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KRAJEV
I Z  N A Š I H

V rožanskem narečju

rihter

Teodor Domej                      gotthardt

R E C E N Z I J A  knjige urednika Nedelje  Vincenca Gotthardta: Na drugem koncu svetaS L O V E N S K I  R O K O P I S  iz Škofič 

Glavna oseba v moderni refleksiv-
ni obliki napisanega romaneskne-
ga prvenca Vincenca Gotthardta 

Na drugem koncu sveta je umetnik, ki ga je 
brezbrižnost in nedonošenost modernega 
časa realno ali morda fiktivno naplavila iz 
domače Karantanije v daljne dežele. V tu-
jem pristanišču doživlja posebne trenutke 
življenja. Vidi in čuti, kako se vse okrog nje-
ga kvari, manjša in izgublja v morju samoza-
dostne drugačnosti. 

Na primeru različnih oseb s simbolnim 
in alternativnim pomenom se Gotthardto-
vo prozno besedilo razrašča v večsmerno 
metaforo človeške ranljivosti. V ospredju je 
aktualna tematika izgubljanja lastne iden-
titete in maternega jezika. Gotthardt k svo-
jim junakom pristopa s senzibilno intim-
nostjo. Dogajanje v romanu je bolj ali manj 
alegorično. S pomočjo stalno ponavljajočih 
se epizod z zapleti v refleksije iz notranjih 
spoznanj in doživetij ter spominskih para-
bel oblikuje avtor gosto mrežo meditativ-
nih vsebinskih impulzov, ki so ena glavnih 
značilnosti pričujočega Gotthardtovega 190 
strani obsegajočega in zelo razvejenega in 
kompleksnega besedila. 

Kljub v globalni svet usmerjenemu do-
gajanju je osnovno sporočilno jedro roma-
na slovensko koroško, vendar bi se lahko v 
podobni obliki dogodilo pri vsaki ogroženi 
skupnosti kjerkoli na svetu. Gotthard-
tov roman je prizadeta kritika naše lastne 
brezbrižnosti do materinščine in do lastne 
kulture, po drugi strani pa tudi žalobna ugo
tovitev, da si za drugojezičnega soseda zara-
di lastne samobitnosti velikokrat tujec »na 
drugem koncu sveta«.

Osnovni sporočilni tok je avtor pretkal z 
značilnimi epizodami in namigi iz domače 
koroške stvarnosti. V tej zvezi je posebej 
pretresljiva zgodba s simbolnim pomenom 
o kruhu, ki se je sežgal v krušni peči, ko so 
domači morali v pol ure zapustiti hišo in od
iti v pregnanstvo: »Pregnani so bili lačni in 
celo življenje jim je najbolj manjkal kruh, ki 
se je takrat zažgal v krušni peči« (str. 20).

Kot težka melanholična melodija izgu-
be pristno domačega in prvinsko prvotne-
ga so pripovedni elementi Gotthardtovega 
proznega sporočila refleksivno združeni v 

Jože Možina v Celovcu predstavil knjigo Slovenski raz-
kol Slovenski razkol je knjiga, ki so jo sozaložile vse tri Mo-
horjeve: celovška, celjska in goriška. S podnaslovom: Okupaci-
ja, revolucija in začetki protirevolucionarnega upora na več ko 
600 straneh »v marsičem ruši tabuje in desetletja vzdrževano 
ideološko dogmo o enostranski krivdi za slovensko bratomorno 
vojno.« Avtor Jože Možina je knjigo, ki je izšla v treh ponatisih, 
v sredo, 14. oktobra, predstavil v Tischlerjevi dvorani. Z njim se 
je pogovarjal glavni urednik Mohorjeve založbe Hanzi Filipič. 
Prav ta pričevanja so mu pomagala razumeti duh tistega časa. 
Dokumente je raziskoval v arhivih v Rimu, Ljubljani, Buenos 

Airesu, v Moskvi in v drugih arhivih. Čeprav so poskušali uničiti 
vse, kar škoduje ugledu komunistične partije, je našel še mno-
go zanimivega. Pri pisanju je upošteval široki spekter arhivskih 
virov, literature in pričevanj (za oddajo Pričevalci na TV SLO 
je imel več ko 200 pogovorov s pričami časa). Pri raziskova
nju je bilo pomembno, da je v središču človek in njegove stva-
ri v kontekstu tistega časa in tistega prostora. Točko preloma 
vidi v terorju nad civilnim prebivalstvom. Možina je s številnimi 
primeri predstavil totalitarno retoriko komunističnih revolucio-
narjev. Omenil je tudi duhovnika Lamberta Ehrlicha, ki je svoje 
zavzemanje za soljudi plačal z življenjem. 

Premiera dokumentarnega filma Andrine Mračnikar  »Vor dem Verschwinden/Izginjanje« je 
film Andrine Mračnikar in je poseben v tem, da bo predstavljen javnosti v dveh verzijah. Posebna 
verzija (50 minut) bo predstavljena na Koroškem v okviru CarinthiJA 2020. Daljša verzija (120 mi-
nut) bo predstavljena v kinih in bo imela premiero leta 2021. »Vor dem Verschwinden /Izginjanje« je 
celovečerni dokumentarni film o dvojezični zgodovini in prihodnosti Koroške, ki z različnih vidikov zelo 
aktualno in hkrati osebno obravnava vprašanja jezika, identitete in spominov. Ob letošnjem prazno-
vanju stoletnice koroškega plebiscita pa nastaja posebna različica filma, ki bo predstavljena javnosti v 
okviru CarinthiJA2020 v šestih izbranih krajih na Koroškem. 
Celovec, Wulfenia Kino (premiera), 27. 10. 2020, ob 19.30; Hodiše, Grajska štala, 30. 10. 2020, ob 
18.00; Železna Kapla, 21. 11. 2020, ob 19.00 ; Dobrla vas, Kulturni dom, 25. 11. 2020, ob 18.30; Beljak, 
Mestni kino (K3Filmfestival), 10. 12. 2020 13.12.2020 ; Št. Jakob v Rožu, 22. 1. 2021, 19.30 

  -

T a n j a  K l a n č n i K

Govor je o Rokopisu iz Škofič, katere-
ga izvor sega v 19. stoletje in je pre-
vod že skrajšanega nemškega pre-
voda španskega originala, spisa 
Mystica Ciu dad de Dios, ki ga je v 17. 
stoletju zapisala španska redovnica, 
frančiškanska opatinja, mistikinja in 
vidkinja Maríe de Jesús de Agreda.

Rokopis opisuje Jezusovo in Mariji-
no življenje, pripoved pa je zapisana 
z vidika Marije, njenega življenja ter 
izkušenj in doživljanj. Sestavljen je iz 
svetopisemskih zgodb, nepreverjenih 
povesti in (za)misli, ki so se skozi čas 
izoblikovale o Mariji in okoli nje, pra-
va posebnost rokopisa pa so osebni 
pečat redovnice Maríe 
de Jesús de Agreda in 
zapisi ter opisi čustev.

Po mnenju zgodo-
vinarja Teodorja Do-
meja je originalni spis 
španske redovnice za 
cerkvene oblasti že 
ob nastanku veljal za 
sporno besedilo in je 
bil prepovedan. Avtor 
je tako spis najverjet-
neje prevedel na last-
no pest in besedilo je 
služilo tako v nabožne, 
kot tudi v razvedrilne 
namene na vasi in v 
njeni okolici.

Teodor Domej: 
»Gre za bukovniško 
literaturo, torej 

za rokopis, ki je spisan v koroški 
inačici sloven skega jezika, pravza-
prav v zelo poudarjeno narečni obli-
ki zgornjerožanskega narečja.« Jezik 
rokopisa je rožansko krajevno narečje 
značilno za župnijo Škofiče (v rokopi-
su so omenjena tudi določena hišna in 
osebna imena iz tega kraja), po čemer 
je rokopis dobil tudi svoje ime. Točen 
kraj nastanka in tudi avtor dela nista 
znana, rokopis pa so našli pri šolskih 
sestrah v Št. Petru. Glede na rabo, ob-
liko zapisa in časa nastanka Rokopis 
iz Škofič sodi med t. i. bukovniško pis-
menstvo, vsebinsko pa je opredeljen 
kot nabožno ljudsko slovstvo.

Dragocen rokopis je bil v času od 
svoje najdbe naprej v skrbnih rokah 
različnih strokovnjakov restavrator-
jev Centra za restavriranje in kon-
serviranje Arhiva Republike Slove-
nije. Knjigi, ki je bila zaradi pogoste 
uporabe in starosti poškodovana, so 
povrnili nekdanjo slavo in poskrbeli 
za možnost trajne hrambe.

Tako so 3. julija zgodovinar Teo-
dor Domej, ravnatelj Škofijskega ar-
hiva Peter Tropper, literarna zgodo-
vinarka in dialektologinja Andrejka 
Žejn z Inštituta za slovensko litera-
turo in literarne vede ZRC SAZU in 
vodja Centra za restavriranje in kon-
serviranje Arhiva Republike Slovenije 
Lucija Planinc v Ljubljani predstavi-

li konservirano in re-
stavrirano knjigo in 
opravljene posege v 
Centru za restavri-
ranje in konserviran-
je Arhiva Republike 
Slovenije.  »Z vidika 
trajnega ohranjanja 
slovenske kulturne 
dediščine je bil s tem 
narejen pomemben 
korak naprej.«  Ro-
kopis je danes varno 
shranjen v celovškem 
Škofijskem arhivu, 
zahvaljujoč digita-
lizaciji in Slovenski 
akademiji znanosti 
in umetnosti (SAZU) 
pa je dostopen tudi 
na spletu.

ironično in groteskno razpleteno središčno 
zgodbo o ukradenih slikah v pomembnem 
muzeju. Kdo jih je naslikal? In kdo jih je uk-
radel? To sta vprašanji, o katerih razmišlja 
pisatelj pa tudi bralec ob teh delih roma-
na. Kraja slik je povod za Gotthardtovo in

tenzivno soočanje z aktualnimi vprašanji 
umetnosti in umetnikov. Na nekaterih mes
tih posega avtor v sam proces umetniškega 
ustvarjanja. Čuti se, da pri tem piše iz last-
ne izkušnje.

Glavna oseba Vinc Hardt, kar je hudo

muš ni namig o avtorju knjige, ki je tudi sam 
likovni ustvarjalec, je osamljeni slikar v ne-
kem odmaknjenem tujem kraju. Podoba je, 
da je prav on slikar treh ukradenih slavnih 
slik s karakterističnimi domačimi sloven
skimi koroškimi naslovi. Od slik so ostali 
v muzeju samo trije prazni okvirji. Toda 
ta praznina je kljub vsemu po avtorjevem 
mnenju metafora za upanje, da lahko iz ma-
lega nastane spet več. Iz obrobja in pozabe 
se je mogoče spet povzpeti celo do središča. 

Vinca Hardta odkrijejo le z veliko težavo 
in s pomočjo mlade fotografinje v tujem 
pristanišču. Čeprav njegovih del prvotno 
sploh niso prepoznali za umetnine, se zdaj 
začne zanj zanimati ves svet. Nenadoma so 
te prej nepriznane slike izjemna pridobitev 
za veliki muzej in Vinc Hardt je vsaj za tre-
nutek pod žarometi svetovne slave. Njego-
va umetnost postane celo visoki politikum. 
Na odprtju razstave je navzoča smetana 
družbe z državnim predsednikom vred. 
Kljub tej veličastni slavi pa je Vinc Hardt 
pravzaprav nekje drugje. Doma? Ob dra-
gi domači Zilji?

Z ironijo so v romanu posredno pred-
stavljene tudi dejanja in nehanja sodobne-
ga kulturnega utripa, odvisnost kulturnih 
institucij od politike in kapitala, prevla-
da komercializacije tudi na umetniškem 
področju, diskriminacija umetnikov zu-
naj velikih kulturnih središč, kar še pose-
bej velja za ustvarjalce manjših skupnosti, 
kratkovidnost in površinskost žirij in komi-
sij pri ocenjevanju umetniške vrednosti li-
kovnih izdelkov.

Usoda Vinca Hardta je samo kamenček v 
morju podobnih umetniških usod. Po slav-
ni počastitvi v svetovno pomembnem mu-
zeju na drugem koncu sveta se glavna oseba 
romana vrača na svoj domači konec sveta. 
Na poti v domovino ga v letalu spremlja vi-
soki politični predstavnik, ki je, kot je zna
no, prav tako slovenskega rodu. Na tujem 
drugem koncu sveta sta bila vsaj za nekaj 
časa znana, toda na domačih tleh ju sko-
raj nihče ne prepozna. Zdaj dokončno iz-
vesta, da sta zares doma. Tam namreč, kot 
je zapisano v enem od zadnjih stavkov 
večsmernega Gotthardtovega proznega 
dela, kjer »… so pozabili jezik, a se čudijo, 
da jih nihče ne razume in ne more razu-
meti …«.

Prilika o oživljanju pozabljenega jezika in samobitnosti
Junija leta 2016 je Škofijski arhiv 
v Celovcu postal bogatejši za 
pomembno in edinstveno najd
bo, ki je obogatila slovenski jezi
kovni in kulturno-knjižni prostor 
ter zgodovino. Zgodovinar Teo-
dor Domej je o njem povedal, 
da »gre za najobširnejši prozni 
rokopis v slovenskem narečju 
tistega časa«.

Vincenc Gotthardt: Na 
drugem koncu sveta, Mohor-
jeva založba, Celovec 2020.
Knjigo lahko naročite na: 
www.mohorjeva.com. 

L E V  D E T E L A

Na drugem koncu sveta
pripoveduje o izgublja nju, 
pozabljanju in manjšanju, 
hkrati pa o upanju le nare
diti odločilni korak in sto
piti v središče. Glavna ose
ba doživlja, kako vse izginja: 
doma je vedno manj domačih 
besed, nekomu peša sluh, 
drugemu zmanjkuje črk, s ka
terimi sestavlja besede na 
pragu hiše, spet drugemu 
odpovedujejo glasilke, ne
kdo je izgubil vse svoje po
sestvo … Kar ostaja, je velika 
želja narediti iz tega, kar je še 
ostalo, nekaj trajnega in ve
likega, pa čeprav je to samo 
čoln iz delov lesa, ki jih je na
plavilo morje. Gre za korak v 
središče iz nekega zakotne
ga pristanišča. Gre za manj, ki 
lahko postane več. Gre za uk
radene slike iz znanega muze
ja. Kar je ostalo, so trije praz
ni okvirji, katerih praznina 
postaja vedno dragocenejša. 

V besedilu je veliko Koroške, 
a ta  Koroška je kjerkoli na 
svetu. Gre za dom v tujini in 
tujino doma. 


