se je na lastni 

razkošni jahti iz kraja v kraj in se oziral zehaje za novimi vtiski, da bi vzdramil z njimi 

svojo otožno naveličanost vseh posvetnih reči.« (Levstik, 1913, str. 327) 

 

Levstik torej predstavi Browna kot zdolgočasenega mladeniča, ki mu je bilo v življenju vse z 

rožicami postlano. Ko se naši tovariši tudi sami seznanijo z njim,  ugotovijo, da gre za 

izjemno prijetnega gospodiča, ki je za razvedrilo pripravljen storiti marsikaj. Med drugim mu 

ni težko sprejeti junake na svoj krov in jih odpeljati milje stran. Tako so se prepustili plovbi in 

mirno kramljali z Mr. Brownom. Kljub temu da je mladenič rad govoril z novodošleci, se jim 

je zdel »zagonetka, ki je postala še skrivnostnejša vsakikrat, kadar so ujeli v njegovem očesu 

kratek blisk, podoben blaznemu odsvitu skrite, neizmerne bridkosti«. (Levstik, 1913, str. 343) 

V njegovih potezah obraza in suhi postavi je bilo zaznati silno moč, iz njegovega vedenja pa 

ni bilo moč sklepati, da gre za magnata. V gesti in besedah se je to sicer poznalo, toda v 

klepetu z njim tega ni bilo opaziti. Želel je, da med njimi ne bi bilo videti razlik in da bi za čas 

potovanja postali tovariši.  

 

»Eno bi vas prosil, gospodje: ako ostanemo kaj časa skupaj – ne glejte v meni lastnika 

mojega premoženja, marveč navadnega pustolovca, ki ga veseli, postati deležnemu vaših 

zanimivih usod – nič več, nič manj. Oziri in razlike – to spada na parkete, kjer oblačijo 

ljudje frak in lak, odlagajo pa pogum in energijo. Za vas sem kapitan te ladije in vaš 

tovariš [...].« (Levstik, 1913, str. 344) 

 

Po nekaj urah preživetih skupaj, so tovariši prispeli v Solun, od tam naprej pa so morali 

ugrabiteljem slediti peš. Težave, ki so jih junaki imeli na poti, so uspešno rešili, pri nekaterih 
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je finančno pomagal prav Mr. Brown. Med drugim je podkupil policijskega načelnika in 

kočijažu namenil več, kakor si je zaslužil. A med zasledovanjem ugrabiteljev je Mr. Brown 

spoznal, da je čas, da Ivanu in Dušanu zaupa »zgodbo svojega greha«. Dejal je, da njegova 

duša nikakor ne najde miru, saj je storil veliko grozodejstvo. Čudi se, da še ni prijel v roke 

revolverja in »izbrisal iz svojih možganov te ostudne zavesti«. Sprašuje se, ali je to drzen 

pogum ali strahopetnost. Zgodilo se je pred leti, ko je kot potnik potoval iz Havra proti New 

Yorku na parniku Pensylvania. Tam je spoznal mnogo pomembnežev, med drugim starejšo 

damo z Angleškega in njeno hčerko, prelestno osemnajstletno dekle. Žal je imela vožnja 

katastrofalne posledice, saj je parnik zadel ob ledeno goro.  

 

»[...] ladija, na kateri je vladalo uro prej še zgolj veselje in brezskrbnost, je bila v trenotku 

razklana skoraj na dvoje, podobna ogromni krsti, ki je vlekla na stotine življenj s seboj v 

svoj neizmerno globoki grob.« (Levstik, 1913, str. 493–494) 

 

Želel se je rešiti ali umreti z dekletom, ki ga je tako presunilo. Zaman jo je iskal, saj je bila 

gneča nepopisna. V tisti zmešnjavi in borbi za življenje mu ni preostalo drugega, kot da skoči 

v vodo in se skuša rešiti.  

 

»Potegnilo me je Bog ve kako globoko, ali čudež je hotel, da sem prišel zopet na vrh. [...] 

In po vodi – strašen pogled! Na stotine ljudi je kričalo, tulilo in prosilo [...], iztezalo roke, 

oprijemalo se drug drugega in se borilo s srditim obupom za rešilne pasove. [...] Jaz sam 

sem se čutil že onemoglega; obup nad gotovo smrtjo moje oboževanke mi je bil zatemnil 

um. [...] Par hipov, preden bi se bil potopil, sem ujel desko, jedva dovolj močno, da je 

nosila mene: bil sem otet – vsaj začasno! [...] Zdajci pa se pojavi pred mano smrtnobled 

obrazek ... bila je grofica Elizabeta. Iztegnila je roko, da bi se prijela za mojo desko – in 

jaz, podlež v svoji blaznosti sem se pognal v stran, sunil sem z nogami na vso moč ... in 

Elizabeta je utonila, izginila je v globino pred mojimi očmi.« (Levstik, 1913, str. 494–

495) 

 

Zgodba se je končala tako, da so Mr. Browna po petih dneh rešili in ga spravili na kopno. 

Izmučen in napol blazen od prestanih muk, si je skoraj sodil sam, a po dveh mesecih borbe s 

smrtjo, ga je le-ta izpustila iz svojih krempljev. Posledično je bilo uničeno njegovo življenje – 

»bil sem to, kar sem«, je dejal. Oba poslušalca sta bila vidno pretresena nad zgodbo, a ju je 

kljub vsemu zanimalo, če je mlada dama res utonila. Amerikancu se je obraz v trenutku 

skremžil in se spačil v čudno, pošastno režanje. Edina sta si bila, da je Brown blazen in da 

lahko pričakujejo posledice. Na tem mestu velja omeniti, da je zgodba o parniku na las 
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podobna tisti o potopljenem Titaniku. Ta je namreč zadel ledeno goro aprila 1912, torej istega 

leta, kot je začel nastajati Levstikov roman. Vse kaže, da je zgodba močno zaznamovala 

takratno generacijo, saj se je o njej veliko govorilo in pisalo. Ko se roman počasi bliža koncu, 

izvemo, da Brownova zgodba o parniku ni resnična. 

 

»(...) njegov greh je sicer ženska zadeva, zaradi katere se je zgodilo mnogo gorja ... tekla 

je kri, dasi ne od njegove roke ... in to ga je pretreslo tako strašno, da se mu včasih mrači 

um.« (Levstik, 1913, str. 525) 

 

Kaj se je dejansko zgodilo z Američanom in dekletom, v katerega je bil zaljubljen, nikoli ne 

izvemo, saj so ga, preden je zgodbo zaupal prijateljem, ubili Arnavti. Našli so ga ležati v 

snegu, blizu Uroševe krčme, s streli v prsih. »Dihal je še, in tudi govoril, dasi mu je bila smrt 

že zaznamovala obličje.« (Levstik, 1913, str. 559) V nekaj besedah je prijateljem zaupal, kaj 

naj storijo z njegovim premoženjem in komu naj podarijo denar, ki ga hrani v svoji listnici. 

Izdihnil je z besedami: »Good bye, gospoda ... imejte se dobro ... Bilo je zanimivo ... izredno 

... sem ... zadovoljen«. (Levstik, 1913, str. 560) 

 

Lik Browna je sprva zavit v tančico skrivnosti, a sčasoma postanejo vezi med rešitelji 

močnejše in življenjska zgodba Američana se počasi razgrinja pred bralčevimi očmi. 

Spoznamo, da stereotipna predstava o grobih in nevljudnih Američanih za Mr. Browna ne 

velja, saj je le-ta, kljub brezskrbnemu in denarja polnemu otroštvu, povsem preprost in 

ljubezni želen mladenič. Naveličan blišča in denarja se odpravi po svetu, da bi vsaj malo 

zadostil svojim željam in potrebam. Toda niti plovba po širnem morju Američana ne naredi 

srečnejšega in zdi se, da mu nihče več ne more pomagati. Brown postane žalosten in osamljen 

moški, ki si želi le še smrti. Želje postanejo resničnost, ko ga na lovu za jetnicama ubijejo 

Arnavti. Razlog, da je Levstik lik Američana vključil v svoj roman, gre najverjetneje iskati 

prav v povezavi s potopljenim Titanikom. Kot že rečeno, je potop na takratno generacijo 

močno vplival. Verjetno so se z omembami nesreče v literarnih delih, člankih, revijah 

poklonili žrtvam nesreče in dosegli, da spomin na tragično nesrečo in umrle živi tudi pri 

mlajših generacijah.  
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5.3.2.4 Literni liki ruskega in francoskega rodu 
 

Rusi so vzhodnoslovanski narod, pomešan z ugrofinskimi ljudstvi, ki živi v Rusiji in drugih 

državah nekdanje Sovjetske zveze. Njihov jezik je ruščina, ki ga prištevamo med 

vzhodnoslovanske jezike. Vseh Rusov je okrog 137 milijonov, od tega jih je kar 82 % v 

Rusiji. Najbolj razširjena religija je pravoslavje, ki so ga prevzeli v desetem stoletju. Veliko 

manj je Francozov. Bilo naj bi jih okrog šestdeset milijonov. Govorijo francoski jezik, ki 

spada med romanske jezike. Večina Francozov živi v Franciji, veliko pa jih najdemo tudi v 

ZDA, Kanadi in na Irskem. Francija velja za svobodno državno verskih usmeritev. Polovica 

prebivalstva je katoličanov, ostali pa večinoma agnostiki. 

 

O Rusih je velikokrat slišati, da naj bi bili nepredvidljivi, vendar pa odkriti, dobrosrčni, 

gostoljubni, nemalokrat celo cinični, solidarni in herojski. Navznoter veljajo za neosveščene, 

skoraj suženjske in trpeče ter samodestruktivne ljudi. Heorizem se Rusom pripisuje zlasti 

zaradi druge svetovne vojne, v kateri so izgubili na desetine milijonov ljudi. Predstava o 

njiihovem razkroju pa se je obdržala do danes tudi na osnovi literarne dediščine ruskih 

pisateljev: Puškina, Lermontova, Dostojevskega idr. Vendar so se v očeh zahodnih narodov  

Rusi v obdobju hladne vojne zelo hitro spremenili v smrtne sovražnike. Nasprotno od Rusov 

velja za Francoze, da naj bi bili ti nemoralni, umazani14, naduti, vzvišeni, prevzetni, govori se 

celo o nehigienskosti in spolni razuzdanosti. Zgodovinske okoliščine med Francozi in Angleži 

in nečist način življenje so bile povod, da so Angleži razmišljali o Francozih le z negativnega 

stališča. Označevali so jih kot neolikane, prostaške, nevljudne in lene. Danes so mnenja o 

Francozih deljena; nekateri jih imajo za ošabne in arogantne, drugi jih vidijo kot hedoniste, 

odlične gurmane in strastne ljubimce. (Šabec, 2006) 

 

V romanu sta predstavnika omenjenih narodov Rus Nikolaj Kazakov in Francoz Roland 

Estournelle. Prvi je predstavljen kot »ruski žurnalist, dopisnik velikega moskovskega lista«, 

drugi pa kot »inženir, ki se vrača pravkar s Kavkaza, kjer je bil po nalogu neke velike 

francoske rudarske družbe«. (Levstik, 1913, str. 158) Kazakov in Estournelle sta se s šestorico 

neustrašnih prvič srečala na krovu ladje Victory, ki je bila v lasti kapitana Johnsona. Rus se je 

dejstva, da bo na krovu skupaj s slovanskimi brati, tako razveselil, da se mu je raznežila duša. 

Ponudil jim je opojnega ruma in suhih oblačil. Tudi kasneje je bil novinar pripravljen 

                                                 
14 Očitki o umazanosti segajo v 17. in 18. stoletje, ko je bilo umivanje na francoskem dvoru izredno redko. Čist 
in urejen videz ter obleka sta bila pomembna, ne pa tudi tisto, kar je bilo očem skrito. (Šabec, 2006) 
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marsikaj storiti za prijatelje. Z njimi je koval načrte, kako se rešiti iz zapora, pomagal 

Wheelerju poiskati primerne rešitve za osvoboditev deklet in bil pripravljen sodelovati pri 

bojih z nepridipravi. Kazakov je v enem izmed bojev izgubil konec ušesa, a ga to ni ustavilo. 

Še bolj je bil prepričan, da se mora sovražnikom maščevati. Levstik Kazakova predstavi tudi 

kot moža s simpatičnim glasom, ki mu sočne psovke niso tuje. Na koncu izvemo, da se je 

skupaj z ostalimi srečno vrnil v Beograd. Tam je ostal dalj časa, saj Beograda »ni mogel 

prehvaliti«.  

 

Inženir Estournelle je predstavljen kot šaljivec in dober pripovedovalec zgodb. Prav on je 

tisti, ki kapitanu Johnsonu pove »vso istorijo [naših znancev, op. a.] z obilnim humorjem in 

tako slikovitimi izrazi«. Označen je tudi kot lahkoten in žilav Francoz. Skupaj s Kazakovim 

sta vključena v trojni sporazum – pakt, ki so ga sklenili on, Estournelle in Wheeler. Za dosego 

želenega cilja je pripravljen storiti marsikaj, med drugim tvegati lastno življenje. Na srečo se 

v bojih dobro znajde in se zato srečno vrne nazaj v domovino.  

 

Kljub dejstvu, da Kazakov in Estournelle pomagata pri reševanju, jima Levstik v romanu ne 

namenja večje vloge. Z nekaj skopimi opisi in redkimi dialogi si lahko ustvarimo le bežno 

predstavo o tem, kakšna naj bi bila junaka. Vsekakor gre za pogumna, cenjena in spoštovana 

moža, ki sta vedno pripravljena pomagati prijatelju. Tako se stereotip o herojskih in 

dobrosrčnih Rusih potrdi, o vzvišenih in nadutih Francozih pa podre.    
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5.3.3 Podoba tujih dežel 

 

V romanu se poleg velikega števila literrnih likov tujega rodu pojavljajo tudi podobe tujih 

dežel. Znano je, da je Levstik za časa svojega življenje veliko potoval po Evropi, med drugim 

tudi po Balkanu. Ravno tako sta se v času nastanka romana na tem delu Evrope odvijali 

balkanski vojni. Zato se ne gre čuditi, če je Levstik dogajanje postavil prav v dežele južnih 

bratov. Natančni opisi pokrajin, glavnih mest in pomorskih poti nedvomno pričarajo bralcu 

živo sliko Balkana, pa tudi drugih predelov Evrope.  

 

 

5.3.3.1 Podoba Slovenije in Srbije 

 

Kljub temu, da je pisec romana Slovenec in da sta glavna lika, Ivan in Jerica, doma z 

Gorenjske, se zgodba na slovenskih tleh skorajda ne odvija. Avtor nas tja popelje le na 

začetku, ko se Ivan vrača s študija nazaj v domovino, in na koncu, ob vrnitvi rešiteljev nazaj v 

Srbijo in Slovenijo. Vendar gre tu zgolj za omembo domovine in ne za opise pokrajin.  

»Vozila sta se po koroških tleh, po tistem krasnem kosu slovenske zemlje, ki je zasužnjen in 

ponižan kakor nobeden drugi.« (Levstik, 1913, str. 14)  

 

Prav tako je bežno omenjen tudi Beograd, bela prestolnica srbskega kraljestva. Ko se Ivan 

vozi proti glavnemu mestu, najprej zagleda Zemunski most.  

 

»Kakor vihar je popadlo Ivana tisto strašno in bliskovo čustvo, ki ga okusi pač vsak 

Slovenec, kadar ga pripelje tukaj železni vranec na srbsko obrežje Save. Slovanska 

zemlja, gruda brata po misli in krvi – zemlje svoja, svobodna, od nikogar teptana.« 

(Levstik, 1913, str. 36)  

 

Nato koraka »po okroglem kamenju belgrajskega tlaka, po stranskih, poluturških uličicah, čez 

krasne, velikomestne Terazije in zopet po neravni stranski cesti« in se proti večeru končno 

sreča s skupino prijateljev. Po sestanku se skupaj z Dušanom odpravita na južno stran mesta, 

kjer leži Jurišićeva hiša, »obrobljena s prijaznim vrtom«. Ivan se tu počuti kot doma, kar 

bralca še bolj prepriča v dobre odnose med Slovenci in Srbi. »Ali ni tam in tukaj ena sama 

domovina, spojena po našem skupnem trpljenju in ponižanju [...]?«. (Levstik, 1913, str. 36)  
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5.3.3.2 Podoba Carigrada 
 

Zgodba se nato preseli v Turčijo, natančneje v Carigrad ob Marmarskem morju. Da je Levstik 

v svoj roman vključil prav Carigrad, zagotovo ni naključje. Mesto je namreč že pred več kot 

štiri tisoč leti zaradi svojega položaja postalo pomembna povezava na trgovski poti od 

vzhodne Evrope v Malo Azijo. Razmeščeno je po gričih na obeh straneh Bosporja in 

Marmarskega morja. Povezuje kulturo Evrope in Vzhoda. Njegovo naravno pristanišče, tudi v 

romanu omenjeni zaliv Zlati rog, je bilo včasih varno zatočišče za vojaške in trgovske ladje. 

Sodobni Carigrad je z izrednim bogastvom zgodovinskih spomenikov znan tudi po živahnem 

utripu, razgibanosti in vrvežu. K očarljivosti mesta prispeva tudi lega na obeh straneh 

bosporske ožine. Tako »živahna dejavnost prehaja s kopnega v vodo in spet nazaj, vozila 

prečkajo mostove, trajekti pa si utirajo pot do prav vseh carigrajskih četrti«. (Darkle, 2000, 

str. 48)  

 

Levstik je turško prestolnico opisal kot mesto, ki se bohoti v bedi in bogastvu. Opozoril je na 

mračno stran domovanja slutanov in dejal, da se za čari mesta skrivajo tragične usode malih 

ljudi.  

 

»O, Carigrad, prestolnica sultanov ob Zlatem rogu! Kako krasno si, kadar te zlati jutranje 

solnce, ali kadar ti krvave ponosne kupole in ostri minareti neštetih mošej v škrlatni zarji 

večera! Kako srečno si tistim, ki jim je dana moč in bogastvo, kako nesrečno, ako 

pogleda človek v tvoje globine. Koliko sijaja, koliko pomanjkanja!  

Vztok se poljublja v tebi z zapadom. Mohamedanstvo se stika s krščansko kulturo (...). 

Rušijo se strogi nauki Mohamedove vere, bohotno kipi ves čutni pohlep, ves zunanji 

blesk orienta. In kar ti daje Evropa – kaj je to drugega kakor lov za denarjem diplomatske 

spletke in tista rafinirana užitkaželjnost, ki izpopolnjuje naslado že itak dovolj 

rafiniranega orientalca. Neverjetni pohlepi, pravljične orgije mesa, strašni, temni zločini 

poganjajo na tvojih strupenih tleh, o Carigrad! 

Tudi ljudstvo, tudi tujci, ki se ustavljajo na bregu Marmarskega morja ali žive v tem 

skrivnostnem mestu, tudi drhal, ki se peha v znoju svojega obraza, ima svoje paradiže. 

Prepovedana pijača, opij, hašiš in ženske ... ženske ... Malokod ima prostitucija tako 

mračne, nedogledne globine kakor v Carigradu.« (Levstik, 1913, str. 57–59) 

 

Levstik pa ni pozabil niti Galate – gnilobe carigrajske pregrehe. Pravi: 
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»Galata je bila do srede 19. stoletja edini sedež evropske trgovine; in dasi so pozneje 

mnogi trgovci preselili svoje kontorje v bližnje dele Stambula samega, je Galata vendar 

še dandanašnji sedež mnogih bank in parobrodnih agentov. Vso Galato reže na dva 

neenaka dela glavna cesta Grande Rue de Galata, podobna tesni, umazani soteski. Tod 

valuje gosta in pestra množica, mešanica vseh mogočih narodov Azije in Evrope. Grande 

Rue de Galata in njene zloglasne stranske uličice so ena sama nepretrgana vrsta nizkih 

prodajalen, delavnic, kavaren, plesišč, gledališč in umazanih beznic, po katerih se shajajo 

najsumljivejši elementi evropske družbe.« (Levstik, 1913, str. 59–60) 

 

V Galati, umazani mestni četrti, so poleg Birbantinija, von Schrattna in Pygurisa, pa tudi 

žensk, Jerice, lady Helene in Olimpije Montebello prebivali tudi naši rešitelji. Nastanili so se 

v »'boljšem' galatskem hotelu z zvenečim naslovom 'Hôtel das cinq Nations' – hotel petih 

narodov. Katere narode misli s tem visokoleteči hotelir, ni razodeval niti eden izmed mnogih 

in raznojezičnih napisov.« (Levstik, 1913, str. 60)  

 

Mesto Carigrad našim rešiteljem ne pomeni nič dobrega. Zanje je to mesto greha, laži in 

prevar. Prav to sta že pred leti izkusila Jovo in divji Marko, saj »sta morala nadzorovati po 

nalogu svoje organizacije bivanje in početje nekega sumljivega človeka«. (Levstik, 1913, str. 

60) Otožnost ob misli na Carigrad preplavi tudi Ivana in Dušana, ko se z Brownovo ladjo 

odpravijo na pot za ugrabitelji. Junaka stojita na krovu ter zreta zamišljeno na čarobno mesto. 

Mesto krasote in opojnih sanj, mesto zločina in kovarstva jima beži izpred oči, sama pa se 

sprašujeta, »ali zagleda[ta] še kdaj [njegove] zidove, sezidane s krivično prelito krvjo«. 

Razmišljata, »ali bo moglo srce odpustiti, kar je pretrpelo zaradi tebe, mesto neusmiljenega 

greha«. (Levstik, 1913, str. 338)  

 

 

5.3.3.3 Podoba Soluna15 in pomorskih poti 
 

Tako je pot rešitelje dalje vodila v Solun, pristaniško mesto v Egejskem morju, saj jim je bila 

bližina mesta »potrebna zaradi ugodnih zvez z Albanijo«. (Levstik, 1913, str. 364)  

 

»Solun je dver Makedonije, [...] starodavno mesto, ki ima svoje ime po Tesaloniki, sestri 

Aleksandra Velikega. Amfiteatralno se dviga Solun s svojimi mnogimi kupolami in 

minareti po znožju Kortačke gore, kronan z mogočno turško trdnjavo. Mnogostolpno 

                                                 
15 Solun je drugo največje grško mesto. Ker mesto leži na severu Grčije, zemljepisno sodi pod Makedonijo, 
regijo na jugovzhodu Evrope, ki je razdeljena med republiko Makedonijo, Grčijo, Bolgarijo, Srbijo in Albanijo. 
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obzidje obdaja utrdbo in mesto s svojim pasom, ki je le na morski strani že porušen; 

moral se je umakniti širokim, zidanim nabrežjem, ki jih zaključuje na vzhodu daleč vidni 

beli stolp Beas-kula, v prejšnjih časih jetnišnica težkih zločincev.« (Levstik, 1913, str. 

367)  

 

Solun je mesto Aleksandra Velikega, rojstni kraj Kemala Atatürka in zadnje počivališče kralja 

Filipa II. Makedonskega. Mesto so si nenehno podajali različni vladarji, leta 1913, ob izidu 

romana, pa je Solun postal spet grški. Levstik v zgodbo vplete mogočni Beli stolp, ki se je 

včasih imenoval tudi Krvavi stolp. Uporabljali so ga za zapor in morišče. Prav tu so pristali 

tudi naši junaki. (Gerrard, 1999) 

 

Tako kot v Solunu se tudi v makedonski regiji preliva kri. 

 

Makedonija je, tako Levstik, kotel, »v katerem vre vsa vražja brozga sovražnih interesov. 

Turško nasilje se bori tu z odporom zatiranih, upravičeni in od vekov posvečeni interesi 

Srbstva se križajo tukaj z zavratnimi težnjami Bolgarov. Makedonija ni le stoletno bojišče 

krščanskega hajduka z dušmaninom – Makedonija je tudi zemlja, kjer smo kot krščani 

primorani prelivati kri, da se ubranimo brata-nebrata, ki je pogostoma hujši od 

muslimanskega krvoloka. [...] Bolgarski komita polni svojo zgodovino s podlimi zločini, 

z ropom, umorom in posilstvom. [...] [To pa] zato, da bi se obogatil s krvjo uboge raje; 

zato, ker ne more krotiti svoje barbarske nravi; pred vsem pa tudi zato, da bi se 

prebivalstvo v strahu in trepetu nagnilo k njegovi narodnosti in k njegovi cerkvi. S to 

sirovo politiko hočejo Bolgari ustvariti v Makedoniji umetno Bolgarstvo, tako da bi padla 

Makedonija ob svoji osvoboditvi [...] v njih naročje kakor zrelo jabolko.« (Levstik, 1913, 

str. 366–367) 

 

Leto pred izidom romana sta se na širšem delu Balkana odvijali balkanski vojni, katerih cilj je 

bil pregnati otomansko oblast z balkanskega polotoka ter razdeliti osvojena ozemlja. Prav 

Makedonija je predstavljala pomembno strateško točko in bila po koncu balkanskih vojn 

razdeljena med Grčijo, Srbijo in Bolgarijo. Da je Makedonija imela pomembno funkcijo, je 

razvidno tudi iz romana, saj se tako ugrabitelji kot njihovi zasledovalci ustavijo v 

pristaniškem mestu, od koder imajo dobre možnosti za nadaljevanje poti proti Albaniji. Ko se 

rešitelji osvobodijo iz krvave ječe Beas-kule, jim prijatelja, Proka in Pero, svetujeta, »da 

krene[jo] nemudoma v Skoplje«. Na drugi strani pa se ugrabitelji, v upanju, da se bodo rešili 

zasledovalcev, izkrcajo v Kavali16 in krenejo peš proti Stari Srbiji pod vznožje Šar planine.  

                                                 
16 Glavno mesto vzhodne Makedonije. 
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»V poglavitnem so sledili železnici in strugi reke Vardarja, [...] ob njenem znožju se je 

dvigala na strmem vrhu kula njegovih [Kemalovih, op. a.] dedov. [...] Večjih krajev 

makedonskih nista [jetnici, op. a.] videli nikoli: tam je vodila pot vedno v širokih 

ovinkih, po samotnih stezah, kjer jih je srečevalo malo ljudi ... Le iz pogovora svojih 

spremeljevalcev sta posneli, da imata za hrbtom Gjevgjeli, da so že mimo Negotina, da so 

zavili pravkar okrog Velesa ...« (Levstik, 1913, str. 464)  

 

Pot so nadaljevali mimo Zelenike, »globoko na desni [pa] je ležala pod njimi dolina Vardarja 

v otožni goloti«. Po dostopu na vrh grebena, »so zagledali iz dalje Zeleniko samo; še dalje 

tam, na dnu globoke megle, je moralo ležati kraljevsko Skoplje, prestolnica Dušana Silnega, 

ječeča že petsto let pod turškim jarmom«. (Levstik, 1913, str. 467–468) Nato je sledilo 

spuščanje nizdol, vijuganje po rečnih poteh in prečkanje mostov čez reko Vardar. Po dolgem 

in mučnem pohodu skozi makedonske gozdove se je Ali Kemal odločil »privoščiti drugim in 

sebi nekaj ur oddiha«. Bližina glavne prometne žile je dala Aliju vedeti, da se lahko ustavijo 

»ob tisti stranski cesti, [kjer] je stala majhna krčma, še bednejša in neznatnejša od drugih 

hanov po samotnih krajih turškega Balkana«. (Levstik, 1913, str. 470) In prav tu, v okolici 

Skopja, se je odisejada bratov Kemal končala, saj so jih naši rešitelji ujeli in kasneje tudi 

ubili.  

 

S predstavitvijo poti od Soluna do bližine Skopja Levstik zaključi romanje literarnih junakov 

po Balkanu. Ostane jim le še vrnitev domov. Z opisi mest, pokrajin in dežel je avtor pričaral 

bralcem podobo tuje dežele, v našem primeru podobo Balkana. Pageaux pravi, da je podoba 

do neke mere govorica in da se nanaša na resničnost, zato bi sklepali, da je avtorjev tekst 

resnica in da gre za preverjene informacije. Ta trditev v našem primeru drži, saj je iz romana 

razvidno, kako dobro je Levstik poznal vse omenjene dežele in mesta. Da navedbe držijo, 

smo preverili v zgodovinskih in potopisnih knjigah. Pageaux omenja tudi podobo drugega, ki 

naj bi razkrila odnose, ki jih avtor vzpostavlja med svetom in samim seboj. Torej gre sklepati, 

da Levstik s podobo tuje dežele kaže svoj odnos do opazovane kulture (turške in 

makedonske). In ker je znano, kako goreč jugoslovanski nacionalist je bil Levstik, nam je iz 

opisov tujih dežel povsem jasno, zakaj takšen upor zoper njih in čemu takšni hvalospevi 

domači in srbski zemlji.  
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6 SKLEP 
 

Namen diplomske naloge je bil predstaviti podobo tujca v romanu Za svobodo in ljubezen 

Vladimirja Levstika. Cilj je bil analizirati vse zastopane narode v romanu in opredeliti njihov 

družbeni status in pozicijo. Predstavljenih je bilo devet tujih narodnosti oziroma literarnih 

likov tujega rodu. Pristop je bil interdisciplinaren – poleg metod literarne zgodovine in teorije 

smo se pri preučevanju opirali še na zgodovinska dejstva in sociološke dejavnike, ki določajo 

družbeno vlogo. Izkazalo se je, da so liki turškega rodu pomembneži, ki z denarjem in 

oblastjo lahko pridobijo, kar želijo, da so Italijani in Nemci nepridipravi, ki kradejo in 

prekupčujejo z dekleti ter Albanci vojaki, vedno pripravljeni na lov in boj. Na drugi strani so 

za predstavnike dobrih in prijaznih ljudi izbrani Srbi in Angleži ter Američan, Rus in Francoz. 

Največ zastopnikov je prav srbskega rodu, saj so ti v času nastajanja romana živeli v isti 

državi kot Slovenci. Čutiti je veliko naklonjenost avtorja do srbskega naroda, saj le-tega opiše 

kot pogumnega, junaškega in neustrašnega. Prav tako naj bi bili veliki po srcu in drzni v 

dejanjih. Angleži so v romanu zastopani s tremi junaki. Ti so izjemno cenjeni v svoji 

domovini in spoštovani s strani novih prijateljev. Ne glede na denar in ugled, ki ju imajo, so 

vedno pripravljeni pomagati sočloveku. Nobena naloga ni nemogoča in vsako človeško 

življenje je vredno več kot vse bogastvo. Enako velja za predstavnika Američanov, saj mu 

bogastvo in blišč ne pomenita veliko. Podobno je tudi s predstavnikoma Rusije in Francije. 

Tako kot ostali tudi onadva nesebično pomagata tovarišem v stiski in v zameno za pomoč ne 

pričakujeta ničesar. Pomembna so drzna dejanja in pozitivne misli. 

 

Ob izidu romana je bila napisana le ena kritika, ki delo označuje za šundroman. Mlajše 

generacije literarnih zgodovinarjev, kot sta Igor Grdina in Joža Mahnič, so romanu Za 

svobodo in ljubezen dale drugačno vrednost. Grdina je poudaril »mojstrsko fabulo v stilu 

slovitega Conana Doyla, katerega detektivko Zgodba napoleonskega huzarja je Levstik tiste 

čase prevedel«, delo pa naj bi ga spominjalo tudi na Karla Maya. (Šepetavc, 2000, str. 76) 

Podobno je razmišljal tudi Mahnič, medtem ko je Anton Šepetavc v svojem magistrskem delu 

roman označil za prav nič žlahtno delo. Kljub hvali nekaterih literarnih zgodovinarjev 

obravnavani roman velikokrat v pregledu Levstikovih del ni omenjen. Morda gre razloge 

iskati v dejstvu, da roman po mnenju Andrijana Laha ne sodi v t. i. visoko književnost, 

temveč v trivialno. Nasprotno trdi Jože Koruza, ki meni, da so vsa Levstikova dela na 

kvalitetni ravni. Po analizi, ki smo jo opravili, in po vsem prebranem gradivu bi sama delo 
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uvrstila v trivialno književnost. Nista me navdušili ne zgodba in ne slog pisanja. Tudi črno-

belo slikanje literarnih likov me ni prepričalo. Pohvalila bi le dobre opise podeželja in 

mestnih središč, saj bralca dejansko popeljejo na jug Balkana. Z današnjega gledišča delo ne 

sodi v vrh slovenske literature, saj je delo pozabljeno, predvsem pa širšemu krogu bralcev 

nepoznano. Sama sem naletela na težave pri izposoji knjižnega gradiva; marsikaterega 

Levstikovega dela sploh ni mogoče najti oz. je delo na voljo le kot čitalniško gradivo. Morda 

ravno to predstavlja problem, saj tako obsežnega romana, kot je ta, nihče ne bi bral v 

knjižnici.  

 

Gotovo pa je, da liki tujih nacionalnosti prinašajo v literaturo svež veter. Trdimo, da prav tuja 

ljudstva naredijo literaturo bolj zanimivo in posledično bolj brano. Vprašanje je, kaj za 

slovensko literaturo predstavlja obravnavani Levstikov roman. Sodeč po prebranem, 

Levstikov roman ni imel večjega vpliva na tedanjo književnost, zagotovo pa še manjšo na 

novejšo. Vsekakor obravnava tujih podob prinaša bralcu drugačen pogled na svet in vpliva na 

njegovo percepcijo tujega sveta. Splošno gledano se je z vpeljavo literarnih likov tuje 

narodnosti v slovenski kulturni zavesti izoblikovala predstava o posamezni nacionalni 

identiteti. Prav tako podoba tujca prinaša neizpolnjene želje in strahove po biti drugačni 

oziroma biti takšni, kot so drugi. Verjetno pa je element tujca že sam po sebi zanimiv in tako 

vsaj za trenutek s svojo drugačnostjo prebudi zaspano dušo slovenskega bralca.    
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