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Izvleček
Magistrsko delo predstavlja fantazijsko sago Malazan Book of the Fallen in analizo arhetipa
ponovnega rojstva, ki se pojavlja skozi celotno delo. Avtor sage Steven Erikson je svet, v
katerem se odvija zgodba, zasnoval s soavtorjem Ianom C. Esslemontom. Krajšemu orisu
fiktivnega sveta, sistema magije in osnovne zgodbe sledi teoretični del o arhetipu in mitu.
Jedro dela sestavlja teoretski prikaz arhetipa ponovnega rojstva in analiza primerov, ki
dokazujejo prisotnost tega arhetipa v vseh oblikah, ki jih je predpostavil Carl Gustav Jung. Na
koncu je še splošno prikazana klasična struktura fantazijskega dela na primeru dveh likov.
Ključne besede: fantazijska književnost, arhetip, ponovno rojstvo, Steven Erikson, Carl
Gustav Jung, Malazan

Abstract
Rebirth in the Malazan World
The following master thesis represents the fantasy saga Malazan Book of the Fallen and an
analysis of the archetype of rebirth recurring throughout the entire work. The author of the
saga Steven Erikson has created the world, in which the story takes place, with co-author Ian
C. Esslemont. A brief outline of the fictional world, magic system and basic plot is followed
by the theoretical part about the archetype and myth. The core of the work consists of the
theoretical framework regarding the archetype of rebirth and an analysis of examples showing
the presence of the aforementioned archetype in all forms as proposed by Carl Gustav Jung.
At the end, the classic structure of a fantasy work is presented by an example of two
characters.

Key words: fantasy literature, archetype, rebirth, Steven Erikson, Carl Gustav Jung, Malazan

1

Vsebina
Vsebina .................................................................................................................................................... 2
1. Erikson, Esslemont, Malazan .............................................................................................................. 4
1.1.Predstavitev ................................................................................................................................... 4
1.2.Magija, prehodi, drugi svetovi....................................................................................................... 6
1.3. Božanstva ..................................................................................................................................... 7
1.4. Zgodba .......................................................................................................................................... 7
2. Jung in arhetipi .................................................................................................................................. 11
2.1. Arhetipi....................................................................................................................................... 11
2.2. Nezavedno .................................................................................................................................. 12
2.3. Numinoznost .............................................................................................................................. 13
2.4. Psiha ........................................................................................................................................... 14
2.5. Simboli ....................................................................................................................................... 14
2.6. Mit .............................................................................................................................................. 15
2.7. Herojski mit ................................................................................................................................ 17
2.8. Arhetip iniciacije ........................................................................................................................ 18
3. Arhetip ponovnega rojstva ................................................................................................................ 19
3.1. Oblike ponovnega rojstva ........................................................................................................... 20
3.1.1. Metempsihoza ali preseljevanje duš .................................................................................... 20
3.1.2. Reinkarnacija ....................................................................................................................... 20
3.1.3. Obuditev .............................................................................................................................. 20
3.1.4. Oživitev ............................................................................................................................... 20
3.1.5. Soudeležba v procesu transformacije .................................................................................. 21
3.2. Psihologija ponovnega rojstva .................................................................................................... 21
3.2.1. Izkušnja transcendence življenja ......................................................................................... 21
3.2.2. Subjektivna transformacija .................................................................................................. 21
4. Seciranje oblik ponovnega rojstva..................................................................................................... 25
4.1. Rhulad ........................................................................................................................................ 25
4.2. Tattersail (Silverfox), Mhybe ..................................................................................................... 29
4.3. Pannion Seer ............................................................................................................................... 32
4.4. Hairlock ...................................................................................................................................... 33
4.5. Kellanved, Dancer ...................................................................................................................... 33
4.6. Sorry, Rigga................................................................................................................................ 34
4.7. Gruntle ........................................................................................................................................ 36
4.8. Paran ........................................................................................................................................... 38

2

4.9. Karsa Orlong, Bairoth Gild, Delum Thord, Calm ...................................................................... 38
4.10. Vojaški oddelek Bridgeburners ................................................................................................ 40
4.11. Pobeg iz mesta Y'ghatan, Bonehunters, Tavore ....................................................................... 42
4.12. Brys Beddict ............................................................................................................................. 43
5. Novi fantazijski pristopi ali transformacija že poznanega? ............................................................... 46
5.1. Ponovni uvod.............................................................................................................................. 46
5.2. Klasična struktura fantazijskega dela na primeru Malazana ...................................................... 47
5.2.1. Junak odide od doma ........................................................................................................... 47
5.2.2. Sreča pomočnike ................................................................................................................. 47
5.2.3. Sreča nasprotnike................................................................................................................. 48
5.2.4. Prestane preizkušnje, izvede nalogo, se vrne domov, pridobi bogastvo ............................. 48
5.2.5 Čas in kraj dogajanja ............................................................................................................ 49
5.2.6. Motiv slavja, jezika, otroka izjemnih moči, bitja, nastalega z višjo stopnjo odmika od
tradicije, čudežnega predmeta, čarovnika in čaranja ..................................................................... 49
5.3. Posebnosti................................................................................................................................... 51
6. Zaključek ........................................................................................................................................... 52
7. Povzetek ............................................................................................................................................ 54
8. Literatura ........................................................................................................................................... 55

3

1. Erikson, Esslemont, Malazan
1.1.Predstavitev
Fantazijski svet Malazana je nastal s sodelovanjem dveh možakarjev iz Kanade. Steven
Erikson (1959) je arheolog in antropolog, njegov pisateljski soavtor Ian Cameron Esslemont
(1962) pa je prav tako arheolog. Prve osnutke fiktivnega sveta, kot ga poznamo zdaj, sta sprva
uporabila za ozadje zgodb v namizni igri (Dungeons & Dragons), v začetku 90-ih let
20. stoletja pa je Steven Erikson spisal scenarij za film z naslovom Gardens of the Moon. S
scenarijem sicer nista prepričala nobene produkcijske hiše, a ju to ni odvrnilo od nadaljnjega
razvoja v vzpostavljanju fantazijskega sveta, ki se je v njunih mislih razvijal že od začetka 80ih let. Leta 1999 je Eriksonu le uspelo izdati prvo knjigo z enakim naslovom Gardens of the
Moon, ki predstavlja uvodno delo v sagi Malazan Book of the Fallen. Zaključena saga v celoti
vsebuje deset naslovov (vsa je spisal Steven Erikson), ki si sledijo:
– Gardens of the Moon (1999),
– Deadhouse Gates (2000),
– Memories of Ice (2001),
– House of Chains (2002),
– Midnight Tides (2004),
– The Bonehunters (2006),
– Reaper's Gale (2007),
– Toll the Hounds (2008),
– Dust of Dreams (2009),
– The Crippled God (2011).
Kot soavtor fantazijskega sveta je Ian Cameron Esslemont izdal šest knjig (Novels of the
Malazan Empire), ki se časovno odvijajo sočasno s sago Malazan Book of the Fallen1, v
nastanku pa je trilogija Path of Ascendancy, ki pa se časovno odvija pred osnovno sago.
Steven Erikson je osnovni sagi dodal še serijo knjig z naslovom The Tales of Bauchelain and
Korbal Broach, v delu pa je tudi še nedokončana trilogija The Kharkanas Trilogy.

1

Z izjemo knjige Night of Knives, ki se odvija v zadnjem letu vlade cesarja Kellanveda.
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Obravnavani fantazijski svet vsebuje številne rase in spodnja delitev tako prikazuje le
osnovno shemo, saj je v sagi omenjeno še število drugih ras, ki so nastale kot posledica
medrasnih mešanj.
– starodavne rase:
– napadalne rase:
– Eleint (zmaji),
– Tiste Andii2,
– Tiste Edur,
– Tiste Liosan,
– prvotne rase:
– Forkrul Asail (neandertalcem podobna rasa, ki ima v nogah in rokah večje
število sklepov),
– Imass (neandertalcem podobna rasa),
– Jaghut (koža v zeleni barvi, obraz z okli),
– K'chain Che'Malle (inteligentni plazilci na dveh nogah, podobni
dinozavrom),
– človeške rase.
V končni luči je pravzaprav večje število ras, ki so nesmrtne, kot tistih, ki so smrtne. Zdi pa
se, da je v tem konceptu nekaj odprtosti do razumevanja, saj prikazujejo rase, ki so nesmrtne
(npr. Forkrul Assail), rase, ki živijo po več tisoč let (npr. Jaghut), nekje med njiju spadajo
demoni, rase, ki so »že preminule« (»živi mrtveci« – T'lan Imass), umrljive človeške rase in
še posebej vsi tisti, ki s prestopom v božanstvo pridobijo nesmrtnost. In ob koncu pojasnilo,
da lahko prav vsi izmed omenjenih obležijo mrtvi, če se najde nasprotnik, ki je od njih
močnejši. Malazan pozna tudi izredno stara bitja (več sto tisoč let), a na izgubo glave ni imun
prav nihče.

2

Za sledeče tri rase (Tiste Andii, Tiste Edur, Tiste Liosan) je večkrat mogoče zaslediti primerjavo z
vilini.
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1.2.Magija, prehodi, drugi svetovi
Osnovni vir energije, ki omogoča uporabo magije v Malazanu predstavljajo portali (angl.
warrens). Te si je mogoče predstavljati kot skupek magičnih prehodov, ki se nahajajo v isti
fiktivni realnosti, vendar vsak posamezni prehod v svoji posamezni dimenziji. Skupna shema
prehodov torej sestavlja nekakšen labirint prehodov, ki prikazuje »sistemsko osnovo« za
magijo. Prehode delimo na dve skupini:
– V prvo sodijo poti (paths) – te predstavljajo osnovne elemente, kot so tema, svetloba, senca,
led … (npr. Rashan – Path of Darkness) – ti prehodi so dostopni človeškim rasam.
– V drugo skupino sodijo starodavni prehodi (elder warrens, nekateri so poimenovani tudi kot
holds) – predstavljajo prvinske/živalske elemente (v večini je to usmerjeno na prvotne
rase) ali pa so prvotna oblika ( »stara različica«) že omenjenih poti. Na primer prehod rase
Jaghut, ki temelji na elementu leda, se imenuje Omtose Phellack (Jaghut Elder Warren of
Ice) – ti prehodi so dostopni starodavnim rasam in vstop v posamezni prehod je omogočen
samo dotični rasi (v zgornjem primeru je torej prehod skozi Omtose Phellack omogočen
pripadnikom rase Jaghut).3
S pomočjo teh prehodov lahko magi, božanstva in določeni posamezniki uporabljajo magijo.
Osnovni princip je takšen, da se posameznik prehodu odpre, torej silo magije, ki se nahaja v
takšnem prehodu, spusti skozi svoje telo in s tem omogoči izvedbo določenega čara.
Posamezno telo in um lahko prenese le določeno silo, seveda odvisno od primera do primera,
zato lahko v primerih, ko nekdo skozi telo spusti preveliko mero magije (naj je situacija
kritična ali poškodba potrebuje izredno visok nivo zdravljenja), prihaja do primerov, ko se
takšno telo sesede pod silo magije ali um tega ne prenese ter posledično zblazni.
Poseben prehod je imenovan kaos (Warren of Chaos), ki v labirintu dopušča prehajanje med
preostalimi prehodi, obstajajo pa tudi drugi prehodi, ki služijo posebnim primerom (na primer
Imperial Warren za potrebe hitrega potovanja cesarskih uslužbencev).
Še posebej pa obstajajo prehodi, ki so povezani z zmaji (Eleint). Vsak zmaj izhaja iz sveta, s
katerim je povezan njegov element. Na primer prvotni prehod zmajev (First Warren) je
imenovan Starvald Demelain, kjer domuje Korabas – zmaj, ki predstavlja nasprotje preostalim
zmajem in negira magijo (imenovan je Otataral Dragon).

3

Seveda pa tukaj obstajajo izjeme, kjer se teh pravil ne upošteva.
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Vsaka dimenzija posameznega prehoda tako pravzaprav predstavlja sam svoj svet (realm), ki
je večinoma živi svet (svet je lahko tudi mrtev in brez magičnih moči), s svojimi prebivalci in
mu prav tako v večini primerov vlada določen posameznik. Celotna mreža teh dimenzij s
svojimi svetovi in njenih vladarjev (božanstev) je vključena v preroški set kart (Deck of
Dragons), ki predstavlja celoten panteon univerzuma oziroma posamezne »hiše« (npr. High
House Death). Te karte omogočajo vpogled v dogajanje po svetovih, priklic oseb, sledenje
osebam itd. Tveganje je povezano s tem, da lahko kaj takega v določenih primerih doseže tudi
nasprotna stran. Število kart se lahko spreminja, če se na primer vzpostavi nova dimenzija in s
tem nova visoka hiša itd.

1.3. Božanstva
V svetu Malazana je pomemben obstoj oseb, ki pridobijo status božanstva (ascendant) in s
tem nadnaravne sposobnosti. Posamezno božanstvo si lahko izbere trojico posameznikov,
nekakšen božji triumvirat, ki na »zemlji« predstavlja boga. V izvirniku so poimenovani kot
mortal sword, destriant in shield anvil, ki tudi pridobijo nadnaravne sposobnosti in prav tako
status božanstva. Ta koncept se tekom sage razširi, saj spoznamo, da ima lahko posamezni
bog na »svetu« še druge predstavnike; prvaka ali viteza kot njegovo desno roko (npr. Karsa
Orlong postane vitez Visoke hiše verig – Knight of High House Chains) in druge (npr. Fiddler
postane gobavec Visoke hiše verig – Leper of High House Chains).
Obstajata tudi dve vrsti posameznikov s sposobnostmi preobrazb (shapeshifters), ki se
imenujejo d'ivers in soletaken, in so se zmožni iz osnovne rase preobraziti v živalske forme.

1.4. Zgodba
Celotna saga je zastavljena kot zgodovina sveta, kjer se izkazuje ravno ta zgodovinska
problematika pripovedi in odstiranja skrivnosti. Informacije so skope in nam jih avtor
dostavlja neenakomerno, prefrigano. Včasih želi Erikson bralca prav namenoma tudi zavesti,
a se na koncu večina pomembnejših stvari pojasni. Tudi magije, božanstva in »pravila« sveta
so stvari, ki so nam pojasnjene počasi, v največji meri šele v zadnji tretjini sage. V osnovi pa
je moteče, ker ni povsem jasnega cilja ali naloge, ki je pri sagi takega obsega skorajda nujen
element; če že, jih je več.
Erikson v knjigi Gardens of the Moon prične zgodbo opisovati na naključni točki, tako da
bralca postavi v tok pripovedi brez opornih točk, ki bi mu olajšale začrtano pot. Koncepti, ki
sem jih opisal predhodno, to prikažejo površinsko, saj se njihov razpon izrazi šele skozi samo
sago. Določeni koncepti so večkrat samo nakazani, včasih postavljeni tudi v teorije/govorice,
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ki se kasneje izkažejo za resnične ali neresnične. V nekaterih primerih gre Erikson v to smer,
kjer je namignjeno, da se »hierarhija« elementov za prehode lahko razširi na vse elemente, ki
nas obkrožajo …
Pripoved se prične v obdobju vladanja cesarice Laseen, le nekaj let po tem, ko bivšega cesarja
Kellanveda, vodjo ašašinov Dancerja in vrhovne pomočnike v cesarskem udaru usmrtijo.
Kasneje sicer izvemo, da je prevrat le krinka za Kellanveda in Dancerja, ki prestopita v
božanstvi.
Mrcine (Hounds of Shadow) napadejo vas Itko Kan in pokol preživi le majhna deklica
(Sorry). Za napadom stojita Shadowthrone (Kellanved) in Cotillion (Dancer), ki sta dve izmed
glavnih figur skozi celotno sago, saj stojita za večjim delom dogodkov.
Pripoved sledi boju za prevlado, ki se odvija med božanstvi, človeškimi rasami in preostalimi
rasami. Bogovi želijo za svoje načrte izkoristiti »nespametne« rase, a se vloga nemalokrat
obrne v drugo smer in se izkoriščanje odvija v obojestransko. Cilje dosegajo z vojaškimi
napadi, spletkami in nadnaravnimi močmi.
Knjige so zasnovane tako, da vsak naslov počasi postavlja zgodbo do zaključne bitke, ki se
odvije proti koncu posamezne knjige. Večje razlike v pripovedi so le v določenih primerih. V
knjigi House of Chains prvih 250 strani sledimo le Karsi Orlong, ki zapusti domačo vas in se
odpravi proti naselbinam otrok (children), kakor njegovo pleme imenuje človeško raso. To
razliko omenjam, saj sicer tok pripovedi vseskozi preskakuje med različnimi liki, med
številnimi različnimi linijami pripovedi in časovnimi preskoki. Izjema sta še zadnji dve knjigi
(Dust of Dreams in The Crippled God), ki predstavljata eno knjigo v dveh delih.
Najpomembnejšega antagonista serije predstavlja Pohabljenec (the Crippled God), ki na vsak
način želi priti do moči in se s tem osvoboditi verig, ki so mu jih nadeli v davni preteklosti, saj
njegova prisotnost moti tako božanstva kot tudi rase na samem »svetu«.
Za Pohabljenca se v prvi knjigi Gardens of the Moon omenja, koliko oseb prisostvuje pri
dejanju, ko ga zvežejo v verige, in namigne na to, kar sem omenil že prej, da ima sila veliko
nasprotnikov: »Kruppe je zaječal in obračal strani. Seznam se je zdel kot da nima konca,
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nerazumljivo obsežen. S tega spoznanja je nemalo pričakoval, da bo na seznamu zagledal ime
svoje babice.« (Erikson, Gardens of the Moon 386)4
V knjigi Memories of Ice Pohabljenec zastrupi telo Speče boginje (Burn – The Sleeping
Goddess) in pripomore, da v preroškem setu kart nastane nova hiša – Visoka hiša verig (High
House Chains) – in zastrupi preostale prehode, vzpostavi nekakšno zavezništvo z vladarjem,
imenovanim Pannion Seer, kar privede do končne bitke pri mestu Capustan.
V peti knjigi Midnight Tides je razkrito, da je napad Tiste Edurjev na otoku Drift Avalii, kjer
bi se polastili prestola Sence (Throne of Shadow) zrežiral Pohabljenec (dogodek se je zgodil v
četrti knjigi House of Chains). Pohabljenec je tudi ta, ki v roke Rhulada spravi meč, zaradi
katerega postane Cesar tisočerih smrti.
V knjigi The Bonehunters se Pohabljenec želi polastiti Prvega prestola (The First Throne), saj
mu to lahko prinese vodstvo nad živimi mrtveci (T'lan Imass), a v nameri ne uspe.
V zadnjih dveh knjigah (Dust of Dreams in The Crippled God) želijo Pohabljenca osvoboditi.
Zaveznikom uspe rešiti njegovo srce in s pomočjo vran je ponovno obujen. Pohabljenec
zmaja vseh zmajev (imenuje se Otataral Dragon) onesposobi, ostalim zmajem pa onemogoči,
da zavzamejo svet Malazana. Svoje telo žrtvuje (tako, da ga zabode Cotillion), da svet reši
pred padajočimi projektili iz vesolja (Jaded Spears), v katerih se nahajajo duše njegovih
častilcev.
In če Pohabljenec velja za zlobnega lika, potlej lahko stotnik Paran (captain Paran) predstavlja
še najboljši približek klasičnemu fantazijskemu liku. V vojsko pride kot neizkušen mladenič
gosposke krvi, kaj hitro postane orodje v rokah božanstev sreče (Oponn) in dobi meč z
magičnimi lastnostmi, doživi smrt in je ponovno rojen, baranta z bogovi, z dotikom krvi
Mrcin dobi sposobnosti preobrazbe (postane soletaken), pristane v posebnem meču
Dragnipur, kjer se nahaja sam svoj svet in kjer Draconus vleče voz s trupli in beži pred
nevihto, ki predstavlja kaos. S tem, ko postane Gospodar seta preroških kart (Master of the
Deck of Dragons), deloma dobi lastnosti božanstva. Na koncu zaveznikom v bitki pri mestu
Kolanse pripelje v pomoč vojaško legijo.

4

“Kruppe groaned and flipped pages. The list seemed interminable, absurdly long. From this account
he half expected to see his grandmother's name among those listed.”
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Na potek zgodbe vpliva sleherni posameznik, rasa, spol, sposobnosti niso pomembne. Prej kot
to bi trdil, da je eno glavnih sporočil knjige pomembnost odločitve, odločitve same,
nepasivnosti; ni pomembno, kakšna je odločitev, samo da se le-ta »zgodi«.
Umre veliko posameznikov, tudi bogov, mnoge izmed omenjenih se tako ali drugače ponovno
obudi/oživi. Nekateri umrejo večkrat, drugi so samo malce mrtvi, nekateri malce bolj, in smrt
navsezadnje dobi povsem drug prizvok. Še najbolj se ta del tekom knjig izrodi v
teoretiziranje, kdaj in kje se bo umrli posameznik ponovno pojavil in v kakšni obliki.
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2. Jung in arhetipi
2.1. Arhetipi
Koncept arhetipa (lat. archetypus), ki ga predstavljam v nadaljevanju, sloni na teoretičnih
predpostavkah Carla Gustava Junga. Pod tem pojmom so mišljene predeksistentne oblike,
značilne situacije, dogodki, reakcije in tipične oblike obnašanja, ki so prisotne in razširjene
vsepovsod. Po Jungovi teoriji je mogoče trditi, da je število različnih arhetipov enako številu
značilnih, tipičnih situacij, ki se dogajajo v življenju človeka. Tako so arhetipi tisti dejavniki
narave, ki človeka silijo v izvajanje dejanj in imajo zanj nepoznan pomen, po katerem se
nikdar niti ne vpraša. S tem je povezan obstoj predzavestnih arhetipov, kamor pa štejemo
tiste, ki zavesti ne dosežejo, s čimer je dokazilo njihovega obstoja možno »samo posredno
preko svojih učinkov na vsebine zavesti« (Jung, Arhetipi 156).
Težnja arhetipa je v osnovni obliki, da se izoblikuje reprezentacija različnih upodobitev istega
motiva, ohrani pa se skupen shematski vzorec. Jung to nagonsko težnjo primerja z živalskimi
vzgibi, kot je na primer združevanje mravelj v kolonije. Nagoni so torej oblika psiholoških
vzgibov, ki jih je mogoče zaznati s čuti, istočasno pa jih je mogoče v obliki simbolnih
namigov opaziti v mnogih fantazijah. Takšnim oblikam pojavljanja Jung pravi arhetipi (tudi
»prvobitne podobe«), ki nimajo poznanega izvora.
Pod pojem arhetipa štejemo tudi pravljico in mit, se pravi formi, ki sta šli skozi dolga časovna
obdobja. Pri tem so se odvijale spremembe in preobrazbe, a formi kljub številnim
spremembam v svojem osnovnem ustroju ali svojem bistvu vsebujeta drobce »z začetkov«,
kar imenujemo prvotne vsebine. Jung ravno na primeru pravljice izpostavi težave pri
psihološki utemeljitvi takšnega arhetipa, saj so pravljice »psihične manifestacije, ki izražajo
bistvo duše,« (41) vendar so prebivalci primitivnih kultur potrebovali pojasnilo in povezave
naravnih pojavov z duševnim dogajanjem. Isti človek se v tem času še ni jasno razločeval od
naravnega okolja in je potreboval dodatne vzvode za elemente osmišljanja stvarnosti.
Naslednja stvar, ki je pomembna, je razlikovanje med arhetipom in arhetipsko predstavo.
Arhetipske predstave si lahko predstavljamo kot podobe, ki so prisotne v mnogih variacijah in
v končni fazi predpostavljajo neko temeljno obliko (arhetip), vendar je temeljno naši zavesti
nedosegljivo. Tisto, kar vendarle doseže zavest, v splošnem ponavlja ene in iste variacije
določenih tem. Opazovanja arhetipa tudi ni mogoče izpeljati brez izgube objektivnega, saj
slednje pogojuje zavestno dejanje, arhetip pa sodi v nezavedno, kjer se nahaja njegov
»naravni habitat«. Jung tako bistvo arhetipa zaradi njegovega transcendentnega značaja
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označi kot psihoidno, kar razume kot »identično psiho, ki je reprezentacija kolektivno
nezavednega,« (Jung, Arhetipi 202) ta pa je v nasprotju z nam znanim psihičnim –
nepredstavljiva.
Arhetipske predstave Jung pravzaprav dojema kot obvezo, kjer se procesirajo vsebine
kolektivno nezavednega. Tam naj bi se posameznik moral soočiti in srečati z lastno Senco ter
se spoznati. Senca ne predstavlja celotne sfere nezavednega, ampak le del. Zmore pokazati
manj znane ali neznane dele ega, tisti deli iz osebnega okvira pa bi lahko sodili tudi v okvir
zavestnega. »Senco lahko sestavljajo tudi kolektivni dejavniki, ki s stališča posameznikovega
osebnega življenja izvirajo od zunaj,« (Jung, Človek 170) so pa to tisti deli, ki se jih
mnogokateri sramuje. Senca v sanjah in mitih se pojavlja v istem spolu, kot je spol sanjavca.

2.2. Nezavedno
Jung nezavedno deli na dva pola, na osebno nezavedno in kolektivno nezavedno. Osebno
nezavedno predstavlja površinski del psihe, kar imenuje čutno poudarjeni kompleksi – ta del
ima pridobljene vsebine. Kolektivno nezavedno predstavlja globinski del psihe, kar
poimenuje z že večkrat omenjenim pojmom (arhetip) – ta del ima vsebine podedovane ali
vrojene.
Kolektivno nezavedno predstavlja splošne vzorce, nezavedne vsebine, ki so pri vseh enake in
se neprestano ponavljajo. To je mogoče razumeti tako, da vsakdo »ustvarja neko v vsakem
prisotno splošno duševno bazo nadosebne narave« (Jung, Arhetipi 39).
Pojem nezavednega ima dve pomembni lastnosti; je neznana vsebina (vendar se ob dosegu
zavesti ne razlikuje od vsebin »poznanega«) in je psihoidnega značaja.
Jung v delovanju nezavednega omenja pranevarnost in strah primitivnega človeka, ker
njegovo zavedanje še ni na dovolj visoki ravni. To je tudi razlog, da se primitivni človek boji
neobvladljivega, tam se namreč zavest lahko izgubi, in če se to zgodi, jo nadomesti
obsedenost. V ta namen, kot obrambni zid pred nezavednim, so bili postavljeni rituali, miti,
predeksistentne oblike in dogme.
Ko posameznik ponavlja neko tipično dejanje, se taka izkušnja ne zrcali v psihi v obliki
podob (z vsebino), ampak (kot pravi Jung) v oblikah brez vsebine, kar prinese manjše
možnosti razumevanja. V primeru izpolnitve dodatnega pogoja, da so v vsebinah tudi
emocije, dobi takšen arhetip numinozno moč (psihično energijo).
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Karkoli je človek sprva počel, so bili razlog tega nezavedni vzgibi, in šele kasneje se je
vprašal, zakaj tisto tudi počne. Podobno kot arhaični pripovedovalci, ki jih ni zanimalo od kod
ideje in fantazije – radovednost za čim takim se je porodila šele kasneje. Za vsem tem stojijo
kolektivne podobe, ki predstavljajo nekakšen obsežen zbor arhetipskih vzorcev.
Ločevanje med zavestnim in na drugi strani nezavednim je mogoče opisati tako, da zavestno
spada v vsebine logičnega razmišljanja, nezavedno pa pod (vsaj v večini) nagonska nagnjenja,
ki so predstavljena z ustreznimi oblikami – torej z arhetipi. Nezavedno torej intuitivno dojame
nekaj, kar je neznanega izvora, in to prepusti arhetipski obravnavi. Jung še naprej zapiše, da je
»arhetipska duševnost, namesto, da bi uporabila proces razmišljanja, kot bi to naredila zavest,
prevzela vlogo napovedovanja« (Jung, Človek 80). Arhetipi imajo tako lastno pobudo kot tudi
specifično energijo, to pa omogoča smotrno razlaganje dogodkov v simbolnem slogu in tako
»posežejo v njih z lastnimi vzgibi in miselnimi tvorbami. V tem smislu delujejo kot
kompleksi,« (Jung, Človek 80) torej se poljubno pojavljajo in izginjajo, ovirajo namene
posameznika ali pa jih spreminjajo.
Osebni kompleksi so v preprostem opisu nekakšni kompromisi za sprevržena stališča
posameznika in v najslabšem povzročijo le (osebne) predsodke.

2.3. Numinoznost
Numinoznost odraža nekakšno ujetost, ki ji ni mogoče nasprotovati, istočasno pa posameznik
nima na voljo možnosti, da bi se vpliv drugega, torej numinoznega, izničila. Jungovsko
pomembno je, da se v takšni izkušnji zgodi spoj v enost, isto velja tudi za moralne in etične
vidike. Za primer: če se spojita zlo in dobrota ter postaneta eno. Ravno moralni del je še kako
viden pri Apsalar5, saj se sedaj izmenjavata obe njeni plati, vsaj za zunanjega gledalca; po eni
strani pogreša očeta in svojo vas, naslednji trenutek pa hladnokrvno prerezuje vratove.
Tu se izkazuje tudi izkustvenost, ki je v Jungovem spektru bolj pomembna, saj slednje
prikazuje združitev psihe posameznika v eno samost, celost, kar ponovno privede do sebstva.
Pomembno je naslednje stališče, numinozno izkustvo je v izhodišču absolutno, saj v primeru,
da pride do njega, subjekt popolnoma preoblikuje (kot npr. etične vrednote Apsalar), če do
njega ne pride pa subjektu resnica ni razkrita in ohrani distanco do verske ali ritualne vsebine.

5

Jo bom šel večkrat omenjal.
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2.4. Psiha
Psihe ne moremo enačiti z zavestjo, saj psiha stoji višje. Jung trdi, da je zmotno enačenje
psihe z zavestjo ali zmotno prepričanje, »da se človek rodi s psiho, ki je povsem prazna, in da
jo pozneje napolni samo s svojimi izkušnjami. Toda psiha je več od zavesti. Živali imajo malo
zavesti, zato pa toliko več nagibov in reakcij, ki kažejo na obstoj psihe; in naravna ljudstva
počnejo veliko reči, ne da bi se zavedala njihovega pomena (Jung, Človek 77).«

2.5. Simboli
Prav vsaka stvar lahko prevzame simbolni pomen. Skozi čas so bili največ v uporabi simboli
kamna, živali in kroga, ki predstavlja simbol sebstva. Simbole delimo na naravne in kulturne
simbole. Naravni predstavljajo različne elementarne vzorce arhetipskih podob, kulturni v
veliki

meri

predstavljajo

religije

ali

njihove

»komponente«,

lahko

pa

so

del

splošno/kolektivno prepoznanih podob.
Znak v nasprotju s simbolom samo nekaj označuje, simbol ima pa poleg jasnega pomena še
»megličast del« brez povsem jasne formulacije. Zato ljudje uporabljajo simbole v vseh
religijah, saj z njimi omilijo nerazumljive ali teže pojasnljive koncepte. Jung nalogo
religioznih (kolektivnih) simbolov poimenuje za osmišljanje človekovega življenja.
Človek simbole ustvarja tudi nezavedno v sanjah, ki izražajo tisti dele, ki so zavesti
nedosegljivi. Največ simbolov ustvari prav prek sanj in po mnenju Junga v psihi vzpostavljajo
ravnovesje – kar imenuje dopolnilna ali kompenzacijska vloga sanj v duševnem ustroju
posameznika.
Odkritje, da imajo nevrotični simptomi simbolni pomen, je Freudu pripomoglo, da je v
raziskovanju sanj prišel do svoje metode »prostih asociacij«. Jung je njegovo uporabo sanj
dojemal kot pomanjkljivo, zato je pristop spremenil in se osredotočil na obliko in vsebino sanj
ter opustil »proste asociacije«. Dvojno vodilo pri raziskovanju sanj je bilo sestavljeno iz
obravnave po vnaprejšnjih predvidevanjih in tem, da so sanje izraz nezavednega.
Nezavedne dogodke (v sanjah ali v drugih nenavadnih okoliščinah) je Jung odmikal od
možnosti na primer za redukcijo potlačitve na eno samo osebo in tako vselej podpiral tezo o
univerzalnosti. Pomen simbola obvelja le takrat, »kadar zmore obdržati polivalenco pomenov,
ki so obče dojemljivi na nezavedni ravni. Če tega pretoka ni, potem imamo opraviti s šibkim
simbolom ali znakom, ki nagovarja pretežno z interpretativno govorico« (Škamperle v
Religija in psihologija 50).
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Jung večkrat omenja proces samospoznavanja in osebne rasti, kjer je za končni cilj
postavljeno sebstvo. Kot totaliteto razvoja posameznika ali kot »totaliteto celotne psihe, da bi
ga ločil od ega, ki sestavlja le delček te celote« (Jung, Človek 163). Že sanje naj bi z
večletnim proučevanjem in sledenjem sledile nekemu vzorcu, kar Jung poimenuje proces
individuacije. Kot proces individuacije je velikokrat predstavljen simbol drevesa. S tem so
povezani simboli transcendence– to so tisti, ki odstirajo resnico o smotru človeka, da bi ta cilj
dosegel. V tem primeru se vsebine nezavednega uspejo integrirati v zavest, s tem pa
povzročijo, da posameznik doseže stopnjo sebstva.

2.6. Mit
Mit kot pojem pod svoje okrilje v splošnem razumevanju zajema primarna človeška izkustva
in naj bi torej vseboval »izvirno modrost sveta« (Meletinskij, Bogovi 231). Ta je razumljena
skozi mitično zavest, ki je v prvi vrsti drugačna od konceptualnega razumevanja in predstav
sveta. Mite poznamo skozi zgodbe, vendar je v njih zgodovinska, prostorska in časovna
komponenta izpuščena. Osredotočenje mitične zavesti je namenjeno skrivnostnim, kot so
rojstvo, smrt, usoda, življenje pred in po smrti itd.
Mit opisuje proces od prvotnega kaosa do urejena sveta (kozmosa), tekom česar so
predstavljeni začetki obredov, običaji, kulture, nastanki naravnih pojavov. V samem bistvu je
funkcija mita in obreda zaščita kozmosa pred neurejenim (kaosom). Vsled dejstva, da so
mitske vsebine predstavljene kot pripovedi, jih Meletinski deli na dva osnovna elementa, ki
skupaj sestavljata celoto. Na eni strani imamo del, ki razloži/predstavi vzroke in posledice
(etiološki del), drugi del pa vsebine dostavi do publike, jim pripoveduje (pripoveden del).
Meletinski z notranjo delitvijo želi podati protiargument temu, da bi mit razlikovali od
pravljice, ki jo omenjam zaradi samega magistrskega dela, saj pravljica predstavlja enega od
predhodnic fantazijske literature.
S pripovedjo mit predstavlja strukturiranost sveta, kjer dejanja posameznikov in sami dogodki
postavijo določeno stanje sveta v nasprotju z miselnostjo znanosti – tam so ljudje namreč
odvisni od stanja sveta.
Že prej omenjene sanje so z mitom povezane, kajti »sanje so poosebljeni mit, mit razosebljene
sanje; tako mit kot sanje so simbolni. V sanjah so oblike zaznamovane s posebnimi težavami
sanjavca, medtem ko so prikazane težave in rešitve v mitu neposredno veljavne za vse
človeštvo« (Campbell 36–37).
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Stvarjenje sveta predstavlja prvi in najpomembnejši element – kozmogonija, ki je izhodišče
vseh starih kultur. Kaos tu predstavlja voda, kot prvotni svet pod oceanom, iz katerega se
dvigne kopno, ter s tem pride do ločitve vode in zemlje. To je prvi kozmogonični akt. Na
primer v grških mitih je voda kot kaos v večini primerov nadomeščena z zemljo. Drugi
kozmogonični akt predstavlja proces ločitve med zemljo in nebom. S tem nastane tridelna
delitev. Srednja zemlja je nasproti tako vodnemu svetu spodaj kot zgornjemu svetu.
Meletinski sestavo imenuje »trihotomična strukturalna shema kozmosa« (Meletinskij,
Poetika 169).
Zelo pomembna lastnost mita je tudi čas dogajanja, saj se ga razume s koncepti mitičnega
časa. Pri mitu se bo pričetek glasil npr. kot »Bilo je tedaj, ko so živali bile še ljudje«
(Meletinskij, Bogovi 39), pri pravljici pa bolj poznano »Bilo je nekoč …« Čas mita kot tudi
čas rituala ne sodita v predstave današnjega časa štetja in predstav. Ritual nekako stremi »k
svojevrstnemu toku časa, mit pa k dobi pred začetkom tega toka časa in njegovega štetja«
(Campbell 149).
Mit je tesno povezan z ritualom, čeprav obstajajo tudi takšni, ki so na primer od obreda
neodvisni. V mitu ima sakralni pomen obredno dejanje in tudi preostala vsebina, ki jo povejo,
itd. »Mit uveljavlja, potrjuje obred in pojasnjuje njegov smisel.« (Campbell 150)
Proces desakralizacije (ta zmanjšuje vero v pristnost pripovedi) povzroči, da se mit osvobodi
oklepa rituala, in tako se počasi razvije pravljica. V Avstraliji imajo pri aboriginih posebnost,
saj ti razločujejo med mitom in pravljico. Neposvečenim omogočajo dostop do pravljic, ki
nimajo sakralnega pomena. Pripoved takšnih pravljic ima značaj zabave ali ustrahovanja.
Tako jim lahko rečemo, da so miti za neposvečene.
Proces, ki vodi od mita in pravljice, je povezan tudi z »demitologizacijo«, kot mu pravi
Meletinski, kjer čas in kraj dogajanja postaneta nedoločena, istočasno pa pride tudi do
brisanja etiologizacije. V pravljicah etiološki konci nato postanejo okraski, ki se kasneje
preobrazijo v moraliziranje, slednje pa je že napoved basni ali živalskih pravljic.
Proces, ki vodi od mita k pravljici, je tudi opustitev zgodb, ki bi se dotikale kozmičnih
»usod«, in se preusmerijo na pripoved posameznih usod.
Težava pri mitu in pravljici je še ta, da lahko pleme določen tekst dojema kot mit, kako drugo
pleme pa kot pravljico ali pa če eno pleme hkrati razume tekst kot mit in pravljico.
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2.7. Herojski mit
V sledečem poglavju omenjam kulturnega junaka, praprednika, heroja, saj v toliko primerih
dejanja– lahko rečemo »prvega« literarnega lika– spominjajo na dejanja likov iz obravnavane
sage. Univerzalni mit o junaku ima v svojih »pripovednih nedrih« mogočnega posameznika,
včasih tudi polbožanstvo, ki ima naloge kulturnega junaka, da ščiti pred pošastmi in
preostalimi nevarnostmi, s tempa reši svoje soljudi. »Pripovedovanje ali obredno ponavljanje
svetih besedil in obredov ter čaščenje tega lika s plesom, glasbo, himnami, molitvami in
žrtvovanjem – vse to občinstvo navda z božanskimi občutki (kot neke vrste magija) in
posameznik je povzdignjen v poistovetenje z junakom.« (Jung, Človek 81) To je mogoče
primerjati z obliko ponovnega rojstva, o čemer bo več napisano še v nadaljevanju, kjer je
posameznik udeležen v procesu preobrazbe kot priča ali v njem sodeluje, preobrazbo pa
doživi samo posredno.
Mit o heroju najdemo v mitologijah Grčije, Rima, srednjega veka, na Daljnem Vzhodu in tudi
med sodobnimi naravnimi plemeni. Kljub razlikovanju imajo miti skupne točke: heroj izvira
iz skromnega okolja, ima nadnaravne moči, lahkotno preskakuje preizkušnje in pridobiva na
slavi, postaja pretirano ponosen (hibris), njegova končna usoda pa je junaško žrtvovanje, pri
čemer ta heroj tudi umre. Hibris je še posebej značilna za junaka obravnavane sage, Karso
Orlong. Čeprav ne umre, doživi simbolično smrt, ker se »žrtvuje« za ponos in slavo svojega
plemena.
Ti miti imajo nekakšno funkcijo razvoja »posameznikove egozavesti, tj. zavedanja lastnih
prednosti in slabosti, da se bo lahko spopadel s težkimi nalogami, ki mu jih bo zastavilo
življenje,« (Jung, Človek 112) oziroma pravzaprav funkcijo iniciacije. Herojski mit izgubi
svoj pomen, ko oseba prestane prvotno preizkušnjo, saj simbolična smrt prinese zrelost
heroja.
Na podlagi severnoameriškega plemena Vinebago je dr. Paul Radin ugotovil, da so herojske
mite sestavljajo štirje ciklusi6:
–vražiček,
– zajec,
– rdeči rog,
6

Povzeto po knjigi Carla Gustava Junga Človek in njegovi simboli.
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– dvojčka.
a) Prvi ciklus (vražiček) – predstavlja najzgodnejši in najmanj razviti del življenja. Lik je z
obnašanjem in miselnostjo na ravni otroka, sprva v podobi živali, je okruten, ciničen,
brezsrčen. Postopoma se spreminja in počasi privzema podobo odraslega človeka.
b) Drugi ciklus (zajec) – lik je sprva tudi v podobi živali in še ne doseže ravni odraslega
človeka, vendar se kljub temu izdaja za utemeljitelja človeške kulture – preobraževalca. Od
predhodnega ciklusa napreduje in postane socializirano bitje.
c) Tretji ciklus (rdeči rog) – ima dvolično osebnost, izkaže se v preizkušnjah, bojih,
nasprotnike premaga z zvijačo, s silo in s tem pokaže svoje nadnaravne moči. Ima
spremljevalca, ki drži raven za šibkosti heroja. Lik v tem ciklusu doseže raven človeka, a je
svet še vedno arhaičen.
d) Četrti ciklus (dvojčka) – dve osebi sestavljata eno osebo, predstavljata dve človeški naravi:
prvi je podredljiv, blag, brez lastnih vzgibov, drugi pa živahen in uporniški. Sprva sta
nepremagljiva v eni osebi ali v vsak zase, kasneje pa to privede do pretiranega izkoriščanja
moči. Na koncu za kazen sledi smrt.
V tretjem in četrtem ciklusu je prisotno žrtvovanje ali herojeva smrt, ki služi kot zdravilo za
pretiran ponos (hibris).

2.8. Arhetip iniciacije
Z iniciacijskim obredom v plemenskih skupnostih mladega prisilijo, da doživi simbolično
smrt, začasno pristane v kolektivnem nezavednem in od tu ga rešijo z obredom, da doživi
ponovno rojstvo. Novincu ta obred omogoča prehod iz enega življenjskega obdobja v
naslednje, kar ni omejeno le na mladostniško obdobje.
Napram herojskemu mitu obstaja velika razlika. Značilnost herojskega lika je, da ga na poti
do cilja ne zaustavi nič, tudi če to rezultira v smrti ali kaznovanju. Za tem se skriva ponos –
hibris. V procesu iniciacije je novinec prisiljen, da se za voljo preizkušnje odpove svojim
ambicijam, kar pomeni, da mora na pot, tudi če bo vnaprej poznal rezultat neuspeha. Niti
pričakovanje smrti ga ne sme odvrniti od preizkušnje. Motiv je simbolična smrt, ki je tako
lahko tudi ustvarjena.
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3. Arhetip ponovnega rojstva
Tematika ponovnega rojstva (angl. rebirth) se pri Eriksonu odraža skozi celotno sago.
Ponovno rojstvo in z njim povezana simbolika sta ostanka starejšega praznovanja solsticija, s
čimer so ljudje izražali upanje, da bi zasnežena pokrajina ponovno oživela. Tu se kažejo
vzporednice s cikličnimi miti, ki so s smrtjo in ponovnim rojstvom božanstva prikazovali
ponavljanje mita.
Jungovska predstavitev arhetipa ponovnega rojstva je prikazana na podlagi dela Four
Archetypes: Mother, Rebirth, Spirit, Trickster, v katerem Jung priznava, da je njegova
razdelitev oblik ponovnega rojstva pomanjkljiva, a vseeno dovolj podrobna, da prikaže
poglavitne oblike. Jung ponovno rojstvo v osnovi razdeli na dva dela: na oblike ponovnega
rojstva in na psihologijo ponovnega rojstva. Psihologijo ponovnega rojstva še naprej deli na
izkušnjo transcendence in na subjektivno transformacijo. Razdelitev shematsko prikazujem
spodaj, v nadaljevanju pa sledijo razlage vsake podkategorije. Nato pride na vrsto obširno
poglavje s primeri, ki bodo potrjevali, kar pravi jungovska teorija.
Ponovno rojstvo:
– oblike ponovnega rojstva:
– metempsihoza (preseljevanje duš, angl. metempsychosis),
– reinkarnacija (reincarnation),
– obuditev (resurrection),
– oživitev (rebirth),
– soudeležba v procesu preobrazbe,

– psihologija ponovnega rojstva:
– izkušnja transcendence življenja:
– izkušnje, sprožene z obredom,
– neposredne izkušnje (immediate experiences),
– subjektivna transformacija:
– reduciranje osebnosti (diminution of personality),
– rast osebnosti (enlargement of personality),
– sprememba notranje strukture (change of internal structure),
– poistovetenje s skupino (identification with a group),
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– poistovetenje s herojskim kultom (identification with a cult-hero),
– magična transformacija (magical procedures),
– tehnična transformacija(technical transformation),
–

naravna

transformacija

ali

individuacija

(natural

transformation).

3.1. Oblike ponovnega rojstva
3.1.1. Metempsihoza ali preseljevanje duš
V tem primeru je življenje podaljšano s prehajanjem v druga telesa, kar je mogoče razumeti
tudi kot serije različnih »sekvenc« življenja. Na primer v budizmu je izrazit primer Bude, ki je
doživel število takšnih sekvenc. Tu ni nikakršnega zagotovila o kontinuiteti osebnosti.
3.1.2. Reinkarnacija
Ta oblika pogojuje kontinuiteto osebnosti. Posameznikova osebnost je tu pogojena z
neprekinjenostjo in spominom na predhodna življenja, ki jih je oseba »preživela«. Dodatno
pravilo tega koncepta pa je ta, da je reinkarnacija postavljena kot ponovno rojstvo v
človeškem telesu.
3.1.3. Obuditev
Po smrti pride do ponovne vzpostavitve človeškega obstoja. V tem procesu pride do
spremembe, transformacije ali transmutacije bita, sprememba pa je lahko ključna ali
minimalna:
a) ključna – ponovno obujen posameznik je drugo bitje;
b) minimalna – spremembe so samo splošnega značaja, npr. spremenjeno telo ali neznana
lokacija.
3.1.4. Oživitev7
Ta sprememba se mora odviti v času posameznikovega življenja in je razdeljena na dve strani:
a) Proces prinese obnovitev (lat. renovatio) ali izboljšavo, tudi ob pomoči magijskega.
Osebnost ni spremenjena, spremembe pa so vidne na funkcijah telesa, ki so podvržene
izboljšavam (zaceljene rane, večja moč, izboljšave). Možno je tudi, da je telo ozdravljeno
vpliva morebitne bolezni.

7

Na tem mestu uporabim izraz oživitev, saj bi v nasprotnem primeru pri podajanju primerov, ki
sledijo v poglavju Seciranje oblik ponovnega rojstva prišlo do nerazumevanja, saj je pet oblik
ponovnega rojstva in ena izmed teh oblik bi se imenovala ponovno rojstvo.
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b) Popolna oživitev posameznika bistveno vpliva na njegovo osebnost, zato je ta pojav
mogoče poimenovati transmutacija (transmutation). Pod to obliko spadajo tudi preobrazbe
umrljivih bitij v nesmrtna bitja ter preobrazbe ljudi v božanstva.
3.1.5. Soudeležba v procesu transformacije
Ta koncept predstavlja posredno ponovno rojstvo. V tem primeru se transformacija ne odvije
neposredno, ampak posredno – skozi udeležbo procesa, ki se odvija zunaj posameznika.
Posameznik je obredu transformacije torej priča ali pa je v njem sodeluje. Primera sta mašni
obred in poganski misteriji.

3.2. Psihologija ponovnega rojstva
3.2.1. Izkušnja transcendence življenja
3.2.1.1. Izkušnje, sprožene z obredom

Izkušnje, ki jih posameznik izkusi v sakralnem obredu, so vidne v procesu transformacije in
obnove. Transcendenca življenja je po večini predstavljena s smrtjo ali oživitvijo bogov ali
božanskih herojev. Posameznik lahko v obredu sodeluje kot priča, je v njem soudeležen,
mogoče tudi samo presunjen ali pa se v obredu prične enačiti z bogovi. Pomembno je, da se
transformacija odvije zunaj posameznika, četudi lahko tudi sam postane del teh transformacij.

3.2.1.2. Neposredne izkušnje

Takšne izkušnje se lahko dogodijo brez obreda v oblikah, kot so spontane izkušnje,
ekstatične, pa tudi v obliki videnj ali prerokovanj.
3.2.2. Subjektivna transformacija
3.2.2.1. Reduciranje osebnosti

Slednje je poznano tudi kot »izguba duše«. Jung o tem pravi, kako so antropologi dognali, da
»izguba duše« med naravnimi ljudstvi predstavlja sam razkroj zavesti. Ljudstva z drugačno
stopnjo zavesti »'duše' (ali psihe) ne občutijo kot enovite celote« (Jung, Človek 26). Veliko
takih, torej »naravnih« ljudstev verjame v to, da posameznik živi z dodatno (divjo in
prvinsko) dušo, naj je to žival ali drevo, »s katero se posameznik nekako psihično
identificira« (Jung, Človek 26). Francoski etnolog Lucien Lévy-Brühl je to poimenoval
»mistična udeležba«, četudi je kasneje (pod pritiskom kritik) ta izraz zavrnil. Tu je pomembno
omeniti, da kakršnokoli poškodovanje divjega dela vpliva tudi na človeški del. Nekatera
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plemena živijo v verovanju, da posameznika sestavlja več duš. Mistično udeležbo je mogoče
poimenovati tudi psihična identiteta.
Do izgube večinoma pride nenadoma in takrat je posameznikova zavest primerjana z zavestmi
primitivnih oblik. Jung pravi, da primitiven um v nasprotju z nami nima nadzora nad svojo
voljo in je naša zavest zaradi tega varnejša in zanesljivejša, toda občasno se kaj podobnega
lahko dogodi tudi civiliziranemu človeku, le da tega ne opiše kot »izgubo duše«, marveč kot
»abaissement du niveau mental« (Jung, Four Archetypes 61). Simptomi so v takšnih primerih
primerljivi s primitivnimi oblikami, v skrajnih primerih pa privedejo do izgub funkcij, kar je
mogoče enačiti z izgubo volje, ki se zgodi v primeru primitivnih oblik. »Abaissement du
niveau mental« se lahko zgodi vsled fizične in mentalne izčrpanosti, telesne bolezni, velikega
šoka ali čustvenih pretresov. Spremembe se lahko končajo tudi tako, da posameznik pridobi
skrajno negativne oblike osebnosti.

3.2.2.2. Rast osebnosti

Do spremembe v tem primeru pride zaradi zunanjih dejavnikov, ki se vključijo v preostalo
celoto. Jung želi tu nekako opozoriti, da mora biti gostitelj kos tem novim elementom. Na tem
mestu lahko naredim primerjavo z magijo pri Eriksonu, če posameznik s prehodom skozi sebe
spusti prekomerno količino magije, se lahko poškoduje ali še huje.

3.2.2.3. Sprememba notranje strukture

Ta sprememba nastane s posedovanjem ali nadvlado tuje osebnosti. V osnovi ta pristop ne
implicira povečanja osebnosti kot tudi ne zmanjšanja osebnosti. Neka vsebina, ideja ali delec
osebnosti iz določenega razloga pridobi oblast nad posameznikom. Vsebine, ki prevzamejo
posedovanje, se kažejo skozi nenavadna prepričevanja, posebnosti, trmoglava načrtovanja itd.
Kot pravilo je izrazito nasprotovanje nasvetom, še posebej očitno, saj to po navadi skuša
napraviti posameznik, ki je žrtvi izredno blizu. Oseba, ki izvaja posedovanje, navadno s seboj
»privleče prtljago« – svoje značajske značilnosti in znanja kakšne obrti ali poklica.
Posedovanje lahko predstavlja tudi »manjvrednostne funkcije« (inferior functions), kjer je za
primer mogoče vzeti, če nekoga poseduje njegova senca in s tem žrtev pripravi do izvajanja
slabih vedenjskih vzorcev.
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Poseben primer je posedovanje animusa ali anime, odvisno od spola tarče, ki prinesejo
značajske lastnosti nasprotnega spola.
Posedovanje je možno tudi s strani »duše prednika« (ancestral soul). Elementi prednika naj bi
že bili v osebnosti, ampak nato zaradi posebnega vzgiba pridejo na plano. Posameznika tako
neprostovoljno vrže v vlogo prednika. Tu se pokažejo pomembnosti vloge prednika v
primitivni psihologiji. V otrocih se predvideva duša prednika, ki bo prej ali slej reinkarnirana,
ta del pa se »spodbuja« še s poimenovanjem otroka s takim imenom, ki se odraža kot vsaditev
duše prednika. Jung za primer omenja avstralsko pleme Alcheringamijina, kjer je koncept
duše prednika (pol človek, pol žival) skozi ponovno aktiviranje duše z religioznimi obredi
opisan kot eden izmed osnovnih temeljev obstoja in potrjevanja plemena.

3.2.2.4. Poistovetenje s skupino

Ta kategorija cilja na večje število ljudi, ki imajo kot skupina kolektivno doživetje neke
preobrazbe. Slednje je treba ločevati od doživetja transformacije v posamezniku. Za primer
služi navedba, da se skupinsko doživetje odvija na nižjem nivoju zavesti kot pri posameznem.
Več ljudi ko se zbere na kupu za enak cilj, vse bolj živalska je kolektivna psiha, kar je tudi
eden od razlogov o dvomljivosti etičnih stališč velikih organizacij. Kolektivno doživetje
transformacije je laže doseči v prisotnosti večjega števila ljudi, saj je sugestivna sila tako
večja in so zatorej kolektivna doživetja transformacije veliko pogostejša kot doživetja
posameznika. Spremembe so vendarle le kratkotrajnega značaja in za dolgotrajnejši učinek je
potrebno večkratno (konstantno) omamljanje, saj odmik od skupine ta prepričanja tudi
odstrani. Jung takšen vpliv imenuje »mistična udeležba« (participation mystique), kar je
pravzaprav nezavedna identiteta.
Ti regresivni elementi so v določeni meri onemogočeni z ritualom ali obredom, ki preprečuje,
da bi posameznik zapadel v »nezavedno instinktivnost« in ga hkrati drži v pozornosti
dogajanja. S tem omogoči, da kljub sodelovanju v skupini obred še vseeno deloma doživlja
kot posameznik, in s tem kot individualno izkušnjo. Če elementi onemogočanja niso uspešni,
pa lahko pride do manjših paničnih izbruhov.
Jung misel o vprašljivosti etičnih idej večjih organizacij uravnovesi z možnostjo, da jih lahko
večja skupina vzpostavi kot pozitiven smoter in na koncu začrtano tudi uspešno izvede.

23

3.2.2.5. Poistovetenje s herojskim kultom

Takšno poistovetenje je opisano z izkušnjo transformacije, kjer se bog ali heroj preobrazi v
procesu sakralnega obreda. Posameznik je lahko izbran, da postane božanstvo in se počasi
vanj transformira, ali pa je ta izkušnja le posredna, na primer kot v misterijih in pri kristjanih
v mašnih obredih.

3.2.2.6. Magična transformacija

To oblika transformacije se doseže z obredom, kjer je namen prav preoblikovanje. Izkušnja
transformacije ni pogojena s sodelovanjem v obredu, ampak služi le kot odraz namena
vplivanja na določeno transformacijo. Takšna tehnika postane rešitev za primere, ko
posameznik zboli ali postane tarča nekega nasprotnika in mora nujno doživeti preobrazbo ali
obnovitev, vendar se mora ta proces pričeti zunaj njega. Prenovitev je povezana tudi s
simboličnim rojstvom, spremembo duše, preobrazbo v polbožanstvo itd.

3.2.2.7. Tehnična transformacija

V tem principu je izkušnja transformacije sprožena s tehnološkimi postopki. Jung za primer
navaja jogo kot vadbo z vnaprej določeno shemo, ki ima namen doseči določene fizične
učinke. Z vidika definicije postavlja to metodo v okvir tehnične transformacije. Takšne
metode so nadomestile predhodne naravne in spontane transformacije.

3.2.2.8. Naravna transformacija – individuacija

Vsi koncepti ponovnega rojstva pravzaprav izvirajo iz naravne transformacije. Naravne
zakonitosti zahtevajo smrt in nato ponovno rojstvo,te zakonitosti pa se odvijajo tudi, če se
tega ne zavedamo. Postopki naravnih transformacij se s simboliko ponovnega rojstva
nakazujejo v glavnem skozi sanje. Jung to imenuje transformacija, ki se odvije znotraj, in
temu sledi oživitev v drugo bitje.
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4. Seciranje oblik ponovnega rojstva
V sledečem razdelku bodo prikazani primeri oblik arhetipa ponovnega rojstva, ki se pojavljajo
skozi celotno sago Malazan Book of the Fallen. Poglavje je sestavljeno tako, da je vsako
podpoglavje namenjeno svojemu primeru z analizo. Na začetku poglavja so navedene ključne
besede kategorij, kot kaže spodnji primer:
oblika ponovnega rojstva / kategorije v psihologiji ponovnega rojstva
Pri nekaterih primerih je mogoče govoriti o več kategorijah, ki so povezane s potekom
dogodkov v knjigi. V nekaterih primerih združujem dejanja in dogodke več oseb in s tem
povezave med njimi. Zaradi razumevanja se tudi ne bo mogoče ogniti določenim
ponavljanjem omemb oseb in dogodkov, primeri pa ne bodo sledili časovnemu vrstnemu
redu, kakršen je v knjigah.

4.1. Rhulad
Obuditev, soudeležba v procesu transformacije / sprememba notranje strukture, poistovetenje
s herojskim kultom, magična transformacija, reduciranje osebnosti / izkušnje, sprožene z
obredom
Analiziranje pričenjam z Rhuladom, saj so v njegovem primeru posamezniki, ki ga obdajajo
njega, priča njegovim preobrazbam in istočasno tudi posredno doživljajo te spremembe. Pri
njemu lahko naredim analizo, ki služi kot vzorčni primerek preostalih analiz. Rhulad je z
vidika ponovnega rojstva najbolj očiten že zaradi svojega nadimka, saj pridobi naziv »cesar
tisočih smrti«.
Na kontinentu Lether severna področja zaseda rasa Tiste Edur. Poglavar Hannan Mosag po
videnju, da ga na zaledenelem območju čaka posebno magično orožje, pošlje manjšo skupino,
da ta meč tudi poišče. Posebej opozori, da se meča ne sme nihče dotakniti z golo kožo, a
najmlajši sin iz družine Sengar (Rhulad) sredi panike, ko skupino napadejo, zgrabi meč in
napadalce s pomočjo ostalih pobije. Rhulad ob koncu boja z mečem v roki obleži mrtev:
Trull je opazoval orožje. Rezilo je bilo motno, najverjetneje kovano iz brušenega železa in s črnimi kosci
nekega tršega, steklenega materiala, površje je bilo istočasno razpokano in nesimetrično. Packe krvi so tu in
tam kot urna gniloba črnikasto zmrzovale.
Fear je skušal iztrgati meč.
Toda Rhulad ga ni izpustil.
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»Hannan Mosag nas je posvaril,« je izjavil Binadas. »Kajneda? Ne dopustite, da se vaša koža takne daru.« 8
(Erikson, Midnight 314)

Rhulad se prebudi v kraljestvu Visoke hiše verig (High House Chains), sreča Withala (kovača
tega meča), ki izda, da je Rhuladov prihod želja njegovega gospodarja. Pohabljenec Rhulada
seznani, kako je ta dar meča izbran prav zanj, in opiše mu moči meča ter ceno, ki jo mora
plačati:
»Umrl sem.«
»No,« je zamrmral Pohabljenec, »vsak dar ima svojo ceno. Rhulad, v tem meču se skrivajo moči. Neslutene
moči. Vendar se ne bodo vdale zlahka. Zanje moraš plačati. V boju. S smrtjo. Ne, moram biti preciznejši.
Rhulad Sengar, s tvojo smrtjo.
Gib in motni meč je bil v roki Pohabljenca. Odvrgel ga je pred mladega bojevnika. »Prva smrt je mimo in
posledično so tvoje veščine – tvoje moči – poskočile. Vendar je to samo pričetek. Rhulad, vzemi svoje
orožje. Bo naslednja smrt lagodnejša? Verjetno ne. Sčasoma, morda …«
Withal je opazoval zgroženost na obrazu mladega bojevnika in pod njo opazil drobec … hotenja. […]
Ah. Pohabljenec je izbral premišljeno.9 (Erikson, Midnight 331)

Do tu se je torej odvila smrt in sedaj sledi še obred pred ponovnim rojstvom. Poglavar se ob
vrnitvi skupine sicer ne more sprijazniti z dejstvom, da meča ni mogoče odstraniti, saj bi
drugače oskrunili truplo. Udinaas (suženj in Rhuladov svetovalec) pripravi vse potrebno za
obred pokopa. Nekakšno balzamiranje, kjer vžge zlate novce na golo kožo mrtveca. Med tem
prvič opazi, da se mrlič premakne, drugikrat pa mrlič zakriči:
Kotel je pobral in se vrnil do mrliča.

8

Trull studied that fell weapon. The blade was indeed mottled, seemingly forged of polished iron and black
shards of some harder, glassier material, the surface of both cracked and uneven. Splashes of blood were
freezing black here and there, like a fast-spreading rot.
Fear sought to wrench the sword free.
But Rhulad would not release it.
“Hannan Mosag warned us,” Binadas said, “did he not? Do not allow your flesh to touch the gift.”

9

“I died.”
“Well,” the Crippled God murmured, “every gift has a price. There are powers buried in that sword, Rhulad
Sengar. Powers unimagined. But they are reluctant to yield. You must pay for them. In combat. With death.
No, I should be precise in this. With your death, Rhulad Sengar.”
A gesture, and the mottled sword was in the Crippled God's hand. He tossed it down in front of the young
warrior. “Your first death is done, and as a consequence your skills – your powers – have burgeoned. But it is
just the beginning. Take your weapon, Rhulad Sengar. Will your next death prove easier for you to bear?
Probably not. In time, perhaps...”
Withal studied the horror on the young warrior's face, and saw beneath it the glimmer of... ambition.
[…] Ah. The Crippled God's chosen well.
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Opazil je, kako glava sune nazaj.
Drhteči dih.
In nato je mrlič zakričal.10 (Erikson, Midnight 350)

Slednje v obliki ponovnega rojstva spada v kategorijo obuditve – spremembe so ključnega
značaja, saj je transformacija radikalna. Rhulad postane druga oseba, njegova osebnost koleba
med naivnostjo in prepričanostjo, da je on v oblasti svojega uma (in ne Pohabljenec), ter
počasi se nam odstira razvoj njegovega razuma, ko se spopada s koleričnimi izbruhi.
»Sva nepopolna.«
Udinaas je pričel, vendar ni nič rekel.
»Udinaas, ali razumeš to?«
»Da, cesar.«
»Kako? Kako razumeš?«
»Jaz sem suženj.«
Rhulad je prikimal. Levo roko, orokavičeno v zlato, je dvignil in jo pridružil desni, ki se je oklepala ročaja
meča.
»Ja, seveda. Ja. Nepopolna. Nikdar ne bova dosegla idealov, ki so pred nama. To je breme umrljivosti.«
Sprijena grimasa. »Ne samo smrtnikov.« Mežikanje oči, trenutek zazrtja v sužnjeve, nato ponovno stran. »On
šepeta v mojih mislih. Pravi mi, kaj naj izrečem. Iz mene dela umnejšega, kot sem. Udinaas, zaradi tega sem
kaj? Kaj sem?«
»Suženj.«
»Toda Tiste Edur sem.«
»Da, cesar.«
Mrk pogled. »Dar ponovnega življenja.«
»Vi ste zadolženi.«
Rhulad je na svojem stolu trznil vznak, oči so se bliskale z nenadnim srdom. »Mi nismo enaki, suženj! Ali
razumeš? Jaz nisem zadolžen. Jaz nisem eden izmed vaših zadolžencev. Nisem Letherii.« Nato ga je ob
šelestenju novcev prevzelo malodušje. »Za vraga, breme tega …«
»Cesar, žal mi je. Res je. Vi niste zadolženi. Niti morda ne suženj. Čeprav se morebiti na trenutke čuti tako.
Ko se vas oklene izmučenost.«
»Ja, tako je. Utrujen sem. To je vse. Utrujen.«
Udinaas je okleval, nato vprašal, »Cesar, ali trenutno govori skozi vas?«

10

He picked up the cauldron and made his way back to the corpse.
He saw the head jerk back.
A shuddering breath.
And then the corpse screamed.
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Negotovo odkimanje glave. »Ne. Vendar, ko pa ne govori skozi mene. On samo šepeta nasvete, mi pomaga
izbirati besede. Ureja moje misli – vendar misli so moje. Saj morajo biti. Nisem tepec. V oblasti imam svojo
premetenost. Ja, tako je. On samo šepeta prepričanje.«11 (Erikson, Midnight 508–509)

V psihologiji ponovnega rojstva ta primer postavljam v več kategorij. Kot prvo sodi v
spremembo notranje strukture, saj je posedovanje s strani Pohabljenca (the Crippled God)
izrazita. Prepričan v svoj prav in z otroško trmo se kaže senčna stran, ki odseva Pohabljenca, z
izbruhi pa tudi njegova Anima. S tem, ko Rhulad Pohabljenca izbere za svojega gosta v vlogi
posedovanja, in po videnem, kako govori v dvojini, sodi tudi v kategorijo poistovetenja s
herojskim kultom. Zavestno potrdilo opravi takrat, ko se prostovoljno oprime meča, in tako
tudi postane božanstvo ter s tem potrdi Pohabljenca kot svojega nadrejena boga.
Je pa prostovoljni del lahko razumljen tudi drugače, namreč da to stori zaradi svoje naivnosti
ali pa da to stori po navodilih, ki mu jih »zašepeta« Pohabljenec. Skratka, povsem smiselno bi
bilo hkrati tudi trditi, da to stori pod prisilo.
Rhulada postavljam tudi v kategorijo magične transformacije. Rhulad po vsaki smrti postane
močnejši, kar pomeni, da se po vsaki novi smrti ponovno odvije proces obuditve in sprememb
(pridobiva višje moči in postaja vse bolj blazen), skozi vsako obuditev se zbudi on –

11

“We are imperfect.”
Udinaas started, said nothing.
“Do you understand that, Udinaas?”
“Yes, Emperor.”
“How? How do you understand?”
“I am a slave.”
Rhulad nodded. His left hand, gauntleted in gold, lifted to join his right where it gripped the handle of the
sword. “Yes, of course. Yes. Imperfect. We can never match the ideals set before us. That is the burden of
mortality.” A twisted grimace. “Not just mortals.” A flicker of the eyes, momentarily fixing on the slave's own,
then away again. “He whispers in my mind. He tells me what to say. He makes me cleverer than I am. What
does that make me, Udinaas? What does that make me?”
“A slave.”
“But I am Tiste Edur.”
“Yes, Emperor.”
A scowl. “The gift of a life returned.”
“You are Indebted.”
Rhulad flinched back in his chair, his eyes flashing with sudden rage. “We are not the same, slave! Do you
understand? I am not one of your Indebted. I am not a Letherii.” Then he sagged in a rustle of coins. “Daughter
take me, the weight of this...”
“I am sorry, Emperor. It is true. You are not an Indebted. Nor, perhaps, are you a slave. Although perhaps it
feels that way, at times. When exhaustion assails you.”
“Yes, that is it. I am tired. That's all. Tired.”
Udinaas hesitated, then asked, “Emperor, does he speak through you now?”
A fragile shake of the head. “No. But he does not speak through me. He only whispers advice, helps me
choose my words. Orders my thoughts – but the thoughts are mine. They must be. I am not a fool. I possess
my own cleverness. Yes, that is it. He but whispers confidence.”
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božanstvo. V tem primeru je njegovo »bolezensko stanje«, ki ga sili v smrt lakota po moči ali
prisila, da mora svoje življenje po navodilih boga plačevati s smrtmi.
S tem, ko njegov um postaja vse bolj blazen in so njegove odločitve vse manj racionalne, pa
ga postavlja tudi v kategorijo reduciranja osebnosti, njegova zavest se počasi razkraja, postaja
vse bolj podobna zavesti primitivnega bitja.To se imenuje tudi »izguba duše«.
Rhulad ves čas umira pred očmi ostalih družinskih članov in kasneje na gladiatorskih igrah,
kjer se bojuje z izbranci, saj meč od njega zahteva vedno nove smrti. Za pripadnike njegovega
plemena ta krožni proces smrt – obuditev, še posebej v primeru gladiatorskih iger, predstavlja
posredno ponovno rojstvo – soudeležba v procesu transformacije. V obredu sodelujejo kot
soudeleženci (ko te boje opazujejo) in transformacija se zgodi zunaj njih – v Rhuladu. Kot
izkušnja transcendence življenja spada proces v kategorijo izkušnje, sprožene z obredom.
Občinstvo je v obredu soudeleženo kot priča in tako spremlja vedno ponavljajoče se obuditve.

4.2. Tattersail (Silverfox), Mhybe
Reinkarnacija, metempsihoza, oživitev / magična transformacija / izkušnje, sprožene z
obredom, neposredne izkušnje
Maginja Tattersail (kasneje poznana pod imenom Silverfox) se na begu upre Belurdanu, ki jo
želi odvleči nazaj v mesto, in uporabi pretirano moč magije, pred sežigom pa se ji uspe rešiti z
izvedbo obreda, ki njeno dušo in dušo napadalca prenese v telo maginje Nightchill (Belurdan
namreč njeno truplo vlači za seboj, Tattersail pa že predhodno na telo Nightchill spusti
varovalni urok). Ta del sodi v kategorijo metempsihoze (preseljevanje duš) in urok trojici
omogoči preživetje zavesti, saj s tem ustvari novo sekvenco življenja.
A to je le prva stopnja, saj so tako ujeti v mrtvem truplu. Kasneje doživijo simbolično
obuditev v Kruppejevih sanjah, njena zavest je prenesena v maternico mladenke Mhybe, ki
nato rodi deklico, imenovano Silverfox. To ponovno rojstvo spada v kategorijo reinkarnacije.
Izpolnjuje kontinuiteto osebnosti in rojstvo Tattersail v novem telesu. S psihološkega dela
ponovnega rojstva pade dogodek v kategorijo magične transformacije. Silverfox in preostala
dvojica morajo nujno doživeti preobrazbo, saj jih drugače v truplu čaka nekakšen zapor.
Silverfox na sam obred ne vpliva, doživi simbolično rojstvo in s posredovanjem boga K'rula
(Maker of Paths) postane božansko bitje.
Kasneje izvemo, da se z rojstvom deklice Silverfox ob trojici tujih zavesti v njej nahaja tudi
zavest same deklice. Zanjo ta proces v izkušnji transcendence življenja predstavlja
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neposredno izkušnjo, saj božanski stas doživi brez predhodnega obreda in si telo deli s trojico
neznancev.
Sledeči citati opisujejo dogodek, ko stotnik Paran (Tattersailin ljubimec) sreča deklico s
štirimi zavestmi. Paran je do tega dogodka namreč prepričan, da je Tattersail mrtva:
Deklica, morebiti stara pet let. Bojevniki so se je ogibali, kot da bi jim povzročala strahospoštovanje, strah,
morda celo oboje. Oblečena je bila v kože antilop, ki so bile na boku zvezane z vrvico, in bosih nog. Na njej
je bilo nekaj poznanega, način hoje, njena drža, ko je postala pred njim – nekaj v njenih očeh z močnimi
obrvmi – da se je Paran nelagodno namrščil. 12 (Erikson, Gardens 502)
Paran ni prav zares prepričan, kaj se dogaja. »Kaj mi želi sporočiti? Še nikoli je nisem videl.«
»Niti ona te poprej še ni videla. Vendarle se poznata.«13 (Erikson, Gardens 503)
»Katero žensko?« je zarohnel Paran z razbijajočim srcem.
»Ta, ki je v tvojih mislih mrtva.«
Ponovno je pogledal k deklici. Znane poteze so se vrnile kot udarec v pljuča. Za korak se je opotekel.
»Nemogoče,« je zašepetal.
Deklica se je odmaknila, vrtinčenje prahu. In izginila.
»Počakaj.« […]
»Počakaj!« je stotnik ponovno zakričal, toda topot na stotine – na tisoče – kopit na planjavi je zasenčil
njegove napore.
»Tattersail!«14 (Erikson, Gardens 502–504)

Z vidika izkušnje transcendence življenja omenjam še Kruppeja. Njegov primer sodi v
kategorijo izkušnje, sprožene z obredom, saj se del obreda odvije v njegovih sanjah in je
simbolični obuditvi priča, hkrati pa je v njej tudi soudeležen – in je tako priča kontinuiteti
življenja trojice zavesti. Mhybe pri tem vidiku spada v kategorijo neposredne izkušnje, saj

12

A girl, perhaps no more than five years old. The warriors moved aside from her as if in awe, or fear, possibly
both. She wore antelope skins tied with cord at the waist, and nothing on her feet.
There was something familiar about her, a way of walking, her stance as she stopped before him – something
in her heavy-lidded eyes – that made Paran frown uneasily.
13
Paran did not quite trust this turn of events. “What words has she for me? I've never seen her before.”
“Nor has she seen you before. Yet you know each other.”
14
“Which woman?” Paran demanded, his heart pounding.
“The one you thought dead.”
He looked again at the girl. The familiarity returned like a blow to his chest. He staggered back a step. “Not
possible,” he whispered.
The girl withdrew, dust swirling. She vanished.
“Wait!” […]
“Wait!” the captain shouted again, but the sound of hundreds – thousands – of hoofs on the plain drowned his
efforts.
Tattersail!”
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kontinuiteto življenja doživi skozi porod, dogodek, ki je verjetno vsaj malo ekstatičen, kar pa
je tudi eden od teoretičnih pogojev.
Pri Mhybe je omembe vredno še naslednje, Silverfox se razvija z nenavadno hitrostjo, torej v
obdobju šestih mesecev se razvije do telesne stopnje pet let starega otroka. Ta rast ima pa svoj
davek, energijo za tako rast namreč črpa od Mhybe, ki se naglo stara.
V primeru se kasneje odvija drugačno pobožanstvenje. Silverfox, ko končno spozna, kaj
pravzaprav s svojo rastjo povzroča svoji materi, ustvari posebne okoliščine, da bi se Mhybe
oddolžila. Ustvari večni svet sanj, sanje, ki jih sanja Mhybe – v resnici pa nato v teh sanjah
(svetu) živi. Ustanovljeni svet postane domovanje za volčji božanstvi (Togg in Fanderay),
istočasno pa kraljestvo zverskih prestolov (Beast Thrones). Odlomek, ki razkrije že omenjeni
razlog:
»Povabili smo jo, naj pride z nami,« je rekel.
Mhybe se je namrščila. »Povabili koga?«
»Tvojo hči. Ta svet – je zate. Prav zares obstoja znotraj tebe. S tem svetom te hči prosi za odpuščanje.«
»O-ona je ustvarila to– […]
Ali se bom prebudila?«
Kruppe je odkimal z glavo. »Draga, ta ženska sedaj spi večni spanec. Varovana, zastražena. […]
Ne boš se vrnila v to starodavno telo.«
[…] »Ali se bom tu postarala? Ali bom navsezadnje …«
Starešina je skomignil. »Ne vem, vendar predvidevam, da ne. Ti si gostiteljica. Mhybe.«
Mhybe … Oh, Silverfox. Hči. Zakaj te ni tu? Zakaj se ne morem zazreti v tvoje oči. Prosjačenje za odpustitev
velja za obe. Globoko je vdihnila, okusila sladko življenje, ki polni svež, vlažen zrak. Tako preprosto je torej,
vzeti svet vase.15 (Eriskon, Memories 1127–1228)

15

“We asked her to come with us,” he said.
The Mhybe frowned. “Asked who?”
“Your daughter. This world – it is for you. Indeed, it exists within you. With this world, your daughter asks for
forgiveness.”
“S-she made this—” […]
Will I awaken?”
Kruppe shook his head. “That woman now sleeps eternal, lass. Warded, guarded. […]
You shall not return to that ancient body.”
[…] “Will I age here? Will I eventually...”
The elder shrugged. “I do not know, but I suspect not. You are the vessel. The Mhybe.”
The Mhybe... Oh, Silverfox. Daughter. Why are you not here? Why can I not look now into your eyes. The
begging for forgiveness goes both ways. She drew a deep breath, tasted the sweet life filling the cool, moist
air. So easily, then, to take this world into myself.
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Ta sprememba v oblikah ponovnega rojstva zapade pod oživitev (renovatio), saj se
sprememba dogodi v času njenega življenja, Silverfox pa njeno telo preobrazi z magičnim
obredom in Mhybe ozdravi naglega staranja. S psihološkega vidika spada dogodek med
magične transformacije. Jungova teorija omenja bolezensko stanje, ki povzroči vzgib za take
spremembe ter mogoče preobrazbe v božanstva. Mhybe bi s svojim naglim staranjem prej ali
slej umrla, zato je ta korak nujen, četudi je na tem mestu preobrazba povezana z iskanjem
odpuščanja s strani Silverfox. Mhybe tudi postane gospodarica tega sveta (mistress), ki ji s
tem podeli dodatne lastnosti božanstva, za prvo se šteje že prej omenjeno – večni spanec.

4.3. Pannion Seer
Reinkarnacija / reduciranje osebnosti
Glavni antagonist v tretji knjigi Memories of Ice je Pannion Seer, ki ima na južnem delu
kontinenta Genabackis v oblasti zvezo mest, poimenovano Pannion Domin. V tem območju je
mesto Capustan glavna tarča cesarske vojske, ki jo ob koncu pripovedi (v tej knjigi) napadejo
in skupaj z omenjenim tudi porazijo. Pannion Seer je pravzaprav truplo, v katerem sta zavesti
Pannion Seerja in Pohabljenca. Dotični primer je podoben tistemu z Rhuladom in
Pohabljencem. Sožitje dveh zavesti je postavljeno kot zavezništvo, oblika ponovnega rojstva
pa spada v reinkarnacijo. Kontinuiteta zavesti je zagotovljena, ampak Pohabljenec spričo
večje moči ta položaj izkorišča in je (ponovno) v delni oblasti.
Vpliv Pohabljenca pade pod reduciranja osebnosti, saj se odraža kot senčna stran človeške
osebnosti. Citat prikaže soočenje s Tocom, Pannion Seer prične z vprašanjem:
»In jaz? Ali nisem jaz tvoj gospodar? Ali nisem bil jaz tisti, ki te je sprejel?«
»Nisem prepričan,« je Toc odvrnil topo, »kateri od vaju je bil tisti, ki me je sprejel.«
Entiteta in mrlič sta ob njegovih besedah trznila vznak, brisanje form, ki je speklo Tocove oči. Dve bitji,
živeči zadaj za mrtvim. Moč se je topila, kakor bi se telo starodavnih dni preprosto razblinilo. Okončine so
krčevito trzale. Čez trenutek je razjarjeno izžarevanje izpuhtelo in telo je ponovno obmirovalo. 16 (Erikson,
Memories 501)

16

“And what of me? Am I not your Lord? Was it not I who embraced you?”
“I cannot be certain,” Toc said dully, “which of you it was who embraced me.”
Entity and corpse both flinched back at his words, a blurring of shapes that hurt Toc's eye. Two beings, the
living hiding behind the dead. Power waxed until it seemed the ancient's body would simply disintegrate. The
limbs twitched spasmodically. After a moment, the furious emanation diminished, and the body fell still once
more.”
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Pokaže se podobna značajska lastnost kot pri Rhuladu – ta kolerična ihta, ko mu sporočijo
resnico, ki je posameznik noče sprejeti. V tem primeru Toc izrazi resnico, da je Pohabljenec v
tem duelu zavesti v oblasti.

4.4. Hairlock
Metempsihoza / magična transformacija / izkušnja, sprožena z obredom
Hairlock je mag v cesarski vojski. Po smrti Tattersail njegovo zavest prenese v leseno
marioneto in mu tako podaljša življenje. V svetu Malazana se ta urok imenuje soulshifting.
Oblika ponovnega rojstva je metempsihoza, v psihološkem smislu pa sodi v kategorijo
magične transformacije. Ponovno imamo smrt (nujo transformacije), obred (urok, imenovan
soulshifting) in obuditev v leseni marioneti. Hairlock se s preobrazbo tudi spremeni, dobi
značajske lastnosti blazneža, čeprav je to tudi posledica prehajanja skozi prehod kaosa
(Warren of Chaos) in s tem magijske sile, ki je lutka ne prenaša.
Tattersail v tem obredu izkušnjo transcendence življenja doživi skozi izkušnjo, sproženo z
obredom. Tattersail je obredu priča in v njem tudi sodeluje, saj ona izvaja urok, transformacija
pa se seveda odvije zunaj nje – v Hairlocku.

4.5. Kellanved, Dancer
Oživitev / spremembe notranje strukture, magična transformacija
Kellanved je bivši cesar (kasneje poznan kot Shadowthrone) in njegov zaupnik Dancer
(poznan pod imenom Cotillion) uspeta prestopiti do stasa božanstva. Njuno ponovno rojstvo
spada v kategorijo oživitve, saj se proces odvije v času njunega življenja. Njuna smrt je
namreč le prevara za prebivalce cesarstva. Psihološki del transformacije spada v kategorijo
magičnih transformacij, saj je obred preobrazbe sprožen s tem, ko med prebivalci z njuno
domnevno smrtjo ustvarita nujnost njune obuditve – npr. zaradi nepravičnosti domnevne
smrti. Njun veliki načrt uspe, saj prebivalci verjamejo, da sta umrla, onadva pa nato skozi
transformacijo prestopita med bogove.
V primerjavi s klasično mentaliteto bogov se v tej dvojici opazi kontrast nasprotij. Cotillion se
na primer vse večkrat sprašuje o sočutju do človeških ras, razmišlja o povsem človeških
opravilih (humoren primer je njegovo razmišljanje o striženju las), postaja vse bolj človeški in
zato lahko njegovo transformacijo v poznejših naslovih sage uvrstimo v kategorijo
spremembe notranje strukture – nekako obojestransko posedovanje. Domneva se (odgovor na
to sledi v nadaljevanju), da žrtve, ki jih v preteklosti poseduje, v njem pustijo del svoje zavesti
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in je zatorej on – neposredno – tudi žrtev takih preobrazb. naslednji primer razkriva, kako v
bivši žrtvi ostanejo tudi spomini tistega, ki je izvedel posedovanje. Dekle Apsalar se
spominja, da je Cotillion v preteklosti doživel simbolično smrt (kajti Azath je stolp smrti):
Pogledala je nazaj proti njemu. »Fiddler, tisti, ki me je posedoval … nekdaj ga je sprejel Azath.«17 (Erikson,
Deadhouse 780)

Shadowthrone se razvija proti nasprotnemu bregu. Vse bolj je namreč skrivnosten in
božansko nadut. Velikokrat se za njegovo zunanjost uporabljajo opisi, ki namigujejo, da
preprosto postaja očesu vse manj viden.

4.6. Sorry, Rigga
Oživitev, obuditev / sprememba notranje strukture, naravna transformacija
Že na uvodnih straneh knjige Gardens of the Moon med napadom na vas v regiji Itko Kan
čarovnica Rigga deklici Sorry (kasnejši Apsalar) izreče naslednje besede:
»Zapomni si naslednje. Zadnja sem, ki govori s teboj. Si poslednja, ki me sliši. Onstran vsega
sva ti in jaz združeni.«18 (Erikson, Gardens 14)
Starko nato ubijejo, njena zavest pa se prenese v malo deklico. Prvi dokaz za starkino
prisotnost v deklici je le za nekaj trenutkov spremenjen glas, ki je raskav, a nato hitro spet
povsem otroški. Ta del že predstavlja spremembo notranje strukture, saj deklico poseduje
starka.
Deklico nato skozi proces posedovanja oklene Cotillion. V deklico prenese značaj
hladnokrvne ubijalke, ki v vojski pristane pod imenom Sorry. Prisotnost starke Rigge v
dekličini zavesti predstavlja črni kamen – ta služi kot obrambni zid pred okrutnimi dejanji, ki
jih deklica izvaja po »navodilih« Cotilliona ali v sklopu vojaških operacij, saj dekličin um
takšne realnosti ne zmore prenesti.
Starka s tem, ko svojo zavest prenese v deklico, opravi proces reinkarnacije, in svoj obstoj
reši s kontinuiteto zavesti v novem človeškem telesu.
Že omenjena deklica Sorry se svoje zavesti začne zavedati šele, ko Whiskeyjack (narednik v
vojaškem oddelku Bridgeburners) nekega dne izreče besedo »prerokinja« (seer).Tako se
deklica spomni starkinih besed (se prične za trenutek zavedati), vendar Cotillionu še vseeno
17
18

She looked back at him. “The one who possessed me, Fiddler... an Azath welcomed him, once.”
“Mark this truth. I am the last to speak to you. You are the last to hear me. Thus are we linked, you and I,
beyond all else.”
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uspe zadržati oblast nad njo. Po navodilu Shadowthrona nato Cotillion kaj kmalu posedovanje
nad njo opusti.
Ponovno rojstvo Sorry je povezano s tem, ko Cotillion opusti oblast nad njo in dekle nato
spremeni še ime. Apsalar se preteklosti sprva ne spomni, kasneje pa se počasi spomni drobcev
zavesti vseh treh. Vplivi Cotilliona (npr. njegove ubijalske veščine) ostanejo – zato je njen
proces ponovnega rojstva postavljen v kategorijo oživitve. S psihološkega dela se Apsalarin
primer (oziroma predhodno še za Sorry) izkaže za kategorijo spremembe notranje strukture,
ki pa je povezana z dvema stopnjama. Del s starko ni izrazit, saj jo hitro nadomesti
Cotillion,faza, ko jo ima v oblasti Cotillion, pa spada pod manjvrednostno funkcijo, saj se
njeno prefinjeno ubijanje in prisotnost Cotilliona zrcali s simboliko senčne strani človeka.
Za Apsalar lahko pri spremembah notranje strukture podamo še eno možnost. Njeno
preimenovanje v Apsalar je mogoče povezati z dušami prednikov ali predhodnikov, ki se
reinkarnirajo v otroku. Apsalar omenjam zato, ker obstaja tudi boginja Apsalar (boginja tatov)
in tako preimenovanje lahko predstavlja namero vsaditve »prednika« v njeno telo.
Zgodba Apsalar v nadaljevanju privede do tega, da ji s psihološkega dela dodelimo kategorijo
naravne transformacije (individuacija), saj kasneje še vedno (po lastni volji) opravlja naloge
za Cotilliona. Sprejme svojo staro zavest in dodatke, ki jih je prejela tekom posedovanja.
V primeru Cotilliona je mogoče reči še to, da se domneva o tem, kako njegova posedovanja
drugih oseb vplivajo tudi nanj, izkaže za resnično. Tako po večkratnih posedovanjih počasi in
neizbežno kopiči drobce preostalih, zato sem malo nazaj omenil njegove vse bolj človeške
lastnosti. Ta vpliv je očiten pri naslednjem primeru z Lostaro Yil; Cotillion nad njo izvede
posedovanje, a si pri tem izmenjata določene značajske elemente:
»Odvzela si mojo jezo.« […]
Lostarino srce je v prsnem košu razbijalo močno. »Čutila sem jo,« je rekla. »Kot naraščajočo plimo.« Stresla
se je, zašepetala, »in se utopila.« […]
Njegov ton jo je osupnil. Utrujen, ja, ampak več kot le to. Osamljen. Ta bog je osamljen. […]
»Rešil si naju,« je končno izdavila. »Predvidevam, da se ti moram za to zahvaliti.«
»Ne, Lostara Yil, ni se ti treba. Navsezadnje sem te posedoval. Za kaj takega me nisi prosila, pa vendarle, vsa
ta leta nazaj, eleganca tvojega plesa19 je bila … dih jemajoča.«
Njen dih je zastal. Nekaj se je dogajalo, česar ni razumela. »Cotillion, če nisi želel moje zahvale, zakaj si tu?«
Še ko je izgovorila besede, je trznila ob svoji osornosti. To se je slišalo povsem napačno– […]

19

Ples ubijanja.
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Zavedala se je, kako je jokal. Čutila se je nemočno. Kaj to pomeni? »Dejal si, da sem vzela tvojo jezo.« In
res, spomnila se je, kako jo je napolnila moč. Veščine mečevanja so bile povsem njene, toda naglost –
pretanjena pozornost – to je bilo njegovo. »Vzela sem tvojo jezo. Cotillion, kaj si ti vzel meni?«
Kot da bi zmajeval z glavo. »Mislim, da sem končal s posedovanjem žensk.«
»Kaj si izmaknil? Vzel si tisto ljubezen, ne? Utopila te je, ne? Utopila te je ravno tako, kot je tvoja jeza
utopila mene.«
»Ali bog ne sme ljubiti?«
»Bog … pozabi.«20 (Erikson, The Crippled God 263–265)

4.7. Gruntle
Oživitev / poistovetenje s herojskim kultom, poistovetenje s skupino
Trojico božjih predstavnikov oziroma božji triumvirat sem omenjal že pri opisu
sveta,naslednji primer pa prikazuje spremembe, ki jih oseba doživi, ko ji je dodeljena taka
vloga božjega predstavnika.
Gruntle je sicer nekakšen stražar za trgovske karavane, v bitki za mesto Capustanpa se izkaže
v taki meri, da ga bog poletja in boja v podobi tigra (Trake) izbere za svojo »manifestacijo
meča« (mortal sword). Sledeči citat pojasni, kako se s takim nazivom spremeni njegovo telo:
Gruntlovi železni čekani so bili topi, zanemarjeni in zarezani. V njegovi roki so postali razcefrane gorjače.21
(Erikson, Memories 634)
Njegovih rok in pozornosti ni ovirala nikakršna utrujenost. Njegov dih je ostajal miren, le malenkost globlji
kot sicer. Na rokah so se prikazali nenavadni vzorci krvnih madežev, utrjeni in progasti, kot da bi potemnela
kri skušala ponikniti pod njegovo kožo.22 (Erikson, Memories 634)

“You took my anger.” […]
Lostara’s heart thudded hard in her chest. “I felt it,’ she said. “Rising like a flood.’ She shivered, whispered,
“And I drowned.” […]
His tone startled her. Weary, yes, but more than that. Lonely. This god is lonely. […]
“You saved us,” she finally said. “For that, I suppose I have to thank you.”
“No, Lostara Yil, you do not. I possessed you, after all. You didn’t ask for that, but then, even all those years
ago, the grace of your dance was … breathtaking.”
Her breath caught. Something was happening here. She didn’t understand it. “If you did not wish my gratitude,
Cotillion, why are you here?” Even as she spoke, she flinched at her own tone’s harshness. That came out all
wrong—[…]
She realized then that he was weeping. Felt helpless before it. What is this about? “I took your anger, you
said.” And yes, she could remember it, the way the power filled her. The skill with the swords was entirely her
own, but the swiftness – the profound awareness – that had belonged to him. “I took your anger. Cotillion,
what did you take from me?”
He seemed to shake his head. “I think I’m done with possessing women.”
“What did you take? You took that love, didn’t you? It drowned you, just as your anger drowned me.”
He sighed. “Always an even exchange.”
“Can a god not love?”
“A god … forgets.”
21
Gruntle's iron fangs were blunt, nicked and gouged. They had become ragged clubs in his hands.
20
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V primeru, da bi videl svoj obraz, bi se le stežka prepoznal. Črnikaste proge so se razširile od očes in
zaraščene brade. Rumenorjav jantar je pobarval brado. Njegove oči so bile v barvah sončno posušene
trate.23(Erikson, Memories 634)

Ali primer, ko ga zagleda stotnik Paran: »Paran je opazoval moža. V njem biva zver,
starodavni duh, obujena.«24 (Erikson, Memories 675)
Gruntle tako v oblikah ponovnega rojstva sodi pod oživitev (transmutacija), saj se sprememba
dogodi v času njegova življenja in ga preobrazi – pridobi nadnaravne sposobnosti. V
psihologiji ponovnega rojstva zaradi svoje pripadnosti božanstvu (bogu Traku) in sakralnega
procesa, ki mu je omogočil spremembe v božanstvo, spada v kategorijo poistovetenja s
herojskim kultom.
V primeru istega lika je mogoče seciranje še nadaljevati, saj se izkaže, da ima skupina
bojevnikov skupaj z Gruntlom dodatne sposobnosti.
Gruntle se je obrnil, da bi opazoval svoje privržence. Zopet je razglabljal o vplivu Gospoda poletja, ki ga je z
darom pustil na teh mrkih Capanih. Tako kot d'ivers … samo obratno. Od mnogih, k enemu – in takšna moč!
Površino so naglo prečesali kot valovita senca. Gruntle in ostali so spoznali, da gledajo na okoliški svet s
tigrovimi očmi – ne, ne preprosto tiger, nesmrtno bitje, brezmejne moči, gmota mišičevja in kosti, znotraj
katere je bila legija. Njegova legija. Voljna, spojena, strašljivo osredotočena.
In sedaj bodo ponovno postali zver. Tokrat, da vstopijo v bitko. 25 (Erikson, Memories 1088)

To »skupno« bitje ravno tako spada v kategorijo oživitve. Preobrazba se ponovno zgodi v času
življenja tega bitja in spremembe so bistvene, saj je Gruntle s skupino preobražen v pošast. S
psihološkega vidika ta skupina, ki se združi v pošast, spada v kategorijo poistovetenja s
skupino. Preobrazba je namreč kolektivnega značaja in kar pravi Jung o kolektivni psihi–večje

22
No weariness weighed down his arms or dulled his acuity. His breathing remained steady, only slightly
deeper than usual. His forearms showed a strange pattern of blood stains, barbed and striped, the blood
blackening and seeming to seep into his skin.
23
Had he seen his own face, he would barely recognize it. Blackened stripes spread away from his eyes and
bearded cheeks. Tawny amber streaked the beard itself. His eyes were the colour of sun-withered prairie grass.
24
Paran studied the man. A beast resides within him, an ancient spirit, reawakened.
25
Gruntle turned to study his followers. He wondered again at the effect that the Lord of Summer's gift had had
upon these grim-faced Capans. Like D'ivers... only in reverse. From many, to one – and such power! They had
crossed the land swift as a flowing shadow. Gruntle had found himself looking out upon the world with a
tiger's eyes – no, not simply a tiger, a creature immortal, boundless in strength, a mass of muscle and bone
within
which was the
Legion. His
Legion.
A will, fused, terrifyingly focused.
And now they would become that beast once again. This time, to enter battle.
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ko je število oseb, bolj živalska je psiha– je v tem primeru še kako res in zato služi kot
vzorčen primer.

4.8. Paran
Obuditev, oživitev / magična transformacija
Paranova zgodba s smrtjo se začne, ko ga napade Sorry in mu zada smrtno rano, a na njegovo
usodo vpliva božanstvo dvojčkov Oponn, ki ga ne spusti skozi vrata smrti. Paran se kasneje
pozdravi v krogu svojih vojakov in ta del ponovnega rojstva spada še pod obuditev – doživi
smrt, je obujen, spremembe pa so manjšega značaja.
V nadaljevanju ga pred napadom Mrcin (Hounds of Shadow) reši Anomander Rake, vendar se
Paran dotakne krvi umrlih zveri – to ga ponese v kraljestvo v meču Dragnipur, ki si ga lasti
Anomander Rake. Od tam reši dve Mrcini, zaradi dotika krvi teh bitij pa dobi zmožnost
preobražanja oblik (postane soletaken). Nato je izbran še za Gospodarja seta preroških kart
(Master of the Deck of Dragons).
Njegove spremembe torej v tem primeru spadajo v kategorijo oživitve. Ponovno rojstvo se
odvije v času njegovega življenja s tem, ko dobi zmožnost preobražanja, kot Gospodar kart pa
dobi status božanstva.
S psihološkega vidika se omenjeno spremembo postavlja v kategorijo magičnih
transformacij. V Dragnipurju pravzaprav doživi simbolično smrt, nato pa se preobrazi v
božanstvo. Del, ko postane Gospodar seta kart, je tudi namenski vzgib, saj ga za to vlogo
izbere Azath (stolp smrti).

4.9. Karsa Orlong, Bairoth Gild, Delum Thord, Calm
Ponovno rojstvo (transmutacija), metempsihoza, obuditev / naravna transformacija
(individuacija), poistovetenje s herojskim kultom, reduciranje osebnosti
Naslednji primer je Karsa Orlong iz plemena Uryd. Spada v raso Teblor, ki so od ljudi večji,
močnejši, imajo štiri pljuča, sposobnost izredno hitrega celjenja ran in visoko odpornost na
magijo. Karsa z dvema sobojevnikoma (imenujeta se Bairoth Gild in Delum Thord) odide na
pohod proti področjem »otrok«– tako namreč imenujejo ljudi. Ta del predstavlja nekakšen
iniciacijski del, ko želijo bojevniki sovaščanom in bogovom dokazati svoje veščine in
neustrašnost.
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Na poti proti človeškim naselbinam izpod balvana rešijo Calm (rase Forkrul Assail), ki je bila
pod njim ujeta – več tisoč let ji to predstavlja zapor, kamor so jo postavili sovražniki. Že ta
del spada v kategorijo obuditve. Trojico šokira njena moč. Delumu zada močan udarec, Karsi
izda staro prerokbo in zbeži. Udarec, ki ga Delum prejme v glavo, povzroči notranje
krvavitve. Nazadnje umsko pristane na nivoju psa in se pridruži krdelu psov, ki jih spremljajo.
Usodo Deluma, čeprav je primer povezan s fizičnimi poškodbami, v subjektivni
transformaciji sodi pod reduciranje osebnosti oziroma je značilen primer izgube duše.
Delum in Bairoth med napadom na naselbino (Silver Lake) umreta, Karso pa mali ljudje prav
tako presenetijo s svojo iznajdljivostjo, saj velikana uspejo zajeti in ga spraviti v ujetništvo.
Karsa nato dlje časa preživi kot suženj, spozna svet ljudi, po navodilih svojih bogov napravi
gromozanski meč iz kamna, vanj pa »vtisne« zavesti preminulih sobojevnikov (Bairotha in
Deluma). Slednje za ta dva bojevnika predstavlja ponovno rojstvo v obliki metempsihoze, ko
jima omogoči nadaljevanje življenja. V primeru psihološkega dela sta še najbližje magični
transformaciji – s svojo prisotnostjo v meču Karsi predstavljata predvsem svetovalca, kasneje
pase to razvije v poistovetenje s herojskim kultom. Karsa namreč neprostovoljno postane vitez
Visoke hiše verig (High House Chains, ki ji vlada Pohabljenec) in s tem tudi božanstvo. To
doživetje sodi v ponovno rojstvo (transmutacija), psihološki del pa njegovo spremembo
postavlja v poistovetenje s herojskim kultom – posledično s tem enako velja tudi za dvojico v
meču. Karsa Orlong s tem tudi pridobi še mogočnejše sposobnosti. Sicer ni vidnih zunanjih
sprememb, vendar se je zmožen postavljati po robu bogovom in nadnaravnim bitjem.
Celotno popotovanje Karse je sicer verjetno še najboljši približek klasičnega fantazijskega
heroja (in tudi mita o heroju). Kot sem že omenil, iz domače vasi odide, da bi se dokazal,
njegova pretirana samozavest (hibris) ga vodi v kaznovanje (obdobje suženjstva), skozi katero
doživi simbolično smrt, dobi posebno orožje, se bojuje z vsem, kar mu pride nasproti (brez
obzira za možnost smrti)in napoti sreča pomočnike (najbolj izrazito se tu izkaže čarovnica
Samar Dev, ki nosi vlogo brzdajoče sile, ko Karsa večkrat izbruhne). Omenjeno podaja
argumente, da se Karso v subjektivni transformaciji postavlja v kategorijo naravne
transformacije (individuacija). Ne glede na to, da je primer temeljna podlaga fantazijske
pripovedi in s tem vsebuje tudi stereotipne koncepte, se v razvoju Karse zrcali ideja
individuacije. Kaznovanje sem že omenjal, kjer dodobra spozna, da ljudje niso le šibka in
naivna rasa. Nato se sprašuje o bogovih (Seven faces in the rock) in bogove svojega rodu
odkloni, Pohabljencu pa se upira, čeprav postane njegov vitez. V boju postane bolj preudaren.
Po uspešno dokončanem meču uvidi, da mora spremeniti način bojevanja, saj je pred tem
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uporabljal lesen meč (les so namreč utrjevali s posebno mažo), ki je okretnejši. V določeni
meri obžaluje pretekla dejanja; leta kasneje ob srečanju svojih dveh hčera (ki sta posledica
posilstva) ostane brez besed, ima trenutke sočutnosti in med bojem dveh božanstev
(Anomandra in Daseema Ultorja) za trenutek zmrzne.
Naslednji citat verjetno še najbolje zaokroži Karsovo razmišljanje:
Karsa se je namrščil. »Ko sem pričel to popotovanje, sem bil mlad. Verjel sem v eno samo stvar. Verjel sem
v slavo. Sedaj vem, 'Siballe, da je slava ničvredna. Ničvredna.« (Erikson, House 1012)26

4.10. Vojaški oddelek Bridgeburners
Obuditev, soudeležba v transformaciji / poistovetenje s skupino, poistovetenje s herojskim
likom
Vojaški oddelek Bridgeburners je v cesarstvu Malazana najbolj slavna in spoštovana skupina
vojakov, ki si svoj sloves vzpostavi z neustrašnostjo in uspešnostjo vojaških konfrontacij.
Vendar brez žrtev ne gre in na koncu od oddelka ostane le majhna skupina vojakov. Vsi člani
oddelka, ki umrejo v procesu, ki prikazuje obrise obreda, doživijo pobožanstvenje (t. i.
ascension) in s tem nadnaravne lastnosti. Proces sestavlja položitev trupel mrtvih v sarkofage,
ki se nahajajo v sobanah na lebdečem gradu Moon's Spawn, nastanek posebne obredne pesmi
(Tanno Spirit Song), ki jo sestavi vrač Kimloc (Tanno Spiritwalker) po tem, ko se dotakne
Fiddlerja (člana oddelka) in s tem spozna celotno zgodovino vojaškega oddelka.
Ti, ki prestopijo prag človeštva, nato občasno v bitkah pomagajo preostalim članom oddelka
Bridgeburners. Nekateri izmed njih nadomestijo boga smrti Hooda pred vhodom v Visoko
hišo smrti (High House Death). Poseben primer je vojak Hedge, saj je eden tistih, ki
prestopijo v božanstvo, ampak se nato vrne na »zemljo« in v obliki duha (ghost) še naprej
ostaja aktiven vojaški član. Oblika duha tu vendarle ne predstavlja nesnovne materije, saj
lahko iz žepa potegne granato in jo zaluča proti nasprotniku, tudi ranijo ga lahko.
Citat samo prikazuje omenjeno, da se vojaki zavedajo sprememb:
»Mislim, da bo imel Quick Ben za kaj takega boljši odgovor. Toda nagon mi neprestano ponavlja eno in isto.
Dečko, Bridgeburnerji so prestopili mejo človeštva.« […]

26

Karsa's expression soured. “When I began this journey, I was young. I believed in one thing. I believed in
glory. I know now, 'Siballe, that glory is nothing. Nothing.”
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Ali vsaj mrtvi so. Tisti, ki smo preostali, samo še … hlipamo. Tu, v svetu umrljivih.« 27 (Erikson, House 955–
956)

In še naslednji, da niso seznanjeni s tem, kakšne bodo resnične spremembe:
»Kdorkoli je že bil in kakorkoli se je že odvilo,« je rekel Quick Ben, »Bridgeburnerji so prestopili–«
»Prestopili? Kaj v imenu kraljice pa pomeni to?«
»Vrag naj me pocitra, Kalam, če vem. Še nikdar nisem slišal za kaj takega. Celotna divizija – za kaj takega ni
primere, nikakršne.« (Erikson, House 959–960)28

Tisti pripadniki oddelka, ki so bili ubiti, nato doživijo ponovno rojstvo v obliki obuditve, saj
se sprememba odvije po njihovi smrti in dejanja zatorej ni mogoče razumeti kot oživitve (kjer
je pogoj, da se ponovno rojstvo odvije v času posameznikovega življenja). Sprememba
pripadnikov je tu ključna, saj so sedaj to druga bitja, nekakšna božanstva. V psihologiji
ponovnega rojstva primer vojaškega oddelka sodi v poistovetenje s skupino, saj se odvije
skupinska preobrazba, »nižji nivo« preobrazbe, na kar namiguje teoretični del, pa je mogoče
dodeliti le tistim posameznikom iz oddelka, ki ne umrejo.
Pripadniki oddelka, ki v bitkah ne izgubijo življenja, v tem procesu doživijo ponovno rojstvo
v obliki soudeležbe v procesu preobrazbe. Procesu sprememb niso priča, ampak so (kot
pripadniki oddelka Bridgeburners) samo posredno udeleženi in iz tega razloga tudi posredno
doživijo ponovno rojstvo.
S psihološkega vidika ponovnega rojstva ti posamezniki pripadajo kategoriji poistovetenja s
skupino. V tem primeru je ta del bolj jasen; njihova sprememba je namreč manjšega obsega
ali je sploh ni. Je pa mogoče teoretizirati, da so ti posamezniki samo na »predstopnji« do
pobožanstvenja in se bodo v primeru smrti pridružili preostalim pripadnikom oddelka, ki so
smrt že »prebrodili«.
Kimloc (Tanno Spiritwalker) je imel v tem procesu svojo vlogo, ko je s pesmijo vzpostavil
obred, ki je omogočil preobrazbo celega oddelka. Njegova vloga v izkušnji transcendence

Bridgeburners – “Quick Ben will have a better answer to that, I think. But my gut is whispering one thing over
and over again. The Bridgeburners, lad, have ascended.”[…]
“Or, at least, the dead ones have. The rest of us, we're just... malingering. Here in the mortal realm.”
28
“Whoever it was and however it happened,” Quick Ben said, “the Bridgeburners have now ascended—”
“Ascended? What in the Queen's name does that mean?”
“Damned if I know, Kalam. I've never heard of such a thing before. A whole company – there's no precedent
for this, none at all.”
27
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življenja pripada kategoriji izkušnje, sprožene z obredom. Ponovno rojstvo tako namreč doživi
le posredno in ne neposredno.

4.11. Pobeg iz mesta Y'ghatan, Bonehunters, Tavore
Med obleganjem mesta Y'ghatan je 14. armada prisiljena vstopiti v mesto in nadaljevati boje
skozi mestne ulice. Leoman, vodja nasprotnikov, jih ukani in s tem spravi v past; izvemo
namreč, da so obkrožujoče obzidje in mestne cevi polne parafina, ki ga vžgejo. Vojska zunaj
opazuje ognjene zublje in brez upanja čaka na preživele (približno 700 vojakov), ki jih ne
dočaka, zato se odpravi naprej in mestne ruševine pusti za seboj.
To za glavnino vojske že predstavlja simbolično smrt – tistih, ki ostanejo v mestu. Od teh
sedemsto vojakov se le štiridesetim uspe splaziti po rovih ruševin starega mesta (torej je
podzemlje kot svet mrtvih), ki leži pod sedanjim Y'Ghatanom, in po treh dneh jim le uspe priti
na plano. Na vmesni točki sicer odkrijejo žare s sladkim medom (in mamilom), ki jih prisili v
nenavaden spanec, kar je zanje simbolična smrt.
Kategorija ponovnega rojstva je obuditev. Skupina gre skozi podzemlje, kjer doživijo
simbolično smrt, in ko jim le uspe priti na plano (nazaj v življenje), se nahajajo na planjavi v
bližini mesta. Slednje je tudi eden izmed transformacijskih elementov obuditve – sprememba
lokacije. Preživeli ujamejo preostalo vojsko in ta dogodek preživetja je povezan s
preimenovanjem 14. armade (postanejo Bonehunters). Spremembe imen pri Eriksonu nimajo
le črkovnega pomena (podobno kot pri Apsalar, primerov pa je sicer več):
»Tavore, ne. Nepričakovan prihod naslednjih preživelih iz Y'Ghtana, z vojaki, kot so Fiddler, Cuttle, Gesler
in Stormy – in – « zasukal se je proti Quick Benu in Kalamu, »in vidva tudi. Transformacija znotraj vaše
vojske […] je … neotipljiva. Komandirji mnogokrat pozabijo na pomembnost izbrušenih veteranov, še
posebej med mladimi in neizkušenimi vojaki. Kot dodatno pa je osupljiva pripoved o preživetju pod
Y'Ghatanom,« odkimal je z glavo. »Vse skupaj je zelo spodbuden razvoj.«29 (Erikson, The Bonehunters 870)

Pod subjektivno transformacijo je tu izrazito poistovetenje s skupino. Del armade doživi
skupno transformacijo že pod zemljo, drugi del pa šele takrat, ko jih preživeli ujamejo. V
kategoriji izkušnje transcendence je dogodek mogoče povezati z neposredno izkušnjo;
pravega obreda namreč ni, videnjski del pa se dodeli deklici Sinn. Ona namreč ob odhodu

29

“No, Tavore. The unexpected arrival of more survivors from Y'Ghatan, with soldiers such as Fiddler, Cuttle,
Gesler and Stormy among them – and—“ he turned to Quick Ben and Kalam, “you two as well. The
transformation within your army, […], has been... palpable. It is often forgotten by commanders, the
significance of storied veterans, especially among young, untried soldiers. Added to that, the extraordinary tale
of their survival beneath the streets of Y'Ghatan,” he shook his head. “In all, a most encouraging
development.”
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vojske čuti, da mora ostati pri mestu Y'ghatan, nato pa skupaj s Faradan Sort zapustita vojsko
in sta preživelim v pomoč, ko se plazijo izpod zemlje, in jih vodita do preostale vojske. V
nasprotnem primeru bi te preživele pokosila žeja in lakota.
S tem, kako je Sinn pripomogla k preživetju te skupine, ki se je splazila pod mestom, je
povezana še njena osebna izkušnja ponovnega rojstva. Preobrazbo opisuje v sledečem citatu,
kjer omenja »dodatno« plast, nekakšen obred s strani Kalama, kar predstavlja njeno ponovno
rojstvo v obliki oživitve – v času njenega življenja. Omenja pa še, kako je videla »luč« pod
mestom (preživele vojake):
»Povedala ti bom, kdo me je ustvaril. Ašašin po imenu Kalam. Našel me je, ko sem se skrivala s skupino
banditov, ki so želeli biti uporniki. V mojo dušo je vrezal reči in nato odšel. In nato sem bila ustvarjena
drugič – bila sem pridodana. V Y'Ghatanu, kjer sem našla plamen, ki sem ga vzela vase, ta pa sedaj brni kot
moje lastno sonce. In nato je bila tam stotnica Faradan Sort, ker se je zavedala, kako jaz vem, da še vedno
živijo – in vedela sem, ker plamen ni ugasnil – pod mestom je brnel in brnel. Vedela sem – čutila sem.«
30

(Erikson, Dust 652)

Vojske večkrat prehodijo dolge razdalje, da dosežejo želeni cilj ali pa hodijo čez puščave, ki v
mitskem izročilu predstavljajo nekakšno osvoboditev. S 14. armado je zanimivo to, da se
začetni dvom do Tavore, ki ga ima praktično cela armada, prične spreminjati. Resda
prebrodijo skupaj številne bitke, a vse bolj se namiguje, da pripadniki armade ne poznajo
pravega razloga, zakaj ji sledijo. Tu se namiguje na postopek, ko Tavore na nek način pričenja
postajati njihova boginja.

4.12. Brys Beddict
Obuditev / neposredne izkušnje
Brys je telesni stražar kralja kraljestva Letherii (Ezgara Diskanar), ki leži na jugovzhodni meji
od edurskih območji, kjer prestol prevzame že omenjeni Rhulad. V napadu Edurjev na
njihovo kraljestvo se okoli kralja zberejo v kraljevi sobani in počakajo na napadalce z
Rhuladom na čelu. Ob njihovem prihodu se odvije boj, ob koncu skupina okoli kralja in Brys
Beddict obležijo zaradi zastrupljenega vina. Po obuditvi postane vrhovni poveljnik v vojski
kraljestva Letherii, ki mu sedaj kraljuje njegov brat Tehol Beddict. Brysova obuditev je sprva

30

“I’ll tell you who made me. An assassin named Kalam. He found me hiding with a bunch of bandits who were
pretending to be rebels. He carved things on to my soul, and then he left. And then I was made a second
time—I was added on to. At Y’Ghatan, where I found the fire that I took inside me, that now burns on and on
like my very own sun. And after, there was Captain Faradan Sort, because she knew that I knew they were still
alive—and I knew because the fire never went out—it was under the city, burning and burning. I knew—I
could feel it.”
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malce skrivnostna, postopoma pa smo priča namigom, da se je preobrazba po smrti vendarle
zgodila:
Brys Beddict je odslovil svoje častnike in nato svoje pomočnike, počakal je toliko, da so šotor zapustili vsi,
in sedel na taborni stol. Naslonil se je naprej in strmel v svoje roke. Bile so mrzle kot so bile že vse od tedaj,
ko se je vrnil, kot da ga je spomin na ledeno vodo in silovit pritisk še vedno preganjal. Pogledi s strani
obrazov njegovih častnikov so bili vse manj prijetni– nekaj je v njem raslo, nekakšna tuja bridkost, ki je
očitno povečevala razdaljo med njim in vsemi preostalimi.
Gledal je v te živahne obraze, vendar je v vsakem zagledal senco smrti, srhljiv obraz pod zunanjim obrazom.
Ali je preprosto pridobil nek nov, hudičev pogled v smrtnost. 31 (Erikson, Dust 534)

Po tisti noči, ko se je Draconus osvobodil meča Dragnipur (ker so meč uničili), Brys v
pogovoru izda nadaljnje informacije:
»Aranict, ta večer sem se počutil kot …no, kot da sem se prebudil, stopil nazaj iz temnega, hladnega
prostora. Prostor, ki sem ga imel za resničen svet, iskren svet– mraz sem razumel kot nekaj, kar pred smrtjo
in obuditvijo še nisem opazil. Toda sedaj razumem, sedaj, da sta bila mraz in tema v meni, sam smrtni dotik
moje duše.«
Ljubeče je strmela vanj s svetlečimi očmi. »Ali je sedaj izginilo?«
Njegov vračilni nasmeh je bil vse, kar je potrebovala.32 (Erikson, Dust 981)

V nadaljevanju je še zanimivo, da avtor pravzaprav karikira element, ki sem ga omenjal v
uvodu, kako mrtvi niso povsem mrtvi, živi ne povsem živi na primer:
»Poveljnik Beddict, kaj pomeni to?« ga je vprašala.
Opazila je, kako se je Bottle spogledal s Quick Benom, in nato je vojak prikimal in izrekel, »Aranict, mrtvi se
nikdar ne vrnejo docela. Ne, dokler živi bog smrti. Morebiti, da je Brys sedaj … prebujen. Za vse, kar je bil
nekoč.«33 (Erikson, Dust 960)

Nadaljnji pokazatelji so opisi vojaka, ko opisuje zbiranje informacij s strani Brysa:
Odenid je slišal, da je Brys večinoma spraševal o Puščavi, zbiral govorice, stare pripovedi, drobce legend.
Najbolj presenetljivo od vsega je bila pri izpraševanjih Brys Beddictova nerazložljiva sposobnost pomnjenja

31

Brys Beddict dismissed his officers and then his aides, waiting until everyone had left the tent before sitting
down on the camp stool. He leaned forward and stared at his hands. They felt cold, as they had done ever since
his return, as if the memory of icy water and fierce pressure still haunted them. Gazing upon the eager faces of
his officers was proving increasingly difficult—something was growing within him, a kind of abject sorrow
that seemed to broaden the distance between himself and everyone else.
He had looked at these animated faces but had seen in each the shadow of death, a ghostly face just
beneath the outward one. Had he simply gained some new, wretched, insight into mortality?
32
”This evening, Aranict, I felt as if... well, as if I had awakened, stepped out from a dark, cold place. A place
I’d thought was the real world, the honest world—the coldness, I’d thought, was simply what I had never
before noticed—before my death and resurrection, I mean. But I understand, now, that the cold and darkness
were within me, death’s own touch upon my soul.”
She stared at him, adoring, eyes bright. “And it is gone now, sir?”
His returning smile was all the answer she needed.
33
”What does that mean to Commander Beddict?” she asked.
She saw Bottle meet Quick Ben’s eyes, and then the soldier nodded and said, “The dead never quite come
back all the way, Aranict. Not while there was a god of death. It may be that Brys is now... awakened. To
everything he once was.”
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imen in obrazov. Ob koncu dneva je poklical pisarja in ji ponovil v celoti z vsemi podrobnostmi seznam tistih
vojakov in pomočnikov, s katerimi se je na ta dan menil. Opisal je leta, kraje rojstva, vojaško zgodovino, celo
družinske podrobnosti, ki jih je zbral. In dodajal posamezne opombe vojakov, ki so kaj vedeli o Puščavi.
Odenid je sklenil, da bratje Beddict verjetno niso ljudje. Najbrž oba blagoslovljena od boga. Ali se ni Brys
vrnil iz smrti?34 (Erikson, Dust 1141)

Naslednji odlomek pravzaprav povsem obrne predvidevanja o značilni preobrazbi v
božanstvo. Že res, da ima božanske lastnosti in se spominja stvari, a pomembno je, da je
preko spominov Brys doživel izkušnjo transcendence življenja te pokrajine po imenu
Puščava, vrsta izkušnje pa pod neposredne izkušnje.
»Nekoč je bil bog . . . […] Pomembno je, kje je prebival: na zemlji, ki ji sedaj pravimo Puščava. Tam je živel
in tudi umrl je tam. Njegovo življenje mu je ukradla sila, moč K'Chain Che'Malle – civilizacije, za katero
nisem še nikdar slišal, vendar so v spominih boga imena in raztresene ... slike.« Z glavo je odkimal in čez
trenutek nadaljeval, »Lahko da je ta moč«– in za trenutek se je zazrl proti Aranict – »en od teh prehodov, ki
ste jih vi Malazani nam prinesli. Ali pa je lahko nekakšen ritual. Imenovan je bil Ahkrast Korvalain. Kar je
storil, stotnik, je to, da je ukradel življenjsko silo same pokrajine. Pravzaprav je lahko ustvaril Puščavo in
posledično s tem pobil duhove in bogove, ki so tam bivali, z njim pa njihove častilce.« 35(Erikson, Dust 1145)

34

Odenid had heard that for the most part Brys was asking about the Wastelands, collecting rumours, old tales,
wispy legends. The most extraordinary thing of all, when it came to these interviews, was Brys Beddict’s
uncanny ability to remember names and faces. At day’s end he would call in a scribe and recount for her a
complete and detailed list of those soldiers and support staff he’d spoken with that day. He would give ages,
places of birth, military history, even family details such as he had gleaned, and he would add notes on
whatever each soldier knew or thought they knew about the Wastelands.
The Beddict brothers, Odenid concluded, were probably not even human. Probably both god-touched. Hadn’t
Brys returned from the dead?
35
“There was a god once . . . /…/ What is relevant is where it dwelt: in the lands we now call the Wastelands. It
lived there and it died there. Its life was stolen from it by a force, a power coming from the K’Chain
Che’Malle—a civilization, by the way, that I’d never heard of, but in that god’s memories there are the name
itself and scattered . . . images.” He shook his head, and after a moment continued, “It may be that this
power”—and he glanced over at Aranict for a moment—“is one of these warrens you Malazans have brought
to us. Or it could have been a ritual of some sort. Its name was Ahkrast Korvalain. What it did, Captain, was
steal the life-force of the land itself. In fact, it may well have created the Wastelands, and in so doing it killed
the spirits and gods dwelling there, and with them, their worshippers.”
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5. Novi fantazijski pristopi ali transformacija že poznanega?
5.1. Ponovni uvod
Sleherno leto in prav tako vsako obdobje založbe na trgu svoje avtorje označujejo s
hvalospevi v superlativih, o novih žanrih, še boljših, še izvirnejših zgodbah in prigodah, z vse
večjimi užitki branja in splošnem zadovoljstvu »poprijemanja« knjige, a vselej se poraja
vprašanje, koliko je v tem resnice. Prav posebej zato, ker na tem mestu ignoriram poslovni
faktor. V okviru približno zadnjih dvajsetih let je fantazijska literatura doživela, predvsem
zaradi filmskih uspešnic in s tem vizualnega vidika (ki ima zasluge v tehnološkem razvoju),
velik preskok do vsesplošne popularnosti. Vrednotenje vsebin takšnih vizualnosti je drug
faktor, ki se ga tu ne bom dotikal. Medij, ki ponuja bralno vsebino, se v osnovi ne spreminja,
besede ostajajo sestavljene iz znakov, naprave, kot so e-bralniki, pa konec koncev omogočajo
le, da je branje z njih prijetnejše kot z drugih naprav, in ponujajo branje kjerkoli ter kadarkoli
(vgrajena svetilka na zaslonu ima svojo praktično vrednost, ki v trenutkih »mračnih ur dneva«
postane pomembna zaveznica). Sama oblika knjig večidel ostaja enaka in je zatorej možno
hitreje opaziti, če se stvari ne razvijajo naprej (vendar tega niti ne želim namigniti).
In če omenim misel, o kateri sem v daljši obliki razpredal na drugem mestu, da je Tolkien z
Gospodarjem prstanov postavljal mejnike v razvoju sodobne fantazije, je število avtorjev, ki
krojijo smernice približno zadnjih dvajsetih let, predvsem večje in s prav tako večjim številom
smernic.
Vsakdo išče izvirnost s svojimi »pretkanimi« pristopi; ali gredo v večji obseg knjig in s tem
večjo kompleksnost sveta in likov, mešajo elemente drugih žanrov, vse bolj pa se razširja tudi
element, da se fiktivni svet postavi na podlagi pravil določene namizne igre (prednjači igra
Dungeon & Dragons). Svet Malazanas tem ni načel nekaj novega, saj so to počeli že pred
njim. Najbolj znan primer slednjega je saga The Wheel of Time Roberta Jordana. Prav vsi pa
imajo na voljo že znane postopke in jih nato vsak v okviru svojih zmožnosti (ali »pravil«
založbe in trga) vnaša v literarno delo.
Ena izmed večjih razlik, ki se odraža v fantazijskih delih zadnjega obdobja, je, da se razmerje
med številom moških in ženskih likov vse bolj uravnoveša. V primerjavi s starejšimi deli, kjer
so ženski liki večinoma zasedali le tipološke pozicije (princese, matere itd.), se trend obrača.
Sicer je lep zgled opravil že Tolkien, ko je Eowyn spustil v bitko, četudi si je »morala« to
pravico izboriti z ukano. Še naprej se trend tudi razvija v to smer, kjer vloge niso namenjene
večinoma le neustrašnim junakom, ljudem modre krvi in starčkom, ki z oguljeno berglo
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rešujejo svet pred pogubo. Ta dva elementa torej ovrednotita naslednje: spol ni pomemben,
prav tako ne stas in pozicija. Prav vsakdo lahko primakne svoj kos v celotni mozaik, tako v
smeri reševanja sveta ali njegovih predelov kot tudi v smeri rušenja sveta.
Kaj to pomeni v primeru sage Malazan Book of the Fallen? Steven Erikson v sagi počne
podobno kot preostali – že poznane pristope uporabi na svoj način.

5.2. Klasična struktura fantazijskega dela na primeru Malazana
Na tem mestu se bom navezal na strukturno zasnovo fantazijskega dela, kot jo je podal Jakob
J. Kenda v delu Fantazijska književnost. Za primer bom uporabil le dva lika– to sta Karsa
Orlong in stotnik Paran– saj se pri njima še najbolj zrcalijo klasični vidiki fantazijskega dela,
ostali vidiki pa bodo po potrebi podani na podlagi celotne sage.
5.2.1. Junak odide od doma
a) Karsa Orlong odide iz domače vasi, da si v plemenu pribori spoštovanje ter da bogovom
dokaže pripadnost in svoje sposobnosti. Iskanje slave je torej nekako najboljši približek
razloga/cilja/naloge, zakaj se sploh odpravi na pot, četudi ga kasneje preblisne, da bi izbrisal
celotno civilizacijo in svet naredil »lepši«. Hkrati verjame, da je njegov dedek ravno tako
odšel na bojni pohod in sredi vrhunca svojih moči povsem sam napadel naselbino ljudi,
vendar se slednje izkaže za laž. Karsov dedek je pravzaprav ves sestradan in dehidriran le
prosil za pomoč in tako spoznal dotično naselbino (Silver Lake).
b) Paran pristane v vojski kot neizkušen mladenič in ga vsled njegove modre krvi, očiščene
oprave in brezhibnega rezila na meču vojaki ne cenijo. Lorn, cesaričina druga roka, mu za
prvo obveznost naroči raziskavo pokola, ki seje odvil v regiji Itko Kan in ga edina preživi
deklica Sorry. Ta začetna naloga nima cilja, ki bi se vlekel skozi celotno sago, ampak prej kot
to predstavlja uvodno stopnico, odskočno desko za vojaškega »nebogljenca«.
5.2.2. Sreča pomočnike
a) S Karso se na pohod odpravita člana istega plemena Bairoth Gild in Delum Thord –
predstavljata prva pomočnika med Karsovim potovanjem. Tudi tu je vidna značilnost, da ima
junak v določeni fazi status vodje, kot ga je na primer (pri Tolkienu) imel Frodo s tremi hobiti
(Samom, Peregrinom, Merjadokom). Bairoth in Delum Karso nazivata s frazo: »Vodja, vodi
naju.«36 S pristankom v suženjstvu splete prijateljstvo s Torvaldom Nomomin njuna vez jima

36

“Lead us, Warleader.”
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prinese preživetje. Še značilnejši primer pomočnika je viden pri čarovnici Samar Dev, ki jo
Karsa sreča sredi puščave s polomljenim vozom. S svojo prisotnostjo Karsi pomaga, mu
svetuje (kolikor prisluhne njenim nasvetov), brzda njegov vihrav značaj in igra veliko vlogo
pri uspešnem uboju Rhulada (Cesarja tisočerih smrti), ki ga izvede Karsa.
b) Pri Paranu se vlogi pomočnika še najbližje približa mag Quick Ben, s katerim splete
prijateljsko vez. Ko kasneje postane stotnik oddelka Bridgeburners, to vlogo prevzamejo kar
vsi pripadniki oddelka, ki ga priznavajo za stotnika (to je namreč v tem oddelku kar izjema).
Dejanje, ko Paran umrle pripadnike oddelka Bridgeburners s preroškim setom kart prenese v
leteči grad Moon's Spawn in v sklopu obreda nato cel oddelek doživi ponovno rojstvo, mu
prinese ponovno obujene pomočnike in zaveznike.
V drugih primerih prej kot pomočnike predstavljajo trenutne rešitelje, Na primer božanstvo
dvojčkov Oponn ga odreši smrtne rane (nit potegne v smeri sreče). Anomander Rake ga reši
pred napadom Mrcine, v njegovem meču Dragnipurju pa nato ujetništva reši drugi dve Mrcini
in z njima vzpostavi nenavadno zavezništvo.
5.2.3. Sreča nasprotnike
a) Karsov največji in najnadležnejši nasprotnik je dolgo časa človek, kasneje pa z nekaterimi
ljudmi splete prijateljske vezi. Pohabljenec ga želi zvabiti pod svoje okrilje, torej želi
izkoristiti njegovo moč, in čeprav se Karsa brani ukazov Pohabljenca, vseeno postane njegov
vitez in s tem pridobi božanski stas. V večji meri s svojim značajem kar sam privablja
nasprotnike, ki jih je mogoče šteti v človeško raso, druge rase, nadnaravna bitja (demone) in
božanstva.
b) Paran skorajda umre zaradi napada deklice Sorry (podobno kot v primeru z Mrcinami), a se
z bogom Shadowthronom pogodi, da opusti namere za manipulacijo. Ker je pripadnik
cesarske vojske, je vsak vojaški nasprotnik tudi njegov nasprotnik, zatorej tudi zmaji, ki jih na
koncu uspešno prepodijo.
5.2.4. Prestane preizkušnje, izvede nalogo, se vrne domov, pridobi bogastvo
a) Pomembna preizkušnja, ki jo Karsa doživi, je suženjstvo, med katerim skorajda umre in
spozna, da ljudje niso tako šibki, kot so videti. Obglavi demona teme (imenujejo se Deragoth)
in njuni na konja privezani glavi vlači za seboj, dokončno ubije Rhulada in pripomore k temu,
da kovač Withal uniči njegov meč. V končni bitki pri mestu Kolanse pomaga preprečiti vdor
zmajev, saj ubije boga vojne (Fener). Lahko trdim, da opravi svojo prvotno nalogo in pridobi
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vsaj malenkost slave. Za bogastvo šteje to, da ima meč izredne moči in postane božanstvo, le
vrnitve domov ni mogoče povezati z nobenim dogodkom.
b) Paran se kljub začetnim nerodnostim izkaže kot uspešen in premeten stotnik oddelka
Bridgeburners, postane Gospodar preroškega seta kart, preživi nevarne napade, pripomore k
uspehu pri mestu Kolanse in po dolgih letih ponovno sreča svojo sestro Tavore, ki lahko
simbolizira vrnitev v domači kraj.
5.2.5 Čas in kraj dogajanja
Svet Malazana ima dodeljen velik časovni razpon, kjer se zgodovina omenja tudi do več sto
tisoč let v preteklosti, in čas dogajanja v času obravnavane sage ima več različnih datiranj.
Primer iz prvega poglavja knjige, kjer so leta zapisana kot:
1161st Year of Burn's Sleep
103rd Year of the Malazan Empire
7th Year of Empress Laseen's rule (Erikson, Gardens 12)

Z vidika kraja dogajanja je svet tudi zelo detajlen s poimenovanimi kontinenti, mesti in morji,
ni pa točnih številk o velikosti sveta ali točni številki kontinentov. V osnovni sagi jih
spoznamo šest, v Esslemontovih knjigah pa je namig, da je kontinentov lahko tudi dvanajst.
Pomemben je obstoj številnih svetov, ki obstajajo v drugih dimenzijah, kamor je mogoče
vstopiti skozi prehode, ki služijo kot vir magije. Ni mogoče govoriti o tem, da tu prvotni svet
predstavlja t. i. stvarni svet in da potemtakem svetovi v drugih dimenzijah predstavljajo
fiktivni (sekundarni) svet. V obeh primerih so namreč magija, nadnaravna bitja in božanstva
nekaj povsem sprejemljivega za prebivalce teh svetov – realni in stvarni elementi. V vsakem
primeru to predstavlja dogovorno resničnost tega namišljenega sveta. Le v enem primeru je
mogoče teoretizirati, da nekaj posameznikov vstopi v dimenzijo, ki je podobna naši
(zemeljski) stvarnosti, pa še to je le minoren namig, ki spet pristane v masi osebne
interpretacije.
5.2.6. Motiv slavja, jezika, otroka izjemnih moči, bitja, nastalega z višjo stopnjo odmika od
tradicije, čudežnega predmeta, čarovnika in čaranja
O motivu slavja je mogoče govoriti le deloma. Rhulad ukaže organizirati nekakšne
gladiatorske igre, kjer izziva najmočnejše bojevnike, ali so ga zmožni ubiti, da lahko nato
pred svojimi pripadniki ponovno oživi. Tak primer izkazuje tako motiviko slavja kot tudi
motiv igre. Malce ironičen primer motiva igre so boji med škorpijoni, ki jih organizirajo
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vojščaki. Motiviko slavja bi lahko povezali tudi z rojstvom Silverfox, ob nastanku volčjega
sveta v sanjah Mhybe, ko preživeli iz obleganega mesta Y'Ghatan ulovijo glavnino vojske, ali
ob zmagah, vendar so ta slavja preobražena v ščepec grenkobe ali ciničnosti. Ni klasičnega
značaja slavja.
Tuji jeziki so večinoma samo nakazani, a je jasno, da jih je mnogo. V knjigah so v dejanski
uporabi pri poimenovanju magije in prehodov ter ob določenih osebah. Za primer: Silverfox
stotnika Parana poimenuje Jen'isand Rul, kar naj bi pomenilo Popotnik v meču (Wanderer
Within the Sword).
Erikson ima nekakšno afiniteto do deklic in dečkov, ki predstavljajo srh in grozo, in s tem
motiva otrok izjemnih moči. Sorry, ki jo kasneje poznamo kot Apsalar, je hladnokrvna
ubijalka, ki veščine prejme preko posedovanja s strani Cotilliona.
Sinn je deklica, ki svoje magične moči prebudi po tragičnem dogodku, ko jo posilijo, ona pa
se nato skuša očistiti z ognjem. Kasneje med obleganjem mesta Y'Ghatan kljubuje boginji
ognja in sovojaki se je bojijo. Sodeluje tudi v boju za srce Pohabljenca z namenom, da bi z
močjo srca lahko požgala celoten svet, česar pa ne doseže, saj med namero umre.
Mrtva deklica Kettle je ena izmed tistih, ki prebivajo v mrtvem telesu in imajo posebne
nadnaravne moči. Straži stolp smrti (Azath)mora pred nevarnostjo pogube hraniti s trupli in
omenjen je namig, da je za »izginotje« nekaj tisoč ljudi v mestu Letheras kriva prav Kettle.
Bleak je tudi primer fanta s tragičnim otroštvom. Njegov brat in mati imata incestuozno
razmerje in brat stori samomor, deček pa z namenom, da se reši vsega slabega, očisti vse okoli
sebe– prižge plamene mnogih barv ter pobije družino in prijatelje. Ti plameni namreč
predstavljajo vrste magije. Bleak tako predstavlja magijskega genija, ki uspešno ubrani
pripadnike vojske in nato umre.
Med bitja, nastala z višjo stopnjo odmika od tradicije, je mogoče vključiti številne rase,
bogove in demone. Na primer Anomander Rake (rase Tiste Andii) je star prek tristo tisoč let,
se lahko preobrazi v zmaja (soletaken) in je božanstvo. Erikson po drobcih ponuja zgodovino
ras, saj se v večji meri trudi, da likom razvija karakterizacijo in ne toliko faktičnosti njihove
zgodovine.
Čudežni predmeti so v večji meri posebna orožja, ki imajo nadnaravne sposobnosti. Meč
Dragnipur v sebi pravzaprav gosti svoj svet – zapor, v katerem so priprti tisti, ki so bili s tem
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mečem tudi ubiti. Meč Naključje (Chance), ki ga ima v lasti stotnik Paran, je povezan z
božanstvom dvojčkov Oponn, ki po želji vlečeta nit odločitve; ena smer pomeni srečo, drugo
pa nesrečo. Karsov kamniti meč je nov primer, saj vanj vsadi duši svojih sobojevnikov, ki ga
nato ves čas spremljata in z njim komunicirata. Še en tak primer je črni kamen, ki sem ga
omenil pri deklici Sorry(kako jo stara čarovnica reši pred ubijalskimi prizori);pojavi tudi v
lasti zgodovinarja Duikerja in mu reši življenje (predstavlja nekakšen »shranjevalnik« duš).
Z magijo povezanih oseb in bitij je bilo že veliko predstavljenih. Le omemba, da je magija
eden izmed temeljnih elementov sveta Malazan.

5.3. Posebnosti
Nekaj elementov sage odpira določena vprašanja. Erikson se v nekaj primerih spusti čez prag
fantazijske literature in stopi v drobce znanstveno-fantastičnega. Čarovnica Samar Dev ni le
oseba, ki pozna magijo, temveč se sama predstavi kot izumiteljica. Voz, ki se ji je polomil
sredi puščave, je bil njen izum – voz brez vprežne živali, le z mehanizmom, ki je potiskal voz
naprej. V njeni prisotnosti je nekaj več razmišljanja o tehnološkem napredku, o vprašanju
etičnosti tehnologije. Resda je tu konkretno govora o malce zastareli tehnologiji, a verjetno
Eriksonov pravi namen ni bil ravno ta, ampak je ciljal na resničnost(i).
Dodaten primer, ki podaja možnosti teoretiziranja v to smer, je kratkorepa rasa K'Chain
Nah'ruk. V nasprotju s K'Chain Che'Malle je ta mehansko preobražena kratkorepa rasa
(rezultat nekakšnega zastarelega bioinženirstva), pri čemer ni ponujene prav točne razlage,
kako je prišlo do tega. Glavno je le to, da imajo ta bitja v sebi mehanske črve, ki jim služijo
kot življenjska energija. Ni preveč presenetljivo, da je vpletel drobce znanstvene fantastike,
saj je Erikson velik navdušenec nad serijo Star Trek.
Kot zadnje naj omenim še to, kar sem načel v uvodni predstavitvi: razmerje likov je med
spoloma enakovredno porazdeljeno – mnogo bolj kot pri fantazijskih delih starejšega porekla.
Cilj obeh avtorjev je bil pri postavitvi sveta (t. i. worldbuilding) ta, da je enakopravnost
razširjena tako spolno kot tudi rasno, in zaslediti je mogoče tudi omembe, da ljudje knjigo
označujejo za feministično literaturo.37 Napram mnogim drugim fantazijskim delom tu bela
polt ni prikazana z vidika dominance, ampak je le ena izmed preostalih.

37

https://thecriticaldragon.com/2016/03/22/worldbuilding-and-the-malazan-book-of-the-feminist/Splet:
1. 8. 2017
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6. Zaključek
S predstavitvijo analize arhetipa ponovnega rojstva je magistrsko delo dokazalo prisotnost
tega elementa v fantazijski sagi Malazan Book of the Fallen. Nikjer ni izrecno navedeno, da bi
se soavtorja fiktivnega sveta (Steven Erikson in Ian C. Esslemont) namerno odločila vanj
vključiti prvine ponovnega rojstva in v takšni obliki. Navsezadnje je to dokazovanje samo
interpretacija avtorja tega besedila, ki je povezave iskal na podlagi teorije Carla G. Junga. Več
možnosti kot to, da bi avtorja sledila takšni teoretski predpostavki, ima predvidevanje, da je
kaj takega posledica razvoja fantazijske pripovedi, ki ima začetne izvore v mitih in prvotnih
kulturah. V povezavi s poklicem obeh soavtorjev smisel dobi toliko večjo verjetnost.
Od mitske pripovedi vse do sedanje stopnje je razvoj pripovedi pobiral drobce, ki se kažejo v
sedanji(h) obliki(-ah) fantazijskega žanra. Še prav posebej se pri obravnavanem delu odraža
arhetip ponovnega rojstva. V mitu se je iz kaosa razvil urejen svet, iz nerazumljivega časa je
nastalo mitično razumevanje časa (cikličnost), iz herojskih junakov, ki so bili zgled
»htoničnosti« in neustrašni smrti, so se rojevali božanski kulti. Heroji so umirali in se
ponovno vračali, iz njih so nastajali tudi poljedelski kulti itd. Smrti, »vračanja« in boji bogov
so opisovali naravne pojave, slavili plodnost narave, osmišljali stvarnost prvotnih ljudi in
kultur. Ti elementi se v preobraženih vzorcih kažejo v obravnavanem delu.
Malazan Book of the Fallen ne predstavlja nove stopnje v razvoju fantazijske literature,
vendar pa besedila v določenih merah stopajo po žanrskih mejah, tudi z vidika skupnega sveta
s soavtorjem. Tehnološka vprašanja in z njimi povezana etična vprašanja kažejo drobce
znanstveno-fantastičnega žanra. V splošnem je očitna dediščina »očeta« fantazije, ki je za
Srednji svet vzpostavil svojo zgodovino, jezike, prebivalce, življenje in prav tako razvil
mitološke izvore. Kot mnogi pred njim vsebuje tudi Malazan svoj »celosten« svet z vsemi
klasičnimi strukturnimi elementi fantazijskega žanra (v takšni in drugačni obliki). Tema, kot
je vojaška zgodovina, nosi v svojih temeljih izrazito protivojno sporočilo, mukotrpna
puščavska potovanja predstavljajo zrcalo ekoloških posledic, ki ga je »spesnil« že Frank
Herbert (v znanstveno-fantastični knjižni seriji Dune) ter teme nasilja in razglabljanja o
filozofskih temah se s strani avtorja čutijo kot (včasih neuspel/pretiran) »šepet«, s katerim
skuša doseči starejšo publiko.
Postavlja se vprašanje, če je sploh smiselno govoriti o tem, če je ali če naj bo fantazijska
knjiga označena kot »knjiga za odrasle«, vendar je ravno tako nesmiselno označevati glavna
dela Tolkiena, Robin Hobb, Patricka Rothfussa in drugih za odraslo fantazijo (adult fantasy),
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če ta sodijo v kategorijo mladinske fantazije in so primerna za »mlado in staro«. Tega za
Malazan Book of the Fallen ne morem trditi, saj se Erikson za marsikoga spušča čez mejo
okusnega (z nasiljem in občasno neposrečenim gostilniškim humorjem), v prekomerno
obširnost sveta in število likov ter število pripovednih linij, ki se odvijajo prek cele sage.
Ampak vse to z opombo, da velik del tega balasta »izpelje« dovolj spretno, da opiše svet
čimbolj resnično – kot je lahko resničen fantazijski svet. Ne želim podati misli, da zagovarjam
pretiranost v teh smereh, le uvid, da je v zadnjih dveh desetletjih izšlo mnogo naslovov, ki so
(morebiti končno) dosegli svoj namen. Torej to, o čemer je Tolkien govoril že v svojem eseju
O pravljicah (On Fairy-Stories); da so to »pravljice« za odrasle ljudi. Tudi pojem »odrasli
ljudje« bi sodil v mnogo obširnejšo raziskavo, kjer se mnenja verjetno ne bi nikdar znašla na
skupni liniji strinjanja. Takšen primer je televizijska adaptacija Igre prestolov, ki se jo zaradi
principa, da se »puhoglavi seks, plehko ubijanje/oživljanje in nespametne pripovedne luknje«
trži kot kvalitetno vsebino za odrasle.
Erikson v svetu toliko različnih ras in kultur ni iskal prikaza različnosti (ali raznoličnosti,
kakršen izraz uporabi Lévi-Strauss), ampak podobnosti, pri čemer so razlike navidez
ogromne, a istočasno med seboj sila nerazlične.
Številne šege niso nastale iz kake notranje nuje ali zaradi ugodnega naključja, pač pa iz volje, da ne bi
zaostajali za sosednjo skupino, ki si je postavila natančna pravila na področju, za katero nismo sami niti
pomislili, da bi mu jih bilo treba predpisati. Raznoličnost človeških kultur nas zato ne sme napeljevati k
opazovanju, ki razkosava in je razkosano. Raznoličnost ni toliko v funkciji izoliranja skupin kolikor razmerij,
ki jih povezujejo.« (Lévi-Strauss 14)
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7. Povzetek
Prisotnosti arhetipa ponovnega rojstva (angl. rebirth) je v Malazan Book of the Fallen
mogoče slediti skozi celoten obseg sage. Vsako ponovno rojstvo prinese določene
spremembe; pri določenih oblikah ponovnega rojstva so večje, pri drugih manjše. Liki svoja
življenja podaljšujejo s preseljevanjem duše (metempsihoza), s ponovnim rojstvom v drugem
človeškem telesu (reinkarnacija), da se iz smrti obudijo nazaj v živo bitje (angl. resurrection),
da se preobrazba oziroma ponovno rojstvo odvije v času posameznikovega življenja ali pa
posameznik doživi ponovno rojstvo kot soudeleženec v procesu preobrazbe – ta se namreč
odvije zunaj njega in posameznik je procesu le priča ali soudeležen. Skozi obširen fantazijski
svet s kompleksno zastavitvijo magije in paralelnih svetov se kažejo značilnosti klasične
strukture sodobne fantazijske literature. V teh značilnostih zasledimo vzorce, ki segajo preko
klasične fantazijske pripovedi, ljudske pravljice vse do »prvotnih« pripovedi ali mitov
prvotnih kultur. Avtor obravnavanih del Steven Erikson in soavtor fantazijskega sveta Ian C.
Esslemont v pripovedih sledita vzorcem klasične strukture sodobne fantazije in skozi fiktivno
resnico istočasno razdajata potek vzpona in padca primitivnih kultur, njihovega srečanja in
konflikta z »ljudmi« ter navzočnost bogov na slehernem koraku.
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.
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