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Sodobni slovenski zgodovinski roman vsebuje zna~ilnosti tako mno`i~ne (trivialne) kot visoke
(elitne) literature. Po eni strani izra`a `elje ve~ine bralcev ter zadovoljuje kulturno-psiholo{ke interese
{iroke publike, po drugi pa od bralca zahteva dolo~ene intelektualne in du{evne sposobnosti ter stik z
besedilom.

zgodovinski roman, slovenska literatura, mno`i~na kultura

The contemporary Slovene historical novel displays features of both trivial and classic literature. It
expresses the wishes of the majority of the reading public, satisfying the cultural and psychological
requirements of the mass audience, but also demands from readers some intellectual and emotional
effort and interaction with the text.

historical novel, Slovene literature, mass culture

Razkol literature na visoko (elitno) in
mno`i~no (trivialno) je fenomen sodobnih let
in neposredna posledica raz{irjanja mno`i~ne
kulture, ki se »v sodobni dru`bi vse bolj jav-
no sprejema kot edini na~in osebnega ~love-
kovega ~ustvovanja in izra`anja« (Samohva-
lova 2007: 470). To je signal prehoda ve~jih
zahodnoevropskih dr`av k industrijskemu in
potem postindustrijskemu stanju (masovni
dru`bi), izraz dru`bene dinamike dr`av Za-
hoda in socialnega ter kulturnega razsloje-
vanja. Ta proces postane dejavnik ter izvor
poznej{e razdelitve literarnega toka in kulture
v celoti. ^e razpravljamo o mno`i~ni litera-
turi kot o sodobnem pojavu, moramo upo-
{tevati dva pogoja: dvojno naravo mno`i~ne
literature ter sam princip izmenjave estetskih
vrednot. Lotman je menil, da mno`i~na
literatura »v dolo~enih primerih nosi v sebi
ru{ilni moment, hkrati pa se lahko umesti v
celotni literarni sistem ter sodeluje v
ustvarjanju novih strukturnih form« (Lotman
1993: 388). To pomeni, da je mno`i~na
literatura sposobna oblikovati in utrjevati

obstoj literarnih pojavov, ki so na{li svoj
razvoj v delih klasikov. Na drugi pogoj je v
svojem delu Estetska funkcija, norma in
danost kot socialni dejavniki pokazal J.
Mukarovsky: »Umetnost ni zaprt sistem, ni
ostrih meja, ni strogih kriterijev, ki bi
razlikovali umetnost od tega, kar se nahaja
izven nje.« To pomeni, da

umetnostno delo ni stalnica: aktualna umet-
nostna tradicija, preko katere se sprejema
umetnostno delo, se spreminja kot posledica
vsake premestitve v ~asu, prostoru ali od enega
tipa socialnega sveta k drugemu. S tem je
estetska vrednost izmenljiva na vseh svojih
ravneh, pasivnost je tukaj onemogo~ena: stal-
ne vrednote se menjajo in menjajo druga drugo
bolj po~asi in manj vidno kot vrednote, ki se
nahajajo na ni`jih ravneh estetske hierarhije
(Mukar`ovsky 1994: 52).

Tako visoka kot mno`i~na literatura sta
izmenljivi sestavini literarnega sistema in ju
ni mogo~e oblikovati v eno ter neizmenljivo
celoto (~e ju pojmujemo kot literarni »vrh« in
literarno »dno«). Ti dve sestavini se v~asih
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radikalno menjata v svoji sestavi, privr`enci
raznih nasprotujo~ih si literarnih {ol in smeri
pa ju razli~no interpretirajo. Naslanjam se na
mnenje Melnikova, ki je v svojem ~lanku
Mno`i~na literatura (Ìàññîâàÿ ëèòåðàòóðà)
pisal o dejstvih iz zgodovine svetovne lite-
rature, ko klasi~na umetnostna dela niso bila
takoj splo{no priznana, saj jih sodobniki niso
ocenili kot estetsko, tako takrat niso bila
vklju~ena v literaturo, njihova smiselna in
umetnostna vrednost je bila adekvatno oce-
njena {ele z bralci kasnej{ih generacij (Melni-
kov 1998: 7).

Kam uvrstiti romane A. Dumasa in
A. Christie z dolgoletnim bralskim uspehom,
ki so v umetnostnem smislu med visoko in
mno`i~no literaturo? Ti primeri so vse-
splo{no znani, menim, da ima vsaka evropska
literatura svoje avtorje, knjige, ki jih je te`ko,
brez dvoma, postaviti samo ali na »vrh« ali na
»dno« ocenjevalne lestvice. Tako tudi sodob-
ni slovenski zgodovinski roman ni izjema.

Prva leta po osamosvojitvi je slovenska
literatura ~utila potrebo po ponovnem osno-
vanju svojega nacionalnega statusa, za kar se
je kot eden od ustreznih `anrov pokazal zgo-
dovinski roman. Izra`eno je bilo zanimanje
za biografsko gradivo, ki daje predstavo o
Slovencih – nosilcih visoke narodne in v~asih
tudi evropske misije. Avtorji zgodovinskih
biografij – Slovenski oratar dr. Janez Bleiweis
(1990) o slovenskem preroditelju prve polo-
vice 19. stol. in Jutro ob kresu. Povest o
Adamu Ravbarju, slovenskem vitezu (1993) o
vojvodi, pod poveljstvom katerega so bili
Turki pora`eni v bitki pri Sisku leta 1595 – so
uspeli usmeriti pozornost javnosti na po-
zabljene strani narodne zgodovine, ki je tudi
del zgodovine Evrope. Tudi kasneje so usode
realnih oseb iz narodne zgodovine privla~ile
mnoge avtorje. Predvsem so bili v sredi{~u
pozornosti pesniki in pisatelji ter umetniki v
biografskozgodovinskih romanih, ki so jih
napisali I. Sivec, S. Gregor~i~ (Biseri bole-
~ine, 1996), A. A{kerc (Brodnikova oporoka,
2006), J. Ple~nik (Mojster nebe{ke lepote,
2001), J. Kopitar (Kamen nad gladino, 2007);

usoda pesnika D. Ketteja je privla~ila S. Fa-
turja (O~e in sin, 2005), dramatika S. Gruma
in M. Deklevo (Zmagoslavje podgan, 2005),
pisateljici M. Bartol Nadli{ek in E. Umrek
(Po sledeh fate morgane, 2008). Mnogi
avtorji ka`ejo, kako preteklost (tako klju~ni
kot manj pomembni dogodki) menja posa-
mezno ~lovekovo usodo ali pa usodo cele
rodbine, dru`ine. Elemente dru`inske kronike
sre~amo v romanu M. Mikelna Veliki voz
(1992), o dveh vejah ene slovenske rodbine,
razdeljene z dvema svetovnima vojnama, v
knjigi K. Kovi~a Pot v Trento (1994), ki
predstavlja `ivljenje Franca M., avtorjevega
strica, o~ividca in udele`enca prve svetovne
vojne. Posebno mesto v tej vrsti ima
slovenska saga B. A. Novaka Lipa zelenela je
(1990–2000), serija dvanajstih knjig, posve-
~enih zgodovini dveh genealo{kih vej ene
slovenske dru`ine, v devetih knjigah tega
cikla je opisana narodna preteklost. Ljubljan-
ski potres (14. aprila 1895) je postal osnova
za zgodovinski roman J. Virka 1895, potres:
Kronika nenadejane ljubezni (1995), ki ima v
svoji osnovi ljubezenski konflikt. V zgodo-
vinskem `anru delujejo stare{ina ceha
A. Rebula (Maranatha ali Leto 999, 1996),
V. Kav~i~ (Somrak, 1996), D. Merc (Gali-
lejev lestenec, 1996), I. [kamperle (Kraljeva
h~i, 1997), S. Vuga (Na ro`natem hrbtu
faronike, 1999), D. Jan~ar (Zvenenje v glavi,
1998; Katarina, pav in jezuit, 2000), L. De-
tela (Tri zvezde, 2008) itn.

S stali{~a literature, osredoto~ene na bral-
ca – erudita, je zanimiva izku{nja Jan~arja, ki
je v svoj roman Zvenenje v glavi o vstaji za-
pornikov na Livadi sredi 70. let 20. stol.
vklju~il epizode rimskega obleganja judovske
trdnjave Masada v 1. stol. n. {t. Ta umetni{ki
prijem – zdru`itev ~asovnih plasti preteklega
in sedanjega v besedilu – daje mo`nost osvet-
litve glavnih eksistencialnih vpra{anj z uni-
verzalne perspektive. Roman Zvenenje v
glavi je kompozicijsko narejen po principu
obratne kronologije: leta 1995, dvajset let po
odslu`enem zaporni{kem roku, avtor po
spominu pi{e zgodbo svojega biv{ega soza-
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pornika Kebra, o zaporni{ki vstaji, v kateri je
sodeloval tudi Keber (avtobiografski podatek:
Jan~ar je dejansko sredi 70. let nekaj mesecev
sedel v zaporu). V to zgodbo je vpletena pri-
poved o tragediji starojudovske trdnjave Ma-
sada ob Mrtvem morju, o najbolj tragi~ni
epizodi prve judovske vojne ali Velikega
upora, ki je potekal v letih 66–73 v Judeji.

V letih 6–66 n. {t. je bil v trdnjavi Ma-
sada, ki jo je zgradil car Irod na severozahodu
dr`ave blizu Mrtvega morja, verjetno na-
me{~en rimski garnizon. V letu 66 od za~etka
Judovske vojne je Menahem, sin Jehudi
Galilejana, ki je bil vodja reda Zelotov, zavo-
jeval trdnjavo. Potem je upor vodil Mena-
hemov ne~ak Eleazar ben Jair. Po padcu
Jeruzalema so njegovi za{~itniki zbe`ali v
trdnjavo, kjer so prebili {e tri leta. Tako je bila
trdnjava {est let pribe`ali{~e za vse, ki jim je
grozila nevarnost Rimljanov. Leta 72 je trd-
njava Masada bila edino mesto, kjer je {e
potekal upor. Ko je postalo o~itno, da bo
oro`je desetega rimskega legiona hitro pre-
bilo zidove, se je vodja branilcev Eleazar ben
Jair odlo~il, da morajo vsi v trdnjavi narediti
samomor. Vsem mo{kim je ukazal, naj
ubijejo svoje `ene in otroke, potem pa naj
pokon~ajo {e sebe, da ne bi padli v roke
Rimljanov. Ko so mo{ki ubili vse `enske in
otroke, so z `rebom izbrali deset ljudi, ki naj
bi ubili vse ostale. Kot je napisano v Judovski
vojni Jozefa Flavija, je teh deset ljudi tudi
`rebalo, da bi eden med njimi vzel `ivljenje
ostalim devetim, potem pa ubil {e samega
sebe. Tako je devetim ljudem prerezal grla, se
prepri~al, da so mrtvi, po`gal pala~o in z
me~em ubil samega sebe. Devetsto {estdeset
ljudi je prostovoljno izbralo smrt, da ne bi
postali su`nji. Ta epizoda pomeni v svetovni
zgodovini primer narodnega herojstva. V
romanu je ta epizoda predstavljena v svo-
bodni interpretaciji glavnega junaka, Kebra,
mo~nega po duhu, nagnjenega k avanturizmu
(bil je mornar na trgovski ladji, zaprt zaradi
ropa). V je~i je zapornikom predstavljal
avtoriteto, hkrati pa je bil neformalni vodja
zaporni{kega upora, vzrok katerega je bila

prepoved televizijskega ogleda prijateljske
ko{arkarske tekme med Jugoslavijo in ZDA.
^eprav je to, kar je Keber prebral pri Jozefu
Flaviju, naredilo nanj tako globok vtis, da je
po preteku zaporni{ke kazni kot turist obiskal
Masado, je zgodovinska zgodba v njegovi
zavesti postala bolj sodobna. V knjigi ni zgo-
dovinskih opomb, bralec naj bi vedel, kdo sta
Menahem in Eleazar ter kako se je kon~ala
zasedba trdnjave: »judovska« zgodba se kon-
~a z notranjim monologom Eleazarja, ~akajo-
~ega na smrt.

Avtor romana Zvenenje v glavi s pomo~jo
primerjave dogodkov stare judovske zgodo-
vine in nedavne jugoslovanske preteklosti
znova, tako kot v svojih prej{njih romanih
Galjot in Severni sij, i{~e prese~i{~ne to~ke v
emocionalnem sprejemanju sveta ~loveka v
preteklosti in sodobnosti ter v duhovnem
svetu na{ih prednikov izlo~a zna~ilnosti, ki se
nana{ajo na svetovnonazorske probleme.

Sodobni slovenski zgodovinski roman se
kot tudi drugi literarni `anri bori za »pre-
`ivetje« na knji`nem trgu, hkrati pa se sre~uje
s problemom poenostavljenja (»olaj{anja«)
literarne produkcije. Izhajati za~ne veliko
literarnih besedil, ve~ kot je potrebno, za vsak
okus, `ep in na~in branja. @e Boris Pasternak
je pisal, da bralec »brez izbire sprejema vse,
kar se tiska v zadnjem ~asu, ali pa ravnodu{no
odvr`e vse tr`ne novosti iz slepega nezaupa-
nja« (Pasternak 1990: 122). Tako zabavnost
literarnega dela, ki jo narekuje komercialnost
trga, postane sestavni del umetni{kih besedil.
Dokaz tega sta na primer romana Kraljeva h~i
(1997) I. [kamperleta ter Skarabej in vestalka
(1997) F. Lain{~ka, ki v sebi zdru`ujeta ~rte
mnogih klasi~nih in mno`i~nih romanesknih
tipov: psiholo{kega, ljubezenskega, pustolov-
skega, zgodovinskega, fantasti~nega in melo-
drame. Med njimi ima posebno mesto Kralje-
va h~i, ki vsebuje elemente danes modnega
`anra »kriptozgodovine«.1 Kriptozgodovin-
ska dela predstavljajo pogojni kompromis
med zgodovinsko dokumentaristiko, klasi~nim
zgodovinskim romanom ter fantasti~nim
romanom. Kriptozgodovinarji vsebino svojih
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knjig osnujejo na realnih zgodovinskih
dogodkih ter vna{ajo v njih fantasti~no-mis-
ti~ne motive. Osnovna zgodba romana Kra-
ljeva h~i govori o iskanju kamna modrosti, ki
poteka paralelno v dveh ~asovnih plasteh:
konec 16. stol. in konec 20. stol. Dvorni alki-
mist Rudolfa II. Habsbur{kega (1522–1612)
Mihael Maier in profesor zgodovine sred-
njega veka na tr`a{ki univerzi Ernest Fabian
se vsak v svojem ~asu pripeljeta v Prago, kjer
do`ivita razne dogodiv{~ine, ljubezen ter
zarote. V ~e{kih gorah Maier i{~e `ivo srebro
kot osnovni element eliksirja nesmrtnosti za
bolnega cesarja, ki `eli izbolj{ati svet s
pomo~jo ~ude`nega zdravila, ne samo ~lo-
ve{ko telo, ampak tudi du{o. Profesor je s
skrivnostnim pismom vabljen v ~e{ko pre-
stolnico, kjer ga posku{ajo zvabiti v skriv-
nostno organizacijo, naloga katere je lobi-
ranje slovanskih interesov v novi Evropi.
Paralelno se razvijata tudi ljubezenski zgodbi
obeh junakov. Maier je o~aran nad ~e{ko
vdovo Erino, ki so jo okrivili za ~arovni{tvo
in kaznovali. Fabian je strastno zaljubljen v
Katjo, `eno enega izmed ~lanov zarote Brei-
tala, h~i v Afganistanu padlega sovjetskega
vojaka, ki so jo politi~ne spremembe konca
20. stol. zanesle na ^e{ko. Oba junaka stojita
pred izbiro: osebna sre~a ali sre~a vsega
~love{tva. Profesor se ne `eli vme{ati v usodo
sveta – malodu{no zapusti skrivnostno spiri-
tualno seanso, kjer naj bi se re{ila usoda nje-
gove dr`ave, ter se odpravi k ljubici. Alkimist
izgublja svojega pokrovitelja, s tem tudi
sredstva za pre`ivetje, velika ideja Rudolfa II.
ostane nerealizirana. Njegov naslednik Mat-
ja` Habsbur{ki ne verjame v mo~ kamna
modrosti, ki zdravi du{e, svetovno ravnovesje
je nemogo~e – Evropo ~aka bitka na Beli gori
in tridesetletna vojna.

Tak{na interpretacija osebnosti cesarja
Svetega rimskega cesarstva Rudolfa II. je
kriptozgodovinska mistifikacija, saj do da-

na{njih dni ostaja kot eden najbolj nerazum-
ljenih in izklju~ujo~ih se osebnosti evropske
zgodovine. Bil je gore~ katolik, vendar odvi-
sen od denarja ~e{ke gospode, zato je bil prva
leta vladanja dol`an upo{tevati ~e{ko kon-
fesijo, dokument, ki govori o verski svobodi
protestantov. Obenem pa je bil sumni~av,
nagnjen k melanholiji, tola`bo je iskal v raz-
vratu in mecenstvu, zbral je ~udovito umet-
ni{ko kolekcijo, ki se je kasneje izgubila.
Sodobni junak [kamperletovega romana,
univerzitetni profesor in strasten ljubimec
Ernest Fabian, je svojevrstna reinkarnacija
Indianne Jonesa, glavnega eksperta za izko-
panine v svetovni kinematografiji, o~itna raz-
li~ica znanega lika. Ta tip junaka je princi-
pialno podvojen in se pojavlja v sodobni
kriptozgodovinski prozi, na primer v popular-
nem romanu – uspe{nici D. Browna Da
Vincijeva {ifra (2003) kot profesor Langdon.
Naslednja zna~ilnost mno`i~nega v [kamper-
letovem romanu je njegova »androginost«
(termin A. Baloda2), kar v literarni vedi ne
pomeni oznako za zdru`itev mo{kega in `en-
skega na~ela, ampak zdru`enje oznak raz-
li~nih kulturnih smeri. Tak{na dela lahko
ozna~imo z besedo »transformerji«. Kraljeva
h~i vsebuje elemente literarnega dela, film-
skega scenarija ter pra{kega turisti~nega vod-
nika.

Lahko zaklju~imo, da ima zgodovinski
roman v sodobni slovenski prozi dvojno
usmeritev: po eni strani izra`a `elje ve~ine
bralcev ter zadovoljuje kulturno-psiholo{ke
interese {iroke publike, po drugi pa od bralca
zahteva dolo~ene intelektualne in du{evne
sposobnosti oziroma stik z besedilom. Zgo-
dovinski roman izmenjuje tradicionalne
prijeme in oblike, izposoja si nove v trivialni
literaturi in jih specifi~no predeluje, kar se
odra`a na umetnostni ravni: klasi~ni pristop k
zgodovinskemu kontekstu se v knjigah
sodobnih slovenskih romanopiscev uporablja
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1 Kriptozgodovina – zvrst fantastike, ki dopu{~a, da je splo{no znana zgodovina preoblikovana. Opisuje
stvarnost, v kateri sodelujejo magi~ne sile, pogosto se opira na teorijo zarote.

2 Glej: http://zhurnal.lib.ru/b/balod_a/statxja.shtml.



skupaj z alternativno metodo rekonstrukcije
zgodovinskih dogodkov, z `anrskim sinkre-
tizmom ter s {irokim umetni{kim eksperi-
mentiranjem. Za sodobni literarni proces je
o~itno postopno odpravljanje meje med
mno`i~nim in elitnim. V prvi tretjini 20. stol.
je bil odmik med romani, npr. Joycovim Ulik-
sesom, in klasi~nimi kriminalkami ogromen.
Leta 2000 se ta odmik o~itno zmanj{uje.
Resna in mno`i~na literatura se {e bolj
pogosto prepletata z motivi in postopki, ki jih
prilagajata svojim ciljem, hkrati pa tekmujeta
v u~inkovitosti njihove uporabe. Vzajemna
pre`etost visoke in mno`i~ne literature se v
dana{njem ~asu sprejema kot normalna in ne-
sporna karakteristika postmodernisti~ne situ-
acije (Asmusin 2009: 8). In kdo ve, morda se
bo iz konflikta elitne in mno`i~ne literature
pojavila nova kvaliteta – besedila, ki bodo
hkrati zabavna in globoka.
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