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METAFORA V CANKARJEVIH PODOBAH IZ SANJ

Metafora v Cankarjevih Podobah iz sanj je nastajala iz dveh izhodi{~; nad plastjo svetopisemske
in liturgi~ne simbolike ter lepotnih metafor, ki ponazarjajo idejo odre{ilnega trpljenja, so prevladale
grde in groteskne podobe vojne, viden je proces razkrajanja lepotne metafore in simbolike. Poleg
vojne groze je opazna metaforizacija besede in duhovno-~ustvenih plasti ~lovekove notranjosti. V
prispevku so analizirane metafore dna, hi{e, ogledala, pridevni{ka in glagolska metafora ter metafore
za vojno grozo in smrt.

moderna, Ivan Cankar, Podobe iz sanj, ~rtica, metafora

Metaphor in Cankar’s Podobe iz sanj has two origins: Biblical and liturgical symbolism, as well
as beauty metaphors that illustrate the idea of redemptive suffering. But both have been superceded
by those of terror and war, so that a process of decomposition of the beauty metaphor and symbolism
is noticeable. In addition to the horror of war, the metaphorisation of the word and of the spiritual and
emotional layers of the interior life is also noticeable. The paper analyses metaphors relating to
bottom, house and mirror, adjectival and verbal metaphors, and metaphors dealing with war, horror
and death.
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Uvod

Podobe iz sanj so Cankarjeva zadnja zbirka kratke proze in njegova poslednja
knjiga. Iz{la je leta 1917 pri Novi zalo`bi, v njej je zbranih 31 ~rtic, razen ~rtice
Nedelja (CZD 23, 348) so bile v letih od 1915 do 1917 objavljene v periodi~nem
tisku, najve~ v reviji Dom in svet. Knjiga je izraz avtorjevega prizadetega do`iv-
ljanja in obsodbe nesmiselnosti vojne1 ter njenih grozot, ki jih je pisatelj preizkusil
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1 Strahote prve svetovne vojne so tematizirane tudi v knjigi Die letzten Tage der Menschheit avstrijskega
kritika in pisatelja Karla Krausa. Krausovi dramski prizori iz `ivljenja prve svetovne vojne so nastajali v
istem ~asu kot Cankarjeve Podobe iz sanj, in sicer na Dunaju v letih od 1915 do 1917, leta 1919 jih je
objavil v treh zvezkih svoje revije Die Fackel, v knji`ni izdaji pa leta 1922. Karl Kraus je javno protestiral
proti vojni, dramske scene je predstavljal tudi na svojih nastopih. Iz knjige Die letzten Tage der Menschheit
veje obsodba vojnih grozot in morije, knjiga je naperjena tudi proti avstro-ogrski monarhiji, pisatelj je vojno
namre~ razumel tudi kot propad me{~ansko-liberalne civilizacije. Posamezne dramske scene so postavljene
na boji{~a prve svetovne vojne; v bolnico, {olo, cerkev, najpogosteje pa na dunajski korzo (»Sirk-Ecke«),
kjer je bilo zbirali{~e oficirjev, vojakov, prostitutk, reporterjev, vojnih fanatikov, ogla{evalcev ~asopisov



tudi na lastni ko`i.2 Obenem je bil v tem ~asu du{evno in telesno `e mo~no iz~rpan,
ob slutnji lastnega konca je vse bolj prodiral v iracionalne predele svoje du{e in tipal
onkraj ~utno spoznavnega. V takih okoli{~inah so se mu zapisovale sanjsko-vizijske
podobe kot potencirana, pove~ana, iz ravnovesja premaknjena slika vojnih grozot.

Pisatelj se je zavedel simbolne zastrtosti svojih »podob« in je o njihovi poetiki
razmi{ljal na ve~ mestih, v meditativno-esejisti~nih ~rticah (Iz dna, Ogledalo) ali v
meditativnih vlo`kih posameznih pripovedi (Gospod stotnik, Tretja ura), zbirko pa
je pospremil tudi z naslednjim pojasnilom: »Te ’Podobe iz sanj’ so bile napisane v
letih strahote 1914–1917. Zato je razumljivo, da marsikatera beseda ni tako postav-
ljena, kakor bi po vsej pravici morala biti, in da je marsikatera zastrta in zabrisana.
Vendarle pa naj ostane vse, kakor je bilo; za ogledalo teh te`kih dni in za spomin.
Jeseni 1917. Ivan Cankar« (CZD 23).

Podoba je v Cankarjevih Podobah iz sanj osrednja slogovna oblika,3 hkrati pa je
tudi vrstna oznaka za njegovo vojno ~rtico, ki opu{~a zgodbo in zahteva metafo-
ri~no in simbolno izra`anje. To so tudi Cankarjeve najkraj{e in hkrati najbolj
deepizirane kratke pripovedi (Kocijan 1996: 229), nekatere ob semanti~no podprti
ritmizaciji in gosti metaforiki prehajajo tudi v ritmizirano prozo (Paternu 1989: 109,
Kocijan 1992: 165). Strukturno so razli~ne, lahko ohranjajo drobno zgodbo s
simbolnimi konotacijami (Gospod stotnik, Leda, Bebec Martin, Otroci in starci,
Strah, Vrzdenec) ali pa so brez epskega jedra z razdrobljeno refleksijo, meditacijo,
pravlji~nimi, mitolo{kimi in grotesknimi podobami (Ogledalo, Tisto vpra{anje,
Zaklenjena kamrica, Tretja ura).

Podobe iz sanj razkrivajo Cankarjevo slogovno raznolikost in pomenijo vrhunec
njegovega simbolizma z opaznimi elementi ekspresionizma (Kos 1987: 177,
Zadravec 1991: 228, Kocijan 1996: 229). France Bernik je v Cankarjevih »podo-
bah« ob osrednji simbolisti~ni konstanti razbral motivno-tematske zna~ilnosti, ki
merijo tudi na zgodovinski ekspresionizem; to je poudarjeno duhovno-eti~no
pojmovanje du{e, prodiranje v ~lovekovo duhovno bistvo, odmik od bivanjske
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idr. Za posameznimi literarnimi liki se skrivajo konkretne osebe, tragikomi~no u~inkujejo zlasti podobe
avstrijskih oficirjev. Krausovi vojni prizori so zgrajeni iz dialogov v dunajskem nare~ju, iz ~asopisnih
naslovov in citatov, dokumentov, pripovedi fanati~nih vojakov, ki se hvalijo z grozljivim na~inom ubijanja
ljudi, pa tudi iz pesemskih delov in vizijskih podob.Tak{ni sta recimo simbolna podoba avstrijskega obli~ja,
ki vstaja kot po{ast iz groba in z razli~nimi obrazi in znano lahkotnostjo pohajkuje skozi vojne scene, ali
simbolna podoba vranov, ki se gostijo s trupli vojakov.

2 Ivan Cankar je bil v za~etku prve svetovne vojne, avgusta 1914, zaprt na ljubljanskem gradu, konec leta
1915 pa kljub mo~ni iz~rpanosti kratek ~as tudi vojak avstrijske vojske v Judenburgu (Mahni~ 1964: 69).

3 Anton Ocvirk je v Literarnem leksikonu Pesni{ka podoba (1982) k oblikam pesni{ke podobe pri{tel
prvostopenjsko primero ali prispodobo, drugostopenjsko ali raz{irjeno primero, identifikacijo, slovansko
antitezo, drugostopenjsko ali raz{irjeno identifikacijo in razvezano ali osamosvojeno podobo, ki ima izra-
`eno le izhodi{~e, ne pa tudi ciljnega obmo~ja. V slednjo naj bi zaradi primere ali identifikacije v izhodi{~u
ali osamosvojene podobe B in neizra`enega predmeta A spadale tudi obse`nej{e oblike, kot so parabola,
paramitija, basen, eksempel, alegorija, moraliteta, ki jih literarna teorija uvr{~a tudi med samostojne
pripovedne vrste ali pa se pojavljajo kot vlo`ene zgodbe v obse`nej{ih besedilih. Ob Cankarjevih Podobah
iz sanj bomo s podobo ozna~evali tiste obse`nej{e metafori~ne ali simbolne oblike, ki se ujemajo z
Ocvirkovim pojmom razvezane ali osamosvojene podobe.



odtujenosti k idejam povezovanja med ljudmi in narodi, bratstva, nove ~love~nosti,
vsemu temu pa se na jezikovnostilni ravni opazno pridru`uje grda metaforika s
hiperboli~nimi in grotesknimi podobami (Bernik 1983: 278). Ob gosti metaforiki se
v Podobah iz sanj mo~no zapisujejo tudi svetopisemski in liturgi~ni simboli, ki
simbolizirajo idejo osmi{ljenega trpljenja in upanja v odre{itev, ob teh pa {e folk-
lorni, mitolo{ki in pravlji~ni simboli ter simboli iz Cankarjeve dotedanje literature
(^eh 2001: 198–234). V nadaljevanju si bomo v Cankarjevih Podobah iz sanj
ogledali osrednje metafore za literarno besedo, za ~lovekovo eti~no in iracionalno
razse`nost du{e, vojno grozo in smrt, na oblikovni ravni pa epitet in glagolsko meta-
foro.

Metafora dna ali eti~no odgovorna in duhovno poglobljena umetnikova
beseda

Vse od ro`ni{ke dobe je Cankarjevo literarno ustvarjanje zaznamovano z
eti~no-psiholo{ko ~rtico, toda zapiranje v »lastno {katlico« in prodiranje v eti~ne
predele du{e je zbudilo v pisatelju tudi strah pred lastnim izpovedovanjem.4 Pisatelj
je v tem ~asu veliko razmi{ljal o eti~no o~i{~evalni vlogi avtobiografske literature in
eti~ni dimenziji svoje besede (O~i{~enje, 1915), vse bolj pa ga je preveval tudi
dvom v izrazno mo~ besede; z metaforo jo je imenoval umazana, ~rna, strupena
beseda, ~rni dar itd. (^rni piruh, 1915). Kljub pomislekom je v ~asu vojne morije
znova sklenil, da se mora izpovedati iz »dna«, kakor je zapisal v uvodni pripovedi
Podob iz sanj, ki je imela prvotno naslov Iz dna in je nekak{en esej o pisateljevi
besedi, ki jo zdaj i{~e v iracionalnih duhovno-~ustvenih globinah (»Iz dna, prav iz
dna bi se rad izpovedal, iz dna zaklical naglas vsem ljudem, da bi sli{ali na svoja
u{esa in videli na svoje o~i – ali poslednjega dna ni, zadnje, za vselej odlo~ilne,
odre{ilne besede ni, {e nih~e je ni sli{al, ne izpregovoril; vse je blodnja in pot, je
brezkon~no romanje po tihih katakombah srca.«). Svoje izpovedovanje je Cankar
znova razumel kot eti~ni dolg do naroda in ~love{tva v usodnem ~asu (»Srce se vije
in stiska od bole~ine, brani se, raj{i bi mol~alo; ali mol~ati ne sme, trpe~ mora
oznanjati svoje trpljenje, ker taka je sodba in zapoved.«). Cankarjevo eti~no in
duhovno poglobljeno izpovedovanje o stra{nem vojnem ~asu se torej iz avtobio-
grafsko zasnovane eti~ne izpovedi ro`ni{ke dobe na svoj na~in vra~a v okvir orfej-
skega mita o umetniku v dru`bi. Umetnik roma po iracionalnih duhovno-~ustvenih
prepadih, i{~e odre{itev zase, za narod in ~love{tvo (»Tebi, romar, je ukazano od
nebes, da gleda{, kar drugim ni dano gledati, da pove{, kar drugim ni dano povedati.
[...] Ne mol~i, da ne bo{ to`il gluhim grobovom, klical iz dna, ko bo veter razpihal
tvoje besede v gozd in polje!«).
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4 Leta 1912 je Ivan Cankar snoval dramo Starec, v kateri je hotel prodreti do lastnega ~ustvenega in
duhovnega dna in izpovedati prav vse, a starec je bil prestrog sodnik in na~rtovana drama ni nastala. Leta
1914 pa je v zadnji ~rtici cikla Moje `ivljenje napovedal, da bo svoje »mladostne spomine«, ki jih je kon~al
s svojim prvim odhodom v Ljubljano, {e nadaljeval, vendar tega ni ve~ storil (CZD 22, 52).



V ~rticah, ki vsebujejo meditativno-esejisti~ne odlomke ali so tak{ne v celoti
(Edina beseda, Tisto vpra{anje, Konec, Iz dna, Ogledalo in Zaklenjena kamrica) je
pripovedovalca zamenjal ~ustveni premi{ljevalec o du{evnih in duhovnih pojavih
lastnega jaza, so~loveka in naroda. Ti pojavi so ~ustveno obarvani in praviloma
o`ivljeni, pripovedoval~eva beseda, misel, podoba in sanje `ivijo, se gibljejo, imajo
telesno podobo, beseda tudi prihaja, {epeta, trka, plane, prime za kljuko (Tretja
ura).

Nova beseda prihaja iz globine

Ivanu Cankarju se je beseda nemalokrat porojevala iz bole~ine,5 {e posebej pa je
to veljalo za Podobe iz sanj. O svoji novi besedi pravi, da je »podobna plahemu,
komaj razumljivemu jecljanju« (Iz dna). V primerjavi z evropskimi simbolisti, ki so
hoteli osvoboditi zvo~no podobo besede od njene pomenske vezanosti, je Cankarje-
va beseda zvo~no bogata, vendar ohranja pomen, {e ve~, pisatelj je iskal besedo, ki
bi zmogla izraziti najgloblje pomene. Nova beseda je sicer plaha, vendar prihaja iz
globine, ponazarjajo jo metafore prostorninskih teles (hi{a, jajce, {katla), vertikalne
skale (globina, dno) in drevesa.

Metafora vertikalne skale poudari pomensko razse`nost besede; kar je globoko,
je pomensko tehtnej{e, sve`e, izvirno, eti~no ~isto in zavezujo~e. Beseda dobi v
metafori tudi izhodi{~a cvetne in drevesne vegetacije, nove besede so drevesa z
globokimi koreninami:

Spo~etka so bile besede kakor mlado cvetje, ki poganja svoje tenke, ne`ne korenine v
zrahljani prsti, {e v spominu na roso in sonce: lahko jih je bilo razmajati, ne vzdiha,
skoraj ne kaplje krvi, ko je vesela roka utrgala cvet, ga pripela dekletu na bluzo. Toda
globlje, zmerom globlje v grudo segajo korenine, `e so razrile prst, razmaknile
mogo~ne skale, zaplele se in zagozdile z `ivim omre`jem naravnost v sredino, kjer je
sanjalo poprej poni`no cvetje, stoje {iroki, donebesni, temni bori – posekaj jih zdaj,
izruj jih! En sam udarec sekire bo vzbudil v bolest in grozo ves prostrani, mra~ni
gozd, zaje~alo bo globoko v zemlji sami. (Iz dna.)

V Podobah iz sanj je beseda tudi duhovni krik; personificirana beseda vpije,
kri~i, krvavi itd. Pisatelj se z novo besedo spu{~a v duhovne globine in prepade,
onstran meje ~utno spoznavnega, in i{~e tudi zadnjo resnico ali »edino besedo«, ji
prislu{kuje, a ta ostaja neizgovorljiva, nedoumljiva, skrivnostna. Cankar kot simbo-
list je seveda vedel, da je njena ~utno spoznavna dimenzija omejena, da ne more
izraziti tistega onstran ~utno spoznavnega.

Metafora hi{e

Tako kot tempelj simbolizira tudi hi{a sredi{~e sveta in je podoba univerzuma.
Psihoanaliza razlaga simboliko hi{e glede na razli~ne dele in prostore, zunanjost
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5 Izidor Cankar je bratran~evo pisanje ponazoril s primero: »Kdor lepo pi{e, pi{e s trudom in bole~ino:
kakor bi z obema rokama stiskal lastne mo`gane; vsak stavek je kaplja krvi iz njih.« (1968: 136.)



hi{e odgovarja ~lovekovemu videzu, streha simbolizira glavo, obmo~je razuma in
duha, medtem ko pripadajo spodnji prostori podzavesti in nagonu (Chevalier 1993:
174). Cankar se je ob metafori hi{e opiral predvsem na metaforo vertikalne skale in
simboliko njenega notranjega sredi{~a. Gibanje v skrite predele notranjosti hi{e mu
pomeni gibanje v globoke eti~no ~iste in tudi iracionalne predele ~lovekove
du{evnosti. Cankarjeva metafora hi{e razvije obse`no metafori~no obmo~je, kot
izhodi{~a metafore se pogosto zapisujejo vrata, kajbica, kamrica, kapelica, zid,
stopnice idr. ^lovekova du{evna in duhovna notranjost je pogosto ponazorjena z
notranjimi prostori hi{e in se opira tudi na konceptualno metaforo »~lovek je
vsebnik«.

^rtica Zaklenjena kamrica je v celoti grajena na metafori hi{e in njenih
simbolnih delov. Uvodna misel o ~lovekovi notranji dragocenosti je ponazorjena z
metaforo o kamrici, ki se na posameznih mestih ponavlja kot vodilna ali nosilna
metafora. Pisatelj verjame v ~lovekovo eti~no lepoto, ki je skrita v najglobljih
predelih njegove notranjosti. Tipanje v lastno kamrico odpira vrata tudi do so~lo-
veka, kar je povezano z idejo o skriti, a globoki med~love{ki povezanosti ob zunanji
ogro`enosti.

Vrata pri Cankarju pogosto lo~ujejo zunanji in notranji prostor oziroma mejo
med telesnim in du{evnim (Hi{a Marije Pomo~nice, Nina), v Podobah iz sanj pa
vrata v okviru ontolo{ke metafore ponazarjajo tudi mejo med ~utnimi in nad~utnim
spoznanjem. V ~rtici Iz dna pripovedovalec prodira v lastno duhovno notranjost, ta
je nepregledna, nedoumljiva, nerazlo`ljiva, vse bolj iracionalna, v metafori
ponazorjena z metaforo dna, ki se kar naprej poglablja, stopnic ni nikoli konec,
zmeraj nova vrata, temna in globoka. Lirski premi{ljevalec v ~rtici Edina beseda se
napenja, da bi spoznal tisto, kar je onstran ~utno spoznavnega, a ostaja mu le
meglena slutnja, vrata se ne odprejo, zadnja beseda ni razodeta, najbli`e ji je bil ob
materini smrti, ko je `e sli{al njeno trkanje in {epetanje. Z metaforo zaprtih vrat je
Cankar blizu simbolisti~ne, le slutenjske in ~ustvene transcendence; ob spominu na
mater se mu ta ogla{a kot slutnja vesoljne ljubezni, od dale~, motna, neprepoznavna,
skrita v edini, a neizgovorjeni besedi (»In vselej, kadarkoli se ozrem na sveto
podobo v svojem spominu, sli{im {epetanje neizgovorjene besede, kakor se je
utrnila iz ~eznaturnega spoznanja, ki nam ni dodeljeno, iz vesoljne ljubezni, ki je ne
poznamo [�]«).

Hi{a z obse`nim izhodi{~nim obmo~jem pri Cankarju pogosto ponazarja
subjektov bivanjski polo`aj, njegovo nesvobodo in uklenjenost.6 V Podobah iz sanj
je hi{a bolj v obmo~ju ontolo{ke metafore, pripovedovalec prodira v globino
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6 Hi{a kot metafora za ~lovekov bivanjski polo`aj sega v slovenski metaforiki tudi k Pre{ernu in
njegovemu sonetu @ivljenje je~a, ~as v nji rabelj hudi, kjer se je~a zapi{e kot nosilna metafora za
subjektovo bivanjsko stisko. Identifikacijske metafore smrti v istem sonetu izrabljajo prostorska izhodi{~a
(»ti klju~, ti vrata, ti si sre~na cesta«) (Pre{eren 1998: 151). Pri Cankarju je `ivljenje najve~krat v konfliktu z
lepoto hrepenenja, prvo je tako v metafori pogosto mrtva{nica, je~a ali kletka (Hi{a Marije Pomo~nice,
Nina, Lepa Vida idr.).



prostora, v zaprto kamrico, v dno, da bi spoznal duhovne globine sebe, so~loveka in
naroda, da bi se dotipal do metafizi~ne resnice. Z metaforo hi{e in njenih delov
poteka Cankarjeva ~ustvena refleksija o literarni besedi, o iracionalni duhovno-
~ustveni notranjosti, o smislu `ivljenja v iskanju in spoznavanju ~loveka.

Veliko konkavno ogledalo in metafore grdega

Vojna se je Cankarju pokazala v podobi velikega konkavnega, vso zemljo
obsegajo~ega ogledala, na njem se zarisujejo grozote vojne in ~lovekovega
moralnega poni`anja. Ogledalo je stra{no samo po sebi, vanj pa gledajo tudi
pripovedoval~eve utrujene, prestra{ene o~i in snujejo stra{ne, skriven~ene, grozljive
podobe (»Ali roka bo`ja se je prikazala iz nebes in je postavila na zemljo ogromno
ogledalo, ki se z zgornjim robom opira samih zvezd, sloni s spodnjim na dnu morja
ter sega na obeh straneh od jutranje zarje do ve~erne. In vse, kar je `ivega na zemlji,
se je kakor uro~eno ozrlo v to silno bo`je ogledalo, utelesilo se je v njem po svoji
pravi podobi, brez li{pa in nakita, brez `ide in `ameta.«, Ogledalo). Metafora
ogledala je spoznavna metafora resnice, v konkavnem ogledalu nastajajo sicer
grozljive in pove~ane podobe, a so pove~ana resnica sama.

Grdo in groteskno metaforo sre~ujemo pri Cankarju `e vse od vinjetne ~rtice
naprej, vendar je v Podobah iz sanj do`ivela najmo~nej{i razmah. Ponekod so
podobe le naturalisti~no grde, drugje groteskne, naravna razmerja so silovito
pove~ana, ~loveku se pripisujejo animali~ne lastnosti itd. Metafora z izhodi{~i
grdega ponazarja ~lovekovo duhovno-~ustveno notranjost v vojni, spreminja
notranjo lepoto v nasprotje, jo razjeda, polni z umazanijo, pljunki, gnojnico,
made`i, pegami, ranami. Ogromno ogledalo ka`e ~lovekovo du{evno popa~enost
tudi na naj~istej{ih bitjih, zni`uje sveto v banalno, srca so umazana, o{kropljena z
grehom, z »medeno goro greha« (Ogledalo), vendar to grozljivo ogledalo dopu{~a
{e kan~ek lepote, svetlobe, kar se ujema s temeljno idejo upanja v »podobah«.7

Kurentova procesija poni`anih in raz`aljenih ljudi, ki jo poznamo `e iz ~rtice Za
kri`em (Za kri`em, 1909) ali iz Kurenta (1909), ima v konkavnem ogledalu odprta
srca, polna pljunkov (Ogledalo). Metafora opljuvanih src se opira na frazem
opljuvati koga in je ponazoritvena metafora za v vojni poni`anega in osramo~enega
~loveka (»In videl sem dolge procesije ljudstev, predpustne procesije, kjer ni bilo s
pisanimi capami na{emljenih, pijanih teles, temve~ so bili Kurentovi romarji brez
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7 Idejo osmi{ljenega trpljenja lahko zasledujemo pri Cankarju od zbirke Za kri`em in pripovedi okrog nje
(Pokojne du{e), prek sklepnih sonetov Kurenta do Podob iz sanj. Izra`ena je s svetopisemsko in liturgi~no
simboliko (veliki petek, velika nedelja, tretja ura, kri`ev pot, vstajenje, Golgota, blagoslovljena ura idr.) ali
tudi s tradicionalno simboliko teme in svetlobe, iz no~i porajajo~e se zarje (»Velikega petka je bilo treba za
veliko nedeljo«, Nedelja; »Kdor `e si, zaupaj v zarjo tistega dne in prilivaj ve~ni lu~i, ki je v tvojem srcu«,
Kadet Milavec; »Morda jih bo {e nekaj, vsaj nekaj, ki bodo do~akali tisto blagoslovljeno uro«, Pobratimi;
»^lovek gre na Golgato, da bo trpel in umrl in da bo vstal poveli~an«, ^etrta postaja; »K zibki pojdem;
dvoje milih plamenov, neugasljivih, se tiho in mirno smehlja iz nje; angel bo`ji dr`i roke nad njima, dokler
ne zasije zarja nad gorami.«, Ugasle lu~i).



cunj in trakov, brez krink in zvon~kov, vsi goli, na{emljeni edinole z iz prs vise~imi,
vsej cesti v izgledovanje odprtimi srci, v katerih so bili pljunki namesto krvi.«,
Ogledalo). Kot groteskna podoba se metafora oskrunjenih src, napolnjenih s ~rnino,
pegami, pljunki, grdimi, ~rnimi ranami, zapi{e tudi v ~rtici Ranjenci.

Metafore in simboli za smrt

Cankarjevo sre~anje s smrtjo sega v zgodnja otro{ka leta, v Mojem `ivljenju se
spominja smrti sorodnikov, tujih ljudi in `ivali. Smrt mu je bila kot otroku seveda
tuja, nerazumljiva, prezgodnje spoznanje, do`ivljal jo je kot strah in grozo, a prav
smrt se mu je vtisnila v spomin kot najgloblje do`ivetje iz otro{kih let (Edina
beseda). S smrtjo pa ni zaznamovano le Cankarjevo zgodnje otro{tvo, temve~ je z
njo nasi~ena domala vsa njegova literatura,8 kar avtorja opazno povezuje s pisatelji
dunajske moderne,9 ki jim je smrt osrednja literarna tema in najve~krat ubesedena z
estetskega zornega kota, precej abstraktna, zgolj nakazana, pogosto sanjska in lepa,
zunaj konkretnih opisov bole~in, razpadanja telesa in grozljivosti. Estetizacija smrti
in umiranja je o~itna tudi pri Cankarju, vendar je njegov razpon motivov smrti {ir{i,
giblje se od zgolj nakazanih samomorov umetnikov in hrepenenjskih deklet, ki se
zlomijo v konfliktu med hrepenenjem in `ivljenjem, prek smrti delavcev, samo-
morov dekaden~nih obupancev, mrtvorojenih otrok, umiranja za jetiko obolelih
ljudi, opisov materine smrti, hrepenenja bolnih deklet po odre{ilni smrti v novo `iv-
ljenje pa vse do umorov, zagrobne fantastike in grozljivih vizijskih podob mno`i~ne
smrti v prvi svetovni vojni. Ob {tevilnih motivnih variantah smrti se pri Cankarju
zapisujejo tudi razli~ne podobe smrti.

V Podobah iz sanj je nad ~lovekom, ki je zgolj bilka v viharju (Bilka v viharju,
1914), zagospodarila vojna z grozo in mno`i~no smrtjo, ki je stra{na, hiperbo-
lizirana in tudi groteskna. V vizijskih podobah nastajajo pogosto metonimi~ne
oziroma prostorske simbolne podobe smrti za domovino, kot so grob, pokopali{~e,
njiva idr. V ogledalu se ka`e domovina v podobi velikega groba in lepega mrtveca
(»To no~ sem videl velik grob, segal je od planin do morja. Mrtvec je le`al na njem,
tako svetel in lep, da so nebe{ke zvezde zamaknjene strmele nanj. Na obrazu njega,
ki je le`al v grobu, je bilo okamnelo brezmejno trpljenje, na ustnicah, teh ubogih, je
trepetalo zadnje o~itanje.«, Iz dna). V pripovedi Sraka in lastovice dobi domovina
podobo pokopali{~a (»ko upihnem lu~, se odpro tiho duri in okna in zdelo se mi bo,
da le`im pod milim nebom na pokopali{~u«). V isti pripovedi lastovice i{~ejo dom,
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8 Na pogosto tematizacijo smrti, ki povezuje Ivana Cankarja z literaturo dunajske moderne, je opozoril
denimo Stefan Simonek v prispevku Slowenische Literatur, österreichisch geprägt. Zum Werk Ivan
Cankars, Literatur und Kritik 1996, 86–88.

9 O estetskem vidiku opisovanja smrti in umiranja v dunajski moderni pi{e Alice Bolterauer v prispevku
Der Tod als literarisches Motiv in der Wiener Moderne, tak{no ubeseditev smrti najde v Ber-Hofmannovi
pripovedi Der Tod Georgs in v Hofmannsthalovi poeti~ni drami Der Tor und der Tod. Ob Schnitzlerjevi
noveli Sterben pa opozori tudi na bolj »realisti~no« upodobitev smrti v dunajski moderni. (Http://www.
gewi.kfunigraz.ac.at/moderne/heft4b.htm.)



a ta se je spremenil v odprt grob (»Iz puste zemlje je {iroko zeval ~rn strah [�]«). V
~rtici Pobratimi le`ijo trupla vojakov kot velik grob na poljani (»Mnogokdaj se mi
je sanjalo, da vidim brez{tevilna mrtva trupla, nakopi~ena na poljani [�]«).

Pohabljenci, ki ne morejo na vojsko, ~akajo na svojo stra{no smrt (»Ti,
nesre~ne`, ne bo{ gledal smrti, kakor jo bodo gledali vriskajo~i fantje tam zunaj ...
priplazila se bo neko~ tiha in grda izpod postelje, stra{ilu podobna.«, Strah). Ob tej
pa se v Podobah iz sanj zapisuje tudi estetizirana smrt, s katero izra`a pisatelj idejo
osmi{ljenega vojnega trpljenja za novo `ivljenje (»nezastrta, velika in jasna stopi
pred ~loveka in ga vzdigne v naro~je«, Strah).

Smrt je v »podobah« najve~krat personificirana. Po Lakoff-Turnerjevi kogni-
tivni teoriji metafore se personifikacija smrti opira na metaforo »dogodki so
dejanja«, v njenem ozadju pa deluje metonimi~na shema med povzro~iteljem smrti
in posledico. Smrt se po njunih ugotovitvah pogosto pojavlja kot `anjica, jezdec,
tesar, sodnica. Tak{ne personifikacije smrti najdemo tudi v Cankarjevih Podobah iz
sanj. Alegori~na podoba smrti, Smrt s koso, v ~rtici Konec ima lastnosti `anjice, v
glagolski metafori smrt pogosto kosi, `anje, tepta itd. Alegori~no podobo smrti
sre~ujemo v »podobah« kot `ensko ali mo{ko personifikacijo, lahko je Smrt s koso
(Konec), okostnjak v ~rnem pla{~u (Gospod stotnik) ali apokalipti~ni jezdec na
konju (Sence).

V ~rtici Gospod stotnik visok mo` v ~rnem pla{~u izbira najlep{e vojake. Stotnik
je sprva precej skrivnostna podoba, toda stranske metafore (~rn pla{~, ko{~ene,
krempljaste roke) nakazujejo simbolno-alegori~no branje stotnika, ki se na koncu
povsem razve`e v alegori~no podobo smrti, ki jezdi pred mladimi `ivljenji in jih
pelje v smrt (»Ta obraz je bil brez ko`e in mesa, namesto o~i je bilo izkopanih v
lobanjo dvoje globokih jam, dolgi, ostri zobje so se re`ali nad golo, silno ~eljustjo.
Stotniku je bilo ime Smrt.«). V ~rtici Sence je zapisana apokalipti~na alegorija
smrti, ki jo predstavlja jezdec v ~rnem obla~ilu z lovorjevim vencem prek lobanje,
kakor jo je pisatelj poznal tudi iz Böcklinove upodobitve apokalipti~nega motiva
{tirih dirjajo~ih jezdecev (»Vedel je, da jezdi preko vesoljne zemlje Böcklinov
stra{ni jezdec, nasilna smrt.«). Alegori~na podoba smrti nastopi v ~rtici Konec; kot
nepovabljen gost in sodnica Smrt, v ~rnem pla{~u, s ko{~eno roko (»Tiho, slovesno
so se odprle duri in ogromna je stala na pragu sodnica Smrt. V ~rn pla{~ je bila
zavita in {iroko perjanico je imela na glavi. [...] Ko{~ene roke so bile trdo in nepre-
mi~no sklenjene na {irokih prsih.«). Smrt ima tukaj kot v tradicionalni alegoriji tudi
koso; je `anjica `ivljenj na svetovnem prostoru vojne.

V sklepni ~rtici Konec se tako zgostijo podobe smrti od sodnice Smrti prek
svetopisemske podobe (»dekla bo`ja«) do podob `anjice, tesarice in matere. Smrt v
vojni se dogaja tudi kot velika `etev, `anjica Smrt `anje zlato klasje, najdrago-
cenej{a `ivljenja (»@ela sem veli~astno `etev, na brezmejnih njivah sem jo `ela, kjer
je bil ~lovek sam sejal. Tako dolga je bila ta `etev od jutra do ve~era in {e od ve~era
do jutra, da mi je bila roka `e obnemogla, da se je kosa `e krhala. Po kolovozu si
pri{el ti in si se ozrl postrani na ~rno deklo bo`jo. Zasmilil se ti je ta in oni zlati klas,
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ki je padel.«, Konec). Toda iz poko{enega klasja se rojeva novo `ivljenje. Smrt je
tudi mati, je konec in je za~etek novega `ivljenja (»pomislil nisi, da je smrt mati in
da te{e nebe{ki tesar mrtva{ko posteljo in zibel obenem«, Konec).

V Podobah iz sanj je Cankar rad posegal tudi po tradicionalni simboliki ptic, ki
oznanjajo mno`i~no smrt. Po poljih le`ijo trupla vojakov, nad njimi kro`ijo vrane in
napovedujejo smrt naroda in ~love{tva, ogla{a se sova, sraka je spri~o velike smrti
izgubila smisel za humor (Sraka in lastovice). V ~rtici V poletnem soncu se nad
zrelim poljem spreletavajo krakajo~e vrane in opominjajo na smrt (»Poletno sonce
je lilo na polje svoja vro~a jezera in polje je soplo te`ko od `ivljenja in izobilja. Nad
njim je kro`ilo dvoje la~nih vran, izgubilo se krakajo~ na obzorju.«).

Metafore za vojno grozo

Prvoosebni pripovedovalec se je v Podobah iz sanj moral odpovedati izpove-
dovanju notranje lepote, to je v ~rtici Tretja ura zanikal kar s trojno identifikacijo,
katere izhodi{~a, cvetje, svetloba, zvok, so predstavljala jedro Cankarjeve novo-
romanti~no-impresionisti~ne polepotene metaforike:

Moje srce ni ve~ poljana, ki rodi cvetic, kolikor in kakr{nih ho~e, po svoji notranjosti;
moje o~i niso ve~ okna, ki se odpro, na katero nebe{ko stran jih je `elja; moja usta
niso ve~ zvon, ki poje veselo, kakor je bil ustvarjen. Srce, o~i, usta, {e lica, roke in
noge, vse je kakor uro~eno, je zasu`njeno eni sami neizre~eni in neizrekljivi misli,
eni sami stra{ni podobi, ki brez usmiljenja, brez nehanja nemo strmi vame z
osteklelim, zakrvavelim pogledom.

Zdaj se pripovedovalec giblje med ranjenci, pohabljenimi, umirajo~imi ljudmi,
sredi smrti, trpljenja, bole~ine, strahu in groze (Ranjenci), njegova beseda pa se
razpenja med popolno obnemelostjo in bolestnim, obupnim krikom. Zapisujejo se
mu ostre, kr~evite, dramati~no napete podobe, ki zdru`ujejo skrajna nasprotja, na
primer oksimoronska metafora (vojaki so »`ivi grobovi«, »ti{ina kri~i«, Tisto
vpra{anje) ali glagolska predlo`na zveza (»in vpra{alo, v nebesa vzkliknilo je le
moje izmu~eno srce«, Tisto vpra{anje).

Ob~utja groze pogosto ponazarjajo epiteti, ki hiperbolizirajo jedrno besedo do
skrajnih meja, pove~ujejo vseobse`nost groze, ki se je zajedla v prostor in ~loveka,
povzro~a njegovo okamnelost, otopelost, obnemelost, prostor pa napolnjuje tudi z
mrtvo ti{ino ali silnim krikom (brezmejna groza, o~i so okamnele, strme~e, obne-
mele, vpra{ujo~e, ti{ina je mrtva ali kri~i). Ob grozi se pojavljajo tudi epiteti, ki jo
{irijo v neskon~nost (»brezdanja groza«, Tretja ura) ali simbolizirajo njeno nedo-
umljivost. V glagolski metafori se na grozo pogosto preslikujejo ~utno intenzivni
glagoli in vizualizirajo njeno intenzivnost in obse`nost, v ~loveka se zajeda, ga
oklepa, vanj se sesa ali nemo strmi (»Vse kakor okamneli otrok: v raskavo ko`o, v
temne o~i se je bila vsesala ona brezmejna groza, ki sem jo gledal tam [�]«, Tisto
vpra{anje). Groza je personificirana, sprejema pomenke iracionalnega subjekta, v
metafori je pove~ana, nanjo se preslikujejo tudi teko~inska izhodi{~a, pretaka se v
brezmejni prostor in gospodari ~loveku (»Ta groza, ki je mol~e strmela iz mraka in
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ti{ine, se je bila razlila na vse strani; od obzorja do obzorja, v brezmejnost.«, Tisto
vpra{anje).

Epitet in glagolska metafora v Podobah iz sanj

Epitet in glagolska metafora ka`eta v zadnjem obdobju Cankarjeve kratke proze
opazne spremembe in se `e mo~no oblikujeta v okviru ekspresionisti~ne estetike
intenzitete. [e zmeraj se zapisujeta tudi niansirani in sestavljeni pridevek (»fant
krasnobradi«, Ugasle lu~i; »{epetali so tihotno«, Tretja ura), vendar prevladujejo
pridevki, ki ozna~ujejo mo~ne, tudi simbolne svetlobno-barvne kontraste. V
obmo~ju barvnega pridevka so v ospredju polne in kontrastne barve; ~rna, bela,
rde~a in zlata. Zelo opazna skupina epitetov izvira iz svetopisemskega in liturgi~ne-
ga izhodi{~nega obmo~ja. Oblikovno posebnost predstavljajo epiteti z obrazilom
-ej{i (belej{i, veselej{i), s priponskim obrazilom lahko poteka proces v smeri
odtenka in abstrakcije (tih, tihoten). Nekaj epitetov se povezuje z jedrom tudi po
aliteraciji, ki ustvarja zvo~no kakofonijo (»te`ko truplo«, Konec; »otrplega
trpljenja«, »kri`an Kristus«, Nedelja; »`ivega `ivljenja«, »gluhi grobovi«, Iz dna;
»v mrzli, mra~ni sobi«, Konec), pogosteje jo pisatelj ubesedi s pomensko oznako
zvoka (»zategnjen, hripav jok«, Otroci in starci; »hripav smeh«, Ugasle lu~i). V
»podobah« so opazni pridevki, ki ozna~ujejo nedolo~no, nejasno lastnost ali
hiperboli~no razse`nost jedrne besede, napolnjujejo jo z nedolo~nim, nejasnim,
stra{ljivim, neobvladljivim. Epitet pogosto ponazarja negibnost, otrplost, obne-
melost, okamnelost ~ustvenih in duhovnih pojavov (»misel okamnela«, Pobratimi;
»otrplega trpljenja«, »okamnelega srda«, Konec; »okamnelo, brezmejno trpljenje«,
Iz dna). Pretirana razse`nost oziroma lastnost je izra`ena s prese`ni{ko obliko
oziroma s prefiksom (»pre~ude`na lepota«, Veselej{a pesem; »pre~udne podobe«,
Strah; »prelepa lu~«, Otroci in starci) ali se pove~uje s pridevki ~uden, stra{en, silen
(»v tem stra{nem ~asu«, ^etrta postaja; »stra{na beseda«, Edina beseda; »s ~udno
plahim pogledom«, Vrzdenec; »silno bo`je ogledalo«, Ogledalo), tudi s postavitvijo
ne{tevnih imen v mno`ino (»~udni strahovi«, Sraka in lastovice; »iz mrakov bela
roka«, Zaklenjena kamrica), z dvojnim pridevkom (»pred zdavnim, zdavnim
~asom«, Velika ma{a; »v stra{nem, ~rnem loku«, Kadet Milavec) in z zaimkom (»v
onih zdavnih ~asih«, Kadet Milavec).

Glagolska metafora je slikovita in dinami~na, zato so metafori~no rodni pred-
vsem konkretni glagoli, pogosto tisti, ki ozna~ujejo ekspresivno gibanje, ~lovekovo
obna{anje in zvo~ne pojave, ter glagoli, katerih pomen je povezan z obmo~ji ognja,
vode, vetra, rastlin in `ivali.10 Glagolska metafora v Podobah iz sanj o`ivlja
duhovne in du{evne pojave, ponazarja njihovo intenzivnost in razse`nost, {e zmeraj
pa tudi odtenke in umirjeno lepotno gibanje, vendar vse bolj opazno zapisuje
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dramati~ne zvo~ne in svetlobne kontraste ter kontraste sunkovitega gibanja in
trpnosti. Izhodi{~a glagolske metafore so v Podobah iz sanj pogosto iz obmo~ij
`ivali, ~utnih zaznav, ~lovekovega obna{anja, neubranih zvokov, vode in vegeta-
cije. Glagolska metafora je pogosto sunkovita in ostra, prostor napolnjuje z
neznanim in nedolo~nim, s krikom ali obnemelostjo, metafori~no dejanje opravlja
tudi nedolo~ni subjekt, ono (»Tisti ve~er je z nasilno roko poseglo v nebe{ko lu~
nekaj neznanega iz tujih krajev, udarilo neusmiljeno med praznike, povesti in
pravljice.«, Otroci in starci). Na ~loveka in pokrajino se preslikujejo pomenke
`ivalskega gibanja (plaziti se, vla~iti se) in ogla{anja (hu{kniti, sikati) ter vna{ajo
vanju ob~utje groze (»se je plazila no~«, Kadet Milavec), podobna grozljiva ob~utja
ustvarjajo tudi ~utno intenzivni glagoli (vreti, vsesati se, oledeneti; »v temne o~i se
je vsesala ona brezmejna groza«, Tisto vpra{anje), v funkciji neznane groze je tudi
sinestezijska metafora (»smeh oledeni«, Kadet Milavec). Glagoli ~lovekovega
delovanja (trkati, strmeti, tipati, zgrabiti itd.) se preslikujejo na pokrajino, na
~utno-~ustveni svet in abstraktne pojme, kot so misli, smrt, groza, la`, starost, srce,
skrivnost, la`, glasovi, megle, mraz, sonce, zvezde, gozd. Groza pogosto napolnjuje
ves prostor in nemo strmi ali se povezuje s sunkovitimi dejanji (»me je zgrabila za
grlo neznana groza«, Obnemelost). Zvo~ni glagoli se v metafori gibljejo med silnim
krikom in obnemelostjo, prevladujejo glagoli intenzivnega zvoka (vpiti, vzklikniti)
ali obnemele ti{ine (»v nebesa vzkliknilo je le moje izmu~eno srce«, Tisto
vpra{anje; »na krivico, ki vpije proti nebu in kli~e po sodbi«, Velika ma{a; »Tudi
nebesa mol~e [�]«, Nedelja), nastaja tudi oksimoronska metafora (»Ti{ina v izbi je
bila tolika, da je vpila do nebes.«, Konec). Glagoli gibanja o`ivljajo mrtvo naravo in
izra`ajo dinamiko subjektovih du{evnih pojavov (»je planil mednje strah«, Srake in
lastovice). Posebno skupino sestavljajo glagoli, ki preslikujejo na ciljno obmo~je
pomenke ostrine, sunka, te`e (rezati, presuniti, udariti, presekati, ti{~ati) in
povzro~ajo sunkovito, dramati~no dogajanje v pokrajini ali peko~o bole~ino v
subjektovi du{evnosti (»Krik neznane bolesti je presunil ti{ino, krik iz prsi mojih
lastnih [�]«, Obnemelost). Vodna izhodi{~a glagolske metafore preslikujejo na
ciljno obmo~je pomenke lepotnega pretakanja, drobne dinamike, prelivanja.
Preslikujejo se na ~lovekovo du{evnost (du{a, bole~ina, ljubezen, `ivljenje) in
pokrajinsko svetlobo (»Svetloba na jasi je bila milej{a, lila mi je v du{o kakor
vino.«, Maj). Tudi rastlinska in cvetna izhodi{~a preslikujejo na ciljno obmo~je
lepotne pomenke, vendar so te metafore v vojnih »podobah« zelo redke (»in da
bodo vsenaokoli, kakor cvetice na polju, cvetele bele misli srca«, Vrzdenec).
Podobno kot epitet se glagolska metafora na mikrometafori~ni ravni vpisuje med
vidne ekspresionisti~ne stileme in nastaja v okviru estetike intenzitete.
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