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IZVLEČEK
Vladimir Bartol je avtor romana Alamut, ki je izšel leta 1938 in je nastajal dobrih deset let. Z
romanom se je ukvarjalo veliko slovenskih kritikov, ki so roman označili za jezikovno in
slogovno slabega, so pa v njem videli vsebinsko-filozofske elemente, ki so vredni obravnave
in ki romanu dajejo umetniškost. Roman lahko beremo kot zgodovinski, filozofski,
enciklopedični, psihološki roman ali kot roman-metaforo, nekateri pa ga označijo tudi za
trivialni roman. Znanost se je ukvarjala predvsem z zgodovinskostjo romana, z nacionalno
interpretacijo, z nihilizmom. V romanu so prepoznali vpliv Nietzscheja, Freuda,
predsokratikov, Einsteina, Platona, Dostojevskega, vpliv perzijske književnosti itd. Ukvarjali
so se tudi z likom Klementa Juga, z vprašanjem fantastike v romanu (predvsem je poudarjen
element raja), z vprašanjem makiavelizma in etičnosti le-tega, terorizma ...
Šolski pogled ponuja obravnavo romana predvsem z gledišča zgodovinskosti in filozofskosti,
pri čemer se šolstvo sklicuje na Nietzscheja in na etičnost makiavelizma. Omeni se tudi
terorizem in da je roman prispodoba dobe strašnih diktatorjev. Priročniki za književnost na
ustni maturi pri razlagi sledijo učbenikom, medtem ko priročniki za pisanje eseja na maturi
črpajo tudi iz znanstvenih teorij.
Ključne besede: Bartol, roman, Alamut, pogled znanosti na roman, šolska interpretacija
romana.

ABSTRACT
Alamut is the novel written by Vladimir Bartol. It was published in 1938 and it took the
author over ten years to finish it. The novel kept literary critics busy and many labeled it as
"linguistically and stylistically poor", but they did see some content and philosophy related
elements that were worthy of consideration and gave the novel the artistic value. The novel
can be seen as a historical, philosophical, encyclopedic, psychological novel or as a novelmetaphor, and some also label it as a trivial novel. Science was primarily concerned with the
historical contextualization of the novel, especially with national interpretation and nihilism.
The novel recognizes the influence of Nietzsche, Freud, Pre-Socratics, Einstein, Plato,
Dostoevsky, the influence of Persian literature, etc. Literary critics were also concerned about
the character of Klement Jug, the question of fiction in the novel (in particular the element of
paradise), the question of Machiavellianism and its ethics, terrorism ...
The educational aspect addresses the novel from the historical and philosophical point of
view, especially Nietzsche and the ethics of Machiavellianism. Terrorism is mentioned and
also the novel as being seen as an allegory of an age of terrible dictators. Teacher’s manuals
for oral matura literature exam interpret the book with the help of textbooks, while manuals
for matura essay exam also refer to the scientific theories.

Keywords: Bartol, novel, Alamut, scientific point of view on the novel, educational
interpretation of the novel.
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UVOD
Roman Alamut je nastal leta 1938 izpod peresa Vladimirja Bartola. Zaradi svoje vsebine in
idejnih razsežnosti je aktualen še danes. O njem je bilo že veliko napisanega, uvrščamo ga v
literarni kanon, o njem se učijo v srednjih šolah, dijaki ga berejo za maturitetno čtivo in o
njem razglabljajo v maturitetnih esejih. Roman je bil za maturitetno branje izbran trikrat: leta
2003, 2004 in 2017. Vendar znanost opozarja na več gledišč in interpretacij, o katerih v šoli
ne govorijo. Bartolov roman lahko z znanstvenega vidika obravnavamo kot zgodovinski
roman, filozofski roman, psihološki roman, politični roman, intertekstualni ali, bolje rečeno,
enciklopedični roman, roman-metaforo, roman o terorju (terorizmu) itd. V šolskem sistemu
mu ne pripisujejo vseh teh oznak, pač pa le nekatere – npr. zgodovinski roman, filozofski
roman, intertekstualni roman ipd.
V magistrskem delu bom najprej na kratko predstavila Vladimirja Bartola, zgodovinsko
ozadje romana (11. stoletje) in njegovo vsebino ter na kratko orisala zgodovinsko obdobje, v
katerem je roman nastal. Nato bom poskušala prikazati čim več interpretacij romana, kot jih
zapisuje znanost, med njimi tudi Bartol, le-te pa bom primerjala z razlagami, ki jih zasledimo
v šolstvu. Zanimalo me bo, katere vidike in interpretacije šolstvo sprejema kot ustrezne in
katere zanemarja oziroma spregleduje. To bom presojala na podlagi srednješolskih in
gimnazijskih učbenikov, priročnikov za esej na maturi in priročnikov za književnost na ustni
maturi. Zanimalo me bo, o čem morajo dijaki razmišljati ob pisanju maturitetnega eseja – ali
morajo razmišljati širše kot le o dejstvih, ki jih spoznajo iz učbenikov –, če gledamo na esej
kot segment, ki kaže dijakovo bralno pismenost.
Cilj moje magistrske naloge bo tako predstaviti čim več različnih interpretacij slovenskih
literarnih kritikov in literarnih zgodovinarjev in jih primerjati s tem, kar uči in prikazuje šolski
sistem, ter tako na enem mestu dobiti široko paleto najrazličnejših pogledov na še danes in
zagotovo tudi v prihodnje aktualen roman Vladimirja Bartola Alamut.
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VLADIMIR BARTOL
Vladimir Bartol se je rodil 24. 2. 1903 (Sv. Ivan pri Trstu) in umrl 12. 9. 1967 (Ljubljana).
Rodil se je v meščanski družini, njegova mati pa je bila prav tako pisateljica – Marica BartolNadlišek. Od leta 1919 je v Ljubljani obiskoval študij biologije in filozofije ter se po letu
1925 izpopolnjeval v Parizu. Zanimale so ga nove psihološke teorije Freuda, Junga in Adlerja,
kar se da opaziti tudi v njegovem delu. Bil je pisatelj, dramatik, publicist in korektor pri Jutru,
urejal je Slovenski tednik, nato pa je bil do druge svetovne vojne svobodni umetnik. Sodeloval
je tudi pri vrsti revij in časopisov, predvsem pri Modri ptici. Med vojno je bil član OF, po
osvoboditvi sekretar drame SNG v Ljubljani, med letoma 1946–1956 kulturni delavec v
Trstu, nato uslužbenec pri SAZU v Ljubljani (J. Kos, K. Dolinar 1982: 20–21).
Kot pisatelj je Bartol izhajal iz ekspresionizma in postopoma poskušal ustvariti slovensko
različico moderne psihoanalitične in filozofske proze, tako v zbirki miselno zaostrenih novel
Al Araf (1935) kot v zgodovinskem romanu Alamut (1938), kjer se osredotoča na problem
voditeljstva, idejnega fanatizma in manipulacije z ljudmi. Poskusil se je tudi v dramatiki,
(drama Lopez (1932)), napisal avtobiografijo Mladost pri Svetem Ivanu (1955/1956), kot
publicist je po zgledu Izidorja Cankarja izdal pogovore s slovenskimi znanstveniki z
naslovom Obisk pri slovenskih znanstvenikih (1961) (J. Kos, K. Dolinar 1982: 20–21).

ZGODOVINSKO OZADJE
Preden se poglobimo v sam roman in njegove interpretacije, je na mestu, da najprej orišemo
zgodovinsko ozadje, čas, v katerega je roman postavljen, torej 11. stoletje.
Začetnik islamske vere je v 7. stoletju Mohamed. Po njegovi smrti sta se oblikovali dve veji.
Ena od njih so suniti, ki so bili privrženci Abu Bakra, Mohamedovega tesnega sodelavca. Na
oblast je bil Abu Baker izvoljen leta 633 in je prvi kalif1 v zgodovini islama. Boril se je proti
verskim odpadnikom na področju Arabije in se odločil osvojiti Irak, kar se je tudi zgodilo,

1

Mohamedovi nasledniki so se imenovali kalifi. Kalif pomeni vladar oz. gre lahko tudi za naslov turškega sultana
kot verskega poglavarja muslimanov. (www.fran.si)
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nato se je odločil osvojiti še področja Sirije, Jordanije in delno tudi Palestine. Po kratki,
vendar burni vladavini je leta 635 umrl v Medini (Pašić 2005: 19).
Druga veja islama so šiiti, privrženci Mohamedovega zeta Alija, ki je bil poročen s prerokovo
hčerko Fatimo, s katero sta imela dva otroka – Hasana in Huseina. Hasan je bil zastrupljen v
Iraku, Husein pa ubit skupaj z družino v Karbali. Ravno ta dogodek je močno zaznamoval
razvoj islama. Šiiti se na dan, ko je bil ubit Husein (dan ašure), kaznujejo, ker mu niso
pomagali (Pašić 2005: 21).
Izmailci so ena od skrajnih šiitskih skupin, od katerih se je konec 11. stoletja odcepila sekta
asasinov. Izmailstvo je kot posebna struja šiitizma v Bartolovem romanu prikazano kot
sredstvo Hasanove manipulacije s podrejenimi, zato bralec ne dobi prave predstave o tej
mističnemu sufizmu2 podobni veji islama (Adam, Barbarič Naskov, Lenaršič, Otič, Savnik
2016: 12–13).
V sodobnem času sta tako Al Kaida kot samooklicana država ISIS skrajni veji sunitske verske
pripadnosti (Adam idr. 2016: 12).
Roman se odvija v 11. stoletju na območju današnjega Irana. Utrdba Alamut je resnično
obstajala. Zgrajena je bila na strmi pečini okoli leta 840, in sicer v gorskem svetu na zahodnih
pobočjih masiva Elbrus, med ravnino Kazvin na jugu in provinco Mazanderan ob Kaspijskem
jezeru na severu, približno 250 km od Teherana. Alamutski grad se nahaja na nadmorski
višini 2163 m, kakih 200 metrov nad vasjo Gazor Khan. Od ruševin ni ostalo prav veliko,
sploh po potresu leta 2004. Hasan Ibn Saba je resnična oseba in se je na Alamutu utrdil dve
leti pred začetkom dogajanja v romanu, vendar je zgodba o njegovi prilastitvi v romanu
izmišljena – njegovi privrženci so ga enostavno odkupili od lastnika Mehdija (Adam idr.
2016: 14–15).
Hasan Ibn Saba se je rodil leta 1030 v šiitski perzijski družini. Že v mladosti se je navdušil
nad radikalnim izmailstvom, motiviralo ga je sovraštvo do vladajočih Seldžukov3, zato je
spreobračal ljudi in postal izmailski misijonar. Spoprijateljil se je z matematikom,
astronomom, pesnikom in filozofom Omarjem Hajamom in najbrž zaradi njegovega
priporočila postal vodja imperialne tajne policije, za kar ga je postavil veliki vezir Nizama al
2

Člani asketskih skupnosti v islamu, ki so želeli preprečiti propadanje verskih vrednot, zato so pridigali pravi
pomen verzov iz Korana, oblečeni pa so bili v oblačila iz volne (suf), zato so jih ljudje začeli imenovati sufisti
(Sufizem. Wikipedija. 21. 2. 2018).
3
Tudi Turki Seldžuki so bili sunitska muslimanska dinastija (Seldžuki. Wikipedija. 8. 9. 2018).
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Mulka. Ker pa je želel dokazati, da je sposobnejši od velikega vezirja, sta se sprla in dosmrtno
je bil izgnan iz države. Nekaj let je bežal, dokler se ni leta 1090 nastanil na Alamutu. Po samo
dveh letih je postavil temelje ustanovi asasinov (t. i. živih bodal), ki so kmalu začeli ogrožati
islamski svet. Postopoma so se Hasanovi privrženci razširili po več trdnjavah, s tem da je
središče postala trdnjava Masjaf v Siriji. Ibn Saba je umrl v starosti 94 let in predal ustanovo
asasinov nasledniku (Adam idr. 2016: 16–17).

ROMAN ALAMUT
Roman je nastal leta 1938. Prvič je izšel pri založbi Modra ptica. Pri založbi Sanje je roman
izšel leta 2001, s tem da so na koncu priložene še opombe k izdaji »Po dvajsetih letih«,
katerih avtor je Vladimir Bartol sam, napisal pa jih je v Ljubljani, 9. 9. 1958. Na tem mestu
(Bartol 2001: 494–495) izvemo, da ga je na alamutsko snov opomnil literarni kritik in Josip
Vidmar leta 1927 v Parizu. Deset let je bilo potrebnih, da je snov pri Bartolu dozorela. Preučil
je tudi vse dostopne zgodovinske vire.
Bartol je svoj roman razglasil za Zmaja, se pravi za »krilato kačo« (Grdina 2004: 165). Gre za
domišljijsko žival, ki simbolizira najglobljo modrost in neobvladljivo moč. Kot meni Igor
Grdina, je to »edina ustrezna prispodoba za lastni opus perfectum. Zavedal se je, da bo v
njegovem /…/ romanu vedno nekaj nedoumljivo grozljivega (celo strupenega) – pa tudi
nerazložljivo silovitega« (166).

VSEBINA ROMANA
Spomladi leta 1092, ko Perzijo oblegajo Turki, se trdnjavi Alamut bliža karavana z deklico
Halimo in mladeničem Ibn Tahirjem. Halima bo še ena izmed hurij v raju, ki se šolajo za
nudenje raznih užitkov, predvsem spolnih, s katerimi bodo očarale mlade fedaije, ko bodo
prišli v raj, učijo pa se še Korana, pesnjenja, plesa. Poseben položaj ima Mirjam, ki je
13

Hasanova ljubica. Hasan Ibn Saba oz. Seiduna se je oklical za preroka in je vodja trdnjave
Alamut, sicer pa gre za skrivnostno osebo, ki jo prebivalci trdnjave le redko vidijo.
Vsi, ki živijo na Alamutu, so lutke v rokah Seidune, ki si je zamislil eksperiment, s katerim
manipulira z ljudmi. Ravna se po načelu »Nič ni resnično, vse je dovoljeno« in želi dokazati,
da so ljudje (mdr. fedaiji oz. živa bodala) pripravljeni narediti vse, da bi po smrti prišli v raj in
bi bili deležni užitkov. Svoje fedaije, ki jih s strogim poukom šola za t. i. samomorilce oz.
teroriste, omamljene s hašišem pošlje v vrtove (umetno ustvarjen raj), kjer hurije poskrbijo za
njihove užitke. Ker se želijo vanj vrniti, so pripravljeni za to tudi umreti.
Med njimi je tudi Ibn Tahir, eden najbolj sposobnih fedaijev, vendar ravno on dvomi o
verodostojnosti raja, o ključu, ki odpira vrata v raj, na koncu pa spozna resnico, da je vse
skupaj le prevara. Čeprav od razočaranja želi sprva ubiti Hasana, pride do preobrata, ko mu
Hasan razloži svojo življenjsko filozofijo. Ibn Tahir odide v svet, da bi se učil in spoznal
resnico življenja. Postavljen je na zid Al Araf, ki loči pekel od raja, dobro od zla, in le upamo
lahko, da se bo Ibn Tahir odločil za dobro. Hasan se po zmagi nad sultanovo vojsko umakne v
osamo in začne se boj za nasledstvo.

O ČASU, KO JE ROMAN NASTAJAL
Roman je imel v rokopisu posvetilo Benittu Mussoliniju. V drugi verziji že zasledimo
nekoliko manj določno formulacijo, da je roman posvečen »nekemu diktatorju«, knjižna
izdaja pa nima posvetila4. Četudi je knjižna verzija brez posvetila, moramo roman brati kot
alegorijo upora proti diktaturi. Čas in prostor, v katerem je ustvarjal Bartol, je bil namreč
zaznamovan z italijanskim fašizmom.
Po razpadu Avstro-Ogrske se je kar tretjina Slovencev znašla pod Italijo, kjer so zaradi svoje
etične identitete postali drugorazredni državljani, zato so živeli pod brutalnim pritiskom
fašističnega režima. Slovenske šole so bile zaprte, slovenske maše so lahko potekale le na
4

Janko Kos (v Bratož 1991) pravi, da je namen posvetila po toliko letih težko ugotoviti, da pa se zdi dvoumen.
Ker so posvetilo umaknili iz knjige, je bilo Bartolu ob izidu Alamuta težko očitati, da simpatizira z diktatorji,
čeprav ne moremo popolnoma spregledati namiga, da naj bi bil Bartol pristaš fašizma.
Lahko pa posvetilo razumemo tudi ironično, saj Tomo Virk (2014: 197) meni, da je ironija eno najmočnejših
Bartolovih sredstev.
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skrivnih mestih, veliko Slovencev je emigriralo v prekomorske dežele in v Jugoslavijo, mnogi
pa so ostali in se na svoj način borili za preživetje in osebno dostojanstvo. V Trstu je leta
1918 živelo ogromno Slovencev, vendar javna raba slovenščine ni bila dovoljena. Slovenske
učitelje so celo izgnali ali jih preselili, leta 1920 so požgali Slovenski narodni dom, ki je bila
takrat glavna slovenska kulturna ustanova v Trstu. Veliko je bilo tudi sodnih procesov proti
Slovencem, ki so se upirali italijanskemu sistemu, in ti so se končali z dosmrtno ječo ali
ustrelitvijo. Ker je bil tudi Vladimir Bartol slovenski Tržačan, ki so ga pregnali iz rodne hiše,
je simpatiziral s skupino slovenskih patriotov, imenovano TIGR (Trst, Istra, Gorica, Reka –
ozemlja, ki so bila pod fašistično oblastjo). Ta organizacija je bila v fašistični Italiji
nezakonita in se je za dosego svojih ciljev posluževala tudi nemoralnih prijemov (Debeljak
2005: 22).
Tigrovci so delovali v trojkah in se ukvarjali večinoma s propagando, pomagali so pri
ilegalnem prehajanju meje, med leti 1927 in 1930 ter prva leta druge svetovne vojne pa so
sodelovali tudi v vojaških akcijah. Pogoj za članstvo je bila odslužena vojaščina. Borili so se
za osvoboditev primorskih Slovencev izpod fašistične Italije in za združitev z Jugoslavijo, ki
jih je celo finančno podpirala. Registriranih je okoli sto terorističnih akcij, med njimi
osemnajst požigov otroških vrtcev in telovadnic, ki so bile središče poitalijevanja,
enaintrideset oboroženih napadov in poskusov uboja slovenskih ovaduhov in nasilnežev ter
osem terorističnih napadov na objekte. Ker je terorizem TIGR-a posvečala plemenita
narodnoosvobodilna ideja, so bili tigrovci leta 1997 odlikovani s častnim znakom svobode
Republike Slovenije (Hladnik v Književni list 2002).
Roman Alamut je bil objavljen v obdobju zmagoslavnega fašističnega režima, vendar je bilo
njegovo sporočilo namenjeno Slovencem – naj se samozavestno uprejo okupatorju. Tako je
želel Bartol preoblikovati slovenski narodni značaj (Debeljak 2005: 22). Bartol »je upal, da
bo radikalni individualizem nietzschejanske volje do moči lahko preoblikoval v kolektivno
terapijo« (Debeljak 2005: 22).
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RECEPCIJA BARTOLOVEGA ALAMUTA
Bartolov roman je šel po Paternujevem5 mnenju (v Bratož 1991: 87–89) skozi tri različne
faze. Prva je odklonilna, potem je sledila faza renesanse oziroma vstajenja, zadnja, tretja faza
pa poskuša priti do mirne presoje stvari. Lahko bi rekli, da je na naše dojemanje Bartolovega
romana vplival zunanji dogodek, in sicer njegov prodor na svetovni trg najprej s francoskim
prevodom, ki je izšel v Parizu leta 1988, in potem s španskim prevodom leto dni kasneje.
Francoski prevod je pritegnil z iransko témo, témo islamskega fundamentalizma,
manipuliranja z ljudmi in vzgojo teroristov. Eno je bila torej aktualna tematika, poleg te pa je
roman k branju vabil tudi zaradi literarnega hedonizma, ki ga je ponujal kot lahko berljivo
delo z velikim smislom za dinamično fabuliranje. Francoska recepcija je ob stran postavila
filozofijo romana, medtem ko je španska poudarila ravno to.
Razlogi, da je bil Bartolov roman obravnavan na tako različne načine, so danes bolj ali manj
znani. Gre za prozno delo, ki je žanrsko raznovrstna tvorba, zato se jo lahko bere na različne
načine – kot zgodovinski, filozofski, politični in trivialni roman, pa tudi kot roman-metaforo.
Poleg tega so v njem stvari, npr. samo dogajališče, postavljeno na Vzhod, ki so tipično
neslovenske,6 zato ga kdo morebiti težko šteje za slovenski roman (Paternu v Bratož 1991:
87–88).
Roman je šel torej skozi tri recepcijske faze. V prvi fazi so bralci roman sprejemali kot nekaj
tujega, in sicer predvsem zaradi njegove filozofsko-moralne strani. Motilo jih je več stvari,
najbolj pa filozofija skepticizma, subjektivizma in nihilizma, ki naj bi bila vzeta iz
Nietzscheja ter nerealistična poetika, čeprav so v njej videli možnost za uspeh romana na
tujem trgu. Glavni odpor je povzročila moralna plat teksta. To je bil čas pred drugo svetovno
vojno, ko sta bili v zraku zavest o ogroženosti malega naroda in potreba po zbiranju moči za
odpor, po moralni trdnosti in socialni koheziji narodne skupnosti. Bartolov roman tega ni
imel, zato je ostal nekje zunaj, ljudje se ga niso mogli mišljenjsko okleniti. V ozadju vsega
tega se skriva tudi model nacionalnega moralizma (že v Prešernovih Poezijah se povezuje s
strahom), ki je oblikoval vse vidnejše pojave subjektivizma, relativizma, pesimizma v
slovenski književnosti.
5

Boris Paternu.
Četudi so roman razumeli kot tipično neslovenski, bi temu lahko oporekali. Že Bartol je poudarjal, da se je v
njegov tekst nezavedno pritihotapilo tudi sodobno dogajanje, kar seveda kaže na Hasana Ibn Sabo kot na enega
izmed velikih diktatorjev (Stalina, Hitlerja oziroma Mussolinija) ter na fedaije kot pripadnike teroristične
organizacije TIGR. Roman torej v sebi nosi tudi narodnoosvobodilne ideje (Juvan v Bratož 1991: 96).
6

16

V drugi fazi so bralci dobili posluh za vse, kar je bilo prej odrinjeno na stran ali prezrto. Ena
izmed pobud je bila torej kulturnopolitična, usmerjena protiideološko, s posluhom za prej
prezrto. Drugi razlog za renesanso oziroma vstajenje Alamuta pa je bil povezan z mlajšimi
bralci, ki jih je pritegnila njegova enciklopedičnost. Zanimali so se za ironijo, literarno
učenost, tehniko pripovedi in delanje literature iz literature (vendar na tem mestu še ne
govorimo o postmodernističnem romanu).
Tretja faza kot že rečeno, izstopa iz apologetike in skuša priti do čim boljše presoje stvari.
Besedilo skuša preučiti z različnih vidikov, ki jih roman ponuja ogromno (Paternu v Bratož
1991: 88–89).
Igor Grdina (2004: 165) meni, da je Bartolov roman brez dvoma recepcijsko najuspešnejši
tekst slovenske literature, hkrati pa je to tudi zgodba o »videzu in dejanskosti prijateljstva,
ljubezni, zaupanja, vere, dobrega in zla. Soočeni smo z upodobitvijo oziroma literarno
interpretacijo celovitega sveta, ki bralcu zastavlja niz vprašanj« (165). Grdina pravi, da
zgodba zaradi svoje narativno-fabulativne ter metaforično-simbolične ravni ves čas spodbuja
k razmisleku in ne dopušča ravnodušnosti.
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POGLED ZNANOSTI NA ALAMUT
Prvi del magistrske naloge je namenjen interpretacijam romana Alamut slovenskih literarnih
kritikov in zgodovinarjev, pri čemer sem želela zbrati čim več različnih razlag, ki so bile
napisane v slovenskem prostoru.

IZTOČNICE ZA NADALJNJO ANALIZO

Boris Paternu (v Paternu 1993: 75–77) pravi, da je Bartol izpostavil iransko tematiko, in sicer
naj bi šlo za spopad znotraj islamskega sveta (Hasan Ibn Saba, ki šola teroriste s pomočjo
hašiša na eni strani, in na drugi strani sunitski Bagdad). Članek je bil napisan leta 1993 in
izpostavlja vrsto analogij s takratnim dogajanjem na Srednjem vzhodu.
Ideja naj bi bila transhistorična – Paternu omenja verski fundamentalizem (Koran), ki je
osvetljen z njegove nihilistične strani. Gre za manipulacijo z verovanjem ljudi, saj so voditelji
določili brezmejno svobodo, ki dopušča vse. Koran je v romanu uporabljen, kot pravi Paternu,
satansko. Raj je sredstvo za upravljanje z ljudmi (Hasan Ibn Saba najbolj sposobne
posameznike spusti v raj in ti se zaradi ljubezni želijo vrniti vanj). S pomočjo hašiša (ki služi
utrjevanju islamske ideologije) postanejo obsedeni z rajem in v njih se zbudi želja po smrti, da
postanejo fanatiki in samomorilski teroristi (Paternu 1993: 75–79). Bartol pa opozarja tudi na
človeške vrednote v romanu. Četudi so sredstva, ki se jih poslužuje Hasan, strašna,
nečloveška in zavržena, v ljudeh, ki so mu podvrženi, namreč nikoli ne zamrejo vrednote, kot
so tovariški čut in prijateljstvo med fedaiji, prijateljstvo med dekleti v t. i. raju ter želja po
resnici in ljubezni (v Bartol 2001: 503).
Geslo romanesknih izmailcev je: »Nič ni resnično, vse je dovoljeno«. To misel je zapisal
Nietzsche in z njo vstopimo v zgodbo. Po drugi strani pa ta misel, kot pravi Paternu, meri tudi
bližje – na evropske totalitarizme in njihove ideološke manipulacije, pri čemer omenja
Hitlerja, Stalina in Mussolinija. Tudi Bartol sam pravi, da je roman živa prispodoba
diktatorjev med obema vojnama, poleg tega da je zgodovinski. Alamut pomeni, kot navaja
Bartol, orlovsko gnezdo, kar lahko kaže na Hitlerjev Adlerhorst (Paternu 1993: 75–79).
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Po drugi strani je roman tudi filozofski in psihološki. Hasan se odloči za antropološki
eksperiment, gre za preizkus človeške slepote do njenih skrajnih meja. Njegovo prevaro
odkrije Ibn Tahir in pride do preobrata: Hasan mu podari svobodo – pošlje ga v svet na
faustovsko pot učenja in spoznavanja. Edina možna duhovna, notranja akcija, ki jo omogoči
nihilizem, je volja do spoznavanja (ki nima konca).
Tu nastopi druga idejna struktura, ki ji Kundera, kot navaja Paternu, pravi »modrost
negotovosti«, ki naj bi bila bistvena častnost prave romaneskne umetnosti. V tem kontekstu
lahko vidimo tudi alamutskega vodjo (ki je človek aktivnega nihilizma), saj so meje njegove
svobode le še meje smrti, od koder prihaja tesnoba – velika in neobvladljiva. Ibn Tahir pa bo s
potjo učenja in spoznanja prišel na novo stopnjo spoznavanja, ki naj bi jo lahko razbrali iz
Bartolovih fragmentov nadaljevanja Alamuta: »Nad nikomer vladati, od nikogar biti vladan«.
Vendar tega izhoda Alamut ne pokaže, zato to ni tezni ali didaktični roman. Z nezaključeno
zgodbo o Tahirju odpira »modrost negotovosti«. To polje negotovosti, pa tudi nietzschejanski
in freudovski zorni kot, iz katerega razkriva politično grozo časa, je delovalo moteče, ker ni
dajalo nobene jasne moralne ali socialne orientacije, nobene perspektive izhoda, nobenega
upanja. Predvsem v tem je razlog, da je bila prvotna slovenska literarna kritika do romana
odklonilna (Paternu 1993: 79–81).
Tuje kritike so bile slovenskemu romanopiscu bolj naklonjene. Paternu omenja španski
prevod, kjer prevajalka pravi, da v romanu vedno odkrivaš nove in nove stvari, in francoski
prevod, kjer je rečeno, da gre za spretno in slikovito pripoved, napeto in osvajajočo
fabulistiko, roman, poln užitka. Poleg tega omenja tudi francosko kritiko, ki Bartola vidi kot
preroškega pisatelja, njegov roman pa kot zgodovinski in politični – na eni strani torej
politični aktualizem in na drugi literarni hedonizem. Opozarja še na Bartolov jezik z jasnimi
dialogi in lahkotnimi, neposrednimi ter slikovitimi opisi. To opaža tudi Stane Mikuž (Paternu
1993: 82–84).
Kot zadnjo ključno točko Paternu izpostavi metafikcijo oz. intertekstualno pozicijo romana.
Prvi vidik je histografski (najbolj izčrpno navedeni in upoštevani so zgodovinski viri, o čemer
je pisala že Nada Ulaga leta 1961 v svoji diplomski nalogi). Drugi je leposlovni: roman naj bi
se navezoval na delo Il milione,7 v katerem je govor tudi o orientalskem mogotcu – to zgodbo

7

To je znanstvenofantastična knjiga o (morebiti fiktivnem) popotovanju Marca Pola na Kitajsko. Gre za
zanimivo snov, kar nakazujejo tudi kasnejše literarne obdelave (npr. Umberto Eco: Foucaultovo nihalo in Amin
Maalouf: Samarkand) (I. Grdina v M. Hladnik in G. Kocijan 2003: 168).
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je Bartolu povedal Josip Vidmar. Navezuje se tudi na roman Roža sveta,8 katerega avtor je H.
Rider Haggard in naj bi ga Bartol bral v mladosti. Nazadnje pa se Bartol navezuje še na
Koran, Tisoč in eno noč, Omarja Hajama, Shakespeara, Goetheja, Poeja, Dostojevskega,
Nietzscheja,

Stendhala,

Machiavellija

in

Mencingerja.

Kot

zadnji,

tretji

vidik

intertekstualnosti Paternu navaja filozofijo: Bartol naj bi se zgledoval pri Nietzschejevi
filozofiji amoralizma in nadčloveka ter Freudovi filozofiji uživanja in ugodja, kar naj bi bili
temeljni določnici človekove narave. Freudova filozofija govori o izmikanju trpljenju in
bolečini ter iskanju užitkov in osebnega ugodja. Tako Nietzsche kot Freud naj bi se
zgledovala pri Spinozi, Kantu, Descartesu in Schopenhauerju, ti pa pri Platonu in
predsokratikih (Paternu 1993: 85–89).

ALAMUT KOT »BESTSELLER«

Roman Alamut so pogosto označili (mdr. Grdina, Virk, Paternu) za trivialen roman in kot
takega ga Miran Košuta (1990/1991: 58) označi za bestseller. Primerna se mu zdi definicija
bestsellerja, ki jo poda Robert Escarpit, in sicer da je to knjiga, »ki izraža to, kar neka
skupnost pričakuje, delo, ki družbo odkriva sami sebi« (58). Bestseller naj bi temeljil »na
redundanci,9 na kulturnih, pojavnih in jezikovnih sozvočjih avtorja z beročim občinstvom«
(58). Potemtakem je uspeh Bartolovega romana odvisen od tematske, idejne in jezikovne
redundantnosti, ki bralcem omogoča čim širšo identifikacijo.
Košuta (1990/1991: 58–59) tematsko redundanco vidi v iranski snovnosti, ki se udejanja v
bližnjevzhodni kroniki – sem šteje islamski fundamentalizem, diktaturo, verski in politični
fanatizem (šiitski džihad, Saddam Hussein …). Poleg stvarne redundance bo bralec po
mnenju Košute odkril tudi fikcijsko redundanco, saj je delo izrazito intertekstualno – tako
lahko vidimo povezave v Goethejevem Faustu, Nietzschejevem Zaratustri, Cankarjevem
Kralju na Betajnovi, Poejevih grozljivkah, Machiavellijevem Vladarju, pri Dostojevskem v
8

Roman je v slovenščini izšel leta 1913. V njem najdemo motiv starca z gore kot pri Marcu Polu, motiv rajskih
vrtov in epizodo, v kateri vojščaka na ukaz vržeta starca v prepad. Poleg tega za oba pisatelja (Bartola in
Haggarda) velja podoben način pisanja – tehnika zgodovinsko-pustolovskega romana (Janko Kos v Književni list
2003).
9
Redundanca je po SSKJ lastnost znaka oziroma sistema znakov, da prenaša določeno sporočilo z več znaki ali
prvinami, kot je nujno potrebno. (www.fran.si)
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Velikem inkvizitorju (v delu Bratje Karamazovi). Košuta je mnenja, da ne smemo oporekati
niti idejni redundanci, ki temelji na zahodni filozofiji, in sicer na ničejanskem agnosticizmu,
evropskem nihilizmu, freudovskem determinizmu in descartovski skepsi. Hkrati pa ateizem
vladarja Ibn Sabe spominja na novoveški subjektivizem Sartra, Bergsona, Foucaulta in
Althusserja.
Jezik bestsellerja mora biti nevtralen, slogovno nezaznamovan, klišejski, slišan, bran,
predvidljiv, pomensko enoumen. Kot omenjajo pisci (mdr. Legiša, Kmecl, Kermauner,
Paternu), je Bartolov jezik neizrazen, konvencionalen, enostaven, klišejski, z ne preveč
bogatim besednim zakladom, intertekstualen, esejističen. Kot tak predstavlja Ahilovo peto
romana (Košuta 1990/1991: 59). Arnaldo Bressan, italijanski prevajalec romana, vidi šibkost
jezika kot hoteno, zavestno oz. namensko, saj naj bi bila jezikovna redundanca v resnici
avtorjev slog, sredstvo za dosego pripovednega ritma. Izraz forme naj bi popolnoma ustrezal
izrazu vsebine, kar po mnenju Bressana izhaja iz avtorjeve tržaškosti. Banalnosti Bartolove
pisave naj bi bile torej funkcionalne v globinski strukturi teksta (Košuta 1990/1991: 59–60).
Toda kljub vsem tem redundancam, ki tekst delajo bestseller, ne gre spregledati vsebinske,
filozofske in psihološke izpeljave, ki tekstu daje artistično vrednost (60). Marija Pirjevec sicer
pritrjuje vsemu temu bogastvu v Alamutu, vendar je mnenja, da ravno zaradi jezikovne
šibkosti in slogovne konvencionalnosti ni velika umetnina (1963: 597).
V Bartolovem romanu Alamut pa prav nobene teže ne vidi Mladen Dolar (2005: 39), temveč
ga označi za sicer »napeto napisan(o) štorij(o)«, ki »kaže na spretno obvladovanje trivialne
literature« (39). Stil romana je klavrn, jezikovno je roman okoren in poln stereotipov, liki so
ploski in premočrtno zasnovani … Na koncu zapiše, da je dober roman vedno sestavljen iz
dobrih stavkov, a da v Bartolovem romanu ne bomo našli niti enega.
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ALAMUT KOT ZGODOVINSKI ROMAN

Zgodovinski roman je daljša pripovedna proza z zgodovinsko snovjo. Izpričane zgodovinske
osebe, dogodki in atmosfera so lahko v ospredju ali pa so samo kulisa za fiktivno dogajanje.
Osnovna

prvina

zgodovinskega

romana

je

pretekli

čas.

Pri

iskanju

pretekle resnice zgodovinski roman odkriva preteklo kulturno in duhovno podobo
človeka. Jezik zgodovinskega romana je druga pomembna prvina te pripovedne vrste. Tretja
pomembna prvina zgodovinskega romana pa so slikovitost, eksotičnost in domišljijsko
bogastvo, ki je z okvirnimi vezmi vpeto v zgodovinske dokumente. Zgodovinski roman
določajo:


umeščenost dogajanja v preteklost, ki avtorju ni mogla biti izkušenjsko dostopna,



uporaba zgodovinopisnih podatkov,



uporaba popularnih pripovednih motivov in postopkov,



nacionalno predstavna in usmerjevalna vloga,



pripravljenost za podrobnejšo žanrsko klasifikacijo.

Razmerje

med

zgodovino

in

zgodovinskim

romanom

oziroma

razmerje

med faktom in fikcijo je eden največjih problemov zgodovinskega romana. Evropejci pri
zgodovinskem romanu poudarjamo elemente literarnosti, s pragmatičnega ameriškega vidika
pa ima zgodovinski roman status dokumentarne fikcije oziroma je celo posebna
oblika zgodovinopisja. Zgodovinopisje in zgodovinski roman sta se v preteklosti razvijala
vzporedno in v medsebojni odvisnosti. Razmerje med sedanjostjo in preteklostjo ustvarja
vedno nove tipologije zgodovinskega romana. Glede na razmerje med preteklostjo in
sedanjostjo ločimo:


klasični zgodovinski roman (tudi epski ali scottovski zgodovinski roman);



eskapistični zgodovinski roman (preteklost je boljša od sedanjosti);



projekcijski

zgodovinski

roman

(zgodovina

je metafora ali alegorija aktualnega

družbenega problema), npr. Alamut (kot zgodovinskega ga vidi tudi Bartol sam);


psihološki zgodovinski roman (obravnava splošnočloveški problem in kaže na
nespremenjenost človeške nravi skozi čas). (Zgodovinski roman. Wikipedija. 18. 3. 2018)
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Miran Hladnik (v Jesenšek 2002: 101) kot eno pomembnih določil zgodovinskega romana
navaja vpetost le-tega v vzpostavljanje in potrjevanje nacije. Zgodovinski dogodki so bili, kot
pravi Hladnik, vedno metafora sodobnega nacionalnega položaja in dilem.
Zakaj bi bil torej Alamut izjema? Eksotično tuje dogajališče in personal so torej prevajali v poznane
kategorije: utrdba Alamut, ki je v romanu v nasprotju z zgodovinskim poročilom, ni leglo
ekspanzijskih velikodržavnih teženj, ampak se je le prisiljena braniti pred preštevilnimi sovražniki, ki
jo oblegajo, je podoba Slovenije, ki jo ogrožajo sosedje. Hasan Ibn Saba pa je primer uspešnega
voditelja, ki 'naše' ubrani pred tujo grožnjo. Da bi mu ta nedvomno plemeniti, vendar tudi zahtevni,
skorajda že fantastični načrt uspel, je prisiljen poseči po skrajnih metodah in se v imenu koristi nacije
odreči zasebnim interesom. (Hladnik v Jesenšek 2002: 101)

Bartolov (Bartol 2001: 494–496) namen je bil prikazati veliko in po možnosti kar najbolj
točno realistično sliko nekega določenega zgodovinskega dogajanja in neke določene
zgodovinske osebnosti. Pri pisanju pa se ni zavedal, da se mu je, kot pravi sam (prav tam),
začel v roman vlivati živi tok, fluid takratnega zgodovinskega dogajanja v svetu. Na roman je
torej vplivala politična slika takratnega slovenskega ozemlja: s severa je na naše meje
pritiskal nacistični diktator Hitler s svojimi fanatičnimi esesovci, z zahoda je Sloveniji grozil
fašistični vodja Mussolini, pod katerim je bila takrat tretjina slovenskega ozemlja (in velik del
Hrvatov), na vzhodu pa je nasledstvo Leninove revolucije prevzel Stalin, ki je prav v tistih
letih presenetil svet s svojimi pošastnimi procesi. Ostala alamutska snov je zgodovinsko
verodostojna. Vendar avtor ni mogel

preprečiti, da se ne bi vanjo pritihotapil živi tok

takratnega zgodovinskega dogajanja. Sam (Bartol 2001: 496–503) pravi, da je roman pisal za
sodobno občinstvo, vendar je hkrati imel občutek, da piše tudi za občinstvo, ki bo živelo čez
petdeset let, in za občinstvo, ki je živelo pred petdesetimi leti. Vsakokrat, ko je nastajala nova
novela ali drama oz. nov lik, se je zasačil z občutkom, kakor da bi to pisal petdeset let pozneje
– to imenuje 'funkcija'. Zgodovinski čut je nekaj pasivnega, gre za gledanje, nekakšno
intuitivno pravilno tolmačenje zgodovine in zgodovinskih faktov. 'Funkcija' pa je aktivna
ustvarjalna psihična potenca, ki ji je zgodovinski čut duševna podlaga, iz katere ustvarja
literarne produkte. Gre torej za združitev preteklosti – dobe v letu 1092, ko se dogaja
alamutska snov – in sedanjosti – dobe, v kateri je nastajal Alamut – v eno. Ravno zato naj bi
bil roman po svojem nastanku v sorodstvu z miti. Oziroma če gremo še dlje: roman je
nekakšna vizija ali podoba, porojena iz pradavnega spomina. Je neka nova literarna zvrst, ki je
na prvi pogled roman, zgrajen po dramatskih principih, a je po nastanku podoben mitom.
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Alamut je torej po mnenju Bartola (Bartol 2001: 494–496) zvest prikaz izmailcev v letu 1092
z ustanoviteljem sekte asasinov, Hasanom Ibn Sabom, na čelu, obenem pa je živa prispodoba
dobe strašnih diktatorjev med obema vojnama.10 Torej to ni le zgodovinski, psihološki, idejni
in filozofski, temveč tudi politični roman.
Čeprav Bartol svoj roman šteje za verodostojen prikaz zgodovinskih dejstev, temu nasprotuje
Janko Kos (v Bratož 1991: 30), ki meni, da Alamut v strogo zgodovinskem pogledu ni
nikakor zanesljiv.
To je seveda razumljivo spričo tega, da je [Bartol] za rekonstrukcijo zgodovine v romanu uporabil
zgolj starejša orientalistična dela, izdana med leti 1810 in 1880. /…/ (I)zbiral je predvsem tista dejstva,
ki so potrjevala njegovo pisateljsko zamisel, čeprav so jih nekateri avtorji zapisali pogojno ali pa jih je
kakšen celó spodbijal. /…/ (N)ovejše zgodovinske raziskave /…/ pa so jih nasploh zanikale ali vsaj
razglasile za negotova. Obstoj Alamuta je seveda nesporen, saj obstajajo še zmeraj razvaline, vendar je
za čisto pripovedko razglašena zgodba o ˝raju˝, za zgodovinsko nepotrjeno se je izkazala zveza
Hasanovih fedaijev s hašišem, obstaja celo /…/ dvom o tem, ali je res že Hasan Ibn Saba zasnoval
posebno organizacijo ˝morilcev˝ ali pa so to storili šele njegovi nasledniki. Njegovo šolstvo ali
prijateljstvo z Nizamom al Mulkom in Omarjem Hajamom je bolj ali manj neverjetno; kar zadeva
Hasana Ibn Sabo, je potrjen njegov pomen za razvoj doktrine, toda ne v smeri nekakšnega ateističnega
nihilizma, ampak v mejah stroge teološke misli, asketske moralke in sholastične argumentacije, kot jo
je mogoče razbrati iz Hasanovih ohranjenih besedil. /…/ Predvsem pa se oznaka nezgodovinskosti
nanaša na Bartolovo obravnavo verskih, političnih, socialnih in moralnih gibanj znotraj islama ali na
njegovih robovih, v času med 8. in 12. stoletjem, tj. izmaelitstva v celoti in njegovih posameznih
variant; med te je sodilo tudi gibanje Hasanovih ˝asasinov˝, ki je postalo glavna snov [romana].
Predstava, ki jo o tem zgodovinskem svetu ponuja roman, je precej daleč od tistega, čemur se lahko v
zgodovinski vedi reče resnica. /…/ S tega stališča se Bartolovo trdno prepričanje, da je v Alamutu
ustregel najstrožjim merilom zgodovinske resnice in s tem ustvaril zgodovinski roman v pravem
pomenu besede, izkaže za bolj ali manj naivno samoprevaro. (Kos v Bratož 1991: 30–32)

Igor Grdina pa meni, da je žanr zgodovinskega romana pri Bartolovem Alamutu samo
»pripovedna ˝lupina˝, saj gre za filozofsko ˝podloženo˝ zgodbo, ki se poigrava z obrazci
trivialne literature (pustolovska povest) ter hkrati aludira na razmere v 20. stoletju
(totalitarizem, fanatizem, machiavellizem). Orientalno dogajalno okolje v skrivnostnem
arabsko-perzijskem srednjem veku pritegne bralčevo pozornost, recipienta pa tekst hkrati
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Bartol je roman, kot rečeno, v prvotni rokopisni varianti posvetil »nekemu diktatorju«, vendar je po nasvetu
založnika posvetilo črtal, da ne bi dajal potuhe npr. Mussoliniju. Čez desetletja je roman distancirano označil
kot »prispodobo dobe strašnih diktatorjev« (Hladnik v Jesenšek 2002: 100).
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napeljuje k iskanju vzporednic z drugimi dobami in deželami« (v Hladnik in Kocijan 2003:
168).
Aleksandra Belšak (v Novak Popov 2006: 125) zgodovinskost v Bartolovem romanu označi
kot nenavadno zaradi eksotične snovi, netematizirane narodne problematike in nesprejemljive
ideje o evropskem nihilizmu. Hkrati meni, da mora zgodovinski roman govoriti o
zgodovinskem dogodku, ki je oddaljen vsaj 60 let, medtem ko je Bartol svoj roman dalj časa
dopolnjeval in v njem prepoznaval za sodobnost aktualna sporočila, česar sprva sicer ni želel.
Roman je resda postavljen v čas 11. stoletja, vendar se dogaja v Perziji, ko se Seiduna upira
turški vladi, kar snov (za slovenski zgodovinski roman) naredi neznačilno. Obenem pa se
ravno v uporu da razbrati nacionalno idejo, saj se Hasan s svojo moralno-politično taktiko
posveča nekakšnemu narodnoosvobodilnemu boju. Glede na to, da je delež zgodovinskosti
majhen in da je v romanu moč zaslediti metaforiko, je Belšakova (prav tam) roman Alamut
označila za »projekcijski tip zgodovinskega romana, saj očitno kaže na izven besedilno
družbeno-politično resničnost«. Pri tem opozori še na »možnost dvojnega kodiranja romana,
ki poleg napete zgodbe ponuja tudi zgodovinska, filozofska in družbeno aktualna sporočila«11.

NACIONALISTIČNA INTERPRETACIJA

Hladnik (Novak Popov 2006: 137–144) meni, da se pri Bartolu vse vrti okoli nacije. Navaja
tudi argumente za alegorično, tj. slovensko-nacionalno razlago romana Alamut:
1) Avtor je primorski Slovenec, ki je zaradi fašističnega pritiska emigriral v
Jugoslavijo in do nacionalnih mobilizacijskih nalog, ki jih je pri nas imela
literatura, ni mogel biti zadržan.
2) Roman pripada žanru zgodovinskega romana, ki si ga na Slovenskem ni
mogoče zamisliti zunaj nacionalnih implikacij.
3) Kot alegorizacijo domačih političnih razmer so roman razumeli tudi avtorjevi
sodobniki in rojaki.

11

Na koncu svoje razprave Belšakova opozori, da je žanrskost pri Bartolu zelo raznolika. Za primer navede, da
Alamuta marsikdo lahko bere tudi kot roman o teroristih (Belšak v Novak Popov 2006: 135).
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4) Roman je v sorodstvu z Bartolovo kratko prozo, ki pomaga razvozlati
enigmatična mesta v njem.
Osrednji osebi romana, pravi Hladnik (prav tam), sta dva moška, in sicer starejši in izkušeni
učitelj, ki manipulira s tujimi življenji v skladu s svojim peklenskim načrtom, ter mlajši in
nedolžni učenec. Naloga učitelja je prevarati zvestega in zaupljivega učenca in ga pahniti v
skrajno razočaranje, maščevalni bes in nihilizem. Učenec ima dve možnosti – če tega ne
prenese, naredi samomor, če pa vzdrži, prisluhne vzornikovi razlagi krutega dejanja. Šele ko
učenec doživi deziluzijo, je utrjen za prevzem odgovornih zgodovinskih nalog in učiteljevega
mesta. Šele ko spozna smisel življenja in bistvo smrti, je usposobljen za usmerjevalca drugih
usod, za voditelja množic oz. za nacionalnega voditelja. Davek, ki so ga morali učenci plačati,
da so postali voditelji množic, je odpoved morali.
Učiteljeva odločitev za manipulacijo izhaja iz spoznanja, da se nacija že stoletja napačno
obnaša ter ostaja revna, podrejena tujcem in nemočna. »Spoznanje vodi k sklepu, da se je
treba odpovedati zmotnemu ravnanju in veri staršev v spravo, dobroto in usmiljenje, ker
dobroti verjame svet samo tedaj, kadar ta izhaja iz moči.12 /…/ Bartolov junak nagovarja k
pogumnemu, tveganemu koraku, ki bo nacijo usmeril k svobodnejši eksistenci« (Hladnik v
Novak Popov 2006: 141).
V vlogi izkušenega in močnega učitelja se pri Bartolu znajde tudi sicer moralni Klement Jug
(v zgodbi Zadnji večer), ki se poigra s svojim učencem, študentom Petrom, in sicer tako, da
mu »nastavi« svoje dekle, vendar potem zaradi slabe vesti, da je zlorabil svojo moč, zdvomi
nad življenjem. Takih dvojic imamo pri Bartolu še kar nekaj, vse pa pripadajo generaciji
primorskih Slovencev, katere duhovni oče je Klement Jug, ki pravi: »Dve poti sta samo: ali
ostanemo isti in hlapčujemo, ali se spremenimo in vzamemo usodo v svoje roke. Zakaj, če
nam je že umreti, umrimo častno« (Hladnik v Novak Popov 2006: 141). Hladnik je mnenja,
da ima Jug tu v mislih pripadnike ilegalne organizacije TIGR, ki so si z nasilnimi sredstvi, kot
so uboji karabinjerjev, rušenje potujčevalnih vrtcev in telovadni itn., prizadevali za
osvoboditev Slovencev in Hrvatov izpod fašistične Italije in za združitev v Jugoslaviji. Torej
so bili, kot pravi Hladnik, teroristi. Prav zato moramo Alamut razumeti kot nacionalistični
roman – perzijski teroristi v utrdbi Alamut iz 11. stoletja ustrezajo pripadnikom teroristične
organizacije TIGR, ki se je borila za osvoboditev primorskih Slovencev izpod Italije, kateri so
bili
12
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Tema moči je obsedala Bartolovo ustvarjanje (Hladnik v Novak Popov 2006: 141).
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narodnoosvobodilnim gibanjem, kar lahko potrdimo tudi z dejstvom, da je bil eden izmed
vodij TIGR-a Bartolov prijatelj Zorko Jelinčič, ki so ga ujeli in zaprli, za kar se je Bartol
pridušal, da se bo maščeval.
Tomo Virk (2012: 291) pa dvomi v Bartolovo maščevanje, saj pravi, da je Bartol maščevanje
obljubil marsikomu, a gre pri tem le za trenutni čustveni izbruh in ne za namero, ki bi se
kasneje sprevrgla v dejanje.
Virk naprej pripoveduje, da se Bartol tudi nikoli ni vključil v nobeno »narodnobuditeljsko,
politično ali kako drugače angažirano organizacijo (celo izrecno se je distanciral od tega
/…/)« (Virk 2012: 291), čeprav bi se, kot pregnan primorski Slovenec in narodno zavedna
oseba, lahko. Četudi je Bartol prijateljeval s Klementom Jugom, pri komer so se tigrovci
zgledovali – njegovo »dejavno etiko in asketsktvo« so imeli celo za zgled, pa Bartol po
Virkovem prepričanju tigrovcem nikoli ni aktivno sledil, ampak je veljal za pasivnega (Virk
2012: 291).
Virk (2012: 287) meni, da nacionalistične interpretacije ne moremo sprejeti ne le zaradi
neaktivnega sodelovanja v raznih političnih in narodnobuditeljskih organizacijah (npr. TIGRu), temveč tudi zato, ker je Bartol nanjo nakazal šele po drugi svetovni vojni. Bartol namreč
nikoli ni bil zadovoljen z recepcijo svojih del, to nezadovoljstvo pa se je po vojni le še
stopnjevalo:
Ker mu v raznih literarnozgodovinskih pregledih ni bilo namenjeno táko mesto v slovenski
književnosti, kot je pričakoval, se je v svojih zapiskih nenehno vračal k Al Arafu in Alamutu in ju
poskušal interpretirati z najrazličnejših vidikov, da bi čim bolj nazorno in vsestransko osvetlil njun
pomen. Pozorno je spremljal tako literarno kot tudi politično dogajanje doma in v svetu in v marsičem
je prepoznal tisto, kar je – po njegovem lastnem razumevanju – napovedal že v svojih predvojnih
novelah in romanu (Virk 2012: 287).

Virk (2012: 295) je mnenja, da je bilo Bartolovo samorazumevanje v veliki meri motivirano z
željo, da bi prikazal svoje na pol prezrto delo kot pomembno in tudi še vedno aktualno in je
zato posegal tudi po nacionalistični interpretaciji.
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ROMAN-METAFORA
Boris Paternu v svoji študiji o romanu Alamut navaja Mirana Košuto, ki pravi, da je Alamut
»roman-metafora« – daljna minulost prehaja v živo sedanjost. Govori o trojni možnosti
aktualizacij romana (zgodovinski roman postaja politični roman in celotna zgodba
prispodoba, prenosljiva na različne ravni), opozarja pa tudi na takratno sodobno dogajanje
(Paternu 1993: 77).
Tudi Drago Bajt (v Primorska srečanja 1988: 471–472) opozarja na Košuto, ki je orisal
dramski trikotnik, osnovno kompozicijsko strukturo tragedije, kot temeljni vzorec Alamuta in
tudi celotnega Bartolovega opusa sploh. Košuta najprej opiše dialektično triado, na kateri je
zgrajen roman – alamutsko metaforo. Njen prvi člen je zgodovinska stvarnost (Iran leta 1092,
ločina izmailcev in trdnjava Alamut s svojimi asasini, kjer se roman tudi dogaja), drugi člen je
neposredna avtorjeva stvarnost (trideseta leta – čas Mussolinija, Hitlerja in Stalina, torej doba
totalitarnih diktatur), vezni člen te metafore pa je sam roman kot metafora sveta, vesolja in
človeka. Podlaga za vezni člen naj bi bila Bartolova biografija, geneza dela, njegovi
zgodovinski, idejni in literarni viri, nato pa se loti filozofskega jedra romana, njegovih
opozicij, kot so videz–resnica, vera–smrt, zlo–ljubezen. Te dihotomije so zgodovinski snovi
podelile filozofsko, psihološko in etično razsežnost.
Kompozicijo Alamuta kot »dramatske pesnitve v epski obliki« (471) lahko razčlenimo, in
sicer naj bi se po vzorcu antične drame še dvakrat ponovila – in sicer v drugem in tretjem
romanu trilogije o Alamutu (Ibn Tahirjeva potovanja, Hasanova smrt), ki pa nikoli nista
ugledali luči sveta.

LIK KLEMENTA JUGA

Tomo Virk opozarja, da ima v Alamutu prednost pred Stalinom, Hitlerjem in Mussolinijem lik
Klementa Juga. Bartol naj bi bil obseden z velikimi zgodovinskimi osebnostmi, vendar ne s
Hitlerjem, Mussolinijem ali Stalinom, temveč s Klementom Jugom. Virk trdi, da je Bartol
svojo metafiziko utemeljil na etični praksi filozofa in alpinista Juga. Jug je navajal
solipsistično etiko (in jo tudi živel). Ta etika sama določa smisel življenja in zahteva
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človekovo zmago nad samim seboj. Gesli te etike sta: »Disciplina! Lastna povelja moraš
ubogati« in »Bodimo predrzni, ker le oni, ki zna žrtvovati, je velik, le njegovi volji se usoda
pokori«. Njeno izhodišče je samodoločitev nekega cilja, etičnost pa je v tem, da se ta cilj
udejani (v Bratož 1991: 70–71).
Bartolov roman po Virkovem mnenju predstavlja trajnejšo aktualizacijo Jugove etike, ki jo
vidi v idejno-metafizični razsežnosti njegovega pisanja. Bartol je prikazal in radikaliziral
konstruktivne in demonične razsežnosti etike, ki izhaja iz Jugovih načel (v Bratož 1991: 75).
Idejni okvir Alamuta je volja do moči, ki je temelj Bartolove metafizike. V Bartolovem
romanu je eksplicirana tematika skritega Boga, ki je prepoznavna v Hasanovem izzivanju
Boga, da pretrga svoj molk, in v njegovem zaklinjanju nemega neba. To je tudi tema, ki se jo
je lotil Ivan Mrak v delu Herodes Magnus. Vendar kot pravi Virk, med Bartolom na eni strani
in Mrakom ter tudi Dostojevskim (zgodba o Velikem inkvizitorju) na drugi obstaja bistvena
razlika – Hasan molka Boga ne zaklinja s smrtonosno strastjo, ampak z nekakšno razumsko
nostalgijo. Gibalo Bartolovega pisanja torej ni verski dvom, ni hlastanje po gotovosti
transcendence, ampak transcendiranje imanence, postavitev lastnega zakona kot najvišjega
kriterija, ki pomeni sestop v fazo nihilizma. Kot pravi Virk, subjekt pobegne v podobo
nadčloveka, spozna navideznost sveta in najde rešitev iz zagate v etičnem relativizmu,
kateremu podlaga je geslo »Nič ni resnično, vse je dovoljeno« (v Bratož 1991: 71–75).

ZGODOVINSKI VIRI KOT PODLAGA ZA NASTANEK ROMANA

Bartol je preučil vse dostopne zgodovinske vire, na podlagi katerih je zasnoval svoj roman. V
njih naj bi našel tudi sloviti izrek »Nič ni resnično, vse je dovoljeno,« pod katerega je zapisal,
da gre za vrhovni izrek izmailcev.
Ob ta podatek se je obregnil Janko Kos, ki je pregledal vse zgodovinske vire, iz katerih naj bi
črpal Bartol. Kos (v Bratož 1991: 18–25) meni, da je izrek prej lahko Nietzschejev kot
izmailski, čeprav naj bi Bartol (2016: 32–35) ves čas trdil, da izrek je izmailski, kar je
podkrepil celo z utemeljitvijo, da je natančno in izčrpno študiral vire o zgodovini islama,
Irana in Egipta v visokem srednjem veku, pa tudi izmaelitstva, še zlasti njegova politična,
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moralna in religiozna načela. Tako naj bi bil roman znanstveno zasnovano in podprto delo –
navedel je tudi seznam histografskih del in avtorjev (Weil, Spiegel, Malcolm idr.), od katerih
je črpal svojo vednost o snovi. Kos (prav tam) pa je ugotovil, da so bila ta orientalistična dela
pomemben vir za spoznavanje srednjeveške muslimanske kulture, religije in politike, tudi
sekte asasinov, ki jo je Bartol postavil v središče svojega romana, vendar so ti viri s stališča
sodobne histografije večinoma zastareli, njihovi podatki pogosto pomanjkljivi, razlage pa
presežene. Zanimivo je, pravi Kos, da nikjer v teh virih ni bilo najti izreka »Nič ni resnično,
vse je dovoljeno«, ki naj bi ga pisatelj po lastnih trditvah našel v njih. Le v eni knjigi, v
Flüglovi, je bilo mogoče najti podoben izrek, in sicer: »Nič verjeti in vse smeti storiti«. Ta
izrek lahko najdemo v samem romanu, vendar ni jasno, v kakšnem kontekstu ga Bartol citira,
prav tako pa ni jasno, ali je res najvišji izrek izmailcev. Kos pripominja, da je Flügel črpal iz
knjige13 Silvestra de Sacyja, ki je Bartol ni mogel poznati, saj je v Ljubljani ni bilo, drugje pa
je najbrž tudi ni iskal. Kos je knjigo našel v münchenski državni biblioteki in med
prebiranjem ugotovil, da je izrek, ki ga je pripisal Bartol izmaelitom, v obliki, v kakršni je
citiran na začetku romana, vsekakor Nietzschejev in da tudi v na videz prvotnejši obliki, v
kateri ga je Bartol našel pri Flüglu, ne more veljati za najvišje načelo izmaelitov. Zato je šlo
najbrž za nesporazum.
Zanimivo je, da Kos vztraja pri trditvi, da je Bartol črpal iz Nietzscheja, čeprav Bartol (2016:
32–35) navaja, katere avtorje je bral, in odločno zanika, da bi bilo v Alamutu kaj sodobnega
ali vzetega iz bližnje preteklosti – nobenega evropskega pisatelja in pesnika, nič Freuda, nič
Nietzscheja. »Nobenega filozofa, poeta in nobenega dela nisem upošteval, ki bi segal čez leto
1092« (Bartol 2016: 35). Knjige, ki naj bi jih bral, je Bartol razdelil v dve skupini: v take, ki
so mu neposredno pomagale pri oblikovanju alamutske snovi, in take, ki so ga duševno
podpirale v njegovi samoti. V prvi skupini so temeljna dela arabske, perzijske in islamske
zgodovine (npr. Spiegel: Iransko (perzijsko) starinoslovje, Weil: Zgodovina Arabcev,
Michaud: Zgodovina križarskih vojn…), prevod Korana in grški filozofi (Platon, Laertski). V
drugi skupini pa so Spinoza in njegova Etika, temeljna Descartesova dela, Kant s Kritiko
čistega uma, La Mettrieja z delom Človek – stroj in Biblija.
Četudi se Bartol brani »obtožb«, da je črpal iz Nietzscheja, in navaja vsa dela, iz katerih je
črpal, je nanj najbrž vplival Nietzschejev izrek »Nič ni resnično, vse je dovoljeno«, ki je
podoben izreku, ki ga je Bartol imel za vrhovni izrek izmailcev: »Nič verjeti in vse smeti
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Exposé de la Religion des Druzes (Pariz 1838) (Kos v Bratož 1991: 24).
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storiti«. Bartol priznava (v Bartol 2016: 34), da je Nietzscheja bral kot študent, da mu je
Nietzschejev izrek morda ostal nekje v podzavesti in da je brez njegove vednosti prišel v
roman, čeprav, kot pravi, »še danes ne ve(m) prav, v katerem delu navaja Nietzsche vrhovni
izmailski izrek. Če bi pogledali v katero koli knjigo, ki obravnava arabsko in perzijsko
zgodovino tiste dobe, bi bili našli, da je stavek izrekel kot prvi kairski kalif Hakim I. Blazni,
da se je Hasan Ibn Saba ravnal po tem izreku, ko je z osvojitvijo Alamuta ustanovil lastno
državo /…/« (Bartol 2016: 34). Bartol je torej prepričan, da je osrednja ideja, na kateri je
utemeljil svoj roman, veliko starejša od Nietzscheja in s tem neodvisna od ničejanstva,
medtem ko je Kos mnenja, da takšne ideje v izmaelitstvu ni bilo in da je po svoji formulaciji
Nietzschejeva, po svojem duhu pa novoveška in tako bistvena last evropskega nihilizma (Kos
v Bratož 1991: 34).
Ob verodostojnost zgodovinskih knjig, ki jih navaja Bartol, se spotakne tudi Mladen Dolar
(2005: 37), ki meni, da za alamutsko zgodbo ni nobenih zgodovinskih dokazov. Podobno kot
Kos je prepričan, da so viri, ki naj bi jih preučil Bartol, pomanjkljivi, nezanesljivi, luknjičavi
in prepreženi z umisleki. Dolar je mnenja, da je podoba izmaelitske sekte in njenega voditelja
Hasana Ibn Sabe zgrešena, saj se predobro ujema z žanrom pisanja o Orientu – »tistim, ki se
ga je po Saidovi /…/ knjigi14 prijelo ime orientalizem« (37). Šlo naj bi za literaturo, ki se je
začela kopičiti v 17. in 18. stoletju, ko so popotniki začeli popisovati svoja potovanja na
Orient, vendar so imeli njihovi opisi le malo zveze z realnostjo, saj so govorili bolj o njihovih
lastnih fantazijah, predsodkih, umislekih, ki so jih projicirali na platno eksotičnih dežel. Pisali
so o prelestnih dekletih, o nebrzdani nasladi v seraju, o samovoljnih vladarjih in fantih, ki so
bili pripravljeni iti v smrt zaradi despotov … Tak žanr se je nadaljeval še v 19. stoletje.
Odmaknil se je od potopisnih poročil in se usmerjal v fantaziranje »o vsakršnih peripetijah
seksualnosti in nasilja« (37), ki so jih postavljali v daljne kraje. Hkrati je pogled na Orient
vseskozi proizvajal in utrjeval predsodke in stereotipe, »katerih druga plat je bila še kako
realna zahodna politika kolonializma in hegemonije nad Orientom, materialni protipol
razvneti domišljiji« (37). Po Dolarjevem mnenju (prav tam) gre pri Bartolovem romanu le za
zakasnel primerek tega žanra.

14
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ALAMUT, NIETZSCHE IN (EVROPSKI) NIHILIZEM
»(R)oman nima nobene zveze z ničejanstvom in /…/ je – kolikor se ukvarja z vprašanjem
nihilizma, morale in vrednot – zasnovan na izhodiščih, nasprotnih Nietzschejevim. Prav s to
tezo je Bartol nehote vključil Alamuta v problematiko evropskega nihilizma« (Kos v Bratož
1991: 28). Janko Kos je torej prepričan, da ravno zaradi prve povedi Bartolov roman lahko
smatramo za nihilističnega.
Gilles Deleuze (2011: 185–186) razloži nihilizem kot reakcijo. Pravi, da nihilizem reagira
proti nadčutnemu svetu in višjim vrednotam, zanika se njihov obstoj in odvzeta jim je
vsakršna veljava. Nihilist tako zanika Boga, dobro in resnično – zanika prav vse oblike
nadčutnega. Nič več ni resnično, nič ni dobro in Bog je mrtev. Prav tako sta izginili človeška
in zemeljska volja. Človek ostaja sam z življenjem, ki se odvija v svetu brez vrednot in je
»oropano /…/ smisla in cilja /…/. Zdaj zanikamo bistvo, ohranjamo pa videz: vse je le videz
/…/. Prvi smisel nihilizma je našel svoj princip v volji do zanikanja kot volji do moči. Drugi
smisel, ˝pesimizem šibkosti˝, pa najde svoj princip v povsem osamljenem /…/ življenju«
(Deleuze 2011: 186).
Četudi Bartol zanika, da bi bilo v romanu kaj Nietzschejevega, temu torej ne moremo povsem
verjeti, kar dokazuje tudi Kos (v Bratož 1991: 35–36). V času, ko je že snoval Alamut –
1929/30 –, je za Modro ptico prevedel nekaj odlomkov iz knjige Tako je govoril Zaratustra in
dodal tudi opombo, v kateri Nietzscheju pripisuje revolucionarni aristokratizem. Poleg tega
trdi, da ni človeka, v katerem ne bi bilo drobca Nietzschejevega duha, in da so ljudje šele
pozneje začeli občudovati čistost in veličino njegove etike, ki naj bi dosegla svoj vrh v že
omenjeni knjigi Tako je govoril Zaratustra. To bi lahko bil prvi dokaz, da je Bartolov roman
vseeno zajemal, čeprav morda nezavedno, iz filozofije Nietzscheja.
Drugi dokaz, ki kaže, da je izrek »Nič ni resnično, vse je dovoljeno« tvorba nove dobe, je ta,
da praktično v nobeni knjigi, ki jo avtor navaja kot svoj vir, ni moč najti tega izreka. V
prejšnjem poglavju sem že omenila, da je sicer podoben izrek mogoče najti pri Flüglu, ta pa
nikjer ne opozarja, da je to vrhovni izrek izmaelitstva. Pri orisu izmaelitstva se naslanja na
svojega učitelja S. de Sacyija in njegovo delo Exposé de la Religion des Druzes, vendar tudi
ta knjiga ne vsebuje izreka, ki naj bi bil vrhovni izrek izmaelitstva. »V nič verovati, vse smeti
storiti« je izrek, ki ga je Flügel kot dodatek zapisal k Sacyjevemu sporočilu o materializmu
nekaterih izmaelitskih prerokov, vendar ga ne povezuje s kalifom Hakimom, kar pomeni, da
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si je Bartol oboje izmislil, ker je najbrž narobe razumel Flüglovo uporabo izreka. Ta15 je izrek
uporabil za oznako materializma, amoralizma in ateizma ter ga sprejel kot krilatico za
brezboštvo iz kulture svojega časa. Besedišče in duh stavka naj bi kazala na razsvetljenske
polemike 18. stoletja o deizmu, ateizmu, materializmu, skepticizmu in amoralizmu, ki so že
konec 18. stoletja začeli dobivati ime »nihilizem«. Iz istega duha je nastal tudi Nietzschejev
izrek, potrebno pa je omeniti še, da se je skoraj vzporedno podobnega izreka domislil tudi
Dostojevski in ga položil v usta Ivanu Karamazovu v romanu Bratje Karamazovi, in sicer »Če
ni Boga, je vse dovoljeno« – verjetno je, da je Bartol Nietzschejevo misel razumel tudi s
pomočjo izreka, ki ga je zapisal Dostojevski (Kos v Bratož 1991: 37–39).
Bartol je izrek »Nič ni resnično, vse je dovoljeno« položil v usta Hasanu Ibn Sabi kot vodilo,
po katerem se ta ravna. Bartol (v Bartol 2016: 57–58) pravi, da je bil Hasan kot deček
fanatičen vernik, ki je hotel z nezaslišano strastjo spoznati resnico. Nekoč pa je od nekega
misijonarja slišal, da je Koran le slepilo in proizvod zmedenih možganov, kar ga je tako
potrlo, da je zbolel in se štirideset dni boril za življenje. »Samo tisti, ki more začutiti verski
fanatizem vzhodnjakov, bo razumel potres pod nogami takega vernika, ko se mu porušijo
stebri tistega, v kar je tako strastno veroval« (Bartol 2016: 57). Prehod od prvega dela izreka
»Nič ni resnično« k drugemu »vse je dovoljeno« je razumljiv samo tistemu, ki ve, kaj se pravi
v nekaj zagrizeno verovati:
Samo tistemu, ki je nekoč fanatično veroval v boga in potem to vero izgubil, se bo zdelo logično, da če
nič ni resnično, mora biti potem vse dovoljeno. Kajti če moralna, etična načela zapoveduje bog, so
veljavna samo toliko časa, dokler nekdo v boga veruje. Ko si odstavil boga, si odstavil tudi njegova
načela. Kajti bog je za vernika resnica in če boga ni, tudi resnice ni: iz tega je zaključek, da če ni nič
resnično, je potem vse dovoljeno, logičen (Bartol 2016: 58).

Navedene besede so praktično identične besedam, ki jih izreče Ivan Karamazov, torej lahko
sklepamo, da se je Bartol vendarle naslanjal na Nietzscheja in vzporedno tudi na
Dostojevskega.
Z Dostojevskim in Nietzschejem se je med vojnama na Slovenskem ukvarjal Josip Vidmar, za
katerega je znano, da je Bartolu v Parizu dal idejo za Alamuta. V letih 1926–27 je Vidmar
objavil esej Cankarjeva človečnost, v katerem se ukvarja z moralnim vprašanjem
novodobnega nihilizma, in sicer tako, da posebno pozornost namenja misli »vse je
dovoljeno«, ki jo vsebujeta tako Nietzschejev stavek kot stavek Dostojevskega. Prav tako je
15

Gustav L. Flügel, nemški orientalist, je živel v letih 1802–1870 (Encyclopaedia Iranica. 30. 4. 2018).
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Vidmar po pričevanju Bartola močno vplival na njegovo miselno obzorje (Kos v Bratož 1991:
39), kar je še dodaten dokaz, da je Bartol izhajal iz nihilizma in da je v Alamutu tudi sam
pozornost posvetil ideji »vse je dovoljeno«.
Vendar je Bartol v svojem romanu zanikal nihilizem (Kos v Bratož 1991: 45–52) in nasproti
nihilističnemu niču postavil pozitivno nasprotje. Nasproti negativnemu ravnanju Hasana Ibn
Sabe je postavil vrednote, ki so poosebljene v mladih fedaijih in rajskih dekletih – to so
prijateljstvo, tovarištvo, ljubezen in resnica, se pravi prijateljstvo in tovarištvo med fedaiji,
prijateljstvo med dekleti v raju in željo po spoznanju resnice pri fedaiju Ibn Tahirju. Vse to
ustreza tistemu, kar je Vidmar poimenoval čut za lepo in pravo v življenju, torej neki globlji
moralni čut, ki sam od sebe živi v ljubezni, prijateljstvu in teženju mladih ljudi in naj bi bil
antiteza nihilizmu, ki se hrani iz praznega razuma in s tem ostaja obsojen na uveljavljanje
destruktivne volje do moči. Kos pri tem ostaja kritičen in pod vprašaj postavi vse vrednote, ki
jih navede Bartol. Sprašuje se torej, ali gre res za pravo prijateljstvo, za pravo ljubezen med
osebami, in ugotavlja, da je v vseh zvezah komaj kaj nastavkov duhovno-socialne bližine in
da je v njih bolj kot ne brezosebna čutnost. Edina prava volja do spoznanja se, po Kosovem
mnenju, kaže pri Hasanu Ibn Sabi, ki je tudi edini, ki je bil kdaj zmožen doživeti ljubezen in
čutnost, a ju je v imenu volje do moči že prisiljen preseči.
Na tej ravni pa izgubi načelo Nič ni resnično, vse je dovoljeno svojo veljavo, kajti resnična je volja do
moči in dovoljeno je samo tisto, kar takšna volja zahteva. Od tod je že videti posebnost Bartolovega
sprejemanja bistvene nihilistične dileme časa, ko je Nietzsche razglasil smrt Boga, obenem pa že
predvidel prestop iz ˝pasivnega˝ v ˝aktivni˝ nihilizem. Bartolovo razglašanje tega načela za ˝vrhovni
izrek izmailcev˝ pomeni, da ga niti ni mogoče niti ni potrebno preseči. Temu primerno se vse
Hasanove razlage /…/ poglavitne modrosti ustavljajo pri dokončnosti skepse in amoralistične
svobodnosti /…/ (Kos v Bratož 1991: 48).

Razmerje med voljo do moči in čutnostjo je v romanu takšno, da je slednja sicer samostojna
sfera in je volja do moči ne more docela absorbirati, vendar volji do moči ni enakovredna, saj
je po svojem bistvenem delovanju šibka, določena za podrejeno vlogo v nihilističnem svetu
čiste volje, ki je moč (Kos v Bratož 1991: 50). Toda nihilizem ostaja nesproščen, negotov in
celo problematičen (Kos v Bratož 1991: 52). Bartol svojega junaka Hasana razume kot
popolno nasprotje Nietzscheju, saj je Hasan popoln skeptik in relativist, medtem ko je
Nietzsche oznanjevalec novih vrednot, nove vere, katere najbolj goreč pristaš je on sam.
Hasan je mnenja, pravi Bartol, da je človeku spoznanje nemogoče, in zato tudi v nič ne
veruje, čeprav je bil v mladosti zagrizen vernik izmailskega nauka (Bartol 2016: 74–75).
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Da Hasan oz. Seiduna ni nihilist, se strinja tudi Hladnik (v Jesenšek 2002: 101–102), ki pravi,
da Seiduna deluje iz predanosti višjemu smotru. Ne podreja se vrhovnemu izreku izmailcev
»Nič ni resnično, vse je dovoljeno« in o motivih svojega delovanja ne želi izreči jasne besede.
Gre mu le za izpolnitev mladostne obljube, da bo osvobodil Irance izpod tuje turške oblasti –
kar ni nihilističen cilj. Seiduna meni, da Iranci vse preveč cenijo tuje, tu pa Hladnik ponovno
opozori na podobnost s Slovenci in na slovensko nacionalno usodo.
Škamperle namiguje na nihilizem v Bartolovem romanu (v Književni list 2003), saj vidi v
Hasanu modreca, čigar projekt se sicer ne izide, vendar odpre pot naprej. Ravno v tem vidi
izhod iz nihilizma, saj gre Ibn Tahir »pozitivno v svet« (Škamperle v Književni list 2003).
Planinc prav tako kot Hladnik meni, da glavnega junaka ne moremo razumeti kot tipičnega
evropskega nihilista, ki ne verjame v nič in si vse dovoli, saj je njegov boj kljub radikalnim
metodam podvržen nacionalni ideji, ki je »osvoboditev Perzijcev izpod turškega jarma
seldžuških psov« (Planinc 2003: 65). Tudi Planinc, podobno kot Hladnik, opozarja, da so
Hasanove metode lahko metafora za preživetje Slovencev, na katere je v času nastajanja
romana ves čas prežal nevaren sovražnik (Mussolini, Hitler, Stalin). Lahko pa Hasanove
fedaije razumemo, pravi Planinc, tudi kot tigrovce, ki so izvrševali napade na takratno
fašistično italijansko oblast. Vendar pripadniki TIGR-a v nasprotju s Hasanovimi asasini niso
izvršili nobenega atentata, čeprav so ga imeli v načrtu. Želeli so namreč izvesti atentat na
Mussolinija – izvedel naj bi ga Franc Kvas,16 ki je na prsih že imel pripet peklenski stroj, ki bi
ga aktiviral s sprožilcem na roki, vendar se je moral napadu odpovedati, ker bi se zgodil v
bližini kobariških otrok.
Košuta (1990/1991: 59) romana ne uvršča v celoti v horizont evropskega nihilizma, pri čemer
se ne strinja s Kosom. Razlog za to vidi v treh stvareh, in sicer v protinihilističnih nastavkih
za ljubezensko temo, nacionalni ideji in v tem, da je Bartolov nihilizem predvsem
»eksperiment s človeško psiho. Hasan, Ibn Tahir, Jusuf, Halima, Mirjam so zanj lutke, ki jih
samodejno premika diktat vrhovnega izmailskega načela. Avtor je le vestni, etično nevtralen
zapisovalec dogodkov, trenja nihilističnega škripčevja do najskrajnejših posledic. Med
dobrim in zlim naj naposled odloča bralec, ki ga ateznost pisanja ter odsotnost avtorjevega
rezonerja v romanu puščata popolnoma svobodnega« (59). Košuta pravi, da je Bartolov
roman »roman o evropskem nihilizmu« in tako »predstavlja /…/ gotovo najdoslednejšo
tematizacijo nihilistične problematike v slovenski literaturi« (59).
16

Nesojenega terorista so kasneje obsodili na dosmrtno ječo (Planinc 2003: 65).
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Tomo Virk (2014: 191–197) pravi, da je bil Bartol (kot tudi Klement Jug) sprva pripadnik
Vebrove filozofije, ki temelji na zavračanju relativizma in nihilizma, a se je po Jugovi smrti
(1924) počasi začel oddaljevati od njegovega vpliva. Bartolov odmik od Vebra in njegove
filozofije se je pokazal že v njegovi disertaciji, še odločneje pa je Bartol kritiko svojega
učitelja podal v spisu Filozofija, kjer graja Vebra tako s filozofskega, psihološkega kot
psihoanalitičnega vidika. Tako je filozofija Alamuta »nevebrovska, celo protivebrovska«
(Virk 2014: 196), vseeno pa posamezne elemente povezuje s svojim »vebrovstvom«. Kot
izvrstna izkušnja »vebrejanstva« mu je služila »prilika fedaijev«, saj se je imel tudi sam za
fedaija.17
V prikazu fedaijev v Alamutu se torej kaže »vebrejanstvo«, vendar pa se ravno s tem
prikazom že oddaljuje od vpliva Vebra, ki je zanikal nihilizem. Virk (2014: 197) pravi, da je
Veber nastopil v Bartolovi prozi kot literarna oseba skupaj z nekaterimi postavkami svoje
filozofije, vendar gre pri tem predvsem za drobne motivne elemente, v katerih Vebrovo misel
izpelje Bartol po svoje in jo parodira ter karikira. Vebrova filozofija torej v ničemer ni
izoblikovala Bartolove proze (tako kratke proze kot romana Alamut), saj to zaznamuje
relativistična, nihilistična, makiavelistična filozofija, ki je Vebrovi naravnost nasprotna (Virk
2014: 197).
Antonija Verovnik v razpravi Nietzschejeva filozofija in Alamut (2002: 63) pritrdi Bartolovi
trditvi, da izreka »Nič ni resnično, vse je dovoljeno« ni našel pri Nietzscheju. Pravi namreč,
da Nietzsche ni avtor tega izreka, ampak ga samo navaja kot izrek asasinov v delu H
genealogiji morale. Avtorstvo izreka naj bi pripisovali noremu kalifu Hakimu I., ki se je
razglasil za boga-človeka, njegovo načelo »V nič verovati, vse smeti storiti« pa so nato
prevzeli izmailci.
Verovnikova se v nadaljevanju loti dokazov za Bartolovo (ne)povzemanje idej pri
»nesrečnem Nietzscheju« (prav tam). Začne pri misli, ki je skupna tako tvorcu romana kot
Nietzscheju, tj. »Bog je mrtev«. Bartol v romanu Alamut od tod izpelje sklep, da je, če ni
nobene resnice, nobenega absolutuma več, potemtakem vse dovoljeno. Svet v Alamutu je, bi
lahko rekli, nemoralen, saj je vladarju, ki naj bi poznal resnico, dovoljeno vse. Obratno pa
Nietzsche oz. Zaratustra z mislijo »Bog je mrtev« želi spremeniti ljudi in jih ozavestiti. S tem
ko oznani, da Boga ni, zaseje dvom in ljudi pozove, naj se odpovejo staremu, da bodo lahko
gradili novo; doumeti morajo, da mora biti človek dejaven in zazrt v prihodnost, da mora
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imeti željo po spoznavanju, voljo do moči, pogum, da mora biti plemenit. Vendar to, da se
odpove staremu oz. ko se odpove vrednostnemu sistemu, ki je utemeljen na Bogu, ne pomeni,
da je zdaj vse dovoljeno, kot pravi Bartol v svojem romanu. Verovnikova (2002: 64) opozori
še na drugo Nietzschejevo tezo, in sicer »krščanstvo je preživelo smrt«, s čimer naj bi filozof
želel opozoriti, da je treba stare krščanske vrednote zamenjati z novimi, ki ne bodo
postavljene od Boga, temveč od človeka. Svet, postavljen od človeka, ki bo svoboden, ki bo
znal razmišljati in ne bo slepo sledil drugim, pa še ne pomeni, da je nujno nemoralen, četudi
je svet brez Boga.
Prav tako je pri Bartolovem romanu, logično gledano, sporen drugi del izmailskega izreka, da
je vse dovoljeno. Verovnikova (2002: 64) meni, da če je nekaj nekomu dovoljeno, to nujno za
seboj potegne, da je drugim nekaj prepovedano. Seiduni je dovoljeno brezobzirno vladanje
samo zato, ker drugim ni. Če bi bilo vsem dovoljeno zavajanje in laganje, bi bil Hasanov
načrt že takoj obsojen na propad. Vendar Hasan svojo prevaro utemelji na tem, da so nekateri
ljudje, to je peščica tistih, ki spoznajo resnico, rojeni za vladanje, drugi pa so poklicani, da so
vodeni – to so tisti, ki resnice ne morejo spoznati in hlepijo po varnosti, užitkih in veri v nekaj
oprijemljivega. Na tej točki sta si Nietzsche in Bartolov junak Hasan podobna, saj tudi
Nietzsche pravi, da je spoznal dve vrsti ljudi. Prvi imajo moralo gospodarjev (za njih so
vrednote moč, radodarnost, ki izhaja iz preobilja moči, resnicoljubnost, oblast nad samim
seboj, ponos in zaupanje vase), drugi pa moralo sužnjev (katerih vrednote so sočutje,
ustrežljivost, toplo srce, pridnost, potrpežljivost, prijaznost in ponižnost). Nietzsche vrednote
sužnjev vidi kot koristne zanje in kot pripomoček, da preživijo, zato ima moralo sužnjev za
moralo koristi. Vendar hkrati pomiluje takšno moralo, saj so ti ljudje pasivni. Njihovo bedo
vidi v tem, da so mnenja, da njihova beda izhaja iz Božje volje, medtem ko sam poziva k
aktivizmu in spoznavanju. Tu se z Bartolovim junakom ponovno razlikujeta, saj v romanu
obstaja želja omejevati ljudi, jih delati črednike, ki bodo nezmožni spoznavanja in
svobodnega življenja. Tudi ob zaključku romana ni jasno, kakšno resnico bo spoznal Ibn
Tahir, zato lahko sklepamo, da se bo zaslepljeno življenje nadaljevalo, medtem ko Nietzsche
upa na prihod novega, drugačnega človeka. Poleg tega Hasan do konca misli, da ljudje
potrebujejo nekoga, ki jih bo vodil, Nietzsche to graja in upa na prihod človeka, ki bo mislil s
svojo glavo.
Razlika med obema avtorjema, ki jo prav tako navede Antonija Verovnik (2002: 66–69), je,
kako dojemata dihotomijo življenje–smrt. Za vladarja Alamuta je smrt konec in edini absolut,
edina resnica (poleg resnice, da nič ni resnično) in Seiduna je prerok smrti. Fanatična vera
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fedaijev povzroči, da mladeniči bolj ljubijo smrt kakor življenje, v čemer naj bi Bartol
prikazal najhujši nihilizem.18 Mamljenje v nič (v smrt) je za Seiduno etično povsem nesporno,
saj izmailski izrek sprejema za najvišjo resnico, za ideal, vodilo oz. tisto, kar je in mora ostati
sveto in najvišje, končno spoznanje, Nietzsche pa po mnenju Verovnikove (prav tam) svari
prav pred resnico kot nečim vzvišenim, saj je taka resnica nevarna. Potrebna je vera in
Nietzsche zahteva, da se ji služi. Izrek torej razume kot sredstvo, da se duh osvobodi
zavezanosti eni sami resnici kot resnici. Če se spoznanje za Hasana z izrekom konča, se
nasprotno, za Nietzscheja, šele začne.

PROTI ZAPELJEVANJU NIHILIZMA IN IRACIONALIZMA

Arnaldo Bressan (1990: 695–697) v svoji študiji Alamut. Proti zapeljevanju nihilizma in
iracionalizma pravi, da Bartol v romanu pušča ob strani najbolj brutalne in nagnusne vidike
sodobnih fašizmov, totalitarizmov in terorizmov ter nas preskuša z nihilizmom, ki tiči v
njihovih daljnih izvirih, pri tem pa si izmed zgodovinskih oblasti izbere tisto, ki je, po vsem
sodeč, prvikrat zavestno izrazila vse njegove najtemeljnejše poteze – izmailsko sekto, katere
vodja, Hasan, je prvo udejanjenje arhetipa, ki se je širil skozi naslednjih nekaj sto let in se v
celoti potrdil šele v 20. Stoletju: »Bartol je tako napisal več kot filozofski roman, ustvaril je
neke vrste ˝ustroj˝ na raznovrstnih ravneh in prelomih, ki zajemajo vase tako njegovo pisavo
kot njegove odnose s samo snovjo in bralcem« (696).
Na tem mestu Bressan (696) opozori na ubijalski mehanizem zapeljevanja. Bartol ne ustvari
le intelektualno fascinantnega Hasanovega portreta, temveč svoji logiki skuša podrediti tudi
bralca, ko mu kot tekmeca ponuja mladega fedaija Ibn Tahirja, s katerim bi se bralec morebiti
lahko definiral in z njim doživel tudi poraz. Tako se bralec znajde iz oči v oči z okrutno igro,
in če ima v sebi vsaj kanček mladega fedaija Ibn Tahirja, »je ˝izgubljen˝: ničesar ne bo našel,
kar bi lahko očital tudi Hasanom našega časa in njihovim grozodejstvom /…/« (696). Bartol
skuša ustvariti stanje poraza ali pa lego upora, obsojenega, da v samem sebi najde trdnejše in

18

Verovnikova (2002: 67) po Sruku opredeli nihilizem (iz lat. nihil pomeni nič) kot metafizični,
spoznavnoteoretični in etični. Pravi, da pri Bartolu lahko zasledimo vse tri vrste nihilizma, vendar se sama
osredotoči le na etičnega. Definira ga kot koncepcijo, po kateri ni nobenega objektivnega merila moralnosti oz.
moralnega delovanja.
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verodostojnejše nagibe od tistih, ki so sprožili Hasanovo akcijo: »Bralec, po katerem hrepeni
Bartol – in ki bi ga rad zarotil in spodbudil –, je v bistvu tip človeka, ki je odporen do
zapeljevanj nihilizma in iracionalizma, vendar ne zaradi strani, ki si jo je izbral, ampak zato
/…/, ker se odloči za stran pameti, ki je zmožna razumeti Hasanov ˝sofizem˝19 in se ga
osvobodi tako, da ga preseže« (696).
Hasanov sofizem se ne utemeljuje na osvoboditvi, temveč na nasilstvu nad drugim, vse do
njegovega zasužnjenja po ideoloških poteh: »igra, ki nas je vanjo pahnil Bartol, tako postavlja
pod vprašaj našo zmožnost, da v njej intelektualno obstajamo v svoji svobodi.« Pri »tej igri
/…/« lahko »odkrijemo, da je vsaka volja do moči kot volja do gospostva lahko utemeljena
zgolj na začetni prevari in na terorističnem prelomu tistega občutka za resničnost, ki se nanj
celo sama sklicuje, da bi se utemeljila na laži, ki je njena bitnost in ki je povzeta v vrhovnem
izreku izmailcev Nič ni resnično, vse je dovoljeno« (696).
To načelo je že samo po sebi dokaz radikalne samovoljnosti volje do moči v njeni logični
formulaciji – če nič ni resnično, lahko da tudi ni resnična ta poved. Moto se lahko razkrije
»kot gola in samovoljna peticija nihilizma, ki za sofizmom skriva voljo do moči, ki jo je
rodila, a se ne more izraziti, ki bi jo hoteli imeti brezmejno in vsemogočno, v svoji radikalni
poživinjenosti. Že dejstvo, da se utemeljuje v domnevnem ˝najvišjem poznavanju˝ realnosti,
zaradi aporije, ki jo vklepa in na kateri stoji, razkriva njeno radikalno neverodostojnost tudi na
˝logičnem˝ in ˝epistemološkem˝ prostoru, ki je zastavljen kot njen vrhovni temelj« (697).
Bartol s svojim romanom kot metaforo volje do moči, pa tudi z radikalno kritiko te volje,
ostaja eden redkih, če ne celo edini pisatelj, ki se je soočil s totalitarizmi in fašizmi, ki so ob
koncu tridesetih let osvajali precejšen del sveta (697).

19

Sofizem je navidezna resnica, namerno zavajajoča trditev (Bajec 1994: 1261).
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MAKIAVELIZEM
Hladnik (v Jesenšek 2002: 102) opozori tudi na makiavelizem20 v Bartolovem romanu. V
romanu torej vladar za osvoboditev Irancev izpod tuje oblasti, kar je zagotovo moralno
nesporen cilj, rabi sila nemoralna sredstva – ustvari umetno zgrajeno »državo«, v kateri so
prebivalci zaslepljeni, živijo v iluziji, ki jo je Hasan ustvaril, za obrambo so sposobni narediti
vse, celo druge in sebe pahniti v smrt, da bi prišli v izmišljeni raj. Če roman beremo kot
prispodobo slovenskega naroda, pa lahko naletimo na težave.
Hladnik (102) meni, da je problem pri dojemanju romana kot metafore slovenske družbe ta,
da Seidunov dokazano uspešni model obrambe trdnjave Alamut, tj. torej nevprašljivo
plemeniti cilj obrambe slovenske nacije, rabi makiavelizem, torej nemoralna sredstva, za
dosego sicer moralno nespornega cilja. V tem Hladnik vidi problem romana, vendar pravi, da
makiavelizmu ne smemo dajati posebne teže in naj roman še naprej ostane na lestvici
romanesknih veličin.
Janko Kos (v Književni list 2003) prav tako vidi v Hasanu Ibn Sabi fantazijo močnega
Slovenca, ki bi z makiavelističnimi sredstvi reševal svoj narod. Kos namigne, da bi bil morda
ta Slovenec lahko celo Bartol sam s svojimi sanjarijami in željami, saj iz njegovih dnevnikov
izvemo, da je bil izredno ambiciozen in se je imel za močno osebo, zvito in tako, ki zna
izrabiti druge.

ETIČNOST MAKIAVELIZMA
Gledano s filozofskega zornega kota je to, ali smemo v imenu višjih ciljev lagati in slepiti
druge ter jih celo rabiti kot sredstvo za dosego teh ciljev, etično sporno. Adam (2002: 50)
pravi, da se je Bartol tu najbrž zgledoval pri Platonu in njegovi Državi, v kateri naj bi Platon
navajal, da filozof vladar oz. tisti, ki ima spoznanje, kar je v romanu Ibn Saba, lahko
uporablja laži in prevare. Je nekdo, ki ljubi resnico in po njej hrepeni, toda ima privilegij, da
rabi laži in prevare. Laž filozofa kralja je sredstvo za dosego ciljev, vendar sme lagati samo,
ko gre za korist kolektiva.

20

Makiavelizem je po SSKJ (Bajec 1994: 516) načelo, ki zagovarja uporabo tudi zvijačnih in nemoralnih sredstev
za dosego cilja.
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Tudi v Bartolovem romanu gre za korist ljudstva, kolektiva, saj želi vladar osvoboditi Iran. Če
je vladarju dovoljeno laganje, pa njemu ne sme lagati nihče, saj je v nasprotnem primeru
kaznovan, ker državo spravlja v pogubo in propad. Tako kot pri Platonu tudi v Alamutu
veljajo podobni zakoni: tak človek bi bil kaznovan s smrtjo (Adam 2002: 50–51).
Vzporednice med Platonom in Bartolom najdemo tudi pri upravičevanju laži in varanja
(so)ljudi. Ljudje naj bi se po njunem mnenju delili v različne sloje21 – narava enih je dobra in
ti naj bi bili rojeni za vladanje, saj so sposobni spoznati resnico, narava drugih pa je slaba, ker
niso sposobni spoznati ničesar in jim gre le za posvetne užitke. Slednji naj ne bi vedeli niti
tega, kaj koristi njim samim, zato vladarji ne morejo ravnati drugače, kot da uporabljajo laži
in zvijače – zdi se, da so zaradi skrbi za nevedno množico prisiljeni lagati (Adam 2002: 51).
»Ključno vladarsko orodje laganja je« potemtakem »v Alamutu pa tudi Državi enako: to je
religija oziroma kovanje mitologije« (Adam 2002: 51).
V bistvu počiva moč sleherne ustanove na pristaših, ki so zaslepljeni. Ljudje so glede svojih
spoznavnih zmožnosti različnih stopenj. Kdor jih hoče voditi, mora upoštevati njihove raznolike
sposobnosti. /…/ Čim nižja zavest, tem večja gorečnost. Zato delim človeštvo v dvoje bistveno se
razlikujočih plasti. V peščico tistih, ki vedo, kaj je na stvari, in v velikanske množice onih, ki ne vedo.
Prvi so poklicani, da vodijo, drugi, da so vodeni. Prvi so nalik staršem, drugi otrokom. Prvi vedo, da je
resnica nedosežna, a stegujejo roke po njej. Kaj preostane onim drugega, kot da pitajo te z bajkami in
izmišljotinami? Kaj je to drugega kot laž in prevara! In vendar jih je k temu nagnilo zgolj usmiljenje.
Če je torej slepljenje, če je prevara neizbežna, če vodiš množice proti nekemu cilju, ki ga ti vidiš in ga
one ne razumejo, čemu bi si tedaj iz tega sleparjenja, iz te prevare ne smel zgraditi zavestnega sestava
(Bartol 2001: 265).

Vprašanje, ki se ob tem pojavi, pa je vprašanje resnice. Kaj je resnica? Za Platona je resnica
povezana z njegovo teorijo o idejah. Edino resničen svet je pri Platonu svet idej, medtem ko je
naš svet le svet posnetkov. Pri Bartolu pa Ibn Saba pravi, da je resnica nedosežena. Tu se
sklicuje na Protagoro, Demokrita in Empedokla (Adam 2002: 52).
Protagora je znan po reku: »Vseh stvari merilo je človek, bivajočih, kako so, nebivajočih,
kako niso«. Ta rek lahko tolmačimo, češ, da je neka stvar takšna, kakršna se kaže
21

Adam v svoji študiji navaja Karla Popperja, ki naj bi v ozadju Platonove Države odkril mit o krvi in domači

grudi. V tem mitu lahko razberemo dve ideji, idejo obrambe rodne grude in idejo rasizma (ta se kaže v deljenju
narave ljudi na dobro in slabo) (Adam 2002: 51).
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posameznemu človeku. Za nobeno stvar ne moremo reči, kakšna je sama po sebi, saj postane
ta stvar nekaj šele v odnosu s spoznavajočim. Tako pristanemo v relativizmu, v katerem so
vsa mnenja enako upravičena. Vendar Ibn Sabovo stališče ni takšno kot Protagorovo, saj
resnica potemtakem ne bi bila nujno nedosežena. Hkrati Ibn Saba pravi tudi, da le on
poseduje resnično spoznanje, da nam čuti lažejo in da se nanje ne moremo zanesti. Do tega
stališča pa se junak romana dokoplje s pomočjo filozofije Demokrita in Empedokla (Adam
2002: 52):
Da smo bili pri tem obdarjeni z varljivimi čutili, je spoznal že Demokrit. Zanj ni ne barv, ne glasov, ne
sladkobe in ne grenkobe, niti mraza, niti toplote, marveč samo atomi in prostor. Empedokles pa je
pogodil, da nam vse naše znanje posredujejo samo naša čutila. Česar ni v njih, tega tudi ni v naših
mislih. Če torej naši čuti lažejo, kako bi mogla biti pravilna naša spoznanja, ki imajo v njih svoj izvor?
(Bartol 2001: 266)

Ravno ti Ibn Sabovi sklepi predstavljajo temelj za nadaljnje upravičevanje laganja in varanja
ljudi. Te sklepe pretvori v geslo »Nič ni resnično, vse je dovoljeno« in predstavljajo jedro
njegove filozofije (Adam 2002: 53). Lahko bi se strinjali z Adamom (56), da je Ibn Sabov
moralni svet skrajno nenavaden, saj je za dosego zastavljenega cilja dovoljeno vse in je
svoboda dojeta kot nekaj poljubnega. Če ni nikogar nad nami, lahko počnemo, kar želimo.
Vendar je tisti, ki ureja svet po svoje, lahko samo nekdo, ki je spregledal. Norme in moralni
zakoni so torej takšni, kot si jih izmišlja Ibn Saba. Pri tem je mogoče razpoznati naturalistično
idejo, ki jo protagonist opravičuje s tem, da so nekateri ljudje že po naravi voditelji, drugi pa
ne. Ravno ta naravna delitev je bistvena za postavitev moralnih temeljev: če želijo tisti, ki so
spregledali, doseči svoje cilje, morajo22 one, ki tavajo v temi, tolažiti z religioznimi bajkami,
morajo jim lagati, po potrebi jih morajo žrtvovati … Moralna pravila in norme Ibn Saba
izpeljuje iz naravnih dejstev, tj. iz vnaprej danih razlik v naravi posameznih ljudi (Adam
2002: 56–57), kar je gledano z vidika zdrave pameti naravnost katastrofalno in popolnoma
neetično in nemoralno.

22

Podčrtala A. B.
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TERORIZEM V ROMANU

Terorizem je po SSKJ (Bajec 1994: 1391) uporaba velikega nasilja, zlasti proti političnim
nasprotnikom, s katerim se vzbuja strah. Hladnik (v Književni list 2002) definira terorista kot
človeka, ki želi zrušiti diktatorjev monopol, in se ob tem sprašuje, kako je mogoče, da
Bartolov roman v Franciji in Nemčiji tržijo kot knjigo, ki je napovedala islamski
samomorilski terorizem, medtem ko ga v Sloveniji prikazujemo kot (tudi zaradi avtorjeve
lastne opombe) prispodobo dobe strašnih diktatorjev. Ti dve gledanji, ugotavlja Hladnik, sta
si v navzkrižju, saj glavna oseba romana, Hasan Ibn Saba, ne more biti obenem veliki diktator
in hkrati terorist. Tu se Hladnik naveže na Bartolovega sodobnika, ki je pohvalil idejo
tveganja v romanu – to bi bila resničnost rodu, ki se je začel oglašati na Primorskem. Ta rod,
katerega učitelj je bil tudi filozof Jug, je doživel bazoviško tragedijo in dokazal, da nismo več
ovce in da želimo živeti po svoje. Hladnik ima v mislih pripadnike ilegalne slovensko-hrvaške
narodnorevolucionarne organizacije TIGR v 20. in 30. letih, ki so vzporednica
samomorilskim fedaijem v Alamutu in današnjim islamskim teroristom.
Opozarja še na druge Bartolove sodobnike, ki jih je zaskrbelo sporočilo romana, saj so sumili,
da roman propagira terorizem in manipulacijo z ljudmi v imenu vzvišene ideje. Vodja
teroristov, Hasan Ibn Saba, namreč prepriča svojega učenca Ibn Tahirja, da sprejme
makiavelistično idejo in postane njegov politični dedič. Na tem mestu Hladnik pokaže na
Prešernovega Črtomirja (iz Krsta pri Savici): Črtomir je sprejel tujo vero in nam pokazal,
kako je treba ravnati, da bi preživeli, pri Bartolu pa gre za vero v smiselnost predrznih
nasilnih idej. Hladnik (v Književni list 2002) meni, da roman »simpatizira s tisto politiko in
družbeno akcijo, ki jo označuje zlovešča beseda terorizem«.
Kot teroriste, če jih razumemo kot samomorilske napadalce, ki so pripravljeni žrtvovati svoje
življenje v imenu višjih ciljev, bi lahko torej v romanu označili fedaije, ki jih šola Hasan Ibn
Saba, medtem ko je on sam veliki diktator, ki ima v rokah neomejeno politično oblast, s
katero manipulira in zavaja prebivalce trdnjave Alamut (Božič 2006: 27).
Gregor Smolej v svojem diplomskem delu Kaj je terorizem? (2003: 24) terorizem 11. stoletja
označi za »hašašinski terorizem«. Hašašini so izhajali iz islamske veje izmailstva, njihov
ustanovitelj in prvi voditelj pa je bil Hasan Ibnal Sabah. Njihov glavni način delovanja je bil
nasilje. Ti borci so se imenovali fedajini, atentati, ki so jih izvrševali, pa so imeli zanje kultni
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značaj in so predstavljali stik z Bogom. Uboj je bil namreč sveto dejanje, pot v raj in večna
odrešitev, namenjena le nekaterim izbrancem.
Razumevanje terorističnega dejanja kot zadoščenja samega po sebi, kot očiščenja in obredne
posvetitve izvršilca se ni izgubilo do danes. Brezpogojno verovanje terorista, da mu bo
njegovo dejanje odprlo pot v raj, naj bi spodbudilo tudi jemanje hašiša, po katerem je nastala
arabska beseda hašašin, ki je prek križarjev prišla v francoščino in angleščino, kjer z
besedama assassin in assassination še danes označujemo političnega ubijalca in politični uboj
nasploh, tudi atentat. Smolej kot izvrsten primer življenja fedaijev navede ravno roman
Alamut (Smolej 2003: 24).

OMNIA IN NUMERO ET MENSURA

Drugi citat, ki je prav tako postavljen na začetek romana, je latinski »Omnia in numero et
mensura«, ki je natisnjen celo z velikimi črkami, vendar mu pisci ne posvečajo velike teže.
Ta citat so pripisovali predsokratikom, čeprav ni podatkov, da bi ga kateri izmed njih zapisal
ravno v takšni obliki. Zanimivo je, da ga je Bartol zapisal v latinščini in ne v grščini, čeprav
izhaja iz stare Grčije. Prav tako je zanimivo, da je citat »Vse je v meri in številu« stoji pod
citatom »Nič ni resnično, vse je dovoljeno«, saj je z njim v nasprotju. Če slednji povzema
bistvo romana in junakovo filozofijo volje do moči, pa prvi poveličuje ravno nasprotno –
zmernost in skromnost, ki sta tudi tradicionalni krščanski vrednoti. V romanu direktno ni
podprt, ga pa lahko razumemo kot namig bralcu, naj v besedilo investira lastno etiko, da kot
moto dobi smisel. Kot vrednote, ki življenju (in tudi junakom v romanu), dajejo smisel, je
Bartol postavil prijateljstvo, tovarištvo, ljubezen in resnico (Planinc 2003: 65). Sam pa je
zapisal (v Bartol 2016:107), da je prvi citat polivalenten in združuje najrazličnejše stvari –
»od antične filozofije do spinozizma, od Hasanove logike do kompozicije23 dela samega« in
»same matematike človeškega srca« (107).

23

Po kompoziciji je roman »neka nova literarna zvrst« (Bartol 2016: 107), saj je na prvi pogled roman, vendar je
zgrajen po dramskih principih, po nastanku pa je v sorodu celo z miti (107).
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ALAMUT KOT ENCIKLOPEDIČNI ROMAN

Bartolova pripoved je prepletena »z različnimi imeni piscev, del in junakov perzijske
literature, s parafraziranimi citati predsokratikov, skeptikov in epikurejcev, z mislimi in
podobami Korana, Hajamove lirike in biografske legende, s povzetki zgodb iz Tisoč in ene
noči ali iz Nizamija, s posnetki in komentarji posameznih žanrskih konvencij pisanja gazel in
kasid, z vloženimi besedili, ki ustvarjajo bolj ali manj prepričljiv vtis, da pripadajo perzijski
poeziji oz. kar poeziji Rubaiji Omarja Hajama« (Juvan v Bratož 1991: 93–94).
Medbesedilnost in metafikcija, ki sta sicer značilni za postmodernistične romane, sta torej v
veliki meri prisotni tudi v Bartolovem romanu. Vendar tega romana ne moremo umeščati v
postmodernizem, ki je sicer značilen za drugo polovico 20. stoletja, saj se postmodernizem
odmika od nihilizma, medtem ko je Bartolov roman še vedno pod močnim vplivom nihilizma.
Prav tako Bartol ostaja pri veliki zgodbi, ki je ne reducira na majhno zgodbo nekega
posameznika, je pa res, da briše meje med visoko in nizko literaturo. Alamut bi lahko brali
tudi kot trivialni roman, kar je značilnost postmodernizma, vendar prav zaradi nihilistične
plati (Virk v Bratož 1991: 67–70) to oznako lahko potisnemo na stran.
Zaradi citatnosti bi lahko ta roman uvrstili med enciklopedične romane – to so moderni
romani, napisani kot enciklopedija, ki sledijo metodi spoznavanja in predvsem mreži povezav
različnih dogodkov, oseb in stvar, torej o filozofiji, ki vidi svet kot sistem sistemov. Tako je
medbesedilnost lahko tudi značilnost enciklopedičnega romana (Juvan v Bratož 1991: 94–95).
V poglavju »Zgodovinski viri kot podlaga za nastanek romana« sem že zapisala, na katere
zgodovinske vire, ki obravnavajo predvsem perzijsko in iransko zgodovino, se je opiral
Bartol, zaradi česar se kaže kot encikloped. Prav tako je tudi bralca svojega romana videl »kot
enciklopeda, ki mora biti historik-orientalist, islamist, poznavalec staroiranske in
staroperzijske književnosti, poznavalec zgodovine med obema vojnama, zgodovine
političnega makiavelizma, psiholog in karakterolog, poznavalec psihologije mas, /…/, filozof,
poznavalec zgodovine filozofije, filozofije verstev, Nietzscheja,24 poznavalec sodobne fizike
in matematike, zlasti relativnosti« (Juvan v Bratož 1991: 95).

24

Zanimivo je, da je Bartol dejal, da mora biti bralec Alamuta poznavalec Nietzscheja, čeprav je zagrizeno trdil,
da v tem romanu nikakor ne smemo iskati Nietzschejeve filozofije, saj v njem ni nič sodobnega. Vendar je
uvodni citat »Nič ni resnično, vse je dovoljeno« potemtakem v obliki, ki je zapisana v uvodu, vseeno vzet ravno
iz Nietzscheja in ni vrhovni izrek izmailcev.
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Alamut je mogoče razglasiti tudi za sintezo vseh prejšnjih Bartolovih del oz. novel (tukaj je
mišljena predvsem zbirka novel Al Araf), ki so drobci, majhni delci, medtem ko je roman
velik, obsežen tekst, ki vsebuje vse te delce in jih oblikuje v trdno, logično celoto. Zato bi
lahko govorili tudi o avtorski medbesedilnosti (Juvan v Bratož 1991: 100).
Juvan nadaljuje:
V prikaz postopkov enciklopedične pisave je gotovo potrebno uvrstiti neko temeljno izjavljevalsko
figuro, ki se lahko navezuje ravno na avtorsko medbesedilnost: da namreč pisec enciklopedist, kakršen
je Bartol, uporablja zbrane in prebrane knjige, njihove iztržke in postržke tako, da mu služijo kot
razlagalni model /…/ za izjavljanje lastne, avtorske, ˝subjektivne˝ tematike. Subjekt se torej prek te
figure enciklopedične pisave zrcali in spoznava v odsevih prebranih, izbranih in prikrojenih tekstov
kulture, v označevalnem gradivu torej, ki je že objektivizirano (navadno tudi kanonizirano) v
Drugem25 (Juvan v Bratož 1991: 101).

Vse tuje gradivo je torej pretvorjeno v »resničnosti« subjektovega izjavljanja in se sklada s
predstavljenim zgodovinskim svetom, ki je historično verjeten. Medbesedilnost je homogena
z izrekanjem, nikjer ni problematizirana z igro različnih izključujočih se perspektiv, zato ne
moremo govoriti o postmodernističnem, ampak o enciklopedičnem romanu, ki nam ponuja
tudi vpogled v tekste islamske kulture (Juvan v Bratož 1991: 102–103), filozofije, psihologije
idr.

PERZIJSKA KNJIŽEVNOST V ROMANU

Irena Novak Popov (v Bratož 1991: 53–57) pravi, da je bilo poznavanje perzijske književnosti
pri nas v času nastajanja Bartolovega romana omejeno. Zato se domneva, da se je Bartol pri
izbiri predlog omejil predvsem na Firduzijev nacionalni ep Šah–name (Knjiga kraljev) in na
gnomično liriko Omarja Hajama. Iz Knjige kraljev je vzet ljubezenski trikotnik,26 ki je v
roman preslikan kar dvakrat. Prvi je trikotnik, ki zajema Mirjam, njenega moža Mojsija in
ljubimca šejka Mohameda. Drugi oblikuje osrednji ljubezenski zaplet med Mirjam, Seiduno
25

Zgodba Marca Pola je Bartola tako prevzela, da je v njegovo zavest vstopila kot nekaj nujnega, nekaj, kar
zadeva v srž njegove tematike in z njo resonira. V njej je našel že narejeno, v Drugem objektivizirano gradivo,
razlagalni model problematike, za katero si je moral v novelah tolikokrat izmišljati ponazoritve z zgodbami,
eksempli. Lahko jo je nezaznamovano povzel v roman in nanjo oprl nosilne točke fabulativnega ogrodja (Juvan v
Bratož 1991: 101–102).
26
Trikotnik med iranskim kraljem Kozrovom Parvisom, kiparjem Ferhadom in kraljevo ženo Širin (Novak Popov
v Bratož 1991: 55).
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in Ibn Tahirjem, o katerem pripoveduje avktorialni pripovedovalec. V Firduzijevem epu se
kipar zaljubi v Širin med tem, ko oblikuje njeno podobo v marmornat kip, pri Bartolu pa se
Ibn Tahir zaljubi v hipu, ko v ženski ugleda lepoto, ki jo je prej poznal in občudoval le v
poeziji, in v tem spozna estetsko doživetje. Vzporedno z rojstvom ljubezenskega čustva se v
njem rodi tudi lirik, pesnik ljubezni. Na tej točki se avtor prepusti predlogi in dovoli, da se iz
perspektive, omejene zgolj na eno romaneskno osebo, prelije v avtorski opis, saj Mirjam
predstavi kot kiparsko upodobitev Širin: »Njeno telo se je svetlikalo skozi tančico kakor
marmornat kip« (Bartol, 2001: 311).
Tudi Ibn Tahir Mirjam vidi kot kraljico Širin, sebe pa kot kiparja Ferhada, saj pravi, da si je
»tako zmerom predstavljal kraljico Širin. Samo da je podoba, ki jo« ima »zdaj pred seboj, še
veliko popolnejša. /…/ Kakor je Alah v nebesih, tako razumem jaz zdaj nesrečnega Ferhada.
/…/ Moral je sekati v živo skalo podobo, ki jo je neprestano imel pred očmi. /…/ (N)ič ne
more biti strašnejšega kakor zavedati se sleherni dan izgube tako neizmerne sreče, ki se ne bo
nikdar več vrnila« (Bartol 2001: 311).
Tu Bartol tematizira neuresničljivo ljubezen, ki je snov številnih del, med njimi tudi
Shakespearjeve tragedije Romeo in Julija. Mogoče je, da se je na tem mestu zgledoval ravno
pri njem.
Navsezadnje se odpira tudi vprašanje sovpadanja in stikanja evropske antične literature s
srednjeveško orientalsko književnostjo, saj razmerje perzijskega umetnika do umetnine, kakor
nam ga po Firduziju predstavlja Bartol, ni nič drugačno od tistega, ki ga je v Evropi predstavil
Ovidij pri Pigmalionu (Novak Popov v Bratož 1991: 58).
Zagotovo pa je najbolj obsežno, raznovrstno in večplastno v besedilu predstavljena lirika
Omarja Hajama, ki jo Bartol povezuje s protagonistom Hasanom Ibn Sabo. Pesnika vplete v
roman prek obliterarnega dejstva, ki je Hasanovo in Hajamovo skupno šolanje, od koder
izvira njuno prijateljstvo. Na ta način Bartol zasnuje prepletanje dveh zgodb, dveh načinov
življenja, dveh filozofij, obenem pa v fikcijo vplete zgodovino in literarno zgodovino. V
petem poglavju vstopi perzijski pesnik v roman prek rokopisa, kar se ujema z načinom
kroženja Hajamovih besedil, saj so se njegove pesmi z nezaželenim, od uradne islamske
doktrine odstopajočim skepticizmom širile med literarnimi ljubitelji skrivaj. Okolje v romanu
se ujema s snovno teksturo Hajamovih rubajev (rajski vrt, uživanje vina v prisotnosti lepe
ljubimke); metabesedilo torej posnema eno izmed strukturnih plasti predloge. Bartol je rubaje
prevajal sam in izbiral le tiste ideologeme, ki so se ujemali s specifično koncepcijo glavnega
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lika romana in ki poudarjajo panteistično-mistično pojmovanje, po katerem je vse obstoječe le
emanacija božanstva, celote, s katero se bodo posamezni delčki spojili po smrti. V Hajamovih
rubajih najdemo uživanje življenja, tesnobni upor, ki je obarvan s skepticizmom, in tudi
fanatizem. Stik teh Hajamovih besedil z Ibn Sabo kaže junakovo vzpenjajočo se spoznavno
pot, ki vrh doseže v eksperimentu s človekom – s pomočjo raja na zemlji (Novak Popov v
Bratož 1991: 58–61). Tako Hasan kot pesnik sta prišla do enakih zaključkov:
Končno spoznanje je nemogoče, zakaj naši čuti lažejo. Oni pa so edini posrednik med stvarmi, ki nas
obdajajo, in med našo mislijo, našim razumom. Hajamova ideja o nespoznavni skrivnosti sveta, ali
natančneje o večnosti, usodi in božjih namenih, o uganki življenja, je prevedena kartezijanske
spoznavne kategorije, ki niso več le poudarjanje in nadgrajevanje Hajamovega skepticizma in
agnosticizma, ampak sinonim za grško predsokratično filozofijo: ˝Prav isto trdita Demokrit in
Protagoras, sem mu pritrdil. Ljudje so ju zato obsodili za brezbožneža in skovali v zvezde Platona, ki
jih je pital z bajkami.˝ Najdlje čez mejo tistega, kar je kdaj zapisal Hajam, pa seže Hajamu in ne Ibn
Sabi pripisana trditev, da množice ljudi niso sposobne živeti v spoznavni negotovosti, da zato
potrebujejo laž, ki trdi nekaj določenega, in da z njimi lahko manipulira tisti, ki jim bo živim odprl
vrata v raj. /…/ Bartol Hajamovo filozofijo prikroji tako, da z njo upraviči Hasanovo nihilistično
zamisel neomejenega razpolaganja z ljudmi. (Novak Popov v Bratož 1991: 62)

Na več mestih se sklicuje na še starejše pesnike, ki jih je v besedilo vključuje tako, da navaja
avtorje, naslove, imena literarnih likov, obnove zgodb, citate iz besedil, interpretacijske
komentarje, parafraze literarne tematike in motivike itd. Perzijska književnost v romanu
zavzame predstavljeni svet, kjer sta zelo pomembni, cenjeni in načrtno gojeni vrednoti
izobrazba in ustvarjalnost (Novak Popov v Bratož 1991: 54):
Tako je književni pouk bodočih fedaijev izrecno motiviran s potrebo po urjenju duha v besedi, da
postane prožen in se nauči točno in pravilno izražati svoje misli, pouk bodočih rajskih deklic pa s
potrebo po urejenem in ušesu prijetnem izražanju, ki zabava in razveseljuje. Poleg tega, da je odnos do
književnosti označevalec visoke stopnje kulturne zavesti, je to tudi avtorjevo sredstvo za pozitivno
karakterizacijo oseb romana, ki same sebe ali druga drugo prepoznajo za ekvivalentne literarnim
osebam določene besedilne predloge. Pri tem Bartolovo metabesedilo izpelje tudi specifično žanrsko
hierarhizacijo navajanih predlog, po kateri je določena oseba romana s svojo miselno, čustveno in
fizično fiziognomijo označena s pomočjo osebe določene besedilne vrste (Novak Popov v Bratož
1991: 54).

Hasana Ibn Sabo tako označuje refleksivna lirika, ljubezenska, erotična tematika z elementi
umetništva iz zgodovinskega epa (oz. ljubezenskega romana v verzih) je rezervirana za Ibn
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Tahirja, pogumnega fedaija Jusufa pa označuje junaška epika. Dekleta v raju najdejo svojo
vzornico v zgodbah iz Tisoč in ene noči in se z njo na tihem primerjajo, sama
pripovedovalka27 pa je svojo prispodobo našla v spretni arabski pripovedovalki Šeherezadi.
Lahko pa je namesto podobnosti v ospredju kontrast. To velja predvsem za Sulejko, ki je iz
pohotne grešnice oz. zapeljivke, kot se pojavlja v Koranu28 in v epu Jusuf in Sulejka, v
Alamutu moralno prevrednotena v nežno ljubimko (Novak Popov v Bratož 1991: 54–56).
Implicitne aluzije na perzijsko književnost so sicer maloštevilne, vendar raznovrstne. V Ibn
Tahirjevi religiozni pesmi o mučencu Aliju bi lahko zaznali tematsko navezavo na šiitske
elegije o mučeništvu imamov, opisno pripovedna pesem »Alamut« se tematsko, ne pa tudi
oblikovno, bliža kasidi, medtem ko je v pesmi, posvečeni poglavarju Seiduni, prepoznavna
slavilna drža, značilna za panegirike, ki so jih pisali številni na dvoru živeči perzijski pesniki.
Funkcija teh pesmi v romanu je zgoščevanje in prestilizacija sporočila, hkrati pa so tudi
sredstvo karakterizacije, ki v fiktivni lik vpisujejo dodatne razsežnosti. V priložnostnih
pesmih, ki jih pesnijo dekleta v vlogi hurij29 v veselje obiskovalcev rajskih vrtov, najdemo
reminiscence na topose perzijske poezije, zlasti metafore iz semantičnega polja cvetov in
nebesnih teles za označevanje ženske lepote. Tako je Mirjam opisana kot zlat mesec in rdeč
mak ter Sulejka kot tulipan (Novak Popov v Bratož 1991: 64–65).
Vse to pisateljevo citiranje je konstruktiven in dražljiv prispevek k informacijam o perzijski
književnosti in njeni recepciji. Bartolovo ravnanje s perzijskimi predlogami izvira iz radosti
ob srečanju z novim literarnim bogastvom, a je podrejeno tudi političnim in ideološkim
pretenzijam romana (Novak Popov v Bratož 1991: 64–65).

27

Pripovedovalka zgodb v raju je Fatima, ki je pri pripovedovanju zelo spretna, saj je pozabljeno nadomestila s
svojo lastno domišljijo, kakšno zgodbo pa si je izmislila kar sama.
28
Erotično razmerje med Sulejko in Jusufom ima predlogo v 12. suri Korana. To zgodbo je povzelo precej
ustvarjalcev, med njimi Firduzi in Džami, s tem da jim je skupen le motiv zapeljevanja s plesom. Pri Bartolu pa je
erotično razmerje omejeno zgolj na telesnost in traja samo eno noč (Novak Popov v Bratož 1991: 56).
29
Za hurije šolana dekleta se učijo nizati parno rimane verze v ohlapno gazelsko lirsko tvorbo. Te pesmi so v
romanu označevalec kultiviranega prostora in časa ter imajo estetske dimenzije, ki vzbujajo iluzijo popolnega
raja (Novak Popov v Bratož 1991: 65).
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FANTASTIKA V ROMANU

Eksotična orientalska tema naj bi bila prikladna za roman Alamut in njegovo domišljijsko
svobodo in fantastiko. V romanu učenci pri pouku prebirajo fantastične zgodbe iz Tisoč in ene
noči ter druge pripovedke o čudežih, da bi se ustrezno pripravili na raj. Zadravec (2002: 14–
15) pravi, da je prva oblika fantastike v romanu »pravljično razkošen prostor ali doživetje
bajke v romanu: je čudežni svet, osvetljen z baklami, napolnjen z glasbo harf, je
nezavestno/podzavestno doživljanje onstran razkošij veličastnega mesta in drugačnih
prividov, je trenutek, ko se duša koplje v veličastju in blaženosti hašiša« (14). Ravno hašiš pa
je po Zadravčevem mnenju druga oblika fantastike, ki usmerja nevarna dejanja. Kroglica
hašiša namreč nesluteno poveča pogum in občutek vsemogočnosti stopnjuje do veličastne
groze – to je točka, kjer junak mori v imenu vere, ubije nasprotnika in umori sebe, da si
zasluži vstop v rajski vrt. Ta oblika fantastičnega govori o »vladarju-hudodelcu, ki mu je
fantastika, njen nebeški čudežni svet orodje za kovanje slepih privržencev. Fantastiko
pripravlja njegov hladnokrvni čisti razum, z njo oblikuje novega človeka. Reči smemo, da je
fantastika v obeh oblikah sicer hladen, vendar zanimiv in tvoren umetniški element. Priznati ji
je dovolj poetično lastnost: poetizira namreč osrednjo strast, to je slo po oblasti nad
nasprotnikom, nad dvomom, nad posameznikom in nad množico« (15).
Na čudežnost prav tako opozori že romanopisec sam ob prihodu Halime v raj: »Zavili sta
skozi nov, prečen hodnik in stopili v okroglo, visoko obokano dvorano. Halima je vrisnila od
začudenja. Tolikšne lepote še v sanjah ni bila slutila. Svetloba je lila skozi stekleno streho, ki
je bila sestavljena iz posameznih kosov v živih mavričnih barvah« (Bartol 2001: 14). Mavrica
ima vedno konotacijo nečesa pravljičnega, fantastičnega. Je simbol mostu med drugim in
našim svetom (Chevalier-Gheerbrant 1993: 345), med zemljo in nebom oziroma tudi med
zemljo in rajem. Prav tako je simbolično glasbilo harfa, ki, enako kot mavrica, povezuje nebo
in zemljo, njen zvok pa simbolizira iskanje sreče (Chevalier-Gheerbrant 1993: 166).
Tako Halima pride iz zemlje (iz vsakdanje realnosti) v svet skrivnosti, čudežni, fantastični
svet, v »raj«, ki ju povezuje hodnik, poln mavričnih barv. V novem svetu pa srečo (s pomočjo
omame in »ljubezni«) iščejo predvsem mladi fedaiji, na kar nas opozori simbol harfe in njen
zven.
Hkrati pa fantastika prehaja v resničnost, saj je Hasan v trdnjavi Alamut dejansko postavil
popolno simulacijo paradiža (žuboreče potoke, nasadi, hurije …) in to navidezno resničnost še
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podkrepil z uporabo drugega (po Zadravcu) fantastičnega elementa, hašiša (Debeljak 2005:
21).
Vendar Bartol (2016: 99) opozarja, da se mu snov nikoli ni zdela fantastična, temveč celo
kruto realistična. Pravi tudi, da je pojmovanje realizma pri nas preozko, saj zaobjema le
avtorje, ki pišejo o malih ljudeh, o njihovem življenju in delu, o njihovih težavah in skrbeh.
Sam, nasprotno, sega v našo in pravkar minulo dobo, ki so jo oblikovali Hitler, Mussolini in
Stalin, ki so še kako realistični objekti. Slika torej pojave svoje dobe, ki jih prikazuje v
zgodovinski prispodobi:
Hotel sem v veliki zgodovinski prispodobi /…/ upodobiti neki zgodovinski pojav, ki je bil v največji
meri tipičen tudi za našo dobo: pojav voditelja množic in diktatorja, njegov karakter ter njegovo
izžarevanje na človeka in družbo skozi celo vrsto značajev. Skušal sem se potopiti v največje globine,
da bi potegnil pravi karakter na dan, ki bi bil zgodovinsko veren ter ob enem še danes živ in veljaven.
Moja fantazija je konkretna in more črpati karakterno substanco samo iz živih ljudi, torej sodobnikov.
Ta fantazija ni kdo ve kaj iznajdljiva in si nerada izmišlja« (Bartol 2016: 106).

Za Bartolov roman bi torej lahko rekli, da je realističen, čeprav odstopa od tipične definicije
realizma pri nas. Vendar zajema dogajanje časa, v katerem je avtor živel, in prikazuje resnične
osebe in njihova dejanja, le da za razliko od slovenskih realistov ne sega po zgodbah t. i.
malih ljudi, temveč po velikih evropskih imenih. Hkrati pa to realistično sliko zakrije s
fantastičnimi elementi in postavitvijo dogajanja na Orient.

PODOBA IN VLOGA RAJA TER PLATONOVA FILOZOFIJA

Bartol (2016: 60) meni, da je ena od najočarljivejših in hkrati tudi najbolj pretresljivih
avantur, ki jih je doživel z Alamutom, ravno Hasanov umetni raj z ženskami, sklopljenci in
živalmi.
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PODOBA IN VLOGA RAJA
V romanu ima pomembno vlogo zagotovo podoba raja, ki je po eni strani povezana s
fantastiko, hkrati pa ustreza podobi raja v Koranu.
Koran takole opisuje raj: »Zanje je Allah pripravil rajske vrtove, skozi katere tečejo reke, in v
njih bodo ostali večno. To je veličasten uspeh!« (Koceli 2016: 37). Pred rajem so zastražena
vrata, v njem pa je polno rek, izvirov, livad, hrane (sadje in meso), različne vrste pijač (voda,
vino, nektar, mleko, med …), veliko je drevja in sence, dečkov, ki strežejo … Posebno mesto
v raju pa zasedajo hurije – to so večno mlade in lepe device, ki razveseljujejo vernike v raju
(Koceli 2016: 37–43).
Raj oziroma paradiž je v različnih religijah30 predstavljen kot vrt, katerega razkošno
rastlinstvo je sad nebeške dejavnosti. Osrednjo vlogo v njem ima izvir oz. studenec, ki je vir
življenja in spoznanja. Vanj vstopiš skozi vrata,31 ki jih odklepa ključ. V raju so živali, ki so
svobodne, pri čemer njihovo govorico razume tudi človek, ki jo obvladuje sam od sebe. V
raju sta večna pomlad in svetloba, za rajske užitke pa poskrbijo čudovita glasba, angeli,
izvoljeni, griči, ptice, drevesa (Chevalier-Gheerbrant 1993: 500–501) .
Podobno podobo raja nam prikaže tudi Bartol:
Halima je slišala žuborenje vode, ki je prihajalo od vseh strani. Od daleč nekje je zamolklo bobnelo,
kakor bi drvel hudournik in se spuščal v slap. Skozi drevesa se je zasvetlikalo. /…/ Kmalu je začela
razločevati gradič, ki se je belil v sončnih žarkih sredi obsežne jase. Pred njim je bil okrogel ribnik z
živim vodometom (2001: 12).
Peljale so jo po stezi, ki je bila posuta z okroglimi belimi kamenčki. Na levi in desni so bile pravilno
razporejene grede, na katerih so cveteli tulipani in hijacinte najrazličnejših velikosti in barv. /…/
Omamen vonj je nasičeval ozračje (2001: 11).

Na (lažni) raj in zlo pripravlja alamutska pedagogika s svojimi učnimi predmeti. Alamutska
šola uči pesnjenje, rimaštvo, dogmatiko, verstva, vrste nasmehov, trdnost volje, zvijačnost,
vojaške napore, odpornost do bolečine, brezobzirno napadalnost, medtem ko dekleta vadijo
igranje harfe, trebušne plese, predvsem pa strežbo ljubezni. Vsi spoznavajo človeško telo in
izvejo, da je Alah ustvaril Adama in mu vdahnil dušo …

30
31

Tudi v muslimanski religiji.
Po islamskem izročilu ima vhod v raj osem vrat (Chavalier-Gheerbrant 1993: 500).
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O vsem učenci sproti diskutirajo s predavatelji v obliki racionalnega dialoga (zakaj – zato).
Takšen dialog Zadravec (2002: 12) imenuje tudi molitev. Ob tem opozarja na molitev o
izvoru ključa, ki odpira vrata v raj. Ibn Tahir je namreč nekoč ugovarjal, da je ključ rajski
predmet in ga ni mogoče zaznati – je namreč iz snovi onstranstva. Predavatelj pa pojasni, da
je ključ rajska snov, da bodo imeli blaženi v raju ista čutila kot na zemlji in da sta si zato
podobna tudi ključa (ta je iz zemeljske in oni iz onstranske snovi). Ibn Tahir ni zadovoljen z
odgovorom, vendar na koncu popusti. V raj pa lahko v romanu pridejo tisti, ki se odločijo za
sveto vero umreti z mečem v roki – le tem bo Seiduna odklenil vrata v raj. S svojim
psihološkim eksperimentom dečke na trdnjavi Seiduna dela za fedaije, v posvečene oziroma v
angele, ki bodo zavoljo obljubljenega raja delali čudeže (Zadravec 2002: 9–10).
»Tehnika fedaizacije, posvečevanja« je slednja:
Prerok/Seiduna/Mohamed obljublja mladeničem ˝onstranska razkošja˝, rajske užitke. Toda kdor hoče
biti posvečen v raj, ne sme poželeti ženske tostran raja, njene sladkosti pa bo za nagrado užival v
rajskih vrtovih. Ko se bo kot junak vrnil iz raja, bo blazno hrepenel po njem in bo sprejel vsakršno
nalogo, samo da bi se čim prej vrnil vanj. Zaradi fantastičnih rajskih ljubezni bo tostran razdvojen,
razdvojen, nesrečen, pa bo ubijal ali pa »zaljubljen v smrt«, bo ubil tudi sebe (Zadravec 2002: 10).

Raj je pravljica, bajka, fantastičen svet, v katerega se fedaiji želijo vrniti. Hasanov psihološki
eksperiment se izkaže za uspešnega, saj se po njegovem naročilu dva fedaija (Sulejman in
Jusuf) ubijeta, kar sam šteje za »razviden dokaz, da je človeka nujno zaplesti v bajke,
pravljice, prispodobe in zgodbe, kot so Koran, Biblija, Kristus, Bog (Zadravec 2002: 10–11).
Vrtovi imajo funkcijo »sleparske inscenacije, ki sugerira, da vodja izmailcev dejansko drži v
rokah ključ od raja« (Detela1992: 125).
Izkušnja raja in v njem predvsem izkušnja seksualnih užitkov, zaradi katere bodo fedaiji brez
pomislekov morili in umrli, da bi se le lahko vrnili vanj, sta vir manipulacije (Dolar 2005:
38). Dolar je osupel nad tem, kako malo je potrebno za manipulacijo, kako zlahka se človek
zadovolji z nadomestnimi zadovoljitvami namesto pravih in kako rad človek verjame v tisto,
kar si želi verjeti:
Če ni manjkalo ideološke, verske, politične zaslepljenosti in fanatizma, njihovega vira ne gre iskati v
insceniranih paradižih nebrzdane seksualnosti, temveč je bilo dovolj neskončno manj: ponujanje
nadomestnih užitkov, konec verjetja, obljuba, fikcija, fantazma. /…/ Kaj je nazadnje že sama fantazma
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drugega kot takšen umetni raj, način organizacije uživanja, za katerega se ni treba podati v rajske
vrtove? (Mimogrede, to prav zlahka povzroči, da se ljudje« zaradi »˝nadomestnih˝ užitkov na vse
kriplje /…/ branijo ˝pravih˝.)« (Dolar 2005: 38).

IBN TAHIRJEV DVOM O RAJU IN NJEGOVO SPOZNANJE RESNICE
Edini, ki podvomi v resničnosti raja, je Ibn Tahir, saj raj doživlja kot nekaj zemeljskega,
Mirjam pa kot bitje iz mesa in krvi. Vendar mu ona pravi, da Koran govori, da so stvari v raju
takšne kot na zemlji. Vedno bolj ga muči misel, da je raj le sleparski projekt, nečedna igra, ki
pohlapčuje in jemlje dostojanstvo, hkrati pa se vdaja fantastiki rajskih podob in svojega
čustvovanja. Zaljubi se v Mirjam in ji posveča pesmi ter po njej hrepeni celo tako močno, da
si želi čimprejšnje smrti. Vendar se njegov dvom na koncu izkaže za resničnega – ko zastrupi
sultana v Bagdadu, mu ta pove, da na Alamutu ni raja, temveč zgolj vrtovi dejmaskih kraljev,
ki jih je Hasan napolnil s hurijami, svoje vojake pa da omamlja s hašišem in obnoreva s
haremskimi veselji. Vrne se na trdnjavo in želi ubiti Hasana, vendar se med njima razplete
pogovor, v katerem ugotovita, da imata enako filozofijo o dihotomiji vsega (resnico spremlja
dvom, ljubezen sovraštvo, vero oblast). Ugotovita tudi, da ljudem ni do resnice, temveč so
željni bajk. Z lahkoto jih je izrabiti za dosego svojih ciljev, saj je človek neumen in
lahkoveren, a si želi uživati. Hasan prizna svojemu učencu, da je trdnjava z rajem le prevara
in ga opozori, da je zid Al Araf,32 ki loči nebesa od pekla, le prispodoba za stališče tistih, ki so
spregledali in spoznali, da je zanikanje pekel, verovanje pa nebesa. Kdor vzdrži na njem, kdor
prenese razgled v nebo in v pekel, mu srce ojekleni. Ibn Tahir se želi vzpeti nanj in na njem
vzdržati, zato ga Hasan razglasi za svojega duhovnega sina, za filozofa Avanija (Zadravec
2002: 11–12). Naposled je poklican za to, da bo postal despotov nadaljevalec.
Fascinacija z močno osebnostjo vladarja in njegovo karizmo vztraja do konca romana,
fantazma se perpetuira in krepi, zato se na tej točki Dolar (2005: 39) sprašuje, kako je kdo
sploh lahko videl v romanu kritiko totalitarizma. Tudi Antonija Verovnik v svoji razpravi
Moralna vprašanja v Alamutu (2002: 61–62) opozarja, da se zlo utegne nadaljevati, saj bo
lahko Avani na poti samostojnega spoznavanja dognal to, kar je izvedel že od Hasana, in bo
32

Al Araf je v islamu prispodoba za zid, ki ločuje raj od pekla. Nanj se lahko povzpnejo le redki, ki so spoznali, da
resnice ni, ni Boga, ni absolutuma. Ker vedo, da drugi tega ne vedo, se sami zlahka postavijo za bogove oz.
glasnike. Seiduna načrtno začne lagati množicam ter uresničevati prevare, s katerimi utemeljuje svojo
»božjost«. S tem postavlja svoje zakone in novo moralo (Verovnik 2002: 61).
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tako zrel za nadaljevanje njegovega dela. Vendar pripominja, da je zid Al Araf tehtnica
dobrega in zla in da je možno tudi drugačno nadaljevanje, namreč da si bo Avani pot
najvišjega spoznavanja utiral po svoje in se kot duhovni sin izpridil, kakor se je Hasanu že
biološki sin.
Kajti če Avani ne bo doumel, da je njegov duhovni oče zločinec, je vsa pot zaman. Ne bo se osvobodil
˝vednosti˝, s katero ga je obremenil Seiduna, ne bo spoznaval in mislil po svoje, ne bo duhovno
svoboden ter kot tak nezmožen moralne sodbe in moralnega ravnanja. Ne bo zmožen biti odgovoren.
In Alamut bo ves svet, kakor želi veliki prerok. Toda dokler je Avani 33 na poti, obstaja možnost, da se
˝tehtnica med dobrim in zlim˝ nagne na stran dobrega (Verovnik 2002: 62).

Verovnikova (2002: 62) tukaj opozori na že od Sokrata znan problem, in sicer na povezanost
med vednostjo in moralo. Spoznanje in njegovi sadovi niso etično nevtralni. Vednost je sama
po sebi vrednota, hkrati pa je tudi pogoj vrednotenja in ustvarjanja vrednot. Tudi če ni nič
resnično v absolutnem smislu, »človek razpolaga z neizmernim vedenjem in delnimi
resnicami ter zato misli, da je vse dovoljeno, ne more sprejeti v Seidunovi različici. Prav to,
da nam ne more biti absolutno nedvoumno znano, kaj je prav in kaj narobe, pomeni, da smo
vsi nekako zavezani Avanijevi poti spoznavanja, dvomljenja, zavračanja slepega verovanja in
uboganja« (prav tam). Vodičar pa (2002: 74) v poti filozofa Avanija vidi simbol
izobraževanja in učenja ter kot prvi pogoj postavlja odprtost za vsako spoznanje, četudi je
kruto.

PLATONOVA FILOZOFIJA
Bartol (v Bartol 2016: 66) opozori, da je raj v romanu Alamut ena izmed najčistejših realizacij
Platonove lestvice spoznanja. Platon v Gostiji skozi Diotimina usta pravi:
Kajti to je pravilna pot, po kateri napreduješ ali si popeljan k stvarem ljubezni: da se začenjaš pri
tostranskih lepotah – s pogledom nenehno uprtim v ono poslednjo lepoto – postopoma dvigati kot po
stopnicah od ene do druge – od enega k dvem in od dveh k vsem lepim telesom in od lepih teles k
lepim dejanjem in od dejanj k lepim spoznanjem, dokler ne prideš do tistega spoznanja, ki je

33

Po mnenju Vodičarja (2002: 78) nas Bartol vprašuje, ali smo odgovorne osebnosti in ali smo pripravljeni
stopiti v šolo življenja ter iz fedaijev postati filozofi. Po mojem mnenju je Vodičar prepričan, da se bo tehtnica
nagnila na stran dobrega in ne na stran zla ter da bo Avani na svoji poti odkril lastno resnico in ne bo prevzel
Hasanove.
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spoznanje one (poslednje) lepote in te same; in da končno spoznaš tisto, kar je ta lepota sama po sebi«
(Bartol 2016: 66).

Bartol nadaljuje (66), da je prvi junak, ki pride v raj, Jusuf, ki verjame, da je v pravem raju.
Prisvoji si tudi najlepšo deklico, Sulejko, toda ko je zadoščen, z očmi že išče drugo – oziroma
kot uči Platon, se začne vzpenjati oz. dvigati od enega lepega telesa k dvem lepim telesom.
Drugi junak, ki pride v raj, je Sulejman, ki si zavoljo svojega junaštva prisvoji vse – raj, v
katerega je bil poslan, ima za svojo last in deklice v njem za harem. Po Platonu se dviga od
dveh lepih teles k več lepim telesom. Tretji junak, Ibn Tahir, pa se po Platonovi lestvici dviga
od lepih teles k lepim dejanjem in od tod k lepim spoznanjem, četudi je lepota spoznanj
strašna. Ibn Tahirjeva bit je sestavljena iz tanjše substance od obeh tovarišev in njegov
instinkt ga privede do Mirjam. Ljubezen do nje sproži v njem občutek za pesnjenje, v njem
vzbudi pesnika – po Platonovi lestvici doseže lepa dejanja. Od tod se vzpenja po lestvici do
lepih spoznanj. Nikoli se namreč ne zadovolji s prvim spoznanjem, da je prišel v pravi raj, kot
ga prepričujeta Hasanova beseda in Mirjamina ljubezen, temveč ves čas dvomi in je obdan s
slutnjami, ki mu jih daje njegov jasni pogled na stvari, dokler na koncu ne izve krute resnice
in s tem ne pride do »lepih« spoznanj.

IBN TAHIR – JUNAK VZHODA ALI ZAHODA?

Ibn Tahirja lahko sprva vidimo kot nekoga, ki mu je mogoče glavo polniti z neumnostmi, s
komer je mogoče manipulirati in ki je brez lastne volje in pameti. Prikazan je kot fanatik.
Obenem pa se nam kaže tudi kot oseba, ki dvomi. Dvomi o pravilnosti svoje odločitve, da je
prišel na Alamut, dvomi po bitki, dvomi o obstoju ključa, ki odpira rajska vrata – njegov
razum je ves čas v akciji in se upira slepemu verovanju. Dvomi tudi v raju in se razumsko
odloči, da bo vseeno užival v rajskem trenutku. Vzhodni, orientalski človek naj bi bil
zaznamovan s tem, da čuti, medtem ko zahodnjaški s tem, da misli (Skubic 2005: 28).
Ibn Tahir je junak, ki sicer ni podoba Zahoda, vendar pa so njegova dejanja rezultat miselnega
procesa – s tem je podoben »nam«. Na tej točki preneha biti zapeljan fanatik, temveč postane
mladenič, ki izvrši politični atentat, ker verjame, da bo s tem pripomogel k boljšemu svetu.
Dokaj lahko se poistovetimo s podobo Ibn Tahirja, ki dvomi, težje pa se identificiramo s
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podobo mladeniča, ki mori in ki sprejme filozofijo svojega poglavarja, da ni nič resnično in je
vse dovoljeno. Toda zavajanju poglavarja se vseeno ne smemo čuditi, saj tudi današnji
Zahodni svet v politiki deluje na podlagi laži. Ravno sposobnost laganja je tisto, kar poganja
ta svet, torej se lahko strinjamo tudi z izjavo Seidune, ki trdi, da je prevara tisto, kar nam
omogoča, da lahko rinemo naprej. Tudi okoli nas se ves čas dogajajo stvari, ki so posledica
domišljije, a se vseeno vedemo, kot da gre za neizpodbitna dejstva in se vsakič znova pustimo
prepričati (političnim) lažem in nevarnostim, ki naj bi nam grozile (Skubic 2005: 28–29). Ibn
Tahir je torej po svoji razumskosti človek Zahoda, ki je, tako kot ljudje (Zahoda) še danes,
podlegel prevari in lažem.
Hkrati pa naslov Bartolovega romana, Alamut, nosi pomen: v lokalnem deilemskem dialektu
ala mut pomeni »orlovo svarilo«. Svarilo torej, »da je vredno dobro premisliti, preden se
odločimo, katera dejstva bomo izbrali za svoj privid« (Skubic 2005: 30).

ALAMUT KOT PSIHOLOŠKA ŠTUDIJA

Bajt (v Bratož 1991: 77) pravi, da sta Legiša in Potokar Bartolov roman Alamut razglasila za
napol poročilo, napol psihološko študijo.
Zgodnji Bartol je /…/ začel z biologijo, nato pa prek psihologije prišel do psihoanalize in filozofije
znanosti in narave kot dveh temeljev umetnosti v dobi med Einsteinom in Freudom, kot je sam
imenoval ta čas. /…/ Pri Bartolu psihoanaliza že od začetka dobi konotacijo védenja, ki je usmerjeno k
natančnemu razumevanju človeške stvarnosti v funkciji problemov medosebne moči; gre za orodje
njegove osebne volje do moči ali /…/ za probleme potrditve Jaza in njegovo premoč nad Drugim (Bajt
v Bratož 1991: 79).

Bartol se v spisih, ki so na meji publicističnega članka in esejističnega zapisa, ukvarja z
razlaganjem nekaterih filozofsko-nazorskih vprašanj, kot so npr. etika Klementa Juga,
Vebrova filozofija, Freudovo tolmačenje sanj ter razlike med biološkim in psihološkim
pogledom na svet. Ravno ti prikazi pomembno osvetljujejo Bartolov miselni in umetniški
razvoj.
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INTERPRETACIJA SANJ
Kategorija ustvarjalnosti pri Bartolu postane kategorija sanj »kot« nekaj »nezavednega,« kar
»projiciramo v dnevno zavest in« je »po strukturi podobn(o) umetniški fantaziji« (Bajt v
Bratož 1991: 80). Sanje so torej izpolnitev potlačenih želja, tako kot je fantazija pri budni
zavesti uresničevanje skritih nagibov človeške ustvarjalne psihe. Bartol je pri Freudu oziroma
v freudovstvu našel vez med psihologijo, naravnimi vedami in umetnostjo (Bajt v Bratož
1991: 79–80).
Da se je Bartol naslanjal na psihoanalitika Freuda,34 nam potrdi tudi podatek, da je v Alamutu
iskal mesto, kamor bi lahko vrinil ene izmed tipičnih »freudističnih« sanj, kar se mu je
ponudilo na koncu sedmega poglavja:
Sanjalo se mu35 je, da je še vedno na dvoru v Isfahanu kot takrat pred osemnajstimi leti. Vélika
sprejemnica. Krog in krog sami velikaši in dostojanstveniki. Na vzvišenem prostoru napol leži, napol
sedi sultan Malek šah in posluša njegovo poročilo. Viha si dolge, redke brke in srka vino. Ob njem
stoji véliki vezir, Hasanov nekdanji sošolec, in mu hudobno mežika. On, Hasan, bere poročilo in
obrača liste. Kar naenkrat so vse pole bele. Ne more naprej. Jezik se mu zatakne. Začne brezvezno
jecljati. Sultan upre vanj dvoje trdih, mrzlih oči. »Dovolj!« zavpije ter pokaže z roko proti vratom.
Kolena mu klecnejo. Dvorano pretrese peklenski krohot vélikega vezirja …
Planil je iz sanj. Ves je bil prepoten. Drgetal je po celem telesu.
»Alahu hvala,« je sproščeno zašepetal. »Samo sanjalo se mu je.« Potem je pomirjen trdno zaspal
(Bartol, 2001: 195).

Freud pravi, da človek tovrstne sanje sanja pred hudo preizkušnjo v življenju in da imajo take
sanje podzavestni namen, da mu utrdijo zaupanje vase. To so mučne in hude sanje. Ko se iz
njih prebudi, si olajšano oddahne, da se mu je samo sanjalo. Dogodek, o katerem sanja Hasan,
pa je zgodovinsko izpričan in ga v romanu Bartol omenja na več mestih. Veliki vezir je
Hasana namreč grdo izigral vpričo perzijskega šaha in Hasan tega ni nikoli pozabil (Bartol
2016: 75–76).

34

Bartol se je z delom S. Freuda seznanil leta 1924, leta 1939 pa je napisal celo esej o njem (Belšak v Novak
Popov 2006: 124).
35
Hasanu.
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NAČELO UGODJA IN UŽIVANJA
Poleg sanj je Bartol po mnenju Borisa Paternuja, Janka Kosa, Janeza Vodičarja idr. od Freuda
povzel tudi načelo ugodja in uživanja. Vodičar (2002: 73) to načelo povezuje z rajem, kajti če
je smrt edina gotovost našega življenja, je verjetje, da po smrti obstaja raj, človeku v uteho.
(I)zmikanje trpljenju in bolečini ter iskanje užitkov in osebnega ugodja sta edini smoter človeškega
življenja. Kdo pa bo sreče v višji meri deležen od naših fedaijev, ki smo jih popeljali v raj? Zares! Kaj
bi dal, da bi mogel biti na njihovem mestu! Da bi imel enkrat zavest, da uživam rajska razkošja!
(Bartol 2001: 268)

Fedaiji se po odhodu iz raja želijo vrniti vanj, pa čeprav bi morali za to umreti. Vodičar
(2002: 73) pri tem navaja, da sta Eros in Tanatos tu povsem pomešana in da se je Bartol
ukvarjal s prepričanjem, da je nagon do življenja ali načelo ugodja močnejše od smrtnega
nagona.
Ker je načelo ugodja močnejše od smrti, so fedaiji pripravljeni umreti, da bi ponovno okusili
rajske užitke in se predali čutnosti oz. življenju v pravem pomenu besede.

FREUD IN PSIHOANALITIČNA TERAPIJA
Vodičar še v enem elementu vidi povezavo s Freudom. Omenila sem že, da Vodičar (2002:
74) kot edino pot iz Alamuta, iz ujetosti, prepozna pot filozofa Avanija, ki simbolizira učenje
in izobraževanje, pogoj zanjo pa je odprtost za vsako še tako kruto spoznanje. S tem naj bi se
Bartol navdihoval pri Freudu, »ki izhod iz ujetosti v nezavedno išče z uporabo psihoanalitične
terapije. Ta posega po pogovoru, v katerem naj bi se pacient zavedal svoje določenosti z
nezavednim in jo tako racionaliziral, tako pa odpravil kot oviro. Bartol bi rekel, da mora
stopiti na svoj ´Al Araf˝, kjer bo pogledal v svoj skriti Alamut« (prav tam).
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POGLED ŠOLSTVA NA ALAMUT
V drugem delu magistrskega dela se bom osredotočila na prikaz Bartolovega romana v
srednješolskih in gimnazijskih učbenikih, maturitetnih priročnikih za književnost na ustni
maturi in priročnikih za pisanje eseja na maturi. Besedilo je bilo že trikrat izbrano kot
maturitetno gradivo (leta 2003, 2004 in 2017).
Izbrala sem si tri učbenike, ki obravnavajo Bartolov roman, in sicer:


Darinka Ambrož, Majda Degan-Kapus, Boža Krakar-Vogel, Irena Novak-Popov,
Marjan Štrancar, Katarina Torkar-Papež, Alojzija Zupan Sosič (2003): Branja 3:
Berilo in učbenik za 3. letnik gimnazij ter štiriletnih strokovnih šol. Ljubljana: DZS.



Klemen Lah, Darja Pavlič, Janja Perko, Mateja Pezdirc Bartol, Bernarda Rovtar, Tone
Smolej (2009): Berilo: Umetnost besede: Učbenik za slovenščino – književnost v 3.
letniku gimnazij. Ljubljana: Mladinska knjiga.



Peter Kolšek, Janko Kos, Adrijan Lah, Tine Logar, Stanko Šimenc (1999): Berilo 3:
Srednje izobraževanje. Maribor: Obzorja.

V tem poglavju bom pozorna na odlomek, ki ga ponuja posamezni učbenik, in na
interpretacije, ki jih ob njem učbenik ponuja. Zanimalo me bo, ali se vidiki, ki jih prikažejo v
učbenikih, med seboj razlikujejo, ali avtorji usmerijo dijake v še kakšno znanstveno gradivo
ter katere znanstvene vidike v učbenikih sploh prikažejo in kako podrobno jih razložijo.
Želela sem pregledati več učbeniškega gradiva, vendar nekateri učbeniki ne obravnavajo
Bartola oziroma njegovega romana Alamut. Ti učbeniki so:


Vladimira Korošec (2008): Stezice do besedne umetnosti 3: Delovni zvezek in
priročnik za pouk književnosti v 3. letniku gimnazij in drugih srednjih šol. Ljubljana:
Rokus Klett.



Gregor Kocijan, Janko Kos, Tomo Virk (2002): Svet književnosti 3. Maribor: Obzorja.



Janko Kos, Tomo Virk (2000): Svet književnosti 2. Maribor: Obzorja.



Jana Kvas (2002): Potovanje besed 3: Književnost: Učbenik za 3. letnik triletnih
srednjih šol. Ljubljana: DZS.

V učbeniku Svet književnosti 2 najdemo le podatek, da je Dostojevski vplival na nekatere
slovenske avtorje, med katerimi je omenjen tudi Vladimir Bartol, v učbeniku Svet književnosti
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3 pa zasledimo le kratek odlomek iz Bartolovega dela Al Araf, vendar ni poleg nikakršnih
opomb.
Po analizi učbenikov se bom usmerila v maturitetne priročnike, ki jih dijak lahko uporabi kot
pomagalo za učenje književnosti na ustni maturi. Tu sem se prav tako odločila za tri
priročnike, in sicer:


Janja Perko, Marjana Hodak (2015): Slovenščina na ustni maturi 2016: Priročnik.
Ljubljana: Mladinska knjiga.



Ana Jesenovec, Jaka Lenardič (2015): Književnost na maturi 2016: Maturitetno
gradivo kot pripomoček zahtevanih znanj po katalogu. Kamnik: Ico.



Ana Jesenovec, Jaka Lenardič (2017): Književnost na maturi 2018: Maturitetno
gradivo kot pripomoček zahtevanih znanj po katalogu. Mengeš: Ico.

Zanimalo me bo, v čem se priročniki razlikujejo od učbenikov, kaj poudarjajo, kaj
spregledajo, ali navedejo kak nov podatek itd.
Nato pa bom prikazala še smernice, ki jih dijakom ponujajo priročniki za pisanje eseja na
maturi, in jih primerjala z dejanskimi vprašanji, ki jih dijaki pri pisanju eseja dobijo, da
pokažejo svoje znanje in literarno, bralno pismenost. Esejske naslove in vprašanja sem dobila
na spletni strani RIC-a in so priložena na koncu naloge. Priročniki za pisanje eseja, ki sem jih
vzela pod drobnogled, so naslednji:


Samo Savnik (2002): Esej na maturi: Maturitetna romana 2003. Ljubljana: Mladinska
knjiga.



Silvo Fatur, Alenka Koron, Rajko Korošec, Boris Paternu, Janja Perko (2003): Esej na
maturi 2004. Ljubljana: Gyrus.



Alenka Koron, Rajko Korošec, Boris Paternu, Janja Perko, Mihael Šorli (2016): Esej
na maturi 2017: Človek v kolesju sistema. Ljubljana: Intelego.



Andrej Adam, Nada Barbarič Naskov, Bernarda Lenaršič, Vida Otič, Samo Savnik
(2016): Esej na maturi 2017. Ljubljana: Mladinska knjiga.
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UČBENIŠKO GRADIVO
UČBENIK BRANJA 3: BERILO IN UČBENIK ZA 3. LETNIK GIMNAZIJ TER ŠTIRILETNIH
STROKOVNIH ŠOL
Roman je obravnavan na 4 straneh, in sicer od strani 399–402 in je uvrščen v obdobje z
naslovom »Slovenska književnost med moderno in sodobnostjo«. Najprej izvemo, kdo je
avtor besedila in kdaj se je rodil, nato pa nekaj podatkov o samem romanu. Dijaki se
seznanijo, da je Bartol roman napisal po natančnem branju številnih virov, kjer pisci učbenika
omenijo Spinozo, Descartesa, Machiavellija, Nietzscheja, Einsteina in Koran. Roman
označijo kot zgodovinski, psihološki, enciklopedični in intertekstualni roman in opozorijo, da
meša elitne in trivialne žanre zgodovinskega, pustolovskega, eksotičnega in filozofskega
romana. Omenijo tudi načelo, ki ga poudarja roman, da je v svetu brez boga dovoljeno vse,
tudi fanatično izrabljanje oblasti in religije ter ubijanje v njunem imenu. Opozorijo, da je
roman svetovna uspešnica in da je preveden v osem jezikov ter da ga vedno znova utelešajo
novi teroristični napadi. Pri tem nobenega pojma in podatka ne utemljijo ali razložijo, temveč
ostanejo le pri golem nizanju le-teh.
Nato sledi prvi del obnove romana, odlomek, ki so ga avtorji naslovili »Peklenski načrt« in
nato še drugi del obnove. Zanimivo je, da avtorji zaključijo obnovo s povedjo »Nadaljeval bo
učiteljevo delo« (401) in tako ne dopuščajo razlage, da bi se Ibn Tahir lahko odločil za dobro
in ne zlo.
Pisci učbenika dijakom po prebranem odlomku ponudijo nekaj vprašanj, s katerimi jih želijo
spodbuditi, da razmišljajo o besedilu. Ta vprašanja razdelijo na tri razdelke; prvi je
»Pogovarjajmo se«, kjer želijo, da dijaki povzamejo Hasanov veliki načrt in ugotovijo, katere
njegove ideje so nevarne in nesprejemljive in ali so jih zasledili že pri kakšnem Bartolovem
predhodniku. Drugo vprašanje spodbuja lastno mnenje o ideji, da mora »vse veliko preko
človeškega« (402), želijo pa tudi, da dijaki razmislijo o tem, kaj vse bi Bartol lahko obsojal s
svojim romanom. Tretje vprašanje se nanaša na jezik, ki naj bi bil konvencionalen, brez
domišljije, siromašen, slogovno okoren, preprosto strukturiran, nebarvit – od dijakov želijo
izvedeti, ali se s tem strinjajo. Drugi razdelek je »Razpravljajmo«, kjer pisci opozorijo na
citate, ki se nam lahko utrnejo ob branju, saj navedejo Sartra in njegovo misel »Junakom je
vse dovoljeno« (402) in želijo argumente za (ne)strinjanje s to mislijo, nato opozorijo še na
svetopisemski rek iz pisma Hebrejcem »Strašno je pasti v roke živega boga« (402), ki ga
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lahko povežemo s Hasanom. Prav tako želijo, da dijaki komentirajo še anotacijo »Tudi Bog
ima svoj pekel: to je njegova ljubezen do človeka« (402) F. Nietzscheja. Tretji razdelek
»Raziskujmo« pa usmerja v intertekstualnost, saj spodbuja dijake, da preberejo Nietzschejevo
delo Tako je govoril Zaratustra in v njem poiščejo ideje, ki jih je prevzel Bartol. Podobno naj
storijo še z Legendo o velikem inkvizitorju v romanu Dostojevskega Bratje Karamazovi.
Zanimivo je, da tu avtorji spregledajo oba mota romana in ju nikjer ne navedejo v celoti. Na
moto »Nič ni resnično, vse je dovoljeno« bi lahko dijaki naleteli v primeru, da bi sledili
navodilom v razdelku »Raziskujmo« in bi prebrali Nietzschejevo delo, drugače pa se z njim
ne bodo spoznali. Pri tem je zanimivo, da naj bi bilo samoumevno, da je citat povzet od
filozofa in ne, kot pravi romanopisec sam, od izmailcev.
Po vprašanjih sledita dva citata, prvi je citat Slavka Gruma, drugi pa je vzet iz romana
Alamut. Na koncu je dodan še življenjepis Vladimirja Bartola, v katerem med drugim izvemo,
da je bil svobodomislec, racionalist, da je prevzel iz romantike in simbolizma nenavadno,
čutno, demonsko, destruktivno čutnost, iz Nietzschejeve filozofije pa voljo do moči in etiko
nihilizma. Realistične in deloma ekspresionistične pisateljske postopke naj bi nadgrajeval z
modernističnim, fantastičnim, grotesknim in ironičnim. Označijo ga še kot pisatelja, ki je
posegal po intertekstualnosti, fantaziji, poigraval naj bi se z dekadenčno eksotiko in
manipuliral z idejami ter izoblikoval dialog, poln duhovitih, paradoksalnih obratov.
Dodanih je nekaj slik za večjo nazornost, in sicer pogled na trdnjavo Alamut (slika je zelo
majhna, zato se trdnjave sploh ne razloči), prizor iz računalniške igre Skrivnosti Alamuta,
vodja izmailcev Hasan-i-Sabbah (grafika iz 18. stoletja), naslovnica francoskega prevoda
romana iz leta 1998 ter slika Vladimirja Bartola.

UČBENIK BERILO: UMETNOST BESEDE: UČBENIK ZA SLOVENŠČINO- KNJIŽEVNOST V
3. LETNIKU GIMNAZIJ
Učbenik Umetnost besede posveti Bartolovemu romanu kar sedem strani, in sicer 236–242,
uvrsti pa ga v poglavje »Slovenska književnost od moderne do konca 2. sv. vojne«.
Že na začetku, takoj pod imenom avtorja romana in naslovom njegovega dela, imamo dokaj
nazorno sliko z ostanki trdnjave Alamut v današnjem Iranu, nato pa citat, ki lahko služi kot
uvodna motivacija in je barvno ločen od ostalega zapisa.
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V tem učbeniku je vsako poglavje podnaslovljeno, tako da dijak lahko hitro najde podatek, ki
ga interesira. Ta poglavja so: »Zgodovinsko ozadje«, »Nastanek romana«, »Zgodba«, sledi
odlomek besedila, »Razmislimo«, »Razplet romana«, »Idejne razsežnosti romana«,
»Recepcija Alamuta«, »O avtorju in njegovem delu«, na koncu pa so, tudi barvno ločena,
vprašanja za ponavljanje, vprašanja za kritično razmišljanje in nekaj namigov za domačo
nalogo.
V prvem poglavju »Zgodovinsko ozadje« izvemo, da je Bartol v romanu pred bralca postavil
delno utemeljeno zgodovinsko sliko izmailcev in islamske kulture, literature, religije in
filozofije, da je Hasan Al-Sabbah ustanovitelj verske skupine asasinov, da je po rodu Iranec,
da se je Alamuta polastil leta 1090. Predstavijo nam sunite in šiite, v slednje uvrščamo
izmailce, od koder se je v 11. stoletju odcepila veja asasinov, izvemo tudi izvor besede asasin
(iz arabske besede za hašiš, s čimer je Hasan dosegel absolutno pokorščino svojih fedaijev),
razložijo besedo fedaiji (tisti, ki se žrtvujejo), izvemo, da so le-ti ubili velikega vezirja
Nizama al Mulka ter sultana Malikšaha in da so bili pripravljeni umreti, saj so verjeli, da bodo
za svoje junaštvo poplačani z rajem. Tu pisci opozorijo, da to dejstvo ni zgodovinsko
potrjeno, ker naj bi bilo napisano v florentinski zbirki zgodb iz 13. stoletja. Izvemo še nekaj
malega o zgodovini izmailcev in da so bili perzijski asasini uničeni v 13. stoletju s strani
Mongolov.
V poglavju »Nastanek romana« dijake seznanijo, da je Bartol za zgodbo o starcu z gore, kot o
njej govori Marco Polo, slišal leta 1927 s strani Josipa Vidmarja. To ga je spodbudilo k
temeljitemu študiju zgodovinskih in filozofskih virov, za pisanje pa je porabil deset let. Dijaki
izvejo, da je roman prvič izšel pri založbi Modra ptica v Ljubljani leta 1938 in da ga je Bartol
sam označil kot zgodovinski, psihološki, idejni in filozofski roman.
Sledi prvi del dokaj obširne in natančne obnove, nato pa odlomek iz šestnajstega poglavja, ko
se Hasan prvič prikaže pred prebivalci Alamuta. Še preden izvemo, kako se zgodba konča,
pisci dijake spodbudijo k razmišljanju z vprašanji pod razdelkom »Razmislimo«. Želijo, da
dijaki analizirajo Hasanov nastop v odlomku in njegov namen. Nato morajo pojasniti
Jusufovo in Sulejmanovo vedenje ter kako predstava učinkuje na Abu Džafarja, pri čemer
morajo opazovati njegovo vedenje od začetka odlomka pa do konca in opisati ter pojasniti
spremembe. Pri zadnjem vprašanju pa morajo dijaki utemeljiti, zakaj bi bil odlomek bolj
epičen oz. bolj dramatičen. Šele nato sledi drugi del obnove v poglavju »Razplet romana«,
kjer na koncu izvemo, da se Hasan umakne v osamo, medtem ko se Ibn Tahir poda na pot
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spoznavanja resnice, vendar pisci omenijo, da postane Hasanov duhovni sin, torej bi se zlo
tudi po tej interpretaciji lahko nadaljevalo.
Sledi poglavje »Idejne razsežnosti romana«, v katerem avtorji učbenika zapišejo, zakaj je
sploh prišlo do Hasanove prevare. Dijaki na tem mestu izvedo, da je Hasan kot mladenič
spoznal, da je množica čreda in ji ni mar za resnico in pravičnost, te človeške lastnosti pa se je
Hasan odločil izrabiti in tako postal prerok ter ustvaril umetni raj. Tako naj bi njegov
eksperiment z ljudmi temeljil na spoznanju, da so čuti varljivi, da je vse, kar zaznavajo z
njimi, slepilo. Dijaki se seznanijo tudi s tem, da v Bartolovem romanu poznamo dve vrsti
ljudi, tiste, ki verjamejo v pravljice, in tiste, ki so spoznali resnico in to uporabljajo za
manipulacijo (tak je Seiduna). Nato se pisci osredotočijo na vrhovni izrek izmailcev in ga
pripišejo Nietzscheju ter z njim opozorijo na Hasanov nihilizem. Ta izrek tudi razložijo,
namreč, če je vse le videz in če resnice ni, potem je človeku, ki se je povzpel do tega
spoznanja, dovoljeno vse, tudi najbolj peklenska igra moči. Na tem mestu pa poudarijo etično
vprašanje načela, po katerem se ravna Hasan, in navedejo Bartolov citat, ki govori o romanu
kot prispodobi za takratne diktatorje. Dijaki izvedo, da je na Bartola močno vplival
Mussolinijev fašizem, hkrati pa je roman prispodoba tudi za vse druge vrste totalitarnih
režimov, kot sta npr. stalinizem, nacizem.
Potem se dijaki seznanijo z recepcijo romana (»Recepcija Alamuta«), ki je izšel leta 1938, ko
je pri nas prevladoval socialni realizem, zato Alamut ni bil ravno zgleden primer – očitali so
mu slogovne pomanjkljivosti in ga odrinili na mejo med umetniško in trivialno literaturo. V
osemdesetih letih 20. stoletja pa je roman doživel drugačne odzive, postali so mu naklonjeni,
saj je postal svetovna uspešnica. Leta 1988 je izšel francoski prevod, temu pa so sledili še
prevodi v druge jezike. Razlog za uspeh vidijo v temi bojevnikov za pravo vero, v islamskem
terorizmu, hkrati pa je privlačna tudi njegova slikovita pripoved.
V poglavju »O avtorju in njegovem delu« se dijaki seznanijo z Bartolovim življenjem in tremi
njegovimi deli (dramo Lopez, zbirko kratke proze Al Araf in romanom Alamut) ter izvedo, da
so nanj močno vplivali Freud s psihoanalizo, Nietzsche s filozofijo volje do moči ter
Schopenhauer z delom Svet kot volja in predstava.
Sledijo vprašanja za ponavljanje, kjer morajo dijaki ponoviti zgodovinsko ozadje romana (kje
in kdaj se zgodba dogaja, kdo so izmailci, kdo asasini in ali je Hasan zgodovinsko izpričana
oseba), povzeti morajo zgodbo in razložiti izrek »Nič ni resnično, vse je dovoljeno« ter ostale
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idejne poudarke romana, ponoviti kdaj in zakaj je roman postal svetovna uspešnica ter se
naučiti avtorjev življenjepis in njegova dela.
Avtorji učbenika želijo od dijakov, da kritično razmislijo in se opredelijo do citata, ki sledi
pod vprašanji in je barvo ločen od ostalega besedila, in sicer gre za citat iz romana (18.
poglavje). Od dijakov želijo izvedeti, ali ima človek, četudi je vizionar in je njegov cilj
plemenit, pravico, da manipulira z ljudmi, kot to počne Hasan.
Pod zadnjim razdelkom »Domača naloga« skušajo dijake spodbuditi, naj raziščejo, v katere
jezike je bil preveden roman, naj napišejo seminarsko nalogo, v kateri bi podrobneje prikazali
zgodovinske okoliščine romana, spodbujajo branje Bartolovih del, tako zbirko Al Araf, ki bi
jo dijak predstavil sošolcem, kot tudi branje romana Alamut, na katerega naj bi dijaki napisali
spis (na voljo ponudijo dva naslova: Ibn Tahirjeva pot na Al Araf, kjer naj dijaki predstavijo
Ibn Tahirja in njegovo življenjsko pot in osebnostni razvoj, in Seiduna – strašni sanjač iz
pekla, kjer bi dijaki predstavili Hasana Ibn Sabo, njegovo idejo ter bi povzeli njegovo
življenjsko pot).
V učbeniku je poleg prve, že omenjene slike, mogoče zaslediti še ilustracijo iz prve izdaje
romana, staro gravuro, ki prikazuje obleganje trdnjave Alamut ter Bartolov portret. Omenila
sem že, da so citati barvno ločeni od ostalega besedila, vprašanja za ponavljanje, za razmislek,
za kritično opredelitev in domača naloga so napisni na svetlo rdeči podlagi in tako ločeni od
besedila, v katerem izvemo koristne informacije in razlago romana. Hkrati pa so v slednjem
besedilu, ki je zapisan na beli podlagi, bistveni, pomembni podatki, ki jih mora dijak znati,
odebeljeni.

UČBENIK BERILO 3: SREDNJE IZOBRAŽEVANJE
Roman je obravnavan na slabih štirih straneh, od 42 do 46 strani in je uvrščen v poglavje z
naslovom »Slovenska književnost«. Najprej pisci učbenika navedejo avtorja romana in letnico
rojstva in smrti, nato sledi odlomek iz romana, vendar ga niti ne naslovijo niti ne navedejo, iz
katerega poglavja je odlomek vzet. To izvemo šele v nadaljevanju, pod točko C, da odlomek
prikazuje Hasanovo življenjsko filozofijo, ko jo sam pripoveduje Mirjam.
V tem učbeniku razlago romana najdemo pod naslovom »Opombe« in teh je pet:
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Pod točko A je zelo kratek avtorjev življenjepis, kjer izvemo le bistvene podatke (rojstvo,
študij, da gre za svobodnega književnika, ki je po vojni deloval kot kulturni delavec, in smrt).
Pri točki B izvemo nekaj o njegovem delu, in sicer da je kozmopolitsko usmerjen avtor, da je
nanj vplivala psihoanalitična teorija Freuda, Junga in Adlerja, da je pisal različne tipe proze in
dramatiko, naštejejo nekaj njegovih del in roman Alamut označijo za zgodovinskega.
Pod točko C ga označijo še kot idejnega, filozofskega, psihološkega in paraboličnega.
Srednješolce seznanijo, da je Bartol temeljne snovne elemente našel v iranski zgodovini 11.
stoletja in da gre za povezane sestavine narodnoosvobodilnega in verskega boja. Na
orientalističnem ozadju pa Bartol prikazuje več večnih tem (vera – politika, vera – veda, vera
– filozofija, oblast – podložništvo, vodja – množica, resnica – laž). Opozorijo pa tudi na mit o
nietzschejanskem nadčloveku, ki naj bi bil Hasan, in na začetni citat »Nič ni resnično, vse je
dovoljeno«, hkrati pa tudi na drugi uvodni citat, ki ga označijo za matematično-mistično
pitagorejstvo. Pod isto točko je napisana še kratka obnova, ki konec romana vidi nekoliko bolj
optimistično. Čeprav ne izvemo ničesar o usodi filozofa Avanija, tu pravijo, da se Hasan iz
aktivizma umakne v samoto, kar naj bi potrjevalo, da je filozof in ne od oblasti zasvojeni
politični diktator, s tem pa pisci zanikajo oz. le delno potrdijo navedbe, da lahko Hasana
primerjamo s Hitlerjem in ostalimi diktatorji. Tu sledi še umestitev odlomka v roman in
razlog, zakaj je roman eden izmed redkih slovenskih romanov, ki spada na evropsko raven,
kar utemeljijo z velikim številom prevodov, med katerimi omenijo le francoskega.
Pri opombi Č najdemo slovarček nepoznanih besed, kot so Mahdi, Prerok, alijevci, suniti,
brahmani, daiji, baklonosec, moj soimenjak iz Tusa, Omar, Nišapur, Pitagoras, Demokrit in
Protagoras, Platon.
D opomba nas opozori na slovenske izdaje romana iz leta 1938, 1958, 1984 in 1988 in na
zbornik Pogledi na Bartola (1991) ter na zbornik, ki se posveča vzgojno-izobraževalni rabi,
Šolska ura z Vladimirom Bartolom: didaktične skice, izdan leta 1992.
V tem učbeniku ne zasledimo slik, ki bi pritegnile srednješolce in besedilo naredile
nazornejše, niti ni vprašanj, ki bi spodbujala razmišljanje učečih, kritično mišljenje ipd.
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PRIMERJAVA POGLEDOV NA ALAMUT V UČBENIŠKEM GRADIVU

Vsak učbenik nekoliko drugače prikaže Bartolov roman, poudari druge ideje, nekatere
podatke popolnoma spregleda itd.
Vsem trem učbenikom je skupno, da dijakom oz. srednješolcem predstavijo zgodbo romana in
ponudijo odlomek vzet iz njega, ki se avtorjem zdi najbolj reprezentativen. Učbenik Branja 3
ponudi odlomek, kjer Hasan svoj načrt razkrije in pojasni prijateljema, odlomek v Berilu 3
prikaže Hasanovo življenjsko filozofijo, ko jo pripoveduje Mirjam, v učbeniku Umetnost
besede pa dijaki spoznajo odlomek, ko se Hasan oz. Seiduna prikaže prebivalcem trdnjave
Alamut. Tako Umetnost besede kot Branja 3 učečim se ponudita vprašanja, ki se navezujejo
na prebran odlomek in s tem želita dijake spodbuditi k razmišljanju o prebranem, medtem ko
Berilo 3 ne vsebuje vprašanj za razmislek. Prva dva učbenika dijake z vprašanji najprej
usmerita na razmišljanje o vsebini, o prebranem, nato pa na nekoliko širše razmišljanje o delu,
učbenik Branja 3 učeče spodbudi, da razmislijo o jezikovni strukturi in slogu pisanja,
Umetnost besede pa k opredelitvi odlomka kot epičnega oz. dramatičnega. Za ti dve vprašanji
dijaki potrebujejo že nekoliko več znanja, saj odgovorov ne najdejo zapisanih v odlomku.
Vsi trije učbeniki ponujajo avtorjev življenjepis in seznanitev z njegovim delom, vendar le
Berilo 3 usmeri učeče k zborniku Pogledi na Bartola ter nam ponudi nekoliko več Bartolovih
napisanih del, kot so Tržaške humoreske, intervjuji Obiski pri slovenskih znanstvenikih,
avtobiografija Mladost pri Svetem Ivanu, izbor novel Demon in Eros, roman Čudež na vasi,
novela Don Lorenzo in novelistična zbirka Med idilo in grozo. V vseh treh učbenikih pa se
lahko seznanimo z deli Alamut, Al Araf in Lopez. Vsi trije učbeniki omenijo prevode romana
v številne jezike, med katerimi vsi omenijo le francoskega. Berilo Umetnost besede dijake
sicer spodbudi, da sami poiščejo, v katere jezike je bil roman še preveden, druga dva učbenika
pa ostaneta le pri francoskem prevodu.
O recepciji romana podrobneje spregovori le učbenik Umetnost besede, saj opozori na sprva
odklonilno vedenje do romana, ki so ga sprejeli šele v 80. letih, ravno zaradi svetovne
uspešnosti. Na svetovno uspešnost sicer namigneta tudi učbenik Berilo 3, ki roman postavi na
evropsko raven, in Branja 3, vendar ta dva govorita le o fazi sprejetja romana. Umetnost
besede razkrije razloge za neodobravanje romana – ti so idejne in slogovne pomanjkljivosti
ter posledično uvrščanje na rob umetniške književnosti, s čimer se nagiba k trivialnosti.
Hkrati roman ne ustreza kriterijem socialnega realizma, ki je takrat prevladoval pri nas, in ki
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si ga je slovenska javnost želela v literarnih delih. Na jezikovne in slogovne pomanjkljivosti
opozori še učbenik Branja 3, vendar le s pomočjo vprašanja, ki dijake spodbuja k razmisleku
o problematiki.
Zgodovinsko ozadje, ki je pomembno za razumevanje same zgodbe, nazorno prikaže le
učbenik Umetnost besede, ki nam razloži tudi besedi, kot sta fedaij in asasin, pove nam, kdo
je bil Hasan Ibn Saba, od kod izvirajo izmailci itd. Učbenik Branja 3 zgodovinsko ozadje
popolnoma spregleda, Berilo 3 pa predstavi le, da gre za dogajanje iz 11. stoletja, za spopad
med Iranci, pripadniki islamske sekte izmailcev, in turškimi Seldžuki, okupatorji. Zadnji
navedeni učbenik nam s pomočjo konca zgodbe, ko se Hasan umakne v osamo, razkrije še, da
bi roman le deloma lahko primerjali z diktatorji 20. stoletja, pri čemer ne razloži, zakaj bi do
primerjave sploh lahko prišlo. To ponovno razberemo le v berilu Umetnost besede, ki nam
razkrije, da je bil Bartol pod Mussolinijevo oblastjo in da je avtor romana sam zapisal, da je
roman prispodoba dobe velikih diktatorjev. Od tod bi torej lahko Hasana primerjali z
Mussolinijem, Stalinom in Hitlerjem. Berilo Branja 3 tega pogleda na roman sploh ne
vsebuje, temveč ga v celoti spregleda.
Učbenik Umetnost besede je prav tako edini, ki dijake seznani, da je roman nastajal deset let
in da je navdih za pisanje Bartol dobil od Josipa Vidmarja, ko mu je ta povedal za zgodbo o
starcu z gore, kot jo je opisoval Marco Polo. Prav tako dijaki izvejo, da se je Bartol lotil
študija različnih zgodovinskih in filozofskih virov, da je lahko napisal roman. Branja 3 prav
tako seznanijo dijake s tem podatkom, pri tem pa navedejo še primere avtorjev in del, ki jih je
Bartol študiral (Koran, Spinoza, Einstein, Nietzsche, Descartes, Machiavelli), učbenik Berilo
3 pa teh informacij ne vsebuje.
Vsi trije učbeniki roman označijo kot zgodovinski, psihološki in filozofski, pri ostalih
oznakah pa se razlikujejo. Umetnost besede romanu pripiše še oznako idejnega romana,
Branja 3 oznako enciklopedičnega, intertekstualnega in eksotičnega romana, Berilo 3 pa
oznako idejnega in paraboličnega romana. Vseh oznak učbeniki ne razložijo, se pa vsi
osredotočijo na oznako filozofski roman, s tem ko opozorijo na Nietzscheja. Berilo 3
spregovori o mitu o nietzschejanskem nadčloveku in citira prvi moto romana, ki pa ga ne
razloži in ne poveže z zgodbo, obenem pa navede tudi drugi moto romana, ki ga označi za
matematično-mistično pitagorejstvo, česar prav tako ne razloži. Ostaja torej le pri nizanju
podatkov in ne razlaga. Učbenik Branja 3 izpostavi le načelo, da je v svetu brez Boga
dovoljeno vse, tudi izrabljanje oblasti in religije ter ubijanje v njunem imenu. Ne citira pa
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nobenega od motov romana, idejo (ker ne verujemo v nič, smemo storiti vse) pa prikaže kot
svobodomiselni in etično nihilistični aforizem, vendar tudi tu ostanemo le pri teh podatkih, ni
nekega poglobljenega utemeljevanja. Intertekstualnost ponovno ni razložena, pač pa k njej
usmerjajo vprašanja ob koncu obnove, ko morajo učenci v Nietzschejevem delu Tako je
govoril Zaratustra in v romanu Dostojevskega Bratje Karamazovi poiskati ideje, ki jih je
Bartol od njiju prevzel. Učbenik Umetnost besede pa prikaže in razloži idejne razsežnosti
romana. Hasanov eksperiment, ki temelji na spoznanju, da so čuti varljivi, utemeljijo s
spoznanjem Hasana kot mladeniča, da ljudje raje iščejo ugodje36 in lastne koristi, da raje
verjamejo bajkam, kot da bi spoznali resnico, ki pa jo je spoznal Seiduna. Tu se kaže
Platonova filozofija, vendar pisci ne navedejo, da bi šlo za Platonov vpliv. Sledi navezovanje
na Nietzscheja, saj naj bi po njem prevzel izrek »Nič ni resnično, vse je dovoljeno«. Zanimivo
je, da noben učbenik ne problematizira trditve, da izrek ni Nietzschejev; vsi namreč
spregledajo Bartolovo trditev, da je izrek prevzet iz virov, ki jih je študiral, in ga je sam
pripisal vrhovnemu izreku izmailcev. Ta izrek avtorji učbenika Umetnost besede razložijo in
ga povežejo s Hasanovim nihilizmom, poleg tega pa edini ob njem izpostavijo etično
vprašanje, etičnost Hasanovega početja, in ga povežejo s takratnimi aktualnimi dogodki in
osebami.
Aktualnost pa se kaže tudi v terorizmu, kar izpostavita tako učbenik Umetnost besede kot
Branja 3, čeprav vidik terorizma ne razložita, medtem ko ga Berilo 3 v celoti spregleda.
Kar vsi trije učbeniki v celoti spregledajo je lik Klementa Juga, nacionalistična interpretacija,
če imamo v mislih organizacijo TIGR, poglavje »Proti zapeljevanju nihilizma in
iracionalizma«, navezovanje na perzijsko književnost in vprašanje, ali je Ibn Tahir junak
vzhoda ali zahoda.
Kot je videno, vsak učbenik roman predstavi na nekoliko drugačen način. Najbolj poglobljene
razlage, pa tudi največ podatkov, lahko najdemo v berilu Umetnost besede. Ta učbenik je
namenjen le gimnazijcem, kar je najbrž ključen podatek, zakaj ravno on ponuja največ
informacij. Gimnazijci naj bi bili splošno razgledani, vsi predmeti naj bi bili enakovredni in
pomembni, poleg tega pa jih na koncu čaka še matura in pisanje eseja, zato morajo že tekom
šolanja književna dela kar se da natančno spoznati. Hkrati pa je razlog za to iskati tudi v letu

36

S tem podatkom bi dijaki, ki jih zanima psihoanaliza, lahko ugotovili, da je Bartol črpal pri Freudovem načelu
ugodja, vendar sam učbenik te razlage ne ponuja. Le pri avtorjevem življenjepisu izvemo, da se je zgledoval pri
Freudu, kar bi nekateri inteligentnejši dijaki med seboj lahko povezali.
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izida. Učbenik je namreč izšel kot zadnji izmed obravnavanih, in sicer leta 2009, torej po
izidu večine znanstvenih razprav, od koder so lahko črpali različne interpretacije.
Učbenik Branja 3 je namenjen tako gimnazijcem kot dijakom štiriletnih strokovnih šol in
ravno slednje je najbrž pomemben podatek, zaradi katerega je kakšen vidik spregledan in so
navedeni le bistveni podatki. Na koncu poglavja učbenik ponuja vprašanja, ki gimnazijca
usmerjajo v podrobnejše raziskovanje o romanu, kar mu bo koristilo pri maturi, znajo pa biti
vprašanja zanimiva tudi za dijake strokovnih šol, če jih književnost zanima, sicer pa o
Alamutu glavne, ključne informacije izvedo iz učbenika. Poleg tega je učbenik izšel leta 2003.
To je čas, ko so nekatere znanstvene razprave o Bartolovem romanu še izhajale, zato ne more
ponuditi vseh interpretacij.
Berilo 3 je učbenik, ki je namenjen le sredješolski izobrazbi in srednješolce seznani s
ključnimi vidiki, jih pa z navedbo zbornika Pogledi na Bartola usmeri v nadaljnje
raziskovanje. Ta učbenik žal ne ponuja nobenih vprašanj za ponavljanje, kritično razmišljanje
ali za nadaljnje raziskovanje. Poleg tega učbenik ne ponuja slik, ki bi srednješolce pritegnile k
delu in ki bi nazorneje prikazale obravnavano besedilo in avtorja. Obenem pa je razlog za
najmanj ponujenih interpretacij iskati tudi v letu izida. Učbenik je namreč izšel leta 1999, ko
veliko znanstvenih gledišč na roman še ni bilo zapisanih.

UČBENIŠKI POGLEDI NA ROMAN V PRIMERJAVI Z ZNANSTVENIMI POGLEDI
V tem poglavju bom v obliki tabele prikazala gledišča, ki jih ponuja posamezen učbenik, ko
interpretira roman,37 in gledišča, ki jih zasledimo v znanstvenih virih. Znanstveni vidiki so
prikazani le z naslovi, podrobneje pa so razloženi v prvem delu magistrske naloge.

BRANJA 3
Podatki o avtorju

Vsebuje avtorjev
življenjepis in

UMETNOST
BESEDE
Vsebuje avtorjev
življenjepis in

BERILO 3
Vsebuje avtorjev
življenjepis in

37

Če pisci v učbeniku omenijo nek znanstven pogled le pri obnovi, ga ne bom štela za interpretacijo romana, saj
obnova zahteva npr. razložitev, da gre za umetni raj, medtem ko je to v razlagi popolnoma spregledano. Kar je
stvar obnove, ne bom uvrščala med šolsko interpretacijo o/ob romanu.
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njegova dela.
Spregledano.

njegova dela.
Nazorno prikazano.

Nastanek romana

Le podatek, da je
roman nastal po
natančnem branju
številnih virov, ostalo
spregledajo.

O času, ko je roman
nastajal

Spregledano.

Recepcija romana
in prevodi

Domača recepcija ni
zabeležena (le v
vprašanjih za
razmislek učence
povprašajo o
jezikovni ustreznosti
in slogu), število
prevodov zabeležijo
in priložijo sliko
naslovnice
francoskega prevoda.

Alamut kot trivialni
roman

Omenjeno, da je
roman trivialen, a ne
razložijo.

Alamut kot

Omenjeno, da je

Zajeti so vsi podatki
(kdaj je začel snovati
roman, zakaj, od
koga je izvedel za
snov, koliko časa je
nastajal roman in da
je nastajal s pomočjo
različnih
zgodovinskih in
filozofskih virov).
Izvemo podatek, da
je Bartol živel pod
Mussolinijevim
fašizmom.
Domača recepcija je
najprej odklonilna,
navedeni so tudi
razlogi, zakaj je tako,
nato pa ga v 80. letih
opazijo, k čemur
pripomore tudi
francoski prevod iz
leta 1988, izvemo, da
je roman preveden še
v druge jezike, a ni
podatka, v katere (k
raziskovanju tega
spodbudijo dijake za
domačo nalogo).
Omenjeno, da je
roman odrinjen na
mejo med
umetniškim in
trivialnim romanom,
a ne razložijo zakaj.
Omenjeno, da je

Zgodovinsko ozadje

njegova dela.
Le omenjeno, da je
prikazan čas 11.
stoletja in da so se
takrat odvijali boji
med okupatorji in
domačimi izmailci.
Spregledano.

Spregledano.

Domača recepcija ni
zabeležena, pač pa je
omenjeno, da je
roman na evropski
ravni, saj je preveden
v številne tuje jezike,
med katerimi je
omenjen le francoski
prevod.

Spregledano.

Omenjeno, da je
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roman zgodovinski, a roman zgodovinski
ne razložijo.
in lahko sklepamo,
da zato, ker je
postavljen v 11.
stoletje, kar prej
natančno opišejo.
Omenijo, da je
Alamut kot »roman- Spregledano.
roman prispodoba
metafora«
dobe strašnih
diktatorjev, saj je
Bartol živel v času
Mussolinija, zato je
roman prispodoba za
takratne totalitarne
režime.
Spregledano.
Lik Klementa Juga Spregledano.
Spregledano.
Spregledano.
Nacionalistična
interpretacija
Navedeni so
Za vire navedejo
(Zgodovinski) viri
naslednji viri:
Nietzscheja (volja do
kot podlaga za
Spinoza, Descartes,
moči), Freuda
nastanek romana
Machiavelli,
(psihoanaliza) in
Nietzsche, Einstein,
Schopenhauerja (Svet
Koran.
kot volja in
predstava).
Moto naveden v
Alamut, Nietzsche in Omenjen Nietzsche
izvirniku in pripisan
(evropski) nihilizem in njegova knjiga
Tako je govoril
Nietzscheju ter
(ter moto »Nič ni
Zaratustra,
njegovi knjigi Tako
resnično, vse je
nihilistična ideja,
je govoril Zaratustra.
dovoljeno«)
izreka v izvirni obliki Moto je tudi
ne navede.
razložen, kazal pa naj
bi na Hasanov
nihilizem.
Spregledano.
Problematika ni
Makiavelizem in
omenjena s terminom
etičnost le-tega
»makiavelizem«, pač
pa opisno in
vprašujejo se tudi o
etičnosti Hasanovega
dejanja. Omenijo tudi
deljenje ljudi v dve
kategoriji.
zgodovinski roman

zgodovinski in
utemeljeno s
podatkom, da je
postavljen v 11.
stoletje.
Skoraj spregledano,
le v oklepaju
zabeležen podatek,
da so primerjave s
Hitlerjem
neutemeljene.

Spregledano.
Spregledano.
Na Bartola vplivajo
Freud, Jung in Adler.

Nietzsche z imenom
ni omenjen, pač pa je
govora o
nietzschejanskem
nadčloveku, v celoti
citiran tudi prvi moto
romana, a je vse
nerazloženo.
Spregledano.
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Terorizem

Meri le na aktualni
terorizem in s tem na
slavo romana.

Proti zapeljevanju
nihilizma in
iracionalizma
Moto »Omnia in
numero et
mensura«

Alamut kot
enciklopedični
roman

Perzijska
književnost v
romanu
Fantastika v
romanu
Podoba in vloga
raja ter Platonova
filozofija

Ibn Tahir – junak
vzhoda ali zahoda?
Alamut kot
psihološka študija

Spregledano.

Spregledano.

Navedejo ga kot
temo romana in
posledično opozorijo
na slavo romana v
20. stoletju.
Spregledano.

Spregledano.

Spregledano.

Termin kot tak ni
naveden, naj bi pa v
Bartolovem delu
prepoznali vplive
Korana, Nietzscheja,
Descartesa, Spinoze,
Einsteina,
Machiavellija.
Spregledano.

Termin kot tak ni
naveden, lahko pa pri
Bartolu prepoznamo
vpliv Nietzscheja,
Freuda in
Schopenhauerja.

Citat je poslovenjen
in pripisan
matematičnomističnemu
pitagorejstvu.
Termin kot tak ni
naveden, naj bi pa pri
Bartolu bilo moč
prepoznati vpliv
Freuda, Junga in
Adlerja.

Spregledano.

Spregledano.

Spregledano.

Omenjen raj.

Spregledano.

Spregledano.

Razložena vloga
umetnega raja in
omenjeno, da gre v
resnici za zapuščene
vrtove deilemskih
kraljev, čeprav so ga
fedaiji imeli za
resničnega.
Spregledano.

Spregledano.

Ne izvemo, da gre za
Freudovo načelo, je
pa omenjeno načelo
ugodja in lastne
koristi. V
življenjepisu je
omenjen tudi Freud,

Roman označijo kot
psihološki, a ne
utemeljijo. Pri točki
B (o avtorjevem
delu) navedejo, da je
na Bartola vplivala
psihoanalitična

Spregledano.
Spregledano.

Spregledano.

Spregledano.
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ki naj bi vplival na
Bartola.

teorija Freuda, Junga
in Adlerja.

Tabela 1: Učbeniški pogledi v primerjavi z znanstvenimi

Učbeniški pogledi v primerjavi z znanstvenimi veliko informacij le zabeležijo, vendar jih ne
utemeljijo, so torej dokaj nenatančni, veliko vidikov povsem spregledajo, kar je sicer logično,
saj bi učbenik, ki je strokovni vir, drugače postal znanstveni.

MATURITETNI PRIROČNIKI (KNJIŽEVNOST NA USTNI MATURI)
PRIROČNIK SLOVENŠČINA NA USTNI MATURI 2016
Roman Alamut najdemo na straneh 179–182 v poglavju »Slovenska književnost v prvi
polovici 20. stoletja«. Dijaki, ki se pripravljajo na maturo, se najprej seznanijo z avtorjevim
življenjem in delom, nato pa z nastankom romana ter žanrsko opredelitvijo. Sledi
zgodovinsko ozadje, zgodba romana, ideje in recepcija romana. Odlomka iz knjige ni
prisotnega, prav tako ni priloženih slik.
Ta priročnik obravnava roman skoraj enako kot učbenik Umetnost besede, izpuščene so le
slike, citati, odlomek in vprašanja, ki spodbujajo dijake k razmišljanju. Teorija pa je praktično
prepisana iz učbenika, saj izpostavi iste ideje in jih enako razloži, vsi podatke o avtorju in
njegovem delu, o nastanku romana in njegovi recepciji so napisani skoraj identično kot v
učbeniku. Razlike najdemo pri obnovi zgodbe (napisana z drugimi besedami), skrčeno je
napisano zgodovinsko ozadje, nekaj podatkov je izpuščenih, ko je govora o nastanku romana
(npr. da je zgodbo slišal leta 1927 od Josipa Vidmarja, da je roman prvič izdan pri Modri
ptici), hkrati pa je dodano, da je o starcu z gore Marco Polo pisal v knjigi Il Milione, idejne
razsežnosti so napisane identično, pri recepciji romana pa se izpusti le podatek, da so v času
socialnega realizma za zgledne pisatelje veljali Voranc, Kranjec, Kosmač.
Podobnost bi lahko pripisali dejstvu, da je ena izmed avtoric učbenika, Janja Perko, tudi
avtorica priročnika Slovenščina na ustni maturi 2016.
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V tabeli je prikaz gledišč, ki jih zajema priročnik v primerjavi z znanstvenimi pogledi.

Slovenščina na ustni maturi 201638
Podatki o avtorju
Zgodovinsko ozadje

Nastanek romana

O času, ko je roman nastajal
Recepcija romana in prevodi

Alamut kot trivialni roman
Alamut kot zgodovinski roman
Alamut kot »roman-metafora«
Lik Klementa Juga
Nacionalistična interpretacija
(Zgodovinski) viri kot podlaga za
nastanek romana
Alamut, Nietzsche in (evropski)
nihilizem (ter moto »Nič ni
resnično, vse je dovoljeno«)
Makiavelizem in etičnost le-tega

Terorizem
Proti zapeljevanju nihilizma in
iracionalizma
Moto »Omnia in numero et
38

Vsebuje avtorjev življenjepis in njegova dela.
Prikazano, vendar manj nazorno kot v učbeniku
Umetnost besede. Podatki so skrčeni in beseda, kot je
npr. fedaij, ni razložena.
Zajeti skoraj vsi potrebni podatki. Spregledano je, da je
Bartol za snov izvedel 1927. leta od J. Vidmarja.
Dodano pa, da je M. Polo o starcu z gore pisal v knjigi
Il Milione.
Naveden podatek, da je Bartol živel pod Mussolinijevo
oblastjo.
Domača recepcija je najprej odklonilna, navedeni so
tudi razlogi, zakaj je tako, nato pa ga v 80. letih
opazijo, k čemur pripomore tudi francoski prevod iz
leta 1988, izvemo, da je roman preveden še v druge
jezike, a ni podatka v katere.
Podatek, da je izrinjen na mejo trivialnosti.
Omenjeno, da je zgodovinski – sklepamo lahko, da
zaradi snovi romana.
Roman naj bi bil prispodoba dobe strašnih diktatorjev,
saj je Bartol živel pod Mussolinijevim fašizmom.
Spregledano.
Spregledano.
Bartol naj bi se zgledoval pri Freudu, Nietzscheju in
Schopenhauerju.
Moto naveden v izvirniku in pripisan Nietzscheju ter
njegovi knjigi Tako je govoril Zaratustra. Moto je tudi
razložen, kazal pa naj bi na Hasanov nihilizem.
Problematika ni omenjena s terminom makiavelizem,
pač pa opisno in vprašujejo se tudi o etičnosti
Hasanovega dejanja. Omenijo deljenje ljudi v dve
kategoriji.
Omenjen kot snov romana in razlog za uspeh v 20.
stoletju.
Spregledano.
Spregledano.

Maturitetni priročnik (1).
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mensura«
Alamut kot enciklopedični roman
Perzijska književnost v romanu
Fantastika v romanu
Podoba in vloga raja ter
Platonova filozofija
Ibn Tahir – junak vzhoda ali
zahoda?
Alamut kot psihološka študija

Termin kot tak ni zaveden, naj bi pa v Bartolovem delu
prepoznali Freuda, Nietzscheja in Schopenhauerja.
Spregledano.
Omenjen raj.
Razložena vloga umetnega raja in omenjeno, da gre v
resnici za zapuščene vrtove deilemskih kraljev, čeprav
so ga fedaiji imeli za resničnega.
Spregledano.
Ne izvemo, da gre za Freudovo načelo, je pa omenjeno
načelo ugodja in lastne koristi. V življenjepisu je
omenjen tudi Freud, ki naj bi vplival na Bartola.

Tabela 2: Pogled maturitetnega priročnika (1) na roman v primerjavi z znanstvenimi pogledi

PRIROČNIK KNJIŽEVNOST NA MATURI 2016

V tem priročniku je roman uvrščen v poglavje »Socialni realizem na Slovenskem« od strani
215 do 218, čeprav bi bili, kar se umestitve v obdobje tiče, lahko kritični. Roman namreč ne
ustreza zahtevam socialnega realizma, kot je pisanje o malem človeku, njegovem delu in
spopadanju s svetom, da preprost človek lahko preživi.
Dijaki se nato spoznajo z Bartolovim življenjem in delom, hkrati pa izvejo še, da so
romanopisca zanimale številne veje umetnosti in znanosti, kot so biologija, filozofija,
psihologija, literatura in gledališče. Ta podatek je v učbenikih in v prvem priročniku izpuščen,
a je smiseln za razumevanje Bartolovih del. Dijaki se seznanijo z informacijo, da je Bartol
izhajal iz ekspresionizma, da je v njegovih delih močno opazen vpliv spoznanj, do katerih se
je prikopal s študijem psihologije in filozofije, študiral je predvsem Freuda in Jounga. Na
njegovo prozno ustvarjanje so vplivali še Dostojevski s svojimi psihološko-problemskimi
romani, Poe z dramatičnimi zgodbami in Nietzsche z idejami, kot so volja do moči, resnica in
prevara, manipulacija z ljudmi in spoznanje intelektualnega načela.
Pri recepciji romana izvemo, da je Bartol ostal prezrt, saj teme, o katerih je pisal, niso prišle
do izraza, očitali so mu prevelik vpliv meščanstva in trivialnost. Opazen postane v zadnji
četrtini

20.

stoletja,

uvrstijo

ga

v

predhodnika

modernih

umetnostnih

zvrsti
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(postmodernizma), zaslugo za uveljavitev v slovenskem prostoru pa pripišejo tržaškim
založbam in tržaškemu kulturnemu krogu.
Nato sledi povzetek vsebine romana in interpretacije. V slednjem poglavju izvemo, da je
roman izšel leta 1938, da so mu kritiki očitali slabo jezikovno izražanje, česar naj bi se
zavedal tudi romanopisec sam, saj je roman štirikrat predelal, in da je Bartol sam menil, da bo
s tem romanom nesmrten, da je snov dobil od Josipa Vidmarja, ki ga je opozoril na zgodbo
Marca Pola. Tu opozorijo dijake na umetno ustvarjen raj (eksotični vrt), v katerem so
naseljene lepe deklice z mnogimi spretnostmi, s katerimi so očarale omamljene mladeniče, ki
jim je obljubljeno, da se bodo v raj vrnili, če bodo izpolnili ukaze preroka.
Zgodovinsko ozadje je predstavljeno le v eni povedi, in sicer gre za čas 11. stoletja, ko je bil
Iran pod turško oblastjo.
Sledita oznaki dveh oseb, Halime in Ibn Tahirja, saj sprva spremljamo dogajanje skozi njune
oči, nato pa še oznaka Hasana Ibn Sabe, glavne osebe romana. Zanimivo je, da je zapisano, da
Hasan ni bil zloben, le da je za uresničitev svojih sanj uporabil grozovita sredstva. Omenjeno
je, da je Hasan utelešenje vseh treh diktatorjev 20. stoletja, s katerimi naj bi Bartol celo
sočustvoval.
Vseh oseb v romanu naj bi bilo od petdeset do šestdeset, glavna tema pa islamski terorizem
oz. šolanje samomorilskih atentatorjev. V središče romana postavljajo vprašanje o spoznanju,
resnici, moči in oblasti.
Roman označijo kot filozofski, psihološki in idejni, saj ga je zasnoval po načelu spoznavne
hierarhije, pojavi se volja do moči, kar razložijo z besedami, ki jih pripišejo Nietzscheju »Nič
ni resnično, vse je dovoljeno«, omenijo Hasanov eksperiment. Vključijo še vpliv
Dostojevskega, ki naj bi bil viden v kruti manipulaciji in oblastništvu nad ljudmi. Hasanov
nihilizem naj bi prehajal v politični totalitarizem, ki ga Seiduna izvaja s psihološko
manipulacijo in terorizmom.
Sledi še podatek, da je Alamut najbolj popularna knjiga na tujih tržiščih (zlasti v Iranu,
Franciji in Nemčiji).
Ta priročnik vsebuje nekatere informacije, ki jih zasledimo prvič, od števila oseb, do oznake
Ibn Tahirja in Halime, prav tako je edini, ki omeni npr. navezavo na Poe-ja, Bartolovo
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zanimanje za številne veje umetnosti in znanosti in da je za uveljavitev romana potrebno
pripisati zahvalo tržaškim ustanovam.

Književnost na ustni maturi 201639
Podatki o avtorju
Zgodovinsko ozadje
Nastanek romana
O času, ko je roman nastajal
Recepcija romana in prevodi

Alamut kot trivialni roman
Alamut kot zgodovinski roman
Alamut kot »roman-metafora«
Lik Klementa Juga
Nacionalistična interpretacija
(Zgodovinski) viri kot podlaga za
nastanek romana
Alamut, Nietzsche in (evropski)
nihilizem (ter moto »Nič ni
resnično, vse je dovoljeno«)
Makiavelizem in etičnost le-tega

Terorizem
Proti zapeljevanju nihilizma in
iracionalizma
Moto »Omnia in numero et
mensura«
Alamut kot enciklopedični roman

39
40

Vključuje avtorjev življenjepis in njegovo delo.
Zelo nenatančno opredeljeno, le 11. stoletje, Bližnji
vzhod (Iran), ko je bil pod turško oblastjo.
Vključuje podatek o letu izida in navdihu za snovanje
romana.
Spregledano.
Najprej odklonilen odnos in razlogi za to, nato bolj
odobravajoč odnos, napisano tudi zakaj. Ni pa podatka
o prevodih, le da je najbolje prodajan slovenski roman
v tujini.
Podatek, da so romanu očitali trivialnost.
Spregledano.
Hasan naj bi utelešal vse tri diktatorje 20. stoletja (ni
pa podatka, katere).
Spregledano.
Spregledano.
Bartol naj bi izhajal iz Freuda, Jounga, Dostojevskega,
Poe-ja in Nietzscheja.
Po Nietzscheju naj bi Bartol prevzel izrek »Nič ni
resnično, vse je dovoljeno«, voljo do moči, junakov
nihilizem pa naj bi prehajal v politični totalitarizem.
Etičnost makiavelizma (termin opisno podan) se
sklicuje na to, da Hasan ni bil pohlepen in zloben, da je
le želel uresničiti otroške sanje. Zasledimo tudi
podatek, da naj etičnost dejanja ne bi obsojal niti
Bartol, temveč naj bi s Seiduno celo sočustvoval.
Omenja se tudi, da je Bartol roman zasnoval po
spoznavni hierarhiji.40
Terorizem opredelijo kot glavno temo romana.
Spregledano.
Spregledano.
Termin ni uporabljen, se naj bi pa Bartol zgledoval pri
psihološko-problemskih romanih Dostojevskega, in

Maturitetni priročnik (2).
S čimer znanstveni viri skušajo opravičiti etičnost makiavelizma.
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Perzijska književnost v romanu
Fantastika v romanu
Podoba in vloga raja ter
Platonova filozofija

Ibn Tahir – junak vzhoda ali
zahoda?
Alamut kot psihološka študija

dramatičnih zgodbah Poe-ja. Pri Dostojevskem naj bi
prevzel še kruto manipulacijo in oblastništvo nad
ljudmi. Prepozna se vpliv Nietzscheja.
Spregledano.
Omenjen raj.
Raj naj bi bili eksotični vrtovi, polni mladih deklic z
raznoraznimi sposobnostmi, predvsem naj bi bile
spretne v zapeljevanju, zaradi česar se omamljeni
mladeniči želijo vrniti vanj in so pripravljeni za to
storiti vse.
Spregledano.
Podatek, da se je Bartol zanimal za psihološka
dognanja Freuda in Junga.

Tabela 3: Pogled maturitetnega priročnika (2) na roman v primerjavi z znanstvenimi pogledi

PRIROČNIK KNJIŽEVNOST NA MATURI 2018

Obravnavo romana dijaki lahko najdejo na straneh 208–211, uvrščen pa je v poglavje
»Socialni realizem na Slovenskem«. Avtorja priročnika sta Ana Jesenovec in Jaka Lenardič,
ki sta prav tako avtorja priročnika Književnost na ustni maturi 2016. Ta dva priročnika sem si
izbrala, ker me je zanimalo, ali nova izdaja ponuja kak nov pogled na roman, ali odpira
kakšno novo vprašanje, glede na to, da je bil Alamut leta 2017 izbran za roman, na podlagi
katerega so dijaki morali napisati maturitetni esej, vendar se v novi izdaji ne spremeni nič.
Povedi so identične, tako da obravnava Bartolovega romana ni bila deležna niti najmanjše
posodobitve.
Ker bi bila tabela, ki bi prikazovala pogled znanosti v primerjavi z maturitetnim pogledom na
roman, enaka Tabeli 3, jo bom na tem mestu izpustila.
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ALAMUT KOT PODLAGA ZA MATURITETNI ESEJ …

Na maturi se je Bartolov roman pojavil že trikrat, leta 2003, 2004 in 2017, kar dokazuje, da je
roman aktualen še danes. Leta 2003 so ga morali maturantje prebrati skupaj z romanom
Dostojevskega Zločin in kazen, leto kasneje v primerjavi s Huxleyjevim romanom Krasni
novi svet, prav slednja dva romana pa sta bila izbrana za maturitetno čtivo še leta 2017.
Vsebin, ki jih ponujajo priročniki za pisanje eseja, ne bom podrobno analizirala, temveč se
bom osredotočila le na glavne podatke, o katerih je govora, izpostavila bom bistvene vidike,
ki jih dijakom ponuja priročnik. Nato bom citirala navodila, ki dijaka usmerjajo k pisanju
eseja, pri čemer bom ostala le pri spomladanskih rokih, saj tega pišejo vsi dijaki. Na koncu
bom poskušala ovrednotiti, v kakšni meri in na katerih mestih priročnik dijakom pomaga pri
pisanju, kje pa morajo dijaki uporabiti znanje, pridobljeno v šoli, ali svoje lastno mišljenje in
ali jih pri širših vprašanjih usmerjajo k znanstvenim teorijam ali k splošnim temam.

… LETA 2003
Samo Savnik je napisal priročnik za maturante, ki so imeli roman na maturi leta 2003.
Obravnavan je na straneh 68–87.
Dijakom najprej »v oči pade« Bartolov portret, nato pa se seznanijo z njegovim življenjem in
delom. Pomembne so informacije, da se je pri uporabi dialoga zgledoval pri Platonu, v
pripovedni tehniki pri Poe-ju, odločilno pa so nanj vplivali Dostojevski, Nietzsche in Freud,
omeni tudi vpliv Machiavellija in Korana. Roman Alamut označi za moderni intelektualistični
roman, kot metaforo s simbolnimi in mitskimi nagnjenji, pri čemer se izpostavlja vprašanje o
laži in resnici, spoznanju ter moči in oblasti.
Drugo poglavje dijake seznani z nastankom romana Alamut, od kod Bartolu ideja za snovanje
romana, kdaj je idejo dobil, koliko časa je roman nastajal, kdaj je izšel, da je pisec preštudiral
vse dostopne zgodovinske vire, prevode Korana, prevode iz arabske in perzijske književnosti,
grške filozofe, predvsem predsokratike. V tem poglavju je predstavljeno tudi zgodovinsko
ozadje trdnjave in njenih prebivalcev ter lega Alamuta, priložen je celo zemljevid, ki
prikazuje, kje se je trdnjava nahajala.
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V tretjem poglavju lahko preberemo zgodbo Marca Pola O starcu z gora, ki si je napravil raj
in je najemal morilce, nato pa se Savnik osredotoči na povzetek zgodbe Bartolovega romana
in na njegovo zgradbo. Zasnovo razdeli na dva dela, prvi uvaja rajski, nadzemeljski svet,
drugi pa posvetni, vojaški del zamisli. V petem poglavju šele spoznamo Seiduno 41 in to v
trenutku krize, ko se trdnjavi bliža turška vojska. Označi ga kot osrednjo osebnost romana,
kot samotarja, šaljivca, ki se šali z dejanji, hkrati pa je tudi manipulator, ki zlorablja vero in
vernike. V romanu nastopa okoli šestdeset oseb, vendar je večina oseb le statistov, ki imajo
imena in družbene položaje, nimajo pa posebne vsebine niti zanimivih življenjskih zgodb.
Zasledimo še oznaki Ibn Tahirja in Mirjam.
Savnik izpostavi še vrste pogovora v romanu – od kramljanja, pogovorov, ki nastajajo zaradi
različnosti oz. nasprotij, do monologov. Začetna tema se v pogovorih širi ali oža, spreminja,
poglablja ali postaja plitva. Kot najslabši del romana vidi jezik, saj se Bartol ni zavedal
jezikovnih napak in ni uporabljal nobenega jezikovnega priročnika v času pisanja romana.
Dijaki se seznanijo še s prevodi, izvejo, v katere jezike je bil Alamut preveden, kdaj so ti
prevodi ugledali luč sveta in da je največje zanimanje doživel pri Francozih. Eden izmed
francoskih kritikov, Lucile-Pierre Sabathie, je roman ocenil takole:
Gre za zgodovinski roman, ki bo žal vedno sodoben. /…/ Knjiga, ki jo je konec 30 let napisal
slovenski pisatelj, ima verjetno več ravni: predvsem gre za imenitno pripoved o perzijskih
pustolovščinah, spletkah in zapeljevanjih. Po drugi strani gre za prispodobo (metaforo) o norosti
morilcev, ki so jih zaslepili fašizem in totalitarizmi. Še danes je mogoče najti podobnosti s teroristi in
njihovimi dejanji, ki v imenu popačenega boga zlorabljajo prave vernike (Savnik 2002: 82).

Zadnje poglavje je namenjeno literarnozgodovinskim in interpretativnim prvinam, kjer roman
označi za filozofskega in zgodovinskega. Roman ima 21 poglavij, pripovedovanje je
sintetično in analitično ter v 3. osebi ednine, pripovedovalec je vsevedni in avktorialni,
seznani nas s časom in krajem dogajanja, z osebami, zgodbo pa označi za zgodovinsko.
Nazadnje Savnik ponudi še nekaj dodatne literature o Bartolu in romanu Alamut.
Savnikov priročnik je po mojem mnenju vsebinsko zelo okrnjen. Dijakom ne ponuja širokega
pogleda v roman, pač pa le nekaj ključnih podatkov, ki pa jih podrobneje ne razlaga. Ostaja
pri tipično šolski interpretaciji (kakšen je pripovedovalec, koliko oseb nastopa, koliko ima

41

Savnik pozen prikaz Hasana primerja z Molièrovim Tartuffom, ki se prav tako pojavi šele kasneje, in sicer v
drugem poglavju.
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roman poglavij, oznaka oseb itd.), nekih znanstvenih uvidov pa ne prinaša, saj ne gre dlje od
oznake romana, slabega jezika in zgodovinskega ozadja.

ESEJ LETA 2003

Dijaki so morali na spomladanskem roku mature leta 2003 na temo Bartolovega romana pisati
interpretativni esej. Imeli so podan odlomek iz romana Alamut (2001: 238–239), k pisanju pa
so jih usmerjala naslednja navodila:
Hasanovi govori so podlaga nihilističnega miselnega zaledja v Alamutu. Prilagojeni so vednosti
poslušalcev, ki jih Hasan vključi v svoj peklenski načrt. Razložite, kakšno vlogo podeli Hasan
deklicam v svojem nagovoru v odlomku in kaj jim prikrije? Razložite tudi podobo Hasana, ki ste si jo
ustvarili iz njegovega nagovora deklicam ter dialoga z Mirjam. Ali je besedna zveza »izmailski satan«,
s katero je Hasana poimenoval véliki vezir, upravičena tudi v tem odlomku? Izmislite si in zapišite še
svoje poimenovanje zanj ter ga utemeljite s poznanjem Hasanovega mišljenja in delovanja v celotnem
romanu. Kako vrednotite pojmovanje ljubezni v tem odlomku – primerjajte ga s svojim razumevanjem
prave ljubezni. Skušajte zgoščeno povzeti zgodbo Mirjam in Ibn Tahirja od tega odlomka do konca
romana. (pridobljeno na spletni strani RIC)

Predvsem so se morali dijaki osredotočiti na interpretacijo odlomka, zato jim Savnikov
priročnik ni bil kaj prida v pomoč, mogoče le pri oznaki Hasana in utemeljevanju njegovega
mišljenja in delovanja, kar zadeva pisanja o ljubezni, pa so bili dijaki prepuščeni sami sebi in
svojemu razmišljanju. Širše vprašanje, o katerem so morali dijaki leta 2003 torej pisati, je bilo
splošno in ne znanstveno, in sicer vprašanje ljubezni v odlomku so morali primerjati s svojim
pojmovanjem ljubezni. Pri pisanju tega eseja bi lahko rekli, da dijaki niso potrebovali veliko
teoretičnega znanja o romanu, znanstveni pogledi so bili praktično spregledani, edino širše
področje razmišljanja je bilo vprašanje ljubezni.

… LETA 2004
Snovalcev priročnika za pisanje eseja na maturi 2004 je bilo več – S. Fatur, A. Koron, R.
Korošec, B. Paternu, J. Perko. Novo je, da tvorci priročnika dijakom najprej ponudijo
navodila, kako napisati dober esej, šele nato se osredotočijo na obravnavo del. Bartolov
roman se obravnava na straneh 67–112 in dijakom ponuja kar zajeten uvid v analizo romana.
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Prvo poglavje »Bartolov roman o terorizmu« predstavi Boris Paternu in vsebuje več
podnaslovov. Prvi »Alamutova pot v svet« predstavi razloge za odmev romana v svetu in kot
glavna razloga navede politični aktualizem in literarni hedonizem, kar tudi natančneje razloži.
V drugem podpoglavju »Alamut doma« natančno predstavi recepcijo romana pri nas, navede
razloge za začetno nesprejemanje romana in kasnejšo Bartolovo »renesanso«. »Alamut med
zgodovinskim, filozofskim in političnim romanom« je poglavje, v katerem Paternu postavi,
po Bartolovih besedah, zgodovinskost na prvo mesto in ob tem omeni Kosovo razpravo
Težave z Bartolom, uporabi pa tudi Juvanovo oznako enciklopedični roman, saj Alamut ne
posega le v orientalsko zgodovino, temveč tudi v totalitarno politiko sedanjosti, ljubezensko
in pustolovsko zgodbo ter posega po filozofiji. Potem Paternu opiše zgodovinsko ozadje, od
koder je Bartol jemal, kot vir navede Koran, iz katerega je Bartol povzel raj in rajske užitke,
kar je Paternu označil bolj za literarno domišljijo kot preverljivo resnico. Na tem mestu
opozori, da je bil Bartol vedno, tudi v novelah Al Araf, na »meji med znanostjo in fantastiko«
(Paternu, 2003: 77). Dijaki se v nadaljevanju seznanijo z vzroki za nastanek romana, kjer
Paternu poleg J. Vidmarja in njegovega namiga na Marca Pola navede še zgodovinskopustolovski roman Roža sveta. Za ključne reference pa izpostavi še Koran, Omarja Hajama,
Dostojevskega, Nietzscheja, Freuda, Tisoč in eno noč … Paternu filozofskost romana vidi v
hierarhiji spoznanja, v volji do moči, izreku »Nič ni resnično, vse je dovoljeno«, kar tudi
podrobno razloži. Povezavo z Dostojevskim vidi v zgodbi o velikem inkvizitorju in natančno
navede vzporednice med njim in Hasanom. Opozori še na temo samomora,42 manipulacije,
nihilizma, na Ibn Tahirjevo faustovsko pot učenja,43 Hasana pa na koncu vidi kot osebo, ki se
iz brezobzirnega diktatorja razvije v obzirnega filozofa. Njegov eksperiment je po mnenju
Paternuja izmerjen in izračunan, kar naj bi razložil tudi drugi moto romana »Omnia in numero
et mensura«.
Zanimivo je, da je to prvi priročnik, ki opozori tudi na uporniškega Klementa Juga v povezavi
s tigrovci.
(N)ajglobljo domačo tradicijo Jugovega duhovnega ter tigrovskega oboroženega odporništva je Bartol
našel pri Prešernu. Tako so ničejanske postavke o volji do moči, o nadčloveku in prevrednotenju
42

V samomoru Halime in Mirjam prepozna eno izmed Hasanovih motenj velikega načrta, saj huriji ne vzdržita
»nečloveške alamutske manipulacije z ljubeznijo« (2016: 91).
43
Paternu omeni fragmente, ki naj bi bili podlaga za nadaljevanje romana, vendar do izdaje ni nikoli prišlo. V
njih je moč zaslediti Ibn Tahirjevo misel, ki je v nasprotju z alamutsko filozofijo: »Nad nikomer vladati, od
nikogar biti vladan« (2003: 83). Od tod lahko izpeljemo, da je filozof Avani na svoji poti prišel do drugačnih
resnic in ne bo sledil Hasanovemu spoznanju. Na zidu med dobrim in zlom je Ibn Tahir potemtakem najbrž
izbral dobro.
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vrednot dobile novo vsebino in drugačen pomen. Bartol je /…/ vrgel evropski nihilizem s prvotnih
tečajev in ga iz elitističnega individualizma prenesel v elementarni etos malega naroda, ki ima pravico
za preživetje in prostost. Tu prehaja Bartolova filozofija v politiko (Paternu 2003: 84).

Opozori na roman kot metaforo, saj je iransko-perzijska zgodba postala tudi naša zgodba,
metafora modernih totalitarnih sistemov in njihovih manipulatorjev (Hitlerja, Stalina in
Mussolinija), in na roman Alamut kot trivialen žanr.
Potem sledi poglavje o Bartolovem življenju in delu, navedeni so tudi vsi viri, iz katerih je
Paternu črpal.
Drugo večje poglavje, katerega avtor je Silvo Fatur, je naslovljen »Etični izzivi Alamuta«, v
katerem se sprašuje o motu »Nič ni resnično, vse je dovoljeno«, ponovno izpostavi termine
enciklopedični roman, roman metafora, psihološki, filozofski roman itd., vendar ničesar prav
podrobno ne razloži. Se pa zaustavi ob podobnosti fedaijev in tigrovcev in metafori Alamuta
kot maloštevilčnega slovenskega naroda pred drugo svetovno vojno. Fatur dijakom ponudi
teme za razmišljanje oziroma za pogovor ter tudi vprašanja, da se dijaki preizkusijo v pisanju
tako razpravljalnega kot interpretativnega eseja, pri čemer jih skuša usmeriti z dodatno
razlago, katere podatke naj vključijo v esej.
Priročnik na koncu dijakom ponudi tudi takratne najnovejše razprave o romanu, in sicer
Hladnikovo razpravo Sto milj od domačije, Dolarjevo Zgodba o uspehu? in Zadravčevo
razpravo Tirani in uporniki.
Ugotovimo lahko, da je priročnik, ki je nastal za dijake, ki so esej pisali leta 2004, mnogo bolj
uporaben, kot tisti iz leta prej. Ne le, da ponuja navodila za pisanje eseja in da dijakom ponudi
možnost, da napišejo vzorčni esej, pri čemer jih pisci usmerjajo, o čem naj pišejo, ta priročnik
ponuja tudi ogromno znanstvenih pogledov na roman, ne le osnovnih šolskih interpretacij.
Slednjih skoraj ni moč zaznati. Dijaki so v njem prejeli mnogo informacij in razlag, ki jih ob
interpretaciji v učbenikih niso, o romanu so lahko začeli podrobneje razmišljati in lahko so si
ustvarili široko paleto možnosti, ki jih roman ponuja v razmislek (od vloge Klementa Juga, do
pripadnikov organizacije TIGR, spoznali so se s terminom roman-metafora, prvič je šolskem
priročniku omenjeno, da je v romanu mogoče zaznati navezave na Tisoč in eno noč, prvič
potegnejo vzporednice z velikim inkvizitorjem pri Dostojevskem itd.). Ta priročnik torej
ponuja mnogo več, kot tisti iz leta poprej, mnogo več kot lahko preberejo dijaki v priročnikih
za ustno maturo ter več kot ponujajo interpretacije v učbenikih.
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ESEJ LETA 2004

Dijaki so morali na spomladanskem roku 2004 o Bartolovem Alamutu pisati razpravljalni esej
z naslovom »Istost« in drugačnost v Krasnem novem svetu in Alamutu. Navodila, ki so jim
bila podana, so naslednja:
»Skupnost, istost, stalnost« je geslo svetovne države v Krasnem novem svetu, ki označuje posebno
hierarhijo ljudi. Kako bi jo primerjali s strogo ureditvijo izmailske utrdbe v Alamutu in v razlago
vnesli tudi primerjavo o sredstvih manipulacije z množico v teh romanih? Ob dogodkih iz romanov
skušajte pojasniti in ovrednotiti individualnost in drugačnost Johna in Mirjam. Kaj menite o pravici do
drugačnosti v našem času? (pridobljeno na spletni strani RIC)

V tem eseju so morali dijaki primerjati oba maturitetna romana, vendar se bom osredotočila le
na roman Alamut in na gledišča, ki so jih morali zapisati v povezavi z njim.
Menim, da ta esej zahteva nekoliko več poznavanja samega romana kot tisti leto prej. Tu
morajo dijaki razmisliti o hierarhiji, ki vlada na Alamutu, kar lahko povežejo s filozofskim
aspektom hierarhije spoznavanja, o kateri je govora v priročniku. Poznati morajo sredstva
manipulacije in s tem povezano moč, ki jo ima Hasan, kar lahko utemeljijo s Hasanovo
filozofijo, z njegovo voljo do moči in z razlogi, zakaj Seiduna z manipulacijo sploh začne.
Poleg tega se morajo osredotočiti tudi na oznako Mirjam in ovrednotiti njeno individualnost
in drugačnost, pri čemer si lahko pomagajo tudi s temo samomora. Edini vidik, ki v
priročniku ni čisto natančno napisan, je oznaka Mirjam, drugače pa je dijakom v veliko
pomoč in jih spodbuja k vključevanju znanstvenih pogledov v esej. Hkrati se esej naveže tudi
na splošno temo, kjer morajo dijaki lastno razmišljanje povezati z znanostjo, ta tema pa je
pravica do drugačnosti.
Menim, da priročnik iz leta 2004 bolj spodbuja dijaka k razmišljanju, ponudi mu večjo
strokovnost, več znanj, ki mu lahko koristijo pri pisanju eseja, hkrati pa ga usmerja v širše
razmišljanje o romanu, čemur primerna je tudi nekoliko težja (v primerjavi z ljubeznijo)
splošna tema eseja – drugačnost.
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… LETA 2017
V tem letu sta bila za dijake izdana dva priročnika:
1) Alenka Koron, Rajko Korošec, Boris Paternu, Janja Perko, Mihael Šorli (2016): Esej
na maturi 2017: Človek v kolesju sistema. Ljubljana: Intelego.
2) Andrej Adam, Nada Barbarič Naskov, Bernarda Lenaršič, Vida Otič, Samo Savnik
(2016): Esej na maturi 2017. Ljubljana: Mladinska knjiga.

PRVI PRIROČNIK

Podoben je priročniku iz leta 2004, ker tudi ta vsebuje navodila za pisanje eseja in šele nato
interpretacije romana. Alamut se obravnava na straneh 79–111.
Med avtorji je ponovno Boris Paternu in prvo poglavje je identično tistemu iz leta 2004 –
»Bartolov roman o terorizmu« –, zato ga ne bom še enkrat povzemala.
Drugo poglavje pa je napisal Mihael Šorli in je naslovljen »Med Alamutom in Krasnim novim
svetom«. V njem opozori na kasneje umaknjeno posvetilo romana (ki ga je Bartol posvetil
nekemu diktatorju) in s tem na prispodobo takratnih diktatorjev, na filozofijo volje do moči in
manipulacijo, opiše družbeno ureditev v romanu, ki ima namen zagotavljati jasno začrtano
linijo poveljevanja, da bo lahko alamutski bojni aparat hiter in učinkovit in se ob tem
osredotoči na izobraževanje dečkov, med katerimi se, tekmovalnosti navkljub. razvije
tovariški odnos. Šorli prikaže tudi idejno podlago, katere nosilec je vodja (Hasan). Glavno
idejo vidi v izreku, da ni nič resnično in zato vse dovoljeno, to idejo pa Hasan razloži Mirjam
in velikima daijema Abu Aliju in Buzruku Umidu. V pustolovski zgodbi Šorli vidi le priročen
okvir za vprašanje nihilizma, volje do moči in nadčloveka. Prvi del izreka »Nič ni resnično«
naj bi se nanašal na verske in filozofske nauke, pri čemer razloži tudi vzrok za takšno
Hasanovo mišljenje – Hasan je namreč spoznal, da ljudje potrebujejo bajke. Religija, kot
nekaj, v kar ljudje verujejo zaradi stalnosti oz. stabilnosti, pa je v romanu ironično tista, s
katero Hasan namerava povzročiti nestabilnost in v kaosu uveljaviti svojo moč.
Šorli se osredotoči še na človeka v trdnjavi Alamut, ki se mora sistemu popolnoma podrediti
in se odpovedati individualnosti, s tem pa se odpove tudi družini, intimi in prijateljstvu. V
romanu naj bi šlo za instrumentalizacijo spolnosti, v raju s hurijami pa prepozna ključen
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element Hasanovega načrta. Raj ni predstavljen le kot želja po višjem smislu, ki ga daje vera,
temveč ga Seiduna izkorišča še za človekov spolni nagon. Fedaiji se morajo spolnosti
popolnoma odpovedati, pri pouku, ki ga imajo na trdnjavi, so jim predstavljeni le rajski užitki.
Tako spolnost kot ljubezen bi torej lahko opredelili kot nezaželeno stvar oz. sta uporabljeni le
za orodje manipulacije.
Ta priročnik ponovno ponuja kar veliko znanstvenih pogledov, ki sem jih izpostavila že pri
priročniku iz leta 2004. Tudi Šorli ponuja sveže pridihe raziskovanja romana, saj omeni
problem individualizacije v romanu, če o njej sploh lahko govorimo, saj ljudje niso
individuumi, temveč morajo ustrezati Hasanovim kalupom. Nekoliko bolj podrobno
spregovori tudi o raju, o katerem večina šolske interpretacije ne govori prav veliko, sploh pa
ne v povezavi s spolnostjo.

ESEJ LETA 2017

Tudi lansko leto so morali dijaki, če so želeli pisati o romanu Alamut, izbrati razpravljalni
esej, z naslovom Samomor kot izstop iz kolesja sistema. Priložena so jim bila naslednja
navodila:
Mirjam in John se ne zmoreta prilagoditi sistemu, v katerega sta vstopila, zato iz njega izstopita s
samomorom. Pojasnite, v kakšni osebnosti so Mirjam in Johna izoblikovale okoliščine, v katerih sta
živela pred prihodom na Alamut oziroma v svetovno državo, in kako sama razumeta svojo vlogo v
ureditvi, v kateri sta se znašla. Ali bi znali primerjati njuno navezanost na osebo nasprotnega spola,
Mirjamino na Hasana Ibn Sabo in Johnovo na Lenino, ter družbeno sprejemljivost te navezanosti
znotraj sistema? Razložite, zakaj sta Mirjam in John storila samomor, in se do njunega dejanja
opredelite (pridobljeno na RIC).

Na problematiko samomora opozori Boris Paternu in jo vidi kot eno izmed motenj
Hasanovega velikega eksperimenta. Navede razlog za samomor in s tem dijakom ponudi
razmislek tudi o tej temi. Hkrati je samomor na žalost nekaj, s čimer se prepogosto srečujemo,
je torej splošna tema, o kateri se vse več govori in o kateri imajo dijaki najbrž izoblikovano
mnenje. Tudi pri tem eseju se torej prepletata pogled znanosti in dijakovo lastno razmišljanje.
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DRUGI PRIROČNIK

Drugi priročnik obravnava roman na straneh 8–59 in 105–136.
Prvo poglavje je napisala Nada Barbarič Naskov. Osredotoča se na roman kot mednarodno
uspešnico z zamikom, izvemo za nastanek romana, zgodovinski podatki naj bi bili
verodostojni, predstavi zgodovinske in geografske podatke trdnjave Alamut (priložene so
tudi slike) ter Hasana Ibn Sabo kot zgodovinsko osebnost.
Potem se osredotoči na zunanjo zgradbo romana v povezavi z notranjo in roman vsebinsko
povzame po poglavjih. Predstavi dogajalni čas in prostor ter pripovedne osebe romana, pri
čemer je več pozornosti pri oznaki posvečene Mirjam in Apami ter Ibn Tahirju, Obeidi,
daijem in seveda Seiduni. Sledi poglavje »Motivi, teme, ideja«, kjer kot glavno temo
izpostavi nasprotje med videzom in resnico, izhodišče za to pa vidi v Hasanovem spoznanju.
Spregovori tudi o manipulaciji, o ljubezni in smrti ter veri in ideologiji. Pri smrti se ponovno
izpostavi samomor, hkrati pa tudi umori, atentati, pobijanja v bitki. Halimino in Mirjamino
smrt označi za najbolj žalostno, saj naredita samomor iz obupa in razočaranja. Ljubezen
označi kot nepredvidljivo, táko, ki se preprosto zgodi, vendar se ne sme nadaljevati in
izpolniti. Medtem ko so drugi prebivalci trdnjave naklonjeni ljubezni, pa ta za Hasana
predstavlja le prevaro čutov. Zanj je edina gotovost smrt, njegova filozofija pa se konča pri
izreku »Vse je v številu in meri«, v fizikalni kategoriji časa, ki je osnovni princip relativnosti
vesolja. Njegova ideologija temelji na izmailski interpretaciji Korana, ki je seveda prilagojena
njegovemu političnemu ter psihološkemu manipuliranju, geslo njegove ideologije pa je »Nič
ni resnično, vse je dovoljeno«. Izvemo še za vire, od koder naj bi povzemal avtor – od
filozofov, ki jih omenja v romanu, do Nietzscheja, Einsteina, Machiavellija, Kanta …
Avtorica opozori še na oznake romana (filozofski, psihološki in politični roman), pri čemer se
sklicuje na ničejanstvo, makiavelizem, na organizacijo TIGR (v čemer se lahko prepozna
terorizem), pravi, da roman lahko pomaga pri razumevanju fanatizma in pranja možganov, ne
more pa razložiti pojava sodobnega terorizma. Dotakne se tudi Bartolovega sloga, ki je
enostaven, neizviren, klišejski … V tem vidi enega izmed razlogov za popularnost romana,
saj slog prispeva k trivialnosti, po čemer ljudje radi posegajo. Na koncu dijakom ponudi nekaj
naslovov za pisanje eseja.
Bernarda Lenaršič je avtorica drugega poglavja, ki govori o romanu Alamut, »Čez zid
spoznanja v krasni novi svet in nazaj«. Dotakne se vprašanj, kot so razmerje med
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posameznikom in družbo; posameznikova svoboda in posameznikova sreča; vzgoja,
izobraževanje in umetnost ter religija. Ugotovi, da na Alamutu vlada totalitaren sistem, ki
temelji na hierarhiji, in je pretehtan v številu in meri. Sistem temelji na tem, da posameznik
verjame, da je v svoji vlogi srečen. Sistem človeka prikrajša za razvoj in svobodo, edina
oseba, ki zapusti kolesje tega sistema, je Ibn Tahir, ki odide v svet, odide iskat resnico in tako
poskrbi za osebnostni razvoj. Opozori tudi na samomor Halime in Mirjam. Halima naj bi
samomor naredila, ker ne prenese lažne vloge, ki je drugačna od zaljubljenosti, ki jo je
doživela. Samomor torej stori zaradi čustvenega pretresa. Mirjam pa samomor naredi, ker
spozna, da nima privilegijev, da ni nič svobodnejša in močnejša od drugih deklet, hkrati pa se
počuti odgovorno in krivo za Halimino in Ibn Tahirjevo usodo. Omeni še zgradbo, slog in
idejo romana, nato pa predstavi nekaj metod, kako obravnavati roman, kar je predvsem lahko
v pomoč učiteljem. Tudi ona navede nekaj predlogov za pisanje eseja, možnosti za
medpredmetne povezave in nove naloge.
Ta priročnik bolj temelji na šolski interpretaciji, saj roman analizira po odlomkih, predstavi
osebe, dogajalni čas in prostor itd. Obenem pa ponuja tudi znanstvene poglede na roman,
tukaj npr. zasledimo termin makiavelizem, ki ga doslej v nobenem učbeniku ali priročniku
nismo zasledili, prav tako se osredotoči na oba mota romana in ponuja nekaj vprašanj za
razmislek, kot so posameznikova svoboda, sreča, priročnik opozori na hierarhijo, ki velja na
trdnjavi, hkrati pa ob vsakem poglavju ponuja vprašanja za razmislek. Tega do sedaj, razen v
učbenikih, še nisem zasledila, vendar se mi zdi na mestu, saj dijake spodbudijo, da o romanu
razmišljajo in da kakšno stvar odkrijejo sami, s čimer si informacije lahko bolje zapomnijo.

ESEJ LETA 2017

Če se ponovno navežem na pisanje eseja na maturi leta 2017, bi lahko rekli, da avtorji
nazorno prikažejo temo samomora in navedejo razloge, zakaj sta Halima in Mirjam storili
samomor. To je tudi edini priročnik, ki natančneje prikaže Mirjamine razloge, od občutka
krive, do spoznanja, da Hasanu ne pomeni več kot ostali in da ni močnejša in svobodnejša,
kot je sprva mislila. Tudi ona je bila le igračka v rokah Seidune, kar je na koncu spoznala in
jo je privedlo do strašnega dejanja. Dijakom je bil ta priročnik lahko v veliko pomoč pri
utemeljevanju, saj jim je ponujal kar nekaj pogledov na Mirjamin samomor.
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ZAKLJUČEK
Roman Alamut je izšel leta 1938 izpod peresa Vladimirja Bartola. Nastajal je kar deset let,
navdih za snov pa je Bartol dobil v Parizu leta 1927, ko mu je Josip Vidmar povedal za delo
Marca Pola in njegovo zgodbo o starcu z gore. Bartol se je podkoval še z branjem vseh takrat
dostopnih zgodovinskih knjig o Perziji, islamski književnosti in kulturi ter filozofiji, hkrati pa
je nanj vplival tudi duh časa, v katerem je živel. Zagotovo ne gre spregledati, da sta doba treh
strašnih diktatorjev in organizacija TIGR močno vplivali na nastanek romana, hkrati pa sta na
nastajanje, čeprav Bartol trdi nasprotno, vplivali tudi filozofija in psihoanaliza, ki sta bili
Bartolu blizu, ki ju je preučeval in prevajal – s tem imam predvsem v mislih Freuda in
Nietzscheja.
Romanu lahko pripnemo različne oznake, gre namreč za zgodovinski, filozofski, psihološki,
enciklopedični, trivialni roman, roman-metaforo, eksotični roman. Prav slednja oznaka, ki se
veže predvsem na orientalistično snov in na dogajalni prostor Bližnjega vzhoda, je romanu ob
prvi recepciji prizadejala nemalo odklonilnih odzivov. Ob tem ne gre spregledati še jezikovne
in slogovne kritike romana. V dobi »Bartolove renesanse« pa roman doživi več pozitivnih
odzivov in postane bran. K temu je pripomogel tudi francoski prevod romana. Prevodi so se,
predvsem zaradi aktualne tematike (terorizma), kar vrstili in ne moremo mimo podatka, da je
roman Alamut eden izmed najbolj branih, če ne kar najbolj bran slovenski roman po svetu.
Z Bartolom se je ukvarjalo nemalo literarnih zgodovinarjev in kritikov, osredotočila pa sem se
le na slovenske ocene in interpretacije. Roman odpira ogromno vprašanj, kot so nihilizem,
makiavelizem, fantastika v romanu, enciklopedičnost, psihoanaliza, terorizem, lik Klementa
Juga, odpira vprašanje zgodovinskosti, nacionalnosti, trivialnosti, vprašanje, ali je Ibn Tahir
junak Vhoda ali Zahoda ... Magistrska naloga prikazuje torej različne znanstvene vidike, ki so
jih slovenski literarni zgodovinarji in kritiki zapisali ob Bartolovem romanu Alamut, ponuja
pa tudi vpoglede v šolsko interpretacijo in prikaže, kaj šolstvo spregleda in kaj vzame kot
verodostojne podatke.
Zanimivo je, da šolstvo ne problematizira izvora izreka »Nič ni resnično, vse je dovoljeno«,
vendar ga pripišejo Nietzscheju in njegovi filozofiji, čeprav Bartol izrek pripiše izmailcem,
nihilizem pa se najpogosteje poveže s Hasanom Ibn Sabo. Nobeno šolsko gradivo se ne
ukvarja s tematiko »Proti zapeljevanju nihilizma in iracionalizma«, z Ibn Tahirjem kot
junakom Vzhoda ali Zahoda, redko se omeni problematika terorizma oziroma se jo največkrat
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pripiše kot razlog za aktualnost romana. Zanimivo je tudi to, da učbeniki ne razlagajo oznak,
kot so psihološki, enciklopedični roman, roman-metafora, trivialni roman, se pa malce bolj
osredotočijo na razlago, zakaj je Alamut filozofski, pri čemer izpostavijo Nietzscheja in prvi
moto romana, medtem ko drugi moto »Omnia in numero et mensura« največkrat ostane
spregledan. Le učbenik Umetnost besede natančneje razloži še, v čem je zgodovinskost
romana, medtem ko se druga dva učbenika te problematike dotakneta v zgolj eni povedi. Z
vprašanjem makiavelizma se ukvarjajo skoraj vsa šolska in maturitetna gradiva, vendar termin
zasledimo le v priročniku Esej na maturi 2017, ki ga je izdala Mladinska knjiga. Prav tako se
povsod srečamo s fantastičnim elementom, rajem, in njegovo vlogo, s podobo pa se ne
ukvarjajo. Z likom Klementa Juga se prav tako učbeniki ne ukvarjajo, ga pa omeni dr. Boris
Paternu v priročnikih za esej na maturi iz leta 2004 in 2017.
Učbenik, ki odpira največ vprašanj, je učbenik Umetnost besede, z vprašanji, ki jih nudi, pa
dijake usmerja tudi k podrobnejšemu razmišljanju o romanu in v širše vidike, ki jih ponuja
znanstveno področje.
Kar zadeva priročnike, s katerimi si dijaki lahko pomagajo na ustni maturi iz književnosti, je
zanimivo to, da ostanejo na ravni razlag iz učbenika ali pa kakšen učbeniški podatek celo
spregledajo in tako še posplošijo razlago.
Za priročnike, ki dijake usmerjajo k pisanju eseja na maturi, bi lahko rekli, da iz leta v leto
ponujajo več znanstvenih interpretacij. Medtem ko Savnikov priročnik iz leta 2003 dijakom
prinaša le kratek oris romana in predvsem šolsko interpretacijo, je priročnik iz leta 2004 že
bolj dodelan, saj Paternujev članek odpira poglede na marsikatero znanstveno vprašanje.
Lanskoletna priročnika (2017) pa dijakom ponudita že kar širok spektor za razmišljanje o
romanu, bolj natančno analizirata roman, hkrati pa je dijakom v pomoč tudi to, da si lahko pri
učenju pomagajo s kar dvema priročnikoma, hkrati pa se lahko preizkusijo tudi v pisanju
testnega eseja, saj priročnika ponujata naslove in namige, o čem naj pri posameznem eseju
pišejo, v katero smer naj razmišljajo.
Vedno boljše interpretacije romana in vedno več znanstvenih aspektov, ki jih dijaki lahko
zasledijo v priročnikih, pa pomenijo tudi vedno bolj zapletene teme pri pisanju eseja na
maturi. Od ljubezenske teme iz leta 2003 pridemo v letu 2004 do razmišljanja o Drugih in
Drugačnih in v letu 2017 do teme o samomorih kot edini rešitvi za pobeg iz kolesja sistema.
Eseji torej od dijaka zahtevajo poznavanje romana in tudi vedno bolj poglobljeno znanje o
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romanu, hkrati pa roman vedno znova postavijo v sodoben trenutek in od dijakov želijo, da
razmislijo o aktualnih in splošnih temah, kot so ljubezen, drugačnost in samomor.
Za konec pa naj ponudim še nekaj smernic za nadaljnjo obravnavo romana tako z vidika
znanosti kot šolstva.
Vprašanji, ki sta se mi zastavili od branju romana in interpretacij in ki bi se ju lahko kritiki še
dotaknili, sta npr. vloga deklic v raju in njihova spolna usmerjenost, saj na marsikateri točki
lahko vidimo tudi namigovanje na istospolno usmerjenost, kar je prav tako ena izmed burnih
tem v sodobnem svetu, ter vprašanje nadzora, pri čemer bi se lahko sklicevali na filozofa
Foucaulta.
Kar zadeva šolske interpretacije romana pa bi učitelji lahko izbrali problemski pouk pri
obravnavi Alamuta in medpredmetno povezovanje. Roman bi se dalo obravnavati pri
naslednjih predmetih: slovenščini, filozofiji, zgodovini, geografiji, psihologiji in sociologiji.
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PRILOGA
RIC: IZPITNA POLA 1 (ŠOLSKI ESEJ)
Spomladanski izpitni rok 2003:
RAZPRAVLJALNI ESEJ
ALI SE NE BI DAL DROBEN ZLOČIN POPRAVITI S TISOČI DOBRIH DEL
(NOTRANJE DILEME RASKOLNIKOVA)
Rodion Romanovič Raskolnikov je ena izmed zanimivejših literarnih oseb v svetovni
književnosti, je naslednik Shakespearovih razdvojenih dramskih likov in prednik mnogih
modernističnih literarnih oseb. Kako bi predstavili njegovo telesno in duhovno podobo? Bi
znali razložiti pobude, iz katerih zraste v njegovi duševnosti misel o zločinu, in zunanje
dogodke, ki utrjujejo v njem prepričanje, da je njegova odločitev pravilna? Kdaj se po vašem
mnenju začne kazen Raskolnikova? Kakšna je? Kako bi, ob upoštevanju celotnega romana,
komentirali misel, zapisano v naslovu eseja?
Pazite na jezik, zgradbo in slog svojega pisanja. Esej naj obsega od 700 do 1000 besed.

INTERPRETATIVNI ESEJ
Vladimir Bartol: Alamut (odlomek) Vladimir Bartol: Alamut. Ljubljana: Založba Sanje, 2001.
238–239.
Hasanovi govori so podlaga nihilističnega miselnega zaledja v Alamutu. Prilagojeni so
vednosti poslušalcev, ki jih Hasan vključi v svoj peklenski načrt. Razložite, kakšno vlogo
podeli Hasan deklicam v svojem nagovoru v odlomku in kaj jim prikrije? Razložite tudi
podobo Hasana, ki ste si jo ustvarili iz njegovega nagovora deklicam ter dialoga z Mirjam. Ali
je besedna zveza »izmailski satan«, s katero je Hasana poimenoval véliki vezir, upravičena
tudi v tem odlomku? Izmislite si in zapišite še svoje poimenovanje zanj ter ga utemeljite s
poznanjem Hasanovega mišljenja in delovanja v celotnem romanu. Kako vrednotite
pojmovanje ljubezni v tem odlomku – primerjajte ga s svojim razumevanjem prave ljubezni.
Skušajte zgoščeno povzeti zgodbo Mirjam in Ibn Tahirja od tega odlomka do konca romana.
Pazite na jezik, zgradbo in slog svojega pisanja. Esej naj obsega od 700 do 1000 besed.
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Spomladanski izpitni rok 2004:
RAZPRAVLJALNI ESEJ
»ISTOST« IN DRUGAČNOST V KRASNEM NOVEM SVETU IN ALAMUTU
»Skupnost, istost, stalnost« je geslo svetovne države v Krasnem novem svetu, ki označuje
posebno hierarhijo ljudi. Kako bi jo primerjali s strogo ureditvijo izmailske utrdbe v Alamutu
in v razlago vnesli tudi primerjavo o sredstvih manipulacije z množico v teh romanih? Ob
dogodkih iz romanov skušajte pojasniti in ovrednotiti individualnost in drugačnost Johna in
Mirjam. Kaj menite o pravici do drugačnosti v našem času?
Pazite na jezik, zgradbo in slog svojega pisanja. Esej naj obsega od 700 do 1000 besed.

INTERPRETATIVNI ESEJ
Aldous Huxley: Krasni novi svet (odlomek) Aldous Huxley: Krasni novi svet. Ljubljana:
Mladinska knjiga, 2003. 90–93
Življenje v "novem svetu" teče po natančno začrtani poti. Drugačnosti v razmišljanju in
ravnanju skoraj nihče ne mara. Bi s podatki iz odlomka lahko označili literarni osebi in
razložili, v čem vse je Bernardovo razmišljanje in dojemanje okolice drugačno od
Lenininega? Bi znali z upoštevanjem celotnega romana utemeljiti Bernardovo misel, da zaradi
svojega prilagajanja ne more biti svoboden? Kako pisatelj stopnjuje napetost v odlomku in kje
ta popusti? Kako ste razumeli konec odlomka?
Pazite na jezik, zgradbo in slog svojega pisanja. Esej naj obsega od 700 do 1000 besed.
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Spomladanski izpitni rok 2017:
RAZPRAVLJALNI ESEJ
SAMOMOR KOT IZSTOP IZ KOLESJA SISTEMA
Mirjam in John se ne zmoreta prilagoditi sistemu, v katerega sta vstopila, zato iz njega
izstopita s samomorom. Pojasnite, v kakšni osebnosti so Mirjam in Johna izoblikovale
okoliščine, v katerih sta živela pred prihodom na Alamut oziroma v svetovno državo, in kako
sama razumeta svojo vlogo v ureditvi, v kateri sta se znašla. Ali bi znali primerjati njuno
navezanost na osebo nasprotnega spola, Mirjamino na Hasana ibn Sabo in Johnovo na
Lenino, ter družbeno sprejemljivost te navezanosti znotraj sistema? Razložite, zakaj sta
Mirjam in John storila samomor, in se do njunega dejanja opredelite.
Pazite na jezik, zgradbo in slog svojega pisanja. Esej naj obsega najmanj 700 besed.

RAZLAGALNI/INTERPRETATIVNI ESEJ
Aldous Huxley: Krasni novi svet (odlomek) Aldous Huxley: Krasni novi svet. Ljubljana:
Mladinska knjiga, 2016. 184–188.
Čeprav se John Divjak in Lenina Crowne zelo privlačita, njuno ljubezen onemogoča veliko
ovir, kar lahko razberemo tudi v tem odlomku. Ali bi znali umestiti odlomek v njuno
ljubezensko zgodbo, tako da boste pojasnili tudi vzrok in namen Lenininega obiska pri Johnu?
Primerjajte Johnovo in Leninino pojmovanje ljubezni, kot se razkriva v odlomku, in pojasnite,
kako na njuno izražanje ljubezni vpliva njuna različna jezikovna zmožnost. Ali bi znali
pojasniti, v kakšnih okoliščinah sta si John in Lenina izoblikovala svoje pojmovanje ljubezni
in zmožnost jezikovnega izražanja? Ovrednotite Johnovo in Leninino pojmovanje ljubezni.
Pazite na jezik, zgradbo in slog svojega pisanja. Esej naj obsega najmanj 700 besed.
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Izjava kandidata / kandidatke
Spodaj podpisani/a ________________________________________ izjavljam, da je
besedilo magistrskega dela v tiskani in elektronski obliki istovetno, in
dovoljujem / ne dovoljujem
objavo magistrskega dela na fakultetnih spletnih straneh.

Datum: 14. 9. 2018
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Ajda Batistič
Ljubljana, 14. september 2018
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