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Slovenska zgodovina cikli~nega povezovanja sonetov sega na sam za~etek slovenskih pesni{kih
ciklov, k Pre{ernu, nadaljuje pa se tudi v zadnjih tridesetih letih, v katerih so pesniki pisali tako
modernisti~no bolj ali manj osvobojene sonete kot tudi klasi~ne, uporabljene za postmodernisti~ni citat
ali poskus ponovnega o`ivljanja sonetistike kot visokega pesni{kega izraza. Cikli~no sonete povezujejo
avtorji vseh sodobnih generacij, tako pesniki kot pesnice in s cikli izra`ajo razli~ne teme.

sonet, sonetni cikel, sonetni venec, modernizem, postmodernizem

The Slovene history of sonnet cycles dates back to lyric cycles at the time of Pre{eren’s Poems and
has continued up to the present. Over the last three decades poets have written modernist sonnets of
different degrees of freedom, as well as classical ones, which are used for postmodernist citation or as
an attempt to revive a greater poetic idiom. In their sonnet cycles contemporary authors of both sexes
and of all generations deal with different themes.

sonnet, sonnet cycle, crown of sonnets, modernism, postmodernism

1
Cikli~no povezovanje pesmi, tudi sone-

tov, raz{irja meje besedilnega sveta in omo-
go~a dodatno medbesedilno osmislitev sicer
avtonomnih smislov posameznih pesmi. V
slovenski posvetni umetni liriki je ciklizacija
razvito prisotna od Pre{ernovih Poezij dalje in
prav s Pre{ernom se za~enja tudi zgodovina
slovenskih sonetnih ciklov. Ti so lahko raz-
li~nega obsega, od diptihov, kakr{ne je uvedel
Gradnik, do obse`nej{ega sonetnega venca ali
celo bralsko komaj obvladljivega sonetnega
venca sonetnih vencev.1

2

^eprav so si sonet `e od 60. let 20. stol. v
zelo osvobojeni obliki prisvojili slovenski

modernisti~ni pesniki, je klasi~na oblika
soneta vse do osemdesetih let ostala znak pe-
sni{ke tradicionalnosti. Zato je postalo pisa-
nje takih sonetov za avtorje, ki vezane besede
niso `eleli niti pomensko niti oblikovno po-
vsem razvezati, na primer za intimiste, v ve~ji
meri zanimivo {ele v osemdesetih in devetde-
setih letih,2 ko se jim zaradi so~asne post-
modernisti~ne rabe klasi~nega soneta ni bilo
ve~ treba bati oznake zastarele konvencional-
nosti. Pred tem je sicer Janez Menart objavil
nekaj sonetov in sonetni venec Ovenela
krizantema (Prva jesen 1955), pri Cirilu
Zlobcu pa se je ve~je {tevilo sonetov pojavilo
{ele po Novih pesmih (1985) in pri Kajetanu
Kovi~u po zbirki Sibirski ciklus (1992).3 Toda
`e v sedemdesetih letih je heterosilabi~ne in
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1 To je obse`na pesemska oblika, ki jo sestavlja 14 sonetnih vencev. Na~rt zanjo je izdelal `e France
Balanti~, vendar ga zaradi prezgodnje smrti ni izpeljal. Slovenski avtorji tovrstnih del so Mitja [arabon,
Janko Moder, Milan Batista in Valentin Cundri~. Drugo poimenovanje za to obliko je tudi veliki sonetni
venec, ki ga je po naslovu Batistovega dela najprej uporabil Franci Zagori~nik (Bregant 1997: 437).

2 Pregled pesni{kih zbirk tega ~asa, v katerih so avtorji objavili tudi ali celo izklju~no sonete, je v diplomski
nalogi Sonet v slovenski poeziji v osemdesetih in devetdesetih letih predstavila Magdalena Svetina Ter~on
(Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1996), povzela pa ga je Irena Novak Popov (2003: 504).



angle{ko ~lenjene sonete pisal Tone Pav~ek,
tudi v ciklih Soneti za sina (Zapisi 1972) in
Soneti za Marto (Pesmi 1978).

Na podoben na~in kot ta cikla, in sicer s
sintagmatsko, tj. kavzalno gradnjo, je Pav~ek
sonete cikli~no povezal {e v desetih Sonetih
za besedo (Goli~ava 1988). Naslovno temo
besede je predstavil kot »`ivo mo~«, ki kot
avtenti~na beseda du{e svet humanizira. Te-
matika avtenti~ne govorice ka`e na Pav~kovo
romanti~no izhodi{~e, saj sta jo cikli~no
obravnavala `e Kette v Tihih no~eh in Grad-
nik v Pogovoru.

Neke vrste skraj{ani sonetni venec iz
desetih pesmi predstavljata dva od Zlob~evih
ljubezenskih sonetnih ciklov, in sicer cikel
Ljubezen dvoedina v istoimenski zbirki
(1993) ter cikel Zaliv v zbirki Samo ta dan
imam (2000). Na~elo ponovitve zadnjega ver-
za v prvem verzu naslednjega soneta, t. i.
kateno,4 je uporabil tudi v diptihu Sre~na
Sizifa (Ljubezen dvoedina). Motivno preple-
teni soneti oblikujejo paradigmatsko, variant-
no zgradbo (v ciklih Zaliv in Sre~na Sizifa)
ali z utemeljevanjem, ~asovnostjo in sklepal-
nostjo posredujejo sintagmatsko strukturira-
no refleksijo ljubezni (Ljubezen dvoedina).

Logi~no razvidno zgradbo sre~amo tudi v
sonetnih ciklih Kajetana Kovi~a. Zbirko
Sibirski ciklus (1992) za~enja razdelek Tujec
s sedmimi naslovljenimi »ozkimi«5 soneti, ki
jih v cikli~no celoto povezuje na~in izrekanja.
To je v vseh pesmih enak za~etek z edninsko
ali mno`insko 3. osebo polnopomenskega
glagola biti. Le v prvi pesmi je ta glagol upo-
rabljen v ve~ vpra{alnih povedih, vse nasled-
nje pa so pritrdilni odgovori na ta in njim

dodana, nenapisana vpra{anja. ^eprav se zdi,
da odgovori ne morejo potrditi vseh entitet,
saj so si te nasprotne (ni~ – vse, minljivost –
obnovljivost, ~ut – duh), jih pesmi potrjujejo
posami~no ali v protislovni celovitosti, ve-
ljavni za `ivljenje izjemnega posameznika.

Zadnji, sonetni razdelek Izro~ilo zaklju-
~ujeta dva diptiha. V ciklu Dvogovor Kovi~
izkoristi dialo{ko mo`nost takega cikla z ne-
homogenim lirskim subjektom, poznano
predvsem od Gradnika in Balanti~a, ~eprav se
v tem diptihu ne pogovarjata mo{ki in `enska,
temve~ prevajalec in pesnik. Ker pa si njuni
stali{~i ne nasprotujeta, temve~ se dopol-
njujeta, je cikel {e vedno lirski, ~eprav ni ve~
monolo{ki.6 Druga~en pa je diptih Pesem, v
katerem ima prvi sonet oznako »1 (objek-
tivno)«, drugi pa »2 (subjektivno)«, tako da
perspektiva dolo~a variantni tip cikla o dveh
vidikih pesmi: njeni lepoti in prese`nosti.

V petih Sonetih za o~eta (Kalejdoskop
2001) cikli~na oblikovanost omogo~a motiv-
no paralelno in poantirano ponazoritev izho-
di{~nega spoznanja o podobnosti med sinom
in o~etom.

3

Kljub temu da je modernizem in za~etni
postmodernizem iz sredine sedemdesetih let
v sicer precej modificiranih oblikah sonetno
obliko ohranil, poudarjena nehierarhi~nost in
odprtost pomenov ni spodbujala k obliko-
vanju sonetnih ciklov. Opazna izjema je Veno
Taufer, ki je `e svoje prve modernisti~ne
sonete iz pesni{ke zbirke Jetnik prostosti
(1963) povezal v dva paradigmatska cikla:
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3 V avtopoetskem besedilu Zgodba o sonetu (Kalejdoskop 2001) je Kovi~ pojasnil, da se je zgledoval po
Pre{ernu, ~igar nem{ke sonete je prevedel v sloven{~ino, Ketteju, ki ga je obravnaval za diplomo, in
Vodu{ku, kot prevajalec pa je spoznal Rilkejeve Sonete na Orfeja.

4 Kateno (catena, lat. spona, okovi, veriga, vez) v sonetnem vencu oblikuje pravilo ponovitev magistralnih
verzov; tvorijo zadnji verz posameznega soneta, ki se ponovi {e kot prvi verz v naslednjem sonetu. S tem
je uresni~ena trdna medpesemska kohezija, ki hkrati zagotavlja cikli~no strukturo v njenem etimolo{kem
pomenu, saj sta zadnji verz {tirinajstega in prvi verz prvega soneta ista.

5 Tako jih je imenoval Boris A. Novak (2001: 227), saj je uporabljeni verz jambski {esterec, celoten sonet
pa razen prvega ena sama zlo`ena poved.

6 O dialo{kih pesemskih ciklih @erjal Pavlin 2008: 39–42.



Grude prsti z vojno in Sedmi dan z ljube-
zensko temo.

Taka je tudi zgradba njegovih naslednjih
sonetnih ciklov, zbranih v drugem knji`nem
izboru sonetov Rotitve (2003) z dodanim
avtopoetskim besedilom Sonetna svoboda
soneta. V njem je Taufer predstavil lastno
razumevanje sonetne forme, za katero sta
bistvena elementa »~asovna in prostorska
jedrenost, prepletenost, ki spro`a neko nape-
tost, tisto dinamiko, daje sonetu tak{no ener-
gijo, s katero nas prevzame ...« Ob prvem
ciklu (brez skupnega naslova) je navedena
letnica nastanka 1963. Ostali cikli so novej{i.
Med njimi so samo v Zadnjem stavku (prvi~
objavljenem v Tercinah za obtol~eno trobento
1985) soneti brez kiti~ne delitve, v vseh
ostalih ciklih se delijo na {tiri trivrsti~nice in
en zaklju~ni distih. Prete`no rimani ali asoni-
rani verzi so heterosilabi~ni, od zelo kratkih
do dolgih, celo 20-zlo`nih. Modernisti~na
gradnja pesmi, ki jo podpira odprava pravo-
pisnih znakov in skladenjskih mej ter (sicer
ne popolno) razosebljanje, ustvarja poliva-
lentna besedila, katerih mimeti~na nedore~e-
nost onemogo~a prepoznavanje nedvoumnih
razmerij celo v posameznih sonetih, {e manj
med njimi. Zato je cikli~na celota nujno
paradigmatska monta`a vi{jega reda, ki pa
omogo~a poantiranje oziroma opazne razpo-
reditve tem in motivov.

Poantirana sta oba kratka cikla, tropesem-
ski Miti (iz zbirke ^repinje pesmi 1989) in
{tirisonetni Zadnji stavek. Prvi se zaklju~i z
ugotovitvijo: »miti so `ivi in jih jemo«, saj so
predstavljeni kot zavest o vra~anju. V ciklu
Zadnji stavek pa {ele v zadnjem sonetu
eksplicitno vstopita ~as in ~lovek, pesmi pred
tem pa variantno predstavljajo brez~asno
pokrajino.

Poudarjeno upajo~e se s prepri~anjem, da
so »{e skrivnosti {e v svetlobi«, zaklju~i ob-
se`en, 13-pesemski cikel Soneti sre~e (Rotit-

ve o stvareh sveta), prvi~ objavljen v tej
zbirki. Taufer z naslovom sicer polemizira s
Pre{ernovimi Soneti nesre~e, vendar bivanj-
ski polo`aj subjekta tudi tu ni le sre~en. Stopa
v kro`nico »~rne kvintesence«, zajame ga
»strah srca«, potisnjen je med »ploskve groze
brez spomina v dno brezen brez sence«
(7. sonet). Navkljub zavedanju dru`benega
zla sledi `elja: »rad bi zmolil sonet / o sre~i«.

[e obse`nej{i je @alostni del veselega
venca (iz zbirke [e ode 1996), s katerim je
Taufer moderniziral sonetni venec, in sicer
tako, da je magistrale, ozna~en samo s {te-
vilko 15, le »dvakrat peta pesem«, saj sonetov
ne povezuje katena, zato so v magistralu po-
novljeni razli~ni, ne vedno zadnji verzi
zaporednih sonetov. Sicer pa v ciklu sre~amo
glede na naslov pri~akovano `alostno in
veselo razpolo`enje ob tematizaciji boga,
vere, molitve oziroma njihovega ekvivalenta,
tj. akta pesnjenja ali pesmi.

Poetolo{ka tema je mozai~no predstav-
ljena tudi v osmih sonetih cikla Ode mogo~e
(iz zbirke [e ode 1996). Za naslovno pesni{ko
vrsto zna~ilne hvale je namre~ vredna pesem,
ki transcendira ~love{ko bivanjsko »zapu{~e-
nost«. Hvaljen je tudi pesni{ki jezik, ki omo-
go~a eksistencialni »krik«.

Pomembno stopnjo v razvoju soneta v
modernizmu 70. let je predstavljala zbirka
sonetov [tukature (1975) Nika Grafenauerja,
vendar je njihova netematskost omogo~ila le
razdel~no, ne pa tudi cikli~ne povezanosti.7

To je mogo~e prepoznati {ele v zbirki Palimp-
sesti (1984), v ciklu Tetragram (Du{anu
Pirjevcu) in diptihu Psiha. ^eprav so soneti
tudi tu {e vedno modernisti~no odprte struk-
ture, pa je cikel Tetragram mogo~e brati kot
variantno paradigmatsko celoto, ki je z zad-
njim verzom ~etrtega, zadnjega soneta: »v
~as, zbran za tolikimi vekami«, vendar po-
mensko poantirana ob spominjanju umrlih.
Diptih Psiha pa izkori{~a dvodelnost kot znak
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7 To velja tudi za desetletje kasneje izdano zbirko opti~nih sonetov Ale{a Debeljaka Imena smrti (1985).
Opti~ni soneti tvorijo tudi zbirko Mesto in otrok (1996), kjer pa so z naslovi osamosvojeni. Modernisti~ne
sonete pi{e tudi Ivo Svetina, vendar jih v ciklih vsebinsko povezuje z drugimi pesemskimi oblikami.



dnevnega cikla, menjave dneva in no~i, kar
implicira tako kro`nost kot polarnost. Tine
Hribar (1984: 98) to ozna~uje kot »ve~no vra-
~anje enakega« po eni strani ter dejstvo, da se
je mogo~e prepoznati le v »drugem oziroma
nasprotnem (s)polu«.

V isti ~as kot Tauferjevi sonetni za~etki
sodita tudi modernizirana sonetna venca
Kru{ni ~as (Problemi 1965) in Pesmi za
Marijo Magdaleno (Dialogi 1967) avtorja Va-
lentina Cundri~a, ki je leta 1998 izdal Slo-
vensko knjigo mrtvih s kar sedmimi velikimi
sonetnimi venci, s 1.372 soneti in 19.208
verzi. Razen prvega, ki je z naslovom Soneti
iz{el leta 1973, so vsi nastali in bili objavljeni
v osemdesetih oziroma devetdesetih letih
20. stol. Avtor je posamezne sonetne vence
zapisal kot cikli~ne pesnitve, katerih spevi-
soneti so brez kiti~nih ~lenitev, a z dosledno
jambskimi in rimanimi verzi, ki so lahko zelo
kratki, celo le {tirizlo`ni, ne redki pa vseeno
dose`ejo klasi~ni enajsterec ali ga ob~asno
celo prese`ejo. Kot pri Tauferju so tudi Cun-
dri~evi veliki sonetni venci paradigmatske
cikli~ne strukture. Osrednji namen te poezije,
ki vzpostavlja opazne medbesedilne stike z
ljudsko kulturo, je soo~iti bralca z arhetipski-
mi, ne vedno jasnimi silami, ki obvladujejo
`ivljenje posameznika in skupnosti.

^eprav je bilo ustvarjanje Vladimirja
Kosa na Japonskem ve~ desetletij lo~eno od
dogajanja doma, je njegovo razumevanje
sonetne oblike in sonetnega venca podobno
Tauferjevemu. Pri obeh izhaja iz moderni-
zma, oba je zaznamoval Eliot, ki je bil zgled
tudi za Kosovo zbirko Tiso~ in dva verza z
japonskih otokov (1990), pesnitve iz uvodne
pesmi in {tirih »kantilen«. Druga, z naslovom
Barvit oblak med oblaki, ima oznako »sonetni
venec« in res jo sestavlja petnajst o{tevil~enih
pesmi, vendar z raznovrstno kiti~no delitvijo
ter obsegom od 16 do 30 verzov. Obliko je
avtor pojasnil tako: »To kantileno tvori 14

sonetov in vsakega en verz, ne nujno prvi, se
po vrstnem redu (od 1 do 14) na koncu zdru`i
v petnajsti sonet […], oblika sonetov je samo-
voljna, da ne bi utrujala.« France Pibernik,
pisec spremne {tudije v izboru Cvet ki je rekel
Nagasaki (1998), ugotavlja, da je od sonetnih
lastnosti Kos ohranil le vsebinsko dvodelnost.
Res se prvi del pesmi z metafori~nimi podo-
bami zunanje in notranje resni~nosti navezuje
na naslovni motiv oblaka, v drugem delu pa
subjekt v nagovoru Jezusu izpoveduje vero
vanj. Zaporedje delov je obrnjeno le v zadnji,
magistralni pesmi, kjer se razkrije simbolni
pomen podobe oblaka, ki omogo~a, da Jezusa
namesto »o~i telesnih« uzrejo »o~i srca«.
^eprav je Kosova modernizacija soneta na
videz {e skrajnej{a od Tauferjeve, pa to ne
velja niti za strukturo pesmi, ki je pri Kosu
skladenjsko jasna, niti za njihove verzno-
metri~ne zna~ilnosti, saj so verzi pravzaprav
samo nalomljeni jambski enajsterci in dese-
terci, ki bi, zapisani klasi~no, oblikovali obi-
~ajen 14-verzni sonet, v sodih »celih« verzih
celo riman.

4

V 80. in 90. letih 20. stol. pridobi klasi~ni
sonet novo, postmodernisti~no vlogo. Posta-
ne citat visoke umetnosti in »posoda« sodob-
nega premisleka o svetu, ki po eni strani
odra`a te`njo po novem iskanju idealitet in
duhovnosti, po drugi pa omogo~a kri`anje in
refleksijo romanti~ne hrepenenjske strukture
s podobami trivialne, popularne sodobne kul-
ture.

Boris A. Novak je obrat od moderni-
sti~nih »opti~nih« sonetov 70. let (iz zbirke
Stiho`itje 1977) h klasi~nemu sonetu izvedel
v mitizirani formi slovenske knji`evnosti,
sonetnem vencu. Kar {tiri je objavil v zbirki
Kronanje (1984) in v naslovnem vencu z
motivom kronanja izkoristil tudi ikoni~nost
izbrane pesemske oblike.8 Irena Novak
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8 ^eprav se sonetni venec navkljub imenu kot mejna oblika pesemskega cikla pribli`uje pesnitvi, je za vse
{tiri Novakove sonetne vence mogo~e ugotoviti, da jim kohezivno-koherentna celovitost posameznih
sonetov daje cikli~ni zna~aj.



Popov (2003: 506) za vse {tiri sonetne vence
ugotavlja, da v njih »pesnik uveljavlja pose-
ben red vrednot, otro{ki, sanjsko-hrepe-
nenjski, himni~ni, kriti~ni ali tragi~ni pogled,
spoznanja o relativnosti, fluidnosti, minlji-
vosti, translogi~ni enotnosti in povezanosti
vseh pojavov, nenehni transformaciji,
transcendentalnosti in paradoksnosti.« Prav
to ka`e na postmoderno vrnitev klasi~nega
sonetnega venca in vrednot, ki se ka`ejo kot
pribli`evanje Pre{ernovi duhovni strukturi
»vere« in »strahu«, vendar modern(isti~)no
reflektirani. V nasprotju s kavzalnostjo Pre-
{ernovega Sonetnega venca gradi Novak
vsebinsko dinamiko predvsem s paradigmat-
sko cikli~no strukturo. Tako se v Harlekinu
ob metafori igranja nizajo razli~na bivanjska
stali{~a za utemeljitev teze, izra`ene v prvem
verzu: »Ves svet je oder in oder je ves svet.«
Tudi soneti v Kronanju nizajo stali{~a o
temah otroka, rojstva, pesnjenja in jezika.
Podobno lahko le {ibko kavzalno zvezo med
soneti opazimo v sonetnih vencih Mala mor-
ska deklica in Faeton, ~eprav v njih motivno
zaporedje sonetov sledi narativni strukturi
izhodi{~ne pravlji~ne oziroma mitolo{ke
snovi, kar v obeh primerih vseeno oblikuje
sintagmatski cikel.

Cikel osmih sonetov9 Zemljevid odsot-
nosti (@arenje 2003) je Novak podnaslovil
»corona«, saj je polovi~ni sonetni venec, ki
ga zaklju~uje »pesem, trikrat peta« iz dveh
kvartin in z akrostihom. To je sintagmatski
cikel, v katerem je ljubezenska tema tesno
povezana s poetolo{ko in z izbrano kro`no
formo, saj Novak izkoristi njeno ikoni~nost,
ko pravi: »Moj glas je prstan in ta spev zaro-
ka.« Opevana ljubezen je namre~ zaznamo-
vana ne le s »pravljico telesa«, ampak tudi z

odsotnostjo, ki jo `eli premostiti jezik, govo-
rica ljubezni.

Postmodernisti~ni odnos do soneta se
izra`a tudi v prvencu Jurija Kovi~a Skodelica
~aja (1987) z izvirno cikli~no formo, ime-
novano v njenem naslovu: Sonetna kri`anka.
Vanjo je povezanih 29 sonetov, kar je {tevilo
dveh sonetnih vencev in zadnjega, magistral-
nega soneta z akrostihom, ki je edini naslov-
ljen. Z naslovom Ime ro`e pa Kovi~ ne le
citira naslov znanega postmodernisti~nega
romana, ampak opozarja tudi na lastno post-
modernost. Vendar artisti~na igra ponavljanja
verzov v tem primeru ne tvori katene, temve~
mre`o kri`anke. Tudi ~e bralec ne razbere
logike sicer gotovo opa`enih ponovitev,10

lahko prepozna klju~ne ideje obse`ne celote,
ki jih je avtor kasneje (1998: 24) predstavil
tako: »Hotel sem šnaslikati’ svoj notranji svet,
hrepenenje po idealu, lepoti in obenem razo-
~aranje nad brez~utnostjo sveta, kaos pogle-
dati kot kozmos.«

V naslednji zbirki Ve~na pomlad (1991) je
Kovi~ objavil Sonetni venec. V njem ne le z
obliko, ampak tudi s temo ljubezenske `elje
obnavlja romanti~no ljubezensko hrepenenje,
vendar s postmodernisti~no lahkotnostjo. So-
neti v zbirki Nagovori (1993) pa niso cikli~no
povezani.

Modni razmah sonetistike v 90. letih pa je
konec 80. let spro`ila predvsem postmoder-
nisti~na zbirka Milana Jesiha Soneti (1989) in
njeno nadaljevanje Soneti drugi (1993). Ven-
dar ti dve zbirki prina{ata le nenaslovljene
sonete, ki so – razen knji`ne – brez kakr{nih
koli zunanjih povezav. Isto velja za zbirko
[epavi soneti (1995) Milana Dekleve, ~eprav
so soneti o{tevil~eni.

Tudi med mno`ico pesnikov, ki so v de-
vetdesetih letih 20. in prvem desetletju 21. stol.
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9 Od klasi~ne oblike odstopajo le nekateri soneti, v katerih je tudi kak 12- ali 13-terec.
10 Avtor jo je sam pojasnil v priro~niku Pesem kot na~rt in navdih ({ola za pesnike) (1998: 24–25), in sicer s

strukturo ~lovekove subjektivne resni~nosti: »To lepo odslikuje notranji svet, v katerem se misli šciklajo’
in švra~ajo’ in šsre~ujejo’ kot sprehajalci po labirintu mestnih ulic. V tem svetu sanj je vse šzdaj’, ~as ne
poteka šlinearno’, kot se zdi, kadar ga opazujemo skozi ozko okence zavesti; ~as sanj je ve~dimen-
zionalen, namesto štoka zavesti’ imamo tu švrtince zavesti’, nekak{ne švozle’, splete ob~utij, h katerim se
kar naprej vra~amo in ki sem jih sku{al šodre{iti’ v posamezne verze.«



pisali sonete, je malo avtorjev sonetnih
ciklov.11 Le deloma bi lahko mednje {teli
Braneta Senega~nika, ~igar drugo pesni{ko
zbirko Na temnem pragu upa (1996) skoraj v
celoti sestavljajo klasi~ni soneti. Kljub temu
da sta mu bila za zgled Alojz Gradnik in
France Balanti~ (na kar ka`eta posvetili), ki
sta ciklom sonetov namenila opazno mesto, je
v zbirki le okrnjeni cikel s {tirimi pesmimi v
razdelku Mol~e~i eros, ki imajo vse naslov
Akt in zaporedno {tevilko, vendar prvima
dvema sledita peta in {esta.12 Izbrane pesmi
ka`ejo, da je imel prvotni cikel paradigmat-
sko strukturo. Vsaka od njih namre~ prina{a z
naslovom napovedano podobo golega `en-
skega telesa, ki u~inkuje estetsko in ~utno,
hkrati pa je znak `enske du{evnosti.

Po nekaj sonetov v spro{~eni, vendar
skladenjsko urejeni obliki, ki je vizualno
blizu klasi~nemu sonetu, je v tri zbirke vklju-
~il tudi Peter Semoli~. Vendar jih je cikli~no
povezal le v diptih Jutro (Vpra{anja o poti
2001). Semanti~no ga povezuje glagol »grem«,
ki v prvi pesmi ozna~uje subjektovo jutranjo
prepu{~enost zgolj lastni fizi~ni eksistenci.
Drugi sonet pa prav táko eksistenco opre-
deljuje za resni~ni jaz, ki se ({e) ne zaveda
svoje alienacije od kulture in nature, zato
svojega polo`aja ne problematizira.

Poseben odvod postmodernisti~ne rabe
soneta in cikla predstavljata cikla Janeza
Ramove{a (Poro~ilo iz geta 2001), in sicer
Farma svetega Alojzija in Sonjeni kranclni, ki
ne le da sta napisana v rovtarskem nare~ju,
temve~ visoko formo polnita tudi z »nepri-
merno«, »nizko« temo: vsak cikel namre~
predstavi po {tirinajst krav, vsako s svojim
imenom na c v prvem in na e v drugem ciklu.
Zadnji pesmi cikla sta nekak{na »magi-
strala«, ki pa ne ponavljata verzov, ampak
kravja imena. @ivljenje teh `ivali je v prvem

ciklu predstavljeno tragi~no, v drugem pa je
osme{en predvsem ~lovekov odnos do njih.

Poseben sonetnocikli~ni podvig predstav-
lja Poema etra (2002), v katero je avtorica
Zvezdana Majhen vklju~ila kar sto klasi~nih
sonetov, izrazno lahkotnih kljub vklju~evanju
arhai~nih, mitolo{kih in strokovnih izrazov.
Knji`no celoto po uvodni pesmi sestavljajo
trije deli s po triintridesetimi soneti. Aso-
ciacija na Dantejevo Bo`ansko komedijo pod-
pira `eljo `enskega subjekta sonetov, da se
dvigne iz »bera~ije« »navideznih vrednot« k
duhovnosti, tudi s pesnjenjem. Drug del pri-
na{a ljubezensko zgodbo, tretji pa je tematsko
raznovrstnej{i: od do`ivljanja narave in
spominov na otro{tvo do refleksije milenij-
skega stanja socialne, ~ustvene in duhovne
prikraj{anosti.

Predvsem ljubezenski zgodbi je namenje-
na avtori~ina druga sonetna knjiga Talisman
(2005), v tretji sonetni knjigi Slo`itje (2007)
pa so po abecednem redu opisani razli~ni
slovenski kraji, podobno kot v Gradnikovih
sonetnih krajepisih.

Na raznovrstnost sonetnega cikli~nega
oblikovanja ka`eta tudi triptiha iz zadnjega
desetletja: Soneti za neodgovorjene klice
Primo`a ^u~nika (Ritem v rokah 2002) in
Soneti Ane Pepelnik (Utrip oran`nih lu~i na
semaforjih 2009). Medtem ko je ^u~nikov
cikel namenjen razmisleku o pomenu dru-
gega: ljudi, pesni{kih zgledov in nedoma~ega
prostora ustvarjanja, predstavlja drugi le
igrive variante razpolo`enjskih podob.
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