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Etika partizanov v sodobnem 
slovenskem romanu



 Pogostost partizanske zgodbe v zadnjih 
desetih letih: 
- etična odgovornost do zgodovinskega 
spomina;
- ponovni premislek zgodovine;
- relativizacija odločilnih/mitskih 
zgodovinskih dogodkov  v smislu 
demitizacije, profanizacije, eksotizacije ali 
poetizacije.



Metoda raziskovanja etike v izbranih romanih: 
analiza skozi dvoravninsko koncepcijo pripovedi, 

izhodišča J. Cullerja in H. Porter Abbotta.

 1. Culler predlaga raziskovanje besedila skozi dvojno 
logiko pripovedi, logiko zgodbe in pripovedi: zgodba je 
istočasno predhodnik pripovednega diskurza, hkrati pa iz 
njega izhaja. Zgodba tudi ni prvotno zaporedje 
dogodkov, ampak njihov kasnejši, iz diskurza izpeljani 
konstrukt; zgodba in pripoved sta pretočna, potrebno je 
vedno analizirati oba.

 2. H. Porter Abbott predlaga za razlago zgodbe analizo 
dveh elementov, dogodkov in likov, posebej pa je 
pomembno posredništvo, torej kako je zgodba 
posredovana: oči, glas, kot kamere, stil pisanja.



Obravnavani romani:

 Maruša Krese (1947–2013): Da me je strah (2012)

 Nedeljka Pirjevec (1932–2003): Saga o kovčku (2003)

 Zdenko Kodrič (1949): Opoldne zaplešejo škornji (2011)

 Jože Snoj (1934): Ubijanje kače ali zapoznela sporočila o 
Gadu (2009)

 Drago Jančar (1948): To noč sem jo videl (2010)

 Ostali romani  s partizansko zgodbo: Drevo življenja
Draga Jančarja, Boštjanov let Florjana Lipuša, Paloma 
negra Miha Mazzinija, Nokturno za Primorsko Alojza 
Rebule in Engel des Vergesessens Maje Haderlap. 
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Odlomka iz romanov Da me je strah in Ubijanje kače ali 
zapoznela sporočila o Gadu

 "Ustavim se v temnem gozdu, kjer je bila ustanovljena ena izmed 
partizanskih brigad. Skala z mahom poraščena in na njej majhna, 
sramežljiva rdeča zvezda. Drevesa molčijo. In jaz se zlomim v 
spoštovanju. V spoštovanju do vseh teh ljudi, ki so se nekoč tu 
zbrali. Boli. Ne vem, zakaj bi se morala pravzaprav ta rdeča zvezda 
sramovati. Spominjam se ene izmed voženj v Berlin. Sina, ki je, 
dolgo je že od takrat, kar v enem samem letu izgubil vse svoje tri 
idole. Najprej Tita, nekaj mesecev pozneje starega očeta in ob 
koncu leta še Johna Lennona. Med vožnjo molči, kar ni bilo v 
njegovi navadi. Nekje pred Berlinom se le oglasi: "Pojma nimaš", 
pravi. "Peljem se od doma, kjer je naenkrat postalo sramota, da je 
bil tvoj oče narodni heroj, in peljem se v Nemčijo, kjer lahko to s  
ponosom povem." 



 "Cenca je dal, kot velikonočno butaro, privezat ob mlado bukvico. V grmu je 
urezal rogovilico – táko za fračo, na vse tri konce ostro ošiljeno, preskušeno 
s kazalcem in na palcu. Potem, potem --- zdaj pa je že skrajni čas, da se ne 
pustimo speljati blažilno blagoglasni in igrivi pesmici, ki že kroži med pozabe 
željnim ljudstvom in kot nedolžen kozliček preskakuje narodopisno in sploh 
zanimive podrobnosti --- potem je pristopil k privezancu in mu, s prsti trdó v 
šopu las, pridvignil k prsim povešeno glavo. Kolikor mogoče mu jo je 
nategnil vznak. Kolikor je imel moči, mu je kraka rogovilice zapičil nad 
ključnici. Kar najbolj na trdo in natančno mu je prišpičen ročaj te folklorne 
naprave naravnal pod brado. In spet pritisnil. In glava ni več klonila. Glava 
se je z vso svojo omedlelo težo nabodla na šilo – stavim, družba, da se je o 
tem podučil v kakšni indijanarici. in tudi to drži, da ni bil edini, ki je končno 
dobil priložnost, da eksperimentira. skoz koliko ciganskih glav gre krogla iz 
puške, je enkrat, recimo, zainteresiralo enega znanstveno navdahnjenega 
politkomisarja – vse zmeraj na licu mesta, vse iz priročnega  materjala. ni  
je, pičkica, res čez domačo obrt in folkloro!"


