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Literarni prvenec slovenskega koro5kega avtorja iz Dul pri Smohorju v Ziljski dolini Vincenca Gotthardta Na drugem
koncu sveta je v moderni, refleksivni obliki napisano veismerno delo-

Glavna oseba Vinc Hardtje umetnik, ki sta ga brezbriZnost

in nedonoienost modernega aasa realno ali morda fiktivno
odplavili iz domaie Karantanije v daljne dezele. V nekem

obrobnem pristaniiöu doZivlja posebne 2ivljenjske trenutke.
Vidi in iuti, käko se vse okrog nje8a kvari, manjSa in izgublja

v morju drugatnosti in brezbriZnosti.

Na primeru treh oseb v tujem pristaniikem mestu se

Gotthardtovo pro/no besedilo razraSia v vetsmerno
melaforo ilovekove ranljivosti. Te tri osebe - samotni
pozabljeni slikar svetovno pomembnih umetnin, upokojeni
pristani;ki delavec, ki veino popravlja ioln, s katerim bi se

rad zapeljal na morje, in gospod na pragu hi5e, ki skuia iz

drk sestaviti vedno bolj pozabljene besede - so figure s

simbolnim pomenom.

V ospredju je aktualna tematika izgubliania identitete in

maternega jezika. Gotthardt k svojim junakom pristopa s
senzibilno intimnostjo. Dogajanje v romanu je bolj ali manj

alegoriino. Avtor s pomoö.io stalno ponavljajoiih se epizod
in zapletov v refleksije iz notranjih monologov in
spominskih parabol oblikuje gosto mreZo meditativnih
vsebinskih impul/ov. Nenehno kriZänje in menjavanje

razlianih in vedno znova ponavljajotih se motivov in epizod,
povezano z namigi na lokalno dogajanje v koroiki
stvarnosti, je sicer nekoliko utrujajoae, po drugi st.ani pa

uainkovito ponuja uvid v vztrajnj boj protagonistov za

ohranjanje izginjajode samobitnosti. Gotthardtov
romaneskni prvenec je prilika o izginjanju in ponovnem

ozivljanju pozabljenega jezika in samobitnosti.

(eoiiri osebo doiivtjo upadanje moternego

: jeziko, trpi, ker je sliioti vedno manj domaöih

besed in ker je zna(.ilno, da nekdo ne rozume

ali noöe veö razumeti jezika, ki se mu zdi, do ga
je nekoa motda ge razumel.
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Kljub v globalni svet usmerjenemu dogajanju je osnovno

sporotilno jedro romana bistveno slovensko koroiko, vendar
bi se v podobni obliki lahko dogodilo pri vsaki ogroTeni

skupnosti kjer koli na svetu. Glavna oseba doiivlja upadanje
materneta jezika, trpi, ker je sliSati vedno manj domaiih
besed in ker je znatilno, da nekdo ne razume ali noöe ved

razumeti jezika, ki se mu zdi, da ga je nekoi morda 5e

razumel.

S tem v povezrvi so utinkoviti Gotthardtovi spominski pripovedni vloZki o domaiih slovenskih koroskih ljudeh in krajih. Na

primer zSodba o pradedu, ki je v de7el; na koncu sveta zaiel gojiti ribe in potoine rake terjlh prodajati v bliinje hotele. Bil je
pri.jatelj drzavnozborskega poslanca, ki so ga po koroikem plebiscitu pregnali iz domovine, ker se je zavzemal za drugo
drZavo, Praded.ie bil skoraj vsak dan s iolnom na vodi pri svojjh rakih in ribah, vendar je nekega dne utonil, ker ni znal
plavati.

Ena od zelo trpkih koroakih zgodb, ki jo je Cotthardt prav tako vtkal v svoj roman, pripoveduje o kruhu, ki se je pekel v kru ini
peii, ko so morali domaai v pol ure zapustiti hiSo in oditi v pregnanstuo. Laani so bili pretnani in vse Zivljenje jim je najbot
manjkal kruh. ki se je v tistih hudih iasih sezgal v domaii peai.

Kot tezka melanholiana melodia izgube pristno domateSa in pruinsko ptuotnega so pripovedni elementi Gotthardtoveta
proznegä sporoiila refleksivno zdruZeni v ironitno in groteskno razpleteno srediSino zgodbo o ukradenih slikah v
pomembnem muzeju. Kdo iih je naslikal? Kdo jih je ukradel? ln po iem je slava? Na ta vpraianja pravzaprav ne dobimo
jasnega in zanesljivega odgovora, vendarje omenjena kraja slik povod za avtorjevo intenzivno spoprijemanje z aktualnimi
vpraSanji umetnosli in umetnikov.

Glavna oseba Vinc Hardt, kar je hudomuino-ironidni namig na avtorja knjige, ki je tudi sam slikar in umetniSki fotograf, je
osamljeni slikar v nekem zakotnem tujem kraju. Podoba je, da je prav on slikar treh ukradenih slavnih slik z znaailnimi
domatimj slovenskimi korogkimi naslovi ziljo in morje, Brez puieljcd in Zo.goni kruh. Namesto slik so v muzeju ostali samo
prazni okvirji, toda ta praznina je po avtorjevem mnenju kljub vsemu metafora za upanje, ki postaja vsak dan dragocenejge, Z

voljo in potrpljeniem lahko iz malega znova nastane vei.

Hardtovih del prvotno niso prepoznali za umetnine, a zdaj se zaine zanj zanimati ves svet. Njegova umetnost postane celo
visokj politikum. Nä odprtju razstave je navzoia smetanä dru;be z drZavnim predsednikom vred. Kljub veliiastni slavi pa .je
Vjnc Hardt v duhu pravzaprav nekje drugje. N/lorda domaT Ob dragi domadi Zilji? A kaj ko tudi domovina vse preveikrat in vse
prehitro pQstane tuiina.

Avtor na nekaterih mestih sega v sam proces umetnilkega ustvar.janja. Öuti se. da pile iz lastne izkuinje. Na 34. strani ,iriino
poetiino razmislja ob ukradeni sliki o Zilji in morju o razseZnostih barv in barvnih odtenkov in njihovi razliinosti, ki
prepretuje, da bi se zdruiili. "No tel sliki je nad mirnim modrim pasom 3e drugs modrq borva v vei tonih, pa ie nekaj tisto tankih
belih lis je v tej modri bqrui, Ze nekoliko bolj temni modri borvi, v tej zelo nemi! ni nodri bqrui v obliki visoklh vatov ... Kot do bi se

sreeol dve vodi ,.. Toko kot obrobje in sredii1e ... Kot do bi se sreioli slodko vodo z motsko vodo in se zorodi svoje rozlitnosti ne bi
mogli zdruiiti." piae.
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akademijah, odvisnost kulturnih institucij od politike in

kapitala, prevlada komercializacije tudi na umetniSkem

podroaju. nesposobnost tako imenovanih umetniikjll
strokovnjakov pri ocenjevanju in praviinem vrednotenju

umetnin. kratkovidnost in povriinskost Ziri in uradnih
komisij ...

Usoda Vinca Hardta je samo kameniek v morju podobnih

umetni<kih usod. Po slavni poiaslitvi v svetovno

pomembnem muzeju na drugem koncu sveta se glavna

oseba romana vraaa na svoj domaai konec sveta. Na poti v

domovino ga v letalu spremlja visoki avstrijski politiini
predsravnik, ki je, kot.je znano, prav tako slovenskega rodu. Na drugem koncu sveta sla bila vsaj nekaj aasa znana, toda na

domaaih tleh ju kmalu skoraj nihie vei ne prepozna. Zdaj dokonöno vesta, da sta zares doma. Namrea tanr, kot.ie zapisano v

enem od zadnjilr stavkov veismernega Gotthardtovega proznega dela, kjer ".,. so pozob,li jezik, a se iLtdüo, dq jih nihte ne

rozume in ne more razLlneti ,.,"
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tisto tonkih belih lis je v tej modri borvi, Ze

nekoliko bolj temni modri bdrvi, v tej zelo

nemirni modri barviv obliki visokih valov ... Kot

da bi se sretoli dve vodi ... Tako kot obrobje in

srediite .., Kot dd bi se srefuli sladka vodo z

morsko vodo in se zorodi svoje rozliönosti ne bi

mogli zdruiiti' 
- iz romana
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