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IZVLEČEK
Tema Lepe Vide v slovenskem romanu med letoma 1955 in 2007
Diplomsko delo obravnava temo Lepe Vide in motivov, ki tvorijo to temo v izbranih
slovenskih romanih med letoma 1955 in 2007. Najprej sem se osredotočila na pregled
predhodnic Lepe Vide in na predelave te teme v ljudski in umetni književnosti, nato pa sem se
posvetila analizi izbranih štirih romanov. Že obstoječe študije na temo Lepe Vide kažejo, da
ima ta tema pomembno zgodovinsko vlogo v slovenski književnosti. Izmed treh inačic te
teme je najbolj znan tip, v katerem zamorec ugrabljeno ženo odpelje v Španijo, kjer ona nato
doji kraljičinega sina, pri sodobnejših obdelavah pa je raba teme veliko bolj kompleksna.
Analiza izbranih štirih romanov je pokazala, da tema Lepe Vide navadno ni glavna tema
obravnavanih del in ni rabljena z vsemi sestavnimi motivi, temveč so pogosteje uporabljeni
posamezni motivi, kot so hrepenenje, skušnjava, odhod v tujino itd.
Ključne besede: Lepa Vida, tema, motiv, ljudska književnost

ABSTRACT
Theme of »Beautiful Vida« in Slovenian novel between years 1955 and 2007
This thesis deals with the theme of Beautiful Vida and motifs that form this theme in
chosen Slovenian novels from year 1955 to 2007. First I focused my research on predecessors
of Beautiful Vida and on transformations of this theme in folk literature and authorial
literature; later on I focused on the analysis of four chosen novels. Existing studies on the
topic of Beautiful Vida show that this theme has an important historical role in Slovenian
literature. Of the three versions of this theme the most recognized type is the one in which a
man with darker skin kidnaps the young wife and takes her to Spain, where she becomes a
wet nurse for the queen's son. The use of this theme is much more complex in modern novels.
Analysis of selected four novels showed that the theme of Beautiful Vida is not the main
theme of chosen works and it’s not used with all the motifs that it consists of but the more
commonly used individual motifs are longing, temptation, going abroad etc.
Keywords: Beautiful Vida, theme, motifs, folk literature
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1 UVOD
V diplomskem delu preučujem pojav in rabo teme Lepe Vide v slovenskem romanu med
letoma 1955 in 2007. Tema Lepe Vide vsekakor ni neraziskan pojav, saj so ji namenjene tri
obsežne študije, na katere se pri svoji analizi naslanjam tudi sama. Te študije so
Grafenauerjeva Lepa Vida: Študija o izvoru, razvoju in razkroju narodne balade o lepi Vidi iz
leta 1943, Pogačnikova monografija Slovenska Lepa Vida ali hoja za rožo čudotvorno iz leta
1988 ter precej novejša monografija Irene Nabergoj Hrepenenje in skušnjava v svetu
literature: motiv Lepe Vide iz leta 2010. S pomočjo teh treh obsežnih študij sem v
diplomskem delu poskušala predstaviti zaokrožen pregled izvora, razvoja in umetniških
obdelav teme Lepe Vide. Prisotnost snovi o Lepi Vidi je v slovenski književnosti že vse do
prve Prešernove predelave ljudske pesmi zelo pogosta, že Pogačnik namreč v svoji
monografiji našteje kar triinštirideset obdelav lepovidinskega motiva, s tem da v svoj seznam
zajame dela od leta 1832 do 1987, torej od Prešernove balade Od Lepe Vide do dramskega
dela Alenke Goljevšček Otrok, družina, družba ali lepa Vida 1987.
Ravno zato, ker je o obdelavah teme Lepe Vide v slovenski književnosti že toliko
napisanega, sem si za umestitev v diplomsko delo izbrala predvsem sodobnejše romane,
natančneje štiri romane, ki so nastali med letoma 1955 in 2007. Analizirala sem prisotnost
teme Lepe Vide, posameznih motivov in njenih vsebinskih ter pomenskih transformacij v
romanu Borisa Pahorja Mesto v zalivu (1955), Marjete Novak Kristina (1985), Marjana
Tomšiča Grenko morje (2002) in Gabriele Babnik Koža iz bombaža (2007).
Z analizo vsakega izmed naštetih romanov sem ugotavljala, kolikšne so variacije med
uporabljeno temo oziroma bistvenimi motivi ter v kakšen kontekst so vpeti. Hkrati so me
zanimala tudi odstopanja od prvotne oblike glavne lepovidinske teme ter motivov, ki so v to
snov vpeti, tj. motiv hrepenenja, motiv ugrabitve itd. Pri analizi sem bila pozorna tudi na
morebitne vplive družbenih okoliščin v času nastanka teh romanov ter na aktualizacijo
samega motiva.
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2 PREDHODNICE LEPE VIDE, NJIHOV IZVOR IN RAZVOJ
PREDHODNICE
Pregled priljubljenih in vplivnih predstavitev motivov, kot so hrepenenje, šibkost in
skušnjava v Bibliji in nasploh v svetovni literaturi obrača pozornost predvsem v naravo
subjektov in objektov skušnjave ter preizkušnje. Pozitivni subjekti ljudi preizkušajo z
namenom, da bi ugotovili moč njihove kreposti, a je to manj redek pojav. Pogosteje se
pojavljajo hudobni subjekti in nedoločene sile z očitnim namenom zapeljevanja svojih žrtev.
Na tem mestu je treba poudariti, da so v vlogo hudobnih skušnjavcev in zapeljivcev
postavljeni tako moški kot tudi ženske (Nabergoj 291).
Drugo stran kovanca v tej drami zapeljevanja in skušnjav pa predstavljajo tisti, ki so
zapeljani in postavljeni pred razne preizkušnje. Pomembno dejstvo, vredno omembe, je, da so
pred te preizkušnje postavljeni večinoma moški in ne ženske. Za primer se lahko navežemo
kar na biblijske in antične pripovedi, saj jih večina govori o tem, kako so bili Abraham, Job,
Herkules in drugi moški z namenom, da se ugotovi trdnost njihove vere, zvestobe, pokorščine
in kreposti, postavljeni pred preizkušnjo. Moško naravnane družbe (patriarhat) so svoj
primarni interes tako osredotočile na moške, ki so bili odgovorni za svojo lastno moralnost in
vzgojo svoje družine, čeprav tako moške kot ženske zavezujejo enake dolžnosti stanovitnosti,
nadzorovanja strasti ter upor skušnjavam. Poudarek je bil predvsem na vzgojni metodi, ki
ljudi prepričuje o zavesti pred nevarnostjo prepovedanega in o dvomljivi privlačnosti
dovoljenega (Nabergoj 292, 293).
Tudi iz ljudskih izročil izhaja področje, v katerem se pogosto pojavlja motivika
preizkušnje in skušnjave. Velikokrat se srečamo z upodobitvijo povzdigovanja figure
šibkejšega, velikokrat nezaščitenega člena človeške družbe, torej ženske kot žrtve nasilja, ki
ga izvajajo moški na oblasti. V ta tematski okvir se uvršča tudi podoba Lepe Vide (Nabergoj
295).
Lepa Vida je pomembna figura v ljudski literaturi sredozemskega območja, ki je v
obdobju romantike s Prešernovo prvo predelavo ljudske pesmi postala konstantna literarna
snov slovenske književnosti vse do danes. Podoba Lepe Vide ima eksistencialen pomen, saj
izraža vse predstavljive različice tragičnih usod nezaščitenih žensk, ki so padle v milost in
nemilost moških. Lepa Vida pravzaprav predstavlja zgovoren simbol trpljenja, ki ga je
deležen celoten podrejeni narod. Skozi motive, ki tvorijo temo Lepe Vide, je naslikana usoda
šibkih in nezaščitenih posameznikov, skupin in narodov, saj lepa ženska uteleša hrepenenje
po vsem, kar spominja na nežnost, dobroto in zvestobo. A ravno njena lepota in hrepenenje po
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svetu sanj moške privlači, slabi značaji, ki se ji približajo, pa znajo to izrabiti. Ko je enkrat
ujeta med svojo dolžnost in osebne želje, postane plen skritih sfer, ki jim ne more uteči, a se
ravno v takšnem položaju izkaže, da je v bistvu močna in pravična ženska (Nabergoj 295,
296).
Pri obravnavi teme Lepe Vide je zelo zanimiv in pester že sam kulturni okoliš, v
katerem se je ta narodna balada izoblikovala in se nato širila po svetu. Pri pregledu
predhodnic, izvora in širitve balade nam bo oporo nudilo domovinstvo baladnih obrazcev in
zgodovinskih izročil, iz katerih so povzeti njeni bistveni motivi, zgodovinske razmere, iz
katerih je balada zrasla in etnološka razširjenost predhodnic naše balade pa tudi njenih
inačičnih tipov s pojavi odrivanja in razrivanja, spajanja in prekrivanja njenih tipov in inačic
(Grafenauer 1943, 342).
Grafenauer je v svoji študiji Lepa Vida: Študija o izvoru, razvoju in razkroju narodne
balade o lepi Vidi zelo nazorno in izčrpno prikazal predhodnice, ki naj bi zaznamovale razvoj
in širitev balade. Predhodnice, ki jih našteje, so naslednje:
1)

Tragična balada o »Mladi vdovi – materi, ki je proti svoji volji ločena od svojega

dojenčka«. Umirajoči mož svojo ženo prosi, naj po njegovi smrti počaka s ponovno poroko
in najprej vzgoji njunega sina. Njena družina pa jo kmalu po njegovi smrti odpelje od
moževega doma domov in jo poroči oziroma proda drugemu moškemu, sin pa mora ostati v
družini njenega pokojnega moža. Mlada vdova ob ločitvi od sina od žalosti umre.
Najstarejša sled o »Osiroteli mladi vdovi – materi« je zapuščena v Odiseji. Kolikor
vemo pa se je ohranila samo pri Srbih in Hrvatih; delno so jo poznali tudi Slovenci.
2)

Tragična balada o »Krvavi ženitvi« – nasilni ugrabitvi neveste, v kateri ugrabitelj

ubije nevestinega očeta, mater in brate, nevesta pa v poročni noči od žalosti umre.
Ta baladni vzorec se je do danes ohranil le v nemških inačicah iz renskih pokrajin in z
Erdeljskega ter verjetno v slovenskih (iz Krope). Nekdaj pa je bil razširjen po vsem Balkanu,
saj ga je uporabil tudi že Homer v Brizeidini tožbi za padlim Patroklom v Iliadi.
3)

Starokrščansko izročilo o antiohijskih mučenkah Dioklecijanove dobe in narodne

legendarne pesmi o njih. Poganski zavistniki so izsledili, kam se jim je skrila spoštovana
krščanska gospa iz Atiohije s svojima dvema hčerama, ki sta sloveli po svoji lepoti in
kreposti. Ovadili so jih poganskim oblastnikom in jih zvabili v mreže, ki so jim jih nastavili
rimski vojaki. Ko so jih vojaki ob reki gnali proti Antiohiji, so jetnice skočile v vodo in
utonile, da so ušle nevarnosti odpada od vere in skrunitvi.
Iz tega zgodovinsko-legendarnega izročila so v balado prešli motiv verskega nasprotja
med krščansko ženo – materjo in ugrabiteljem nevernikom ter motiv skoka v vodo. Vendar pa
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v najstarejšo obliko balade (z nasilno ugrabitvijo: predhodnico »Scibilije Nobili«) ni prešel
neposredno, ampak posredno preko balade o »Nasilni ugrabitvi krščanskega dekleta po
neverniku«.
Zgodovinsko sporočilo o antiohijskih mučenkah je grškega izvora; tudi legendarna
pesem o njih je izpričana samo pri Hrvatih (»Čobanica mučenica«).
4)

Tragična balada o »Nasilni ugrabitvi krščanskega dekleta po neverniku«.

Nevernik, mohamedovski veljak, sliši za slavo o lepoti krščanskega dekleta iz imenitne
družine in se je želi polastiti. S svojo družino ali vojsko vdre v njen dvor, ubije njenega brata,
njo pa zvezano odpelje sebi za ženo (sužnjo, priležnico). Med potjo ob reki dekle skoči v
vodo in med skokom vzklikne. Iz vzklika je razviden njen odpor proti skrunitvi in proti
neverniku.
Iz tega baladnega obrazca se je izoblikoval najstarejši baladni tip »Ugrabitve mlade
žene – matere po neverniku pomorskem plenilcu«, predhodnica sicilske »Scibilije Nobili« z
motivom nasilne, ne zvijačne ugrabitve.
Ta baladni obrazec je v različnih inačicah razširjen pri Hrvatih, Srbih in Bolgarih.
5)

Baladni obrazec o »Zvijačni ugrabitvi veljaške neveste« z motivnim nizom zvabitve

na ladjo z dragocenim blagom. Najstarejša in ne še povsem tipična oblika nam je znana po
Herodotovi pripovedki o Ióji.
Inačice tega baladnega obrazca so v raznih oblikah najpogosteje razsejane po
Balkanskem polotoku, pri Bolgarih, Srbih, Hrvatih in Slovencih s Kočevci. Segle pa so tudi
daleč na zahod k Špancem ter na vzhod, kjer so se na Ruskem kontaminirale z motivi iz
pripovedke o Salomonu in njegovi nezvesti ženi.
Motiv zvabitve na ladjo z dragocenim blagom je danes v tem baladnem vzorcu tako
rekoč doma; kakor kaže Herodotova pripovedka, se je v njem izoblikoval po notranjem
razvoju na Vzhodu (Grafenauer 1943, 342–346).

IZVOR
Najstarejši tip je tragična balada o »Nasilni ugrabitvi mlade žene – matere po
pomorskem plenilcu neverniku«, predhodnica sicilske narodne balade o »Scibiliji Nobili«.
Slava o lepoti krščanske gospe iz imenitne družine, soprogi krščanskega veljaka, seže
tudi prek morja k nevernikom mohamedovcem. Mohamedovski veljak se odloči, da se je bo
polastil, zato s svojo družino odpluje čez morje, se v bližnjem pristanišču z mornarji
preobleče v kristjana in v moževi odsotnosti s silo vdre v njeno palačo. S sabo jo odnesejo na
ladjo, kjer začne žena tožiti, kaj bo zdaj z njenim dojenčkom, ki bo brez nje umrl. Ugrabitelj ji
4

da dobro vedeti, da ga to sploh ne zanima in da je ne bo izpustil. Žena se zato odloči, da ne bo
ne spala in ne jedla, ob prvi priložnosti pa se ponoči vrže v morje in utone.
To je skoraj brez sprememb motivni obrazec balade o »Nasilni ugrabitvi krščanskega
dekleta po neverniku.« Glavna sprememba je, da na mesto nasilno ugrabljene sestre, ki naj bi
postala priležnica morilcu svojega brata, stopi žena in mati. Namesto tragike »Krvave
ženitve« je stopila tragika »Osirotele mlade vdove – matere«. Razumljivo je, da je pri tem
odpadel motiv bratovega umora, umetniško pomembno pa je, da ga ni zamenjal umor moža:
ves tragični boj in smrt mlade žene tako izhaja iz enega samega motiva: nasilne ločitve od
njene mlade družine, moža in dojenčka.
Iz baladnega obrazca o »Osiroteli mladi vdovi – materi« je le en sam motivni niz –
tožba mlade žene – matere, kaj bo zdaj z njenim sinom; ugrabiteljev odgovor, da bo zanj že
poskrbela njena družina, ona pa bo od zdaj naprej njegova žena; ter ženina zavrnitev
ugrabiteljeve »tolažbe« in njegovega predloga.
Ta najstarejši baladni obrazec se ni ohranil, a se da še skoraj vsa vrsta njegovih
motivov razbrati iz močno kontaminiranih inačic »Scibilije Nobili« iz okolice Marsale in
Borgetta na skrajnem zahodu Sicilije. Ugrabiteljeva surova tolažba in izjava, da bo
ugrabljenka njegova žena, pa sta se ohranili kontaminirani z mladimi dostavki v hrvaški
inačici (»Sprelepa Vida«) in v kočevskih predelkih prehodnega in gorenjskega tipa
(Grafenauer 1943, 346–348).

RAZVOJ
Albansko-kalabrijski baladni tip o »Zvijačni ugrabitvi mlade žene – matere po
neverniku, pomorskem trgovcu – plenilcu«, z motivom zvabitve na ladjo z dragocenim
oblačilnim blagom.
Mohamedovski pomorski trgovec in, kot se izkaže kasneje, tudi plenilec, pristane pri
krščanskem obmorskem mestu. Meščanke hodijo kupovat svilo in svileno blago in naposled
pride na ladjo tudi lepa in imenitna mlada gospa, njeno spremstvo pa iz neznanega razloga
ostane na kopnem. Ko gospa izbira blago, ladjo odrinejo in gospa se tega zave šele, ko so že
daleč na morju. S prošnjo, da bi smela še enkrat pogledati proti domu in svojcem, stopi na
jadrnik, in ko se ladja nagne, skoči v morje z vzklikom, ki pojasnjuje namen njenega dejanja:
da bi se obvarovala skrunitve in nevarnosti odpada vere. Njeno truplo valovi odložijo na
kopno in nad njenim grobom postavijo cerkev.
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Poglavitna razlika s starim baladnim obrazcem je motivni niz zvabitve na ladjo, povzet
po baladi o »Zvijačni ugrabitvi neveste kraljične«, ki je nadomestil nasilno ugrabitev, katera
izvira iz balade o »Krvavi ženitvi«.
O starosti tega inačičnega tipa priča novelistični ep »Rother«, ki je osnovan po baladni
predhodnici sicilske pripovedke o »Zvijačni ugrabitvi mlade žene – matere po njenem očetu«,
ker je pobegnila od doma in se poročila brez očetovega dovoljenja. Ta balada je nastala pri
južnoitalskih Normanih z združitvijo motivne vrste nordijske balade o »Hildi« z motivno
vrsto stare italske inačice. Ta balada je za časa prve križarske vojne prišla na Nemško in bila
tam neznanemu pesniku za osnovo epa o »Rotheru«, ki se je iz baladnih pesmi preoblikoval v
ep že okoli leta 1120. Normanska baladna predhodnica sicilske pripovedke je torej morala
nastati že v drugi polovici 11. stoletja v južni Italiji, baladni obrazec o »Zvijačni ugrabitvi
mlade žene – matere po neverniku, pomorskem trgovcu – plenilcu«, pa je tako moral nastati
že pred drugo polovico 11. stoletja.
Slovenski ihanski inačični tip »Lepe Vide«: baladni tip o »Zvijačni ugrabitvi mlade
žene – matere po neverniku pomorskem plenilcu« z motivom zvabitve na ladjo z zdravilom za
bolnega otroka.
Mlada Vida ob morju pere plenice, ko po morju pripluje ladja, v kateri je zamorec, ki
ga pozna že iz dekliških časov. Ko jo zamorec vpraša, zakaj ni več tako lepa kot prejšnja leta,
mu Vida razloži, da ima doma nespeče bolno dete in zato nima nikoli miru. Zamorec ji ponudi
zdravilno korenje, ki ga ima na ladji in bo pozdravilo njeno dete. Vida seveda stopi na barko,
takrat pa barka odpluje. Kar sledi, je vse kakor v albansko-kalabrijskem inačičnem tipu,
odpade le zvijačna prošnja, ki naj bi Vidi omogočila skok v morje: besedi takoj sledi dejanje.
Najvažnejša novost pri tem tipu je, da je v njem vse zunanje in notranje dogajanje od
zapleta do tragičnega razpleta strnjeno okrog samega bistva baladnega problema materinstva
in razmerja matere do otroka. Izločene so vse stranske osebe, meščanke, svakinja, strežniki,
mornarji, Vidin mož – torej vse, kar ne spada k bistvu. Ker je vse strnjeno okrog bistva
materinstva, odpade tudi dragoceno blago in ga nadomesti zdravilo za otroka.
Ihanski tragični tip »Lepe Vide« se je do leta 1943 ohranil samo na Slovenskem in še
to samo v ihanski fari. Mlajši inačični tipi pa pričajo, da je bil nekoč razširjen na široko po
Slovenskem, kot tudi med Hrvati, pa tudi drugje na zahodu Balkanskega polotoka
(Grafenauer 1943, 348–352).
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RAZVOJ V STRAN
a.

S poudarkom uspešne dejavnosti
Sicilska pripovedka o »Zvijačni ugrabitvi mlade žene – matere po njenem očetu«, ki jo

je leta 1929 zapisal Vincenzo Russo v Deliji.
Začetek je isti, kakor v inačičnem tipu o »Zvijačni ugrabitvi mlade žene – matere po
neverniku, pomorskem trgovcu – plenilcu«. Motivni obrazec ugrabljene žene in plenilca, ki je
ni ugrabil zase, ampak za očeta, je povzet iz stare (italske) inačice slovenske »Meljavšice«;
motiv, da jo da ugrabiti oče, ker je zbežala od doma in se brez njegovega dovoljenja poročila,
je iz nordijske »Hilde«; skok v vodo pa je spet iz inačičnega tipa o »Zvijačni ugrabitvi mlade
žene – matere po neverniku, pomorskem trgovcu – plenilcu«, a z drugačno motivacijo (želja
po vrnitvi k možu in otroku) in z drugim učinkom (dejanje ji uspe, priplava na breg ter se vrne
domov).
Pripovedka je ostanek stare normansko-italijanske balade, ki se pri nas ni ohranila.
Ohranil pa se je odlomek kot vložek v borgettski inačici »Scibilije Nobili«, tj. zgodba o hčeri,
ki je oče noče dati nikomur za ženo, zato pobegne s svojim ljubim in se brez očetovega
dovoljenja z njim poroči. Ta zgodba je bila nekdaj prvi, uvodni del balade njene predhodnice.
Posredno po novelističnem epu »Rotheru« pa se je ohranila vsa zgradba normanskoitalijanske baladne predhodnice sicilski pripovedki. Po njej je osnovana prva polovica tega
epa, ki zajema Rotherovo snubitev in ugrabitev Konstantinove hčerke kot Rotherove neveste
in zgodba o ponovni ugrabitvi Rotherove neveste po njenem očetu. Kot dokazuje odlomek
italijanske predhodnice sicilske pripovedke, ki je vložen na začetek prej omenjene inačice
»Scibilije Nobili« in ustreza prvemu delu epa o »Rotheru«, se prvi del prvotno ni končal z
zvabitvijo neveste na ladjo, temveč z dogovorjenim pobegom. Osrednji del pa se je moral
končati tako kot sicilska pripovedka: ugrabitelju, očetovemu odposlancu, je uspelo zvabiti
Rotherovo ženo na ladjo in jo odpeljati, a mu je mlada žena ušla s skokom v vodo, splavala na
suho ter se vrnila k svoji družini. V to zgodbo sodi tudi motiv zvabitve na ladjo z zdravilom
za otroka, povzet iz stare balkanske inačice ihanskega tipa »Lepe Vide«.
Epu o »Rotheru«, ki se je začel okoli leta 1120 preoblikovati in je obsegal ta prvotni
osnutek, se je ob širitvi v obširnejši ep pridružil še drugi del, ki obsega drugo polovico epa o
Rotherovem vojnem pohodu proti Carigradu, s katerim si ženo spet pridobi; osnovan pa je po
drugem delu pripovedke ali verjetneje baladne pesmi o »Salomonu in njegovi nezvesti ženi«.
Ob tem pa se je predelal tudi sklep prvotnega »kratkega epa«: Konstantinovemu odposlancu
se posreči, da na ladjo zvabi Rotherovo ženo in jo odpelje v Carigrad k očetu. Skok v vodo,
vrnitev k možu in otroku iz baladne predhodnice sicilske pripovedke se je zamenjal s sklepom
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stare balkanske in južnoitalske inačice naše »Meljavšice«, balade o »Zvijačni ugrabitvi
neveste«.
Najstarejši kompozicijski osnutek epa o Rotheru, »kratki ep«, tako ne obsega samo
prvega dela, zgodbe o Rotherovi ženitvi, temveč tudi osrednji del z zvabitvijo njegove žene na
ladjo in njeno ugrabitev, seveda z drugačnim sklepom. Povsem tipično oblikovana zvabitev in
ugrabitev osrednjega dela ni, kakor so doslej mislili, zamišljena kot ponovitev netipične
zvabitve in ugrabitve prvega dela in ni prirejena po pripovedki in baladi o Salomonu in
njegovi nezvesti ženi, ampak obratno (Grafenauer 1943, 352–354).

b.

S poudarkom na tragični trpnosti
Tragična balada o »Zvijačni ugrabitvi mlade žene – matere po neverniku, pomorskem

trgovcu – plenilcu«, z motivom zdravila in pogovora s Soncem. Z razborom izločena podstava
mlajših hrvaških in slovenskih (kočevskih) inačic in inačičnih tipov (B, C).
1) Vse mlajše hrvaške in slovenske (kočevske) inačice »Lepe Vide«, »Lepe Mare«,
»Mlade nevestice« so se razvile iz ihanskega inačičnega tipa (zvabitev na ladjo z zdravilom za
bolnega otroka). 2) V vseh teh mlajših inačicah se bolnemu otroku pridruži tudi »stari mož« –
v nekaterih se je iz »starega moža«, torej bolnega, sitnega moža, razvil »hudi« mož. 3) V vseh
teh mlajših inačicah ugrabitelj mater – ženo prepelje v tujo deželo. 4) V vseh teh mlajših
inačicah žena na tujem vpraša Sonce (Sonce in Luno) po možu in otroku, in Sonce ji
odgovori. V nekaterih različicah, kjer nastopa »hudi« mož, je vprašanje po možu odpadlo.
V kočevskih inačicah, starejših krajših in mlajših daljših, tega pogovora s Soncem (in Luno)
ni več, sledovi pa kažejo, da so slovenske predloge, po katerih sta kočevska inačična tipa
prirejena, pogovor s Soncem poznale, a so ga kasneje Kočevci ali spremenili ali opustili.
Iz tega nujno sledi, da so vsi mlajši slovenski inačični tipi »Lepe Vide« s hrvaško
inačico vred izšli iz nekega skupnega občnega baladnega tipa o »Ugrabitvi mlade žene –
matere«, ki je v sebi združeval te štiri skupne znake, glede podrobnih potez pa so se inačice
razhajale.
Ta skupni baladni tip je nastal iz katere izmed starih inačic ihanskega inačičnega tipa
»Lepe Vide« s tem, da se ji je odpahnil značilni sklep, skok v vodo, pridejal pa po zgledu
mlajšega tipa tragične balade o »Osiroteli mladi vdovi – materi« prihod v drug kraj, pogovor s
Soncem in smrt od žalosti. Tragični dejavni odpor, izražen s skokom v vodo, se je umaknil
tragičnemu trpnemu odporu, odporu trpljenja – smrti od žalosti.
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V tej baladni obliki je moral motivni obrazec ženinega odnosa z ugrabiteljem
posledično dobiti drugačno vsebino in obliko:
1) Zamorčev posmeh Vidini skrbi za dete in njegovo dojenje se je moral nadomestiti z
nekakšno tolažbo, nekoliko grobo posneto po materini tolažbi v baladi o »Osiroteli
mladi vdovi – materi«.
2) Surova napoved, da bo ugrabljena žena postala zamorčeva žena (priležnica), ki ji je
sledil skok v vodo, je morala dobiti prijaznejšo obliko. To se je zgodilo na dva načina:
a) ugrabitelj ženi pokaže svoj grad, v katerem bo ona gospa in gospodinja; b) zamorec
Lepo Vido odpelje španskemu kralju za kraljico.
3) V inačicah 2a) je tako tudi Vidin ugovor postal milejši: »Rajši najnižja sužnja kjer
koli, kakor tvoja gospa!« (balada o »Ribniški Alenčici«); v inačicah 2b) pa je Vidin
ugovor zamenjala tožba zaradi otroka, ki bo od zdaj naprej brez svoje matere.
Ritem in slog kočevskih krajših inačic »Lepe Mare« in Rudeževe-Smoletove inačice »Lepe
Vide«, tako kot tudi motivna analiza, dokazujejo, da je ta z razborom izločena podstava
mlajših hrvaških in slovenskih (kočevskih) inačičnih tipov »Lepe Vide« nastala vsaj pred
koncem 13. stoletja (Grafenauer 1943, 354–357).

3 LEPA VIDA V SLOVENSKEM LJUDSKEM IZROČILU
Slovenska ljudska pesem o Lepi Vidi je najbrž nastala po resničnih dogodkih, se pela
med ljudstvom in se od ust do ust prenašala med rodovi. Prav ta ljudska pesem je že vse od
svojega nastanka pomenila najpomembnejšo inspiracijo za umetniško ustvarjalnost, saj se je
razširila v bogato razvejene smeri v slovenski besedni, likovni in tudi glasbeni ustvarjalnosti.
Univerzalni pomen zgodbe o Lepi Vidi dodatno potrjuje tudi velika razširjenost zgodb o
ugrabitvi, prevari, skušnjavi in hrepenenju v drugih slovenskih ljudskih pesmih (Nabergoj
327).
Lepa Vida Slovencem vedno predstavlja mlado ženo – mater, ki jo črni zamorec na tak
ali drugačen način zvabi na svojo ladjo in odpelje v daljno tujo deželo (Grafenauer 1943, 16).
Od naše »Lepe Vide« pa je potrebno povsem ločiti pesmi, ki ne govorijo o na ladjo zvabljeni
in od družine odtrgani mladi ženi – materi in si z njo delijo samo ime, sploh če se dokaže, da
niso osnovane na enakem pesemskem obrazcu prave »Lepe Vide«, pač pa na neodvisnem
motivnem obrazcu in s pesmimi o »Lepi Vidi« niso v nikakršnem rodovnem sorodstvu. Pri
tem je torej potrebno izločiti že sporočilo o prvem zapisu narodne pesmi »Od Lepe Vide«, ki
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nam ga je ohranil Marko Pohlin v spisu Bibliotheca Carnioliae.1 Z istimi besedami se namreč
začenja tudi gorenjska narodna pesem o nesrečnem lovcu, ki se je ohranila v vrsti rokopisov
in tiskov, ki izhajajo iz dveh Prešernovih redakcij neznanega (Smoletovega?) zapisa. Tudi vse
kasnejše različice tako govorijo o ljubici in ljubčku, ne pa o ženi, njenem možu, otroku in
torej ne gre za inačico balade o »Lepi Vidi« (Grafenauer 1943, 16-18).
Isto velja tudi za različico o »Vidi s kačo«, ki jo je v dveh inačicah ob prekmurski meji
in v svojem domačem kraju Cerovcu zapisal Stanko Vraz. Lepa Vida reši v kačo
spremenjenega kraljeviča, ki spet dobi človeško podobo in se z njim poroči. France Marolt je
pokazal, da je »Lepa Vida s kačo« mitološka pesem in je njen motivni obrazec povsem
drugačen od prevarane in v tujino odpeljane »Lepe Vide« (Grafenauer 1943, 18).
Naša narodna balada o ugrabljeni »Lepi Vidi« se nam je ohranila v več zapisih in
redakcijah iz različnih krajev. Uvrščajo se v tri inačične tipe, vsem pa je skupno, da zamorec
(nekristjan, pogan, nevernik) mlado ženo – mater na neki način zvabi na ladjo in jo odpelje.
Razlike pa se pojavljajo pri usodi ugrabljene žene po ugrabitvi.
1. V prvem inačičnem tipu Mlada Vida ne more sprejeti svoje usode, da bi bila sužnja in
priležnica neverniku, zato skoči v morje in utone, npr. Breznikova inačica iz Ihana,
Kramarjeva z Goričice pri Ihanu.
2. V drugem inačičnem tipu zamorec ugrabljeno ženo odpelje v Španijo, od koder se ne
vrne več domov, a ji je usoda naklonjena vsaj toliko, da v Španiji doji kraljičinega
sina in je s tem varna pred skrunjenjem, npr. »Lepa Vida« iz Smoletove zbirke.
3. V tretjem inačičnem tipu Lepo Vido zamorec prav tako odpelje s seboj v pogansko
deželo, a si jo izbere za priležnico, njej pa se uspe vrniti domov. Vrne se s pomočjo
sonca: kroparska inačica – z dovoljenjem svojega zamorskega gospoda se vrne v
domači kraj, a le, da bi ob vrnitvi na »novi dom« s seboj v tujo deželo vzela svojega
sina, pastirčka, npr. inačica iz Hraš pri Lescah (Grafenauer 1943, 19).
Starejšo obliko prvega slovenskega inačičnega tipa predstavljajo albanska in dve
kalabrijski inačici2 in predhodnice druge albanske in treh sicilskih inačic, ki pa so že pod
vplivom drugih baladnih obrazcev.

1

Od Lepe Vide: Lubzhek se na rajsho spravla. (Marcia a S. Paduano Er. AUug. Disc. Ord. Prof., Bibliotheca
Carnioliare. Red. von Augustus Dimitz, Laibach (1862), p. 16. (Grafenauer 1943, 16).
2
Zogna Riin: Donna Irene, Donna Candia, Donna Canfura.
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Skupine inačic so naslednje:
AI

Albansko-kalabrijski tip prvotno s tragičnim izidom: mlada žena – mati

skoči v morje in utone. V mlajših kontaminacijskih inačicah pa živa splava na kopno in
se vrne domov ali pa jo mornarji rešijo iz morja, mož pa jo odkupi. Ugrabitelj žene na
ladjo ne zvabi z zdravilom za otroka, temveč z dragocenim blagom (obe kalabrijski, obe
albanski baladi in sicilska pripovedka) ali pa jo na silo ugrabi iz palače (sicilski baladi o
»Scibiliji Nobili«).
A II

Ihanski tip s tragičnim izidom: mlada žena – mati skoči v morje in utone.

Prvo inačico tega tipa je odkril Anton Breznik v svojem rojstnem kraju Ihanu. Okoli leta
1900 je zapisal inačico, ki mu jo je pela Korézova Jera, doma iz Male Loke pri Ihanu, a
žal napev ni ohranjen. Drugo, precej pomanjkljivo ohranjeno inačico, je leta 1920
skupaj z napevom zapisal Franc Kramar na Goričici pri Ihanu, pela mu jo je Paškarica.
Pri inačici je opaziti vpliv Smoletove inačice in kroparsko-hraško-škofjeloškega
inačičnega tipa.
B.

Dolenjski inačični tip z elegičnim izidom: Lepa Vida je odpeljana za sužnjo –

dojiljo panskemu kraljeviču in se ne vrne več domov. Ohranila se je samo ena inačica, a
v dvojni obliki. Inačico iz Smoletove zbirke je Prešeren uporabil za svojo balado Od
Lepe Vide, ohranil pa se je tudi prvotnejši Prešernov rokopis te pesnitve iz leta 1931.
Sedem let pozneje je bila natisnjena inačica tega tipa v Kastelčevi redakciji v izdaji
Korytkovih »Slovenskih pesmi kranjskega naroda«, ki sta jo priredila Kastelic in
Kosmač, in v Vrazovi razširjeni redakciji v njegovih »Narodnih pesnih lirskih«. V
prvotnejši obliki se je ohranila ta inačica v Korytkovi zapuščini zopet v dvojni obliki: v
prepisu nekega neznanca (Od Vide) in v Prešernovem malo drugačnem prepisu (Lepa
Vida).
CI

Kočevski in hrvaški prehodni tip: ugrabitelj mlado ženo – mater odpelje za

svojo priležnico, ona pa se vda v usodo. Najznačilnejša kočevska inačica tega tipa je
Hauffnova iz Zgor. Mozlja. V hrvaški inačici je ladjo zamenjal konj.
C II

Gorenjski inačični tip s srečnim izidom: Lepa Vida je sužnja, gospa in

gospodinja zamorcu, ki jo je ugrabil, a se čudežno vrne domov ali pa se vsaj pelje v svoj
domači kraj po svojega sina. Prvo inačico tega tipa je zapisal Radivoj Poznik leta 1968
v Kropi, pela jo je Mica Štular. Leta 1923 je zelo dragoceno različico zapisal France
Marolt v Hrašah pri Lescah (Grafenauer 1943, 21–23).
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Kako daleč v preteklosti je dejansko nastala slovenska ljudska pesem, ni povsem
jasno. Nekateri raziskovalci menijo, da je najverjetneje nastala v obdobju od 9. do 11. stoletja,
ko so Mavri s Sicilije, Španije in Severne Afrike napadali jadranska obalna mesta (Nabergoj
299). Na splošno pa lahko nastanek slovenske pesmi o Lepi Vidi, vsaj glede na zgodovinske
okoliščine, postavimo v visoki srednji vek. Po mnenju Ivana Grafenauerja je baladni tip, kjer
neverni pomorski trgovec – plenilec z zvijačo ugrabi mlado ženo – mater, po etnološki
razširjenosti sodeč nastal v zahodnih pokrajinah Balkanskega polotoka. Grafenauer prvotni tip
balade postavi v 11. stoletje, novejši tip različic, ki vsebuje s Soncem razširjeni tragični
obrazec, pa je po njegovem mnenju nastal še v 13. stoletju. Na prehodu iz 12. v 13. stoletje pa
naj bi se razvil dolenjski tip različic (1943, 370). Na prelomu med 13. in 14. stoletjem naj bi
nastala še dva praobrazca, in sicer praobrazec kroparske skupine gorenjskega tipa in kasneje
še praobrazec hraško-kočevske skupine. Ko so slovenski naseljenci v letih 1330–1350 na
kočevsko ozemlje prinesli različice Lepe Vide prehodnega tipa, kroparske in hraške skupine
gorenjskega tipa, so jih kmalu nato prevzeli tudi nemški naseljenci. Grafenauer meni, da je
bil, še preden so se začeli turški napadi na slovensko ozemlje, razvoj hrvaških in slovenskih
tipov različic v bistvu končan (Grafenauer 1943, prav tam).
Ker je motiv ugrabitve v pesmi o Lepi Vidi eden bistvenih, je treba omeniti tudi
trgovino s človeškim blagom iz južnoslovanskih pokrajin v Italijo in sredozemski prostor v
13. in 14. stoletju. Razširjenost snovi Lepe Vide in njenih različic na našem območju, na
Hrvaškem oziroma dalmatinskih otokih se očitno prekriva z migracijami oziroma trgovskimi
in gospodarskimi stiki v Sredozemlju (Nabergoj 301–302).
Prav snov Lepe Vide je, kljub mnogim slovenskim folklornim motivom, najbolj
navdihovala slovenske umetnike. Avtorje so privlačile prvine, kot je splošno človeška vsebina
pesmi, odprta v hrepenenje. Prav tako jih je zanimala skrivnost visoke starosti pesmi, njene
razširjenosti in kontinuitete. Raziskovali so zgodovinske in mitološke prvine, pa tudi prvine
jezika in sloga, ter s tem sklepali o zgodovini in kulturi slovenskega naroda. Ker slovenski
narod dolgo ni imel svoje samostojnosti, je z ljudsko umetnostjo, ki je bila do 18. stoletja na
Slovenskem prevladujoča, dokazoval svojo kulturno raven in umetniški čut (Nabergoj 302–
303).
Že vse od prvega pojava besedila in napeva »Lepe Vide« je bila ta stara balada
poslušalcu in bralcu kakor nekakšna uganka. Skrivnost pa se je še povečala, ko so na dan
prišle še vse preostale inačice. Skrivnostni Vidini osebnosti in usodi se je pridružilo še
izročilo, ohranjeno v trojni, močno nasprotujoči si obliki.
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Tudi danes vsaka izmed inačic predstavlja vprašanje zase, vprašanje o svojem
prvotnem smislu. Razumljivo je, da tudi ugibanje in raziskovanje o izvoru in prvotnem smislu
»Lepe Vide« ubira troje poti. Raziskovalci in razlagalci so svoje ugibanje in raziskovanje
upirali na inačice in inačične tipe po vrsti, kakor so jih odkrivali; najprej na tip RudeževeSmoletove inačice, nato na tip gorenjskih inačic in naposled šele na tip ihanske inačice v
povezavi z drugimi inačicami, kolikor so bile znane.
Prva razlaga se je tako razumljivo nanašala na Rudeževo inačico iz Smoletove zbirke.
Že Prešernova Pesem od Lepe Vide ni le prepesnitev narodne balade o »Lepi Vidi«, ampak
tudi njena, v Prešernovem osebnem liričnem slogu izoblikovana prva razlaga: Lepa Vida je
mlado dekle, ki se je nepremišljeno omožila s starim in bolehnim možem. Kasneje to svojo
odločitev močno obžaluje in v trenutku šibkosti je zamorčeva ponudba preveč mamljiva, da bi
jo zavrnila. Sicer se kmalu po tem, ko ladja izpluje, kesa, a je že prepozno. Zmaličen ostanek
prvotnega motiva zvabitve z zdravilom za bolnega otroka v Rudeževi-Smoletovi inačici (O
Vidi) tu Vidino krivdo le še povečuje. Vida se sicer ob zamorčevi ponudbi zamisli nad tem,
kaj bo z njenim možem in otrokom, ko pa ji ta pojasni sijajno ponudbo španske kraljice, kljub
temu stopi na ladjo pripravljena zapustiti svoj dom in družino. Vidin vzklik »komu bom
zapustila starega moža in bolno dete« pa s tem izgubi vso neposredno prepričevalnost in
notranjo resničnost. Prešeren je prvo zamorčevo ponudbo in Vidin slabotni pomislek kot
motečo anticipacijo izpustil in tako dal izmaličeni inačici nov smisel in vsebino. Vido vabilo
tako močno zaslepi, da se svojega dejanja zave šele, ko je barka že na morju in je za pravo
odločitev že prepozno. V tujini tako Vida o svoji bolečini lahko potoži le soncu in luni in pri
njiju poizveduje, kako je njen sinek. Izve, da je njen sin umrl, a mora pred drugimi svojo
žalost prekrivati, saj je le dojilja. Z mislijo na svojega ubogega sina mora dojiti tujega otroka.
Vrnitve pa ni in je tudi ne bo (Grafenauer 1943, 103–104).
Na Slovenskem je znanih več kot petdeset literarnih del s to temo. Med najbolj
znanimi besedili o Lepi Vidi sta že omenjeni Prešernova pesem Od Lepe Vide in Cankarjeva
poetična drama Lepa Vida. Ravno ta dva avtorja sta tudi najbolj vplivala na slovensko
predstavo o Lepi Vidi (Nabergoj 303).
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4 UMETNIŠKA PREDELAVA LEPE VIDE V SLOVENSKI
KNJIŽEVNOSTI
Pri pregledu umetniških obdelav Lepe Vide v slovenski književnosti se bomo
osredotočali predvsem na prozna dela, saj bo tudi kasnejša analiza osredotočena na štiri
romane. Seveda pa pri pregledu umetniških obdelav te snovi ne smemo spregledati
Prešernove pesnitve Od Lepe Vide, ki je hkrati najvidnejša in najpomembnejša slovenska
balada o Lepi Vidi.
Kljub pomembnosti folklornih in zgodovinskih razlag Lepe Vide so za izjemno mesto
te teme na Slovenskem še pomembnejše umetniške interpretacije. Tragična zgodba o
življenjski usodi Lepe Vide v različnih umetniških obdelavah dobiva različne poudarke, njeni
motivi pa se nepretrgano, intenzivno in večno vznemirljivo pojavljajo najprej v ljudskem
slovstvu, nato pa se od prvega Prešernovega zapisa ustnega izročila ponavljajo v vseh
nadaljnjih dobah slovenske literarne in kulturne zgodovine. Razlog za tolikšno raznovrstnost
pri obdelavi te teme v književnosti se skriva med drugim tudi v sami strukturi te ljudske
pesmi. Po njeni vsebini in obliki jo namreč uvrščamo med epske pesmi, za katere velja, da se
notranje motivacije v njih preoblikujejo hitreje kot v lirskih pesmih, skladno z nazori
pripovedovalca in glede na različne življenjske okoliščine (Nabergoj 447).

Umetniška predelava balade o Lepi Vidi pri Francetu Prešernu
France Prešeren je v tretjem zvezku Kranjske čbelice (1832) objavil skupino pesmi
pod zbirnim naslovom Balade ino pesmi med kranjskim ljudstvom pete. V opombi je bilo
navedeno, da so nekatere pesmi iz Smoletove zbirke in so predelane, tako kot se je njemu
zdelo potrebno. Prešeren je torej svojo pesem Od Lepe Vide napisal na podlagi ljudske balade
o Lepi Vidi, ki jo je našel v Smoletovi zbirki ljudskih pesmi. Avtorjeva ali morda urednikova
opomba pa bralca opozarja na dve dejstvi: na pripadnost pesniškega besedila k folklornemu
izročilu, in da je besedilo doživelo umetniško obdelavo (Pogačnik 1988, 17). Od Lepe Vide je
romantična balada, v kateri je Prešeren povezal čutno in duhovno doživljanje mlade žene in
matere v usodnem obdobju njenega življenja. Oblikovno je to epska pesem romanskega
izvora, ki združuje tako lirske kot tudi epske in dramske zvrsti. Od ljudske balade si je avtor
pravzaprav izposodil samo motiv, ki ga je predelal v balado, ki vsebuje poteze njegove dobe
in hkrati tudi izpoved njegovih spoznanj o sebi, o svetu in o življenju (Pogačnik 1988, 31).
Kot je ugotavljal že Jože Pogačnik (1988, 24), gre v njegovi pesmi za čisti humanizem,
problem Lepe Vide pa je »problem boja med egoizmom in altruizmom«. V Vidinem primeru
14

obstaja protislovnost med izživetjem zatrtih psihofizičnih energij in podreditvijo plemenitemu
etosu, ki človeka kot socialni družbeni člen v verigi rodov veže na bistveni faktor življenja –
skrb in vzgojo za rojeno človeško bitje (Pogačnik 1988, prav tam). Prešernov človeški nazor
je bil čisti humanizem, zato seveda predpostavlja podreditev sebe v dobro drugega; v Vidinem
primeru torej njena podreditev otroku, ki predstavlja prihodnost in mu kot takemu mati tudi
pripada – otrok ima pravico do njene podreditve« (Pogačnik 1988, prav tam).
Prešeren je prvotno zapisal tudi moto k svoji baladi, a ga je pozneje prečrtal, najbrž
zato, ker je skušal slediti duhu starodavne ljudske balade, ne da bi vanjo vnašal idejno
drugačne prvine:
Padla ponoči slanca je bela,
mlado zelenje, rožce vzela.
V zemlji globoki, moje veselje;
gori pri Bogu moje so želje (Prešeren).
V motu je razpoznavna avtorjeva osebna interpretacija doživljanja Lepe Vide. Vendar je
Prešeren še pred izidom začutil, da moto in balada ne gresta skupaj, saj je v svoji baladi
verjetno skušal ohraniti estetsko objektivnost ljudske pesmi, hkrati pa njene razsežnosti
stopnjevati do skrajnih meja v individualno in univerzalno smer (Pogačnik 1988, 40).
»Lepa Vida je po Prešernovi formalni obdelavi prestopila meje njegove književnosti in
za slovensko književnost postala mnogoznačen, semantično večsmeren mit, produktiven v
poeziji, prozi in dramatiki še mimo Ivana Cankarja vse v naš čas« (Pogačnik 1988, 41).

Umetniška predelava balade o Lepi Vidi pri Josipu Jurčiču
Josip Jurčič je avtor prvega slovenskega romana, problem lepovidinskega motiva pa se
je v njegovi obdelavi spremenil v vprašanje (malo)meščanskega zakona (Pogačnik 1988, 74).
Zgodbo o Lepi Vidi si je Jurčič razlagal drugače kakor France Prešeren. Gre za povest
o nezvesti ženi, mladi, razvajeni, trmasti in nezreli edinki, ki samo zato, da je doma ne bi več
obravnavali kakor otroka, za moža vzame resnega, spoštovanega štiridesetletnega vdovca.
Zaplete se tudi v razmerje s preračunljivim in bogatim beneškim patricijskim lahkoživcem in
skupaj z njim pobegne v Benetke, za seboj pa pusti moža in sinka. Kmalu je razočarana, zato
se vrne domov. Vsem se zlaže, da so jo ugrabili pomorski razbojniki, ki jim je zbežala, a
resnica kljub lažem pride na dan in povzroči niz tragičnih dogodkov. Vidin mož se zapeljivcu
maščuje z ubojem, zato tudi njega v Benetkah obsodijo na smrt, Lepa Vida pa zblazni
(Grafenauer 1943, 109).
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Zgodbo o Vidini možitvi je Jurčič nedvomno osnoval na Prešernovi pesmi Od Lepe
Vide, saj gre le za nekoliko svobodnejšo premeno Prešernovega motiva »Poslušala sem
neumne svete /.../«, za zgodbo o pobegu z zapeljivcem in o vrnitvi pa je idejo črpal pri
kroparski inačici »Lepe Vide« (Grafenauer 1943, prav tam). Podobnost najdemo tudi med
Jurčičevo in hrvaško različico, saj je v obeh različicah Lepa Vida odpeljana na Beneško, a ni
dokazov, da je Jurčič to različico res poznal (Nabergoj 471). Svojo Lepo Vido pa je Jurčič
zasnoval tudi kot odgovor na idejnost in etičnost romanov George Sandove.3
Iz ljudske pesmi je torej prevzel le snovni motiv, ostalo krajevno in časovno okolje,
ozračje in motivacijo pa je oblikoval sam. Dejanje je postavljeno v slovensko kraško Primorje
okoli Devina ob Tržaškem zalivu ob koncu 18. stoletja (Nabergoj 472).
Kakor se zdi pa Jurčič s svojo »Lepo Vido« ni bil zadovoljen in ker sam ni imel časa,
da bi idejo Lepe Vide razvil v drami, je k temu nagovarjal Janka Kersnika, tudi po tem, ko je
bil njegov roman že natisnjen. Tudi Kersnik je ni napisal, je pa to poskusil Josip Vošnjak
(Grafenauer 1943, 110).

Umetniška predelava balade o Lepi Vidi pri Josipu Vošnjaku
Josip Vošnjak je v svoji drami Lepa Vida poustvaril motiv šibkosti ženske, pretkanosti
zapeljivca in Vidinega neskončnega obupa, ki jo zaradi njene zmote pripelje v blaznost.
Leta 1877 je Vošnjak, ki je bil sicer po poklicu zdravnik, predlagal, da naj se
slovensko Lepo Vido obdela realistično in se jo postavi v sodobne družbene tokove. Pojasnil
je tudi, da čeprav je v svoji umetnosti želel ujeti logiko realnega življenja, je poudarjal tudi
vzgojni namen pisanja, s tem pa je zašel v notranji konflikt (Nabergoj 484).
Svojo dramo v petih dejanjih Lepa Vida je Vošnjak prestavil v »naše živeče kroge«, a
je vse prej kot pa »realna«. V bistvu je ostal pri Jurčičevi zasnovi celo glede tega, da Vida na
koncu zblazni (Grafenauer 1943, 110).
Avtor v svoji drami tematizira »izpraznjeno načelo ljubezni« (Pogačnik 1988, 107) in
je v svojem slikanju krize intime še odločnejši od Jurčiča. Mnogi odlomki v drami, še
posebno tisti, ki opisujejo protagonistko drame, so zelo realistični, konec drame pa prinaša
manj prepričljivo, melodramatično atmosfero. Na tematizacijo Lepe Vide pri Vošnjaku je
vplivalo tudi njegovo zasebno ljubezensko razočaranje v mladosti, ki je njegovo pisanje
obremenilo s spoznanjem, da so medčloveški odnosi obremenjeni s tragičnimi kolizijami, taka

Francoska romanopiska (1804–1876), ki je v svojem času veljala za »enfant terrible« evropske literature, a bolj
zaradi svojega burnega življenja kot pa zaradi umetniške ustvarjalnosti (Pogačnik 1988, 81–84).
3
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protislovja pa so izzvala stanje relativizma, nihilizma in fatalizma, hkrati pa so tudi razlog za
pesimistično doživljanje sveta (Pogačnik 1988, 106–108).
S samo narodno pesmijo o Lepi Vidi je ta drama le v rahli zvezi – v odločilnih prizorih
se sliši v slogu ljudskih iger njeno petje. Nasproti Jurčičevi povesti pa ni v tej drami čutiti
napredka niti v pesniški zamisli in oblikovanju niti v tolmačenju narodne pesmi o Lepi Vidi
(Grafenauer 1943, 110–111).

Umetniška predelava balade o Lepi Vidi pri Ivanu Cankarju
Osemdeset let po Prešernovi predelavi Lepe Vide si jo je za izhodišče in temo svoje
dramske pesnitve izbral tudi Ivan Cankar. Gre za dramo v treh dejanjih Lepa Vida (1912), ki
povzema motiv po Prešernovi priredbi ljudske pesmi, vsebuje pa poteze simbolizma, nove
romantike in mnogo prvin osebne izpovedi. V lik Lepe Vide je vključil osrednje probleme,
teme in motive svoje umetniške ustvarjalnosti, kot so hrepenenje, šibkost, preizkušnja,
skušnjava, beg, čustvo ljubezni, problem zakona itd. (Pogačnik 1988, 117–118).
Misel o oblikovanju motivov Lepe Vide se mu je najbrž prvič utrnila leta 1903, ko v
njegovi beležnici odkrijemo zapis imena: »Lepa Vida«, leto kasneje pa je zapisal tudi črtico z
naslovom Lepa Vida (Nabergoj 492).
Drame o Lepi Vidi se je Cankar lotil leta 1905 in jo naslovil Sehnsucht (Hrepenenje).
V korespondenci je povedal, da bo dogajanje postavljeno v cukrarno, v drami pa bodo
nastopali tudi Kette, Murn, Govekar, Cankar, Peter Novljan in Francka iz romana Na klancu.
Kasneje je dramo še preoblikoval in nato leta 1906 založniku poslal prvo dejanje z naslovom
Hrepenenje. Zatem pa je ni nadaljeval vse do leta 1910 oziroma 1911. »Takrat je po obdobju
intenzivnih življenjskih in ustvarjalnih doživetij v Slovenskih goricah« napisal dramo Lepa
Vida, v kateri je tematiziral snov, ki mu je intenzivno razburjala domišljijo eno celo desetletje.
Ker je med pisanjem te drame preživljal srečnejše življenjsko obdobje, je tudi njegova Lepa
Vida polnejša radostnih tonov (Nabergoj 497).
Zametke Lepe Vide odkrijemo tudi v Cankarjevem romanu Nina iz leta 1906, za
katerega je uporabil snov za nenapisano črtico Ein Totenhaus, ki naj bi predstavljala cukrarno
in življenje v njej. V roman je vključen lirski odstavek z epsko pripovedjo o mladem dekletu
Lepi Vidi, ki je živela v ljubljanski cukrarni, nato pa pobegnila in umrla (Pogačnik 1988,
119).
V zgodbo Prešernove »Lepe Vide« je Cankar (Nina) nalašč vpletel nekaj vnanjih potez
iz Jurčičeve povesti, a le zato, da jih je preoblikoval v smislu, ki ga je razbral iz Prešernove
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»Lepe Vide« in iz svoje ter svojih ljubih tovarišev in prijateljev Ketteja in Murna življenjske
usode. Vidino hrepenenje po sončni tujini in spet nazaj v mračni dom mu je postalo simbol –
v zametku »Lepe Vide« sicer bolj zunanje izkustveni – simbol hrepenenja, ki žene za smrt
zaznamovane iz kraja umiranja in smrti v svet zadovoljnih in veselih ljudi, pa jih razočarane
spet prižene nazaj, da tam umrejo. Lepa Vida je dekle iz stare cukrarne na Poljanskem nasipu,
od koder sta šla Kette in Murn v svet, pa sta se spet vrnila, da sta tam umrla. Tudi Vida,
žalostna zaročenka, zbeži iz tega sveta od svojega žalostnega zaročenca v svet prijetnih ljudi,
pa se spet vrne na kraj smrti v smrt (Grafenauer 1943, 106).

Umetniška predelava balade o Lepi Vidi pri Mišku Kranjcu
V noveli osrednjega poeta prekmurskih ravnin Miška Kranjca Lepa Vida Prekmurska,
je Lepa Vida tako kot v Prešernovi baladi prisiljena v poroko s starim dobrim možem
vdovcem in tudi njo premami mlajši zapeljivec, da zapusti svojega moža in gre z njim.
Prekmurska Lepa Vida pa je v svoji elementarni čutni naravi precej drugačna od nam bolj
znane Prešernove Lepe Vide. V spoznanju svoje življenjske zmote se namreč osami tako od
moža kot od zapeljivca in se izgubi v neznanem svetu. Zgodba novele je povzeta po
monografiji Irene Nabergoj (533).
Miško Kranjec v noveli za moto vzame verz iz ljudske pesmi o Lepi Vidi s kačo, ki je
v Prekmurju in Slovenskem Porabju že zelo star. To mitično pesem o Lepi Vidi s kačo je
Kranjec uporabil v začetku svoje novele in velja za najlepšo literarno uresničitev tega motiva
v prekmurskem prostoru.
Zgodba o Lepi Vidi s kačo ima drugačen izvor od zgodbe o ugrabljeni in na tuje
odpeljani Lepi Vidi, a se v literarni predelavi Miška Kranjca prepletajo tako prvine iz mitske
tradicije Lepe Vide s kačo, kot tudi nekatere prvine iz osrednjega folklornega izročila o
ugrabljeni in na tuje odpeljani mladi ženi in materi. V noveli lahko zaznamo tako podobnosti
s Prešernovo romantično balado Od Lepe Vide, z Jurčičevim romanom Lepa Vida, kot tudi s
Cankarjevo poetično dramo Lepa Vida (Nabergoj 534).

Umetniška predelava balade o Lepi Vidi pri Zorku Simčiču
Predelava snovi Lepe Vide pri osrednjem slovenskem pisatelju povojnih slovenskih
izseljencev v Argentini Zorku Simčiču je posebna, večplastna in simbolno bogata. Njegovo
doživljanje te snovi je nedvomno povezno z bivanjsko izkušnjo mladega pisatelja, ki je leta
1948 odšel v Argentino in tam vse do leta 1994 bival v slovenski skupnosti (Nabergoj 565).
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V alegorični povesti z naslovom Trije muzikantje ali povratek Lepe Vide, ki jo je
napisal leta 1989, je avtor podobo Lepe Vide povezal z usodo slovenskih ljudi in slovenstva v
zdomstvu in v zamejstvu. V povesti odkrivamo avtorjevo močno ljubezen do domovine, do
njene kulture in lepe pokrajine, še posebej pa do slovenskega jezika in slovenske pesmi. Avtor
v noveli snov slovenske ljudske pesmi o Lepi Vidi poveže z zgodbo o treh ljubljanskih
čudodelnih muzikantih, ki s svojimi melodijami preganjajo vse bolezni sveta in preženejo celo
žalost Lepe Vide (Nabergoj 567).
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5 UMETNIŠKA OBDELAVA LEPE VIDE V ŠTIRIH SODOBNIH
SLOVENSKIH ROMANIH
BORIS PAHOR: Mesto v zalivu (1955)
Boris Pahor ima med avtorji, ki so začeli svoja dela objavljati po vojni, zelo vidno mesto.
Ob Alojzu Rebuli4 je namreč naš edini pisatelj, ki je tako osebno kot umetniško zvezan z
usodo Trsta in primorskih krajev, njegovo pisanje pa hkrati izpričuje posebne literarne
kvalitete (Štih 708). Pahor je temo Lepe Vide uporabil v dveh svojih delih: v črtici Vrnitev
Lepe Vide. Scherzo! in v romanu Mesto v zalivu.
Roman Mesto v zalivu je avtobiografski roman. Pripoved se začne in medias res s
prizorom na vlaku, kjer se bralec seznani s protagonistom romana Rudijem Lebanom,
tržaškim študentom, ki beži iz poražene italijanske vojske domov. Vrne se v domači primorski
svet, kjer se po mnogih srečanjih z domačini, premišljevanju in notranjem boju odloči, da bo
namesto k partizanom odšel v Trst. V vasi Prosek se ponovno sreča z osemnajstletnim
dekletom Vido, ki jo je spoznal že dve leti pred prikazanim dogajanjem, spozna pa tudi
Majdo. Obe dekleti ga vsaka na svoj način očarata. Ko Rudi v sebi premaga strah pred
težavami osvobodilnega boja v Trstu, začne sodelovati v tržaški ilegali. Zaradi svoje ljubezni
do rodnega mesta in dežele ter spoznanja, da je le z bojem mogoče osvoboditi in obvarovati
mesto kot nacionalno bogastvo, si izbere težje torišče za sodelovanje v osvobodilnem boju.
Dogajanje je postavljeno v leto 1943, kmalu po kapitulaciji Italije, in zgodba se odvije v štirih
septembrskih dneh (18.–21. 9.), a gre za romaneskni okvir, iz katerega se pripoved nenehno
širi v času, se vrača v preteklost in nato ponovno v neposredni čas dogajanja (Bavčar 317).
Zgodba o Rudijevi vrnitvi in odločitvi je postavljena v dogajanje, ki mu v zgodovini našega
boja ni enakega, saj je osvobodilni boj ob morju dobil poseben pečat zaradi temperamenta
primorskih ljudi in pokrajinskih posebnosti Primorja (Štih 708).

Motiv skušnjave v romanu Mesto v zalivu
Motiv skušnjave in je eden glavnih motivov teme Lepe Vide, a v tem romanu ni v
ospredju, je pa kljub temu dovolj izrazit in izviren, da si zasluži našo pozornost. Protagonist
Pahorjevega romana Rudi Leban se na svojem vojaškem poslanstvu globlje seznani z dvema
dekletoma, Vido in Majdo. Medtem ko je Majda za Rudija »vse, sporazum z zemljo, kri in

4

Slovenski pisatelj, esejist, prevajalec in dramaturg.
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razodetje, navdušenje in tovariška bližina« (Pahor 1989, 269), mu Vida predstavlja »življenje
brez mej, neugnano razkošje« (Pahor 1989, prav tam).
S primerjavo teh dveh ženskih likov se bomo v nadaljevanju še podrobneje ukvarjali,
za razlago motiva skušnjave pa je zdaj pomembna predvsem Vidina šibkost in svetovljanstvo,
ki se je v takratnih okoliščinah »v ljudeh pojavljalo predvsem kot posledica teženj, da bi se
rešili strahu in manjvrednosti« (Pogačnik 1988, 149). Vida v sebi nima takšne samoumevne
trdnosti kakor Majda, zato hrepeni po begu v tuji, italijanski svet (Pogačnik 1988, 157). Vida
predstavlja sanje o lepšem in boljšem življenju in se v sami strukturi romana navezuje na
element morja. »Firenc kot simbola italijanske kulture ni Vida nikoli avtentično doživela, ker
mestu ni dorasla in jo bolj mika kot vaba, kot pretveza za odpoved svoji narodnostni
zavezanosti. Velika tuja kultura pomeni Vidi lepšo obleko, da bi vanjo skrila svoj slovenski
izvirni greh in tako uresničila željo po boljšem življenju« (Bavčar 319). Ko se zgodba odvija
pred bralčevimi očmi, izvemo, da je Vida sicer enkrat že pobegnila in z nekim trgovcem s
peresi odpotovala v Firence, a se je kmalu nato vrnila domov. Kljub temu pa avtor načeloma
opusti njen odhod v tujino, saj že dejstvo, da Vida opusti slovensko identiteto in prestopi v
italijanski svet, predstavlja prestop v neznano in zato fizični odhod v tujino v avtorjevem
miselnem svetu ni več potreben (Pogačnik 1988, 159).
Avtor Vido postavi v resnično tržaško življenje in predstavlja odsev doživljanja
slovenskega naroda pod fašistično oblastjo. Lahko si samo predstavljamo, v koliko ljudeh se
je pojavila želja, da bi zbežali in si na italijanskih tleh kot del večinske skupnosti ustvarili
novo in lažje življenje.

Vidin beg pred občutji manjvrednosti in sramu
Kot sem že omenila, je Pahor snov Lepe Vide povezal s problemom slovenske
identitete v času fašizma, ker pa je v predelavo vnesel tudi lastno bivanjsko izkušnjo in boleče
zgodovinske okoliščine svojega časa, mu je podelil »pečat nadčasovnega pomena« (Nabergoj
513).
Vida je že primarno obiskovala le italijanske šole, zato ji je bila slovenska kultura
drugotnega pomena. Iz tega izvira tudi njena želja in težnja, da bi postala del večinske
italijanske skupnosti. Pred lastnim občutjem manjvrednosti in sramu pa beži tudi s pomočjo
razmerja z italijanskim fantom. Čeprav Rudiju ne zaupa, kdo ta fant je, on sam pravilno
predvidi, da si je Vida izbrala fanta italijanskega rodu: »No, nekaj pa gotovo vem, ne da bi mi
kdo povedal: vaš fant ni slovenski fant« (Pahor 1989, 70). Ko dobi potrditev svoje domneve,
pa postane ljubosumen na neznanca in o tem razmišlja:
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»Zakaj ljubosumen je nanj, takó ljubosumen, da si ona niti sanjati ne more kakó. Davi
je niti v mislih ni imel, jutri bo morda spet pozabil nanjo, a vsakokrat, kadar je ob nji, je
ljubosumen kakor južnjak« (Pahor 1989, 114).
Kasneje v pogovoru z Vido tudi na glas prizna, da je ljubosumen na njenega fanta:
»Ljubosumen pa sem, kakor smo bili ljubosumni za vsako dekle, ki jo je prevzel tujec, ki nas
je uničeval. Ponavljam: ki nas je uničeval. Za vse tisoče deklet. Ljubosumni zato, ker so se
fašisti šopirili kakor mesarji – gospodarji, ki si lahko izberejo najlepše meso« (Pahor 1989,
121).
Rudi torej čuti odgovornost do slovenskega naroda in kot vojak čuti, da je njihova
dolžnost, da v domovino ponovno pripeljejo vsa dekleta, ki so v upanju po boljšem življenju
odšla v tujino. Vido želi opozoriti pred nevarnostmi, ki jih predstavlja beg z neznancem v
tujino in ji v opozorilo pripoveduje zgodbo o Lepi Vidi, ki jo avtor povzame po Prešernovi
baladi:
»Prav Vida ji je bilo ime, in pravijo, da je bila zelo lepa. Zgodilo pa se je v dneh, ko so Arabci imeli v
Španiji svojo državo in so njihove ladje križarile po Sredozemskem in po Jadranskem morju. Vida je bila na
bregu, ko je pristala ena tistih ladij. Pa jo je zvabil stran arabski mornar. ‚Kaj se boš dolgočasila tukajle, z mano
pridi, na dvor španske kraljice te odpeljem!᾿ je rekel. In Vida je odšla.«
»Prav je storila.«
»Pravijo, da je imela starega moža in bolno dete doma. In zdi se, da ji je rekel mornar: ‚Pridi na barko,
zdravilo za tvojega otročička ti bom dal!᾿ Ko pa je stopila na barko, jo je odpeljal.«
»Hm,« je posmehljivo hrknila.
»Večina pa pravi, da je šla kar takó, ker jo je mikalo stran.«
»Seve, da je ušla kar takó!« (Pahor 1989, 125).

Vidin prvotni odziv na to zgodbo je, da zagovarja beg Lepe Vide, ker »gotovo doma ni
bila srečna, ker če ne, ne bi šla« (Pahor 1989, 126). In čeprav Rudi išče in podarja podobnosti
med obema Vidama, ki jih najverjetneje čuti tudi ona sama, ga kljub temu vedno znova
zavrne, na koncu pa le zamahne z roko in prizanesljivo reče:
»Kaj ste mislili, da sem taka šema. Pa ja. Bi ji vsaj dal drugo ime, ti pupi! On pa ne,
prav Vida kakor jaz se je klicala!« (Pahor 1989, 128)
Vida sicer prisluhne Rudijevi zgodbi in njegovim razmišljanjem, ne dojame pa, da je
proti svoji volji tudi sama vklenjena v mit (saj v pravljice ne verjame več) in tako svoje usode
ne more identificirati s pravljico, ki jo sama obnavlja. Brez potrebne distance postane plen
oziroma del mita (Bavčar 319).
Kot sem že omenila, tema Lepe Vide v Pahorjevem romanu ni v ospredju. Avtor jo je
uporabil predvsem simbolno, da bi ponazoril hrepenenje majhnega naroda pod tujo okupacijo
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in v stiku z ugledom velikega naroda. Vida je najbolj problematiziran lik v romanu: je dekle,
ki se želi rešiti ponižanja in zbežati v veliki svet zato, da bi lahko zaživela svobodno in
polnopravno življenje. Lik Vide je ustvarjen bolj kot simbol nečesa in je bolj literarna
personifikacija nemira, življenjske strasti, občutka manjvrednosti in sramu, kakor pa živo bitje
oziroma dekle, ki jo žene v svet grenko spoznanje, da je ujeta v ponižanje, ki ga prinaša
italijanska okupacija. Štih meni, da jo je avtor povsem nepotrebno zvezal z Lepo Vido, saj je
v njej premalo notranje vsebine, izkušenj in bridkosti, da bi bila v svoji želji po tujem svetu
podobna tragični junakinji iz narodne pesmi. Tako Pahorjeva Vida le s svojim imenom
opozarja na motiv hrepenenja po svetu in po svobodi (710–711).

Vida in Majda
Rudi je nekega dne, ko je zamišljen ležal v ležalnem stolu, zaslišal, da se po borjaču
približujejo koraki. Bližalo se mu je dekle, v kateri je prepoznal osebo, ki jo je srečal na vlaku
tistega dne, ko so ga skoraj ujeli Nemci. Predstavila se mu je kot Majda in Rudi je kmalu
ugotovil, da je čisto nasprotje Vidi. Čeprav Vida in Majda živita v istem okolju in sta
približno iste starosti, so njune karakterne lastnosti skoraj popolnoma nasprotne. Majda je
torej Vidin antipod in simbolično predstavlja vse lastnosti, za katere si predstavljamo, da jih
ima slovenska mati oziroma ženska. Zaveda se slovenske realnosti in ve, da beg ni rešitev
pred to situacijo, zato bralcu Majda predstavlja bolj domačo in oprijemljivejšo junakinjo od
Vide. Majdin značaj je izoblikovala težka življenjska izkušnja, zato je njena miselnost
zakoreninjena v realnosti, a je hkrati topla in razsodna (Bavčar 320). Do Vide čuti sočutje in
razume njeno željo po begu, da bi se oprala zasramovanja, a si njene miselnosti ne deli.
Rudija Majda popolnoma očara, a je v njegovih mislih še vedno močno prisotna tudi
misel na Vido in dekleti skuša med seboj primerjati:
»Ker ta tukaj ni bila Vida. Ta je molčala in njemu ni bilo prav, da molči, a je vedel, da bi z njo lahko šel
kamorkoli; lahko bi bil brez denarja in bi rekel: »Sediva v senco, grozdja se bova najedla.« Ravno takó bi ji
lahko rekel: »V seniku morava ponočiti, niti beliča nimava več.« Da, z njo bi mogel. Z Vido? Ha, z Vido! Ta naj
bi šla z nekom po svetu z nahrbtnikom na rami, tako da bi spala na senu in se umivala ob potokih! Zgovorna pa
je Vida. Razvedrí se človek ob nji« (Pahor 1989, 175).

V obeh dekletih odkriva pozitivne lastnosti, ki so ga očarale, a sta dekleti čisto
nasprotje ena druge. Majda je za Rudija ženska, s katero je mogoče živeti in si z njo deliti
stvarno eksistenco, Vida pa je ženska, po kateri je lažje hrepeneti in k njej od daleč usmerjati
erotične želje (Bavčar 320). Majda sicer simbolno predstavlja vse pisateljeve vrednote, a mu
očitno taka idealizirana podoba ženske v romanu ni zadostovala. Prav zato je v zgodbo
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vpeljan tudi lik Vide, ki predstavlja drugo stran življenja, ki je »v radostni spontanosti in v
neugnanem razkošju svobode« (Nabergoj 527).
Torej je Rudi nekako razpet med dvema dekletoma in ko gre na obisk k Majdi, a hkrati
razmišlja o Vidi, ugotavlja, da »najbrž človeško srce v resnici ne more biti zvesto« (Pahor
1989, 269). Čeprav obe dekleti v Rudiju zbujata simpatije in naklonjenost, je njegov čut za
odgovornost do slovenskega naroda in domovine še vedno močnejši od te privlačnosti.
»Ona ga je od strani pogledala, a se ni ozrl. Prav taka je kakor včeraj v vozu, si je mislil, prav tako
zamišljena. Je moška in zaskrbljena kakor Eva, ko je Adam spet odšel na lov, čeprav se mu je šele pred kratkim
zacelila rana, ki mu jo je zasekala šapa zveri. A vendar bi rad videl, da bi bila za spoznanje podobna Vidi, vsaj
malo kakor ona zgovorna. Po morebiti tudi bo, ko se bo pogovoril z njenim bratom. Naj bo takó ali takó, zdaj ni
pomembna niti ona niti Vida« (Pahor 1989, 177).

Prvine Prešernove romantične balade v Pahorjevi predelavi Lepe Vide
Pahor v svojo pripoved vpelje zgodbo o Lepi Vidi, ki jo Rudi v opozorilo pripoveduje
Vidi. Pisatelj je to vključeno zgodbo povzel po Prešernovi baladi Od Lepe Vide, zato bi rada
predstavila glavne vzporednice med Prešernovo in Pahorjevo Vido.
V romanu torej Rudi Vido primerja s Prešernovo Lepo Vido, ki jo je ugrabil zamorec
in jo odpeljal na dvor k španski kraljici za dojiljo. Pahor uporabi predvsem motiv hrepenenja
po tujini in ga prenese v vojni čas. Sicer se v romanu pojavi še en motiv bega poleg Vidinega,
saj je junak Rudi pobegnil pred Nemci in pribežal v Trst, a je on v ta beg pravzaprav
primoran, da lahko ostane živ in izpolni svoje življenjsko poslanstvo. V času, ko je čut
pripadnosti slovenskemu narodu skrhan, čuti odgovornost do svoje domovine, kulture in
naroda in »želi preprečiti poskuse asimilacije, spojitve slovenskih ljudi z večinskim
italijanskim narodom, da bi se lahko nadaljeval slovenski rod tudi na »tuji«, nekdaj slovenski
zemlji« (Nabergoj 528). Vida, ki hrepeni po begu v Firence, pa pooseblja skrhan čut
pripadnosti slovenskemu narodu. Prešernovo Lepo Vido je premamilo lepše in lažje življenje
na španskem dvoru, saj ji je zamorec zagotovil, da tam ne bo trpela ali opravljala težkega
dela: »Ga dojila boš ino zibála, / péstvala, mu post᾿ljo postiljála, / da zaspi, mu pesmi lepe
pela, / huj᾿ga dela tam ne boš imela« (Prešeren 1987, 5). Svojo zmoto sicer kasneje objokuje,
saj je za vedno izgubila stik s svojim možem in otrokom. Pahorjeva Vida pa zaradi svoje
pripadnosti manjšini razmišlja o begu v Firence in premamlja jo ideja, da bi povsem
zamenjala narodno identiteto in jezik. Največji vzrok za tako razmišljanje je njen kompleks
manjvrednosti, saj se sramuje svoje skupnosti in kulture, ki ju ima za manjvredni v senci
veličastne »italijanske kulturne in umetnostne tradicije« (Nabergoj 529). Njena misel na beg
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torej ne izvira iz kakršne koli storjene zmote za razliko od Prešernove Vide, ki trdi, da jo je
zadela nesreča, ker »je poslušala neumne svete«. Prav tako pa v nasprotju s Prešernovo Vido
Pahorjeva Vida ne odhaja v tujino, pač pa ostaja doma, saj je duhovno razcepljena in se še ne
more odločiti ali za dom ali za tuje, čeprav je tujemu že povsem čustveno naklonjena
(Nabergoj 529). Skupne pa so jima sanje o lažjem življenju na tujem, saj tudi Pahorjeva Vida
vidi rešitev pred občutkom manjvrednosti in sramu v asimilaciji z večinsko skupnostjo.
Čeprav Vidina prihodnost potencialno pomeni tudi spremembo njenega statusa v
narodno odpadnico, Pahor do nje vseeno »ohranja etično razdaljo in očetovsko
vseodpuščajočo ljubezen« (Nabergoj 529). Vida pred Rudijem drzno in uporniško brani svoje
sanje in hrepenenja, kot da bi jo zanje hotel prikrajšati, in Firence zanjo predstavljajo
odrešitev njene narodnostne zavezanosti, čeprav se tega sama še ne zaveda. V Firence si želi
predvsem zato, da bi se rešila odpadništva in zasramovanja in uresničila svojo željo po
boljšem življenju (Nabergoj 530).

Prikaz Pahorjeve osebne izkušnje skozi lik Vide
Avtor je skozi svojo pripoved predstavil lastno bivanjsko izkušnjo, saj je bil sam
pripadnik slovenske manjšinske skupnosti v Trstu v času fašizma in bil tudi sam soočen z
grozotami, ki jih prinaša tuja okupacija. To problematiko je zajel v podobi svoje Vide
(Nabergoj 530).
Pahor svojo interpretacijo Lepe Vide razloži kar sam v priložnostnem predavanju
»Posebnosti književnosti majhnega naroda.« V predavanju pojasni, da sam pesem o Lepi Vidi
razume kot »svarilo skupnosti, ki sluti o sami sebi, da bo propadla, če jo zapusti tista, ki je
edina lahko nadaljevalka rodu. /.../ Stari mož in njen oče, ki Vido brez uspeha iščeta, sta
simbol starega domačega kraja, ki bi do kraja osirotel, če bi njegove Vide posnemale njihovo
vrstnico« (Pahor 1987, 3). Avtor prav tako pojasni, da v njegovi aktualizaciji tega motiva ni
več potreben črni zamorec, saj je njegovo mesto zasedel »ugled velikega naroda z njegovo
zgodovino, ekonomijo in umetnostjo. /.../ Tako tema Lepe Vide naenkrat neha biti pesniška in
postane element manjvrednostnega kompleksa« (Pahor 1987, prav tam). Pahor je temo Lepe
Vide uporabil simbolno, da je prikazal skušnjavo, ki ji je podvržen posameznik manjšinske
skupnosti ob oziru na prestiž večjega naroda in njegovo kulturo, torej da bi prikazal skušnjavo
po prilagoditvi večjemu, večinskemu narodu in po zatajitvi lastnega naroda. Iz osebne
izkušnje je Pahor vedel, da se pri ljudeh, ki so bolj »občutljivi značaji«, ob asimiliranju z
večinsko skupnostjo njihova občutja sramu, ki jih potlačijo v podzavest, nezavedno
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spremenijo v »sovražno razpoloženje do ljudi, od katerih so se ločili in marsikdaj se iz tiste
podzavesti sprožijo čisto janičarski posegi« (Pahor 1987, prav tam).
Pahor z motivom Lepe Vide poudarja problem zvestobe slovenski identiteti v Trstu, ki
je prisotna tudi danes in Slovence v Italiji opozarja, naj ne pozabijo na »svojo najbolj notranjo
postavo« (Nabergoj 532), kljub temu da za mnoge Slovenci v Trstu ne obstajajo in sploh
nikoli niso obstajali.
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MARJETA NOVAK: Kristina (1985)
V osemdesetih in devetdesetih letih se je močno povečala težnja po pisanju ženske
literature, med katero zavzema ljubezenski roman posebno mesto (Borovnik 192). Avtorica
Marjeta Novak je med slovenskimi bralci vzbudila zanimanje že leta 1983 s pripovedjo
Vrtiljak. Njen roman Kristina pa prinaša poseben, izrazito ženski pogled na erotiko in čutnost
(Borovnik prav tam).
V romanu avtorica razvije problematiko s pomočjo lika Kristine, francoske študentke
madžarsko-slovenskih korenin. Kristina je obremenjena z vprašanjem lastnega izvora, saj si
neizmerno želi poiskati domačo vas svojih prednikov. Ko ji to končno uspe, naredi vse, kar je
v njeni moči, da poteši svoje hrepenenje po tujini oziroma domovini in obišče Cankovo ter
tam živeče sorodnike (Kmecl 1985). »Latentno "nevarnost" hrepenenja razžari v strast
srečanje s pravim moškim, z moškim, ki je prav tako usodno zaznamovan (epilepsija), kakor
ona sama (»nedorasla noga«)« (Buttolo 336). Svojo zgodbo torej »najprej odživi s francoskim
južnjakom Claudom, svojim možem, ki pa se po erotični uverturi tudi zaključi« (Kmecl
1985). Po tem razdoru Kristina tava od avanture do avanture v silovitem iskanju, obenem pa v
vračanju na dom svojega prekmurskega rodu. Roman prinaša tudi obravnavo »črnskega«
kompleksa, ki je utemeljen v Azizu, Kristininemu kasnejšemu partnerju, ki mu rodi tudi
otroka. Pripoved se odvije z vestjo o Claudovi nesrečni smrti in Kristininem premišljevanju o
sedanjem partnerju in vasi svojih prednikov.

Predelava teme Lepe Vide v romanu
Leta 1985 je primerjavo romana z Lepo Vido napisala Frančiška Buttolo v Naših
razgledih, torej je bil roman v sočasni literarni kritiki povezan s temo Lepe Vide, čeprav v
sami knjigi takih namigov pravzaprav ni (Pogačnik 1988, 275).
Če torej roman Novakove najprej primerjamo s prej analiziranim Pahorjevim
romanom Mesto v zalivu, je uporaba teme in zgodbe o Lepi Vidi povsem drugačna. Pri
Pahorju je namreč v zgodbo vpeljana kot zgodba v zgodbi, nato pa še malo bolj posredno
preko istoimenske osebe Vide. Novakova pa si za primarni cilj svojega romana ni postavila
prepoznavanja snovi Lepe Vide v romanu, temveč je pred bralca postavila zgodbo, katere
»tradicijska in kontekstualna podlaga je slovenski "prekmurski kompleks" in francoski
eksistencialni roman« (Pogačnik 1988, 276). Poleg tega je v zgodbo vpeljan tudi »črnski«
kompleks, v okviru katerega postane pomembna vloga »zamorca«, »ki je pri Novakovi v

27

okviru lepovidinskega motiva prvič obširneje izdelana in sistematično premišljena« (Pogačnik
1988, 281).
Buttolo (336) je v povezavi s temo Lepe Vide izpostavila predvsem dejstvo, da
Kristina prav tako kot Lepa Vida zapusti svojega »bolnega« moža in se odloči za življenje z
zamorcem. Seveda pa je, kot bomo videli v nadaljevanju, njena zgodba veliko kompleksnejša
kot zgodba Lepe Vide v narodni baladi.
Avtorica je torej iz zgodbe o Lepi Vidi najbolj očitno ohranila le problem zakona in ga
še dodatno problematizirala. Protagonistka Kristina namreč že ob pogovoru s Claudom o
poroki to misel zavrača in se ne želi poročiti. Preveč je namreč obremenjena z mislijo na svoj
dom, na Cankovo, da bi lahko razmišljala še o poroki. Prav tako jo njena želja po domovini
tako zapolnjuje, da ji je za poroko vseeno. Sicer ne vemo, kaj natančno se zgodi po Claudovi
»snubitvi«, a takoj za tem že beremo o njuni poroki. Čeprav okoliščine, ki so vplivale na
kasnejšo Kristinino privolitev v to poroko, niso znane, lahko ugibamo, da je Kristina, tako kot
Lepa Vida iz Prešernove predelave, poslušala nasvete drugih in se zato svojim željam
navkljub poročila. Poglavje, v katerem Kristina bralcu omogoči vpogled v poroko, je otožno
in ona sama se počuti osamljeno ter zadržuje solze:
»Strah me je lastnih misli, ki preglasno odmevajo v moji praznini. Samota me čvrsto
drži za roke in pleše v ritmu otožnosti. Zato tudi ne naredim nobenega koraka, preveč bi bil
negotov. /.../ Naučila sem se pretakati solze iz očesa v oko, da nihče ne opazi mojega joka«
(Novak 85).
Torej že iz samega opisa poroke lahko bralec sklepa, da zakon kljub nekaj srečnim in
svetlim trenutkom ne bo srečen in trajen. Kristina pa že v tem trenutku, ko še ni obiskala svoje
prave domovine, v vasi Cankovi najde uteho in se k njej zateče v svojih mislih, da ji uspe
prestati svojo lastno poroko.

»Prekmurski kompleks«
Kristina je razdvojena med Parizom in Prekmurjem, torej med svojim domačim
mestom in med vasjo svojih prednikov (Cankova). Še preden sploh odkrije, od kje natančno
izvirajo korenine njenih prednikov, v njej že tli hrepenenje po tujini. Ko pa se dokoplje do
realnih podatkov o vasi Cankovi in stopi v stik s svojimi sorodniki, ki tam živijo, je njeno
hrepenenje lahko potešeno le z obiskom tujine.
Zgodba se dogaja pretežno v Parizu, a »glavna junakinja poskuša nekakšen exodus, ki
spada v tako imenovani "prekmurski kompleks"« (Pogačnik 1988, 279). Avtorica je sama
pojasnila, zakaj so opisi Pariza bolj površni od opisov prekmurske pokrajine. Kristina je bila
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namreč Francozinja oziroma na začetku zgodbe vsaj tako misli in zato okolja ne more
opazovati kot turistka, saj je pravzaprav domačinka, domačini pa pokrajine ne opazujejo tako
natančno kot tujci. Njeno doživljanje prekmurske pokrajine, ki jo opazuje skozi oči tujca in
torej opazovalca in raziskovalca, pa je veliko bolj intenzivno. Kot tujka v tej pokrajini išče
idilo in neko povezanost s preteklostjo, zato se ji Cankova v kontekstu romana pojavlja kot
»belina«, torej prostor svetlega, lepega in dobrega (Pogačnik 1988, 279).
»Moja vas. Moja vas je ena sama mehka in dišeča hiša, moja vas ima dvoje oken in
doma narejena vrata. Človek bi jo pogladil po šelestečih slamnatih šopih na strehi, da bi mu
bilo še topleje. Pročelje si je okitila z zlatom koruznih storžev. Ta jesenski nakit ni od včeraj,
to je že od davno, ker me že davno pričakuje« (Novak 113).
Ta odlomek opisuje Kristinino prvo srečanje s hišo njenih prednikov. Njeno vzdušje
ob tem srečanju je ekstatično, saj se je končno vrnila na mesto začetka svojega rodu.
Protagonistki celota vzbuja občutek večnosti, brezmejnosti in Kristina doživlja »globino
nečesa davnega« in svoje razpoloženje označi kot »vrelišče sreče« (Pogačnik 1989, 281).
Ko je Kristina v prekmurskem naselju odkrila izvir lastnega bivanja, je s tem našla
svojo bivanjsko identiteto in potešila hrepenenje po življenju v skladu z objektivno
resničnostjo. Njeno iskanje in odkritje doma pa je treba razumeti metaforično, saj avtorica
Kristininega problema ne želi predstaviti kot individualnega ali enkratnega, pač pa ji gre za
filozofsko (ontološko) razsežnost. Roman se prav s tem iskanjem integrira v prakso
eksistencialistične ustvarjalne prakse in na izviren način aktualizira resna vprašanja
sodobnega življenja (Pogačnik 1989, prav tam).

Motiv hrepenenja po domu/tujini
Kot smo že videli pri obravnavi t. i. »prekmurskega kompleksa«, Kristina po odkritju
svoje izvorne domovine hrepeni po tujini, a je to hrepenenje pravzaprav vezano na domovino,
ki je še ni spoznala. Tako je v eno zlito hrepenenje po tujini in domovini.
Če se na tej točki ozremo na temo Lepe Vide, bomo hitro ugotovili, da gre pri motivu
hrepenenja za razhajanja med dvema junakinjama, saj se je v Vidi hrepenenje po domu
vzbudilo šele ob spoznanju svoje napačne odločitve, da zapusti svoj dom in družino, Kristina
pa živi v Parizu in ga kljub temu, da do tega mesta ne čuti neke navezanosti ali pripadnosti,
šteje za svoj dom. Čuti pa, da je njena domovina drugje in hrepeni po tej tuji domovini.
Kristina svojega moža Clauda vabi (zapeljuje), naj ji sledi na potovanju v njeno vas in
mu ponuja nekakšno obljubljeno deželo, ki bi ga speljala iz meščanskega raja, v katerem
»kraljuje« njegova mati. Claude jo tako res spremlja v njeno domačo vas, ko pa je po vrnitvi v
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Pariz potovanje tako rekoč končano, Kristinino hrepenenje ni potešeno, temveč se začenja
novo, še silnejše hrepenenje, ki ga Claude ne zmore in ne razume več. Claude se posledično
spremeni, oddalji in zapre sam vase, kar privede do razveze, in ko se na sodišču po izpeljanem
ločitvenem postopku poslovita, bralec sprevidi, da je njuna ljubezen na tej življenjski
prelomnici šele prav zaživela (Buttolo 336).

»Črnski« kompleks
Avtorica z uporabo oseb temne polti ne tematizira rasističnih nagnjenj, saj je njena
junakinja že od vsega začetka povsem odprta tudi do oseb s temnejšo poltjo. Kristini sicer v
njenih študentskih letih temnopolti moški ne predstavljajo predmeta poželenja, se pa z njenim
dozorevanjem pojavi tudi privlačnost do temnopoltih moških. Prvi takšen opis njenega
razmišljanja se pojavi, ko je že poročena s Claudom:
»Ozrem se za enim od teh polomljenih zvokov k najbližji mizi, kjer sedita nespretni Parižan in pravi
črnec, ki me ... šele sedaj to opazim ... skrivaj opazuje. Z očmi srkam mehki, voljni, kožni kakav z njegovega
obraza. Oči so tako temne, da se v njih težko znajdeš. Ničesar ne vem o njem, ker je to najina prva plahost, najin
prvi večer, najina prva restavracija. poljubim ga, res, to vem tako natanko, da se ne morem motiti. Od daleč
občutim njegov temno rjavi dotik. Ležem na njegovo telo in sem kot bela lisa na rjavem hrbtu kake gozdne
živali. Kaj je bolj naravno? Neizmerno si ga želim videti golega. Kako nespodobno, pa vendar! Če bi se postavil
dovolj slovesno, bi se dozdeval kot kip iz mehkega, temnega lesa. To bi se pa dalo prenesti, ne?« (Novak 104–
105)

Po ločitvi od moža Clauda in po nekaj avanturah pa Kristina razvije tudi bolj intimen
odnos s črncem Azizom. V naslednjem odlomku je lepo vidno, da Kristino na začetku pri
Azizovi družbi privlači poseben občutek vezanosti, skupnosti in tovarišije. Ona v to družbo
sicer res vstopa z določenimi predsodki, a si vseeno želi mednje ter hkrati čuti, da je ne
sprejemajo.
»Sedijo na svojem bregu in govorijo v svoji senegalski govorici, v jeziku oulof. Hitri, ritmični zlogi, kot
bi zaklinjali sončno pripeko. Vsak gib reče zemlja in afriško dvorišče in lahno oblačilo, ki pušča telo na svobodi.
Želim si mednje, a so strnili telesa in ni prostora niti za ped.
Gledam Aziza. Samo njega sem povabila, on pa je povabil svoje spremstvo in spremstvo je povabilo
prijatelje in prijatelji so povabili znance in zdaj smo Afrika. V vrišču in žilavosti življenja, ki v smehu poskakuje
od telesa do telesa. Ne moreš jim določiti let, ne moreš ločiti obraza od obraza, vse je prekrito s črnim. Šele ko se
privadiš, ločiš črno od črnega. Aziza sem povabila samo na kavo, oni pa so iztegnili dlani in sem jim morala
nekaj polagati vanje. Vse okrog oči je črno, da so oči ves čas kot v temi in laže bolj odkrito govorijo. Dlan je
svetlejša. Kot bi prisegala k čemu boljšemu. Zame ni nič znanega in to me vabi. Od giba do giba, od zvoka do
zvoka. Skozi njihove zenice hočem, Črno me prevzema in se kakor topla smola vali v moje telo. Ko dolgo zrem
v njihovo polt, nastane v pogledu kot v zgoščenem mraku mir in kljub vrišču počijem« (Novak 176–177).

30

Kot sem že omenila, je avtorica izmed tradicionalnih motivov pri temi Lepe Vide
ohranila le še problem zakona, ki ne prinaša zadovoljstva, zato je hrepenenje drugam
razumljivo in utemeljeno. Sicer avtorica na tej sestavini ne gradi veliko, saj se ji zdi
pomembnejša tematizacija obratnega, torej hrepenenja po domu, izviru (Pogačnik 1988, 284).
Tudi pri mnogih drugih piscih, ki so v svoja dela vpeljali in obdelali temo Lepe Vide,
opazimo, da se te ljudske podloge najpogosteje dotikajo tvorno – uporabijo namreč le
nekatere sestavine, jih izpopolnijo, transformirajo oziroma jim dodajajo nove pomene in
idejne strukture. Osrednji motiv ljudske pesmi temelji na razdvojenosti med strahom pred
tujino in vsem tujim ter med prepričanjem o možnosti boljšega življenja na tujem (Golež
Kaučič 100–101). Avtorica pa je v romanu Kristina sicer res prevzela neke minimalne
sestavine teme Lepe Vide, a ji je dodala svojevrsten obrat, ko je Kristinino hrepenenje
usmerila v domovino in ne v tujino. Torej Kristina se v Parizu že na začetku, ko še ne ve za
izvorno vasico svojih prednikov, počuti kot tujka in meni, da je »odrezana od drugih«. Malo k
temu pripomore tudi njena telesna hiba, saj se zaradi drugačnosti počuti odrinjeno na rob
dogajanja družbe nasploh, njeno hrepenenje in iskateljstvo po domovini pa je zato nekoliko
bolj utemeljeno.
Avtorica romana je na področju iskanja identitete in na področju študija »črnskega«
kompleksa razkrila veliko pronicljivost in ustrezno ustvarjalno moč. »Oboje je korak naprej
od dosedanjih obravnav te tematike, hkrati pa začenja z razčlembo vprašanj, o katerih bo
mogoče izčrpno umetniško govoriti šele v prihodnosti« (Pogačnik 1988, 248).
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MARJAN TOMŠIČ: Grenko morje (2002)
Marjana Tomšiča slovenska literarna zgodovina po formalnih in duhovnih značilnostih
njegove proze uvršča k slovenski različici magičnega realizma oziroma v njegovo bližino. Od
te literarnozgodovinske oznake pa se je avtor z zbirko novel Južni veter in romanom Grenko
morje oddaljil. Roman Grenko morje, ki je izšel leta 2002, prerašča krščansko in pogansko
mitologijo in prikazovanje težkega življenja aleksandrink ter njihovih različnih usod delo
uvršča v območje nove oblike realizma (Štuhec 723).
Že v samem naslovu najdemo metaforo za negotovost bivanja in pot v neznano, hkrati
pa ob srečanju z neznanim, tujim svetom tudi za grozo pred življenjem samim. Pripoved že od
samega začetka spremlja tri mlade ženske – Merico, Ano in Vando – ki s parnikom plujejo v
Aleksandrijo, daleč stran od doma. Merica in Vanda prvič zapuščata svoj dom in družino, Ana
pa je v Aleksandriji že delala kot dojilja, a je po vrnitvi domov družina ni sprejela. Zaradi
taščinih zlobnih laži in moževega pijančevanja je bila ponovno prisiljena doma pustiti svojo
hčerko Verico in oditi nazaj. Tam se je zaposlila v hotelu in po mnogih preobratih spoznala
bogatega francoskega ladjedelca in se z njim poročila. V Slovenijo se je vrnila le še po svojo
hčerko Verico, ki jo je odpeljala stran od zlobne tašče in očeta pijanca.
Vanda, najmlajša med trojico, se je izkušnje in življenja na tujem zelo veselila in ni
niti slutila, kakšne nevarnosti jo čakajo v tuji deželi. Delala je kot spremljevalka bogati
gospe, ki pa jo je z zvijačo zvabila in prodala v bordel, na koncu pa je končala v haremu
enega tamkajšnjih bogatašev in mu rodila sina.
Merica je nekakšna protagonistka tega romana in njena zgodba se edina konča srečno.
Zaradi finančnih težav je doma pustila moža in sinčka Mihca ter se odpravila v Aleksandrijo
za dojiljo. Službovala je pri premožni družini in po začetnem domotožju in gnusu ob misli, da
bi dojila tujega otroka, se je v družino lepo vključila. Stvari je zapletel gospodaričin brat
Pierre, ki se je zaljubil vanjo in jo dolgo prepričeval v poroko. Nekje globoko v srcu mu je
Merica sicer vračala ta ljubezenska čustva, a jih je uspešno zatrla zaradi neskončne zvestobe
do svoje družine. Kljub vsem težavam pa se je po malo manj kot štirih letih uspešno vrnila
domov. Pot domov ji je predstavljala enako čustveno naporno potovanje kot pred štirimi leti
pot v Aleksandrijo. Pogrešala je Thomasa, otroka, ki ga je dojila, hkrati pa se je bala, da je v
svoji vasi ne bodo več sprejeli medse ter da bi jo mož in sin zavrnila. Po nekaj zapletih z
možem se jima uspe ponovno povezati in njena zgodba se konča srečno.
Drugi dve junakinji, Ana in Vanda, pa se nista nikoli več vrnili domov. Takšna je bila
usoda številnih aleksandrink. Mnoge med njimi so se zaljubile in tam preživele preostanek
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življenja. Seveda je mnoge doletela tudi bolj nesrečna usoda – takih zgodb je najbrž precej
več kot tistih, ki so imele srečen konec. Zato je pot prek Sredozemskega morja vedno imela
nek grenak priokus.

Reprezentacija aleksandrink v romanu Grenko morje
Zgodovinski fenomen izseljevanja v Egipt od druge polovice 19. do petdesetih let 20.
stoletja v slovenski književnosti ni množično obravnavan. Za najzgodnejšo tematizacijo velja
pripoved Marice Gregorič Stepančič Šumi Nil (1901), kasneje pa so ji sledila dela Antona
Aškerca Egipčanka (1909), Franceta Bevka Žerjavi (1932) in Dorice Makuc Aleksandrinke
(1993). Bevk v glavno vlogo svoje povesti postavi žensko, ki odide v Egipt za dojiljo in tam
tudi ostane. Podoba aleksandrink se je v kolektivnem spominu poenotila s podobo dojilje,
čeprav so mnoge izseljenke opravljale tudi druga dela. In ker je materino mleko postalo
simbol za materinsko ljubezen, je njegova odtegnitev pomenila zapustitev otroka in
aleksandrinke so bile dojete kot slabe matere, a hkrati tudi kot žrtve ekonomsko-socialnih
razmer. Šele z delom Dorice Makuc pa so aleksandrinke končno dobile tudi lasten glas (Poniž
47–48).
Avtor romana Grenko morje Marjan Tomšič (4) je v uvodu v knjigo sam zapisal, da se
je pri pisanju navdihoval tudi pri dokumentarnih zapisih Dorice Makuc in je gradivo za roman
zbiral štirinajst let s pomočjo žensk, ki so nekoč bile aleksandrinke. Tomšič je s svojimi
reprezentacijami v fenomenu aleksandrinstva izpostavil predvsem odnose med spoloma in se
vživel v dušo ženske, ki je razpeta med greh in dolžnost. Same reprezentacije aleksandrinstva,
s katerimi je avtor prikazal moralni propad žensk, so prisotne že v naslovu, zasnovi literarnih
oseb, naratoloških kategorijah, temah, motivih itd. (Poniž 50).
Torej, kot sem omenila, že sam naslov služi za reprezentacijo aleksandrinstva. V njem
namreč najdemo metaforo za nemilo usodo aleksandrink, ki so bile žrtve socialnih ali
družinskih razmer in so morale žrtvovati tudi same sebe, svoja telesa in čustva. Sonja Starc v
članku z naslovom Grenko morje Marjana Tomšiča (O naslovu metafori) podrobneje analizira
metaforo, ki se skriva v naslovu. Pridevnik grenko se nanaša na nekaj neprijetnega in
raziskovalka meni, da bi lahko grenko morje prišteli med konceptualne metafore, za katere je
značilno, da izražajo način razmišljanja in dojemanja sveta v nekem kulturnem okolju (Poniž
51). Seveda avtor naslovno metaforo nadalje tudi sam problematizira, saj za vse aleksandrinke
migracija ni bila zgolj grenka izkušnja.
V romanu se zgodbe najvidnejših treh junakinj vsaj na videz srečno končajo, a se
predvsem pri Anini in Vandini usodi bralcu zastavi vprašanje, ali ne gre morda le za nekakšen
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kompromis glede na dane možnosti. Obe se sicer poročita, a avtor nikjer ne omenja njune
ljubezni do zakonca. Ana spozna moškega, ob katerem lahko realizira svoj poslovni talent,
Vandi pa njen mož omogoči sproščanje spolne energije, ki je doma ne bi mogla svobodno
udejanjiti. Njuni izkušnji sta torej grenko-sladki. Seveda pa tudi Meričina izkušnja v Egiptu ni
bila le grenka, saj je z družino, pri kateri je dojilja, preživljala tudi lepe trenutke, poleg tega pa
se je vanjo zaljubil premožni Pierre, ki ji je po smrti zapustil svoje premoženje.
Po prebranem romanu se lahko torej ponovno ozremo na metaforo v naslovu in jo
razložimo na malce drugačen način: »če ženska torej najde moškega, ki se vanjo zaljubi
oziroma se mu zdi primerna partnerka, in se njegovim pričakovanjem odzove, je njena
izkušnja pozitivna« (Poniž 51).

Merica, Vanda, Ana
V romanu sledimo zgodbam treh aleksandrink, ob branju pa lahko dokaj hitro
opazimo, da je pripovedovalčeva pozornost usmerjena predvsem v Meričino zgodbo.
Merica je nekoliko idealiziran lik, saj bralec v njej ne odkrije nobene slabe lastnosti. Je
trpeča mati, ki ne more preboleti začasne izgube oziroma odtujitve od svojega otroka in na
začetku ne sprejme dejstva, da bo morala dojiti tujega otroka. Kljub temu da so ženske v
romanu predstavljene kot spolna bitja, ki se ne morejo upreti skušnjavi, Merica ne podleže
zapeljevanju premožnega samca, temveč ostane do konca zvesta svojemu možu, in čeprav do
Pierra razvije ljubezenska čustva, jih potlači in ravna v skladu s svojimi prepričanji.
Njeno popolno nasprotje je Vanda, najmlajša med tremi migrantkami. V raznih
situacijah, v katerih se znajde Vanda, bralec ugotovi, da jo je avtor oblikoval predvsem v lik,
ki si želi udobja in se zavoljo tega tudi hitro sprijazni z otežujočimi okoliščinami, npr. ko jo s
prevaro zvabijo in zaprejo v bordel, ali ko se odloči, da bo tretja žena Mahmeda Saleha Paša.
V Ani je prav tako poudarjena čutnost, ki jo poudarja tudi ona sama v odnosu do
drugih moških in v spominu na spolnost s svojim možem. V nekaterih delih romana
spregovori o lastni seksualnosti, a v odlomke, kjer je postavljena v vlogo prvoosebne
pripovedovalke, ne vključi svojih razmišljanj, kar da bralcu slutiti, da je sicer zmožna
presojanja in urejanja preprostih dejstev, globlja samorefleksija pa ji je nedostopna (Poniž
55).

Motiv zapeljevanja
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Ob odhodu v tujo deželo vsa tri dekleta upajo in načrtujejo vrnitev v domači kraj. V
tujem svetu pa se soočajo z mnogimi skušnjavami, ki bi jim lahko onemogočile oziroma
olajšale izbiro pri odločitvi ali se vrniti domov ali ne. In, kot izvemo ob razpletu romana, se
izmed trojice domov vrne le Merica.
Če se tukaj oprem na samo temo Lepe Vide, je situacija sicer nekoliko drugačna.
Zamorec namreč Vido zvabi v tujino in jo prepriča, da zapusti svoj dom. V Grenkem morju pa
so dekleta prisiljena oditi od doma, v tujini pa jih moški, ki jih zapeljujejo, poskušajo
prepričati, da bi tam tudi ostale in kot Lepa Vida zapustile svojo družino.
Tako imamo različne like moških, med katerimi velja izpostaviti Meričinega osvajalca
Pierra, pri Ani to vlogo najprej prevzame hotelski delavec Rihard, kasneje pa poslovnež
Georges Chevalier, pri Vandi pa Mahmud Saleh Paša.
Ob branju prizorov, kjer je naša trojica v stiku s temi zapeljivci, sicer najbolj pozitivno
izstopa prav Pierre, ki pa se mu želja po intimnejšem razmerju z Merico ne izpolni. Anin
najprej ljubimec in kasneje tudi mož Rihard in Vandin Saleh Paša v bralcu ne vzbujata
simpatij, saj delujeta grobo in neusmiljeno. Za Aninega moža se kasneje celo izkaže, da je
pijanec in nesposoben skrbeti za svojo družino, Saleh Paša pa ima doma že dve ženi in je
Vanda zaradi vstopa v harem kot tretja žena v precej negotovem položaju. Ana kasneje sicer
spozna francoskega poslovneža Georgesa, ki ji izkazuje pristno naklonjenost in ji omogoči
lagodno in izpopolnjeno življenje ter skupaj z njim in hčerkico odide v Francijo.
Torej ravno Pierre, ki se zdi najbolj vreden srečnega konca, umre brez izpolnitve svoje
ljubezni. Merica mu sicer v zadnjih urah stoji ob strani in ga tolaži, a je to kljub vsemu precej
turoben konec življenja.
Ana in Vanda podležeta zapeljevanju in se domov ne vrneta več. K njuni odločitvi so
najbrž pripomogle otežene okoliščine doma. Anin prvi mož je bil namreč pijanec, tašča pa
zlobna opravljivka. Vanda pa je bila še naivno dekle, ki je ob svojem novem možu lahko
sproščala erotično energijo, ki bi jo morala doma zagotovo potlačiti.

Motiv zamorca
Glede na kraj, kjer spremljamo Merico, Ano in Vando na njihovem potovanju ni nič
čudnega, da je lik zamorca prisoten in pogost.
Če pa neposredno primerjamo zamorca iz romana Grenko morje z zamorcem, ki Lepo
Vido zvabi od doma, se temu motivu najbolj približa mladenič Hernandez, ki Vando pod
pretvezo, da ji bo pokazal nekaj strašno zanimivega, zvabi v bordel in jo tam pusti:
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»Torej, poslušaj,« jo je kar naenkrat začel tikati, »ustavil bom taksi in peljal naju bo
tja, kjer te čaka veliko, velikansko presenečenje,« je predlagal in se malo odmaknil, da bi
videl njen obraz (Tomšič 118).
Njegova obljuba spominja na zamorčevo vabilo Lepi Vidi, da v Španiji ne bo imela
hujšega dela od dojenja kraljeviča. Torej, vabilo je mamljivo in kljub temu, da imata obe
pomisleke ali zaupati tujcu ali ne, se ne moreta upreti svoji radovednosti. Vanda je »pokimala
in šla z njim, čeprav jo je nekaj močno vleklo nazaj. Šla je proti svoji volji in ni imela, čudno,
prav nobene moči, da bi se uprla, da bi rekla trdo in odločno: ''Ne grem!''« (Tomšič 118) Na
koncu se izkaže, da se Lepi Vidi zamorec ni zlagal in je v Španiji opravljala delo dojilje,
Vanda pa ni imela te sreče, saj presenečenje ni bilo niti približno tako lepo, kakor ji je
mladenič obljubil. Speljal jo je namreč v bordel in jo tam pustil v negotovosti, kaj se bo zdaj z
njo zgodilo.
V tem kontekstu se ob boku motivu zamorca pojavi tudi motiv ugrabitve, saj je Vanda
v bordel speljana proti svoji volji. Nekaj minut preden so se ustavili pred visoko stavbo, se je
Vanda poskusila upreti in od taksista zahtevala, naj jo pelje nazaj k morju, a zaman. Ko pa »jo
je prešinilo spoznanje: ''Jezus, v bordel me je pripeljal!''« (Tomšič 120), je njen upor postal
silovitejši in začela je kričati in tolči po zaklenjenih vratih. Kljub vsem naporom pa Vandi ni
uspelo pobegniti vse dokler je ni iz bordela rešil njen bodoči mož Mahmud Saleh paša, s
katerim se je tudi poročila in postala del njegovega harema.

Motiv odhoda v tujino in motiv hrepenenja po domu
V romanu se prepleta več motivov, ki pa jih skoraj vse lahko vključimo v okvir
lepovidinske teme.
Motiv odhoda v tujino je eden vodilnih motivov v tem romanu. Z njim smo soočeni že
na samem začetku pripovedi, kjer se spoznamo s tremi junakinjami romana: Merico, Vando in
Ano, ko so že na parniku na poti v Aleksandrijo. Merica, ki se tja odpravlja prvič, je najbolj
obupana izmed trojice, saj doma pušča svojega moža in še doječega sina Mihca:
»Zakaj je sploh šla na to pot? Kako se je znašla na parniku, ki jo z vsako minuto bolj
in bolj odnaša proč od sina, sineka? Proč od njene vasi, od njenega moža, od matere in očeta,
od vseh njenih. Kako se je to moglo zgoditi njej, Merici?« (Tomšič 5).
Merica hkrati tudi najbolj spominja na Lepo Vido, ki je odšla za dojiljo k španski
kraljici zaradi želje po boljšem življenju. Tudi ona odhaja v tujino za dojiljo, a od doma ne
beži, temveč je v odhod prisiljena, saj jim doma primanjkuje denarja za življenje. V tem
romanu se po mojem mnenju za trenutek prepleteta dve inačici zgodbe o Lepi Vidi, starejša in
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novejša. Iz starejše verzije je vzet motiv samomora, o katerem Merica razmišlja na poti v
Aleksandrijo. Leta 1940 je Mile Ukmar v reviji Dom in svet opozoril na dve albanski baladni
inačici »Lepe Vide«, dve kalabrijski in dve sicilski, pa še na sicilsko pripovedko. Pripomnil je
tudi, da se tri izmed teh inačic, ena albanska in obe kalabrijski, najbolj približujejo slovenski
»Lepi Vidi«, zlasti inačici, ki jo je zapisal dr. Anton Breznik v Ihanu. V omenjenih treh
inačicah Zogna Riin-Donna Irene, Donna Candia in Donna Canfura junakinje, ko so
ugrabljene, skočijo v vodo in utonejo (Grafenauer 1942, 134). Torej Meričina žalost ob
odhodu je tako velika, da za kratek čas pomisli tudi na samomor, ki pa ga kasneje, zaradi
ljubezni do svojega sina ne stori.
»Pa sem si rekla, tam na vozu, sem si rekla, da bom skočila v morje, ko bomo na vaporju, 5 ko bo vse
okoli nas le voda, voda ... Nisem mogla tega narediti. Sem gledala dol, sem hotela skočiti, pa se je zmerom, ko
sem se že odločila, pojavil pred menoj moj Mihec; tiste njegove oči, ki so me pogledale izza dojke ... Pa sem se
odmaknila in nisem naredila neumnosti. Toda malo je manjkalo, malo, za en las« (Tomšič 12).

V tem Meričinem razmišljanju je torej sled stare inačice Lepe Vide. Kot razberemo iz
odlomka, Merica samomora ni pripravljena storiti, saj se želi nekega dne vrniti k svoji družini
in sinku Mihcu.
Menim, da ne bom pretiravala, če bom trdila, da kljub očitnim razlikam vseeno gre za
prepoznavno zvezo s temo Lepe Vide. Seveda je potrebno poudariti, da sama vsebina dela ne
učinkuje kot moralni nauk, saj Tomšičev namen ni didaktičen in aleksandrinstva ne
izpostavlja kot ideološki problem. Elemente Lepe Vide moramo iskati predvsem v semantični
zvezi izvornega pomena in nove družbene situacije. V romanu ne gre za obolelega otroka,
tudi ne za obetavnega mladega zamorca na eni strani in za globoko žalost po zavesti o tujini
na drugi strani. Situacija je problematizirana s konkretnimi razmerami, kot je na primer
reševanje posestev na Krasu, v Vipavski dolini in na Primorskem; v domotožju, žalosti v
tujem Egiptu; poskusu ponovnega vključevanja v družino; v občutku odrinjenosti; in
spoznanju večnega tujstva. Tomšičeve izseljenke tako prav prek lepovidinske teme postanejo
simbol aleksandrinstva. Avtor je že v romanu Šavrinke z likoma Katine in Tonine prikazal
močne ženske, ki so zagotavljale ekonomski obstoj svoje družine, z aleksandrinkami pa je
naredil še korak naprej v evokaciji ženske, Istranke, Primorke ali Vipavke. V sprejemanju
svoje odločitve, ki je predvsem ekonomske narave, se pokaže za odločno in racionalno
žensko. Tomšičeva ženska ne čaka, pač pa nase prevzame breme tveganja, ki se izkaže za
veliko, saj domačini odhodu pogosto nasprotujejo, ji ga očitajo in zamerijo; namesto da bi v
tujini vzgajale, pa se večkrat zgodi, da si kruh služijo z delom v javnih hišah (Štuhec 729).
5

Parnik.

37

GABRIELA BABNIK: Koža iz bombaža (2007)
Gabriela Babnik je širšo javnost nase opozorila s svojim prvim romanom Koža iz
bombaža leta 2007. Sledila pa sta romana V visoki travi (2009) in Sušna doba (2012).
Roman Koža iz bombaža je zgodba o medrasni ljubezni med protagonistom Afričanom
Ousmanom in njegovim slovenskim dekletom. Zaradi zveze s tem neimenovanim dekletom se
za kratek čas naseli v Parizu, nato pa še v Ljubljani. Zgodba se odvija skozi Ousmanova
razmišljanja, vanjo pa se vpleteni tudi dnevniški zapisi njegovega dekleta ter transkripcije
radijskih dokumentarno-kronikalnih pričevanj o usodi afriškega političnega vodje Thomasa
Sankare. Osumanou sledimo od njegovega otroštva v Burkini Faso, srečanja z dekletom iz
Ljubljane, vse do odločitve, da bosta z dekletom odpotovala k njegovim. Roman pa ima dva
konca. Prvi je za njuno zvezo pozitiven, saj se Ousman, kljub temu da dekletu ukradejo potni
list, odloči ostati z njo in se skupaj z njo vrniti v Ljubljano. Drugi konec pa pomeni konec za
njuno zvezo, saj Ousman kljub temu odpotuje in pusti dekle za sabo. Pripetljaj na letališču
ugasne upanje na nadaljevanje njune zveze in v ključnem trenutku jima zmanjka poguma in
zavzetosti za ohranitev zveze, zato gresta vsak po svoje.

Ljudsko izročilo o Lepi Vidi
V romanu protagonista spremlja množica medbesedilnih navezav, ki jih je mogoče
razvrstiti v dve skupini. V prvo skupino spadajo citati iz afriške literature, predvsem iz del
Soyinke, Dipa, Osundara, Traoréja in Touréja, ki so pred vsakim poglavjem zapisani v obliki
mota in soustvarjajo celostni lik Afričana, saj ponazarjajo njegovo mišljenje in navade, ki
izvirajo iz afriškega literarno-kulturnega področja. Nasproti tem pa stojijo medbesedilne
navezave na Dantejevo Božansko komedijo, Lipuševe Črtice mimogrede, Tranströmerjev Par
in seveda tudi na Prešernove Poezije, ki poudarjajo medkulturni razkol med afriško in
evropsko/slovensko literarno-kulturno tradicijo (Potisk 72).
Med vsemi temi medbesedilnimi navezavami pa izstopa aluzija, ki obsega navezavo
na ljudsko izročilo o Lepi Vidi in povzroči protagonistovo refleksijo o Slovenkah in njihovem
ljubezensko-erotičnem hrepenenju:
»Menda si je na neki točki svojega potovanja zaprisegla, da nikoli z Afričanom, in seveda zaprisego
prelomila. Sicer se ponoči ne bi mogel pasti na njenem hladilniku. Zakaj in čemu zaprisega, sem že skoraj
pozabil. Menda, ker jih je bilo že preveč, ki so padale na lahki in mehki I love you. Menda ne zato, ker bi imeli
daljše. Če bi imeli daljše, bi verjetno hotela poskusiti. Jaz bi na njenem mestu vsekakor poskusil. Toda mislim,
da ni šlo za to. Saj nikoli ne gre za to. Menda bolj za hrepenenje, ki ga je poznalo že ljudsko, folklorno pesništvo
15., 16. stoletja te dežele. Lepa Vida, odpiranje češnjeve maternice in to. V Afriki postane vse mogoče« (Babnik
130–131).
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S sklicevanjem na to aluzijo se hkrati širijo tudi romaneskne interpretativne možnosti.
Ousmanovo razmišljanje o ženskah, zaznamovanih z lepovidinskim kompleksom oziroma
hrepenenjem, namreč namiguje na zgodovinsko zavojevalsko plat zamorcev, kar s
slovenskega gledišča pripomore k temu, da protagonista dojemamo kot sodobnega tujca iz
znane ljudske balade, torej kot ugrabitelja slovenskega dekleta (Potisk prav tam).

Vzporednice z likom črnega zamorca iz pesmi o Lepi Vidi
V romanu gre najbolj očitno za tematizacijo medkulturne razpetosti med
protagonistom Ousmanom in njegovim slovenskim dekletom (Potisk 5).
Afričan Ousman torej sledi ljubezni iz Burkine Faso vse do Ljubljane. Zaradi
medkulturne razpetosti med dvema narodoma se sooča s stereotipnim vedenjem družbe in
razumljivo razmišlja tudi o vrnitvi domov, a si želi, da bi z njim odpotovalo tudi njegovo
dekle. S tega vidika lahko torej Ousmana primerjamo z likom črnega zamorca iz pesmi o Lepi
Vidi. Tako kot je črni zamorec zvabil Vido, da je zapustila svojo družino in z njim odpotovala
v tujino, tako tudi Ousman želi, da bi njegovo neimenovano dekle z njim zapustilo svoj dom.
Te vzporednice oziroma namigovanja na podobnost so še podkrepljene z Ousmanovim
vse močnejšim zavedanjem o svojih fizičnih odstopanjih (beli zobje, kavna koža, afrofrizura
itd.) od tipičnega slovenskega posameznika. To poudari tudi Ousmanova vznemirjenost ob
gledanju podob zamorčka na vrečki črne kave ali steklenicah ruma. Seveda ob tem ne smemo
pozabiti, da je njegovo počutje tudi odraz rasnih predsodkov, saj ga namreč zelo prizadenejo
opazni in presojajoči pogledi na ulicah ter poniževalen odnos dekletove družine, ki nanj gleda
kot na plenilca. Pogačnik (1988, 36–38) ugotavlja, da to »slovensko mišljenje« izvira še iz
časov nastajanja ljudske balade o Lepi Vidi in iz kasnejših variacij, saj se tam konotacija
pojma črnega zamorca pojavlja v arhetipskem smislu, ker izvira iz nekdanjih mitoloških
osnov. Takrat je namreč še obstajalo mitološko verovanje, da je črna barva simbol zla, ki se je
povezovalo tudi z antropološkim znanjem o temnopoltih ljudeh. Oboje je svojo potrditev
dobilo v zgodovinskih dogodkih, saj je lik črnega zamorca/Arabca nastopal kot napadalec,
plenilec ali ugrabitelj, kar je privedlo tudi k negativnemu naboju pomena pridevka črn.
Kolonizacija je le še spodbudila ustvarjanje negativnih predstav o temnopoltih ljudeh, saj so
belci prav s širjenjem rasnih predsodkov želeli opravičiti svoje agresivno početje in nasilno
zavzemanje tujega ozemlja ter ubijanje tamkajšnjih avtohtonih prebivalcev.
Kasneje se je oznaka za arabskega človeka prenesla tudi na splošni problem zla v
medčloveških odnosih in se tako ujela v senzibilnost sodobnega človeka (Pogačnik 1988, 37).
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Motiv ugrabitve
Pri Ousmanu pa ne najdemo le vzporednic s črnim zamorcem iz balade o Lepi Vidi,
pač pa bi njegova dejanja lahko primerjali tudi s samim aktom ugrabitve Lepe Vide. Čeprav
Ousman svojega dekleta ne ugrabi in je ne odpelje od doma, njena starša Lili in Milan nanj
gledata kot na plenilca, ki nima kaj delati z njuno hčerko in za njuno mizo. Kot Ousman sam
zapiše, so dekletovi materi Lili »črnci menda ugajali samo na televizijskem ekranu, vsekakor
pa ne ob njeni hčerki« (Babnik 174). Ousman se tudi sam zaveda, da bi bilo veliko lažje, če bi
bil on sam kot vsak in med večerjo pri dekletovih starših razmišlja:
»Toda jaz nisem bil vsak moški. Bil sem mlad in moški, vendar mi je manjkalo tisto
vmes. Biti kot vsak. Tudi če sem si želel, ni bilo izvedljivo. Veliko lažje bi bilo sicer, da bi
sedeli za mizo vsi enaki, vendar, ko smo enkrat že bili tam, se ni dalo ničesar več spremeniti«
(Babnik 182).
In ker je njegova velika želja, da bi se dekle skupaj z njim vrnilo v Burkino Faso, lahko
predvsem na zadnje poglavje, v katerem beremo o nameravanem odhodu v Afriko, gledamo
kot na »ugrabitev« slovenskega dekleta in zvabitev v tujino. Prav to dejanje se kaže kot
motivno-tematska transformacija tretjega inačičnega tipa ljudske balade o Lepi Vidi, saj ta
temelji na zamorčevi zvabitvi Lepe Vide v tujino, kjer bi bila njegova priležnica. Kot
ugrabitelja pa ga belopolta družba dojema tudi ali morda predvsem zaradi njegove temne
kože. To najbolj nazorno poudari Ousman sam z besedami:
»Gledali so me kot čudo »tretjega sveta«, čeprav zdaj res ni bil več čas za ogledovanja«
(Babnik 210).
Vloga njegovega slovenskega dekleta, neimenovane Lepe Vide, je postavljena nekoliko
na stran. Sicer lahko opazimo, da se dekle zaradi želje po bežanju pred lastnimi problemi in
svojo družino zateka v številne erotične užitke. »Ob tem se temeljna funkcija romanesknega
lepovidinskega ozadja kaže prav v opozarjanju na predsodke o temnopoltih, ki izvirajo še iz
časov barbarskega plenjenja črnskih ljudstev po evropskem Sredozemlju, kar je po
pričevanjih raziskovalcev še posebej pripomoglo k nastanku ljudskih balad o Lepi Vidi«
(Potisk 76).
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6 PREGLED TIPIČNIH MOTIVOV
Diplomsko delo prikazuje razširjenost teme Lepe Vide v ljudski in umetni književnosti vse od
njenih predhodnic naprej. Ker so inačice številne in v njih pozornost zahtevajo različni motivi,
bi rada na kratko predstavila pregled tipičnih motivov obravnavane teme, ki se pojavljajo v
slovenski ljudski in umetni književnosti.
LJUDSKA KNJIŽEVNOST
Slovenska ljudska pesem o Lepi Vidi naj bi nastala po resničnih dogodkih in se po
ustnem izročilu prenašala med rodovi. Ta naša pesem se nam je ohranila v več zapisih in
redakcijah iz različnih krajev, ki jih uvrščamo v tri inačične tipe. Vsem je skupen motiv
ugrabitve oziroma prevare, razlike pa se pojavljajo pri usodi mlade žene po ugrabitvi.
V prvem inačičnem tipu je v ospredju motiv skoka v morje, saj se ugrabljena Lepa
Vida ne more sprijazniti s svojo usodo in raje stori samomor. V drugem inačičnem tipu se
pojavi motiv dojilje, saj zamorec svojo žrtev odpelje v Španijo, kjer ona nato doji kraljičinega
sina in je s tem varna pred skrunjenjem. V tretjem inačičnem tipu Lepo Vido zamorec prav
tako ugrabi in odpelje s seboj, a si jo izbere za priležnico. Pojavi se motiv vrnitve domov, saj
se Lepa Vida lahko vrne, a le po svojega sinčka, da ga nato s sabo odpelje k zamorcu.
Starejšo obliko prvega slovenskega inačičnega tipa predstavlja Albansko-kalabrijski
tip prvotno s tragičnim izidom, kjer je uporabljen motiv skoka v vodo in motiv smrti. V
mlajših kontaminacijskih inačicah pa motiv smrti nadomesti motiv srečne vrnitve domov k
možu. V tem inačičnem tipu se še ne pojavi motiv zvabitve na ladjo z zdravilom za bolnega
otroka, temveč motiv zvabitve z dragocenim blagom. V Ihanskem tipu s tragičnim izidom
je prav tako uporabljen motiv skoka v morje in motiv smrti. Dolenjski inačični tip z
elegičnim izidom nam predstavi motiv ugrabitve in motiv sužnje oziroma dojilje. Lepa Vida
je odpeljana za sužnjo – dojiljo španskemu kraljeviču in se ne vrne več domov. V Kočevskem
in hrvaškem prehodnem tipu se pojavi motiv ugrabitve in motiv predanosti v usodo, saj
ugrabitelj mlado ženo odpelje za svojo priležnico, ona pa se vda v svojo usodo. Šele v
Gorenjskem inačičnem tipu imamo srečen izid, torej motiv vrnitve domov, saj se Lepa
Vida, ki je sužnja, gospa in gospodinja zamorcu vrne domov ali pa se lahko vrne domov vsaj
po svojega sina. Motiv ugrabitve je za snov Lepe Vide vsekakor najpomembnejši in
najvidnejši. V starejših inačičnih tipih se pogosto pojavita tudi motiv skoka v morje in motiv
smrti, v mlajših inačičnih tipih pa prihaja tudi do srečnega izida, ki je ponazorjen z motivom
vrnitve domov.
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UMETNA KNJIŽEVNOST
Pri pregledu umetniških obdelav v slovenski književnosti sem se osredotočila
predvsem na prozna dela, a pri tem seveda nisem mogla izpustiti najpomembnejše obdelave
zgodbe o Lepi Vidi, balade največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna Od Lepe Vide.
V pregled sem vključila tudi Vošnjakovo in Cankarjevo dramo, ki nosita isti naslov Lepa
Vida.
Vse od Prešernovega zapisa ustnega izročila se tipični motivi pojavljajo v vseh
nadaljnjih dobah slovenske literarne in kulturne zgodovine. Prešeren si je od ljudske balade
izposodil snov, ki jo je predelal v balado s potezami njegove dobe. Pri tej baladi je pomemben
motiv skušnjave, saj Vida zaradi želje po boljšem življenju prostovoljno odide z zamorcem, ki
ji obljubi lažje življenje. V baladi je Prešeren uporabil motiv obupanega moža, ki ne more
rešiti svoje žene iz ujetništva. Ta motiv se pojavlja tudi v večini pesmi o slovenski Lepi Vidi,
v nekaterih poznejših različicah pa se ta motiv še poglobi. Baladi pa je dodal tudi svojo lastno
inovacijo, in sicer motivacijo o mladostniški lahkomiselnosti, katere ni v nobeni ljudski
inačici. V baladi je bolj poudarjen del objokovanja in obžalovanja, kar da razsežnost moralni
atmosferi in vpelje motiv neutešenega hrepenenja.
Josip Jurčič si je zgodbo o Lepi Vidi razlagal drugače kakor France Prešeren. Zgodbo
o Vidini možitvi je avtor sicer osnoval na Prešernovi pesmi Od Lepe Vide, saj gre le za
svobodnejšo interpretacijo Prešernovega motiva »Poslušala sem neumne svete /.../«, motiv
pobega z zapeljivcem in vrnitev pa je povzel po kroparski inačici »Lepe Vide«. Iz ljudske
pesmi je torej prevzel le snovni motiv, ostalo krajevno in časovno okolje, ozračje in
motivacijo pa je oblikoval sam.
Josip Vošnjak je v svoji drami Lepa Vida poustvaril in izpostavil motiv šibkosti
ženske, pretkanosti zapeljivca in Vidinega neskončnega obupa. Z nam dobro znano narodno
pesmijo o Lepi Vidi je ta drama le v rahli povezavi in njen vpliv je zaznati le v nekaterih
prizorih. Nasproti Jurčičevi povesti pa ni v tej drami čutiti napredka niti v pesniški zamisli in
oblikovanju niti v tolmačenju narodne pesmi o Lepi Vidi.
Ivan Cankar je v drami v treh dejanjih Lepa Vida (1912) povzel motiv po Prešernovi
priredbi ljudske pesmi. V lik Lepe Vide je vključil osrednje probleme, teme in motive svoje
umetniške ustvarjalnosti, kot so hrepenenje, šibkost, preizkušnja, skušnjava, beg, čustvo
ljubezni, problem zakona itd. Zametke Lepe Vide odkrijemo tudi v Cankarjevem romanu
Nina iz leta 1906, kjer je prepletel Prešernovo zgodbo z nekaterimi potezami iz Jurčičeve
povesti, a le zato, da je lahko ponazoril smisel, ki ga je razbral iz Prešernove »Lepe Vide«,
svoje lastne usode in usode svojih prijateljev. Motiv Vidinega hrepenenja po tujini in spet
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nazaj v mračni dom mu je postal simbol hrepenenja, ki žene za smrt zaznamovane iz kraja
umiranja in smrti v svet zadovoljnih in veselih ljudi, a jih razočarane spet prižene nazaj, da
tam umrejo. V dramo je vpeljan tako motiv pobega, kakor tudi motiv vrnitve, a je konec
nesrečen. Vida, žalostna zaročenka, zbeži od svojega žalostnega zaročenca v svet prijetnih
ljudi, a se spet vrne na kraj smrti v smrt.
V noveli Miška Kranjca Lepa Vida Prekmurska imamo, tako kot v Prešernovi baladi,
motiv neželene poroke, zapeljivca in pobega. Za moto je avtor vzel verz iz ljudske pesmi o
Lepi Vidi s kačo, ki ima drugačen izvor od zgodbe o ugrabljeni in na tuje odpeljani Lepi Vidi,
a se v njegovi literarni predelavi prepletajo tako prvine iz mitske tradicije Lepe Vide s kačo,
kot tudi nekatere prvine iz osrednjega folklornega izročila o ugrabljeni in na tuje odpeljani
mladi ženi in materi.
Zorko Simčič je v alegorični povesti Trije muzikantje ali povratek Lepe Vide iz leta
1989 podobo Lepe Vide povezal z usodo slovenskih ljudi in slovenstva v zdomstvu in v
zamejstvu. V povesti je izražena avtorjeva močna ljubezen do domovine, njene kulture in lepe
pokrajine, še posebej pa do slovenskega jezika in slovenske pesmi. Snov slovenske ljudske
pesmi o Lepi Vidi je povezal z zgodbo o treh ljubljanskih čudodelnih muzikantih, ki s svojimi
melodijami uspejo pregnati celo žalost Lepe Vide. V svoji zgodbi je upovedal predvsem
občutek izkoreninjenosti in hrepenenja po domači zemlji.
»V preobrazbah lepovidinske motivike je z določenimi omejitvami razvidna razvojna pot
in morda celo resnična vrednost slovenske književnosti. V temi Lepe Vide in v razsežnostih,
ki jih nudi ustvarjalcu, se je slovenski človek spraševal o nekaterih temeljnih vprašanjih
svojega življenja. Snovni kompleks Lepe Vide je predvsem zgodba o globlji resnici našega
bivanja. Iz tega izvira njegova trdoživost v preteklosti, iz tega pa mu je zajamčena tudi
ustrezna perspektiva za prihodnost« (Pogačnik 1988, 312, 313).
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7 SKLEP
Presenetljivo veliko obdelav v slovenski književnosti vsebuje temo oziroma posamezne
sestavne motive teme Lepe Vide. Dominantna motiva sta motiv nesrečnega zakona in motiv
odhoda v tujino oziroma v neki drug življenjski položaj. Ta dva motiva se konsistentno in
pogosto uporabljata vse od Prešernove prve predelave iz leta 1832 pa vse do obravnavanih
štirih romanov, izmed katerih je najnovejši iz leta 2007. Po teh ugotovitvah se ne moremo
izogniti vprašanju, zakaj so tema Lepe Vide ali vsaj posamezni motivi tako priljubljeni.
Seveda pri odgovoru na to vprašanje ne smemo pozabiti, da so za sam nastanek in razvoj te
teme ključne okoliščine, v katerih je nastala in se razvijala.
Za ljudsko Lepo Vido ne moremo trditi, da izhaja iz mitološke podstave, saj gre za
historično podlago in življenjsko zgodbo, a je njena zgodba prav preko nenehnega obnavljanja
in preoblikovanja motivov dobila nadčasovne značilnosti slovenskega mita, ki ima tako široko
simbolistično polje, da so realizacije lahko neskončne.
V osnovni idejni zgradbi se soočimo z dvema, pravzaprav nasprotujočima si
elementoma. Na eni strani je strah pred tujino in vsem tujim, na drugi strani pa je tujina kot
neka obljubljena dežela, kjer je po razmišljanju Lepe Vide gotovo boljše kot pa doma. Ravno
iz te razdvojenosti pa izhaja razpoznaven lepovidinski motiv hrepenenja po boljšem in
večnem iskanju boljšega.
Tudi v obravnavanih romanih se pojavlja motiv hrepenenja in odhoda v tujino. Postajajo
pa poglavitni motivi z razvojem literature vedno bolj kompleksni in problematizirani na
vedno nove načine. Že med obravnavanimi romani so opazne velike razlike pri rabi
lepovidinske teme in njenih motivov. Če pogledamo starejše predelave snovi o Lepi Vidi, je
ta rabljena veliko bolj neposredno in gre pravzaprav za posamezne različice zgodbe, ki je na
določenih delih interpretirana svobodno in transformirana za potrebe izraza avtorjeve namere
v svojem delu, a so kljub temu množično rabljeni sestavni lepovidinski motivi. Pri
analiziranih romanih, ki so nastali med leti 1955 in 2007, pa zgodba Lepe Vide ni v ospredju
in ne dominira v delu, temveč so rabljeni le motivi, ki so si jih avtorji izposodili in jih
individualno transformirali za integracijo v njihove lastne zgodbe.
Na prikaz in vpletenost motivov so vsekakor vplivale tudi družbene okoliščine, v
katerih so nastajali analizirani romani.
Boris Pahor je v romanu Mesto v zalivu Vido povezal s problemom slovenske identitete
ter v predelavo vnesel tudi lastno bivanjsko izkušnjo. Neposredno je v svojo zgodbo vpeljal
tudi zgodbo Prešernove Lepe Vide in z njo izrazil protagonistovo svarilo Vidi. Izmed vseh
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uporabljenih motivov v delu izstopata motiv skušnjave in bega v tujino, ki sta oba
zakoreninjena v Pahorjevi Lepi Vidi.
V romanu Kristina avtorice Marjete Novak je predvsem izpostavljena tujost in
hrepenenje po tujini, ki pa protagonistki pravzaprav predstavlja odtujeni dom, zato je njen
obisk te neznane domovine v bistvu vrnitev domov, vrnitev h koreninam. Prav tako je
vključena problematizacija nesrečnega zakona, ki Lepo Vido iz balade spodbudi k odhodu v
tujino, v romanu Kristina pa prav ta tujina/domovina pripomore k razpadu zakona.
V romanu Marjana Tomšiča Grenko morje je prav tako uporabljen prepoznavni motiv
odhoda v tujino in hrepenenja po domu, saj so vse tri ženske, katerih zgodbe spremljamo,
prisiljene v odhod v neznano. Predvsem pri protagonistki Merici je poudarjen tudi motiv
hrepenenja po vrnitvi domov. Vključen je motiv zamorca in ugrabitve, ki smo mu priča
predvsem v zgodbi mlade Vande, ki jo zamorec zvabi oziroma jo ugrabi in odpelje v bordel.
Najmanj vzporednic z lepovidinsko temo najdemo v romanu Gabriele Babnik Koža iz
bombaža. Pomembno je že dejstvo, da nam zgodbo pripoveduje Afričan Ousman, ki svojega
dekleta, ki bi lahko bila nekakšna »slovenska Lepa Vida«, sploh ne poimenuje. V tem romanu
izstopa predvsem protagonist, saj ima nekatere vzporednice z zamorcem, ki v baladi ugrabi
Lepo Vido. Tudi Ousman si želi, da bi njegovo dekle skupaj z njim odšlo v njegovo rodno
vas, kar lahko razumemo kot poskus »ugrabitve« slovenskega dekleta.
Zaključim lahko, da v vseh štirih romanih najdemo podobnosti in vzporednice z balado o
Lepi Vidi oziroma njenimi inačicami. Seveda so rabe posameznih motivov različne od dela do
dela, saj si jih je vsak avtor interpretiral po svoje in jih preoblikoval za potrebe svojega
umetniškega ustvarjanja.
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.
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