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Naslov  
 

Med središčem in obrobjem: primerjava pesnic Lili Novy in Ljubke Šorli 

 
 
 
Izvleček  
 

V svojem diplomskem delu sem primerjalno raziskovala pesniška opusa Lili Novy in Ljubke 

Šorli, torej dve različni poetiki, dva tematsko in slogovno različna pesniška svetova: prvega, 

nastalega v slovenskem središču, in drugega, nastalega na slovenskem obrobju. Na prvega je 

vplivalo pesničino nemško kulturno ozračje, na drugega italijansko, na obe pa predvsem 

tradicionalna slovenska lirika. Lili Novy je prebijala pesniško tradicijo pod vplivi pomembnih 

pesnikov in pesnic ter v samem kulturnem središču. V nasprotju z njo je Ljubka Šorli ostajala 

v območju ljudskega pesništva, ki je manj moderno, bolj tradicionalno (v tematiki, motiviki, 

pesniških sredstvih) in na obrobju, v krščanskem, domoljubno bolj občutljivem, primorskem 

okolju. Obe pesnici upesnjujeta ista tematska področja, od življenja do smrti, od boga do 

poezije, z ljubeznijo v srcu svojega življenja in svoje poezije. Obe sta najmočnejši v 

povezovanju (povsem gradnikovskem) ljubezni, smrti in poezije, s čimer v bistvu nadgrajujeta 

poezijo 19. stoletja in neposrednih predhodnikov (v času moderne). Raziskovanje je potrdilo, 

da je poezija Lili Novy izpovedno in artistično močnejša in bolj prepričljiva.  

 

 

 

Ključne besede 
 

Lili Novy in Ljubka Šorli, tradicionalno in moderno, obrobno in središčno, življenje, ljubezen, 

smrt, bog, poezija. 
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Title 

 

Between the centre and periphery: Comparison of the poets Lili Novy and Ljubka Šorli 

 

 

 

Abstract 

 

The diploma thesis presents the comparative research of the opuses of Lili Novy and Ljubka 

Šorli – two different poetry styles, two different worlds of poetry in terms of thematic fields 

and style: the one formed in the centre of the present Slovenia and the one formed on the 

periphery. The first one was influenced by the German cultural environment which 

surrounded the poet, while the Italian cultural environment had an impact on the one of the 

periphery. Most of all, however, both authors were influenced by the traditional Slovene 

lyrics poetry. Lili Novy made a breakthrough in terms of the traditional poetry due to the 

influence of important male and female poets as well as in the cultural centre itself. On the 

contrary, Ljubka Šorli remained within the sphere of the folk poetry, which is less modern and 

more traditional (in terms of themes, motifs, poetic devices), and on the periphery, where the 

religion and sensitivity of the national identity mark the Primorska region. Both poets deal 

with the same thematic fields – from life to death, from God to poetry, with love in their own 

hearts and poetry. They are both strongest in connecting (in the Gradnik’s way) love, death 

and poetry and therefore upgrade the 19th  century poetry of the immediate predecessors (from 

the period of the Moderna). The research has proved that the poetry of Lili Novy possesses a 

stronger and artistic force and is therefore more convincing. 
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poetry.  
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1 Uvod  
 
Svoje diplomsko delo sem zastavila primerjalno. Kot Primorka sem želela raziskovalno 

približati eno izmed primorskih pesnic in eno izmed osrednjih, morda tudi bolj znanih 

slovenskih pesnic. Zato sem z velikim veseljem izbrala ponujeni imeni: Ljubko Šorli in Lili 

Novy. V začetku, po prvem branju in še ob skromnem poznavanju, je kazalo, da je med njima, 

kljub temu, da sta živeli isti čas, malo stičišč, a več razlik in razhajanj. Saj je prva malo znana 

Primorka, medtem ko je druga eno izmed večjih imen osrednje slovenske ženske lirike. Prva 

prihaja s slovenskega obrobja, druga s slovenskega središča. Prva je pesnila manj, druga se je 

posvetila poeziji. Prve, na primer, v srednji šoli nismo omenjali, drugo smo (prve tudi v 

srednješolskih berilih ne najdemo, pesmi druge so del učne snovi). Vendar so natančnejše 

branje, raziskovanje in soočanje dveh pesniških svetov (tem, motivov, poetik) presenetili 

zlasti s številnimi podobnostmi. V popisu svoje raziskave in ugotovitev sem opozorila nanje 

in jih poizkusila razložiti in utemeljiti. 

Že življenjski usodi obrobne in osrednje pesnice sta me presenetili z nekaterimi podobnostmi 

(na biografska stičišča, seveda tudi na razlike, sem opozorila v osrednjem delu svoje naloge in 

v Prilogah). Te so predvsem posledica njunih življenjskih usod (podrobneje jih navajam v 

nadaljevanju osrednjega dela naloge kot tudi v Prilogah), ki sta nudili dovolj tem za pesniško 

ustvarjanje (izpostavljam in razlagam jih na izbranih pesmih v osrednjem delu naloge). Na 

podlagi uvodnih branj sem postavila delovno hipotezo: pesnici in njuni pesnjenji sta, 

razumljivo, v marsičem različni, vendar sta tudi v marsičem sorodni, analogni. Obe sta 

namreč doživeli tragično izkušnjo s svojima partnerjema, o kateri sta »poročali« v svojih 

pesmih, ki sta jih ustvarjali predvsem pod vplivi tradicionalne (domače in tuje) poetike 

(vzornikov). Pomemben del svoje pozornosti sem posvetila slogovni analizi njunega 

pesnjenja, torej relaciji tradicionalno – moderno (tudi te ugotovitve zapisujem v osrednjem 

delu). Hotela sem namreč ugotoviti, ali res obe ostajata v mejah pesniškega tradicionalizma 

ali se uspeta prebiti na polje modernih izpovedovalnih in ustvarjalnih hotenj in, vsaj Šorlijeva, 

tudi iz lokalne zamejenosti in naslonjenosti na tradicionalne modele v slovensko pesniško 

osredje. 

Omenila sem že, da je v srednješolskih berilih mogoče prebrati le nekaj pesmi Lili Novy. 

Podobno je z antologijami slovenske poezije, v katerih je predstavljena le pesnica Lili Novy 

(npr. Živi Orfej 1970 ali Slovenska književnost 1965 ali Slovenska književnost 1945 – 1965 iz 

leta 1967). Ime in poezija Ljubke Šorli se pojavi le v Antologiji slovenskih pesnic 1985 – 1980 

iz let 2004, 2005. 
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Tako je tudi v osrednjih slovenskih literarnih zgodovinah, v katerih se praviloma omenja le 

Lili Novy. V Zgodovini slovenskega slovstva IV beremo o jeni poeziji:  

 

»(Pesmi) segajo po svojih zgledih, po nagnjenju k anaforičnemu ali refrenskemu povzemanju in po zložni dolgi 

izpeljavi še nazaj v prejšnje stoletje. Izrazna nerazgibanost ni izvirala samo iz tradicionalne oblike, ampak tudi iz 

temeljnega razmerja do snovi. Obravnava je izrazito refleksivna. Starinska domača hiša s temnim portalom (po 

katerem ima zbirka ime), letni čas, nevihta, srečanja s spomini, vse to so spodbude za premišljevanja, v katera 

utegnejo biti vpleteni tudi namigi na prav osebno skušnjo, se pa rada gibljejo v splošnem okviru: življenje – 

smrt, nepovrnljiva mladost, dozorevanje za božjega gospodarja – kar kaže na zvezo z Gradnikom. V podobnem 

duhu je zajeta misel na preskušnjo v hudi uri, ki se je zgrinjala te čase nad svet. Drugače polna je pesem, kadar 

obnavlja omame in motnjave ljubezni, išče krivde (tudi v sebi) za njen razdor (Zrcalo), sluti njeno sorodnost s 

smrtjo (Eros) ali se ustavlja ob prividu svoje nekdanje podobe, zatopljene v sanje (Vrnitev). Verzi so lahko 

precej po starem sukani (Nikoli), dajo pa čutiti neugnano življenjsko silo, ki jo je pesnica izpričevala v vsem 

svojem nastopu« (Legiša, 1996: 358 – 359).  

 

V Slovenski književnosti III je Pogačnik omenil obe pesnici:  

 

»Temelje povojne tradicionalne poezije, ki se odmika od ideološke vzgojnosti aktivističnih pesmi, so kot prvi 

postavili sodobniki oz. sopotniki slovenske moderne (rojeni konec devetnajstega stoletja) ter mlajši avtorji, 

rojeni  na prelomu stoletja: A. Gradnik, C. Golar, L. Novy in I. Gruden /…/ Najbolj obširen kompleks tržaškega 

pesništva je verzifikatorsko sicer kakovosten, od osebne intimnosti pa se le redko odmakne. V sentimentalnem 

privatništvu, ki je doživljalo zanimivo in razpoloženjsko prijetno branje, je ostal precejšen del ustvarjanja te 

vrste. Njegovi predstavniki so predvsem Ljubka Šorli /…/« (Pogačnik, 2001: 408, 377). 

  

O Šorlijevi najdemo na primer krajši zapis v Primorskem slovenskem biografskem leksikonu: 

 

 »Ta lirika, ki je izraz avtoričinega doživljanja rodne Tolminske (Tolminska pomlad, Tolminska jesen), boleči 

krik njene ranjene duše na hudo preizkušeni življenjski poti (sonetni venec Ti in jaz …) in pesniški dokument 

primorskega ljudstva med vojnama in v zadnji vihri (Bazoviškim žrtvam, V ječi, Vojni sliki) ter obsega tudi 

nekaj »primorsko slovensko« občutenih religioznih pesmi (Kapelica. Svetogorski materi), je navadno 

melodiozna in prežeta z neko milo otožnostjo, pesnica ostaja zvesta tradicionalno klasičnim oblikam, rada se 

izpoveduje v sonetu« (Suhadolc, 1989: 569). 

 

V omenjeni antologiji slovenske ženske lirike Irena Popov-Novak prvič potegne vzporednico 

med obema pesnicama, kar tudi ostaja doslej edini primer v objavljenih raziskavah in 

razbiranjih njune poezije:  
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»Od neizrečenih formalnih, predvsem pa motivnih navezav avtorica pozneje prehaja v izrecno apostrofiranje, 

zlasti primorskih pesnikov Simona Gregorčiča, Srečka Kosovela, Alojza Gradnika, in Ivana Trinka. Pisec 

spremne besede k izbranemu delu Ljubke Šorli je nekako v zadregi zapisal, da avtorica ni poznala in zato ni 

komunicirala s sočasno poezijo Boža Voduška, Edvarda Kocbeka, Lili Novy in Vide Taufer. Zdi se, da je 

mogoče na to pogledati tudi z drugega zornega kota: za tisto, kar je hotela povedati tedaj srečna, mlada in 

konkretnemu delu za žive, bolj ko ne preproste ljudi predana pesnica, ji to védenje in znanje niti ni bilo potrebno. 

Če je bilo v 30. letih njeno slovstveno komuniciranje z modernizmom blokirano z italijansko zasedbo, bi vse to 

lahko nadomestila kasneje, vendar se je temu odpovedala. Sporočilne in slogovne razdalje med njenim 

pesništvom in tem, kar se je v slovenski liriki dogajalo do konca 50. let do danes, tudi znotraj območja, ki ga 

pogojno lahko imenujemo ženska lirika, pa so med tem postale še opaznejše« (Popov, 2003: 248). 

 

Denis Poniž je v Slovenski liriki 1950 – 2000 pisal le o Lili Novy, in jo kot edini posredno 

približal moderni slovenski žanrski liriki »Poezija Maje Vidmar je radikalna prekinitev z 

erotično izpovedno pesmijo, kakršno pripisujejo »ženski liriki« (čeprav  v slovenski poeziji od 

Lili Novy naprej ni ne pogosta, ne popularna); namesto tega je v središču pesnica kot 

postmoderni subjekt, ki svojo izgubljeno identiteto nenehno prevaja v podobe in izraze užitka, 

a tudi v podobe prostora in časa, kjer se lahko ta užitek razvije do svoje popolne oblike« 

(Poniž, 2001: 305). 

Tudi sama sem naprosila nekaj slovenskih pesnic, da mi pisno pojasnijo svoj odnos do poezije 

Lili Novy in Ljubke Šorli, vendar sta mi odgovorili le Maja Vidmar in Saša Vegri.  

Pesnica Saša Vegri mi je v telefonskem pogovoru 14. marca 2010 povedala, da sta ji pesnici 

poznani, vendar ju ni prebirala, zato tudi nista vplivali nanjo. Povedala je, da je to vidno tudi v 

njenih pesniških stvaritvah, ki so zelo drugačne od omenjenih pesnic.  

Odgovor pesnice Maje Vidmar sem dobila po elektronskem naslovu. Na moje vprašanje je 

odgovorila »Lili Novy sem brala razmeroma pozno, šele po izidu svoje prve zbirke ali celo 

druge. V nekem obdobju so me njene pesmi na čuden način prevzele. Bila sem vesela, da 

obstaja. Še vedno sem. Ljubko Šorli pa sem brala šele pred nekaj leti, a ni naredila takega 

vtisa name, za kar je gotovo več razlogov.« 

Denis Poniž je eden tistih raziskovalcev, ki so Lili Novy namenili več pozornosti. Pripravil in 

komentiral je izbor iz njene poezije Goreče telo in v njem med drugim takole strnil svoja 

spoznanja:  

 

»Lili Novy je brez dvoma prva slovenska pesnica evropskega formata. Ta trditev seveda ni sama po sebi namen. 

Njena poezija namreč na izviren način odpira in korespondira s temeljnimi vprašanji, ki jih s svojo eksistenco in 

esenco odkriva sodobna poezija. To pa so predvsem razsežnosti spoznanja o breztemeljnosti subjektnosti 

subjekta, ki mora sam, v praznem prostoru »Človeške zgodovine«, iskati svoj izgubljeni smisel. Skozi to 
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temeljno pozicijo, v kateri danes – in že lep čas – lebdi subjektnost subjekta, sevata vprašanji o biti človeka in 

umetnosti človeka kot nekaj zavezujočega, vsaj glede na vrednote, ki so v poeziji in umetnosti vladale dolga 

stoletja« (Poniž, 1985: 73). 

 

Izbore iz obeh pesniških svetov so pripravili še Marijan Brecelj (Izbrane pesmi 1973), France 

Bernik (Pod obokom čarobnim 1987) in Josip Vidmar (Oboki 1959).  

Brecelj je v spremnem besedilu k izboru iz poezije Ljubke Šorli zapisal: »Melanholična nota, 

kolikor je še, se sedaj veže na čisto drugačne elemente v poeziji. Pesnica stoji pred grozo 

sveta, ki ni ne lep, ne dober, ne usmiljen. Pred njim nima umika; stati mu mora nasproti in se 

mora v neželenem, prisiljenem spopadu - vsaj z mislijo in čustvom - bojevati proti njemu« 

(Brecelj, 1973: 147). 

Bernik je uvodu k svojemu izboru iz poezije Ljubke Šorli med drugim zapisal:  

 

»Izbrana poezija je po vsebinsko tematskem merilu razdeljena v štiri cikle, v impresionistično refleksivne, 

pokrajinske, domoljubne in religiozne pesmi. Znotraj teh ciklov so pesmi razporejene po načelu podobnosti in 

razločevanja. Posamezne skupine pesmi kažejo tako poleg notranje sorodnosti tudi estetske razvojne tendence, 

kolikor je dialektična razgibanost seveda značilna za goriško pesnico in njeno pesniško delo. Kljub dobro vidni, 

čeprav ne preveč izraziti motivni raznorodnosti prevladuje kot notranji imperativ v poeziji Šorlijeve čustvo ali 

kakor ga sama metonimično označuje: srce.« (Bernik, 1987: 77).  

 

Vidmar je v izboru iz poezije Lili Novy med drugim napisal:  

 

»Kakor ljubezenska zgodba, je tudi pesniška drama L. Novy nedvomno pristna, življenjsko resnična, iz srca 

iztrgana. Ganljiva je, pretresljiva in nosi pečat duše, ki je intenzivno živa in ki živi svoje strastno življenje tudi v 

teh odmaknjenih sferah. In tudi te sfere imajo pri nji mogočne razsežnosti. In kakor je ta drama tragična, tako je 

hkrati vzneseno pričevanje o čudovitem procesu poduhovljenja, ki se, četudi nezavedno, razodeva v nji. To je 

pot od boga 'žarke luči in cvetočih trav' do 'temnega boga', pot od Erosa k Apolonu, od srca k duhu ali pot vsega 

velikega v našem človeškem svetu« (Vidmar, 1959: 16).  

 

Obe pesnici sta ustvarjali na sebi lasten način. O svojem ustvarjanju je Ljubka Šorli 

spregovorila Marjeti Žebovec:  

 

»Vtis ali doživljanje je lahko dolgo v meni, ne da bi mu dala izraza, morda mesece, tudi leta. Pa pride trenutek, 

pravi trenutek, in pesem je tu. Zmeraj seveda ni tako. Ko me nekaj pretrese, pa naj bo to žalost, veselje ali 

trenutna impresija, napišem pesem že kmalu potem. Včasih je pesem plod razmišljanja; takrat mi je potrebna 

večja zbranost in globlji pogled v notranjost. Pravijo o kom, da stresa verze iz rokavov. O sebi bi tega ne mogla 

reči; z vsako pesmijo, pa naj bo še tako preprosta, je združen večji ali manjši trud« (Žebovec, 2006: 125). 
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V mesecu marcu, leta 2010 sem po telefonu pogovarjala z Andrejem Bratužem, sinom Ljubke 

Šorli. Zanimalo me je, če je Ljubka poznala pesnico Lili Novy, njena dela, če jo je kdaj 

omenila?  Povedal mi je, da je Ljubka poznala pesnico Lili Novy ter njena dela, tudi govorila 

je o njej. Vendar pa ni vedel, kdaj je Ljubka »odkrila« Lili oz. njene pesmi.  

Naslednje moje vprašanje je bilo, ali se je kdaj zgledovala po Lili Novy? Odgovoril je, da jo 

je prebirala, vendar se ni zgledovala po njej. 

Na vprašanje, ali je imela Ljubka v svoji domači knjižnici kakšno zbirko Lili Novy mi ni znal 

odgovoriti. 

5. julija 2010 je na ista vprašanja kot njen brat odgovarjala Lojzka Bratuž. V telefonskem 

pogovoru je povedala, da je mati poznala pesmi Lili Novy, ne pa tudi nje osebno. Ni vedela, 

če je Ljubka Šorli imela v svoji knjižnici katero Lilijino zbirko oz. ali se je Ljubka kdaj 

zgledovala po Lili. 

Sama sem raziskovanje sistematizirala v nekaj tematskih sklopov in jih ilustrirala z izbrano 

pesmijo (nekatere z dvema). Izbrane pesmi (ki jih v celoti navajam v Prilogah) so po moji 

presoji dovolj značilne, reprezentativne in primerljive ter pokažejo ne le vsebinske koordinate 

tematskega polja, ampak tudi pomembnejše ustvarjalne (slogovne) posebnosti. 

Shematična ponazoritev tematike, ki sem ji sledila v svoji nalogi, je naslednja: 

 

 

                                                                     Bog    

 

                      življenje                              ljubezen                                smrt 

 

                                                                   poezija   

 

 

 

Temu ustrezen je izbor pesniških ilustracij, sopostavitve pa so posledica medbralnih 

ugotovitev.  
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Izbrane pesmi iz opusa Lili Novy Ljubka Šorli 

Življenje                                        Življenje: 

Hodim  

Kadar ciklamni dehtijo 

Bog: Hostija                                          Molitev  

Poezija: Temni bog                                     Moja pesem 

Ljubila sem te                                Žalostna  

Bliskavice  Spomin na jesenski dan 

Ljubezen:  

 

Ljubezni vonj  V bregu tiho in boječe 

Zrcalo                                            Prišel si                                     Od ljubezni k smrti:  

 Ogenj  Kadar ciprese šumijo 

Vse teče                                Otožnost Smrt:  

 Odmevi  V gozdu 

Sinteza:  Eros                                               Mati – domovina - Bog 

    

 

Razčlenjevanja so potrdila domnevo, da sta bili (kot njuni veliki vzorniki) najmočnejši na 

relacijah ljubezen – smrt, Bog – smrt, poezija – smrt in da sta prav na njih tako z metaforiko 

kot z oblikovanjem prebijali kalupe tradicionalizma (kar potrjuje tudi slogovna in oblikovna 

analiza v nadaljevanju). Obe sta bili razpeti med nasprotja. O tej značilni razpetosti, 

kontrastnosti oz. ambivalentnosti je na primer za Lili Novy med drugim pisal Denis Poniž:  

 

»Pesnica je imela dovolj razlogov, da je na soljudi in življenje zrla skozi prizmo trpke resignacije. Odtod tudi 

dvojna optika, v kateri vidi človeka kot ljubezni vdano bitje, ki se predaja tokovom vznemirljive čutne naslade, 

in bitje, ki išče več kot samo strast ali potešitev te strasti, saj skuša svojo nezadostnost (in smrtnost) dopolniti v 

drugem. A ji ni ostala skrita tudi tragičnost in zmotnost, ki sprejmeta človeka s praznim, votlim svetom 

razočaranja in strahu pred prihodnostjo in pred samoto, kjer ostajajo samo besede /…/ V njeni poeziji ni čutiti 

nikakršnega objokovanja temne usode: pesnica nenehno poudarja, da ji je vse, kar doživlja, usojeno in zoper to 

usodo človek, kot minljivo in smrtno bitje, ne more storiti ničesar. In drugič, svoj užitek in svojo ekstatičnost zna 

použivati na spontan, neposreden, tako rekoč očiščujoč način: v njeni pesmi (recimo Eros) zorijo spoznanja o 

najglobljih človeških skrivnostih. In znova lahko začutimo njeno globoko in rezko ambivalentnost: hkrati si jih 

želi in se odteguje bridkim spoznanjem, kliče jih predse, pa se jim znova izmika v svet brez-čutne narave in 

njenih večnih premen« (Poniž, 1985: 77, 79-80). 
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2 Biografska stičišča 
 

Lili Novy 

 
Lili Haumeder se je rodila 24. 12. 1885 v Gradcu. Bila je hči Nemca in Slovenke. Šolala se je 

privatno in v Huthovem zavodu v Ljubljani. Poročena je bila s stotnikom Novyjem. Živela je 

v več krajih, nazadnje v Ljubljani. Po 2. svetovni vojni je bila lektorica DZS. Bila je odlična 

pesnica in prevajalka. Sprva je pesnila v nemščini, nato v slovenščini. Ustvarjala je pod 

vplivom Gradnika, Župančiča in ekspresionistov. Njene pesmi so doživljajsko močne in 

oblikovno dognane. Za časa življenja je izdala le eno zbirko Temna vrata. Z Legišo je 

souredila izbor Lirika v času moderne (1952). Pisala je tudi pesmi za mladino. Umrla je 7. 3. 

1958 v Ljubljani. 

 

Ljubka Šorli 

 
Ljubka Šorli, poročena Bratuž, se je rodila 19. 2. 1910 v Tolminu, kjer je obiskovala 

meščansko, v Gorici pa trgovsko šolo. Z možem Lojzetom je delovala na slovenskem 

ozemlju, ki so ga zasedli Italijani po 1. svetovni vojni, zato je bila preganjana in zaprta. Po 2. 

svetovni vojni je opravila učiteljsko maturo. Učiteljevala je v več vaseh okoli Gorice. Pesnila 

je v tradicionalnih oblikah. Umrla je 30. 4. 1993 v Gorici.  

(Podrobneje predstavljam biografijo Lili Novy in Ljubke Šorli v Prilogah.) 

 

Obe pesnici sta živeli v času, ki sta ga zaznamovali 1. in 2. svetovna vojna. Celotno njuno 

življenje je spremljal človeški upor, preživetje, boj. Leta 1885 se je v Gradcu rodila Lili. Leta 

1910 se je v Tolminu rodila Ljubka, torej tik pred izbruhom 1. svetovne vojne. Prvo svetovno 

vojno je kot otrok doživela  v begunstvu.  

Posledice obdobja med dvema velikima vojnama so trajno zaznamovale njuno življenje in 

delo. Povzročile so vrsto bolečin in ju po izgubi partnerja osamile. Spregovorili in izpovedali 

sta se lahko le skozi svoja pesniška dela. Upesnjevali sta življenjsko izkustvo in njegovo 

refleksijo.  

Kljub temu da sta pesniško tako različni, ju povezuje podobna življenjska usoda. Obe sta rasli 

brez očetov. Lilijin oče je imel neozdravljivo bolezen, ki ga je pripeljala na rob obupa, in do 

samomora. Ljubkin oče se je iz 1. svetovne vojne vrnil bolan in je kmalu po vrnitvi umrl. 

Zanimivo je, da sta oba očeta bolehala zaradi služenja v vojski. Lilijin oče je bil cesarski 
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kraljevi polkovnik ljubljanske garnizije. Zapustil je sedemindvajset let staro vdovo Viko ter 

triletno hčerko Lili. Prav tako je po očetovi smrti Ljubkina mati morala sama skrbeti za tri 

hčere. Čeprav na očeta ni bila posebej navezana, jo je njegova smrt prizadela. Lili pa se 

svojega očeta niti ni spominjala in ga zato ni pogrešala. Bil je le nekakšen opomin pred 

grešnim življenjem. Lahko bi rekli, da očeta v njunem življenju nista imela večjega vpliva. 

Večjega je imela mati. Bila jima je nekakšen svetovalec, ki jima je dajal modre napotke za 

življenje. Vendar ju materi nista mogli ubraniti pred bolečimi izkušnjami. Kljub temu da sta 

se trudili, da bi jima olajšali težave, so se le-te kopičile. Prepreke so rasle tudi iz dvojnosti 

jezika, različnih narodnosti in kultur. Lili so vzgajali v strogem, vzvišenem, aristokratskem in 

fevdalnem duhu v Sloveniji, Ljubka pa je bila sicer vzgojena v skromnem slovenskem okolju, 

a sta vanj vdirala italijanska kultura in jezik.  

Njun materni jezik je bil izvorno različen: Lilijin je bila nemščina, Ljubkin slovenščina. Obe 

sta odraščali v tujem svetu, v stiku s tujim jezikom, ki je vplival nanju in na njuni poeziji. Lili 

je odraščala kot avstrijska plemkinja v slovenski Ljubljani. Svoje prve pesmi je spesnila v 

nemščini. Ljubkine prve pesmi so bile seveda v slovenščini, v času, ko se je v Tolminu že 

kazala fašizacija, ki je nasilno uveljavljala italijanščino v šolah in uradnih ustanovah in je 

slovenskemu jeziku in zgodovini grozila z izbrisom. 

Tudi šolanje ju je na nek način povezovalo. Izbrali sta jima ga materi. Lili je mati nudila 

plemiško, zasebno šolanje. Ljubka pa je obiskovala osnovno šolo na Jesenicah, kamor se je 

družina zatekla pred fronto na Soči, v Tolminu pa je leta 1923 končala meščansko šolo, ki jo 

je nadaljevala na srednji trgovski šoli v Gorici, v kar je bila prisiljena, če je hotela pomagati 

mami pri preživljanju družine.  

Skozi odraščanje sta postajali kulturno vedno bolj razgledani. Obe sta veliko brali in se 

udeleževali raznih kulturnih prireditev. Lili se je udeleževala plesnih prireditev, ki so jih 

prirejali ljubljanski Nemci v Kazini. Tam se je seznanila z bodočim možem Edvardom 

Novyjem. Ljubka pa je sodelovala z mladimi v kulturno-prosvetnih organizacijah, ki so bile 

pod pritiskom fašističnih oblasti. Te kulturne dejavnosti so jo pripeljale tudi do srečanja 

bodočega moža Lojzeta Bratuža. Njuno prijateljstvo je kmalu preraslo v ljubezen, ki je vodila 

do poroke, po kateri sta mladoporočenca Novy odpotovala na Češko k njegovi materi. V 

Ljubljano sta se vrnila po enem letu, kjer se jima je rodila prva hči Nives, leto kasneje pa še 

hči Fides. Tudi zakonca Bratuž sta se po poroki preselila, le da v italijansko Gorico, v njegov 

dom, v katerem  sta se jima rodila hči Lojzka in sin Andrej. Ljubka je takole upesnila svojo 

družinsko srečo: »Ko najin dom ob Svetogorski cesti / otroški jok in smeh je razveselil, / oh, 

kot bi košček raja vanj se vselil, / polnega sončnega veselja in prelesti« (Jevnikar, 1994: 115). 
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Vendar njuna zakonska idila ni trajala dolgo. Zaradi vojne sta umrla tudi njuna moža. Dom 

Bratužev v Gorici je bil zbirališče najvidnejših umetnikov in kulturnih delavcev na Goriškem, 

dokler niso fašisti Bratuža na božič zastrupili. Že dlje časa ga je nadzorovala takratna 

italijanska policija. Po njegovi tragični smrti je Ljubka ostala sama z dvema otrokoma. Tudi 

Lili je ostala sama z obema otrokoma, ko je ugotovila, da je njen mož neozdravljivo bolan. Z 

Dunaja, kamor ga je peljala na pregled, se je vrnila sama v Ljubljano, njega pa je izključila iz 

družine. Napotila ga je na Češko in se z njim za vselej razšla. Na nek način je bil zanjo že 

mrtev, saj jo je izdal. A njegova smrt jo je vseeno prizadela. Po njej se je s svojima otrokoma 

zatekla k materi.  

Obe pesnici sta torej po moževi smrti našli zatočišče pri materi. Mama je bili Lili kot »starejša 

sestra«, saj je Lili podoživljala materino usodo v svojem zakonu. Podobna občutja do svoje 

mame je imela tudi Ljubka. Mati je njena »večna luč«, ki ji svetila »bo v temini« in lajšala 

»pot po solzni« ji »dolini« (Neizpovedana ljubezen). Pesnici sta čutili neverjetno bližino do 

mater, njuna ljubezen jima je lajšala trpljenje.  

Toda bolečina se je v obeh pesnicah stopnjevala, kar je Lili Novy takole upesnila: »zdaj ne 

morem spati, / v zidovju mi šumi. / Po njem utriplje, mati, / krog mene tvoja kri« (Speči 

materi). Nazadnje  sta ju zapustili tudi materi: »Razum praznote strašne ne dojame. / Oj, kje si 

mati? Vse po tebi vpije … / Besedo eno še izreči zame!« (Šorli: Neizpovedana ljubezen) Tako 

so jima ostali poleg poezije še narava, spomini na otroštvo in mladost, na domačo pokrajino, 

na Vikrče in Tolmin.  

Tákšno kot je bilo otroštvo je bilo tudi kasnejše življenje Lili. Del otroštva je bil srečen, 

svetal,  »slovenski«, del pa je bil mračen, »nemški«. Vikrče so bile magnet za Lili, kraj, kjer 

»nad staro cipreso se v sence / povežejo zvezde iz davnih noči« in kjer zagleda »na vrtu« 

»ljubljene sence, / in lipe« okrog ljubljene domačije. (Vikrče) Tolmin, zibelka otroštva, 

mladosti, ljubezni in sreče, pa je privlačil Ljubko. Občutje tega kraja je upesnila kot »sladko, 

skrito hrepenenje«, ki  »sili v rodni me Tolmin, / v Klanec, srečni kraj otroštva« (Šorli v 

Pogovori srca: 2002: 10). V Tolminu se je tudi zaljubila, toda Gorica, v kateri sta živela z 

možem, ji je srečo ljubezni vzela. Zato je po moževi smrti zbežala nazaj v kraj njune sreče. 

Zanimivo je, da sta Vikrče in Tolmin kraja, ki sta ju občudovali in se v njiju počutili 

svobodno, ker sta jima nudila uteho v bolečini. Lili v Vikrčah našla samo sebe, mir: »Samo ko 

visoko zaneti se zvezda, / pod sinjim oblakom pa veter zaspi, / se duša, utrujena ptica brez 

gnezda, / mi v sanje, kot v vrbove veje, spusti.« (Vikrče) Na drugi strani pa sta se obe počutili 

utesnjeni v Ljubljani in Gorici.  
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Simbolno je bil podoben tudi kraj njune smrti. Lili, ki se je rodila v Gradcu,  je umrla v 

Ljubljani, v Tolminu rojena Ljubka pa je dočakala svojo smrt v Gorici, obe torej v njima 

tujem okolju: Lili je kot »Nemka« umrla na slovenski zemlji, Slovenka Ljubka pa v italijanski 

Gorici. 
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3 Ustvarjalna stičišča 
 

Lili Novy 

 
Lirika: zbirka Temna vrata (1941), izbor pesmi Oboki (1959), Izbrano delo (skupaj s P. Golio 

(1970)), izbor v uredništvu Denisa Poniža Goreče telo (1985). 

Mladinsko slovstvo: lutkovna igrica skupaj z Vido Taufer Mojca in živali (1950), otroške 

pesmi Pikapoka (1968, 1985), otroške pesmi Majhni ste na tem velikem svetu (1973). 

 

Ljubka Šorli 

 
Poezija: sonetni venec z akrostihom Venec spominčic možu na grob (1957), Izbrane pesmi v  

uredništvu Marijana Breclja (1973), pesmi za otroke urednika Marijana Breclja Veseli 

ringaraja (1983), pesmi rodnemu Tolminu Rumeni ko zlato so zdaj kostanji (1985), izbor 

pesmi v uredništvu Franceta Bernika Pod obokom čarobnim (1987). 

(Podrobneje predstavljam ustvarjanje Lili Novy in Ljubke Šorli v Prilogah.) 

 

Pesniti sta začeli v mladih letih: Lili že kot majhen otrok, Ljubka pa kot srednješolka. Ljubka 

je v dijaških letih objavljala v ilegalnih listih (npr. v Soči), pozneje je sodelovala v zamejskih 

in zdomskih listih, revijah in koledarjih. Lili pa je začela objavljati v nemških revijah (npr. v 

Westernmonatshefte). Njun pesniški duh je dobil krila prav po poroki.  

Lilijino slovensko pesništvo se je pričelo, ko je mož Edvard odkril, da žena piše pesmi.  Menil 

je, da bi morala navezati stike s pomembnejšimi kulturnimi delavci v tedanji Ljubljani, zlasti 

z Otonom Župančičem. Njene prevode njegove poezije je posredoval listu Prager Presse. S 

tem je Lili Novy vstopila v svet pesništva. Odločila se je, da bo pokazala svoje nemške pesmi 

strokovnjakom. Tako kot je bil ključen za vstop v literaturo Lilijin mož, ki je bil tudi za 

Ljubko pomemben njen soprog Lojze Bratuž, saj jo je ves čas spodbujal k pisanju, k 

ustvarjanju pesmi. Obe sta ustvarjali iz doživetij dveh narodov: Lili je najprej brala nemške 

poezije, dokler ni odkrila slovenskih, Ljubka pa je posegala po slovenskih in italijanskih. Lili 

je s slovensko literaturo seznanil Mohor Pirnat, mentor pa ji je postal Oton Župančič. Ljubko 

je s klasično poezijo seznanil Jožko Bratuž. Njemu je  dajala svoje pesmi v pregled. Sodeloval 

je pri vseh izdajah njenih zbirk in pesmaric, ki so izšle v tistem času. V njem je našla 

skrbnega mentorja, ki jo je seznanil tudi z zahtevami poetike, in ji odprl obzorje klasične 

poezije. V svojih mladih letih je rada prebirala Župančiča, Prešerna in Gradnika. Kljub temu, 
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da je Lili prebirala nemške pesnike in Ljubka pa italijanske, je bil njun glavni vzornik 

Župančič, družilo pa ju je tudi občudovanje Prešernovih pesniških del.  

Obe pesnici sta torej v zakonu »odraščali« z vrhunsko poezijo, k čemur sta ju spodbujala 

njuna sopotnika. Zato je obe prizadela moževa smrt, kar je postal eden izmed glavnih motivov 

v njunih pesmih. Prav v spominu na moža sta črpali moč za vztrajanje na svoji poti.  

Upesnili sta tudi ljubezen do matere. Lili ji je posvetila pesem Speči materi, Ljubka pa sonetni 

venec Neizpovedana ljubezen ter Magistrale z akrostihom Tebi moja mamica.  

Obe sta posvetili nekaj pesmi tudi svojima domačima krajema: Lilijina pesem opeva Vikrče, 

ki je prava himna ne le domačiji, ampak slovenstvu; Ljubka pa je Tolminu in njegovi okolici 

posvetila več pesmi (npr. Tolmin, V planinskem raju, Na Mengorah zvoni). Obe sta bolečino 

srca blažili z ustvarjanjem.  

Lili Novy je izdala 1. zbirko Temna vrata tik pred 2. svetovno vojno (1941), Ljubki Šorli pa 

je 1. pesniško zbirko Izbrane pesmi izdal šele Marijan Brecelj (1973).  V Temnih vratih Lili 

Novy upesnjuje svoja življenjska spoznanja in doživetja, razkriva svojo bridko usodo, mlada 

leta, tragično ljubezensko izkustvo. V pesmih o ljubezni premišlja svoj težki bivanjski položaj 

v izbrani naravi oz. v ustrezni atmosferi. Pesni pesmi tesnobe, ki je bila tudi sicer vsakdanja 

hrana evropske inteligence tik pred drugo svetovno vojno. V njih vladata resignacija in strah 

pred bližajočo se vojno katastrofo. Pesnica čuti s posamezniki, deli njihovo tragično usodo. 

Podobne teme, podobno žalostno usodo in tudi sredi narave je upesnjevala tudi Ljubka Šorli. 

Tudi ona je sočustvovala z ljudmi, ki so preživeli in doživeli vojno. V poeziji obeh se 

pojavljajo identične teme in v njih razpetost med življenjem in smrtjo, med očaranjem in 

razočaranjem, med bogom in poezijo, med moškim in žensko, med vojno in mirom, med 

domovino in tujino, med vero in nevero, med sprejemanjem in zavračanjem življenja. Tudi 

Ljubka je sočustvovala z ljudmi, ki so preživeli in doživeli vojno. Večino njenih zgodnjih 

pesmi, ki so bile napisane v letu 1930, so zaznamovala bazoviška tragedija, ki je Ljubko zelo 

pretresla. Svojo bridko usodo je upesnila v vencu spominčic možu na grob. To je izpoved 

čustev ob prezgodnji izgubi ljubljenega moža ter prikaz trpljenja celotnega naroda na 

Primorskem. 

Obe sta upesnjevali doživeto, vtise, dogodke, ki sta ju globoko pretresli, Šorlijeva na primer v 

naslednjih verzih: »Vse samo strup je, vse bolečina. / mine dan. S strahom že drugega čakamo 

… / strta so srca nam, v dušah praznina. / kje naše sonce je? Kje je svoboda?« (Jevnikar, 

1994: 117).  

Druga Lilijina zbirka, ki je izšla posthumno, so bili Oboki. Tudi eden izmed izborov poezije 

Ljubke Šorli ima podoben naslov: Pod obokom čarobnim. 
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Poleg pesnjenja za odrasle sta se v zrelih letih odločili ustvarjati še pesmi za otroke. Lili sta k 

temu spodbudila vnuka Ingo in Boris, Ljubko pa njena otroka. V literarnem delu Lili Novy 

otroška pesem prevladuje do zadnjih let. Značilnost njenih otroških pesmi je oživljeni živalski 

svet, ki je umetnico izredno zanimal. Obsežnejši izbor njenih pesmi za mladino je izšel v 

knjigi Majhni ste na tem velikem svetu (1973). Ljubkine otroške pesmi (npr. Veseli ringaraja)  

spremljajo otroka od njegovih prvih korakov do šolskih let in skozi vse šolo, v veselih in 

žalostnih trenutkih. 

Celo gledališka igra jima ni bila tuja. Lili je skupaj z Vido Taufer napisala igro Mojca in 

živali, Ljubka pa je napisala več dramskih prizorov za šole, ki jih je objavljala v Pastirčku.   

Obe sta sodelovali v raznih kulturnih in literarnih krogih. 
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4 Vzporejanja izbranih pesmi z enako tematiko 
                       

4. 1 Pesmi o življenju 
 

Življenje, ki sem ga predstavila v drugem poglavju in je bilo do obeh pesnic tako neusmiljeno, 

za obe tako zelo tragično, je, razumljivo, tudi njuna izhodiščna, temeljna tema, iz katere se 

izvijajo vse druge. Kljub trdosti in neizprosnosti, kljub številnim bolečim udarcem, sta obe 

ostali veliki ljubiteljici življenja, željni 'živeti'. V pesmih sta estetizirali tako svoje boleče 

izkušnje kot vse radosti in lepote, kar je povzročilo, da se v njunih pesmih pojavljajo 

ambivalentnosti. Njuna poezija je razpeta med živeti in umreti, med upom in strahom, med 

svetlobo in temo.  

Za razčlembo in vzporejanje sem izbrala dve Lilijini refleksivni, meditativni pesmi Življenje 

in Hodim ter Šorlijevo pesem Kadar ciklamni dehtijo.  

Zgodnja pesem Življenje L. Novy (napisana 1926, objavljena v Obokih) že z naslovom 

izpostavlja osrednjo temo: življenje.  

Lirski subjekt ni srečen, ni več srečen, saj se nanj »vali nesreča«, »preganjajo« ga »okrutni 

dnevi«, nikjer ne najde »zavetja«, bičajo ga »burje in valovi«. Ne ve več, če bo še kdaj lahko 

»mirno« zaživelo srce, tako »brez sreče«, ne ve več, če se bo rana, »črna, krvaveča in 

skeleča«, še lahko zacelila. Sedanjost je kot preteklost, neusmiljena, neizprosna, žalostna, 

prihodnost pa? Ob odprtem grobu, ob pogledu »na krsto« začuti, pa četudi »do mozga peče 

divje te trpljenje«, kakšna »svetla sila je življenje«. Življenje se torej v luči smrti, ob stiku z 

njo, pokaže kot neprecenljiva vrednota, četudi je še tako neusmiljeno (sicer pa je tudi njen 

veliki vzornik S. Gregorčič pel, da življenje ni praznik), kot nekaj mogočnega, svetlega, 

silnega. Lirski subjekt pozdravlja življenje, ki ga kot vrednoto najsilneje začuti prav ob 

poslednjem dejstvu, ob smrti. S tem občutenjem in spoznanjem, s  takim opogumljenjem, s 

takim spoznanjem bo lažje prenašati nesreče, okrutno stvarnost, burje, rane krvaveče … Le 

tega ne izvemo, kaj jih je povzročilo. Vidimo pa, da se trpeči subjekt poklanja življenju kot 

posebni vrednoti, da hoče iz njega črpati moč in voljo za vztrajanje in kljubovanje. Za 

preživetje.  

Šorlijeva bo za razliko od Novyjeve takšno moč iskala in našla, vedno znova, v spominih na 

mladost, torej na začetek življenja (ki je, kot vemo že od Prešernovega Slovesa od mladosti, 

slaba tolažba človeku v revah in stiskah), pa tudi v spominih na izgubljeno ljubezen, na njega, 

četudi mrtvega. Novyjeva bo po izgubi njega (o stanju po tem najbolje priča pesem Mrlič) 
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toliko močneje vzljubila prav - življenje. In, seveda, - in tu bosta enaki -, tudi poezijo. V 

pesmi Slovo L. Novy zastavi naslednje retorično vprašanje: »Ni življenje vse zato tako lepo, 

ker je slovo od vsakega trenutka?« Bi se Šorlijeva strinjala z njo? Apoteoza minljivosti, 

trenutkom, ki bi jih bilo treba polneje in intenzivneje (pre)živeti? Kajti »slovo je vse«, še 

zatrdi v isti pesmi. Po slovesu namreč ostanejo spomini, ostane vse lepo … 

Življenje je spesnjeno je v štirih, verižno rimanih štirivrstičnicah (a b a b, c d c d itd.). 

Podobno voljo do življenja izraža tudi druga Lilijina pesem Hodim (objavljena v Sodobnosti 

1957). Ta pesem je prava himna življenju, je kar njegova apoteoza, je odločen odklon od 

smrti. 

Lirski subjekt hodi skozi svet, »hodi« sredi pomladne bujnosti, razcvetelosti, ozelenelosti, 

ozvočenosti, barvitosti, sredi šumenja in klicev narave, hodi skozi praznik, posluša, se radosti 

življenja okrog sebe, hodi »v to živost«, premišlja in spoznava, da se v naravi nič razen 

človeka ne zaveda dejstva, da je vse končno, minljivo, da nihče ne ve za uro, ko se bo 

uresničila »temna zapoved«, ko bo potrebno »umreti - umreti – umreti«. V trenutku takšnega 

spoznanja se »živost« (radost življenja željnosti) zresni »v bridkost«, v trpko zavest, da je vse 

na svetu, v življenju končno, smrtno, minljivo, da le človek (iz)ve, česar »priroda ne sluti«. 

Hkrati pa se zaveda moči in lepote življenja, ki je (pra)sila. Skozenj »hodi«, z dvignjeno 

glavo, odganjajoč zle misli in slutnje, »pretečo prikazen /in strah, ki je jalov in prazen«. Kajti 

eno je potrebno, kljub vsemu: »živeti«, saj »konca nikoli ne bo«, saj, in to pravzaprav poje 

vsa narava, vse »cvetlice, drevesa in ptice«, je »življenju dana oblast!« Življenju! Tudi 

Šorlijeva je morala (navsezadnje) priznati, da je »vrtinec življenja« tisto lepo, tudi tista 

dolžnost, ki se ji mora človek (zlasti kristjan) predati z vso svojo bitjo. Ne dvomi ne bolesti ne 

nihanja ne zavračanja, ne, upanje, volja, vera, ljubezen, vztrajanje, upiranje … so silnice, ki 

pomagajo živeti.  

Torej ne smrti, ampak življenju se poklanjata lirski subjekt in pesnica (pesnici)! Potrebno je le 

živeti, četudi srce razjedajo grenki spomini in korak ustavljajo grenke izkušnje. Smrt prej ali 

slej ustavi korak in zmagovalno sklene težko, trudno, žalostno pot. Seveda je potrebno znati 

živeti, življenje je potrebno kar naprej osmišljati z dejanji, s polnim življenjem, ki/kar je 

smisel življenja. In z ljubeznijo, ki je njegov najlepši cvet. In če je/bo tako, bo tudi umreti 

lažje, bo smrt vendarle premagana, ostala pa bodo lepa in dobra dejanja (že znana 

Slehernikova spoznanja). Človek mora le naprej, mora hoditi svoji usodi naproti, mora hoditi 

naprej kljub dejstvu, da je minljiv in umrljiv. Mora odživeti življenje, ki mu je bilo dano, ga 

mora odživeti tvorno, ustvarjalno, po posebni milosti tudi kot poet, torej kot ustvarjalec 

novega sveta - s sredstvi lepote. Za obe pesnici pomeni živeti tudi ustvarjati lepoto, pa četudi 
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temno, zamejeno s temnimi vrati in zloveščimi oboki trpljenja, pomeni v poezijo zgoščati 

bolečino življenja, da so potem verzi kot biser v (Župančičevi) »školjki«.  

Prav zanimivo je, da se smrtne misli lirskemu subjektu porodijo sredi bujnega pomladnega 

kipenja življenja, sredi cvetenja, zelenenja, petja ptic, sredi »silnega, brezskrbnega veselja«, 

sredi vsega, kar raste, preprosto, silno, ne da bi se zavedalo samega sebe. Človek pa, ki mu je 

dan razum, mora doumeti in sprejeti resnico, da je njegova naloga, kljub vsem bridkostim in 

revam, živeti, »hiteti življenju v objem«, da »konca nikoli ne bo«. Kljub  temu, da se vse v 

njej upira smrti, se zaveda, da nekje, prav blizu in ne več tako daleč, zevajo »groba črna, ribja 

usta! (Riba)« (Paternu, 1967: 29) ve, da bi se morala znebiti, otresti trudnosti. Le moči 

zmanjkuje.  

Hodim je ena boljših Lilijinih pesmi, sestavljena iz šestih petvrstičnih, zanimivo rimanih (a b 

b c a) kitic, v katerih sta zadnja dva verza nekakšen prekinjani monolog z refleksijo o smrti, 

življenju, sebi, svetu. 

Pesem so v svojih razpravah omenjali tudi vidnejši interpreti, poznavalci Lilijinega 

pesniškega sveta. »Vsa zadnja leta njenega življenja so en sam boj zoper 'pretečo prikazen', ki 

se ne da več pregnati iz zavesti. Ta čas je najbolj strnjeno podan v pesmi Hodim« je pisal 

Josip Vidmar in opozoril, da sta zadnja verza kitic nekakšen refren, »ki se menja skladno z 

vtisi in smislom«, nekakšen »zadnji refren«, ki »izzveni v stih: 'Življenju je dana oblast!' Tako 

se bije ta pesnica sama v sebi za oblast življenja« (1959: 19-20). B. Paternu meni, da jo muka 

boja med živeti in umreti »razrešuje pod ukazom globokega prepričanja: 'Življenju je dana 

oblast!'« (Paternu, 1967: 29). Denis Poniž je ob pesmi zapisal: 

 

 »Njena pesniška pot je izrazito samotna in samosvoja; nikdar se ni, tudi zato, ker je v poezijo vstopila tako 

pozno in z zrelimi pesniškimi rešitvami, ozirala na sočasne zahteve ali pesniške obrazce, ki so prevladovali (ali 

so jih predpisovali). Zato je seveda težko slediti 'razvojnemu loku' njenih pesmi, ker je ta lok pravzaprav 

krožnica: vprašanja so razporejena enakomerno, vsa so usmerjena k podobnim vprašanjem. Tudi obe projekciji - 

z lirskega subjekta v svet in obratno - se menjujeta dokaj enakomerno« (Poniž, 1985: 82) 

 

……….. 

Tudi petkitična pesem L. Šorli Kadar ciklamni dehtijo (nastala 1945, objavljena v Koledarju 

Goriške Mohorjeve družbe 1946) tematizira življenje. Je nekakšen notranji monolog o 

življenju, dialog s Prešernovim Slovesom od mladosti, z njegovo in svojo 'Vrbo', je meditacija 

o življenju, ki seveda ne boža, ampak tepe.  
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Lirski subjekt »v dalji megleni« oživi »podobo minule mladosti« v sebi. Podobo svoje 'Vrbe'. 

Večer je. Sonce zahaja. Situacija je romantična. V lirskem subjektu se (skoraj da Kettejevsko) 

porajajo »misli nemirne«. Pred okni »skrivnostno« pošumevajo kostanji, na mizi »bolno in 

opojno / ciklamni dehtijo«. Njegovi? So bili nabrani zaradi spomina na trenutek ljubezni? 

(Motiv ciklam je Šorlijeva že uporabila v pesmi V bregu tiho in boječe). Je torej pesem 

ljubezenska, je nostalgija po nekem lepem, a prezgodaj minulem času, je sad zavesti, izkušenj 

(tudi zaradi posledic strahotne in prav zanjo/zanju tako zelo usodne kataklizme), da življenju 

prav ljubezen daje smisel? Spomin briše prah z obledele podobe mladosti, potem ko je bil 

»vrtinec življenja« skorajda že »zabrisal spomine nanjo«. Sedaj »v njeni podobi ožarjeni išče 

sproščenja«. In ko se misel vrne »v pomladne gredice« mladosti, je njena »duša lahka ko v 

soncu / perot lastovice«. Pesnica aktivira še tretji simbol romantičnega domačijstva, saj je 

lastovica znanilka domačnosti, varnosti, idiličnosti. 

Lirski subjekt se torej iz žalostne zrelosti, ki jo simbolično povzame z bolnim dehtenjem 

ciklam, zateče v obledeli spomin na leta mladosti, sreče, ožarjenosti. Tam naj bi si ves 

nemiren in nemočen nabral novih moči za sedanjost, v kateri ugaša sonce (ljubezni?). 

Gre za preprosto pesniško dikcijo, za pet štirivrstičnic, v katerih so ponovno krepko rimani le 

sodi, krajši verzi, kajti lihe (kot že nekoč v Kettejevi serenadi Na trgu) podaljšuje 

vznemirjeno hrepenenje: se usipajo - misli nemirne - vstaja pred mano - zabrisal je  - povrne 

se misel - mi duša je lahka. Lihi verzi so aktivirani, sodi so bolj abstraktni, manj oprijemljivi, 

bolj skrivnostni (brez konca - skrivnostno - dehtijo - v dalji megleni - iščem sproščenja ). 

Pri Šorlijevi je torej pozitivna, svetla, žal pa ne več dosegljiva, že minula točka mladost, čas 

zdravja, sreče, sončnosti. Sedanjost pa je njeno nasprotje: je bolna. (Kot da bi se spomnila 

Jenkovih Obrazov, teh pesniških 'slik' človeka, ki postopoma postaja bolna narava.) Zato je 

živeti še težje. A sedanje življenje ne more drugega kot črpati moč v spominih na preteklost, v 

»pomladnih gredicah« življenja, v spominu nanje, zaradi katerega »je duša lahka« in lažje leti. 

Osamljena seveda tudi po tolažbo k Bogu. 

 

4. 2 Pesmi o Bogu 
 

Bog in svet(o), Bog in človek, Bog in poezija, Bog kot Ljubezen ... Druga velika tema obeh 

pesnic. Saj sta bili obe istega nazora, obe katoličanki. Le da je eni po izgubi moža Bog 

zagotavljal tolažbo, umirjenje, upanje, druga pa je bila bolj zavezana tuzemskim iskanjem 

smislov, zlasti v ustvarjalnosti, pri 'temnem bogu', ki ji je kmalu analogon za Boga, poezijo ali 
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Ljubezen. Šorlijevi je njen Bog sijal svetlobo, ji je pomagal živeti, upati, verjeti, da bosta s 

pokojnim nekoč vendarle skupaj, Novyjevi pa je Bog sijal mrak (kot bi rekla Antigona), zato 

ni tvegala upanja, da ji bo z njim svetleje, lažje, bolje. 

Za ta tematski sklop sem izbrala Hostijo Lili Novy in Molitev Ljubke Šorli.  

Vendar se je potrebno pred primerjalnim razčlenjevanjem še za hip ustaviti pri odnosu do 

krščanstva obeh pesnic, saj je pomembno idejno zaledje njunega pesnikovanja (zlasti 

Šorlijeve). L. Šorli je po moževi smrti našla tolažbo predvsem pri Bogu, manj v poeziji (ki je 

seveda polna Boga), medtem ko jo je L. Novy našla predvsem v poeziji, s katero je izražala 

svoja boleča občutja, izkušnje in spoznanja (in v kateri je Bog skorajda odsoten).  

O veri L. Novy je Jože Javoršek v svoji monografiji med drugim zapisal naslednje vrstice:  

 

»Vera Lili Novy oziroma njena religioznost je bila njena popolnoma zasebna zadeva, ki je ni nikomur odkrivala, 

kaj šele vsiljevala, a tudi prikrivala je ni pred svojo izrazito ateistično družbo bodisi pred vojsko bodisi po vojski. 

Imela je čisto samosvojo versko filozofijo, ki je izhajala iz zamenjave znane Descartesove rečenice cogito ergo 

sum v amo ergo sum. Krščansko vero je torej razumela kot samopotrjevanje človeka na osnovi ljubezni, ki jo je 

Kristu izpovedoval kot bistveni vezni člen med ljudmi in kot svojo poglavitno zapoved. Njeno drugo krščansko 

izhodišče pa je bila Kristusova izjava 'Moje kraljestvo ni od tega sveta' (Janez XVIII, 36), kar pa ne pomeni, da 

bi bilo Kristusovo kraljestvo na nekem drugem svetu, ampak da je drugačne vrste kot tista, ki jih ljudje 

ustanavljajo in jih v glavnem vzdržujejo s pomočjo sile. Njegovo kraljestvo je kraljestvo duha, ki naj bi 

spreminjalo zgodovino v bolj človeško zgodovino, se pravi v zgodovino ljubezni. Tretja krščanska ideja, ki je 

bila tretja temeljna sila njene religiozniosti, pa je bila ideja o Jezusu-človeku, ki je bil človeški revež z vsemi 

težavami in grozljivostmi, in ki ga je celo sam bog zapustil /…/ Zato vera zanjo ni bila zatočišče ali vsemogočna 

zaščita oziroma pomoč /…/ bila je čisto nekaj drugega: način etičnega življenja, kjer je bil dovoljen celo obup in 

dvom, saj je bog sam obupaval in bog sam dvomil o bogu«.  

 

Njena vera, nadaljuje Javoršek, je imela »mnogo stičnih točk s frančiškansko človečnostjo in 

radoživostjo«, nenavadno pa je tudi bilo, »da se je kljub svoji prvinski, se pravi 

neformalistični veri, udeleževala cerkvenih obredov in terjala celo od svojih otrok in vnukov, 

da so se jih udeleževali. Zanjo so bili verski obredi neke posebne vrste poganska slavja, ki so 

imela najglobljo zvezo s človekovo naravo in njeno usodo«. L.Novy je v veri »spoznala in 

našla del svoje evropske kulture, ki je bila vsekakor zvezana s hebrejsko-krščanskim 

izročilom, zlasti pa s krščanskim humanizmom« (Javoršek, 1984: 151-152, 155). 

In kako je bilo z religioznostjo Ljubke Šorli? Njen odnos do krščanstva je bil tradicionalen, 

kontemplativen. Njen Bog je ostal z njo, v njej, ohranjala je držo zveste vernice. Po tragični 

življenjski izkušnji ji je ostal najmočnejši tolažnik. Takega razbiramo tudi v njeni poeziji. O 

tovrstnih njenih pesmih zapiše M. Brecelj naslednje misli:  
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 »Pesmi z versko tematiko nasploh zajemajo precejšen del njene ustvarjalnosti; če bi jo hoteli količinsko 

označiti, gre skoraj za četrtino vseh njenih pesmi. To je znak, da je ta zvrst za Šorlijevo tipična in da jo je treba 

kot tako obravnavati /…/ Religiozna pesem Šorlijeve je v nekem oziru podobna Frančiškovi pesmi stvarstva, 

podobna v tisti najosnovnejši in končni fazi, ko Ubožec vabi stvarstvo, naj daje hvalo Stvarniku. S tako 

vsebinsko poanto je ta pesniška zvrst prešla tudi v novo, zadnje povojno obdobje. Osebna rdeča nit, ki se vleče 

skozi skoraj vso njeno produkcijo te vrste pa je tudi, da je Boga spoznala in globlje doumela skozi trpljenje, ki ji 

je prihajalo v delež ('moje srce pa se z Bogom molče pogovarja. / V bledi podobi gledala sem ga, iskala, / a le v 

trpljenju in boli jasno sem ga spoznala.')« (Brecelj, 1973: 151).  

 

O pesničini religiozni liriki je pisal tudi T. Kermauner:  

 

»Religiozna tematika je nekakšen nazorski vrh Šorlijeve, čeprav ne umetniški vrh /…/ Da bi vzdržala 

preizkušnje in muke, te so jo zadele s smrtjo ljubljenega moža, z njim je živela tri leta, je čedalje bolj od 

nacionalne, narodnoosvobodilne in zavedne usmerjenosti prehajala k verski: se zatekala k Bogu, ki ji je osmislil 

težavno življenje. Bog in Cerkev sta ji pomenila varnost, potreba po varnosti pa je v nji krepila nagnjenje do 

konvencionalnosti, ki izvira že iz njene pripadnosti kolektivu, najprej vaško-rodovnemu, nato nacionalnemu in 

nazadnje verskemu. Čeprav je njena osebna zgodba ves čas v ospredju, v veliki meri tudi pesni, da bi jo izrazila, 

da bi izrazila svojo bolečino. Sama razume to osebno trpko zgodbo skozi konvencionalno formo, le-ta jo more 

pomiriti, zavarovati, utrditi. Bolj ko je ta forma sklenjena, vezana, priznana, neproblematična, klasična, 

tradicionalna, institucionalizirana, kar pomeni, že zdavnaj ustanovljena, manj je nevarnosti, da bi pesnico njena 

osebna tragedija vrgla v osamelost in v obup« (Kermauner, 1990: 73). 

 

Med zadnjimi pa je o tovrstnih pesmih pisala tudi Marija Pirjevec in pojasnila, da je prav  

 

»religiozno občutje in dojetje sveta tisto, kar deluje v globinskem jedru njenega pesnjenja. Vanj se naposled 

stekajo in v njem najdejo pomiritev vse velike tesnobe in bolečine njene trde življenjske zgodbe in v njej najdejo 

svoj edini varen prostor, kjer se pomirijo ali vsaj za hip izginejo. V tem prostoru pa najbolj čisto zaživijo tudi vse 

njene radosti. Tako je tematika verovanja v resnico osrednja tema te poezije in vanjo se prelijejo tudi vse druge 

vsebine njenega pesnjenja od narave mimo domovine do ljubezni najbolj intimne vrste. Religiozno doživljanje 

Ljubke Šorli ni enostransko in ima več duhovnih ravnin. V svoji osnovni določenosti je seveda trdno vraščeno v 

domačo katoliško versko tradicijo, njenega duha, njenih vrednot in njenih podob. Razločno je tu opazna 

domačijska kultura verniških običajev, zgodb, svetniških oseb in znamenj /…/ Vendar bi njeno religiozno liriko 

brali površno in jo osiromašili, če bi v njej prezrli pesničino osebno noto. Ta se najbolj kaže v dveh območjih. 

Najprej v intimnem doživljanju, ki vse metafizično poosebi in pesniško uporabi. Religiozno preseganje stvarne 

resničnosti se namreč začenja v tej resničnosti sami, je v nekem smislu ozemljeno in ustvarja podobe, ki 

poženejo iz nje, preden se poženejo v nadresničnost /…/ In šele od tod se povzpne v misel k bolj abstraktni 

himnični lepoti božjega stvarstva« (Pirjevec v Pogovori srca, 2002: 49-50). 
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Obe s Šorlijevo sta ohranili krščanski svetovni nazor, vendar ga je v poeziji vsaka uporabila 

drugače, svojsko. Šorlijeva je ostala s svojim Bogom, pesmi o njem skorajda prevladujejo, 

Novyjeva pa je do svojega Boga zavzela kritično distanco in se raje odprla socialnemu 

humanizmu in poeziji, v kateri se Bog in svet(o) pojavita tu pa tam le kot manj pomembni 

reminiscenci. 

……………. 

Pesmi z religiozno vsebino je v opusu L. Novy le nekaj. Eden redkih primerov je Hostija 

(objavljena v Temnih vratih 1941), pesem o hoji od enega Boga k drugemu, 'temnemu bogu', 

pesem, ki je povsem v skladu z njenim odnosom do krščanstva in do Boga. Hostija je namreč 

upesnjeni pogovor z Bogom, je apostrofa Njega. 

Človek/lirski subjekt se v eksistencialni stiski, kot njegovi predniki iz časa psalmov, obrne k 

svojemu Bogu, ki domuje na oltarju, kot k »soncu«, ves željan njegovega blagoslova, pomoči 

in svetlobe. Nagovori svojega Boga, luč upanja. Zadnjo luč v umirajočem času. Na kolenih. 

Sam in osamljen. Ves nebogljen in majhen v svetem, evharističnem prostoru. Obupan in bolj 

kot vsega drugega potreben milosti, ki je odšla z Bogom. In jo, tako se boji, zaman kliče v 

času kataklizme in v svetu, ki ga je Bog zapustil, tako kot je njega ob smrtni uri zapustil 

njegov Bog. V obledelem, potnem, krvavečem svetu. Groza ga je smrti, saj se že odpirajo 

grobovi, saj svet drsi s tečajev, saj zgodovina znova gradi Golgoto zanj in za njegovo 

križanje. Le da se tokrat namesto tempeljskega zagrinjala razkolje zastor sveta in razkrije 

skrivnost bede in smrti. »Vsa razgaljena je naša reva«, »tresemo se v dihu Tvoje smrti«. V 

svetu se je nabralo preveč zločincev in sodnikov, farizejev in zvitih pismoukov, tudi vloge so 

se zamenjale, danes si žrtev, jutri rabelj, danes Judež, jutri Pilat, danes si, jutri te ne bo več. 

Trpeči subjekt se zaveda, da ne trpi sam, da jih je mnogo, mnogo zvestih potomcev svojih 

dedov, ki so zdaj Judež zdaj Pilat. »Teh in hlapcev njih mi vredni vnuki, / mi krvavi Tvoji vsi 

krvniki / smo hoteli Tvojo smrt prespati«. Žrtve so se spremenile v rablje. Postali smo, 

priznava v obupu, brezbrižni 'krvniki', umikali smo se v spanje, od sveta in zla v njem, si 

zakrivali oči, poizkušali umiriti vest, ostati brezbrižni. »Pa so zatulili viharji« in je napočil čas 

krvave preobrazbe, čas velike morije, hudi čas, čas krvavih sprememb. Potres. Ki je zrušil 

stari svet, usodno načel in preobrazil etična načela, kreposti, a tudi moralne norme. Toda 

(prav cankarjansko) se nenadoma tudi na robu vsega gorja posvetlijo robovi, zrastejo »sveta 

robovi v novi zarji!« Le poklekniti je bilo potrebno pred belo hostijo veliko, pred telesom 

Nazarenca, ki je s svojo smrtjo svet odrešil, pred tem belim soncem, ki svetlo vstaja iz noči, in 

moliti. »Vsaka božja stvar na prsi trka«. Iz molitve in v njej zraste spoznanje in iz njega 

retorično vprašanje: »Kje je ta, ki še svoj greh zanika?« 



21 
 

L. Novy je bila katoličanka, ki je izpovedovala vero in opravljala ustrezne obrede. Sledove 

njene religioznosti najdemo v Hostiji, tej »poetični razlagi« velikih svetovnih dogodkov, 

nekaj reminiscenc pa tudi v pesmi Zrcalo (»Si ti, sem jaz pregrehe davna žrtev? Kdo ve za 

smisel tajnih vseh načrtov?«) in v pesmi Morda (»Ne molim zate več vsak dan«). Lili je, 

poroča Josip Vidmar, večkrat v šali dejala, da je 'krščeni pogan' in tako je tudi ravnala: »Živi s 

čistimi, osebnimi nagoni in čustvi, s katerimi vera nima opraviti, čeprav bi jih hotela krotiti. 

Lili Novy je bila preizrazit pesnik teh elementarnih moči in še preiskren pesnik, da bi mogla 

vzdihe in krike svojega srca blažiti z vnesenimi religioznimi primesmi« (Vidmar, 1959: 24). 

V njeni poeziji (razen v eni pesmi, posvečeni O. Župančiču, kot nas obvešča J. Vidmar) ni 

vere v posmrtno življenje, v njih je smrt nekaj dokončnega. 

Drugačno podobo religioznega v poeziji nam daje pesem Molitev L. Šorli, pesem o poti do 

»Boga neskončnega«, tudi apostrofa, hvalnica, psalm, prošnja za usmiljenje, za milost, da bo 

»pot do spoznanja« obrodila sad. Pesem (nastala 1947, objavljena v Koledarju Goriške 

Mohorjeve družbe 1947), značilen primer Ljubkine religozne lirike, je primerljiva s Hostijo in 

je oblikovana kot štirinajstverzna gazela s spoštljivim in globoko vernim refrenom »Bog 

neskončni« (na prvi pogled je podobna tudi Odmevom L. Novy, kjer so 'odmevi' nekakšen 

večno se ponavljajoči se refren, pesem pa zato zaradi hotene vizualizacije carmen figuratum). 

Njega lirski subjekt nagovori (nekako tako kot ponižni grešnik v psalmih) in večkrat pokliče. 

V spokorniški drži, na kolenih, pred oltarjem, »pred tabernakljem«, pred prostorom, v 

katerem se hrani hostijo, Kristusovo telo. In tudi tokrat se z oltarja širi čudežna svetloba, ki 

daje upanje in moč in tolažbo. Svetloba in svečanost in zanos sijejo tudi iz cvetja, »ki je 

diamantov na poljanah si nabralo, da se v svatovski obleki klanja«. Svečani, skorajda 

emfatični poklon »neskončnemu«. Luč in narava sijeta v sveti harmoniji. Pred njima v 

globokem spoštovanju in veri tiho moli Človek. Spoštljiv do Nazarenca, ki si je izbral »dom 

samoten«, »brez razkošja in sijaja«, dom »skrivnostnih darovanj«. Osupel nad tem, da 

»slednja stvar vesoljstva priča nam o tvoji veličini, / v hvalni pesmi čudež veliki oznanja«, le 

človek, krona njegovega stvarstva, »žali te in ponižuje« in »se v svoji težki zmoti v te 

zaganja«. A ker Bog vidi v srce, se lahko nadeja odpuščanja in darov 'dejavne ljubezni'. Zato 

molitev strne v prošnjo za odpuščanje: »ne kaznuj ga v svoji jezi, / ne odreci mu za grehe 

odpuščanja«, bodi usmiljen, kajti »po usmiljenju bo tvojem dvignil se iz hudobije, / z vero v 

srcu našel pot bo do spoznanja«.  

Molitev je kontemplativna, umirjena, utišinjena poetična refleksija o razumevajočem odnosu 

med vernikom in Bogom, ki je sposoben velikega odpuščanja, dopuščanja zmot iščočemu in 

prave, čiste ljubezni. Res se zdi molitev 'neosebna', vendar za videzom utripa globoko čuteči 
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in razumevajoči človek, ki svojo eksistenco vrednoti s krščanskimi moralno-etičnimi merili. 

Seveda tako kot on ostaja tudi njegov (pesniški) izraz preprost, jasen, prav malo ali skoraj nič 

metaforiziran. Pesem disciplinirano ostaja tako estetsko kot oblikovalno v mejah 

tradicionalnega, že znanega in čustveno zadržana. V ničemer ne prebije znanega razmerja 

med seboj/vernikom in Bogom, v ničemer ni ne izvirna ne drugačna. Na tej relaciji ni nič 

(p)osebnega, enkratnega, posebej vznemirljivega (takšnega, kar bi bralca močneje čustveno, 

pa tudi religiozno aktiviralo). Smo pač, verjame lirski subjekt, vsi otroci božji, množica 

istomislečih, v isto verujočih, v nič dvomečih subjektov, ki so še malo romantično zasanjani 

in ritualizirani. Od tod »mi« v pesmi, v kateri ni jaza, ni individuuma. Mi, to s(m)o verniki, 

vsi eno, mi je ustanova, so nauki in kodeksi, ki se jih je potrebno držati, jih negovati, 

upoštevati, spoštovati in udejanjati. In se zavedati svojega mesta na piramidi, na katere vrhu je 

seveda »bog vsemogočni« (simbolna inverzija), le da je mistično prikrit očem, zakrit v 

tabernaklju, kot nekakšna magična svetloba, 'vsemogočni' vir oduščanja in pomirjenja, navišja 

entiteta, ki se ji zemeljsko klanja, jo, ubogo, minljivo in polno zmot in grehov, moli. Za 

individualizem v takšni situaciji ni mesta (zanimive analogije so v pesmih Pogovor z Bogom, 

Pred Križanim). Poezija je lahko le še nekaj ekstatičnega, le še hvalnica Odsotnemu, le 

adoracija, v kateri se slavi Boga, njegovo veličino, moč, modrost, nebeški raj in mir, ne da bi 

smele radikalneje izstopiti reve in stiske posameznikove. Tej pesmi, takim občutjem in taki 

drži so podobne tudi nekatere druge religiozne pesmi, ki jih je mnogo več kot v opusu L. 

Novy (npr. Venec spominčic možu na grob). Kristusovo življenje in trpljenje je v njih zgled, 

je 'hostija' za moč trpečemu, ki ostaja v Molitvi proseč svojega Boga, naj ga v stiskah in revah 

ne zapusti. In tu so stičišča med religioznimi pesmimi L. Novy in L. Šorli, katere Bog je njun 

Bog. Pesem Ne vem sklepajo verzi: »Božji kraj, kjer duša moli. / In križev dolge vrste 

naokoli. / Združuje naju Bog, na njih razpet«.  

V spremni besedi k izbranim pesmim je Marijan Brecelj, misleč predvsem na Molitev, 

opozoril, da L. Šorli »v povojnem času pesniške izpovedi vse bolj in vse močneje oblikuje 

krščanski svetovni nazor, še več, njena popolna predanost Bogu. To popolno zaupanje, ki si 

ga je pesnica izbojevala šele takrat resnično osebno in ne le občestveno obvezno, ko je 

sprejela ta moralni zakon z vsem bitjem in žitjem, zavestno, razumsko in ne zgolj čustveno, 

zdaj izražajo skoraj vse pesmi, v katerih gre za nakazovanje rešitev iz nadlog, ki jih prinaša 

vsakdanje človeško življenje« (Brecelj, 1973: 147). Taras Kermauner jo je razumel tako:  

 

»V pesmi Molitev, Prešernovi gazeli, je Šorlijeva povsem neosebna, čeprav čutimo, da bije za to neosebno 

formo izredno čuteča, posamezna natura, a ta ne more priti do izraza. Sama si je prepovedala svobodno 
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samooblikovanje /…/ Pesem opisuje stališča katoliške ali krščanske ideologije ali vere, a vendar ni osebno 

pretresljivo niti estetsko vznemirljivo. Molitev je pesem institucije. Pesnica upesnjuje splošne misli; kot da ne 

more najti med sabo in Bogom tistega neposrednega, a posebnega razmerja, ki daje na estetskem planu izvirnost 

in na komunikacisjkem sporočilo, da je vsako razmerje med Bogom in človekom drugačno. Kot da se pesnica 

trudi ravno za nasproten cilj: dokazati, da je vsako razmerje enako, da odstopa le v nebistvenem, da smo vsi isto, 

božji otroci, verniki, kolektiv /…/ V Molitvi je 'mi' povsem drug. Tam smo verniki kot ustanova, ki je kultivirano 

institucionalizirana, preprežena z nauki in ravnanji, kodeksi in ritualom, etiketo in formo; narod se je 

preoblikoval v Cerkev. Bog je vrh te institucije, središče hrama, najvišje bitje, ko se mu vse človeško in naturno 

klanja, ga moli; ki priča predvsem svojo veličino, ob kateri je človek znak zmot, nemoči, greha« (Kermauner, 

1990: 74-76). 

 

4. 3 Pesmi o poeziji 
 

Tako Ljubki Šorli kot Lili Novy je pesnjenje postajalo skoraj edina možnost izpovedovanja 

lastnih muk in stisk, (pre)grenkih življenjskih izkušenj, pogledov, vrednot, skorajda edina 

možnost umirjenja 'gorečega telesa', iskanja dialoga s seboj, svetom in Bogom, ki se je 

predvsem pod peresom L. Novy spreminjal v 'temnega boga'. Zato je razumljivo, da je 

naslednja postaja (cilj) na poti človeškega in poetičnega zorenja prav poezija o poeziji. 

Neusahljivi studenec lepote iz katerega sta obe pili za moč preživetja. Zlasti L. Novy, katere 

pesmi so, kot je zapisal kritik, sadovi »srečanja s 'temnim bogom', demonom poezije« 

(Vidmar, 1959: 6). 

O tem najlepše govori kar Lilijina pesem Temni bog (objavljena 1956 v Sodobnosti),  pesem 

o Bogu poezije, navdiha in posebne lepote.  

Poezija postane za L. Novy azil, ki pomirja srce, dušo in ranjeno telo. Je varna točka, v katero 

se lahko kadarkoli zateče in v kateri se razcveti njena kreativnost. Je kot »bolestna sla«,  ki »iz 

srca do ust kipi«. Iz ljubezni, iz srca raste pesničin navdih in se uteleša v besede, ki (pri)vrejo 

skozi usta. Razpne jo med »grozo« in »srečo«, kot na križ. Povsem jo osvoji in prepoji. 

Prihod tega »temnega boga«, to rojstvo navdiha, je upesnjeno erotično. Najprej kot dotik (»mi 

spet položil je roko na prsi«). Potem zasliši ukaz »zapoj« in že »tišina vsa zveni«. Prebujanje 

verzov v njej je kot razšumevanje narave, gozdnih vej v »bujnem vetru«. »Bodi moja« ji veli 

njen bog, ki kot »velik ptič« zaprhuta s svojimi temnimi krili sredi noči nad njo, da se potem 

zjutraj razprejo njeni »mehki čuti« in se vanje zlijejo »čarobne kaplje svojega napoja« (kar 

spominja na četrto Gradnikovo Pismo). In tako bo noč za nočjo, dan za dnem. Poezija se bo 

rojevala iz muk srca, do »skrivnega razkroja«, do smrti, s katero se poleg ljubezni (po)veže 

tudi poezija kot njena zmagovalka, njen 'spomenik, trši od brona'. Navdih jo dvigne nad 
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pokrajino, nad reko in ravnino, nad gore in prepade in v njegovem »tesnem objemu« spozna, 

da ji je »življenje in začetek«, da ji je »zaključni krog, ki v njem prepleta srečo z bolečino«, 

da objem z njim pomiri življenjske antinomije in jih »veže v spev«, jih harmonizira. Ko pa se 

navdih, njen bog, poslovi, ko jo zapusti in prepusti osami, se zopet pogrezne v »molk« in v 

»praznino«. In tako bo. Do smrti. Ne bo je zapustil, kot jo je »Bog žarne luči« po »igri, sladki 

in krvavi«. Ne, njen »temni bog« bo ostal z njo, v njej, vse do konca »življenja«, ko bosta 

nastopila molk in mraz in bo odšla med »temne sence«, za klicem »temnega ptiča«. 

V pesmi se torej strneta poetična in ljubezenska, erotična tema: navdih prihaja k njej ponoči, 

kot moški, in lirski subjekt ga sprejema kot ženska, kot telo; pesnjenje se spreminja v erotični 

akt, postaja senzualno, karnalno, prerašča v pravo poetično ljubljenje, ki v njej in med njima 

prebuja diapazon različnih in močno kontrastnih čustev: najprej tesnobo, potem slast, pa srečo 

in grozo, pospeši srčni utrip, ki ga zavira in zakriva zunanja onemelost, tiha predanost, odkrita 

odprtost. Lirski subjekt si »temni bog« prisvaja počasi, po moško, in (povsem gradnikovsko) 

obljublja, da bo z njim, z njo do »skrivnega razkroja«, do ure smrti. Sledijo omama, ekstatičen 

dvig nad stvarnost, vznesenost, lebdenje v tesnem objemu, čutenje polnosti in popolnosti 

bivanja, ki pa se, potem ko ostane sama, razblini in razdrobi v nekakšne 'bliskavice'.  

Srečanje s »temnim bogom« poezije se dogodi kot ritual, v vzviharjeni noči, pod 

'bliskavicami' strasti (snovni navdihi). Tesno objeta se na krilih poezije dvigne z njim nad 

bridko stvarnost in spoznava, da je pesnjenje njena življenjska usoda, da je začetek in konec 

vsega lepega, trajnega in vrednega v njenem življenju, ki jo sicer iz dneva v dan bolj udarja. 

Ne ljubezen ne bog ne nič drugega, faustovsko ugotavlja, je bolj ne bo izpolnilo, pomirilo, le 

poeziji bo, četudi bo potrebno za njo krvaveti, uspelo prav to. 

Že v biografskih podatkih sem poudarila, da ji je bilo pesnjenje najlepši del življenja, da ji je 

bilo sredstvo samopotrjevanja, samouresničevanja, samodopolnjevanja, premagovanja stisk in 

rev, da je z njim (hote) nadaljevala usodo svojih pesniških predhodnikov in vzornikov (F. 

Prešerna, S. Gregorčiča, S. Jenka, A. Gradnika, O. Župančiča). Še več, prav upesnjevanje 

doživetega je postalo ena od osrednjih tem. Nudilo ji je tolažbo, jo pomirjalo, osrečevalo. 

Porajalo se je podnevi in ponoči, v sanjah, v temnih urah. Kot »bliskavice«. Kot »blažena 

omama«, kot blagoslov, ki ji je kot »dar poslan«. S poezijo je (podobno kot Šorlijeva) 

nadomestila ljubezen, tistega, ki ga je izgubila: »Ljubila sem te, res sem te ljubila, / a nisi sred 

srca mi nudil mesta, / zato je temni bog razširil krila in me zagrnil. Zdaj sem njemu zvesta«, 

zdaj kot »praogenj neti žive melodije, / za njim, za njim me vodi cesta« (Ljubila sem te). 

Eros se prelije v poetični thanatos. Ljubljenega človeka nadomesti temni »bog živih melodij«. 

Njemu bo ostala zvesta, njemu silnemu, vseprešinjajočemu, veličastnemu, njemu, ki bo njen 



25 
 

novi Bog, tisti Bog, ki prinaša večnost, ki daje drugačno zadoščenje, ki jo sliši, in ki njenim 

srčnim utripom odgovarja s temnim srcem. Poezija pridobiva globlji smisel. Z njo 

(prešernovsko) zaobjame vse, kar je, kar je bilo in kar še bo. Zato se vsa odpre in podredi 

svojemu demonu, »velikemu ptiču«, ki prišumi nad njo z velikimi perutmi in prebudi sladke 

harmonije, razmehča čute, nalije vanje čarobnih kapelj svojega napoja ter z njimi napoji 

korenine poetičnega ustvarjanja novega, lepšega, svetlejšega, znosnega sveta. Njegova bo 

»bolj kot svoja« in bo takšna »do skrivnega razkroja«. Samo njegova in le zanj. Bog ljubezni 

je izgubil oblast, zamenjala je gospodarja, odprla srce drugemu, nočnemu obiskovalcu, ki 

prihaja iz noči, da bi iz nje izvabil čudovito svetlobo, »bolestno slo«, »kipenje srca«. 

Pesem Temni bog je ena izmed tistih izpovedi, eno izmed tistih močnih in pretresljivih 

poetskih pričevanj v naši literaturi, ki je primerljiva s Prešernovim Pevcem, Jenkovim 

Uvodom, Župančičevim Viharjem in seveda tudi z nekaterimi pesmimi Ljubke Šorli, ki kot 

Lili, počasi sprejema poezijo kot rešitev, kot azil, kot tolažbo, kot zadnjo »bilčico upa« (kot bi 

rekel T. Pavček). Obe prav s pesmimi najbolj razgalita svojo dušo, razkrijeta notranji nemir, 

razočaranja, sanje. Obe se zavestno in vdano prepustita navdihu, se z njim objameta, se mu 

prepustita, povsem očarani od lepote, ki iz njiju lije na bele liste. »On vabi klice ptic iz 

skrivnih gnezd, in z nočnega neba zvenenje zvezd«, on »vse veže v spev«. Ustvarja 

(svetlo)novo življenje, življenje z lepoto za lepoto, novo luč.  

Pesnjenje daje in postaja novi smisel. Postaja nekaj eksistencialno usodnega, nekaj bivanjsko 

esencialnega. Postaja sredstvo za premagovanje minljivosti, trudnosti, žalosti, obupa in 

brezupa. Daje moč za vzgon, za pot navzgor in naprej (kot bi rekel Nietzsche). Daje novo 

moč. Poezija pomaga (pre)živeti, pomaga premagati smrt, končnost. Nič je ne bi moglo bolj 

prizadeti kot misel, da bi ostala brez svojega »temnega boga«, da ne bi mogla več pesniti, da 

bi morala pristati na končnost. Pred tem strašnim občutkom so vse bolečine in težave življenja 

ničeve, vse manj boli. Srečevanje z novim Bogom, jo osrečuje, polni: »Neskončno trudna od 

iskanja, / od bojev, si miru želim, / miru, ki pesem vanj pozvanja, / da v njo zamaknjena 

zaspim« (Prešlo je vse). 

Brez poezije je hudo. »Tako sem trudna, da ne morem peti, / in to me tare vse noči in dni. / Ne 

morem tajno zase zaživeti, / vzpeti tja, kjer vse drhti, šumi …/ Zavidam vetru, ki samotno 

poje, / in hrepenim, da pela bi za njim, / da kakor listi bi besede moje / o tem šumele, da 

živim, živim« (Grm). Poezija daje življenje. Sili živeti. Spodbuja. »Prikrito« raste njeno 

»hrepenenje« po njem, ki bo prišel in ji pomagal »tajno zaživeti«, se vzpeti tja, kjer vse drhti, 

šumi. 
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L. Novy se je le počasi preusmerila v slovensko verzifikacijo. Ni je bilo veliko, komaj za 

zbirko, dve, a bila je prepričljiva, silovita, odmevna. In dramatična. Pristna, življenjsko 

pretresljiva. Iztrgana iz srca. Tako kot poezija L. Šorli. Z njo sta obe lažje preživeli življenje, 

njegove muke in težave. Bila je vzneseni sad čudovitega procesa poduhovljenja, estetizacije 

stvarnega, preživetega, ki se je v njej, v njiju transformirala v poetično govorico, namenjeno 

podobno čutečim srcem. Bila je to pot od Erosa k Apolonu, od srca k duhu, bila je to pot 

velikega doživetja, velike izkušnje v bridkem svetu. In bila je zadnja postaja pred smrtjo. Pred 

neizbežnim. Pred koncem in hkrati začetkom tistega onkraj. Tja je ponesla nesrečnost, 

razočaranost, grenka spoznanja. Kajti že zelo kmalu ni bilo več »presrečnih juter«. Ostalo je 

le vse temno in zato je potemnel tudi bog. Ostale so le »neme sence«, le klic z daljave, in 

ostali so »spevi«, mokrocvetoče rožce poezije, neme, a kričeče priče neke tragične usode. Ki 

ji je bilo v olajšanje, da se je lahko odtisnila v črke za večnost. Pesem Ni več je takole 

sklenila: »A včasih zimska noč nebo odstira, / krog lune sveti mavričen obroč, / med 

zvezdami pa kroži spev vsemira / in prostor se odpira ves sijoč; / tedaj odpade od srca težava/ 

in duh se dvigne srečen in goreč, / med zlato luč, med jasne speve plava, / bremena, ki ga trlo 

je, ni več«. Pred smrtjo jo torej rešuje le »jasni spev« poezije. 

J. Vidmar v spremnem eseju k Obokom 'temnega boga' pojasni »z demonom poezije« (1959: 

6). Tema poezije »vstopi v njeno pesem kasno«, poroča J. Vidmar, »in vendar doživi v nji 

posebno usodo. Kakor starost odvzema človeku vrsto življenjskih užitkov in radosti, ga hkrati 

vodi h globljim in pomembnejšim vsebinam«. Pesnjenje postane ena od njenih poglavitnih 

tem. »Spočetka predstavlja samo 'tolažbo', včasih ga občuti kot 'mir' kot 'srečo', kot 'blago 

sanjo ob mili uri', včasih ji je 'blažena omama', včasih vnovič 'skrivnostni mir', ki 'iznenada iz 

prozorne dalje ji je v dar poslan« (1959: 12). To je njen »temni bog«, »bog živih melodij«. 

Zvesta mu bo. O njem, nadaljuje J. Vidmar, spregovori »z nenadno vednostjo o njegovi silni 

naravi in o njegovi čudežni veličini. To stori v pesmi 'Temni bog', ki na bujen in slikovit način 

opisuje srečanje z novim božanstvom njenega življenja. Vednost, ki se izrazi v tej pesmi, je 

resnično nenadna pri nji, ki tako rekoč ni nikoli govorila o tem predmetu, tako ji je bila pesem 

prirodna in sama po sebi umevna. Zdaj spozna smisel poezije …«; in, kot priča druga kitica, 

»zagleda v novi luči« svoje življenje. »Bog preteklosti, eros, je tedaj izgubil oblast«, razlaga 

Vidmar in nadaljuje: »Sedanjost je že vsa podrejena novemu gospodarju te duše, njegova moč 

je neznanska po svoji naravi, zagonetna in silna /…/ Mislim, da je to eno izmed najbolj 

pretresljivih poetskih pričevanj v naši literaturi, ki se vrste od Prešernovega 'Pevca' preko 

Jenkovega 'Uvoda', preko Župančičeve 'bolečine slasti' in njegovih stvarniških 'viharjev' do te 

burne temne in fantastične izpovedi. Zdaj ima pesnica tudi že spoznanje o tem vladarju svoje 
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duše, četudi dolgo, dolgo ni vedela zanj«. Poslej, ugotavlja J. Vidmar, »ji je pesem življenje in 

kakor ji je bila nekoč merilo za ceno in celo za vrednost življenja ljubezen, ji je to zdaj pesem. 

Hoče se izpeti do kraja, da jo bo osupla smrt res našla mrtvo. In nič je več ne vznemirja in 

muči tako globoko, kakor pomisel, da bi ne mogla, da ne more več peti. Pred tem strašnim 

občutkom so vse bolečine in težave življenja ničeve, kolikor niso prav one krive pesniške 

onemoglosti. Kajti dar pesništva, ki ga je prej sprejemala kot samo po sebi umevnega, ji je 

zdaj zadnja sreča, zadnja uteha« (1959: 13-14,15).  

Pesem so razlagali tudi drugi. Boris Paternu je trdil, da je »moč svojih življenjskih utripov 

nekoč preverjala ob ljubezni, zdaj jih preverja ob lastnem pesnjenju. Tvorni navdih ji je 

znamenje, da živi. To je zdaj njen 'temni bog, njen 'tajnosten ukaz', njen 'praogenj živih 

melodij', ki vsaj za hip spet 'veže vse v spev'. In ko premine, si jo spet 'podvrže molk' in pahne 

v praznino pred strašne 'smrtne duri'. Taka bitka med 'živeti' in 'umreti' je vse do zadnjih 

pesmi njena glavna muka« (1967: 28-29). Jože Javoršek se je vprašal, kdo da je njen 'temni 

bog', in si takole odgovoril:  

»Osnovna gonilna sila ljubezni je ustvarjalnost, pa najsi se kaže v obliki zapeljevanja ali dopolnjevanja ali pa 

hrepenenja. In ker se ji ljubezen ni uresničevala, kakor ljubezensko življenje navadno terja, se je sprevrgla v 

pojem temnega boga, a temni bog, ki je sicer poln erotične in ustvarjalne sile, vendar ni bog ljubezni. Njen temni 

bog je bil omamen in vsemogočen, njen temni bog ni bil navadni bog, ampak bog, ki ga ni mogoče niti 

imenovati, ker bi bil lahko z imenom, če bi ga spregovorili, samo oskrunjen. Bil je pač temni bog. In pesem 

Temni bog je prav gotovo ena najbolj zgoščenih in nenavadnih pesmi slovenske poezije. V njej se gibljejo 

prvinske človeške sile in v njej izgoreva nekakšen žrtveni dar, ki se hkrati opojmo spreminja v predmet najvišje, 

božanske 'manipulacije', Ta manipulacija pa bo trajala do 'skrivnostnega razkroja'« (1984: 167).  

 

Tudi Denis Poniž je pisal o tej čudoviti pesmi in ob tem opozoril na ambivalentnost v Lilijini 

liriki, ki da »prežarja njene verze o ljubezni in razočaranju, iskanju in samoti, temnih vratih 

človeške duše in svetlih zvezdah človekove nikdar dosežene, pa vedno strasbno iščoče 'duše'« 

(1985: 67). Kajti, »njena poezija namreč na izviren način odpira in korespondira s temeljnimi 

vprašanji, ki jih s svojo eksistenco in esenco odkriva sodobna poezija. To pa so predvsem 

razsežnosti spoznanja o breztemeljnosti subjektnosti subjekta, ki mora sam, v praznem 

prostoru 'človeške zgodovine', iskati svoj izgubljeni smisel« (Poniž ,1985: 73). 

Svojega 'boga' je na svoj način našla tudi L. Šorli, o čemer priča njena Moja pesem (nastala 

1969, ohranjena v rokopisu). »O osrednji vlogi 'človekovega svetišča - srca' je spregovorila 

tudi sama v eni redkih programskih pesmi na poetološko temo«, je ob tej pesmi zapisala M. 

Pirjevec (v Pogovori srca, 2002: 46).  
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Po tragični smrti ljubezenskega partnerja ostane lirski subjekt sam in osamljen. Toda v bridki 

samoti, iz nje in zaradi nje, privrejo iz srca drobne pesmice, bolj krhke kot Lilijine, tudi 

preprostejše, vendar z isto ali vsaj podobno nalogo: pomiriti srce, rešiti srčne sanje in 

hrepenenja pred pozabo in minljivostjo, si postaviti 'spomenik trši od brona', se potrditi, se 

utrditi, pomiriti. Bolečina, kot že tolikokrat, poraja pesem. 

»Moja pesem«, skromno priznava lirski subjekt (in L. Šorli), ni nič »novega«, je obrnjena v 

preteklost, v tradicijo, k starejšim poetom, ki so vsi po vrsti v verze kristalizirali svoja žal 

prepogosto bridka življenjska spoznanja. Tako bo tudi v drugih pesmih. Tako bo tudi z 

njenimi verzi (»strunami«). Nič ne bodo »drzni«, bodo pa, pač v skladu z razumevanjem 

pesniškega poslanstva in s krščanskim svetovnim nazorom, hvaležni Bogu in zapeti tudi v 

čast in slavo njegovemu »stvarstvu« in »vsem njegovim odtenkom«. Navdih za Mojo pesem 

in v njej prihaja k lirskemu subjektu od Boga, od Njega, ki je in bo poleg poezije njena druga 

tolažba. (Kljub temu pa za L. Šorli Bog ni neka poetična entiteta, nekaj ostenzivnega, 

vidnega, pač pa ostaja nekaj mističnega, transcendentalnega, vzvišenega, le slutenega.). Verzi 

ne bodo zmogli, se opravičuje, iti »v globine«, kot pri njenih velikih vzornikih, ne bodo »silili 

v visočine«, ostali bodo zemeljski, bolj ljudski, elementarni, preprosti, in trdno zasidrani v 

bolečinah, ki jih ji je na pot nasulo v obilni meri trpko življenje. Tako kot Lilijina bo tudi 

njena pesem razpeta med »srečo in gorje«, bo tudi ona poetično »iskala« točko samopotrditve, 

preživetja in kreativne radosti, bo tudi njo pot vodila »v človekovo svetišče, / ki mu pravimo 

srce«. 

Moja pesem je tako/zato reprezentant poetološke tematike v pesniškem opusu L. Šorli. Je v 

nekem smislu samodefinicijska pesem: z njo spoznava in v njej razkriva svoj smisel, svoj cilj, 

svojo osrednjo nalogo - rešiti pred pozabo življenjske drobce, ki bi lahko še koga nagovorili, 

še komu potolažili srce, še komu pričali o bridki bolečini, ki jo povzroči izguba ljubljenega 

Človeka. Njena ljubezen bo lahko le poezija, bo ustvarjanje, bo upesnjeni on, njen izgubljeni 

življenjski sopotnik in oče njunih otrok, in bo uspesnjeni On, njen Bog, njen tolažnik, 

navdihovalec. Nič ne bo v njenih verzih nedoživetega, nepreverljivega, fiktivnega, v vsem bo 

(gregorčičevsko) 'srčna kri', bodo čustva in razpoloženja, prebujena v trenutkih silne 

razbolelosti in položena v izbrano in vsakič drugače čustveno pobarvano pokrajino. Tudi L. 

Šorli torej sprejema »samotno liriko«, katere mojster je bil W. Goethe (pa za njim tudi že S. 

Jenko), in v kateri lirski subjekt misli in čuti sredi vzviharjene narave svoj bridki bivanjski 

položaj,  ki mu pokrajina odgovarja kot nekakšen paralelizem. Govorica verzov bo preprosta, 

srce bo nagovorilo srce, nezapleteno, pristno, pa kljub vsemu večno aktualno. Verzi bodo 

harmonična, poduhovljena podoba sveta.  
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Gonilna sila 'moje pesmi', nekakšen notranji imperativ, je srce (Lili bi rekla 'goreče srce'). 

Moja pesem je izpoved poetične želje, volje, pa tudi sanj, je pesniški credo, opozorilo na 

poetične pokrajine v sebi in razkritje želje po njihovem od/razrazkrivanju, je izjava, da bo 

bralcem z vso srčno iskrenostjo pripovedovala bridko življenjsko izkušnjo, s čimer bi rada 

srčila srca s srcem svojega srca, kolikor mogoče iskreno, kajti »pesem moja eno išče: pot v 

človekovo Svetišče, / ki mu pravimo srce«. Pesnila bo pesmi svojevrstnega intimizma in 

romantizma, pesmi, v katerih bo osebno preraščalo v nadosebno, trenutno v večno.  

Poezija postaja tudi zanjo (kot za L. Novy) temelj sveta in doživljanja, poetično izhodišče pa 

lirsko razpoloženje, upesnjevanje čustvenih reakcij na izzive predmetne realnosti. Življenje in 

narava jo bosta pesniško močneje aktivirala. Za doživetjem utripa racionalna volja razumeti, 

osmisliti, urediti. Nekje zadaj poteka miselno reagiranje, ki kot bleda zavesa blaži premočno 

čustvenost, jo umirja in ureja, da je njena svetloba temnejša (temni bog, svetloba noči, zvezd). 

Značilna je boleča, trpna drža, sestavljena iz različnih odzivov na izzive realnosti. Pogosto se 

zateka v meditacijo, ki je vselej nazorsko utemeljevanja, in se v njej razglablja o bivanjskih 

stiskah, ogroženosti, minljivosti. Takšne poetične refleksivne digresije odpirajo novo 

tematsko območje — doživljajskosti in refleksivnosti, upesnjuje pa mladost, grenke izkušnje 

iz časa dozorevanja in iz časa po ljubezenski tragediji. Pesmi pogosto prežame ali 

navdušenost nad idiličnostjo in svetlobo narave ali strah pred krutostjo in temačnostjo 

stvarnosti ali pa kar oboje v značilnih kontrastih (kot npr.v Moji pesmi).  

Sad takih pesniških hotenj je bilo pet pesniških zbirk. In Moja pesem je uvedla njene izbrane 

pesmi. »V izbrane pesmi vstopamo skozi samodefinicijski moto Moja pesem, ki jasneje kot 

argument literarnega zgodovinarja opredeljuje avtoričin literarni namen«, je zapisala Irena 

Novak Popov (2003: 246). France Bernik je o tej pesmi zapisal, da v njej  

 

»pesnica nepretenciozno vrednoti lastno pesniško delo in hkrati izjavlja, da je njena čustvena lirika namenjena 

čisto določenim bralcem oz čustveni recepciji bralcev: 'Pesem moja eno išče: pot v človekovo Svetišče, / ki mu 

pravimo /srce …' Ta izjava pojasnjuje izpovedno vsebino /…/ Izhodišče v ustvarjalnem postopku pesnice, 

nastavek, iz katerega se navadno razvije njena pesem, je opisnost, vendar opisnost take vrste, ki izraža lirsko 

razpoloženje oz.- čustveno ubranost ob predmetni realnosti« (1987: 78). 

 

Ob koncu skopega vpogleda v poetološko tematiko L. Šorli, bi morali vsaj omeniti opazno 

didaktično komponento v mnogih njenih pesmih (kar nas zopet spomni na njenega vzornika 

S. Gregorčiča). Mnogi njeni verzi hočejo biti vzgojni, poučni, želijo prepričati, da si, kar si, in 

da je lepo in prav, če postajaš boljši in boljši, trdnejši, močnejši, kot koža, ki jo trpljenje 
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ščasoma toliko ustroji, da ji nič več ne more do živega. Tudi njeni verzi želijo širiti 

pomembna etična načela, vrednote, kreposti in moralne norme. Z živo besedo bi rada 

prepričljivo nagovarjala živa srca (reminiscence na Prešernovo Slovo od mladosti in Gloso). 

In živa bo zato, ker se bodo v njej v posebno harmonijo družila nasprotja med srečnostjo in 

nesrečnostjo, med radostjo in bolečino, med upi in dvomi, med zvoki in tišino, med 

sovraštvom in — ljubeznijo.  

 

4. 4 Pesmi o ljubezni 
 

Lili Novy je razpeta med njim, brez katerega je ostala, in njo, poezijo, njenim 'temnim 

bogom', v kateri oživlja spomin nanj: »Nekaj se mi v srcu giblje, / mračno, divje in močno« 

(Javoršek, 1984: 8) Podobno se dogaja Ljubki Šorli,  ki svoje spomine na skupno, a prehitro 

minulo srečo zgošča v drobne pesmice o lepi ljubezni, ki pa je ni več.  

O Lilijini erotični liriki so seveda pisali vsi njeni raziskovalci in razlagalci. Med prvimi je v 

spremni besedi k Lilijinim Obokom Josip Vidmar zatrdil, da je »med velike stvari v življenju 

te pesnice v prvi vrsti šteti ljubezen«, pri kateri da »zavzema nedvomno središčno mesto, in to 

na poseben, ženski način. Predvsem ji je vdana brezpogojno in do osnov svoje narave kot 

svojemu poglavitnemu poklicu. Njena vdanost ima celo značaj junaštva«. In nadaljeval: 

»Zmeraj in povsod se v ljubavnem čustvu te pesnice družijo dramatični ekstremi blaženosti in 

krvavih ran, najvišjih vzponov življenja in smrti, opojne omame in slutenj obupa. Jezik tega 

čustva ji je 'stok, prasile govorica', njegov element je ogenj. Ljubezen je zanjo kratko malo 

življenje, skrivnost naše biti in hkrati vsa njena protislovnost. Spet opozorilo na razsežnosti te 

duše, v kateri živi vse to zgneteno v en sam plamen srca« (1959: 8, 9). Ter sklenil: »Nič 

nadišavljene sentimentalnosti ni v njeni ljubavni pesmi, vse v nji je resnično, skoraj bi bilo 

treba reči krvavo resnično, in nepotvorjeno žensko, iz globin ženskega bitja iztrgano ter 

priznano. In vendar nikakor ni zgolj telesno ali kakor koli grobo ali zgolj eterično osladno ali 

samo igrivo, skratka površno in v bistvu banalno /…/ To je velika in prava ženska erotika /…/ 

globlje zakoreninjena v bitju in toliko bolj nagonsko subtilna in močna« (Vidmar, 1959: 9 - 

11). Tudi Boris Paternu je trdil, da so njene ljubezenske pesmi iz prve zbirke polne 

»prepričljive erotične resničnosti. Toda ta ljubezen ni nikoli taka, da bi bila lahko zadovoljena 

sama v sebi, še več, da bi bil njen namen sploh izčrpan v ljubezenskem doživetju samem. 

Erotika je kljub vsej svoji realni podlagi dozoreli pesnici predvsem spodbuda k nečemu zanjo 

mnogo bolj bistvenemu. Je pobuda, ki sproži in sprosti njene življenjske moči k višjemu, 
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popolnejšemu in obsežnejšemu osebnemu bivanju« (1967: 28). Seveda je Lilijin odnos do 

ljubezni in erosa razčlenil v svoji monografiji tudi Jože Javoršek. Zapisal je, da je bila njena 

»erotika že od nekdaj izjemno kulitvirana« in »samo prehod iz čutnega sveta v svet idej in v 

sodelovanje z vsem, kar ima navdih božanstva v najbolj širokem pomenu te besede«, kar da je 

bilo zanjo »isto kot plemenitost, razumevanje, žlahtna človečnost, dobrota, posredništvo med 

nižjimi in višjimi stanji človeške eksistence«, kar vse jo je vodilo k lepoti. »V tistem 

trenutku,« je nadaljeval, »ko se čustvo ljubezni popolnoma združi z dojemanjem lepote, 

postane ljubezen samo zunanja oblika vrednote, ki jo ljubimo. Ali boljše povedano: ljubezen 

postane moralna vrednost, s katero lahko zamenjamo ljubljeno bitje. Eros je ljubezen do tega, 

kar je dobro in lepo«. In ker Lili »nikakor ni bila filozofski duh«, tudi »eros zanjo ni bil 

filozofsko vprašanje, ampak zmeraj nekaj stvarnega in oprijemljivega. Zmeraj je šlo za ljudi 

iz krvi in mesa in za igro med njimi, a to igro je režirala njena izjemna notranja disciplina, 

zvezana z najglobljo mislijo. Zato je v glavnem vse svoje ljubezni doživljala kot posebne 

vrste ritual, kot ritualno veleigro, sestavljeno iz drobnarij in skorajda mučnih besed, pa tudi iz 

mogočnih čustev, odpovedi in junaštva«. Ljubezen pa se je, je še zapisal, »spojila z njeno 

bitko za življenje« (Javoršek, 1984: 166-167). Ob razlagi tovrstnih pesmi je Denis Poniž 

opozoril, da je sicer »erotična plast njene lirike /…/ res silovita, samosvoja, presenetljiva v 

postavitvah in obratih, v skritih željah in javni izreki«, da pa je »vendar največji del lirike Lili 

Novy moč strniti pod oznaki meditativna in refleksivna lirika,« saj so »osrednja vprašanja 

njene lirike človečnost, minljivost in večnost, kakor jih lahko dojame človeška duša, trpljenje 

in hrepenenje, v poeziji, ki je hkrati beg in pristan,« tako da so »vse njene pesmi 'skrita 

krvaveča rana'. Njena poezija govori iz sebe in za sebe« (Poniž, 1985: 71).  

Tudi v pesniškem opusu Ljubke Šorli se erotična tematika povezuje z refleksijo in meditacijo, 

ki sta seveda dominantni, izraža pa se pesniško preprosteje. O njej je Marijan Brecelj zapisal 

naslednje vrstice:  

 

»Osrednje mesto v poeziji Ljubke Šorli zavzema slejkoprej ljubezen do moža /…/ Predvojne pesmi komaj da 

naznačujejo to rahlo čustveno razmerje. Pesnica pravzaprav prave, tudi na zunaj izpovedane ljubezenske pesmi 

ne pozna. Njeno ljubezensko čustvo je našlo drugačna, stranska izhodišča. Tako ga lahko zaslutimo v pesmih, ki 

jih poje o dekletu, kasneje v nekaterih pesmih iz zaporov, kjer ga spet postavlja v usta zaprtih deklet. Povojne 

pesmi, nekatere zvezane z datumi obletnic, pa začnejo odkrivati to čustvo bolj na široko in bolj odprto. Šele tu si 

je mogoče ustvariti pravo veličino in lepoto te ljubezni dveh duš, ki nista bili le druga druge vredni po tisti 

osnovni lepoti vsakega človeškega bitja, temveč še posebej, ker ju je združeval na višji ravni status umetništva; 

moževo skladateljsko, glasbeno in pevovodsko delo ter ženino pesnjenje« (Brecelj, 1973: 148). 
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Iz opusa obeh pesnic sem izbrala po tri različne ljubezenske pesmi.  

Uvodna intonacija v trokitično pesem Ljubila sem te L. Novy (objavljena v Sodobnosti 1954) 

je priznanje iskrene, prave ljubezni (simbolni preteklik hkrati že napove njeno izgubo). Res 

sem te ljubila, priznava lirski subjekt, res, a le do tistega nesrečnega trenutka, do tistega 

pregrenkega spoznanja, do grenke odločitve in ločitve, od tedaj pa mi ni bilo dano več te še 

ljubiti! Uvodna verza se spremenita v žalostni refren, v katerem drugi verz stopnjuje prvega: 

ni bilo usojeno, da bi te še ljubila, da bi se še ljubila! Da bi se srci ohranili! Zato je srce 

okamenelo: ko se še srečava, se »v meni nič ne gane«. Nič več ne bom trpela! Ljubila sem te, 

prav zares, a le do spoznanja, da v tvojem srcu v resnici zame ni bilo mesta! Da nisi bil 

iskren! Zato zdaj tudi v mojem srcu ni več mesta zate! Izbris!? Neke vrste, da. Vsekakor pa 

(tragični) preobrat v ljubezenski drami! Lirski subjekt je ranjen, prizadet, razočaran. Prva in 

zadnja verza prve in tretje kitice sta namenjena ljubezni, očaranju in razočaranju! Vmesna je 

razkritje trpljenja. V vseh treh (nekakšnem triptihu usode) je upesnjena njuna zgodba, močno 

boleča, disonantna, kontrastna zgodbi, ki jo istočasno, kot nekakšen kontrapunkt usodni 

ljubezenski zgodbi (obnavljanje Jenkovih Obrazov?), pripoveduje narava in jo beremo v 

srednjih štirih osrednjih verzih vsake kitice: v naravi pa je vse harmonično, barvito, lepo, 

zvočno, ekstatično, erotično, saj se ji veter (ta romantično usodni znanilec sprememb) 

približuje kot ljubimec, da bi jo »nevidni drug« objel, da bi jo »vzel s seboj, naprej, naprej«, 

on, ki je,  kot bi rekel B. Vodušek, 'vseprešinjujoči', vsemogočni, pravi Pan. Nebo je kot sinja 

svila, polna srebrnih niti, list se sklanja k listu, se ob njem zlati, kri brizga iz zemlje v zadnjih 

cvetih, da so »čudoviti, ognjeviti«. Ekstaza barv, čutov, čutnosti! Tako v prvih dveh kiticah! 

V zadnji pa se mesto narave (na)polni s poetičnostjo, s prasilami … Razočarana v ljubezni, se 

odpre bogu, ki prihaja z vetrom, odet v »dim in sij«, širi krila in neti »praogenj živih melodij«. 

On bo njen novi, z njim se bo združila, iz njune zveze pa se bodo rojevale - pesmi. Tudi o 

ljubezni. Tako se že v tej pesmi (z)družita ljubezenska in peotološka tematika.  

Veter postaja prispodoba nemira, iskanja, prasile, mogočnega ljubimca. Nemira. Narava živi, 

se bohoti, razcveta, krvavi od strasti, kipi od lepote in ekstaze. Lirski subjekt hkrati doživlja 

ljubezensko tragedijo, nemočen, sam, majhen, ranljiv. Bolna narava. Poln teme, razočaran, 

razbolen. Jeseni je bilo, ko sta se zaljubila, jesen je, ko ljubezen postaja nekaj od včeraj. 

Morda bo tolažbo prineslo ubesedovanje te bolečine, samote? Morda jo bo trpeči duši, 

'gorečemu telesu', naklonil novi 'Eros'! Ki je, to čuti z vsem svojim bitjem, zagotovo ne bo 

tako hudo razočaral, kot jo je nezvesti ljubimec. Gozd postane zatočišče, svetišče, v njem 

lahko žaluje, se (o)čisti, pomiri, odreši. Kajti ostala je brez njega in ljubezni. Ujeta v stisko in 

usodno dogajanje. Moderni človek. Disharmoničen. Sam, ranjen, z izgubljenimi iluzijami. 
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Obupan. Medtem ko narava, kontrastno, ne meneč se za bednega trpina, pleše svoj 

razposajeni, harmonični ples, brezbrižna do stiske človeka, ki sredi njenega radovanja lahko le 

nemočen toži nad svojo bivanjsko revo. Eden (človek) med mnogimi (drevesi), kot Heinejev 

'bor samoten'. Ljubezen je bila! A je ni več. To resnico neusmiljeno ponavlja porogljivi 

refren, nekakšen popevkarski kliše, v katerega je zvodenelo najvišje čustvo in se sesirilo 

upanje, da bo čas zacelil rane. Zato se odmakne, zapre srce, ne hrepeni več po njegovem 

objemu, pač pa sprejme objem drugega, vetra, boga narave, ki postaja Bog ljubezni. Ljubezen 

spreminja svojo vsebino in videz, postaja dar, ki se uteleša v črkah, govorica duše. Nič ni več 

obžalovanja, kesanja, vse je le še pristajanje na trdo stvarnost, vdaja, resignacija. Lirski 

subjekt znova misli/preverja/meri svoj emocionalni, bivanjski položaj v naravi, ki je v 

nasprotju z njim polna življenja, lepote, vsa harmonična, saj se v njej vse nagiba k drugemu, 

vse sozveni, zlati. Z njo ni tako. V njej ni tako. Ker ni več njenega partnerja. Ljubezen z njim 

se spreminja v spominsko sliko, v obledeli kliše, v ceneni refren, umaknila se je na otok 

spomina, na katerem naj bi našla pomiritev duše in srca. Z novim ljubimcem v srcu se zateče 

v pesnjenje, da bi z verzi utišala bolečine srca, pogasila goreče srce. 

Pesem je primerljiva z nekaterimi pesmimi Ljubke Šorli, npr. s pesmimi Oj, deklica zakaj, 

Spomin na jesenski dan, Žalostinka, predvsem pa s pesmijo Žalostna (nastala 1945), le da 

tokrat ne gre za prevaro, ampak za tragično izgubo ljubega.  

V šestih dvovrstičnih žensko rimanih kiticah (a a) se lirski subjekt, v jeseni, v jesenskem 

vetru, odpravi na polje, ki se »v poznem, hladnem soncu greje«. V vrtove, v katerih »nekaj je 

ko vzdih dahnilo«, v katerih porumenelo listje prekriva gredice, na katerih je zamrla rast … 

kot se je zgodilo z njo po njegovi smrti …  Med gredicami stoji (skorajda gregorčičevsko) 

objokano dekle (situacija, kakršno poznamo iz ljudskih pesmi, pa tudi iz Gradnikovih Pisem). 

Sámo. Kajti »nekje na tujem dragi njen počiva«. V njej je vse polno hrepenenja in želja, a ne 

več po njegovi vrnitvi, pač pa le še po tem, da bi mu zmogla (smela) »po daljni, daljni cesti« 

na grob odnesti »belo krizantemo«. Da bi vedel, da misli nanj, da je ostala njegova, da bi mu 

bilo lažje, da bi ga »zemlja manj težila«, da bi sama »laže bol nosila«. S tem se pričenja niz 

Ljubkinih pesmi, v katerih je se povezujeta obe glavni temi: (nesrečna) ljubezen in smrt. 

Pesnica uporabi motiv dokončno zgubljene ljubezni in ga upesni v tradicionalnem, pravilnem 

jambskem metru. Ponovno uporabi motiv jeseni in jesenskega vetra (tudi ona). Ter motiv 

žalosti. Daljši verzi (kot že nekoč pri Ketteju) skupaj s tremi končnimi pikami simbolizirajo 

neustavljivo, a neuresničljivo hrepenenje lirskega subjekta. Narava in lirski subjekt 

razpoloženjsko sozvenevata. Narava umira tako, kot je umrlo njeno upanje, da bi se vrnil, da 

bi ga še lahko objela, poljubila. Ljubila. Naravo zaman ogreva hladno jesensko sonce, hladno, 
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kot je hladen njegov grob, zaman, kajti rasti ne bo več prebudilo (ljubezni ne omogočilo). 

Zaspala bo do pomladi, pokrita z rumenim listjem. Kot ona. Tudi njene solze ne bodo 

obrodile sadu. Vse v zemlji in v njej je mrtvo (tudi v svoji poeziji morda pod vplivom 

Gradnika poveže ljubezen in smrt). Njen dragi je mrtev, počiva daleč, v tuji zemlji. Ne more 

do njega. O, ko bi še mogla do njega, ko bi zmogla dolgo pot (tisto težko, ljubezensko pot, ki 

jo je nekoč že premagovala Matkova Tina). Kajti, če bi jo, bi bilo obema lažje: njemu spati v 

zemlji in lažje prenašati njeno težo, njej pa živeti brez njega in prenašati težo bolečine. 

Tudi jesenski veter (simbol izgubljenih iluzij, morda sovražne sile) ne ublaži njene bolečine, 

ne ohladi 'gorečega telesa'. Umrlo listje evocira dragega, umrlega. Pokopanega v tuji zemlji 

(motiv tujine, stopnjevanja nesreče, ker truplu 'ni dano, da v zemlji domači leži'). Želi h 

grobu, da bi mu bila na svoj način blizu, spojenemu z zemeljsko prasnovjo (motiv zagrobne 

ljubezni), skozi naravo, v kateri bi (vnovični primer krajinarske lirike) lahko domislila, 

dočutila svoj grenki položaj (in lažje premagovala eksistencialno stisko). V naravi sta se 

najbolj in najlepše ljubila, vse do tedaj, ko ju je za vedno ločila smrt. Ljubkina pesem prerašča 

v žalostinko za izgubljeno ljubeznijo. In to v tistem letnem času, ko se bliža toliko začasnih 

smrti (žal, njegova ni bila takšna), ko je čas barv in cvetenja mimo. Smrt ji je vzela njega, 

lepoto in smisel življenja, vse, kar jo je spodbujalo k življenju (nič čudnega ni, da sta življenje 

in smrt tudi njeni osrednji pesniški temi), k življenju brez ljubezni, a vendarle k življenju z 

'gorečim telesom' za 'temnega boga' poezije, s katero bo preživel njen ljubljeni. Žalostinka 

stiša bučanje vetra, da postaja rahel dih. Zanimivi paralelizem: žalost je v obeh, v njej in v 

naravi. Veter je vznemiril in užalostil obe: njo in naravo. In ciprese na pokopališču. K njemu 

se po tragični izgubi (tudi Lili Novy je izgubila svojega) nenehno vrača misel, da bi se 

nahranila z njegovo bližino in mu šepetala o svoji neusahljivi, neminljivi ljubezni. V pesmici 

Oj, deklica zakaj pa ji bo mrtvi celo/vendarle odgovoril, spregovoril strašne besede, kako ga 

»grob črni teži«, kako »mu srce drobi«. Pot odrešenja torej obe vodi v isto smer: od nesreče v 

ljubezni k poeziji oz. Bogu, ki ju Šorlijeva loči, Novyjeva pa poveže. 

Naslednja pomembna in značilna erotična pesem Lili Novy so Bliskavice. Štirikitična 

šetnajstvrstična pesem, ki uvaja drugi razdelek zbirke Temna vrata (1941), sodi med najbolj 

mistične v opusu L. Novy in potrjuje tezo D. Poniža, da je njen svet močno ambivalenten. Res 

se že v prvem verzu, v pobliskih sredi noči, razpne med črno in belo, med brezup, obup in up, 

med »črno noč« in »beli jasmin«. Zaplete se v kontrast, v nasprotje, ki ne obeta nič dobrega. 

(Bliskanje namreč lahko napoveduje vihar ali njegovo umirjenje.) Temno noč razsvetljujejo 

bliski/bliskavice med oblaki in svetijo v njene globine, v srce srca noči (pesnica ponovno 
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aktivira motiv globine/globočine kot v pesmi Ljubezni vonj 2). Pripravlja (ali pa umirja?) se 

vihar (na katerega je povsem verjetno vplival Župančičev Vihar).  

Lirski subjekt ponazarja razgibano dogajanje v naravi z močno ekspresivnimi glagoli, ki 

slikajo hitro spreminjanje vremenskega dogajanja (kolikor ga lahko ujame pogled v bežnih 

iluminacijah noči): valovi, se kopiči, razpada, tone, se grmadi, grozi. Pesnica zopet (v 

novoromantični maniri) vzporeja dogajanje v naravi z dogajanjem v človeku, v čigar 

notranjosti divja čustveni vihar. Tudi v njunem svetu namreč, v »mojem« in »tvojem« svetu, 

vihar »vre, se vzpenja, guba«, vse tja do »žarečega poljuba«, »do dna razvnet« (poljub bo 

rdeč, bo torej simbolna napoved žarenja, a tudi krvi in izgorevanja). Razpoloženjski, čutni 

paralelizem torej. S katerim pesnica in pesem prestopita polje refleksije in plenerizma in 

prestopita na polje osebnega, čutnega (čeprav le v spominu). Tako v naravi kot v osamljenem 

človeku, ki ponovno reflektira sredi vzviharjene narave svoj bivanjski, čustveno-čutni položaj, 

divja vihar, se ekstatično kopičijo čustva in čuti, hkrati z nemočjo, z védenjem, da bodo 

minili. V lirskem subjektu orjejo občutek izgubljenosti, travmatični spomin in boleča zavest, 

da je bilo vse med njima, med njo in njim, le »hip žarečega poljuba«, ki je vžgal srce, a 

mnogo prekmalu ugasnil, tako da je od ljubezni ostalo le še pogorišče, da so v noči ostale le 

še redke bliskavice, svetlobni odsevi minulega čustveno-čutnega praznika. Bliskavice 

razgalijo kipenja v naravi in človeku, razgalijo poljub, rdeč poljub v črni noči (kar je 

ekspresionistična barvna disonanca). Ljubezen se izkaže kot nekaj elementarnega, kot 

nekakšna »prasila«, kot nekakšen »grom«, »prerokujoč obup«, ki napoveduje tragično izgubo. 

Pesem sodi med najmočnejše v opusu L. Novy in med najbolj enigmatične. Od ljubezni je 

ostalo torej le še nekaj podobnega bliskavicam (niti ne več bliskom), ki na koncu viharja še 

osvetljujejo vznemirjene, a tudi očiščene globine in prostore med preostalimi oblaki. 

Oklepajoče rime (a b b a) zlovešče oznanjajo, da je ujetost popolna in obup neizbežen. 

Zanimive so kontrastne barve (črna noč, bel jasmin, rdeč poljub), ekspresivni glagoli, 

klimaksi, paralelizmi. 

J. Javoršek zatrjuje, da so Bliskavice »ena najsilovitejših erotičnih slovenskih pesmi«, v kateri 

se »vežejo prasile narave s prasilami telesnega doživetja v tako zliti meri, da lahko pesem 

uvrstimo med pozornosti vredne dosežke evropske pesniške govorice«, in da je v njej »spoj 

med naravo in ženskim čustvom pravi pravcati izbruh, ki pa hkrati ohranja vso skopost izraza 

in s tem klasičnost oblike« (1984: 130). Denis Poniž je ob tej pesmi zapisal:  

 

»Pesnica je imela dovolj razlogov, da je na soljudi in življenje zrla skozi prizmo trpke resignacije. Odtod tudi 

dvojna optika, v kateri vidi človeka kot ljubezni vdano bitje, ki se predaja tokovom vznemirljive čutne naslade, 
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in bitje, ki išče več kot samo strast in potešitev te strasti, saj skuša svojo nezadostnost (in smrtnost) dopolniti v 

drugem. A ni ji ostala skrita tudi tragičnost in zmotnost, ki sprejmeta človeka s praznim, votlim svetom 

razočaranja in strahu pred prihodnostjo in pred samoto, kjer ostajajo samo besede. Zato smemo za izhodiščno 

formulo nejnega prvenca Temna vrata vzeti verze iz njene antologijske pesmi Bliskavice /…/ A njeni verzi 

govorijo še o nečem. V njih je ujeta najgloblja skrivnost ljubezni, kjer človek z enako močjo doživlja grozo in 

radost potešitve« (Poniž, 1985: 77-78). 

 

Bliskavicam sopostavljam sonet Spomin na jesenski dan Ljubke Šorli (nastal 1945, objavljen 

v Koledarju goriške Mohorjeve družbe 1945), ki je, podobno kot Ogenj Lili Novy, ena redkih, 

če ne celo edina pesem v opusu Ljubke Šorli, v kateri je ljubezen še dvoedina, še srečna, še z 

odzivom, še brez tragične izkušnje, ki je obema tako usodno spremenila življenje in odnos do 

ljubezni, in ki je zasadila v njeno poezijo novo temo: temo izgubljene, nesrečne ljubezni, ki je 

zaradi smrti ljubljenega ne bo več mogoče obnoviti, ponoviti, doživljati.  

V kvartetnem delu (Šorlijeva je sicer spesnila veliko število sonetov, celo dva sonetna venca) 

se lirski subjekt spominja sprehoda na jesenski dan (tudi tu jesen simbolno napoveduje čas 

ugašanja življenja), med polji, sredi »mamečega vonja po poznem cvetju«, ki je vel proti 

njima »z vrtov jesenskih«, in ju, srečna ter zaljubljena, »opajal«. Šla sta »naproti neznani 

sreči«, z od ljubezni drhtečima dušama, lepa v lepi naravi, ki je bila zaradi svetlobe v njiju in 

med njima še svetlejša, zaradi njune ljubezni še lepša, še mamljivejša, bolj vonjiva. Ljubezen 

se je »razbohotila ko cvet rdeči« (tudi ta barva simbolno napoveduje prihajajoče trpljenje in 

tragično izgubo). 

V tercetnem delu se harmoničnost v naravi, v njiju in med njima nadaljuje (tu ni dobro znane 

antitetičnosti, kakršno najdevamo v klasičnih, npr. Prešernovih sonetih). Porumenelo (vnovič 

simbolika barve in napoved nevarnosti, ogroženosti, obolelosti) listje se je igralo med seboj 

»kot da bi nama srečno pot želelo«. Bila je torej še harmonija med lirskim subjektom in 

objektom njegove ljubezni ter med naravo, ki je, četudi vsa jesenska in pred pragom začasne 

smrti, bila vsa igriva, harmonična, nekonfliktna, prav nič usodnega napovedujoča. Celo 

nagajiva: saj se jima je »skrivaj« in »izza dreves« smejalo »jesensko sonce«, enako veselo, 

kot je bila vesela narava ob in v njiju. Proti »cilju«, po katerem sta hrepeneli »goreči srci«, 

obe prepričani, da se bodo sanje uresničile, da se bo ljubezen uresničila. Polni naivne vere, da 

tega nič ne bo moglo preprečiti. A tudi v tej pesmi, v njenem zadnjem verzu, kot v Ognju, se 

napove temno nadaljevanje, se zasluti, da je cilj predaleč, previsoko in komajda dosegljiv, 

odmaknjen »v višine«. Zato postane jesenski dan otožen, ker se od nekod prikrade bojazen, da 

bo cilj nedosegljiv in nedosežen, da bo sreča neuresničljiva, zaradi česar, tako zaslutita srci, 
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bosta tudi sama izkusila trpko resnico, da velike ljubezni nikoli ne vodijo v srečo in srečnost, 

ki se redkodaj in redko komu uresničita.  

Tako nas Ljubkin sonet nehote privede k sonetoma Ljubezni vonj Lili Novy (nastala leta 1937 

in istega leta izšla v Sodobnosti), k še eni, tokrat dvodelni podobi ljubezni. 

V kvartetnem delu prvega soneta lirski subjekt, v obliki notranjega dialoga, razmišlja in 

ugotavlja, da je od ljubezni ostal le še vonj, vendarle tako močan in nepozaben, »kot (je) vonj 

pomladnih trav v razcvetu«. Tako, kot se le »enkrat le v življenju« spozna »skrivnosti vseh 

semen«, se tudi le enkrat začuti »dih ognjen / po budnem, toplem, srečnem svetu«, začuti 

»sladkosti zemskih vseh bremen«. Svet je čutno vznemirjen, harmoničen, srečen in tik pred 

kaljenjem, cvetenjem. Takšen odzvanja v njej, takšen je kot nekakšna 'godba pomladi'. 

Razbohoten. Napet od sokov življenja, rojevanja. Drugačen od nje. Tercetni del je v skladu s 

sonetno dramaturgijo individualiziran, je prehod vase, prenos nase: ko je tako v svetu in s 

svetom, ko svet oživlja in srečuje dih pomladi, takrat je tudi človeku/tebi »dano, / da do 

srebrnih korenih / potokov sežeš« (prelepa metafora), da sežeš »do višin v sinjino, v rožnato 

prižgano« (aluzija na ljubezensko gorečnost), da sežeš do oblaka, ki cveti, napit zemeljskih 

sokov. Medtem ko iz zemlje kali in brsti, sega človek, ves prepojen z ljubezenskimi 

zemeljskimi vonji, v sinje, rožnate višave neba/duha, pa tudi v srebrne globine voda, do 

njihovih »srebrnih korenin«. Je torej razpet med nebo in zemljo in tudi sam ves sinji, srebrn, 

rožnat, vonjiv in slovesen, himničen. 

V drugem sonetu se slovesna dikcija nadaljuje skoraj ekstatično, emfatično. V kvartetnem 

delu si lirski subjekt prizna: ko si s svetom in v svetu, ko je v meni in z menoj tako kot v svetu 

v meni in okrog mene, takrat »si vse, kar čutiš, ti«, si trava, tišina, pesem, vode gladina, ptice 

krik in smreke kri, si v vsem in si vse, si vsepričujoč, vseprešinjajoč (kot veter), si vsepovsod, 

si poln in popoln, si tudi sam kot svet ves sinji in srebrn ter pripravljen na kaljenje, brstenje, 

rojevanje … A kaj, (po)toži lirski subjekt, kaj, ko v tebi trpi »goreče srce«, ko ga razjeda 

bolečina izgube. Obraz je sicer nasmejan, za svet in druge v njem, toda globoko v sebi čuti 

globoko žalost, globoko, pri koreninah, pa rožnata barva (simbolno) temni v krvavo rdečo, ker 

srce požira plamen (po sintagmi »goreče srce« je izbor Lilijinih pesmi naslovil Denis Poniž) 

… a goreče je tako zaradi ljubezni kot zaradi bolečine po tragični izgubi ljubljenega. In ko je 

tako, beremo v tercetnem delu, lirski subjekt doživlja nadaljnjo metamorfozo: »si dih, ki 

vedno veje«, si »žila«, »napajaš kal in hraniš plod«, si »veter« in si »večni vonj cvetočih 

trav«. Si torej zares v vsem in so zares vse in, bi rekel Kosovel, skozi tebe kipi rast. Postajaš 

narava, le jalova, kajti iz tebe sadov ne bo. Jalova setev … 
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Soneta sta zapeta iz ljubezni v stanju brez ljubezni, od katere je ostal le še vonj (aluzija na 

Kovičevo telo, krščeno z njenim vonjem). In, ponovno, je narava drugačna, antinomična, 

(pre)polna življenja, sokov in vonjav, vsa v razcvetanju, vsa v siljenju kvišku, proti nebu. In 

ko je tako, tudi sam postajaš »dih, ki vedno veje, / kot žila biješ vsepovsod /…/ kot veter si, ki 

zvezde šteje /…/ si večni vonj cvetočih trav«. Svet je poln ognjenega diha, življenja, ljubezni, 

in enako je z njegovim človekom, ki bi v stanju ljubezni zmogel seči tako do srebrnih korenin 

voda, ki na nebu razcvitajo oblake, kot do neba … ki bi v stanju ljubezni zmogel zaobjeti ves 

svet. Ko namreč ljubiš, si v vsem, v vsem v naravi, med vsem, si trava, pesem, krik, kri, si 

vse, življenje in smrt obenem … Žal pa v človeku življenje ugaša, kajti globoko, pri 

koreninah bitja, spoznava lirski subjekt, je smrtonosna bolečina, je uničujoče trpljenje, ki 

povzroča požar srca, ranjenega z izgubo ljubezni, ljubljenega. Brez njega izgubljaš dih, brez 

njega v žilah ni več krvi, brez njega ostaja od ljubezni le njen vonj, vonj po grenkem, trpkem 

in izgubljenem.  

Soneta sta v opusu L. Novy po tematiki in obliki izjemna in presenetita s svežo metaforiko, ki 

aludira na znane simbole: ogenj, veter, dih, gorenje. Ogenj pa se v tem opusu pojavi še 

nekajkrat, tudi kot 'bliskavice'. 

Nič nenavadnega ni, da so se ob sonetih ustavili tudi raziskovalci Lilijine poezije. Boris 

Paternu je zapisal:  

 

»Predvojna pesem Ljubezni vonj je zelo nazorna priča, kako ji en sam poln trenutek ljubezni odpre vrata k 

vsemu: k doživetju zemeljskih globin in hkrati zadnjih, nadzemeljskih 'sinjin' življenja. 'Takrat si vse,' pravi na 

nekem mestu, 'kot žila biješ vsepovsod'. In to stanje vseobsežnega čutenja ali popolnega bivanja, ki hoče 'biti 

vsepovsod', ki želi potešiti žejo čutov in duha hkrati, je zadnji namen ter poslednje merilo vseh pesničinih 

izkušenj, pa naj gre za erotično ali kakšno drugo doživetje. Vse to zaobsegajo njene 'dalje', njene 'luči', njeno 

'čudežno spoznanje', njen višji vidik, njen trajni življenjski in pesniški sub speciae aeternitatis« (1967: 28).  

 

J. Javoršek je zatrdil, da pesnica v teh dveh sonetih »raztopi čustvo ljubezni med naravne 

pojave v njihovi najbolj prvinski obliki, saj seže z njimi celo do oblaka, 'ki v cvetje gre' in pije 

'kristalni sok zemlje'. Takrat, ko postane vonj ljubezni del vsega stvarstva, postane tudi človek 

del vsega stvarstva in je kot 'veter, ki zvezde šteje' in je preko časov in daljav 'večni vonj 

cvetočih trav'« (Javoršek, 1984: 114). Tudi Denis Poniž je opozoril, da sta za Novyjevo 

značilna »poudarjeni vitalizem, v katerem igra telo kot samostojna entiteta izjemno vlogo« in 

»ljubezenski zanos«, ki je »po svoji nagloblji naravnanosti spiritualen: kadar ljubimo, se pred 

nami razpira narava v svoji dvojni bitnosti. Tako ljubiti ne pomeni samo najtesnejšega stika z 

ljubljenim bitjem, /…/ marveč nenehno in ponavljajoče se prehajanje v kozmičnost in 
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duhovnost v najširšem pomenu besede. Izrazit primer takšnega doživljanja lastne dvojnosti in 

mamljive razpetosti je sonetni diptih Ljubezni vonj« (Poniž, 1985: 74). 

Nekje v tajnih poetičnih globinah pa tudi v zunanjem oblikovanju je sonetoma blizu pesem V 

bregu tiho in boječe L. Šorli (nastala 1949), razpeta med nebo in zemljo, med zgoraj in 

spodaj, med belo in temno, med sveto in posvetno, med zemeljske »rane« in nebeške 

»psalme«, med »burje« in »tišine«. V nekaterih segmentih je podobna Bliskavicam: tudi v 

njej je lirski subjekt nemiren, nesrečen, razpet med nepomirljiva in nepremostljiva nasprotja, 

hkrati pa je tu tudi vse drugače — tam vihar in bogata zvočnost, tu tišina, bojazni, asketstvo.  

Pesem je trokitična (kitice so oblikovane iz štirih verzov, od katerih se v vsaki kitici rimata le 

drugi in četrti, kar svojevrstno simbolizira tako zagon kot upad upanja; na črti padanja pa 

usiha tudi metaforika, saj so v pesmi le tri primere). V njej osamljeni in nesrečni lirski subjekt 

misli svoj bivanjski položaj in preverja čustva v sebi sredi znočene narave. »Tiho in boječe« 

ječanje »bele breze v bregu« (že skorajda heinejevsko ali jenkovsko) se zdi, »ko da psalme 

moli angel božji«. Zdi se, da Novyjeva pesni novo varianto pleneristične lirike, le da jo skuša 

nadgraditi z mistično, religiozno dimenzijo. Čez noč (simbolna barvna antiteza kot znak 

razkola v človeku in antinomij v svetu okrog njega) se je razcvetela ajda. Kot se v njem 

razcveta upanje. Tudi v lirskem subjektu je namreč tako, se izpoveduje, »kakor da me skrita 

rana / spet je zabolela«. Breza toži, ajda cveti, zdi se, da svet znova odpira stare rane. A kljub 

trpljenju se naokrog razcvetajo ciklame, za šopek življenju, le v človeku ni miru, kajti njegovo 

srce je vzviharjeno »kot morje / v burjah nepokojno«.  

Kot Ljubezni vonj je tudi Ljubkina pesem grajena zanimivo: prva dva verza slikata naravo, 

druga dva lirski subjekt (torej sonetni postopek). Druga dva sta prvima antitetična: v lirskem 

subjektu se tožba breze spreminja v angelov psalm, razcvitanje ajde pa je kot odpiranje ran, 

verjetno ljubezenskih. Cvetenje ciklam prebuja spomine in z njimi vznemiri srce tako, kot 

burja vznemiri morje (paralelizem). Občutja torej, ki so v tem pesniškem svetu dobro znana: 

nemoč, obup, nemir, krvavenje rane, pa iskanje tolažbe v religioznem, tam, od koder prihaja 

angel. Tako se ljubezenska tematika v pesničinem opusu znova spoji z religiozno: trpeči 

človek išče in najde utehe le pri svojem Bogu (motiv, ki je v Ljubkinih pesmih precej 

pogostejši kot v Lilijinih). Ki je za smrtjo. 
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4. 5 Pesmi o ljubezni in smrti 
 

V biografskem delu svoje naloge sem pokazala, kako zelo tragična usoda je doletela obe 

pesnici, zaradi česar ne preseneča, da sta spesnili vrsto pesmi, v katerih ljubezenska tema 

prehaja v tematiko smrti, pesmi, v katerih (skorajda gradnikovsko, na kar je opozoril že Boris 

Paternu) eros prehaja v thanatos, ljubezen v smrt, saj sta obe izgubili svojega življenjskega 

partnerja, ena zaradi njegove tragične smrti, druga zaradi njegove smrtonosne obolelosti. In 

prav na tej relaciji, med ljubeznijo in smrtjo, sta kot pesnici najmočnejši, najbolj pretresljivi, 

najbolj verjetni, najbolj tudi uspevata prebijati tradicionalne oblikovalne postopke (kar pa bolj 

uspeva Lili Novy, manj pa Ljubki Šorli). Glede na to, da so v življenju Lili Novy bili še drugi 

moški, vse njene ljubezenske pesmi po vsej verjetnosti ne izražajo bolečine samo ob ločitvi od 

moža. 

Lili Novy je dokončni razhod njega in sebe  (pri čemer seveda ne misli samo na moža, ampak 

na njega na splošno, na svojega moškega) odlično predstavila v pesmi Morda: zelo odkrito 

pove, kako ji je po tem, ko je »ves tuj in mrzel in vzravnan« moral oditi iz njenega življenja, 

trudila se bo, da bi ga pozabila, ne bo več molila zanj, bolečina po izgubi se bo manjšala, 

sreča, ki jo je »tešila nekoč«, bo pač minila; ne sicer takoj, a »morda« že jutri »ga bo 

pozabila«, morda ji bo to uspelo šele ob smrti, šele v grobu, šele tam, »kjer nam ni ničesar 

treba / kot hladne zemlje na srce«. Ljubka Šorli pa je o tragičnem koncu njune velike ljubezni 

spregovorila v vrsti pesmi, morda najmočneje in najpretresljiveje v sonetnem vencu Ti in jaz. 

Za ilustracijo in razčlembo tovrstne tematike sem izbrala po dve pesmi vsake pesnice.     

Zrcalo (prvič objavljeno v Temnih vratih 1941) je ena izmed najboljših pesmi Lili Novy. Je 

pesem o tragičnem ljubezenskem hiatu, o zlomu zaupanja, ljubezni, zveze, ki naj bi bila 

večna. Kaj nam pokaže zrcalo? Kaj njej pokaže on? Kaj pokaže 'zrcalo' meni in njemu, se 

sprašuje lirski subjekt.  Mestoma tudi retorično: »Kdo vidi brez zrcala si v obraz?« Izvedela je 

za njegovo bolezen, za »nečisti plašč«, in ga zapustila. Zagledala se je v razbitem ogledalu. 

Pet petvrstičnih kitic pripoveduje zgodbo prevarane, ki se svojega nezvesteža reši tako, da ga 

odžene. Še prej mu pogleda v obraz, da bi kot v zrcalu ugledala resnico svojih in njegovih 

čustev ter preverila iskrenost njunega odnosa. Z grozo v njem uzre grenke izkušnje, grenke 

spomine, ki ji jih zrcalo (poezija) neusmiljeno vrača. Sprožijo se očitki, obsodbe, spoznanja: 

greh je bil, da ga je vzljubila, vzljubila pa ga je, ker se je videla v njem, ker ji je bil drag, 

najdražji, ker ji je bil »zrcalo«, v katerem je zrla najlepše v sebi in upala, da bo isto v obeh 

vzbrstelo v čudovit sad. Ljubila ga je, strastno, njuna ljubljenja so bila omamna, sladka. 

Verjela jim je, verjela je, da nikoli ne bodo minila. Hvaležna zanje mu je darovala srce, »kot 
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prstan drag bi dala sužnju v dar«. Ležala je ob njem, zaradi ljubezni slepa za resnico, čeprav 

»duše nisem ti nikdar poznala, / v naročju varno spala ti nikdar«. Vendar je zlorabil njeno 

zaupanje, njeno ljubezen, predanost. Zrcalo je počilo. Neusmiljeno je nekega »zimskega, 

žalostnega jutra« odzrcalilo »razpoko« njune ljubezni. Ni več vzdržala. Iz nje je bruhnila - 

beseda. Z njo ga je »udarila v obraz«. Zrcala ni bilo več. Iluzije so se razblinile. Ostala je 

sama, prevarana. Snela mu je prstan. Slovo je bilo dolgo, dolgo je stal v vetru »v nečistem 

plašču, sivem od pepela«, ves upadel, uvel, s povešenim pogledom. Rekla mu je 'zbogom, ne 

vrni se'. In je odšel. Za vedno. Proti svoji smrti. Od ljubezni proti smrti. V smrt. Zdaj ga ni 

več zanjo, izgubil se je nekje v tujini, kjer je »kakor mrtev«. A ona še trpi, saj je življenje 

izgubilo svoj lesk, svoje barve, vonje. Ostala je sama. Z vprašanji. »Si ti, sem jaz pregrehe 

davne žrtev?« Kdo je kriv, kdo odgovoren? »Kdo ve za smisel tajnih vseh načrtov?« Zrcalo ni 

krivo, da (po)kaže bolečo resnico. Potrebno bi jo bilo le vzdržati, pogumno pogledati v obraz, 

v dušo, sprejeti resnico. Potem pa? Potem bo konec ljubezni, in ko bo ljubezni konec, bodo 

nastopili smrt, konec, nič.  

Tudi poetična morfologija konstruira pomen. Kitice so zanimivo rimane (a b a a b, c d c c d); 

zdi se, kot da se je v kolesje usode ujelo naivno, zaljubljeno bitje, ki mu ni pomoči. O tem 

govorijo tudi podobe (gosti sok omam, sladki dimi, srce je kot prstan drag, bolestna sla). 

Ritem ostaja tradicionalno jambski, torej z rastočimi intonacijami, ki vzbujajo upanje, ki pa je 

v resnici jalovo. V zrcalo gledajo slepe oči. Polne slepe vere. Ljubezen brez ljubezni mora 

umreti.  

O tej pesmi je Josip Vidmar napisal: »Pesnica je imela težko in bridko izkustvo v svojem 

ljubavnem življenju, ki jo je odtrgalo od njenega življenjskega druga«. (1959: 9) Zrcalo, je 

trdil Jože Javoršek, je »pesem o ljubezni do moža, ki ga je ljubila, a je že grešila v tistem hipu, 

ko ga je vzljubila. Sprašuje se po dramatičnih trenutkih, ki sta jih preživela, če je krivda tudi 

njena in če se v zrcalu, ki naj bi predstavljalo njega, ne ogleduje tudi sama« (1984: 129). V 

svoji študiji h Gorečemu telesu je Denis Poniž opozoril tudi na ljubezensko liriko, ki da 

»govori o različnih spoznanjih v življenju dveh ljudi: od začetne, plahe, komaj prebujene 

strasti, prek ekstatične vseljubezni do razočaranj in mračnih, baladnih tonov v pesmih«, med 

katerimi pa je »nemara najznačilnejša v svoji razprtosti in neposredni čutnosti pesem Zrcalo, 

v kateri poudarja dvojnost telesa in duše prav takrat, kadar se zdi, da sta najbolj tesno zliti v 

eno in neločljivo. Tudi dialog med njima ju ne more pomiriti, harmonizirati …« (Poniž, 1985: 

79). 

O tragični izgubi in usodnem lomu (hiazmu) ljubezni poje v pesmi Prišel si tudi Ljubka Šorli. 

Sonet (nastal 1953, objavljen v Veri in domu 1954), zapet v tradicionalnem metru, je 
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dvodelen: prvi del, obe kvarteti in prva terceta, so upesnjeni spomin na kipenje ljubezni, na 

minulo sr(e)čnost. Lirski subjekt se spominja njegovega prihoda, »ko je listje rumenelo« 

(barva napoveduje prezgodnjo smrt ljubezni), ko so cvetele ciklame (že uporabljeni motiv), 

ko je s polj dišala ajda in je »vsepovsod po astrah dehtelo« (to rožo najdemo tudi pri Lili 

Novy). Z njim je v njeno življenje vstopila sreča »deva tiha, zala« (emblem iz ljudske poezije) 

in »pesem, ki duha spočije« (ponovna povezava treh tem: ljubezni, smrti in poezije). Z njim je 

v njeno življenje vstopila ljubezen »kot roža lepa, ki se v rosi umije«. Čista Ljubezen. Bil je to 

praznik življenja, bilo je to življenje samo. Prišel je in jo povabil s seboj »na novo pot«, da 

»radost bi in bol s teboj delila, / da zemsko težo skupno bi nosila«. Da bi delila dobro in zlo, 

da bi živela polno, sredi vsega. A je usoda usekala med njiju in se je življenje zarotilo proti 

skupni sreči. Vzela je življenje, ni vzela njene ljubezni. Ta je ostala. Ob njem, mrtvem. »Zdaj 

v grobu spiš … in nisi me pozabil«. Ostala bo njegova, zvesta, trdno določena, da »na veke 

tvoja bom nevesta«. 

Pesmi sta si različni v tem, da Lili izraža predvsem telesnost, pri Ljubki pa je preprosta 

ljubezenska pesem. Ljubka goji globoko vero v partnerja, pri Lili pa ostaja zavest, da ona 

ljubi intenzivneje, močneje, bolj. 

Rime v kvartetnem delu so oklepajoče (a b b a), saj je v srcu telesa ena sama velika, njuna 

ljubezen, ujeta v večni objem, je v srcu vse, kar je lepega in velikega ostalo v njej po njegovi 

smrti. Tercetni del pa je riman drugače (c d d c d d): simbolizira njegov polet (povabil, 

pozabil) in njeno trdno odločenost, da ne bo skrenila z njune poti (bom s teboj delila, bom 

nosila, bom v srcu zvesta, bom tvoja nevesta). On in ona z dvojnim bremenom: življenja in 

smrti, ki pa sta hrana za poezijo. Med pesniškimi sredstvi je zanimiva anafora v prvi kitici, še 

bolj pa zamolk v zadnji kitici, tam, kjer se v izpovedovanju zgodi prelom - konec lepote in 

ljubezni z njegovo smrtjo. A 'ogenj' ljubezni ne bo ugasnil. 

O tem na poseben način govori Ogenj Lili Novy (nastal 1949, objavljen v reviji Novo mesto). 

Ognjena pesem, pesem ožarjenosti, gorečnosti na eni strani, in pesem hladnosti, sivine, smrti 

na drugi strani. Pesem o volji do življenja, a hkrati tudi pesem o umiranju in smrti vsega, kar 

živi. 

Ogenj je pesem spomina, pravzaprav 'sile spomina' na »tisto uro«, ko je bilo na vrtu »vse 

svetlo«, ko so bile duri še na stežaj odprte življenju, upanju, ljubezni, ko je bilo kot v njiju 

tudi v naravi, med drevesi, še vse polno ognja, žara, gorenja, ko je bilo telo še goreče, ko je 

bilo srce še en sam ogenj, »ogenj sred srca«, ko so ga še polnili »strasti plamteči plesi« in je 

potem vse skupaj (za)netilo »plamteči spev duha«, poezije. Kljub zavedanju smrti, želi torej 

biti lirski subjekt optimističen. 
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Pesem ni le bivanjska refleksija, je zagotovo tudi ljubezenska izpoved, je žalostinka, tožba. 

Lirski subjekt se spomni »ožarjenega neba«, strasti, tega, da je ob njem takrat, morda le 

enkrat, »začutila, da vse živi, živi«, da ji je kri napolnila »goreča, slastna sila« ljubezni in 

hrepenenja. Po njem. In da je bilo čutenje in občutenje tako močno, da je vse gorelo okrog nje 

(paralelizem), da je bila zato tudi narava vsa in tako razžarjena kot je bila sprva ona ob njem, 

da je bilo okrog njiju vse polno barv, da so v njej goreli plameni strasti, tolikšne, da je od 

neizrečene strasti in ljubezni »zažarel v škrlat« celo kamen. Tako se izpoveduje lirski subjekt 

v prvih dveh kiticah, spesnjenih v tradicionalnem, trohejskem (jenkovskem) ritmu, v katerih 

vse kipi od življenja in ljubezni. Od takrat »nikjer temote ni«, od takrat »za večno osvetljene / 

so radostne stvari«, od takrat so vrata »na žarni vrt« odprta, na vrt, sredi katerega se njeni 

sreči smeji (že tudi posmiha?) celo smrt (asociacija: smrt prijazna se ne mudi). Prav nič ni v 

tej pesmi temnega, kljub noči, nič disharmoničnega, nič tragičnega, obupnega, saj se 

njuni/njeni sreči »smehlja še smrt«. A smrt ima zadnjo besedo, je zadnja beseda, je realnost za 

vsakega in je konec njegove sreče, za vsakega. To je glodanje grenke izkušnje, ki ji smrt še ni 

odvzela upanja. 

Ogenj je eden redkih primerov svetlejše, harmonične, brezkonfliktne erotične pesmi, v kateri 

še ni disonanc, še ni gorja po ločitvi, četudi sklepna intonacija s smrtjo zresni misel, ukinja 

brezmejno radost in iluzije večne srečnosti, umirja čustva in čute, gasi požar srca, ogenj  

ljubezni. Pesem je ena redkih v opusu Lili Novy, v kateri doživi ljubezensko čustvo odmev, v 

kateri se ne izgoreva zaman, v kateri je objekt ljubezni še dosegljiv, še njen, ob njej in z njo. 

Enako razžarjen in ljubeč, kot je ona sama.  

Po mnenju Josipa Vidmarja pesem Ogenj »govori nemara o prvem srečanju s tem temnim in 

sijočim božanstvom v strastni, zasopli in vendar preduhovljeni izpovedi /…/ Zmeraj in 

povsod se v ljubavnem čustvu te pesnice družijo dramatični ekstremi blaženosti in krvavih 

ran, najvišjih vzponov življenja in smrti, opojne omame in slutenj obupa. Jezik tega čustva ji 

je 'stok, prasile govorica', njegov element je 'ogenj'. Ljubezen je zanjo kratkomalo življenje, 

skrivnost naše biti in hkrati vsa njena protislovnost. Spet opozorilo na razsežnosti duše, v 

kateri živi vse zgneteno v en sam plamen srca« (1959: 8). Pesem Ogenj, je zapisal Boris 

Paternu, »pomeni pesničin dokončen vstop v novo obdobje lirskega intimizma oziroma 

novega osebnega boja za polno, presvetljeno bivanje sredi vsega živega, za 'plamteči spev' 

strasti in duha. Toda na koncu besedila se ta radoživa volja že tesno sreča s svojim poslednjim 

nasprotnikom, s smrtjo« (1967: 28). 

Drugačna je pesem Kadar ciprese šumijo Ljubke Šorli (nastala 1938, objavljena v Koledarju 

Goriške Mohorjeve družbe 1939). V njej je harmonična, vse prežemajoča erotika le še 
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spomin, saj njega ni več, ljubezen pa je, kot beremo v tolikih Ljubkinih pesmih, še ostala. 

Pesem je dvokitično (daktilsko slovesno) upesnjenje neuresničljive želje po 'ognju' ljubezni, 

ki naj ljubemu v grobu umirja sen. Srce je razgibal spomin nanj, na mrtvega, na njegovo in 

njuno ljubezen, na njegovo smrt, razgibal tako, kot je »razgibal veter široke poljane, / da bilka 

je vsaka na njih vztrepetala«, da je vztrepetala njena misel. Tako je zaradi vetra in ognja 

ljubezni vztrepetalo srce in vzgorelo v spominu na davno in prezgodaj ugasli 'ogenj'. V 

spominu nanj, ki že dolgo, predolgo, počiva »med križi«. Ker je, žal, res, da ljubezen jezdi na 

krilih smrti, kot je v Devinskih elegijah pel R. M. Rilke. Zato je »misel med križe zbežala, / 

kjer v sencah cipres so solze posejane«. Tudi njene solze. Kajti »tam med cipresami dragi 

počiva«. Kajti tam med cipresami je tisti, ki ga njeno srce ni nehalo ljubiti, je tisti, ob čigar v 

sebi shranjeni podobi vsakič znova vztrepeta kot bilka vsaka, kadar zaveje čez široke poljane 

sveta in življenja veter ljubezni. »Ko v poznih večerih vrhovi šumijo, / o moji ljubezni mu v 

noč govorijo, / da v hladni gomili vse mirneje sniva«. Njena misel je ob njem. Ljubezen naj bi 

imela odrešilno moč, naj bi lajšala muke tako živi kot mrtvemu. A ni tako. Narava je zopet 

posrednica dialoga žive z mrtvim o mrtvem. Skorajda gradnikovskega dialoga. In njene vroče 

želje, da zaradi njene ljubezni »v hladni gomili vse mirneje sniva«. Ljubezen zadobi 

pomiritveno funkcijo, ve, da je pri Bogu in da jo sliši. In ve, da bo njegovo umirjenje umirilo 

tudi njeno nemirno srce. Med križe pa se vrača, da mu je bliže, da mu lahko šepeta, da ga ni in 

da ga ne bo nehala ljubiti. Da bo ostala njegova. Do smrtne ure, ko bosta znova lahko skupaj. 

Do tistega trenutka, ko jo bo nehal požirati ogenj zemeljskega hrepenenja, in jo bo razvnel 

ogenj spoznanja, da je tudi on hrepenel po njej, ker v njem, čeprav umrlem, ni ugasnila 

zemeljska ljubezen, ki jima je ožarjala prekratko skupno življenje in jima razgorevala srce.  

Pesem je ena tistih Ljubkinih, ki mojstrsko povežejo osrednji temi - ljubezen in smrt -, temi, v 

katerih opevanju sta obe najboljši, podobno, kot se to dogaja vsem velikim pesnikom. Le da 

je, v primerjavi z Novyjevo, pesniška govorica L. Šorli preprostejša, elementarnejša, manj 

emfatična, da skoraj vsa ostaja v mejah in pri sredstvih tradicionalne poetike, tako pri ljudskih 

kot pri tistih, ki so ji kot bralki očarale srce in ji pomagale ravnati pesniško pero. Pesem je 

dvokitična, kitice so klasično štirivrstične, verzi so ritmično, metrično urejeni, in sporočajo, 

da ne zgublja življenjske volje, zagona, upanja, ki se simbolno, ob poudarjenem zlogu, vedno 

znova poganja kvišku. Zavest, da gre za iluzije, prizemljuje in znižuje uporaba rim, ki 

nakazujejo usodno ujetost in nemoč, saj so oklepajoče v obeh kiticah (a b b a c d d c) (ona, 

ujeta med smrt in življenje).. Epitetoneza je znana iz ljudske poezije (široke poljane, hladna 

gomila), takšne so tudi poosebitve (veter je razgibal, bilke vztrepečejo, misel zbeži, vrhovi 

cipres govorijo), med glagoli arhaičen sniva simbolno ohranja preteklost živo, križi bi lahko 
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bili metonimija življenjskih bridkosti, metafora z inverzijo pa je pravzaprav le ena: solze 

posejane. Tako prestopamo v območje zadnje velike teme obeh pesnic. 

 

4. 6 Pesmi o smrti 
 

Zadnja postaja življenja je seveda smrt. V njeni luči se, kot to potrjujeta tudi poeziji Lili Novy 

in L. Šorli, zavemo polne vrednosti in smisla življenja, spoznamo, kaj odvzame, kaj prinese.  

Močneje in prezgodaj je prizadela zlasti Ljubke Šorli, saj je boj z njo izgubil njen mož, vendar 

je ena izmed pomembnejših tem tudi v poeziji Lili Novy, ki se s smrtjo bojuje. Ta boj jo je 

toliko utrudil, da si je čedalje močneje želela počitka in miru. »Toda ta mir«, je pristavil 

JosipVidmar, »je smrt. Smrti pa njena zavest ne sprejme in ne more sprejeti« (1959: 18). 

Volja do življenja se je v Lili Novy silovito upirala smrti (Šorlijeva je morala nemočna 

sprejeti njene grozljive posledice), vendar se, tako je menil Denis Poniž, življenje Lilijini 

poeziji »nenehno odkriva kot brezmejna, harmonično uglašena narava, sožitje živih in mrtvih 

reči, ki se odpirajo in zvenijo pod človeškim pogledom in v človekovi duši«; vanj in v 

značilno razdvojenost, med svetlim in temnim, pa se nenehno »vtihotaplja prisotnost smrti, 

kot človekove pomiritve s silami narave in zgodovine«, in to tudi kot  

»strašna zareza, za katero je nemogoča sleherna misel in sleherna čutna zaznava ljubezni. Zato pesmi niso samo 

nihanje med obema odločilnima poloma njene poetike, marveč so tudi strasten in vznemirljivo prvinski dialog z 

minljivostjo ne samo življenja, marveč tudi njegovih čustvenih drhtljajev. Tako stojimo pred 'klasičnim' 

modelom sodobne evropske lirike, ki kliče predse smrt na način, da postaja smrt predmet zarotitve in zaklinjanja, 

podeljena ji je skrivnostna vsemoč, skozi katero človek upa zreti v svojo lastno minljivost in nepresežnost« 

(1985: 75).  

 

O pesnici in njenem odnosu do smrti ter o njeni poeziji na to temo se je razpisal tudi Jože 

Javoršek:  

 

»Čeprav pravi smrti - upravičeno - pošast, čeprav vzdihuje, 'kako temno' je v krsti, čeprav ji tisočroka goščava 

okrne pogled in gib, čeprav gleda okoli sebe čedalje več votlih oči, čeprav gleda na svet kot iz daljine, kot da že 

ni več njeno, 'kot da bi gledal na spomine, na ladjo, ki s teboj izgine, na luč, ki se v megli gubi', čeprav se ji zdi, 

da je že v grobu, čeprav se oprijemlje zadnjih možnosti življenja /…/ je vendar prepričana, da smrt skrbi za 

smisel življenja. Smrt vsiljuje človeku zavest končnosti njegove eksistence« (1984: 168). 
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Za ilustracijo in razčlenitev tovrstne tematike sem izbrala dve Lilijini in dve Ljubkini pesmi. 

Vsaka razkriva specifičen pogled na smrt, umiranje, izgubo življenja, ljubezni in s poetično 

artikulacijo, neminljivostjo, z upesnitvijo pogledov in stališč smrt tudi premaguje.   

Lilijina pesem Vse teče (nastala 1957, izšla v Naši sodobnosti istega leta) je po Vidmarjevem 

mnenju kar njena »življenjska oporoka«: brezčasen, brezoseben, nadoseben red stvari se 

izrazi, meni Vidmar, prav v tej pesmi (1959: 22). 

Vse, poje v njej L. Novy, vse je podvrženo umiranju, smrti. Vse mine, »nič se ne povrne«, niti 

val, niti zvezda, potem ko se enkrat utrne in v »temi zgubi« svoj »sijaj«. Vse je kot »luč, ki se 

v megli gubi«. Vse mine, tudi človek. Vsi, poje pesnica, »plovemo v neznano stran«, tja v 

krajino neodkrito, kot bi rekel Hamlet (tudi v strahu pred njo). Zato se je potrebno zavedati 

minljivosti in smrti vsega, je potrebno užiti sleherni trenutek, se je potrebno odtisniti v nekaj 

trajnega, je potrebno (dejavno) ljubiti vse okrog sebe, »dokler ti svetli čas je dan«. Ljubiti je 

potrebno otroke, »mladost, ki vre in ki trpi« (kaj ni že Prešeren pel o mladosti kot času iluzij, 

a hkrati tudi kot o času deziluzij, o nevrnljivem času, času neke davne, a že minule 

srečnosti?), ljubiti je potrebno »trud moža« in »luč ljubezni pregloboke«, ljubezni, ki je je 

prave in najgloblje sposobna le mati. In ljubiti, poje pesnica, je potrebno tudi vse v sebi, vse, 

»kar se tebi v prsih skriva«, prav vse: »up in borbo, strast, bridkost«, vsa nasprotja, vse sinjine 

in temine, vse, kar hranimo v sebi »kakor dobra njiva«, vso svojo »skrivnost«. Na vse je 

potrebno biti pozoren, ničesar se ne sme pozabiti, a, opozarja pesnica, na vse je potrebno 

gledati »kot iz daljine, / kot da že nič več tvoje ni, / kot da bi gledal na spomine, / na ladjo, ki 

s teboj izgine, / na luč, ki se v megli gubi«. Ob smrti, v stiku z njo, v tej 'temni zarji', življenje 

postaja vrednota, nekaj lepega, vrednega, dragocenega, smrt pa torej razkrije svoj globlji 

smisel in namen. (Šorlijeva bi rekla, da je tudi smrt od Boga.)  

Pesem Vse teče je apoteoza življenju, ne smrti, je himna vsemu lepemu in dobremu, a tudi 

vsemu slabemu, kajti, se zaveda pesnica, vse, tudi človek, je stkano iz nasprotij. Ne bi se 

zavedali pomena svetlobe brez teme, ljubezni brez sovraštva, življenja brez smrti. Vse je 

potrebno ljubiti, vse videti, vse izvedeti. In to v vsakem trenutku, kajti že v naslednjem 

predhodnjega ne bo več in bo ostal le še bledi spomin. Tako se lahko izgubijo dragocene 

stvari, spoznanja, ideje, čustva, tako se lahko za večno izgubi tisto, kar smo ljubili in kar nam 

je bilo po sili usode odvzeto. Pesnica izraža izjemno voljo po spoznanju sočloveka, zlasti 

ljubljenega, tistega, ki ga ni več ob njej, ki ga ni hotela več ob sebi, ki se mu je morala odreči, 

ga kaznovati, ker je izdal njuno ljubezen. Trudi se razumeti vse okrog sebe, svet v sebi in svet 

okrog sebe. Trudi se razumeti sebe, njega, vse druge, vse stvari, vso svetlobo in vso temo, 

kajti »vse teče«, vse odteka v davnost, se v njej izgublja, zbledi, postaja »medlo«, umira. Vse 
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je zapisano smrti, ki je konec vsega. Le poezija je zmagovalka smrti, je priča boja z 

minljivostjo, s končnostjo, s smrtjo, je zmagoslavje lepote. (Zdi pa se, da je do pesmi Dež 

veliko pravkar opisane življenjske volje izgubila, saj je v njej mogoče prebrati tudi naslednje 

verze: »Vse zgine: skrb, veselje, hrepenenje, / premine gnev in tuga, trud in trenje. / Čemu, 

čemu bi kdo si prizadeval? / Dež kmalu bo nad rušo nam prepeval«). 

Pesem sestavlja pet petvrstičnih kitic, rimanih nenavadno (a b a a b, c d c c d), tako, kot da bi 

se človek tik pred breznom smrti še zadnjič oklenil zadnje 'bilčice upa', dobrega in vrednega v 

sebi, vsega, česar ne bi smel izgubiti. Pesem je slovesna refleksija, rahlo sentimentalna 

meditacija o poslednjih stvareh, obnavlja antično in romantično filozofijo odtekanja, 

minljivosti in uživanja slehernega trenutka. Opazna metafora je v njej zlasti 'luč ljubezni', 

pomembna je primerjava človeka z njivo, pa tudi simbol ladje, tj. življenja.  

Pesem Vse teče je po Vidmarjevem mnenju  

 

»tudi izpoved ali morda celo predvsem to, je resnično čudovita, in to iz več razlogov. Kdo ne bo z ginjenostjo 

občutil zadnjega pozdrava in zadnje hvale življenju, ko prebere stihe: 'zato trenutka ne izgubi / in, kar s teboj 

potuje, ljubi, / dokler ti svetli čas je dan …' Svetli čas! Potem poziv k ljubezni in h kakšni ljubezni! Ni je mogoče 

označiti, imenovati drugače kakor z besedo, da je nadosebna, vseh osebnih in preosebnih vezi osvobojena, 

kristalno čista in vendar srčno topla. To je velika ljubezen neprizadetega duha, če nista ljubezen in 

neprizadevnost nepomirljivo nasprotje …« (1959: 23). 

 

Boj s smrtjo, piše ob tej pesmi Boris Paternu, je  

 

»pretresljiv in v slovenski liriki edinstven. Zajema tako rekoč vse možnosti razvite človekove eksistence, kadar 

se le-ta mora spoprijeti z grozo bližnjega in neizbežnega konca: od strahovitega odpora zoper smrt preko vseh 

stopenj izmikanj pa do utrujenosti in vdanega pristanka. V poeziji Novyjeve je ta poslednja bitka izjemno 

dramatična. Bije jo osebnost, ki je do zadnjega vlakna svoje biti predana ljubezni do življenja. Nad temne oboke 

njene celotne povojne izpovedi bi mogli postaviti napisa: 'O, še … živeti v tem toplem toku … Še enkrat biti v 

vsem …!' (Riba, 1953) Nenehoma stoji na meji gluhe in tope utrujenosti, ki grabi po njej. Toda upira se ji z 

vsemi močmi«;  

 

vendar pa, nadaljuje Paternu, v poeziji L. Novy »najdemo tudi pesmi, kjer občutje trudnega 

iztekanja v smrt prevlada. V takih položajih njena življenjska volja s pomočjo spiritualizma 

spreminja izničenje v novo, celo višjo obliko obstoja«; za nekaterimi idejami o tistem po 

smrti, o krajini neodkriti, ki se iz nje ne vrnemo, kjer »veže stvarstvo sprava« (Ti si tam), 

»živi deloma panteistična, deloma krščanska idealiteta sveta in življenja«, nad smrtjo je 

ljubezen do življenja, je »privrženost človeški moči, kljubovalnosti in predvsem ljubezni do 
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življenja« (1967: 29). Da ne gre zgolj za smrt, ampak bolj za življenje, je mogoče razbrati tudi 

iz naslednjih besed Denisa Poniža: »Poezija Lili Novy živi v izrazitem in neponovljivem 

ekstatičnem loku, značilnem za mnogo evropskih poezij, kjer mladostni vitalizem, vera v 

življenje, použivanje njegovih radosti in sladkosti vedno bolj prepuščajo prostor temnim in 

zamolklim tonom resignacije, praznine, nepotešenosti, celo obupa in groze, pa spet treznemu, 

tako rekoč objektivnemu in prozaičnemu spremljanju lastne nesreče …« (1985: 80). 

Smrt v Ljubkini poeziji se povezuje s tragično izgubo moža. V pesmi Na pokopališču se, in to 

je značilna pozicija, lirski subjekt znajde ob njegovem grobu: »Ob grobu tu stojim in tiho 

plakam. / Kaj boš povedal, dragi, tiho čakam. / Joj, kaj že let molči beseda tvoja …/ Joj, kaj že 

let te kličem brez pokoja /…/ Cipres poslušam tiho šepetanje / in mislim na prelepe dni 

nekdanje - / na srečo najinih mladostnih sanj«. Ve, da se bosta znova srečala šele pri Bogu. V 

pesmi Poslednje srečanje pravi: »Ko srečala se bova jaz in ti, /se čas bo tiho večnosti umaknil, 

/ in bog bo moje duše se dotaknil, / da prosta krivd v vstajenje zaživi«. Tako se ljubezen 

poveže z božjim. Te dimenzije, ki jo omogočata krščanski verski nazor in vera v posmrtnost, 

pri Novyjevi ni. V njeni liriki ni verzov, v katerih bi se zemsko hrepenenje po ljubezni lahko 

uresničilo onkraj, pri Bogu. Tisti, po katerem je hrepenela Lili, ni bil enak tistemu, po katerem 

je hrepenela Ljubka. Zato tudi ljubezenska pesem ni enaka: on v poeziji Lili Novy ni enak 

njemu v poeziji Ljubke Šorli. Lili je svojega moža odslovila, Ljubki ga je vzela tragična 

usoda. V prvi je ostalo nekaj spominov na ljubezen, v drugi ljubezen sploh ni ugasnila. V 

drugi je ni mogla premagati niti smrt. 

Nekaj podobnega je mogoče razbrati tudi v pesmi Otožnost Ljubke Šorli (nastala 1971). Tudi 

ta pesem tematizira smrt, morda njegovo, morda smrt narave sredi ognjenega čudeža jeseni. 

Je refleksija o "umiranju" (ki postaja refren - zmaga razuma, volje do življenja?). Čas: jesen. 

Pesnica (pri)čara z nekaj moderno oblikovanimi (!) verzi, svobodno razpostavljenimi v tri 

kitice, jesensko pravljico: po zgledih iz ljudske poezije počloveči, preobrazi »jesen« v bitje iz 

pravljice, ki »stopa neslišno« mimo »topolov in bukev in hrastov«, vsa »lepa, blesteča«. Ko se 

sonce »listja na vejah dotakne«, ga pobarva »zlato in rdeče«, da »se zasveti«. Lirski subjekt je 

v zanosu, ves očaran strmi v »čudež« narave. A kaj, ko je tako le trenutek (simbolika treh pik 

v zadnji kitici), ki ga odpihne že sapica - v »čudež skrivnostne jeseni tiha otožnost kot sapica 

dahne« in že se čudež porazgubi. Že barve in zvoki izginejo, že je vse sivo in tiho. »Življenja 

je, da rečeš ena«, je rekel Hamlet. Nič več. Potem nastopi »umiranje«, ta večno enaki in 

neustavljivi in 'otožni' in sivi »refren« dobro znane, a skorajda neslišne pesmi o smrti. 

V primerjavi s pesmijo L. Novy je pesem Šorlijeve skromnejša, vendar sporočilno identična. 

Vse v naravi je vedno znova podvrženo minevanju, vedno znova smrt prekine »čudež« 
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življenja, vendar vedno znova, vsako pomlad, ko se na veje topolov, bukev in hrastov vrne 

listje, narava dočaka »vilo iz pravljice«, starko, ki ukinja rast. Le človeku ni dano ponavljati te 

izkušnje, le človek se iz smrti več ne vrne. Odtod otožnost. 

Pesem je izrazno, oblikovalno moderna, uglašena s svobodnim ritmom. Podaljšani prvi verzi 

simbolno nakazujejo moč življenja, čudež življenja, ki v krajših verzih, ki so kot udarci usode, 

izginja. Toda v zadnje verze se je umaknila rima (jesen - ognjen - refren): kot da bi pesnica 

hotela prav z rimami, torej z značilnim pesniškim sredstvom, nakazati zmagovalca 

minljivosti, tj. poezijo, v kateri zaradi zapisanih besed ni smrti, v kateri vse ostaja živo, večno, 

za vse čase, v kateri nobena »sapica« ne more ničesar izbrisati.      

Za to tematiko je značilna tudi nadvse zanimiva štirikitična refleksija Odmevi L. Novy. 

Likovna pesem, v kateri noče in ne more biti vse do kraja izrečeno, v kateri rečeno 

pojasnjujejo 'odmevi', v kateri je pravzaprav vse bistveno zamolčano, pesem, katere kitice 

pričenja anaforičen začetek vprašanj, na katera molče in iz daljave odgovarjajo kratki, boleči 

'odmevi', ki so sporočilna in hkrati pomiritvena os 'pesmi'. Prva tri vprašanja sprašujejo po 

naravi (vetrovi, pobočja - oblaki, ozvezdja, siji zeleni - zastrta, vabeča krajina neznana) in po 

izgubljeni preteklosti (cvetovi mladosti), zadnje, že skoraj retorično, pa je povsem osebno: 

»Oj kje je tolažba, ko okrvavljena se tresem?« Odgovori? Na prva tri vprašanja so prepojeni z 

metaforami, zgrajenimi iz osebnih čustvenih in miselnih odzivov oz. paralelizmov: »Temni so 

gozdovi bridkosti. - O noč v domačiji zgubljeni! - Joj, sredi spomina je rana«. Vse lepo in 

srečno je zgubljeno, je temno kot gozdovi bridkosti, je ranilo spomin, ki krvavi v njenem srcu. 

Na zadnje vprašanje po tolažbi krvavečemu srcu pa je odgovor jasen in odločen: »Tolažba je 

ena, je pesem«. Zopet nastopi njen 'temni bog', vse tisto, kar ji je po boleči izgubi ostalo, kar 

ima in zmore. Vse od včeraj in nekoč je le še noč, v katero posveti žarek poezije, da moč in 

prebudi upanje. Niti narava, niti domačija, niti ljubezen, nič več je ne more potolažiti, le - 

poezijia to zmore, le ustvarjanje s sredstvi lepote to zmore.  

Pesem je pravzaprav eno samo samospraševanje. Vprašanja so retorična. Kar je ljubilo in bilo 

ljubljeno, je izginilo. Tolažba je izpovedovanje z verzi, ki jih poraja temna noč srca in duha. 

Pomensko zanimivo je tudi rimanje: sklepni zlog prvega verza je riman s sklepnim verzom 

tretjega verza, torej prve vrstice odgovora, sklepni verz nadaljevanja vprašanja s figuro 

verznega preskoka pa se rima z enobesednim sklepom zadnje besede odgovora (tudi s podobo 

verznega preskoka). Sklepne besede vprašanj (mladosti - zeleni - neznana - se tresem) nosijo 

pomensko težo vprašanj in razkrivajo cilj refleksije ter razpoloženje lirskega subjekta, zadnje 

besede krajših odgovorov (bridkosti - zgubljeni - je rana - je pesem) pa razkrivajo pesničin 

bivanjski in pesniški položaj v življenju in svetu. 
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Po obliki in izpovedanem je tej pesmi podobna pesem V gozdu L. Šorli (nastala 1931, v rkp.). 

Ta pesem, ki sodi med pesničine najzgodnejše, je refleksija ki spominja na Odmeve L. Novy 

(pa seveda tudi na Kosovelove bore). Tudi tokrat je lirski subjekt v naravi, v »gozda 

skrivnostni tišini«, tudi tokrat razmišlja in se z mislimi vrača v mladost (prvine refleksije in 

meditacije). Tudi sam sanja kot vse okrog njega (»vse zatopljeno je v sanje«). Misli mu/ji 

spomin vrača nazaj. Vse naokrog molči, tudi bori (podobno kot Kosovelovi). Potem se v 

mislih nekaj zgane, nekaj »iz sanj prebudi(lo je) moje srce« in »temne spomine« na življenje 

neveselo. Tako je »kakor da temni spomini v gozda skrivnostni tišini mimo beže«. Ničesar ne 

razkrijejo spomini, ničesar si ne upajo povedati, nič ne potožijo. Ne vemo, kako daleč nazaj si 

upajo, ne vemo, zakaj je tako, ne vemo, kaj so prebudili v srcu, morda celo čustvo ljubezni ... 

Nedorečenosti močneje aktivirajo bralčevo refleksijo. A ker ljubezni ni, potemnijo (so 

potemneli). Zarja je ostala temna.  

Pesnica je nanizala tri trivrstične kitice, v katerih se rimata prva dva verza, zadnji, tretji, pa se 

rima z drugima dvema zadnjima verzoma. Ne navede pa pesnica v tej kratki svoji pesmici 

poezije kot svetle, pozitivne, rešilne točke; ker je ne, je pesem drugačna od Odmevov. A kljub 

temu, sicer indirektno, to možnost vendarle 'kažejo' zapisani verzi, ki jasno sporočajo, da je 

mogoče prav na pesniški način utrgati pozabi neko misel, pa četudi je to misel na nekaj 

temnega, minulega, nelepega, misel na vse tisto, kar je ranilo srce, zasekalo vanj rano in 

usodno preokrenilo življenjsko pot - poezija smrt vselej premaga.  

Na takšen preobrat posredno kaže uporaba inverzije (misli vsakdanje), po svoje 

personifikacija bori molče, impersonalna raba glagola (nekaj se v njih je zganilo), ki je kot 

nekakšen daljni odmev ekspresionizma in ustvari baladno vzdušje ogroženosti, pa sinestetična 

podoba temni spomini, ki asociira temnega boga L. Novy (seveda pa tudi Prešernovo temno 

zarjo). 

 

4. 7 Pesmi z vsemi osrednjimi temami 
 

Razčlenjevanje poetičnega sveta obeh pesnic nas je pripeljalo do dveh pesmi, ki sta nekakšna 

'sinteza' ključnih tem obeh in potrjujeta, da sta bili, kar je razumljivo, če pomislimo na obe 

biografiji, življenjsko obe tragično prizadeti, zaradi česar sta ostali sami, vsaka s svojimi 

čustvi, vsaka s svojo žalostno usodo in obe brez 'njega', brez ljubezni, zato in za tem pa vsaka 

s in za svojo poezijo, z možnostjo upesnjevanja lastnih bolečih izkušenj, misli, čustev … Prav 

poezija jima je omogočala čustveni in duhovni azil, preživetje in možnost za izražanje sebe, 
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sveta v sebi za svet, ki naj bi njuna pesniška sporočila sprejel in se nad njimi zamislil. Zdi se, 

da sta prav v povezavi treh tem, ljubezni, poezije in smrti/izgube, najmočnejši. Obe se po 

izgubi ljubezni, ki jo eni odvzame smrt, druga pa si smrti zaradi silnega trpljenja želi kot 

dokončne pomiritve, zatečeta k ustvarjanju umetnega sveta radosti in sreče, k ustvarjanju 

lepote s pesniškimi sredstvi, kar naj bi delovalo tudi samopotrditveno (ne pa 

samopoveličujoče). Obe, tako Novyjeva kot Šorlijeva, se od ponesrečene oz. nesrečne 

ljubezni odmakneta tudi k 'bogu', ki je za obe poezija, in k poeziji, ki je za obe 'bog', kar je 

ena izmed temeljnih tez moje naloge. 

Zato sem za sklep razčlenjevanja pesniških sadov obeh pesnic izbrala Eros Lili Novy in 

pesem Mati - domovina - Bog Ljubke Šorli, katere naslov je navedek Ivana Cankarja, 

medtem ko nas naslov prve pesmi spomni na Alojza Gradnika, le da se njegov thanatos 

umakne iz naslova in prežame vse verze (tej navezavi oporeka Jože Javoršek, prim. 1984: 

114).  

Eros Lili Novy (nastala 1936, objavljena v Sodobnosti 1936) združuje vse poglavitne teme 

pesničine ustvarjalnosti: ljubezen, Boga, poezijo, življenje, smrt … Je, razen prvih štirih 

verzov, apostrofa, nagovor 'erosa', ljubezni. Teme združuje tako, da ena vodi k drugi in se 

potem prepletejo v celoto štirih petvrstičnih kitic, katerih osrednji del so tri retorična 

vprašanja (sem začutila te - sem premotila se - sem zaslutila te?). Eros med njo in njim, ki se 

mu je odrekla in ga potisnila v brezimnost, prerašča v ljubezen do poezije, še zlasti po tistem 

nesrečnem odkritju, zaradi katerega se je morala odreči ljubezni, sebi, njemu, sreči in zaradi 

katerega je izgubila vero v to, da je srečna ljubezen sploh mogoča, da lahko vzdrži in se ob 

prvi preizkušnji ne izjalovi. Pesem je pesničin 'credo', je podoba predanosti 'erosu', v katerem 

stik z nedosegljivim pridobi kozmične (zagrobne) dimenzije. 

Naslov lahko bralca v prvem hipu zavede, saj misli, da napoveduje (samó) erotično tematiko, 

vendar ga pesem hitro odmakne od erosa k trpljenju in naprej proti smrti kot rešitvi 

življenjskih muk, (Gregorčičevih) rev in stisk. 

Že uvodna intonacija v pesem z 'zarjo večerno' simbolno napoveduje zaton, konec dneva, 

svetlobe, upanja, ljubezni, tistega erosa, ki še zadnjič zarjo ožari s svojo magično svetlobo, da 

zagori v posebnem plamenu, zarjo, ki postane metafora 'duše nemirne', duše trpeče, ki je 

»vroče trpljenje pritakala v slast« in ki zaradi tega tudi 'potemni'. K stoičnemu prenašanju 

trpljenja jo je zavezal njen Bog, jo je usmerjala vernost, zaradi katere »je v ranah cvetela, / 

tebi, ti temni in tajni, na čast«. Temni? (Aluzija na svojega 'temnega boga' ali na izgubljenega 

moža?) Tisti, ki se mu je odrekla, ali tisti, ki ga je postavila na izpraznjeno mesto, njen 

navdih, novi bog? Tisti, ki ga je »začutila v srečanjih strastnih«, tisti, zaradi katerega se je 



52 
 

»premotila ob kretnjah lastnih«", ali Tisti-On, poslednja tolažba? Tisti, ki se na nebu kaže kot 

'bliskavice', kot »bežno zrcaljenje«? Tisti, iz katerega črpa »večni izraz«?  

Trenutek za spoznanje! Upesnjenje bežnega odseva tistega, kar je nekoč bilo, kar je bilo 'eros', 

a kar je le še »bežno zrcaljenje«! S posvečeno in polepoteno besedo, z besedo poezije! Z 

»večnim izrazom«, to prispodobo poezije, s katero se da vpisati v večnost, se upirati 

minljivosti in 'bežnosti', bežnemu zrcaljenju in smrti. Toda, kaj se je znašlo pred poetičnim 

'zrcalom'? On ali On? Eros, thanatos ali oboje? Zdi se, da se proti koncu druge kvartete iz 

teme izvije drugačni, novi Bog, bog poezije, in da je krščanski bog, ki je ljubezen, odrinjen »v 

mrakove«, v »sence pošastne«.  

V tretji kitici lirski subjekt vpraša, »kdo si, vabeči, ki kličeš in siliš?« Ki kličeš k ustvarjanju z 

verzi, ki bi pomirili dušo nemirno? Kdo si, ki vznemirjaš trpeče telo, da se hoče odrešiti s 

pesmimi? S pesmimi o sreči nedosegljivi in nedoseženi? Si Bog, vabeči bog, bog poezije, 

Bog, ki postaja (obema pesnicama) sinonim za Poezijo: Novyjeva ji posveča življenje, 

Šorlijevi je sredstvo pomirjanja, način dialoga z umrlim možem, način spominjanja, 

ohranjanja prezgodaj minule ljubezni pred dokončno pozabo, boj s časom ... 

Povsod je, toži lirski subjekt, povsod ga vidi, povsod ga išče: »v gneči«, v pustinji, povsod je 

njen krilati pan, »zastrt« je, zakrit »s plaščem vihravim«, tujec je, ki ga jemlje vsa »verna« in 

vsa »blažena« pod svojo streho. In ker so verzi, ki jih poraja izgubljena sreča, težki in boleči, 

jo vse »spominja na smrt«, ji vse diši po smrti, je vse težko od vonja, s katerim si je namazilil 

skrivnostno telo. Svetloba je in je tema, je svetli in temni bog, svetli ožarja telo in verze o 

'gorečem telesu', temni je prikrit, težko prepoznaven, komajda sluten s katerim izmed čutov, 

je »težko duhteči«, je takšen, kakršno je cvetje za mrtvega. Mrtvaški simbol? 

In še se nadaljuje čudovito-čudna apostrofa: »grozni in nežni«. Lirski subjekt se razpne na 

križ med življenjem in smrtjo, med ljubeznijo do Boga, ki naj bi pomiril, potolažil, blažil 

gorje, in ljubeznijo do poezije, s katero premaguje čas, se vzradosti, vznemiri bralca, 

neizprosno razkrije gorje. »Ti kruti in skriti«, ti tajni, ti temni bog, h kateremu hoče »priviti 

dušo skelečo, goreče telo« - metafora, ki je zagotovo med osrednjimi in pomembnejšimi in je 

po njej Denis Poniž naslovil svoj izbor iz poezije Lili Novy. A ogenj, ki razplamteva telo, je 

dvojen: je ogenj nesrečne ljubezni in je ogenj poezije o nesrečni ljubezni, o čudnem erosu, ki 

ni le svetal, o erosu, ki je tako ljubezen kot smrt, ki postaja ob misli nanj smrt, v trenutkih 

navdiha pa poezija sama.  

Že lep čas prihaja k njej ponoči le njen 'temni bog', prihaja, da bi se 'ljubila' in da bi njuna 

ljubezen rodila čudovite sadove, stkane iz svežih metafor. A ustvarjanje boli, skeli, da telo 

krvavi, »da so gležnji s krvjo preobliti«, ko roma na Golgoto poezije, ko »rane krvave v duši 
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peko« (v več pesmih je mogoče opaziti Lilijino naklonjenost uporabi svetopisemskih podob in 

sloga). In se ponovi stara zgodba: »mojo srčno kri škropite po planinskih sončni tleh, kakor 

seme jo vrzite«, je pel že Gregorčič … trpim, da lahko ustvarjam, ustvarjeno pa naj bo seme 

drugačnega časa in ljubezni, ki naj prekvasi svet … Pa četudi ob tem boli duša, boli telo, pa 

četudi telo kar gori in vzpenjanje na visoko goro trga kožo, da krvavi... 

Josip Vidmar je opozoril, da je v tej pesmi Lili Novy zapisala »o bogu ljubezni skoraj strašne 

besede«, hkrati pa priznala o »svoji duši«, da je »blaženo verna v ranah cvetela, tebi, ti temni 

in tajni, na čast«. Kar pomeni, »da tudi grozen je bog ali demon ljubezni, toda to žensko bitje 

mu želi, mu hoče cveteti na čast, kajti prevelike stvari življenja ji odkriva in daje in izpolnjuje 

ta služba« (1959: 8). J. Javoršek pa je zapisal, da je pesem »nekakšen povzetek dotedanjih 

izkustev erotičnega sveta, a hkrati do neke mere izniči ne samo vso srečo, ampak erotična 

čustva (ali celo misel) spelje v območje 'temnega in tajnega', ki s svojimi namaziljenimi udi 

spominja na smrt /…/ Vsekakor pa se 'izbruh' erotičnih čustev z Erosom nekako razblini ali pa 

preide v višje stanje« (1984:114). 

In kako nas na sinkretizem omenjanih tem opozori L. Šorlijeva v pesmi Mati - domovina - 

Bog? Pesem ji je nastala med zadnjimi in kot Eros Novyjeve združuje osrednje teme. 

Naslonitev na velikega vzornika Cankarja, ki mu je posvečena in je celo naslovljena z 

njegovo znamenito triado, ne preseneti. Tematsko in motivno je namreč usmerjena proti 

osebnemu, Bogu in domovini, ki naj bi jo obogatila s svojo poezijo, ki ji posveča življenje in 

je v nekem smislu tudi Bog, h kateremu poetično moli. 

Šorlijeva je svojo majhno pesniško mojstrovino sestavila iz štirih štirivrstičnih, pravilno 

rimanih kitic. Pesem je uokvirila: njena prva in zadnja beseda sta eno, zaokroženo sporočilo 

»Beseda« ki je »Bog« (obe sta po naključju zapisani z veliko začetnico!). Tudi za Šorlijevo je 

beseda vseh besed »beseda sveta, najmilejša – mati«! Z njo najprej nagovori mater (tudi 

sama mati). Ta beseda ji je sveta in najmilejša. Je prva beseda, beseda za vir življenja - za 

mamo! Beseda - sonce! (Kot Dostojevskega Človek - sonce!) Sonce, ki sije »v temotne dni«, 

jih svetli in zlati, da so znosnejši, da pomagajo »v življenje verovati, / v ljubezen zvesto, v 

bratovske vezi«. Prva beseda aktivira vse naslednje: besede o življenju, besede o ljubezni, ki 

življenje lahko osmisli z blestečim soncem, besede o Bogu, besede za vse bližnje, za vse 

»brate«, ki so »dom« in »domovina«. Besede o njiju so še posebno tople, spomini nanju jo 

namreč (živečo skorajda v tujini) nenehno vračajo domov in v domovino, povsod, »kjer pot 

(jo) vodi«. Vedno nazaj, v tisti, slovenski dom, ki ga krasijo tipične slovenske (močno 

simbolne) rože, vzete iz ljudske poezije – »rdeč nagelj, roženkravt in rožmarin« (tradicionalni, 

ljudski emblemi, ki jih je ljudska poezija polna). Če je drugod hudo, če srce drugod trpi, če 
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drugod ne najde miru ne radosti, pa je vsega tega doma, na »rodni zemlji« obilo. Zato si 

ranjena duša tako zelo želi doma, kajti le dom jo umiri, le doma »srce ne čuti bolečin«. 

Vendar je njen dom drugačen, ker je s smrtjo ljubljenega izgubil svoj smisel, svoj čar, svojo 

lepoto. V njem sta ostala sama - z Bogom. Tu ju je, njega in Boga, sprejela v svoje srce, jima 

odprla svojo dušo, delila trpljenje, prejemala ljubezen, čakala smrti. Vedela je, da nad njo 

»Bog bedi trenutek slednji«, da ji je ob njegovem »varstvu v duši toplo«, da je »resnice vir 

bogat« in da bojo zato njena misel in poetične besede do smrtne ure slavili njuno ime.  

Tako tudi Šorlijeva v tej posvetilni pesmi, ki je po svoje sintetična, aktivira vse svoje teme, 

tudi religiozno, Boga, ki mu je (po izgubi ljubljenega moža) posvečala svoje verze in v njih 

ohranjala spomin na svojo/njuno ljubezen. Bog je bil njen novi up, tako kot sta ji bila mati in 

domovina, za katero je žrtvoval življenje njen mož. V radosti in v žalosti je njena duša verjela 

vanje, želela njihovega blagoslova, jih brezmejno ljubila. Tako so se tri temeljne besede - mati 

(ki ji je posvetila vrsto pesmi, predvsem sonetni venec Neizpovedana ljubezen), domovina in 

Bog - združile v eni, poslednji, v »besedi sveti«, ki daje upanje v brezupu, ki življenje brani 

pred minljivostjo, ki sovraštvo premaguje z ljubeznijo - v polepoteni besedi! Z njo je slavila 

vse troje in vse troje s čudežno metamorfozo spreminjala v poezijo: o sebi, njem, domu, 

domovini, domačiji, življenju, ljubezni, smrti… S katero se sklene krog življenja in poezije.  

Obe pesmi, Eros in Mati - domovina - Bog s spojem glavnih tem družita obe pesnici, tisto z 

osrčja in tisto z obrobja Slovenije, pesnici, ki sta si bili v marsičem tako podobni, v marsičem 

pa tudi zelo različni, drugačni, v marsičem zazrti v preteklost, v tradicijo, a hkrati v marsičem 

in z marsičim uprti v moderne čase, o katerih nenazadnje pričajo tudi uporabljena slogovna 

sredstva, v uporabi katerih pa je bila Lili Novy vendarle drznejša in izpovedno prepričljivejša 

umetnica.  
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5 Pesniški slog Lili Novy in Ljubke Šorli 
 

Obe pesnici sta, vsaj na prvi pogled, ostajali znotraj okvirov tradicionalizma, so zatrjevali vsi 

raziskovalci in razlagalci njune poezije. Med prvimi že Josip Vidmar: »Kako to, da te 

inteligentne in poetično senzibilne ženske v medvojnem in povojnem času niso uspele narediti 

preskoka in ujeti sodobnih pesniških tokov? Njihova lirika kaže, da jim besedne spretnosti in 

določenega pesniškega talenta ni manjkalo« (Vidmar, 2005: 5). Pa sta res? Ali verz Ljubke 

Šorli »Moja pesem ne utira / novih, drznih si poti« (Šorli) velja za obe pesnici? 

Pred podrobnejšim vpogledom v njuna pesniška snovanja in realiziranja upesnjevalnih zamisli 

ter odgovorom na zastavljeni vprašanji navajam nekatera mnenja. 

V že omenjeni študiji h Gorečemu telesu je pisal o poetiki Lili Novy Denis Poniž:  

 

»Ravnotežje spiritualizma in prvinskega vitalizma ji tudi omogoča pot h klasično usmerjeni in strogo izmerjeni 

pesniški obliki, k nazornemu, a vselej poduhovljenemu slogu 'nove stvarnosti'. Rahle pobude za to sintezo bi 

lahko iskali tudi pri Gradniku /…/ njene pesmi, ki so spoj ljubezenske lirike z resignativnimi in meditativnimi 

podtoni, se nenehno dotikajo vprašanj smrti in življenja, minevanja in dajanja, sprejemanja in ljubezni, 

razočaranja in upanja. Zato se v njih vrstijo glagoli, ki izražajo dejavnost, premene, ritem, a vendar vse to tudi 

relativizirajo: čutiti, slutiti, prevevati, zreti, čuti, drhteti, utripati, trepetati, pozabljati, prevzemati, zginevati, 

šumeti, dahniti, drhteti, vsrkavati, okušati, mamiti. Med samostalniki nastopajo skoraj z enako frekvenco 

abstraktni (bog, sla, sanje, želje, žalost, čas, strast, mir, vonj) in konkretni (ptič, grom, veter, voda, jutro, jesen, 

noč, zvezda, rože, megle); nemalo je tudi takih, ki so lahko konkretni ali abstraktni (rana, plamen, srce, 

svetloba). Vse to potrjuje domnevo, da je pesnica vendarle iskala harmonijo, pa se je, vedno znova razočarana 

nad usodnimi udarci, s katerimi ji ni bilo prizaneseno, zatekala v resignativno zaostritev konkternih in 

abstraktnih spoznanj« (Poniž, 1985: 74, 78). 

 

 Franc Zadravec je o slogu Lili Novy pisal v Slovenski književnosti II:  

 

»Miselno razčlenjevanje motiva prinaša v njene verze anafore, refrene, podvojitve, kar ji dela pesem rahlo 

retorično. Ker pa so pesmi dramatični samogovori, prenesejo tako govorniško dikcijo. Značilna primera sta 

Rudnik in Hodim. Dikciji ustreza nazorna, pojmovno razvita, le včasih tudi simbolična podoba (»v poslednjih 

cvetih kri zemlje žari', 'tolmun spomina se svetli'). Pesmi so v klasičnem, rimanem verzu, v pravilnih kiticah in v 

klasičnem sonetu, sestini in stanci« (Slovenska književnost II, Zadravec, 1999: 292).  

 

Boris Paternu je v spremnih besedilih k antologiji Slovenska književnost 1945-1965 navedeni 

mnenji o Lili Novy potrdil:  
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»Izraz njene povojne poezije kljub mnogo bolj umovalni vsebini, ki nima več tistega dotoka strasti, ki ji ga je 

nekoč dajala ljubezen, ne zdrsne v suho abstraktnost. Moč metaforičnega opredmetenja izpovedi ostaja sveža in 

si z gibljivo domišljijo podreja podobe narave v medij učinkovite ekspresije. Tudi orkestracija verza ostaja do 

zadnjega živa, polna in skrbno nadzirana. Tradicijo simbolizma in ekspresionizma uravnoveša v jasen in nazoren 

izraz ter v klasično zgradbo verza. Njen pesniški most iz preteklosti v povojno obdobje je bil toliko dodelan, 

umirjen in oseben, da pri mlajšem rodu ni izzval posebne pozornosti. Dajal je vtis žlahtne, neizzivalne klasike« 

(Paternu, 1999: 29). 

 

O Ljubki Šorli in njenih ustvarjalnih prizadevanjih pa je med prvimi pisal Marijan Brecelj in 

jih le-povzel:  

 

»Zaman bomo torej pri njej iskali odmeva tistih tokov poetike, ki so jih prinesla dvajseta in trideseta leta, se 

pravi dobi, ko je Šorlijeva pesniško zorela in se oblikovala. Ko je šla enkrat mimo ta doba, ko je po koncu vojne 

utegnila priti do vseh teh stvaritev slovenske lirike, je bilo za njeno ustvarjanje že prepozno; Šorlijeva je takrat že 

imela izoblikovano pesniško fiziogonomijo, kakršno z manjšimi ali večjimi odtenki poznamo danes. Oblikovno 

so torej njene pesniške stvaritve zasidrane v klasični formi. Najpogostejši način izpovedi je pri njej postal sonet, 

druga velika večina njenih pesmi pa je spesnjena v štirivrstičnih kiticah, verz se drži v glavnem ustaljene 

metrične sheme. Le redke pesmi so s svobodnim ritmom. Od ustaljenih oblik poleg soneta uporablja še gazelo, 

legendo v verzih, po vsebini ima seveda tudi elegije, ode, hvalnice« (Šorli, 1973: 152, 153).  

 

Za njim se je Ljubkinega sloga v svoji študiji dotaknil France Bernik, ki je zapisal:  

 

»Ne samo vsebinsko, tudi v jezikovno oblikovnem pogledu ima poezija Ljubke Šorli korenine v klasičnem 

slovenskem besednoumetniškem izročilu. Več ko tretjina pesmi v zbirki Pod obokom čarobnim je napisanih v 

sonetni obliki, drugo so preizkušene kitične forme, čeprav najdemo med njimi tudi pesmi v svobodnejšem stihu. 

Tako je lirika goriške pesnice homogen pojav, uravnotežen po izpovedni vsebini in verzni zgradbi. Kot tak se 

sicer ne vključuje v sodobna iskanja verzne umetnosti, vendar ima v polifoniji pesniškega snovanja v naši 

književnosti, zlasti v zamejskem delu skupnega slovenskega kulturnega prostora, svoje posebno in nezamenljivo 

mesto« (Bernik, 1987: 80).  

 

Taras Kermauner je o pesničini poeziji menil:  

 

»Čeprav je njena osebna zgodba ves čas v ospredju, v veliki meri tudi pesni, da bi jo izrazila, da bi izrazila svojo 

bolečino. Sama razume to osebno trpko zgodbo skoz konvencionalno formo, le ta jo more pomiriti, zavarovati, 

utrditi. Bolj ko je ta forma sklenjena, vezana, priznana, neproblematična, klasična, tradicionalna, 

institucializirana, kar pomeni, da že zdavnaj ustanovljena, manj je nevarnosti, da bi pesnico njena osebna 

tragedija vrgla v osamelost, kot je Samsovo in v obup« (Kermauner, 1990: 73).  
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Da je ostajala v okviru tradicije, meni tudi Irena Popov-Novak: »Ob vsej dinamiki in 

intenziteti pa je ta poezija oblikovana v tradicionalnih kiticah in verzih ter nenavadnem 

prepletu klasičnih pesniških figur ter izvirnih ekspresionističnih in simbolističnih metafor« 

(Popov, 2003: 243, 244). Z navedeno trditvijo se strinja tudi Marjeta Žebovec: »Ljubka Šorli 

je pisala pesmi v tradicionalnih oblikah, zelo rada je imela sonet. Napisala je dva sonetna 

venca: pokojnemu možu in materi. V prosti obliki je pesem ni zadovoljila, sprostila se je šele, 

ko je pesem dobila klasično obliko, najraje prav sonet« (Žebovec, 2006: 125). 

Vendarle sta obe pesnici zmogli tudi metafore in oblikovanje, ki bi ju težko označila z besedo 

tradicionalno. Pri obeh, pri Novyjevi resda močneje in učinkoviteje, so namreč tudi poizkusi 

preboja proti modernizmu, kar je eksplicitno zatrdil v svoji študiji že Denis Poniž: »Kar 

slovenski kritiki poezije Lili Novy (Vidmar, Javoršek, Paternu, Slodnjak) ugotavljajo njeno 

strogo, skorajda klasično jedro, nas seveda preseneča intenzivnost upesnjenih pesniških tem, 

ne samo erotičnih, marveč tudi meditativnih. V tem pogledu – pri vzpostavljanju prostora 

samo-se-realizirajoče erotike – je njena poezija izrazito moderna in problemska« (Poniž, 

1985: 81). 
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6 Izbor lepših, značilnejših podob iz obeh opusov 
 

Lili Novy  

 

Pesmi Lili Novy so označene s številkami: Življenje (1), Hodim (2), Hostija (3), Temni bog 

(4), Ljubila sem te (5), Bliskavice (6), Ljubezni vonj (7), Zrcalo (8), Ogenj (9), Vse teče (10), 

Odmevi (11), Eros (12). 

 

Pesmi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Primera/komparacija   x x x  x x  x   

Identifikacija     x   x    x  

Metafora  x x x x x x x x x  x  

Epiteti  x x x x x x x x x x x x 

Poosebitev/personifikacija   x  x    x x  x 

Simbol/emblem          x   

Metonimija/preimenovanje x  x    x x x    

Paradoks/oksimoron    x        x 

Katahreza/druženje 

nezdružljivega 

      x  x    

Sinestezija   x      x  x   

Nagovor/apostofa x          x  

Retorično vprašanje             

Vzklik/eksklamacija x       x   x x 

Anafora  x   x   x  x x x  

Geminacija    x  x    x    

Paralelizem 

členov/vzporednost 

  x x  x x      

Klimaks/stopnjevanje x x x x x x x  x x   

Antiteza/antinomija  x x x x x      x 

Inverzija/zamenjava 

besednega reda 

x      x     x 

Barvanje  x x x x x x x x x  x  
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Ljubka Šorli  

 

Pesmi Ljubke Šorli so oštevilčene tako kot Novyjine: Kadar ciklamni dehtijo (1), Molitev (2), 

Moja pesem (3), Žalostna (4), Spomin na jesenski dan (5), V bregu tiho in boječe (6), Prišel si 

(7), Kadar ciprese šumijo (8), Otožnost (9), V gozdu (10), Mati – domovina – Bog (11). 

 

Pesmi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Primera/komparacija x    x x x  x x x 

Identifikacija  x  x         

Metafora  x x     x x x   

Epiteti  x x x x x x x x x x x 

Poosebitev/personifikacija  x x  x x x x x x  

Simbol/emblem    x       x 

Metonimija/preimenovanje   x x   x x   x 

Paradoks/oksimoron            

Katahreza/druženje 

nezdružljivega 

           

Sinestezija           x x 

Nagovor/apostofa       x     

Retorično vprašanje   x     x   x 

Vzklik/eksklamacija           x 

Anafora        x   x  

Geminacija     x        

Paralelizem 

členov/vzporednost 

           

Klimaks/stopnjevanje    x     x   

Antiteza/antinomija x x          

Inverzija/zamenjava 

besednega reda 

     x x   x x 

Barvanje  x  x x x x x  x x x 
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6. 1 Besedni slog  
 

Izbrane podobe sem razvrščala v dva odstavka: v prvem sem navajala primere iz pesmi Lili 

Novy, v drugem pa primere iz pesmi Ljubke Šorli; če se določene podobe pojavijo le v 

pesmih ene pesnice, sem na začetku navedla njeno ime; primeri si sledijo po vrstnem redu 

pesmi; za vsakim primerom je navedena številka pesmi. 

 

Primera/komparacija: 

– kakor sonce preden mrk ga skrije, / nam je bleda hostija sijala (3); in vse se v meni kot od 

groze smeje / in kot od sreče joče in ihti (4); nemočni so mi udje kakor trsi (4); kot velik ptič 

sem te v nočeh plašíl (4); nebo je kakor svetla, sinja svila (5); kot veter se odeva v dim in sij 

(5); kot žila biješ vsepovsod, / napajaš kal in hraniš plod, / kot veter si, ki zvezde šteje (7); 

srce sem svoje ti v zahvalo dala, / kot prstan drag bi dala sužnju v dar (8); zdaj bivaš ti v 

pregnanstvu kakor mrtev (8); mi vsi smo kakor na palubi (10); hraniš kakor dobra njiva (10);  

 

– mi duša je lahka ko v soncu / perot lastovice (1); kot cvet je rdeči (5); kot da bi nama srečno 

pot želelo (5); jesensko sonce kakor gaj veselo (5); ); meni zdi se, ko da psalme / moli angel 

božji (6); kakor da me skrita rana / spet je zabolela (6); le srce mi je kakor morje / v burjah 

nepokojno (6); kot roža lepa, ki se v rosi umije (7); lepa, blesteča, / kakor vila iz pravljice (9); 

kot sapica dahne (9); kakor da temni spomini / v gozda skrivnostni tišini / mimo beže (10); 

kot sonce siješ mi v temotne dni (11). 

 

Identifikacija 

– Bog žarne luči in cvetočih trav (4); si večni vonj (7); temni so gozdovi bridkosti  (11); 

tolažba je ena, / je pesem (11);  

 

– pot v človekovo svetišče, / ki mu pravimo / srce (3). 

 

Metafora: 

– robovi rane se zapro (1); kakšna svetla sila je življenje (1); življenju hiteti v objem (2); 

hodim v to živost (2); pretečo prikazen (2); zastor je raztrgan pred svetiščem (3); tresemo se v 

dihu Tvoje smrti (3); krvniki (3); smo hoteli Tvojo smrt prespati (3); vsa razparana neba 

zavesa / in svetá robovi v novi zarji (3); tiho dviga hostija velika (3); jaz sem vanje lil / 

čarobne kaplje svojega napoja (4); praogenj neti živih melodij (5); bliskavice (6); skrivnost 
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globin (6); stok, prasile govorica (6); zemlje skrita globočina (7); utrip vodá (7); sladkosti 

zemskih vseh bremen (7); gosti sok omam (8); pregrehe davne žrtev (8);  ogenj med drevesi / 

in ogenj sred srca, / strasti plamteči plesi, / plamteči spev duhá (9); goreča, slastna sila / mi je 

planila v kri (9); vse je postalo plamen (9); sivi kamen / je zažarel v škrlat (9); vetrovi, 

pobočja, cvetovi / mladosti (11); temní so gozdovi bridkosti (11); cvetovi mladosti (11); 

 

– žarki večernega sonca (1); podoba minule mladosti (1); vrtinec življenja (1);  cvetje, ki je 

diamantov na poljanah si nabralo, / da se v svatovski obleki tebi klanja (2); novo pot (7); 

misel je moja med križe zbežala (8); čudež ognjen (9); čudež skrivnostne jeseni (9). 

 

Epiteti: 

– če kdaj robovi rane se zapro, / te črne, krvaveče in skeleče (1); okrutni dnevi (1); odprt 

(grob) (1); zasuta (krsta) (1); divje te trpljenje (1); luči vsemogočni (1); kipečih naslad (2);  to 

silno, brezskrbno veselje (2); hladna in bleda (ura) (2); pomladno bridkost (2); zadnja 

skrivnost; pretečo prikazen; jalov in prazen (strah) (2); potna (zemlja) (3); krvava (zemlja) 

(3); smrtna groza (3); skalnati grobovi (3); zadnja (skrivnost) (3); razgaljena (reva) (3); zviti 

pismouki (3); razparana neba zavesa (3); novi zarji (3); belo sonce (3); božja stvar (3); 

bolestna sla (4); bujnem vetru (4); rosna, nezadeta (4); mehki čuti (4); čarobne kaplje (4); 

skrivnega razkroja (4); zaključni krog (4); skritih gnezd (4); nočnega nebá (4); žarne luči in 

cvetočih trav (4); sladki in krvavi (bog) (4); ledeni severni planjavi (4); osupla smrt (4); neme 

sence (4); srebrne niti (5); poslednjih cvetih (5); čudoviti, ognjeviti (moški, ki ga je ljubila) 

(5); jesenski veter (5); strastni uri; živih melodij (5); nébesni krajini (6); hip žarečega poljuba 

(6); črna noč (6), rdeč poljub (6); prerokujoč obup (6); vonj pomladnih trav (7); dih ognjen 

(7);  budnem, toplem, srečnem svetu (7);  sladkosti zemskih (7); srcé goreče (7); zemlje skrita 

globočina (7); večni vonj cvetočih trav (7); gosti sok omam (8); sladki dimi (8); zimskem 

jutru, treznem, žalostnem (8); bolestni sili (8); v nečistem plašču, sivem od pepela (8); 

ožarjeno nebo (9); goreča, slastna sila (9); plamen, / zelen, modrikast, zlat, / še hladni, sivi 

kamen (9); žarni vrt (9); sijoča zvezda (10); predana bitja (10); stare roke (10); ljubezni 

pregloboke (10); matere oči (10); dobra njiva (10);  siji zeleni (11); domačiji zgubljeni (11); 

zastrta, vabeča krajina / neznana (11); okrvavljena se tresem (11); zarja večerna (12); duša 

nemirna (12); vroče trpljenje (12); blaženo verna (duša) (12); temni in  tajni (Eros) (12); 

srečanjih strastnih (12); sencah pošastnih (12); plaščem vihravim (12); tujec, zastrt (12); težko 

duhteči (Eros) (12); grozni in nežni ti, kruti skriti (Eros) (12); dušo skelečo (12); goreče telo 

(12); rane krvave (12);  
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– žarki večernega sonca (1); misli nemirne (1); kostanji zeleni (1); minule mladosti (1);  

pomladne gredice (1); luč jutranja (2); dom samoten (2); Bog neskončni (2); svatovski obleki 

(2); skrivnostna darovanja (2); hvalni pesmi (2); novih, drznih si poti (3); človekovo svetišče 

(3); poznem, hladnem soncu (4); rumeno listje (4); mrtvih gredah (4); solze ji padajo pekoče 

(4); daljni cesti (4); vonj mameči /  po poznem cvetju (5); z vrtov jesenskih (5); neznanski 

sreči (5); duši sta ljubeči (5); šumelo listje je porumenelo (5); jesensko sonce (5); angel božji 

(6); drobna ajda (6); skrita rana (6), novo pot (7); zemsko težo (7); široke poljane (8); poznih 

večerih; hladni gomili (8); čudež ognjen (9); čudež skrivnostne jeseni (9); tiha otožnost (9); 

gozda skrivnostni tišini (10); beseda sveta (11); temotne dni (11); ljubezen zvesto (11); 

bratovske vezi (11); rdeč nagelj (11); rodni zemlji (11); trudna misel (11); varstvu božjem 

(11); resnice vir (11); dol solza (11). 

 

Poosebitev/personifikacija: 

– svet pokleka, gôre vse klečijo, / reke vse molitve žuborijo, / vsaka božja stvar na prsi trka 

(3); zato je temni bog razširil krila / in me zagrnil (5); se mi smehlja še smrt (9); mladost, ki 

vre in ki trpi (10); zarja večerna je žarko gorela (12);  

 

– na oltarju pa bo Tebi cvetje sanja (2); moja pesem ne utira / novih, drznih si poti (3); šumelo 

listje je porumenelo / in se prešerno med seboj igralo (5); skrivaj izza dreves se je smejalo / 

jesensko sonce kakor gaj veselo (5); v bregu tiho in boječe / bela breza toži (6); sreča, deva 

tiha, zala / prišla (7), v poznih večerih vrhovi šumijo, / o moji ljubezni mu v noč govorijo (8); 

stopa neslišno jesen (9); umiranja poje / refren (9); bori molče (10). 

 

Simbol/emblem: 

– na spomine, / na ladjo, ki s teboj izgine, / na luč, ki se v meglì gubi (10); 

 

– belo krizantemo (4); rdeč nagelj, raoženkravt in rožmarin (11). 

 

Metonimija/preimenovanje: 

– srce še zaživi, čeprav brez sreče (1); zemlja polna Tvoje je bledote, / potna je od tebe in 

krvava, / polna krika , ki si ga izustil (3), srcé goreče, ki trpi (7); s šibo sloko / udarila v obraz 

z besedo sem (8); ogenj sred srca (9); vse je  postalo plamen (9); 
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– njenim strunam (3); gostoljubje tuje zemlje uživa (4); na tujem (4), na pot s seboj si me 

povabil (7); zemsko težo skupno bi nosila (7); v sencah cipres so solze posejane (8); bilka je 

vsaka (8); beseda sveta (11); resnice vir (11); On, vsevedni (11);  skoz dol solzá (11); vzide 

žarek mi svetal (11); dela moja (11). 

 

Paradoks/oksimoron v pesmih Lili Novy:  

– temni bog; tišina vsa zazveni (4); te mrtvo bo našlà osupla smrt (4); vroče trpljenje pritakala 

v slast! (12); dušo skelečo, goreče telo (12); 

 

Katahreza/druženje nezdružljivega v pesmih Lili Novy: 

– potokov sežeš, do višin / v sinjino (7); goreča, slastna sila (9). 

 

Sinestezija: 

– temna zapoved (2); sladki dimi (8); v bolestni sili (8); svetli čas (10); 

 

– temni spomini (10); trudna misel blodi (11). 

 

6. 2 Stavčni slog 
 

Ogovorne: 

 

Nagovor/apostrofa: 

– in tedaj začutiš (1); oj kje ste (11); oj kje si (11); 

  

– zdaj v grobu spiš … in nisi me pozabil. / O, saj veš, da sem ti v srcu zvesta / in da na veke 

tvoja bom nevesta (7). 

 

Retorično vprašanje v pesmih Ljubke Šorli: 

– Kje je ta, ki še svoj greh zanika? (3); si ti, sem jaz pregrehe davne žrtev? / Kdo ve za smisel 

tajnih vseh načrtov? / Kdo vidi brez zrcala si v obraz? (8); Oj kje je tolažba, ko okrvavljena / 

se tresem? (11).  

 

Vzklik/Eksklamacija: 
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– O, in tedaj začutiš (1); Kako sem te premerila zlooko! / V bolestni sili te kakor s šibo sloko / 

udarila v obraz sem! (8); O noč v domačiji / zgubljeni! (11); Bežno zrcaljenje, večni izraz!; 

Vendar po vonju spominjaš na smrt! (12); 

 

– Beseda sveta, najmilejša —  mati! (11). 

 

Kopičenje (Ponovitve): 

 

Anafora:  

– ko … /  ko … / ko …/ ko … / ko … (1); in … /  in … (4); si … / si … / si  …(7); in ogenj 

… / in ogenj (9); glej … /  glej … (10); kar … / kar … (10); kot da … / kot da … (10); na …/ 

na … (10);  oj kje ste … / oj kje ste … / oj kje … / oj kje … (11); 

 

– ko … /  ko … (7); da … / da … (7); nekaj … / nekaj … (10). 

 

Geminacija: 

– smo sámi, sámi (3); s seboj, naprej, naprej (5); vse živi, živi (9); 

 

– po daljni, daljni cesti (4). 

 

Logične  

 

Paralelizem členov/vzporednost v pesmih Lili Novy: 

– vsi smo kakor Judeži, Pilati, / zli kričači, kupljeni sodniki, / farizeji, zviti pismouki (3); 

podvrže molk in pahne jo v praznino (4); kot na ledeni severni planjavi (4); gori valovi /  

kopiči in razpada (6); nagrmadeno grozi (6);  je zemlje skrita globočina / in tvoj obraz nje 

površina (7). 

 

Klimaks/stopnjevanje: 

– nate vsa nesreča se vali, / ko te preganjajo okrutni dnevi, / ko zate prav nikjer zavetja ni, / ko 

bičajo te burje in valovi (1); robovi rane se zapro, / te črne, krvaveče in skeleče (1); živeti – 

živeti – živeti (2); umreti – umreti - umreti (2); živeti – umreti – živeti (2); zemlja polna Tvoje 

je bledote, / potna je od Tebe in krvava, / polna krika (3); pa so zatulili nam viharji, / treščili z 

ležišč smo od potresa, / zemlja se prevrgla je pod nami —. / Mi na razvalinah, vsi v omami, / 
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vsa razparana neba zavesa / in svetá robovi v novi zarji! (3); zablisne. Spet zablisne. Pokrajino 

zagledam v noč razgrnjeno nocoj; / ob grmu vidim reko in ravnino, / gorovje in prepade pred 

seboj (4); moja, moja bolj kot svoja (4); ljubila sem te, res sem te ljubila, / a ni mi dano te še 

zdaj ljubiti (5); ljubila sem te, res sem te ljubila, / a ni mi sojeno te še ljubiti (5); ljubila sem 

te, res sem te ljubila, / a nisi sred srca mi nudil mesta (5); ljubila sem te, res sem te ljubila, / a 

zdaj ti v mojem srcu ni več mesta (5); naprej, naprej (5);  v tmini skrit vre, se vzpenja, guba 

(6); blisk, ki ni več bliskavica, / grom, prerokujoč obup (6); dih ognjen / po budnem, toplem, 

srečnem svetu (7); plamen, / zelen, modrikast, zlat (9); takrat sem začutila, / da vse živi, živi 

(9); vse: up in borbo, strast, bridkost (10); 

 

–  da mogla bi po daljni, daljni cesti (4); mimo topolov in bukev in hrastov (9). 

 

Antiteza/antinomija: 

– živeti – umreti – živeti (2); ti si šel in milost ni ostala, / iščemo jo, kličemo jo – ni je! (3); on 

mi je življenje / in je začetek, on zaključni krog, / ki prepleta srečo z bolečino (4); ljubila sem 

te, res sem te ljubila, / a ni mi dano te še zdaj ljubiti (5); Ljubila sem te, res sem te ljubila, / a 

nisi sred srca mi nudil mesta (5); Ljubila sem te, res sem te ljubila, / a zdaj ti v mojem srcu ni 

več mesta (5); to je moj, to je tvoj svet (6); grozni in nežni ti (12); 

 

– na mizi bolnò in opojno / ciklamni dehtijo (1); slednja stvar vesoljstva priča nam o tvoji 

veličini, / v hvalni pesmi čudež veliki oznanja, Bog neskončni. / Žali te in ponižuje samo 

človek brez prestanka, ki se v tvoji zmoti v te zaganja (2). 

 

Slovnične  

 

Inverzija/zamenjava besednega reda: 

– luči vsemogočni (1); življenja letu (7); dih ognjen (7); sladkosti zemskih (7); srcé goreče 

(7); zarja večerna (12), duša nemirna (12), vroče trpljenje (12), blaženo verna (12); sencah 

pošastnih (12); plaščem vihravim (12); 

 

– angel božji (6); ajde vonj omamni (7); misli vsakdanje (10); varstvu božjem (11). 

 

Barvanje: 



66 
 

– te črne (1); svetla sila (1); temna zapoved (2); bleda hostija (3); belo sonce (3); temni ptič 

(4); nebo je kakor svetla, sinja svila, / ki jo prepletajo srebrne niti, /  po drevju list ob listu se 

zlati (5); črna noč in bel jasmin (6); črna noč, rdeč poljub (6); srebrnih korenin (7); v sinjino, 

rožnato (7); v nečistem plašču, sivem od pepela (8); vse svetló (9); plamen, / zelen, modrikast, 

zlat, / še hladni, sivi kamen je zažarel v škrlat (9); osvetljene / so radostne stvari (9); rožna 

sredi vrta (9); temní so gozdovi (11); siji zeleni (11); ti temni (11);  

 

– kostanji zeleni (1); kar vstaja pred mano v odtenkih (1); stvarstvo božje v vseh odtenkih (3); 

rumeno listje (4); belo krizantemo (4); cvet je rdeči (5); šumelo listje je porumenelo (5); bela 

breza toži (6); listje rumenelo (7);  zlàto in rdeče /  se v soncu zasveti (9); temni spomini (10); 

rdeč nagelj (11); vzide žarek mi svetal (11). 

 

6. 3 Besedišče (leksika) 
 

Ekspresivni glagoli: 

– nesreča se vali (1);  preganjajo okrutni dnevi; bičajo te burje in valovi (1); srce še zaživi (1); 

rane se zapro (1); tedaj začutiš (1); do mozga peče te trpljenje (1); zrem / v to silno 

brezskrbno veselje (2); življenju hiteti v objem (2); izustil (3); zapustil (3); spreletava (3); 

stresa (3); raztrgan (3); razodeva (3); zatulili (3); treščili (3); prevrgla (3); pokleka (3); 

molitve žuborijo (3); duši (4); joče (4); ihti (4);  položil (4); drhti (4); zazveni (4); lil (4); 

podvrže (4); pritiskala (4); zakliče (4); žari (5); plane (5); vzeti (5); razvneti (5); razširil (5); 

svetijo v skrivnost (6); gori valovi, / se kopiči in razpada, /tone (6); nagrmadeno grozi (6); 

skrit vre, se vzpenja, guba (6); gol gori (6); napajaš (7); bivaš (8); prezebam (8); zažarel (9); 

povrne (10); utrne (10); plovemo (10); mladost, ki vre (10); preliva (10); gorela (12); pritakala 

(12); premotila (12); zaslutila (12); prikriliš (12); maziliš (12); priviti (12); pekó (12);  

 

– kadar ciklamni dehtijo (1); poraja (1); zabrisal je (1); nabralo (2); slednja stvar vesoljstva 

priča nam o tvoji veličini (2); zaganja (2); utira (3); dahnilo; (4) opajal (5); prihajal (5); drhteli 

(5); spajal (5); pomlajal (5); razcvetela (6); zabolela (6); bohote (6); dehtelo (7); razgibal (8); 

vztrepetala (8); zbežala (8); sniva (8); dotakne (9); molče (10); zganilo (10); prebudilo (10); 

beže (10); blodi (11); bedi (11); pletó (11); kraljuje (11).    
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Ljudska dikcija: 

– globoko dol na krsto, ki zasuta (1); 

 

– o moji ljubezni mu v noč govorijo (8).  

 

Pomanjševalnica v pesmih Ljubke Šorli: 

– pomladne gredice (1); deklica (4). 

 

Svetopisemska terminologija: 

– »Bog, moj Bog! Zakaj si me zapustil!« (3); težko duhteči si ude maziliš (12); pa so mi 

gležnji s krvjo preobliti, / rane krvave me v dušo pekó (12); 

 

– skrivnostna darovanja (2); stvarstvo božje (3); na veke tvoja bom nevesta (7). 

 

Neologizmi v pesmih Lili Novy: 

– bliskavice (6); v sinjino, v rožnato prižgano (7);  zlooko (8). 

 

Arhaizem: 

– priroda (2); dušo pali (4); mehki čuti / razcvitali (4);  pred durmi (8); pred durmi (9); v 

meglì gubi (10); v dušo pekó (12);  

 

– perot lastovice (1); priča (2); deva tiha (7); zemsko težo (7); v hladni gomili vse mirneje 

sniva (8);  molče (10); beže (10);  roženkravt (11); pletó (11). 

 

Slogovno raziskavo poezije in poetik obeh pesnic sem razvrstila v tri sklope: v besedni in 

stavčni slog in, še posebej, v analizo uporabljene leksike. Navedla sem le lepša, značilnejša in 

bolj uspela mesta iz izbranih pesmi. Nekatera potrjujejo izhodiščno domnevo, da sta obe 

pesnici zmogli tudi modernejše podobe in oblikovanje svojih izpovedi, da je bila Lili Novy pri 

tem uspešnejša, se pa je tudi Ljubka Šorli v posameznih pesmih in v posameznih podobah 

uspela povzpeti med drznejše pesniške iskatelje in stvarnike. 
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7 Zaključne misli  
 

Dva svetova: realni in fiktivni, domači in tuji, svetli in temni. Dve usodi: trdi, neusmiljeni, 

tragični, a hkrati polni upanja in upora. Dve poetiki: tradicionalna in moderna (istična). Ena 

peta iz srca slovenstva in v njem, druga z njegovega obrobja in v njem. Dvoje nagovarjanj: 

sebe in sveta, tistega od včeraj in tega od danes, mene in tebe. Dvojni dialog: z mano in s 

tabo.  

Lili Novy in Ljubka Šorli. Dve upesnjevalki nesrečne življenjske usode. Zlasti svoje. Obe 

razpeti med včeraj in jutri. Obe razpeti med večne teme: med Ljubezen in Smrt, med boga in 

Poezijo, ki je Bog, kot je Bog Ljubezen. Na dobro znani poetični križ torej.  

Raziskovanje njune pesniške govorice, tem, motivov in oblikovanja je potrdilo domneve, da 

sta obe trdno vpeti v minulost, hkrati pa zaradi bridkih življenjskih izkušenj intenzivneje 

živita svoje trdo življenje in kot nemirni iskalki nenehno preizkušata setev tudi na modernejša 

pesniška polja. V poeziji obeh: hkratnost različnega, pesniški sinkretizem, v tematiki in 

jeziku, ki s svojo leksiko sega tako v ljudsko kot v umetno.    

Že raziskava njunih biografij je ponudila vrsto stičišč, a je opozorila tudi na razhajanja, na 

tisto, kar ju dela neponovljivi, enkratni. Obe sta doživeli bridko nesrečo, izgubo ljubljenega, 

obe sta se po njej reševali tudi v poezijo, na to čudežno rešilno bilko. »Tolažba je ena, je 

pesem,« je pisala Novyjeva. In pesem, s katero sta opozorili nase, je bila njuno zrcalo. In kdo 

si, če parafraziram Lili Novy brez zrcala lahko vidi v obraz? V dušo? Poezija jima je bila 

tolažba, upanje, vodič v srce, svoje in tuje, (samo)potrditev. Pa sta kljub nesrečnosti častili 

življenje in njegovo svetlobo. »in kakšna svetla sila je življenje!« je pela Lili Novy. Tudi 

Šorlijeva je priznala besedam, da ji »pomagajo v življenje verovati«. Obe sta morali skozi 

kalvarijo izgube najdražjega, do roba smrti, po kateri sta se obe, enako silovito in krčevito, 

oklenili življenja in se mu poklonili – tudi s svojimi pesmimi. »smrt nas zori,« je imel prav 

Dane Zajc. »Hodim v to živost,« je vztrajala Novyjeva. Stran od mrtvosti, od tišine, od 

grdega. Hodim od pesmi do pesmi, po spomin na ljubezen, na radost, na lepoto, pa če tudi pod 

temnimi oboki, skozi temna vrata, med temnimi križi. »Poezija je tako hkrati dnevniški, 

intimni zapis lastne duhovne in čustvene rasti, je samospraševanje, ki ve za odgovore, pa si jih 

ne upa izreči z odkrito besedo, je pa tudi človekov pogovor z neznanim, večnim, z 

izgubljenimi ideali, na katerih je nekoč, v davnini in izročilu, počival njegov svet« (Poniž 

1985, 81).  

Tudi raziskava in razčlenjevanje njunih pesmi in slogovnih postopkov (podob, jezika) sta 

pokazala vrsto stičišč, sorodnosti, pa tudi razlik in posebnosti vsake izmed njiju. Pokazala, da 
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sta živeli in ustvarjali izrazito ambivalenten pesniški svet. O tem, v poeziji Lili Novyjeve, 

naslednji zapis:  

 

»In vendar smo ob tem dokaj tipičnem menjavanju optimističnega in vitalističnega ter resignativnega in 

pesimističnega zrenja na človeško usodo v zadregi, saj je temeljna pesniška izraznost več kot samo splet 

vitalizma in resignacije. V to osnovno strukturo se nenehno vtihotaplja prisotnost smrti, kot človekove pomiritve 

s silami narave in zgodovine (v prešernovskem, poznoromantičnem pomenu), a tudi kot strašna zareza, za katero 

je nemogoča sleherna misel in sleherna čutna zaznava ljubezni. Zato pesmi niso samo nihanje med obema 

odločilnima poloma njene poetike, marveč so tudi strasten in vznemirljivo prvinski dialog z minljivostjo ne samo 

življenja, marveč tudi njegovih čustvenih drhtljajev. Tako stojimo pred »klasičnim« modelom sodobne evropske 

lirike, ki kliče predse smrt na način, da postaja smrt predmet zarotitve in zaklinjanja, podeljena ji je skrivnostna 

vsemoč, skozi katero človek upa zreti v svojo lastno minljivost in nepresežnost« (Poniž: 1985: 75). 

 

Lotili sta se vseh pomembnejših pesniških tem: kdaj pa kdaj ju je upognilo trpljenje, kdaj pa 

kdaj žalost in obup, pred katerim se je zlasti Ljubka Šorli reševala s pomočjo in milostjo 

svojega Boga, kdaj pa kdaj pa sta se temnemu tudi uprli z vso svetlobo, voljo in ljubeznijo do 

življenja in poezije. Šorlijeva je bila pri tem preprostejša, bližja trpečemu srcu, ki ga je tudi 

lažje nagovorila in ga hitreje odprla, kar nenazadnje lahko razberemo tudi iz naslednjih 

stavkov Irene Novak Popov:  

 

»In zares v njej ne najdemo nepreglednih, po docela nepreverljivih imaginativnih zakonitostih organiziranih 

sporočil in fiktivnih pokrajin duše, temveč enoumno imenovanje čustev in razpoloženj, ki se zbujajo sredi lahko 

prepoznavne ali celo z lastnimi imeni določene pokrajine. Dojemanje njene poezije ni zapleteno in negotovo 

početje, saj je ne nosi individualen modernističen izraz. Njena pesem tudi ne pretresa in ne muči bralca, marveč 

mu ponuja harmonično, poduhovljeno in polepoteno podobo sveta« (Popov, 2003: 247). 

 

Dve upesnjevalki. Dve sodobnici. Pesmi obeh: plamteči spev duha – plamteči spev srca. Obe 

izpovedno in izrazno siloviti ter oblikovno izvirni. Seveda je razumljivo, da je poezija Lili 

Novy bolj prepojena s širjavami in globinami evropske in svetovne lirike, in da se je lahko v 

razliko od poezije Ljubke Šorli napajala v srčiki tedanje slovenske kulture. In jasno je, da je 

bilo Šorlijevi namenjeno ožje obzorje, le revnejše obrobje, obsojeno na stikanje dveh nevedno 

ljubečih se kultur, med katerimi je ena prav v njenem času skoraj smrtno ogrozila drugo. 

Novyjeva je svoje nemštvo uspela pustiti za seboj, Šorlijevo je bližina sovražnega tujstva 

spremljala vse življenje in ji ga usodno zaobrnila. Tudi zato sta njena človečnost in 

domovinskost bolj goreči. Tudi zato je pesnila, da ne bi tam, kjer je to najbolj potrebno, 

ugasnila slovenska beseda, s katero je opogumljala trpeča srca in utrjevala nacionalno 
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(samo)zavest. Tistim, ki so jo poznali, ki so jo brali, je bila prav zato zelo draga. Manj to velja 

za Lili, ki so jo, čudaško trpinko in pesnico, razumeli in častili le najbolj literarno izobraženi 

ljudje njenega časa. Je pa brez dvoma Lili segla višje. Kar med zvezde.  

Še danes, še današnjemu bralcu sežeta do srca. In vanj. Obe. Z mnogimi pesmimi. Še danes ga 

vabita v svet temne lepote in gorečega telesa, v svet posebne milosti in ljubezni, v svet tostran 

in onstran življenja. Da bi se skupaj, s pomočjo izbranih besed, pogovarjali o 

najpomembnejših stvareh: o življenju, smrti, svetosti, ljubezni in lepoti. Ki ostajata kot Bog, 

večni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

8 Literatura in viri 
 

Viri: 
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9 Priloge 
 

9. 1 Življenje in ustvarjanje Lili Novy 
 

Lilijin oče Guido pl. Haumeder se je rodil 30. marca 1852 v Insbrucku na Tirolskem. Na enem 

od svojih uradnih potovanj v Ljubljano se je seznanil z Ludviko Ahačič (Viko), hčerko 

ljubljanskega advokata in posestnika. Imel je sifilis, neozdravljivo bolezen, za katero Vika ni 

vedela. Poročila sta se 14. februarja 1885 v Šentjakobski cerkvi v Ljubljani. Vika je bila ob 

poroki stara 22 let. 

24. decembra 1885 se jima je rodila Elizabeta – Lili Novy. Družina je bila spoštovana prav 

zaradi plemiško-oficirske vezi in je predstavljala smetano tedanje avstroogrske monarhije. 

Plemeniti Guido, cesarsko kraljevi polkovnik ljubljanske garnizije, je leta 1887 napravil 

samomor zaradi »oficirske bolezni« in zapustil sedemindvajset let staro vdovo Viko ter triletno 

hčerko Lili. Njeno otroštvo in tudi življenje je bilo dvojno. Poleg razposajenega »slovenskega« 

otroštva v Vikrčah je imela mračno »nemško« otroštvo v Ljubljani, v katerem so vladali 

muhavost, trmoglavost in prenapetost. Lili je hodila na počitnikovanje, na »kmete« v Vikrče pod 

Šmartno goro, v hišo svojih dedov. To je ena stran njenega življenja: svetla, divja, prvinska, 

sončna, polna doživetij, zvezanih z naravo, polna razposajenosti. Razlika med Starim trgom v 

baročni hiši ter Vikrčami in kmetijo sredi polj in pašnikov, je bila velikanska. Že tedaj je 

ločevala ta dva prostora kot temo in luč, senco in svetlobo. Celo jezik ju je ločeval. V Ljubljani 

so vsi govorili jezik nemške gospode, v Vikrčah pa slovenščino. Bila je razpeta med temno-

svetlo življenje, v dvojnost jezika, narodnosti in kulture. Lili so vzgajali v oholem fevdalnem 

duhu, zato se je počutila osamljeno. Njeni vzgojitelji so jo učili tujih jezikov (klasičnih in 

modernih), predvsem latinščine, grščine, francoščine in angleščine.V francoščini in nemščini je 

pesnila že od otroštva.  

 Mlada plemkinja je bila svojeglav otrok, muhast, poln vragolij. Z dvanajstim letom so jo 

poskusili ukrotiti tako, da so jo poslali v Huthov zavod, kamor so hodili najpremožnejši 

ljubljanski otroci, a v zavodu je niso obdržali dolgo. »Noro grofinjo« (vzdevek se je je prijel v 

zgodnjih letih in se je je držal do prve svetovne vojne) so iz zavoda morali odpustiti. Nadaljevala 

je z zasebnim študijem. Njena stroga vzgoja je temeljila na zahodnoevropski kulturi. Jože 

Javoršek v svoji monografiji Lili Novy omenja, da je že kot otrok pesnila v francoščini in 

nemščini. Slovenski jezik, ki ga je Lili govorila, je bil neke vrste »kranjščina«; kakor mati Vika 

jo je uporabljala le v pogovoru s služinčadjo. 



74 
 

Leta 1908 se je »narod hlapcev in dekel« začel upirati. Prišlo je do slovenskega upora. Ljubljana 

je postajala izrazito slovensko mesto. Cilj je bil uničenje avstroogrske monarhije in ustanovitev 

jugoslovanske države. Pri gibanju so sodelovale vse jugoslovanske dežele. Ivan Cankar je javno 

oznanjal, da se je treba bojevati za jugoslovansko zvezno republiko in za kulturno in jezikovno 

samostojnost narodov, ki bodo ustvarili zvezno republiko. 

Tedaj je bilo pesnjenje v nemščini njeno poglavitno življenjsko opravilo.  V svojih dvajsetih letih 

se je že zelo resno ukvarjala z literaturo.  

Leta 1911 se je 26 letna Lili, znana kot skrivnostna lepotica in svojstvena ženska z izjemnim 

značajem in nenavadno kulturno razgledanostjo, začela udeleževati plesnih prireditev, ki so jih 

prirejali ljubljanski Nemci v Kazini. Tam se je seznanila s čednim češkim Nemcem, oficirjem 

Edvardom Novyjem. Edvard Wilhelm Gustav Viktor Novy pl. Wallesberg je bil rojen 10. 3. 

1875 v Josephstadtu kot sin Edvarda Novyja, grewillskega grofa iz Kanaua. V ljubljanski 

garniziji je služil kot polkovnik. Ko je Lili materi naznanila, s kom se namerava poročiti, se ji je 

ta odločno uprla, saj se je zbala, da bi hčerka doživela takšno gorje, kot ga je ona. Mati in hči sta 

sklenili kompromis. Če Edvard Novy prinese zdravniško spričevalo, ki potrjuje, da je zdrav, se 

lahko poročita. Edvard ga je prinesel. Bilo je lažno, saj je imel sifilis. 20. 2. 1911 sta se Edvard 

in Lili poročila. Kmalu po poroki sta odpotovala na Češko k njegovi materi, kjer sta ostala leto 

dni. Ponovno sta se vrnila v Ljubljano, kjer se jima je 14. 2. 1912 rodila prva hči Nives. V tem 

času se je Lilijino pisanje stihov resnilo, vendar se ga je sramovala in ga je skrivala. 11. 1. 1913 

se jima je rodila druga hči Fides. Po rojstvu druge hčerke so polkovnika Novyja premestili v 

reški vojaški garnizon in z njim se je odpravila vsa družina. 

Leta 1918 je bilo vojne konec. Polkovnik Edvard Novy se je z družino vrnil v Ljubljano, ker je 

izgubil službo. Nič več ni bil oficir avstroogrske armade, saj je propadla, ko je propadla 

Avstroogrska. Novo državo Srbov, Hrvatov in Slovencev so razglasili 1. decembra 1918. 

Slovenci so prevzeli mesta, na katerih so prej sedeli Nemci, in se pomaknili »za sloj« više. Iz 

vrste »kramarjev« je nastalo veliko novih veletrgovcev. Slovenci so vzeli v svoje roke tudi 

industrijo. 

Edvard je odkril, da žena piše pesmi. Prepričan je bil, da se mora v novih razmerah družbeno 

uveljaviti, in če bi svoje pesmi objavila, bi to najlažje dosegla. Nemške pesmi so bile neposreden 

izraz njene mladosti. Vendar je prve nemške pesmi izpred svetovne vojne zavrgla. Josip Vidmar 

jih imenuje »pesniška mladost« (Oboki, 1959: 72). Po odkritju, da žena piše pesmi, jih je mož 

Edvard pokazal Ottu Schweitzerju, ki jih je začel tiskati leta 1921 v Western Monatshefte. Potem 

ji je Mohor Pirnat dal v branje Župančiča, ki jo je tako navdušil, da ga je začela prevajati. Oton 

Župančič je pohvalil njene nemške prevode svojih pesmi in jo poslal k skriptorju dr. Joži 
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Glonarju v Ljubljano, ki je ocenil, da je Lili odlična prevajalka. Zato je prevode posredoval listu 

Prager Presse, kjer so izšli.  

Leta 1922 je zbolela za tifusom. Med boleznijo je brala Prešerna, ki jo je tako prevzel, da je 

prevedla njegov Sonetni venec v nemščino. S prevodi se je začela v Lili Novy preobrazba. Svoje 

nemške pesmi je pokazala Pavli Preradović, ki jih je navdušena posredovala svojemu možu, 

glavnemu uredniku Neue Freie Presse, tako je vstopila v svet literature. Za tem se je lotila 

sistematičnega proučevanja in prebiranja slovenske literature in prevajanja posameznih 

slovenskih pesmi v nemščino. 

Toda mož je začel kazati znamenja čudne duševne neuravnovešenosti. Mati je hčerko 

prepričevala, da ga je odpeljala na Dunaj, kjer so bili zdravniki bolj na tekočem v zdravljenju te 

nevarne bolezni kakor v Ljubljani, hkrati pa ni nihče ne vedel, da imajo na Starem trgu 

neozdravljivo bolezen.  

Ko je Lili na Dunaju izvedela, da ima mož sifilis, se je odločila, da se vrne v Ljubljano brez 

njega. Njega je izključila iz družine. Svetovala mu je, naj gre k materi na Češko ali pa v trnovsko 

zavetišče za neozdravljivo bolne oficirje. Tako sta se za vselej razšla. Potem se je pogreznila v 

molk. Njen osebni svet se je porušil, duhovno in materialno. Pokojnina, ki jo je dobivala mati po 

pokojnem možu, je bila nizka, sploh za življenje aristokratov. Zelo težko so živeli. 

Nekaj nemških pesmi  je po vsej verjetnosti nastalo v obdobju, ko je izvedela resnico o moževi 

bolezni in ko se je bojevala z mislijo o smrti. Tudi te pesmi so izginile. Ne vemo, kako naj bi se 

zbirka imenovala, a najverjetneje Večerna knjiga (Abendbuch). Lili je bila namreč izjemno slab 

urejevalec in skrbnik svoje pesniške žetve. Pesmi je izgubljala ali jih puščala pri prijateljih. 

Njene nemške pesmi so izhajale po najrazličnejših časopisih od Zagreba do Maribora, Prage in 

Dunaja. Ti natisi so bili plod prijateljskih zvez in naključnih priložnosti. 

Edina zbirka, ki je ohranjena, je zvezek nemških pesmi, ki so blizu moderni in simbolizmu: Lilys 

Gedichte (Liline pesmi). To zbirko je podarila v juliju leta 1929 svoji prijateljici Vidi Novak s 

posvetilom: »S tem izročam dvomljive sadove svojega duha edinemu človeku, ki ima dovolj 

vpliva name, da me spodbudi in navede k zbiranju raztresenega. O, da bi izid ustrezal 

prepričevalni moči besede, ki me je pripravila k resni odločitvi!« (Javoršek, 1984: 73).  

Lili je pretrgala vez s fevdalno preteklostjo, nemško družbo ter se vraščala v slovensko kulturo in 

družbo. 

Potem se ji je nenapovedano, zoper njeno voljo zgodila ljubezen. Njen ljubljeni je vplival tudi na 

njeno globlje razumevanje njenega osebnega odnosa do slovenstva. A več o njem ne vemo.  

Njeno slovensko pesništvo se je nenavadno začelo. Med pesniki, ki so izšli iz naprednega 

krščanskega tabora, je bil Božo Vodušek. V Hramovih zapiskih je leta 1933 (v št. 3–4)  objavil 
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sonet z naslovom Tisti ljubeznivi dami, ki pogreša v mojih pesmih božanske iskre. Sonet, ki je 

namenjen Lili Novy, je v Voduškovi pesniški delavnici vsekakor nastal kot protest zoper 

ljubljanske kulturne kroge, v katerih so imele »ljubeznive dame« precejšnjo besedo. Svojo jezo 

je stresel v sonet, ki zgovorno pripoveduje o jezni prepuščenosti »revnega« poeta ostankom 

nekdanje kulture, s katero nima česa početi in jo prav zaradi tega zasmehuje. 

Voduškov sonet je povzročil, da je Lili začela pisati slovenske pesmi. Odgovor poetu brez 

božanske iskre je objavila v Hramovih zapiskih. Lili je torej vstopila v slovensko literaturo s 

polemično pesmijo. Njeni prijatelji so pesem pozdravili in ji s tem dali moralno podporo za 

nadaljnje pesnjenje slovenskih pesmi. K temu sta jo nagovarjala tudi urednika Sodobnosti Ferdo 

Kozak in Josip Vidmar. Svoje prve slovenske pesmi je izročila Sodobnosti, politično in 

ideološko najnaprednejši reviji na Slovenskem. Tiskane so bile v začetku leta 1935. 

Njene slovenske pesmi je zbral Josip Vidmar.  Zbirka Temna vrata je izšla tik pred drugo 

svetovno vojno. Že z naslovom je opozorila, da so Slovence postavili pred »temna vrata«, za 

katerimi jih je čakala smrt.  

Naslov simbolizira tudi njeno življenje oz. svet njene poezije, v katerega si moral skozi temna 

vrata mogočne baročne hiše na Starem trgu št. 11. Od štiridesetih pesmi, kolikor jih zbirka 

obsega, jih polovica še ni bila objavljenih, ostale pa so že izšle v Sodobnosti. Josip Vidmar je 

knjigo razdelil na štiri dele, ki jih bogatijo vinjete Božidarja Jakca. Knjiga je razdeljena na štiri 

dele in sloni na štirih življenjskih obdobjih, ki jih je pesnica preživela od rojstva do zadnjih 

spoznanj. Zbirka je izšla pri Akademski založbi v Ljubljani kot bibliofilska izdaja v petsto 

numeriranih in petdeset neprodajnih recenzijskih izvodih. 

Vendar pa njena sreča ni trajala dolgo. Leta 1949 je umrla njena mati Vika. Istega leta so k 

Murnu, Ketteju in Cankarju na pokopališče na Ljubljanskih Žalah prinesli še Otona Župančiča. 

Njegova smrt je bila za Lili Novy družinska katastrofa. Leta 1950 je prišlo iz Češkoslovaške 

sporočilo, da je umrl njen mož Edvard Novy. 

K ustvarjanju pesmi za otroke sta jo mogoče spodbudila vnuka Ingo in Boris. V literarnem delu 

Lili Novy otroška pesem prevladuje do zadnjih let. Poleg pesnjenja za otroke se je v letih po 

revoluciji preživljala tudi s prevajanjem iz nemščine v slovenščino. A pravih pobudnikov za 

prevajanje ni bilo, do dvestote obletnice Goethejeve pesmi. V njegovo čast je prevedla nekaj 

njegovih pesmi (Pozdrav, Slovo), odlomke iz Pogovorov z Eckermannom in napisala 

informativni esej o J. W. Goetheju. Prevedla je tudi dve Prešernovi nemški pesmi (Blagorodni 

gdč. A. Crobathovi, Mladi pesnici). Nato se je lotila Heineja in prevedla njegove pesmi Materi in 

še sedem drugih. Prevajala je tudi Rossettija, Storma, Amenshauserja, Kästnerja in Brechta. 
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Po vojni je delala kot lektorica pri DZS. Leto 1950 je bilo za Lili izredno plodno, saj je objavila 

osemnajst pesmi. Poleg številnih pesmi je objavila tudi vrsto člankov, med njimi kar tri o Otonu 

Župančiču (ob obletnici njegove smrti). Napisala je kratek esej o Primožu Trubarju in se lotila 

proze in celo kritike. Napisala je dve črtici (Spomin, Bratec in tujec) ter oceno igre Svet brez 

sovraštva Mire Mihelič. V tistem letu je nastala tudi gledališka igra  Mojca in živali, ki sta jo 

napisali skupaj z Vido Tauferjevo.  

Leta 1951 je objavila dvanajst pesmi. V tem letu je napisala esej o Primožu Trubarju (ob 400-

letnici slovenske knjige), esej o Otonu Župančiču (ob otvoritvi njegovega muzeja v Vinici), spis 

o Pavli Preradićevi, črtici Bratec in Tujček in Pomembne počitnice ter oceno Neodposlanih 

pisem pesnice Mile Kačičeve. 

V letu 1952 je objavila deset pesmi, izšli sta dve slikanici z naslovom Živali, skupaj z Linom 

Legišo pa je uredila za zbirko Klasje knjigo Lirika v času moderne. 

V letu 1953 je izdala tretjo slikanico za otroke z naslovom Sadje, napisala nekaj člankov in 

objavila trinajst pesmi.  

Leta 1955 je v njeno življenje vstopila njena zadnja ljubezen. Pri sedemdesetih letih je bila na 

višku svojega umetniškega ustvarjanja in svojih življenjskih energij. 

7. marca 1958 je umrla za rakom na maternici. 

Leta 1959 je izšla njena posmrtna pesniška zbirka Oboki. Naslov izhaja iz vtisa, ki ji ga je pustila 

hiša, v kateri je živela v Ljubljani. Tudi to zbirko je pomagal urediti Josip Vidmar. Naslov izhaja 

iz spominov na zgodnejšo mladost; Lili se je namreč spominjala hiše pod gradom, kamor so jo 

vodili k starim staršem. Hiša jo je »vabila in strašila. Rada sem bila tam, posebno pri stari materi. 

Nekega večera smo pozno odhajali. Tema je bilo, nekdo nas je s svečo v roki spremljal dol po 

stopnišču. Pestunja, ki me je nesla na rokah, in oseba s svečo, sta stopili z mano na dvorišče. 

Takrat so me črne odprtine nad oboki stopnišča tako grozeče pogledale, da se mi je ta vtis 

globoko in  kakor preroško zasadil v dušo.« (Javoršek, 1984: 13) Portal hiše je zanimiv, 

prikazuje kamnitega moža z močnimi rameni, ki se prsi iznad vrat in srepo zre nad vhod, prst pa 

drži na ustih kot človek, ko želi povedati, naj ljudje, ki pridejo z njim v stik, molčijo: »Molči, 

molči o najlepšem in najhujšem in najintimnejšem! Tudi jaz molčim. Ničesar ne izdam.« 

(Javoršek, 1984: 15). Tako se je nad vrata izvirno podpisal lastnik hiše Schweiger - Molčečnež. 

Leta 1968 so izšle njene otroške pesmi pod naslovom Pikapoka. Obsežnejši izbor njenih pesmi 

za mladino pa je izšel v knjigi Majhni ste na tem velikem svetu leta 1973.  
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9. 2 Življenje  in ustvarjanje Ljubke Šorli 
 

Pesnica Ljubka Šorli je bila narodna in kulturna delavka. Rodila se je 19. februarja 1910 v 

Tolminu. Imela je še dve sestri, brat pa ji je umrl ob rojstvu. Oče se je iz vojne vrnil bolan in je 

umrl, ko ji je bilo petnajst let. 

Osnovno šolo je obiskovala na Jesenicah, kamor se je družina zatekla pred fronto na Soči, in v 

Tolminu, kamor so se vrnili. Tu je leta 1923 dokončala meščansko šolo. 

Po očetovi smrti leta 1925 je morala mati skrbeti sama za tri hčere. Čeprav na očeta ni bila 

posebej navezana, jo je njegova smrt prizadela.  

Mati je kmalu po očetovi smrti odprla trgovino in Ljubka je namesto na učiteljišče, kamor si je 

želela, morala v trgovsko šolo v Gorico. Ob delu v materini trgovini je sodelovala z mladimi v 

kulturno-prosvetnih organizacijah, ki so bile pod pritiskom fašističnih oblasti. Med šolanjem v 

trgovski šoli v Gorici je začela pisati in objavljati v ilegalnem glasilu Soča. Pozneje je objavljala 

še v Mladiki, Ženskem svetu, goriški Družini, koledarjih Goriške Mohorjeve družbe in drugje.  

Želela je postati učiteljica, a ji pred vojno ni uspelo. Delovala je na kulturnem področju: vodila je 

pevske zbore in manjše instrumentalne orkestre, saj je imela glasbeno izobrazbo: ko je hodila v 

trgovsko šolo, se je učila igrati violino. Italijanske oblasti so ukinile slovenske organizacije in 

prepovedale slovenski tisk, kar jo je privedlo do objavljanja pesmi v ilegalnih listih pod raznimi 

psevdonimi: Cvetana Tolminčeva, Godeslava, Nada, Ljubka, uporabila pa je tudi šifre: L. Š., M. 

O.  Večino njenih zgodnjih pesmi, napisanih v letu 1930, je zaznamovala bazoviška tragedija, ki 

je njo in vse zavedne Slovence hudo pretresla. Iz žalosti je nastala pesem Bazoviškim žrtvam, ki 

je takrat ni nikjer objavila. Pesmi, ki jih je objavljala zaradi strahu pred cenzuro pod 

psevdonimom (V pregnanstvo, Ob Sočinem bregu, Jesenska, Večerna pot …), so ostale v 

rokopisu in bile natisnjene šele mnogo desetletij kasneje. Taka je na primer pesem Krik 

zatiranih.  

 Po končani trgovski šoli v Gorici se je zaposlila v materini trgovini. Sodelovala je z mladimi v 

kulturno-prosvetnih organizacijah, dokler jih ni fašizem zatrl. Dve leti je nadomeščala organista 

in vodila dekliški zbor.  

Leta 1930 je bil Lojze Bratuž imenovan za nadškofijskega nadzornika cerkvenih pevskih zborov. 

To imenovanje mu je odprlo pot do zborov po deželi, ki jih je redno obiskoval, jih spodbujal in 

jim pomagal v težavah. Poučeval je glasbo v malem semenišču v Tolminu. Jeseni istega leta so 

ga fašisti na goriškem Travniku napadli in ga tako pretepli, da je moral v bolnišnico. Po 

okrevanju je nadaljeval delo in v tem času sta se večkrat srečevala na cerkvenih slovesnostih. 

Pobližje sta se spoznala leta 1931, ko je Lojzki umrla sestra Vera, saj je prišel na pogreb z 
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drugimi goriškimi znanci. Vzrok Verine smrti, ki se je vpisala na študij medicine v Bologni, ker 

si je želela postati zdravnica za otroške bolezni, je bila pljučnica. Sestrina smrt je Ljubko izredno 

prizadela, saj sta bili veliki prijateljici in zaveznici. Zaprla se je vase in se zatekala v naravo. 

Najljubšo družbo so ji delale knjige, med njimi zlasti Župančičeva zbirka Mlada pota. Čeprav je 

prebirala različne pesnike, tudi italijanske, ji je bil Župančič najvišji vzor, oaza. Nekaj mesecev 

po Verini smrti ji je Lojze posvetil prvo skladbo, ki je temeljila na Ljubkinem besedilu. V tistem 

času je vodila otroški pevski zbor. Napisala je obhajilno pesem in on jo je uglasbil. Tako ju je 

skupno delo zbližalo in začela sta si dopisovati.  

Nekaj pesmi je poslala Mladiki v Ljubljano. Takratni urednik Jože Pogačnik je pesmi pohvalil in 

jo spodbujal, naj nadaljuje. Nekatere je tudi objavil. To je bil njen prvi stik z literarnim svetom. 

Leta 1932 je za svoj zbor napisala božično pesem Detece sveto, ki jo je uglasbil Bratuž. Ob tej 

priložnosti je začel misliti na to, da bi izdala v samostojni zbirki nekaj božičnih pesmi. 

Prigovarjal jo je, naj napiše besedila zanje. V kratkem času je spesnila še štiri pesmi.  Zbirka je 

izšla istega leta, malo pred Božičem, in je takoj našla pot do tedanjih zborov. Istega leta je 

fašistična policija učitelja, skladatelja, zborovodjo Lojzeta Bratuža zaprla dvakrat zaporedoma. 

Med njegovim ujetništvom sta si redno dopisovala in rodila se je ljubezen, ki pa sta ji botrovala 

trpljenje in strah. Do poroke leta 1933 sta delovala v ilegalnih slovenskih organizacijah, ki so se 

upirale močnim asimilacijskim pritiskom. Med poročno mašo se je oglasila pesem tolminskih 

pevcev V duši nam plamen čist gori po nevestinem besedilu in po ženinovih notah. Vinko 

Vodopivec je zložil Poročno pesem na besedilo iz Venca, ki jo zapel Jožko Bratuž.  

Z letnico 1933 je datiranih nekaj njenih pesmi: ena s posvetno, tri z versko vsebino. Te tri je 

komponiral Bratuž. Prvo, Križ zapuščeni, je dal razmnožiti na posameznih listih; drugi dve, 

velikonočni, pa sta izšli leto pozneje skupno z dvema Vodopivčevima v zbirki z naslovom Štiri 

velikonočne pesmi za mešani pevski zbor. V tem času ni napisala veliko pesmi.  

Z možem sta živela v Gorici. Leta 1934 se jima je rodila hčerka Lojzka. 

Napisala je dve nagrobnici za ženski zbor, ki sta izšli leta 1934. Prvo, za dekleta, je posvetila 

sestri Veri, drugo za žene in matere, pa Bratuževi mami. Napisala je tudi več blagoslovnih 

pesmi, ki sta jih je komponirala Vodopivec in Bratuž. Pesmi, ki so nastale v tistih letih, so bile 

namenjene cerkvenim zborom.  

Skladatelj Ivan Laharnar jo je pozneje naprosil celo za odpeve pri litanijah Srca Jezusovega. 

Veliko pesmi je priložnostnih. Ene so bile komponirane, druge so izvajali kot deklamacije ob 

najrazličnejših priložnostih. Ko je bil leta 1936 Vinko Vodopivec ustoličen za župnika v 

Kromberku, mu je posvetila pesem, ki jo je njen mož uglasbil za tenor in orgle. Nabožne pesmi  
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je navadno dala v pregled Jožku Bratužu. On je sodeloval pri vseh izdajah raznih zbirk in 

pesmaric, ki so izšle v tistem času.  

 27. novembra 1936 se jima je rodil sin Andrej.  

Njun dom v Gorici je bil zbirališče najvidnejših umetnikov in kulturnih delavcev na Goriškem 

(bili so sosedje pisatelja Franceta Bevka), dokler niso fašisti Bratuža na božič zastrupili.   

V nedeljo po božični noči, 27. decembra 1936, so ga skupaj z nekaterimi pevci po maši zaprli in 

ga prisilili, da je izpil strojno olje, ki so mu bile dodane še druge strupene snovi. Skoraj dva 

meseca je strašno trpel, dokler ni 16. februarja 1937 umrl.  

Med obdobjem velike cenzure, ki je trajala v letih 1935 in 1937, Ljubka ni objavljala.  Šele v 

letih 1939 in 1940 je spet začela. V Gorici je bivala do moževe smrti.  

Ostala je sama z dvema otrokoma. Z možem je delila mučeniško usodo, saj je v času druge 

svetovne vojne tudi na lastni koži občutila grozovitosti policijskih zasliševanj na inšpektoratu v 

Trstu. Po moževi smrti jo je namreč policija preganjala, zapirala, telesno mučila. Aprila leta 1943 

so jo aretirali in odpeljali na specialni policijski inšpektorat v Trstu, kjer jo je zaradi narodnega 

delovanja in zvez z družino Janka Premrla zloglasni komisar Colloti strahovito mučil. Za tem je 

bila poslana v taborišče Zdravščina pri Gorici. Vendar zanjo njeno lastno trpljenje ni bilo 

najtežje, bolj jo je bolelo, da je bila ločena od otrok. 

Po izpustitvi se je z materjo in sestro, ki sta prišli iz zaporov v južni Italiji, vrnila v Tolmin. Bila 

je pesnica in moževa smrt je postala eden izmed glavnih motivov njenih pesmi, ni pa zlomila 

njene volje in narodne zavesti. Prav v spominu na moža je črpala moč za vztrajanje na svoji poti.  

Kljub težkim vojnim razmeram je v letih 1944 in 1945 spesnila precej pesmi. V ta čas sodi tudi 

cikel 12 sonetov s skupnim naslovom Motivi izza vojnih dni. Več let pozneje jih je objavil 

goriški tednik Demokracija. To so bili utrinki iz resničnega življenja, vtisi in dogodki, ki so jo 

globoko pretresli. Nekaj tedanjih pesmi je objavila tudi v ciklostiranem lističu Zrna, ki ga je na 

Livku izdajal Jožko Kragelj. Pomembnejši je bil ciklus sonetov Rožni venec: 15 je namreč  

skrivnosti v rožnem vencu. 

Leti 1944 in 1945 sta še drugače posegli v njeno življenje. Po drugi svetovni vojni so v tolminski 

osnovni šoli potrebovali učitelja, zato je sprejela ponujeno mesto. To je bil povod, da se je 

vpisala na tečaj za slovenske učitelje, kjer je opravila učiteljsko maturo.  

 Na tem tečaju je napisala dve domači nalogi v verzih. Naslov prve je bil V svetišče materinščine, 

v obliki soneta. Objavil ga je Koledar Gregorčičeve založbe za leto 1946. Drugo, Divna si, naša 

pesem pa je napisala v oktavah. Veliko let pozneje sta bili objavljeni v  koledarju Goriške 

Mohorjeve družbe, s spremenjenima naslovoma. Ko je poučevala v okoliških vasicah Gorice, je 

rada samotarila, v samoti pa so se ji rojevale nove pesmi, ki jih je objavljala v raznih revijah, 



81 
 

koledarjih in tednikih doma in po svetu. Pogosto so njene pesmi v slogu krajinarske lirike 

umeščene v naravo.  

Leta 1946 se je vrnila v Gorico in leto kasneje opravila učiteljsko maturo.  Po opravljenih izpitih 

je službovala v različnih vaseh po Goriški, najdlje v Gorici. Med letoma 1946 in 1948 je bila 

tajnica na slovenskem učiteljišču. V večernih urah se je ukvarjala tudi z odraslo mladino v 

Zadlaz-Čadrgu in v Skriljevem v Brdih. Z mladinsko poezijo se je začela ukvarjati šele okrog 

leta 1950. Pesmi je objavljala v otroškem listu Božje stezice, ki je izhajal v Argentini. Sodelovala 

je v slovenskih publikacijah v Argentini in ZDA in pisala krajšo prozo in poezijo tako za odrasle 

kot za otroke. Pisala je tudi vzgojne članke. Veliko otroških pesmi je bilo komponiranih. Največ 

jih je uglasbil Zorko Harej. Po letu 1950 je začela sodelovati z zamejskim otroškim listom 

Pastirček, kar nekaj let je bila tudi njegova urednica. V devetih letih njenega uredništva je 

napisala nekaj črtic, več dramskih prizorov za šole, nekatere je objavila v Pastirčku. Pisala je 

šolske oddaje za Radio Trst A.  

Ob 17. obletnici moževe smrti je napisala občuteno pesem Tožba umirajočega, ki jo je kasneje 

objavila v Katoliškem glasu. Druge pesmi je objavila v koledarjih Goriške Mohorjeve družbe. 

Sonetni venec Ti in jaz in tri leta življenja / Venec spominčic možu na grob, ki ga je posvetila 

možu, je napisala leta 1955. Najprej je bil objavljen v Mohorjevem koledarju. Ob 20-letnici 

moževe smrti, to je leta 1957, ga  je izdala v bibliofilski izdaji, v samozaložbi. Uvodno besedo je 

napisal Anton Kacin, opremil pa Maks Komac. Drugi sonetni venec Neizpovedana ljubezen je 

posvetila materi kmalu po njeni smrti. Objavljen je bil v Mohorjevem koledarju za leto 1967. 

Oba sonetna venca je Marijan Brecelj sprejel v njene Izbrane pesmi, ki jih je uredil in jim napisal 

spremno besedo. Izdala jih je Goriška Mohorjeva družba leta 1973. Med 89 pesmimi, ki jih je iz 

bogatega opusa (preko 500) izbral in uredil Marijan Brecelj, sta tudi oba sonetna venca. Urednik 

je prispeval bogato študijo o poeziji goriške pesnice in med drugim zapisal, da je ta ljubezenska 

pesem za slovensko literaturo gotovo edinstvena. V zbirki so še Tolminski in Goriški motivi, 

pogovori s hčerko in sinom ter materi posvečen sonetni venec. Zbirko zaključujejo pesmi z 

versko tematiko. 

Deset let za tem, leta 1983, je izdala zbirko otroških pesmi Veseli ringaraja, ki jih je prav tako 

uredil Marijan Brecelj. 

Leta 1985, ob 75. letnici Ljubke Šorli, so ji tolminski prijatelji pripravili in podarili zbirko 

desetih tolminskih pesmi s simboličnim naslovom Rumeni ko zlato cvetijo kostanji. Bibliofilsko 

izdajo je v celoti izpisal mojster kaligrafije Ivan Mermol, pesničin prijatelj. Pesmi so posvečene 

rodnemu Tolminu. 
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Zadnja njena zbirka je izšla leta 1987 z naslovom Pod obokom čarobnim. Zbirka predstavlja 

strožji izbor iz lirskega snovanja Ljubke Šorli. Spremno besedo je napisal France Bernik. 

V zadnjih pesmih še vedno odmeva ljubezen do moža in spomin nanj; opevala je tudi domači 

kraj, domovino in materni jezik, večkrat je napisala tudi molitev v verzih: znana je njena Križev 

pot/Via Cruscis, ki jo je ilustriral Franko Žerjal. Njene pesmi so po drugi svetovni vojni izhajale 

le v tujini in na slovenski trg niso mogle priti.  

V času pesničinega življenja je v treh desetletjih, med leti 1957 in 1987, izšlo pet pesniških 

zbirk, 150 so jih uglasbili.  

Ljubka Šorli je doživela poveličanje svoje domovine Slovenije 25. junija 1991 in tedaj ji je 

privrela iz srca pesem Čudež rojstva. 

Po njeni smrti je izšel še cikel 14 postaj Križevega pota in italijanski prevod izbora njene lirike z 

naslovom Canti spezzati. Spričo tematike, ki jo obravnava, ima znotraj njenega opusa središčno 

mesto Venec spominčic možu na grob, ki ga je izdala v samozaložbi leta 1957, kasneje pa je bil 

uvrščen v Izbrane pesmi z naslovom Ti in jaz in tri leta življenja. 

V letu 2000 je izšla obširna zbirka njenih Tolminskih pesmi. Spremno besedo je napisal Marjan 

Brecelj, družinski prijatelj in eden najboljših poznavalcev njenega dela. 

Bila je predvsem pesnica tradicionalnih oblik in vsebin. Kot slogovna nadaljevalka pesništva 

Simona Gregorčiča je ohranjala preprost in jasen izraz ter metaforiko. Mnoge njene pesmi so 

zaradi melodičnosti jezika po Bratuževi, Vodopivčevi in zaslugi še nekaterih slovenskih 

skladateljev tudi uglasbene. Poleg tega, da je bila pesnica, učiteljica in glasbenica, je bila tudi 

članica Društva slovenskih pisateljev. 

Rada se je odzvala vabilom na različne osnovne in srednje šole pa tudi na razna kulturna srečanja 

v Sloveniji in zamejstvu. S svojim literarnim in splošno kulturnim delovanjem je neizbrisno 

zaznamovala primorsko kulturno življenje več rodov.  

Kasneje se je preselila v Gorico in tam živela do smrti, 30. aprila 1993. 

 

9. 3 Izbrane pesmi 
 
Lili Novy: Življenje (1) 

 

Ko nate vsa nesreča se vali, 

ko te preganjajo okrutni dnevi, 

ko zate prav nikjer zavetja ni, 
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ko bičajo te burje in valovi, 

 

ko nič ne veš, če kdaj ti vsaj mirnó 

srce še zaživi, čeprav brez sreče,  

če kdaj robovi rane se zapro, 

te črne, krvaveče in skeleče, 

 

tedaj morda v odprt pogledaš grob, 

globoko dol na krsto, ki zasuta 

takoj s plastmí prstí bo, ko zakop 

začela že naslednja bo minuta. 

 

O, in  tedaj začutiš, pa čeprav 

do mozga peče divje te trpljenje, 

kaj luči vsemogočni je pozdrav 

in kakšna svetla sila je življenje. 

(Novy, 1985: 32) 

 

Lili Novy: Hodim (2) 

 

Hodim in gledam pomlad, 

cvetlice, drevesa in ptice, 

slišim šumenje in klice: 

»Živeti – živeti – živeti  

sred zmeraj kipečih naslad!« 

 

Hodim, poslušam in zrem 

to silno, brezskrbno veselje, 

ki ve le za eno povelje: 

»Živeti – živeti – živeti –   

življenju hiteti v objem!« 

 

Hodim v to živost in vem, 

da ure se nič ne zaveda, 
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ki rekla bo hladna in bleda: 

»Umreti – umreti – umreti 

je temna zapoved stvarem.« 

 

Hodim v pomladno bridkost 

in čutim ob vsaki minuti 

to, česar priroda ne sluti: 

»Umreti – umreti – umreti  

veleva nam zadnja skrivnost.« 

 

Hodim in dvigam glavó, 

preganjam pretečo prikazen 

in strah, ki je jalov in prazen. 

Živeti – umreti – živeti –  

saj konca nikoli ne bo. 

 

Hodim in čutim jo, slast 

cvetlice, drevesa in ptice,  

slišim šumenje in klice:  

»Živeti – živeti – živeti! 

Življenju je dana oblast!« 

(Novy, 1985: 36) 

 

Lili Novy: Hostija (3) 

 

Kakor sonce, preden mrk ga skrije, 

nam je bleda hostija sijala, 

pred oltarjem dvignjena nad nami. 

Kriste! Glej, kako smo sámi, sámi! 

Ti si šel in milost ni ostala, 

iščemo jo, kličemo jo – ni je! 

 

Zemlja polna tvoje je bledote, 

potna je od Tebe in krvava, 
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polna krika, ki si ga izustil: 

»Bog, moj Bog! Zakaj si me zapustil!« 

Vso jo smrtna groza spreletava, 

vse do dna se stresa od strahote. 

 

Skalnati grobovi so odprti, 

zastor je raztrgan pred svetiščem, 

zadnja se skrivnost nam razodeva. 

Vsa razgaljena je naša reva, 

kot plevel ob vetru nad strniščem 

tresemo se v dihu Tvoje smrti. 

 

Vsi smo kakor Judeži, Pilati, 

zli kričači, kupljeni sodniki, 

farizeji, zviti pismouki. 

Teh in hlapcev njih mi vredni vnuki, 

mi krvavi Tvoji vsi krvniki 

smo hoteli Tvojo smrt prespati. 

 

Pa so zatulili nam viharji, 

treščili z ležišč smo od potresa, 

zemlja se prevrgla je pod nami –. 

Mi na razvalinah, vsi v omami, 

vsa razparana neba zavesa 

in svetá robovi v novi zarji! 

 

Tiho dviga hostija velika, 

belo sonce, svoj obraz iz mrka, 

svet pokleka, gôre vse klečijo, 

reke vse molitve žuborijo, 

vsaka božja stvar na prsi trka. 

Kje je ta, ki še svoj greh zanika? 

(Novy, 1059: 57) 

 



86 
 

Lili Novy: Temni bog (4) 

 

Bolestna sla me stresa vse močneje, 

duši me, iz srca do ust kipi, 

in vse se v meni kot od groze smeje 

in kot od sreče joče in ihti. 

Prišel je temni bog in sred noči 

mi spet položil je rokó na prsi; 

nemočni so mi udje kakor trsi 

in kri mi valovi, kot on želi. 

»Zapoj!« veli. Srce drhti silneje —  

tišina vsa zazveni —. Glasim se jaz — 

prepeva vse na tajnosten ukaz —? 

Šumenje slišim, kot bi gozdne veje 

šumele v bujnem vetru z onkraj meje. — 

 

In temni bog mi pravi: »Bodi moja, 

kot si bilà ob svitu svojih dni, 

še rosna, nezadeta še od soja 

ki dušo pali, ko se razgori. 

Kot velik ptič sem te v nočeh plašíl, 

šumeli sta nad tabo mi peruti, 

a zjutraj so se tvoji mehki čuti 

razcvitali in jaz sem vanje lil 

čarobne kaplje svojega napoja, 

do korenin prepajal tvojo rast; 

izvajal sem nad tabo vso oblast 

in še si moja, moja bolj kot svoja, 

in moja boš do skrivnega razkroja. — 

 

Zablisne. Spet zablisne. Pokrajino 

zagledam v noč razgrnjeno nocoj; 

ob grmu vidim reko in ravnino, 

gorovje in prepade red seboj. 
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Šumeč in divje me je temni bog 

tesnó objeto dvignil med grmenje 

in spet spoznavam: on mi je življenje 

in je začetek, on zaključni krog, 

ki v njem prepleta srečo z bolečino. 

On vabi klice ptic iz skritih gnezd 

in z nočnega nebá zvenenje zvezd. 

Vse veže v spev. Ko zgine, si tvarino 

podvrže molk in pahne jo v praznino. — 

 

In spet pretrese mi srce, ko pravi: 

»Bog žarne luči in cvetočih trav 

te je po igri, sladki in krvavi, 

zapustil, sam od tvojih ran krvav. 

Nikoli nisem te zapustil jaz 

in te ne zapustim. Šele ob uri, 

ko ti pritiskala bo smrt na duri, 

grem. A ko grem, bo v tebi molk in mraz 

kot na ledeni severni planjavi, 

da, ko ji k tebi bo dohod odprt, 

te mrtvo bo našlà osupla smrt. 

Med neme sence se s teboj odpravi, 

takrat zakliče temni ptič v daljavi. — 

(Novy, 1985: 8)  

 

Lili Novy: Ljubila sem te (5) 

 

Ljubila sem te, res sem te ljubila, 

a ni mi dano te še zdaj ljubiti. 

Nebo je kakor svetla, sinja svila, 

ki jo prepletajo srebrne niti, 

po drevju list ob listu se zlatí, 

v poslednjih cvetih kri zemljé žari, 

vse bolj čudoviti, ognjeviti. 
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Ljubila sem te, res sem te ljubila, 

a ni mi sojeno te še ljubiti. 

 

Ko mimo greš, se v meni nič ne gane 

in nič mi treba ni tedaj trpeti. 

Jesenski veter mi naproti plane, 

Objeti me prišel je in objeti 

nevidni drug ob strastni uri tej 

in vzeti me s seboj, naprej, naprej, 

srce in kri mi slastno ve razvneti. 

A srečanje s teboj me več ne gane 

in nič mi treba ni ob njem trpeti. 

 

Ljubila sem te, res sem te ljubila, 

a nisi sred srca mi nudil mesta. 

Zato je temni bog razširil krila 

in me zagrnil. Zdaj sem njemu zvesta. 

Kot veter se odeva v dim in sij, 

praogenj neti živih melodij, 

za njim, za njim samo me vodi cesta. 

Ljubila sem te, res sem te ljubila, 

A zdaj ti v mojem srcu ni več mesta. 

(Novy, 1985: 24) 

 

Lili Novy: Bliskavice (6) 

 

Črna noč in bel jasmin, 

bliskavice med oblaki; 

nébesni krajini vsaki 

svetijo v skrivnost globin. 

 

Kar tam gori valovi, 

se kopiči in razpada, 

tone, zopet iznenada 
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nagrmadeno grozi, 

 

to je moj, to je tvoj svet: 

v tmini skrit vre, se vzpenja, guba. 

Hip žarečega poljuba — 

gol gori, do dna razvnet! 

 

Črna noč, rdeč poljub, 

stok, prasile govorica — 

blisk, ki ni več bliskavica, 

grom, prerokujoč obup. — 

(Novy, 1985: 22) 

 

Lili Novy: Ljubezni vonj (7) 

                  I.  

Ljubezni vonj je dragocen 

kot vonj pomladnih trav v razcvetu. 

Ah, enkrat le v življenja letu 

spoznaš skrivnosti vseh semen! 

 

Le enkrat čutiš dih ognjen 

po budnem, toplem, srečnem svetu, 

utrip vodá po vsem planetu, 

sladkosti zemskih vseh bremen. 

 

In le takrat ti to je dano, 

da do srebrnih korenin 

potokov sežeš, do višin 

 

v sinjino, v rožnato prižgano, 

tja, kjer oblak, ki v cvetje gre, 

kristalni pije sok zemljé. 

 

                 II. 
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Takrat si vse, kar čutiš, ti, 

si trava v senci in tišina, 

si pesem in vodé gladina, 

si ptice krik in smreke kri. 

 

Srcé goreče, ki trpi, 

je zemlje skrita globočina 

in tvoj obraz nje površina, 

ki v sončnem svitu se smeji. 

 

Takrat si dih, ki vedno veje, 

kot žila biješ vsepovsod, 

napajaš kal in hraniš plod, 

 

kot veter si, ki zvezde šteje 

in preko časov in daljav 

si večni vonj cvetočih trav. 

 

(Novy, 1985: 13) 

 

Lili Novy: Zrcalo (8) 

 

Grešila sem že, ko sem te vzljubila 

zato, ker mi zrcalo držal si. 

Pred njim sem gosti sok omam izpila, 

mi je telo spoznalo vsa mazila, 

so sladki dimi ga ovenčali. 

 

Srce sem svoje ti v zahvalo dala, 

kot prstan drag bi dala sužnju v dar. 

Z glavó ob tvoji rami sem ležala, 

a duše nisem ti nikdar poznala, 

v naročju varno spala ti nikdar. 

V zrcalu sem zagledala razpoko 
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ob zimskem jutru, treznem, žalostnem. 

Kako sem te premerila zlooko! 

V bolestni sili te kakor s šibo sloko   

udarila v obraz z besedo sem! 

 

Svoj dragi prstan sem ti z roke snela, 

pred durmi si še dolgo v vetru stal 

v nečistem plašču, sivem od pepela. 

Upadla so ti lica, ovenela, 

pogleda nisi dvignil več od tal. 

 

Zdaj bivaš ti v pregnanstvu kakor mrtev, 

v sobanah brez dišav prezebam jaz. 

Si ti, sem jaz pregrehe davne žrtev? 

Kdo ve za smisel tajnih vseh načrtov? 

Kdo vidi brez zrcala si v obraz? 

(Novy, 1985:15) 

 

Lili Novy: Ogenj (9) 

 

Takrat, ob tisti uri 

bilo je vse svetló, 

na vrt odprte duri, 

ožarjeno nebo, 

in ogenj med drevesi 

in ogenj sred srca, 

strasti plamteči plesi, 

plamteči spev duhá. 

 

Takrat sem začutila, 

da vse živi, živi, 

goreča, slastna sila 

mi je planila v kri; 

vse je postalo plamen,  
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zelen, modrikast, zlat, 

še hladni, sivi kamen 

je zažarel v škrlat. 

 

In od tedaj za mene 

nikjer temote ni, 

za večno osvetljene 

so radostne stvari, 

in vrata so odprta 

v večer, na žarni vrt, 

in rožna sredi vrta 

se mi smehlja še smrt. 

(Novy, 1985: 12) 

 

Lili Novy: Vse teče (10) 

 

Vse teče, nič se ne povrne 

in nič ne pride več nazaj; 

nikoli val se ne obrne, 

sijoča zvezda se utrne, 

v temi zgubi se njen sijaj. 

 

Mi vsi smo kakor na palubi 

in plovemo v neznano stran; 

zato trenutka ne izgúbi 

in, kar s teboj potuje, ljubi, 

doklèr ti svetli čas je dan. 

 

Predana bitja glej, otroke, 

mladost, ki vre in ki trpi; 

glej trud moža, glej stare roke 

in luč ljubezni pregloboke: 

glej svoje matere oči. 

Še kar se tebi v prsih skriva, 
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vse: up in borbo, strast, bridkost, 

kar hraniš kakor dobra njiva, 

kar medlo v tebi se preliva, 

vse glej in ljubi vso skrivnost. 

 

A glej na vse kot iz daljine, 

kot da že nič več tvoje ni, 

kot da bi gledal na spomine, 

na ladjo, ki s teboj izgine, 

na luč, ki se v meglì gubi. — 

(Novy, 1985: 38) 

 

Lili Novy: Odmevi (11) 

 

Oj kje ste, vetrovi, pobočja, cvetovi 

mladosti? — — —  

            — — —   Temní so gozdovi 

                  bridkosti. — 

 

Oj kje ste, oblaki, ozvezdja in siji 

zeleni? — — —  

— — — O noč v domačiji 

                 zgubljeni! — 

  

Oj kje si, zastrta, vabeča krajina 

neznana? — — —  

— — — Joj, sredi spomina  

                      je rana. — 

 

Oj kje je tolažba, ko okrvavljena 

se tresem? — — —  

— — — Tolažba je ena, 

                 je pesem. 

(Novy: 1985, 46) 
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Lili Novy: Eros (12) 

 

Zarja večerna je žarko gorela, 

duša nemirna, kako je trpela, 

vroče trpljenje pritakala v slast! 

Blaženo verna je v ranah cvetela, 

tebi, ti temni in tajni, na čast. 

 

Sem začutila te v srečanjih strastnih? 

Sem premotila ob kretnjah se lastnih? 

Bežno zrcaljenje, večni izraz! 

Sem zaslutila te v sencah pošastnih, 

ali sem vrgla v mrakove jih jaz? 

 

Kdo si, vabeči, ki kličeš in siliš? 

Javiš se v gneči, v pustinjo prikriliš, 

s plaščem vihravim si, tujec, zastrt. 

Težko duhteči si ude maziliš, 

vendar po vonju spominjaš na smrt! 

 

Grozni in nežni ti, kruti in skriti, 

k tebi sem v težnji hotela priviti 

dušo skelečo, goreče telo, 

pa so mi gležnji s krvjo preobliti,  

rane krvave me v dušo pekó. — 

(Novy, 1985: 11) 

 

Ljubka Šorli: Kadar ciklamni dehtijo (1) 

 

Skoz okno se usipajo žarki 

večernega sonca. 

A v meni se misli nemirne 

vrstijo brez konca. 
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Kostanji zeleni pred oknom 

skrivnostno šumijo. 

Na mizi bolno in opojno 

ciklamni dehtijo. 

 

Kaj vstaja pred mano v odtenkih 

ko v dalji megleni? 

Podoba minule mladosti 

poraja se v meni. 

 

Zabrisal je nanjo spomine 

vrtinec življenja. 

Zdaj v njeni podobi ožarjeni 

iščem sproščenja. 

 

In kadar povrne se misel 

v pomladne gredice, 

mi duša je lahka ko v soncu 

perot lastovice. 

(Šorli, 1973: 63) 

 

Ljubka Šorli: Molitev (2) 

 

Tabernakelj tvoj obseva luč jutranja, Bog neskončni, 

na oltarju pa ob tebi cvetje sanja, Bog neskončni, 

cvetje, ki je diamantov na poljanah si nabralo,  

da se v svatovski obleki tebi klanja, Bog neskončni. 

Dom samoten si izbral si, brez razkošja in sijaja, 

kjer potapljaš se v skrivnostna darovanja, Bog neskončni. 

Slednja stvar vesoljstva priča nam o tvoji veličini, 

v hvalni pesmi čudež veliki oznanja, Bog neskončni. 

Žali te in ponižuje samo človek brez prestanka, 

ki se v svoji težki zmoti v te zaganja, Bog neskončni. 

Ti, ki zasé si ga ustvaril, ne kaznuj ga v svoji jezi, 
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ne odreci mu za grehe odpuščanja, Bog neskončni! 

Po usmiljenju bo tvojem dvignil se iz hudobije, 

v vero v srcu našel pot bo do spoznanja, Bog neskončni.     

(Šorli, 1973: 121) 

 

Ljubka Šorli: Moja pesem (3) 

 

Moja pesem ne utira 

novih, drznih si poti; 

stvarstvo božje v vseh odtenkih 

njenim strunam govori. 

Ne potaplja se v globine 

in ne sili v visočine, 

skozi srečo in gorje 

pesem moja eno išče: 

pot v človekovo svetišče, 

ki mu pravimo  

srce. 

(Šorli, 1973: 5) 

 

Ljubka Šorli: Žalostna (4) 

 

Jesenski veter mimo gozda veje, 

polje se v poznem, hladnem soncu greje. 

 

V vrtove nekaj je ko vzdih dahnilo … 

rumeno listje grede je pokrilo. 

 

Ob mrtvih gredah deklica se joče, 

na tla solze ji padajo pekoče. 

 

Nekje na tujem dragi njen počiva  

in gostoljubje tuje zemlje uživa. 

Da mogla bi po daljni, daljni cesti 
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na grob mu belo krizantemo nesti … 

 

Vse manj bi zemlja dragega težila, 

vse laže deklica bi bol nosila. 

(Šorli, 1973: 12) 

 

Ljubka Šorli: Spomin na jesenski dan (5) 

 

Med polji sva hodila. Vonj mameči 

po poznem cvetju naju je opajal — 

z vrtov jesenskih k nama je prihajal, 

ko šla naproti sva neznani sreči. 

 

In v njem drhteli duši sta ljubeči, 

saj ju z lepoto je jeseni spajal. 

Kot bi ljubezen najino pomlajal, 

se razbohotila kot cvet je rdeči. 

 

Šumelo listje je porumenelo 

in se prešerno med seboj igralo, 

kot da bi nama srečno pot želelo. 

 

Skrivaj izza dreves se je smejalo 

jesensko sonce kakor gaj veselo. 

V višinah nama cilj je pokazalo. 

(Šorli, 1973: 13) 

 

Ljubka Šorli: V bregu tiho on boječe (6) 

 

V bregu tiho in boječe 

bela breza toži. 

Meni zdi se, ko da psalme  

moli angel božji. 
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Drobna ajda se čez noč je  

v njivi razcvetela. 

Kakor da me skrita rana 

spet je zabolela. 

 

Vse okoli se ciklamni  

bohote opojno. 

Le srce mi je kakor morje 

 v burjah nepokojno. 

(Šorli, 1973: 65) 

 

Ljubka Šorli: Prišel si (7) 

 

Prišel si, ko je listje rumenelo, 

ko cveteli so po travnikih ciklamni, 

ko s polja vel je ajde vonj omamni, 

in vsepovsod po astrah je dehtelo. 

 

S teboj je sreča, deva tiha, zala 

prišla, in pesem, ki duha spočije. 

Kot roža lepa, ki se v rosi umije, 

ti iz oči ljubezen je sijala. 

 

Na novo pot s seboj si me povabil, 

da radost bi in bol s teboj delila, 

da zemsko težo skupaj bi nosila. 

 

Zdaj v grobu spiš … in nisi me pozabil. 

O, saj veš, da sem ti v srcu zvesta 

in da na veke tvoja bom nevesta. 

(Šorli, 1973: 34) 

Ljubka Šorli: Kadar ciprese šumijo (8) 

Razgibal je veter široke poljane, 

da bilka je vsaka na njih vztrepetala; 
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a misel je moja med križe zbežala, 

kjer v sencah cipres so solze posejane. 

 

In tam med cipresami dragi počiva … 

ko v poznih večerih vrhovi šumijo, 

o moji ljubezni mu v noč govorijo, 

da v hladni gomili vse mirneje sniva. 

(Šorli, 1973: 29) 

 

Ljubka Šorli: Otožnost (9) 

 

Mimo topolov in bukev in hrastov 

lepa, blesteča 

kakor vila iz pravljice 

stopa neslišno jesen. 

 

Komaj se listja na vejah dotakne, 

zlàto in rdeče 

se v soncu zasveti. 

Vse en sam čudež ognjen! 

 

Ali v ta čudež skrivnostne jeseni 

tiha otožnost 

kot sapica dahne … 

umiranja poje 

refren. 

(Šorli, 1973: 68) 

 

Ljubka Šorli: V gozdu (10) 

 

Vse zatopljeno je v sanje — 

daleč so misli vsakdanje. 

Bori molče. 
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Nekaj se v njih je zganilo, 

nekaj iz sanj prebudilo 

 moje srce. 

 

Kakor da temni spomini 

v gozda skrivnostni tišini 

mimo beže. 

                  (Šorli, 1973: 61) 

 

Ljubka Šorli: Mati — domovina — Bog (11) 

            (Ivan Cankar) 

Beseda sveta, najmilejša — mati! 

Kot sonce siješ mi v temotne dni, 

pomagaš mi v življenje verovati, 

v ljubezen zvesto, v bratovske vezi. 

 

Na dom spominja me, kjer pot me vodi, 

rdeč nagelj, roženkravt in rožmarin, 

po rodni zemlji trudna misel blodi 

doma srce ne čuti bolečin. 

 

Nad mano Bog bedi trenutek slednji, 

ob varstvu božjem v duši je topló, 

resnice vir bogat je On, vsevedni, 

naj dela moja venec mu pletó. 

 

Skoz dol solzá premnogo je težav, 

le redko vzide žarek mi svetal. 

Naj v srcu smeh kraljuje ali jok, 

moj up je mati, domovina, Bog. 

(Šorli, 1987: 61) 


