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Džingiskanske gorostasnosti 

Spotikavec in potikavec 
Železniška postaja. Peron. Parna lokomotiva požene. Zorni mladenič s prižgano pipo v ustih se vzpenja 

po stopnjah. Ovija ga gosta megla, ki se na vrhu združi s paro, prihajajočo iz železne kače. Ko ta koktejl 

preseka piš, pred njim poblisnejo izmikajoče se zadnje duri. Temu požene tudi on. Izmenjujejo se bližnji 

kadri dimnika in lule. Najprej puhanje obeh poteka v ritmu valčka, ki pa se kaj kmalu prelevi v živahno 

poskočnico. Že sega za držaj, a tik pred koncem perona prileti z vlaka klada krone stvarstva. Prilepi se 

na tla, drvečemu kot sneti sekiri naravnost pred noge. Mladi mož se preklasto zvrne preko. Nekaj poči. 

Glasba utihne.  

»Če ne bi bilo tebe, bi ujel vlak!« »Če bi imel tvojo karto, me ne bi vrgli z vlaka!« sta se pobirajoča 

obirala junaka. »Daleč si se pretihotapil.« »Ti pa prisopihal.« »Slepi potnik ha?« »Vedno!« že naj bi 

sledil odgovor pa se je mladenič zazrl v starčeve z mreno prepredene oči in v prepasti utihnil. »Ime?« 

»Luka.« »Matija,« si sežeta v šake. »Si videl kje mojo batino?« »Kaj?!« šele sedaj se je mlajši v pogovoru 

zavedel, da starejši morda nekoliko arhaizira (v kolikor že sam ni iz arhaika), kot to počnem tudi jaz, ki 

si to izmišljujem. »Misliš to palico? Kaj boš s tem?« »To imam za nepridiprave.« »Ja? Da, ne rabijo sami 

iskat drklja,« se je ponorčeval iz njegove govorice, »s katerim te bodo natepli?« Tako zvani Matija pa 

je preklopil na vulgarizem: »Mali! Ne drkaj!« »Pardon, trinog, mu ni ostal dolžen mladec in mu podal 

palico« (ta je morala po vsej verjetnosti počiti). »Eto pa si spet cel – bog in batina.« »Hvala deus ex 

machina1«. »To si dobesedno ti! Ti si priletel iz stroja in nisi ti, saj si zapletel mojo pot, … in hmm …« 

»Luka, imamo kaj za lukati?« »Matija, mati ja, jaz pa ne – zato sem, med drugim, tudi brzeč tekel za 

vlakom. »Zdaj lahko edino brzojavim, da me še ne bo tako hitro domov.« »No samo toliko me je 

zanimalo, da bi ti lažje stekla beseda, … ne zase.« »Čuj, ti si kar izmišljuj.« »Dobro no… Poklic?« 

»Študiram umetnosti antike.« »Tvoj?« »Rapsod. Kam?« »Na sever, na dedov pogreb.« »E, tudi jaz.« 

»Malo se mi že mudi.« »E, isto meni.« »Poznaš poti?« »Najbližje i najkrajše.« »Torej poženi!« 

Orač ledine 
Dolgo sta se potikala v molku po poti, ko se je Luka vendarle opogumil: »dobri pevec, povej mi kaj o 

Homerju,« si je želel krajšati čas. »Naj ti bo, ampak to kar ti bom povedal, naj ostane med nama!« 

»Dogovorjeno!« »Veš zakaj so si Homerja predstavljali kot slepca?« »Ne. Povej!« »Helijeva, Sončeva, 

zmožnost, da vidi in sliši vse na Zemlji je bila povezana z močjo vida, ki naj bi deloval z oddajanjem 

žarkov iz oči (na primer: raba besede φάος, »svetloba«, za Helijevo »oko. »Žarki vida« so bili v uporabi 

tudi pri kasnejših grških piscih (npr. Empedoklu; Platonu in Evklidovu). Zevs (Ζεύς), ki v starogrškem 

jeziku pomeni »nebo«, »dan« ima v nekaterih primerih Iliade žarke, njegovo oko, torej oko dneva pa 

lahko pomeni Sonce. Homer je bil Zevsova kontra. Tako je on, slepec, vodil publikum po svetu 

starodavnih junakov. Ker so bile njegove oči mrtve, je lahko tako dobro »videl« in opeval občestvo 

mrtvih.« »Hm, bo že da res.« »Še? Kadar doživimo posebno svetel trenutek, bi najrajši videli, da bi se 

čas ustavil in ne premaknil nikamor naprej. Tako tudi Homer: kadar se mu zdi nek trenutek posebno lep 

in napet, se kar ne more posloviti od njega: kot da ti odvija filmski trak pred časovno lupo, utegneš 

sleherni predmet in sleherni zgib opazovati do zadnje nadrobnosti,« mi je nekoč dejal Gantar.« »Ja? To 

mi je znano iz sodobne kinematografije, npr. v Pljuni in jo stisni2 (2000), Klubu golih pesti3 (1999), Izvoru 

(2010) in Matrici (1999). To torej pomeni, da si avtor vzame največ časa za predstavo tistih dejanj, ki 

 
1 déus ex máchina - bog iz stroja, lit., v starogrškem gledališču božanstvo, ki nepričakovano razreši dramski 
zaplet. 
2 Boksarski prizor, ki se nemalokrat pojavi na primerkih situlske umetnosti. 
3 Prizor spolnosti, prikazan tudi na Pasni sponi iz Brezij. 



so najbolj napeta (tako da se kar najpočasneje vlečejo čez filmsko lečo) oziroma jih nek njegov junak 

najmočneje doživlja?« »Tako je, Gantar pravi, da je homerski čas, na katerega takratni človek gleda kot 

na skupek samostojnih, posameznikovih bitnosti4, torej bil podrejen dejanju.« Temu je sledil manjši 

umetniški vložek: 

»Potlej napravi ledino, prhkó, zemljó rodovitno, 

širno, že tripot orano; na nji pa številni ratarji, 

brazde režóč poganjajo vprego od kraja do kraja. 

Kadar obrnejo plug in dospó do razóra ob meji, 

vselej pristopi možak z bokalom vonjavega vina: 

hlasten požir, pa hitro obrat, nazaj mimo brazde, 

v želji, vrniti se prej do ozár globoke ledine,« 

je stari citiral Homerja. In res se pred njima pojavi bokal v roki gorostasta, kmalu za njim pa naslikala 

njiva, na kateri se je izrisala volovska vprega z opotekajočim se oračem. »Kako si vedel?« »Ura je čas.« 

»In čas je za špas«, je pripomnil štempihar. »Hik! Kaj bo dobrega mestna zalega? Hik!« »Sej si ja 

deliranten5. Kaj to lukaš?« je bil radoveden Luka. »Vinček, hik, črni zobnik, hik, malce volčje češnje, hik, 

malo mušnic in hik toboto, hik!« Nato pa se je zaslišal še oddaljeni glas njegovega kolega: »Mi smo 

veseli kmetje, malo je naše imetje! Ha! Ker nas izrivajo subvencionirani tujčini, smo se odločili razsajati 

po njivini. Ha! Naš nov koncept za privabljanje kupcev, je torej razposajena njiva. Nič več vrst, kot so 

hiše v Trst', pač pa samonikla domislica, naše zdrave kmečke pameti! Ha! Pa naj še kdo reče, da se na 

deželi ne da zabavati. Hahaha!« se je slišalo iz ust rataja. In resnično mu je njegov prvi del načrta odlično 

ratal.  

Rumeni brezrokovnjači 
Zdajci se je mimo sprehodila stasita plavolaska. Halucinacija6 kmetov? Nak! Kakšna postava, gotovo je 

rihtar, je zavzdihnil Luka. Nič se ne sprehajam, na mrtvišče grem je v kamero, proti scenaristu in 

režiserju, opojno zavzdihnila. »Moja pomota, sem zardel.« »Hej, kaj treniraš ritmično gimnastiko?« »Ja 

in me sploh ne zanima zakaj!« »Ker imaš tako mično rit«, se je drl ratar. Kmalu za njo so prikolovratili 

rumeni brezrokovnjači, daljni predniki rumenih jopičev. Za razliko od rokovnjačev7 so ti postali nevidni, 

oziroma so izginili, če so naleteli na nasprotnika, ki je bil močnejši od njih. Od njim sorodnih nacijev pa 

so se razlikovali predvsem po neužitnem slogu oblačenja. Med njimi je koračil obsojeni. Kriv je bil tega, 

da je bil raven. Bil je namreč psihopat modre krvi. Modre krvi zato, ker mu ta nikoli na zavrela, stalno 

je ravnal preudarno, tudi ko je ko je spravljal brezrokovnjače s poti. »Spravite se mi s poti, je bil glasen 

 
4 Tako lahko tudi pri današnjih medčloveških odnosih opazujemo tiste, ki so v nekem razdobju v (se)dan(j)osti 
(govornike oziroma od-dajnike) in tiste, ki so takrat v pre-vzetosti (pre-jemnike). Če so slednji nekoliko um-
sko/etniško naprednejši, o-čarljivi pa govorimo o odnosu med sred-njiki okoli katerih se nabere krog (o) o-
boževalcev ali o-čaranih. 
5 Tukaj prevzeto posredno iz lat. dēlīrium ‛blaznost’, dēlīrāre ‛besneti, blazneti’. Lat. glagol izhodiščno 

pomeni ‛oddaljiti se od ravne, prave poti’ in je sestavljen iz lat. dē ‛od, proč, raz-’ in izpeljanke iz līra ‛brazda na 

njivi’, ki je v danem primeru simbol ravne poti (Etimološki slovar). 
6 Iz lat. (h)alūcinātiō ‛brezsmiselnost, sanjarija’, (h)alūcinārī ‛sanjati, sanjariti, bedasto govoriti’, kar je 

izposojeno in prenarejeno iz gr. alȳṓ, halȳṓ ‛tavam, blaznim, sem zmešan’. To je tvorjeno 

iz ide. korena *al- ‛tavati, begati sem ter tja’, iz česar se je razvilo še npr. lat. ambulāre ‛sprehajati se’ 

(Etimološki slovar). 
7 V 19. stol. se je v enakem pomenu uporabljalo tudi rokọ̑vnik. Obe sopomenki sta tvorjeni iz 

pridevnika *rokọ̑ven, ki je verjetno izpeljan iz róka. Po ljudskem verovanju naj bi namreč rokovnjači imeli v 

malhi, tj. žepu, na brinovem ognju posušeno roko nerojenega otroka, s pomočjo katere naj bi v veliki sili lahko 

postali nevidni, kakor pišeta Jurčič in Kersnik v prvem poglavju romana Rokovnjači. Vraža o čarovni moči roke 

nerojenega otroka je bila znana tudi pri Nemcih in Francozih (Etimološki slovar) . 



grbasti rabelj«. Luka in Matija odskočita, a se odločita slediti. Nasproti pride starka s koso. »Tako, imate 

pokošeno.« »Hvala mami!« se je zaslišalo iz ust rablja. »Veš da sinko moj!« Zavili so skozi lozo in prišli 

na svetlišče zavito v temo. Na sredi je rastla mlada lipa8, poslednja želja obsojenega. Na njo je rabelj 

navezal obsojenca. »Misliš, da  bo odfrčal v nebo?« »In mu bo zlomilo zatilek? Dvomim, da bi mu ta 

veščak, s to rihtarsko veščo na čelu privoščili prehitri odhod.« »Poslednje besede?« »Ne skrbi, imaš me 

na grbi.« In res ga je le malo privzdignilo. Ob zadnjih vzdihljajih mu je na rami pristal krokar9 in ga s 

svojo težo porinil v smrt. Frajmana pa je na koncu po nesreči do smrti povozil neki žmulasti kolesar. 

Jama 
Mrak je jel padati na grudo in odločila sta se, da si poiščeta prenočišče. Sila slučaja je hotela, da se jima 

na poti pridruži kanarček. Oba sta se razveselila pevca in mu glasno odžvižgavala. Izmenjujoči kadri 

našobljenih ustnic so poplesavali v ritmih cha cha cha-ja. Vse dokler niso ugotovili, da so v mraku zašli 

in se je pred njimi pojavila temna odprtina. Glasba zato pojenja: prvo na Lukovih ustnicah, nato pa si 

zaradi vljudnosti neha požvižgavati še stari. No, pa smo si našli prostor za nočitev, je bil zadovoljen 

Luka. In pristavil: če že greš v temo, je dobro s seboj imeti luč. Ter ukresal na tleh ležečo baklo. Ob tem, 

pa se je zaslišalo počasno utišanje kanarčkovega petja in njegov plosk ob srečanju s tlemi. »Pa čeprav 

je kanarček mrtev.« je dodal Matija. »Bravo knap,« ni bil Matija na psu10! »Morda ga je vzel strah pred 

svobodo.« »Nikoli, ne bomo izvedeli.« In sta šla. In sta hodila, se malo plazila in malček spotila, vse 

dokler nista naletela na dvorano, veliko, prostrano. Po njej je gomazelo bakel, ki pa so se vse pomikale 

v nekem čudnem redu, pravzaprav so krožile, vse skupaj je ob postanku Luka Matiji tudi opisal. Ker ni 

bilo odziva na njuna vprašanja – morda je bila glasba, ki je začela igrati ob njunem prihodu preglasna – 

tokrat Zemlja pleše – sta se odločila nadaljevati pot in vstopiti v mrgolenje. Poleg svetlečih bakel, so se 

pobliskavale tudi oči nosilk, ki pa so bile kot da gledajo skoznju. »Bogami, če to ni entuziazem11,« je 

sam pri sebi zamrmral mali. Tudi umikale se jima niso. Pač pa so ju odrivale in se vanju zaletavale in 

zdajci je nastala zmeda. »Dovolj!« Glasba utihne. »Halo vidva ekscentrika12, zjebala sta mi generalko!« 

se je zaslišalo nekje od zgoraj. »Brišita, pa da vaju ne vidim!« »Si že kdaj slišal za Kopernika?! Tvoja 

predstava je passe bebec!« se mu je drl Matija. »Kaj ne vidiš, da gre za namerni anahronizem teleban? 

Straža! Straža! Kje za vraga je straža, ko jo rabiš?!« Kojci sta ju obstopila dva helebardista in ju 

pospremila do izhoda. Tam se kamera zamenja in vidimo kako mati zemlja iz jame izpljune dva 

nepridiprava. »Kako si vedel, da gre za nebeški ples? Ga je med pobiranjem pobaral Luka. Odkar 

povezujem besedo nebo z nebesi (rajem), mi je veliko razumljivejše zakaj nebeške zvezde in bogovi 

rajajo. »Vsa zemlja bo plesala,« piše Evripid (Bakhantke) –in, za Grka, tudi dobesedno lahko.« »In 

 
8Prevzeto iz srvnem. galge, nem. Galgen ‛vislice’, kar je sorodno 

z got. galga ‛vislice’ in stnord. gelgja ‛drog’, lit. žalgà ‛dolg in tanek drog’. Za vislice je pri Germanih prvotno 

verjetno služilo mlajše drevo, ki so ga upognili, nanj privezali obsojenca, nato pa deblo sprostili in s tem 

obsojenca obesili. 

 
9 Rabe ‛krokar’ v sekundarnem pomenu ‛ptica, ki leta okrog vislic’ 
10 Frazo priti na psa, ki je prevedena iz nem. auf den Hund kommen ‛obubožati’, lahko sicer razumemo 

dobesedno kot *‛začeti živeti pasje življenje’, vendar je možno tudi, da izvira iz rudarskega žargona, v 

katerem nem. Hund pomeni ‛rudarski voziček’. Rudarje, ki so bili kopači, so namreč za kak hujši prestopek 

degradirali v vozače, ki so bili slabše plačani(Etimološki slovar). 
11 Tujka prevzeta posredno iz gr. enthousiasmós ‛božanski navdih, navdušenost, zanos, vzhičenje’, kar 

je tvorba iz gr. éntheos ‛od boga navdahnjen, navdušen, obseden’, sestavljenke iz gr. en ‛v’ in theós ‛bog’. 
12 Ékkentros je bil v antični astronomiji pridevnik, označujoč nebesno telo, ki ne kroži okrog Zemlje, ki nima 

Zemlje za središče, za center. Gr. beseda je sestavljena iz gr. ek(s) ‛iz’ in kéntron ‛središče’ (Etimološki slovar). 



plesalke?« »Medij v okultizmu pomeni tistega, ki je v transu primeren za posredovanje med 

resničnostjo in svetom duhov/bogov. Takšno stanje zamaknjenosti je prisotno tudi pri nas rapsodih 

(naj v naprej povem, da v starogrščini rapteini (ena od besed iz katere naj bi izhajala beseda rapsod) 

pomeni vesti13) in aojdih starožitnega sveta. Opevali14 so namreč nekdanje junake – duhove, ki so živeli 

v Podzemlju. Medij lahko pomeni tudi tistega, ki je oziroma bo hipnotiziran (po slovensko se mu reče 

srednjik), v našem primeru je to poslušalstvo15. Stanje, ki se ga doseže, gre za zoženo stanje zavesti, se 

imenuje tudi hipnoza (po starogrški besedi hypnos16 – spanec) in bi ga lahko poslovenili z izrazoma 

osredinjenost oz. osredotočenost. Prsi z bradavicami, ki so bile – v nasprotju z rimskimi, nekolikanj 

militantnejšimi časi, ko je bila na piedestal spolnosti (še ene od dejavnosti, pri kateri se zavest zoža) 

postavljena pozor17 (stanje povečane zavesti) vzbujajoča18 zadnjica – starogrški ideal. Te spominjajo na 

oči sov. Slednje so v Stari Grčiji veljala za htonična bitja. Sove posnemajoči plesi izhajajo iz davne 

preteklosti, še iz mikenske dobe. Spočetka so se navezovali na podzemlje, kot tudi na slavilne (kultne) 

plese na grobnicah herojev. Prav sovji ples na čast mrtvim se je uprizarjal v času festivala Chtyroi v 

Atenah. Tam so tudi v času panatenajskega festivala, po nastopu teme, plešoče deklice morda 

posnemale glasni skovik sove. Klavdij Aelijan podaja še posebej jasno sliko o usodnem, hipnotičnem 

učinku na kmalu mrtvi plen, ki jih ima pokončna (pozorna?) in sukajoča dejavnost okatih ptic. Omeniti 

velja še, da so takšen ples, kot lovsko tehniko uporabljali ptičarji. V mislih imam lovce, ne pse.« 

Pred domom in doma 
Na nekem križišču jima je to pot pot prekrižal še en trinog, Matiji dobro znani rapsod, Hrvoje. Seveda 

se mu je ob pogledu na Matijo, ta stemnil (pogled, ne Matija). »Če ni to človek čigar recitiranje Iliade, 

bi bilo Ahilu poslušati pravi trn v peti.« Ne pet, ne šest mu odvrne: »če ni to peto kolo bardov.« »Pravi 

nekdo, ki ne zna šteti do pet.« »Nisem oster, sem pa robat! Da vidimo iz kakšnega testa si.« »Iz te moke 

ne bo kruha! Mudi se mi na pogreb.« »E, i meni.« »Torej se podvizajmo!« »Kamerad?« »Najin bodoči 

mecen!« »Žal mi je za vašo izgubo.« »Vseeno, če ne.« 

Doma je bilo tožljivo a obenem bodro. Ker so se navzeli državnih rezov v kulturi, so se odločili, da 

združijo praznični kres s pogrebno lomačo. Deda je tako moral čakati vse do mraka, da pride njegova 

odhodnja na vrsto. Mrtvi je izdihnil, umili so ga z vodo, sedaj pa naj bi počasi na vrsto prišla še druga 

dva elementa, ogenj in predaja materi zemlji. Matija je postal sumničav, kot, da bi nekaj začutil: »nekaj 

 
13 A lahko tudi peljati in voditi. In bi tako za Homerjeve primerjave lahko uporabili besedo dolgo-vezenje. 
14 Učinek formul (ponavljajočih se besednih zvez) deluje v poeziji na nek način hipnotično. Te standardne fraze 
držijo poslušalca na nekem nižjem nivoju, vse dokler se ne prigodi nepričakovani dogodek. 
15 To potem lahko izgubi smisel za opazovanje okolice. Tudi na ustvarjalca lahko delo deluje hipnotično: »Včasih 
še dobri Homer na mojo mi jezo zadrema;/ jasno, ob tolikšnem delu je nujno, da včasih zakinkaš,« je v svojo 
Pesniško umetnost zapisal Horac. 
16 Hypnos je bil tudi grška poosebitev spanca, katerega mati je bila Nyx boginja noči, oče temačni Erebos in 
njegov brat, – kar si je vredno zapomniti v za nadaljnje branje – Tanatos. –Smrt. Za katero v Iliadi piše, da 
»nezdramno je spanje«. Če lahko zaupamo govoricam, je Hypnos živel v veliki jami, kamor ni prodrl noben zvok, 
niti nobena luč. Vanjo se je stekala reke Lete, ki je izvirala iz stičišča dneva in noči. Njegova postelja je bila 
narejena iz slonovine, pred jamo pa je rasel mak(!) in razne druge hipnotične rastline. 
17 Ta izhaja iz besede pozor, ki pomeni držo, v kateri se stoji vzravnano, z rokami, iztegnjenimi navzdol in 
pritisnjenimi k bokom – torej nekaj izrazito vojaškega in hierarhičnega. Po drugi strani se lahko s to besedo 
opozarja na nevarnost s čimer se zbuja občutek strahu. Slednji je vse bolj prisoten v današnji vse bolj hitro-
živeči družbi. Ki si prav zaradi večne potrebe po budni opreznosti ne more več privoščiti zamaknjenega stanja 
osredinjenosti. Tukaj bi tudi rad uvedel pojem pripomenka. Npr. kot ga lahko zasledimo v Tarantinovem filmu 
Django brez okovov (2012): »you had my curiosity, but now you have my attention«, torej: radovednost, 
pozornost, osredotočenost, zamaknjenost, je en od takšnih nizov. 
18 Ta položaj za lovca pomeni beg in potrebo po hitri reakciji. 



mi tu smrdi, vendar to ni tvoj deda.« Kakor že si bodi, kmalu je nastopila žalna slovesnost in na njej 

Luka s svojim govorom: »Mojre so bile starogrške poosebitve usode. Kloto je v grški mitologiji najmlajša 

izmed sester Mojr in prva v ciklu življenja. Je tista ki prede nit življenja. Njeno ime v grščini pomeni 

»predica19«. Lahezisina (srednja sestra, tudi »delilka«) naloga je, da meri ljudem nit življenja. Odloči, 

kdaj naj najstarejša sestra Atropa prereže nit in s tem konča življenje posamezniku. Atropa ali 

»neobrnljiva«20, kar je metafora za smrt. Je najstarejša izmed sester Mojr. Izmed vseh treh sester je 

znana kot najmanj popustljiva.21 In tudi moj ded, ki je polagal roke s preroki, se rokoval z rokohitrci in 

se dotikal ciganov22…,« »Mali, deda se ti na skolkah obrača!« je zarobantil nek zarobljeni nestrpnež. 

Luka se ni dal motiti: »znani presukanec, je ni mogel obrniti. Najzgodnejša grška filozofija, kozmogonija 

Anaksimandra, je osnovana na veri v mitologijo. Boginja Dike (»pravica, božansko maščevanje«) tukaj 

vzdržuje red in daje omejitev vsakršnim človekovim dejanjem in dedovo prepolno življenje se je prav 

zaradi tega moralo neizbežno končati.« 

Nato je bila na vrsti tekma v petju, za nagrad pa (ironično) razpisan (bronasti) trinožnik. Hrvoje in Matija 

sta bila v nizkem štartu. Mednju so postavil vedrico z iztolčenimi pripovednimi podobami, da sta si 

sinova modric lahko ogledala »stihe« kovača. Tukaj se v kamero zazre Luka, zvesti poznavalec 

umetnosti antike in prične s svojim predavanjem: »še posebej popularne na simpozijih23 in njim 

podobnim slovesnostim, so bile uganke (gríphoi, ainígmata), s katerimi so lahko udeleženci razkazovali 

svojo bistroumnost in pristnost duha. V tem kontekstu agonalne tekme naj razumemo tudi dodatno 

vrednost in kulturno vlogo pripovednih podob. V enciklopedični razpravi o simpozijih, napisani v 

rimskih cesarskih časih lahko najdem o besedo: kylikēgorêin, ki pomeni »govoriti o posodi«. Tovrsten 

pogovor bi se le stežka nanašal na razpravo o posodi kot o pivski posodi – njeni obliki, lahko gre le za 

nekaj, kar je bilo na njej upodobljeno. Vsak, ki je imel zgolj površno znanje o življenju elit je lahko govoril 

o opisnih podobah lova in vojne. Pripovedna podoba pa je zahtevala nekaj več: njen opazovalec je 

moral biti seznanjen z zgodbo. Na tej točki je lahko uspel ali grdo pogorel. To je torej ponujalo odlične 

pogoje za tekmo. Prav lahko si je ta vprašanja o pripovednih podobah predstavljati kot uganke vendar 

ima ta vzporednica svoje omejitve. Vsaka uganka izgubi na zanimivosti po tem ko je rešena. Toda to ne 

velja za pripovedne podobe. Tukaj prepoznava zgodbe sproži prvi korak k vse večjemu agonu. En od 

teh je dodajanje podrobnosti, ki prej niso bile omenjene; naslednja bi lahko bila recitiranje ujemajočih 

se verzov po spominu. Za aristokratsko kulturo, ki je živela od agona in za agon, je to morala biti igra 

vredna vsakega poskusa in tudi ogleda.« 

Tekma se je pričela. Prvi je bil Hrvoje, ki ni imel treh čistih kaj je na vedrici, pobudo je prevzel Matija, 

šele nato se mu je odprlo in sta tako parirala drug drugemu, vsak z eno kitico povečini XIII. speva Iliade: 

»Tu ga nenadno uzre brzonogi božanski Ahiles: 

kadar v ozadju stoječ, na krovu trebušaste ladje, 

gleda na bojni napor, na beg, ki solze izvablja. 

Patrokla zdajci pokliče, prijatelja dragega, k sebi, 

z ladje razleže se glas: on sliši in brž iz šotora 

 
19 Če nam trda prede, si torej ne moremo obetati ničesar dobrega.  
20 Človek obrača, bog obrne. 
21 Po grški inačici je poimenovan rastlinski rod Atropa, kamor med drugim sodi strupena volčja češnja (Atropa 

belladonna – to poimenovanje nekoliko spominja na belo ženo smrtnico). 
22 Izvor je verjetno v 9. stol. omenjenem srgr. Athínganoi mn. ‛pripadniki neke manihejske sekte v Frigiji in Likiji, 
ki so veljali za čarodeje’, kar je mogoče pojmovati kot tvorjenko iz gr. a- ‛ne-’ in thingánō ‛dotaknem se’. Če je 
domneva pravilna, je ime prvotno pomenilo ‛nedotakljivi’ (Etimološki slovar). 
23 Tujka, prevzeta prek nem. Symposion in angl. symposium ‛simpozij’ iz lat. symposium ‛pojedina’, kar je 
izposojeno iz gr. sympósion ‛pojedina, popivanje’. To je sorodno z gr. sympīńō ‛popivam, pijem skupaj s kom’, 

kar je sestavljenka iz gr. syn ‛skupaj, z’ in pīńō ‛pijem’ (Etimološki slovar).  



pride, ko Ares na dan: to bil je začetek mu zlega.« 

Teukros požene se v skok, željan, da mu sname orožje, 

toda že vrže mu Hektor nasproti oščep lesketavi; 

on, pazljiv, kakor je, za las ugane se osti, 

Kteatu sina zadene, Amfimaha, Aktoru vnuka, 

v prsi Trojančeva ost, ko ravno odpravlja se v bitko: 

s truščem zbobni na tla, oprava na njem zaropoče.« 

»Trojci, ko vidijo Idomenéa napasti kot plamen, 

njega in zvestega druga, odéta z umetno opravo, 

kliknejo sprotno si v gneči, pa vsi se zaženejo nanju; 

zdajci se vname ogorčena bitka pri ladijskih krnih. 

Kakor ob pišu nasprotnih vetrov završijo vrtinci, 

v dneh, ko prahú debele plasti pokrivajo pota, 

sape pa dvigajo v zrak ogromne oblake prašine: 

tù tako zavihràl  je spopád: vsa srca so željna 

klati se vprek v vrvenju, z ostró nabrušenim bronom. 

Boj ljudomorni srší od gôzda veliki oščepov, 

vdilj se pogrezajo v trupla, očí pobira bleščava, 

bronasti blesk čelad, ko se svetijo v sončni žarini, 

prsnih oklepov, na novo oglájenih, ščitov sijajnih, 

v metežu mož; resnično, srcé bi imel od železa, 

kdor z veseljem bi gledal to klanje, namesto, da z grozo.« 

 

»Rekši ga prime za nogo in že ga vleče skoz vrvež, 

Idomeneus heroj, ko pride ga Asios branit, 

peš stopaje pred konji; ti prhajo možu čez rame, 

vozni jih sluga kroti; ko Asiu srčna je želja, 

Idomenea zadeti; a ta prehiti ga z oščepom…« 

 

»Trojci preplavijo naše nam ladje, ko vèndar drugače 

plašni so kakor jeleni, ki vdilj po temačnih lesovih 

panterjem padajo v plen pa šakalom in lačnim volkovom, 

večno na begu blodeč, brez misli na boj in obrambo: 

prav tako niso Trojanci nikoli imeli poguma 

niti za čas kljubovati rokàm junaških Ahajcev.« 

»Niti koraka zdaj več ne stori sin urni Oiléa, 

Aias, od druga kam proč, Aianta, sinú Telamóna. 

Kakor voličev je par, ki vlečeta plug po ledini, 

združen za isti namen, ob straneh pa seveda obema 

znoj od korena rogóv curlja obilen na zemljo, 

jarem le sam oglájen skrbnó, drži ju vsaksebi, 

kadar do skrajnih ozár, le trudoma, režeta brazdo: 

prav tako drugega drug držita se v boju Aianta. 

No, Telamoncu sledé številna in hrabra krdela, 

v njih pomočnike ima, da ščit mu odnašajo težki, 

kadar mu trudnost telo oslabi in koplje se v znoju; 



hrabrega sina Oiléu pa nikdo njegovih ne spremlja, 

Lokrijcem ni do tegà, da bíli bi boj iz bližine: 

ti ne nosijo bronastih šlemov ne žimnatih šopov,« 

 

»Tebi pa samemu blizu je čas, ko peté pobiráje, 

prosil boš Zeusa očeta in druge nesmrtne bogove, 

nàj hitreje leté od sokolov ti konji grivati, 

kadar nosili te bodo, do mesta, prašèč po ravnini!« 

Počeni rhabdos se je ob skočnem gibanju, pri brundanju zadnje kitice starega, razlomil, tako da je 

zgornji okrajek, to je tisti, ki ga ni držal (to je vendarle očitno, rad bi le to napetost raztegnil do krajev), 

odletel proti kresu in zadel rajnkega v glavo. Ded je ob tem glasno vdihnil in vzkresnil, kot podobe na 

vedrici. Obrnil je neobrnljivo, tako kot se je ta dan obrnilo Sonce, Matija pa zarentačil: »Kurec pa 

vampirji24, spet ne bo nič za nas kulturnike!« 

 

  

 
24 Vampir, je lahko beseda  sestavljena iz nikalnice *ǫ- ‛ne’ in *pyrъ̏ ‛ogenj, žareč pepel’, prvotni pomen pa je 
*‛kdor ni bil predan ognju’, tj. *‛nesežgan mrtvec’. Če je domneva pravilna, beseda kaže na nekdanje sežiganje 
umrlih pri Slovanih (Etimološki slovar). 



Priloga 1 in 2: Ostanki situle iz Nezakicja 
V besedilu ste lahko brali še neobjavljeno tolmačbo situle iz Nezakcija. 
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