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Izvleček:
Pričujoči članek se ukvarja s sodobnimi slovenskimi pisateljicami 
zgodovinskega romana. Osrednji del besedila predstavlja analiza izbranih 
sodobnih zgodovinskih romanov Zlate Vokač (Knjiga senc, 1993), Mojce 
Kumerdej (Kronosova žetev, 2016) in Zlatke Rakovec-Felser (Vražja Liza, 
2017), ki so izšli po letu 1990. Izbrani romani literarni čas postavljajo v 15., 
16. ali zgodnje 17. stoletje, ki so slovenski prostor zaznamovala predvsem s 
propadom Celjskih grofov, turškimi vpadi, reformacijo in protireformacijo. V 
prispevku sta ob reprezentaciji zgodovinskega ženskega lika v izbranih romanih 
na kratko predstavljena tudi razvoj slovenskega zgodovinskega romana in 
vloga slovenskih pisateljic v njem. Osvetljeni pa so tudi zgodovinski romani 
slovenskih pisateljic, izdani po drugi svetovni vojni, ki tematizirajo predvsem 
čas reformacije in protireformacije.

Ključne besede: 
zgodovinski romani, ženski liki, slovenske pisateljice, Mojca Kumerdej, Zlatka 
Rakovec-Felser, Zlata Vokač
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Uvod

Zgodovinski roman velja za enega najbolj priljubljenih žanrov, saj ponuja bral-
cem dostop do poznavanja preteklosti skozi izmišljeno zgodbo, za katero se 
zdi, da bi prav tako lahko bila resnična. Hkrati bralcu omogoča razširitev zgo-
dovinskega znanja, saj mora besedilo, da ustreza žanru zgodovinskega romana, 
temeljiti na resničnih zgodovinskih dogodkih in osebah. Prav zaradi močne 
povezave resnice in fikcije se je zgodovinski roman že od vsega začetka poja-
vil kot contradictio in adjecto, torej kot oksimoron.1 Gre za binarno nasprotje, 
pri katerem je kot ''zgodovinski'' zavezan upodobitvi dejstev oz. zunajbesedilne 
realnosti, kot roman pa ima pravico do pesniške svobode in neodvisnega lite-
rarno-domišljijskega ustvarjanja.2 Utemeljitelj zgodovinskega romana, Walter 
Scott, je z romanom Waverley (1814) ustvaril paradigmo žanra z ''novo generič-
no zavestjo'', ki pa se je skozi obdobja vse do danes močno spreminjala. Žanrske 
določitve, ki v novejšem času niso tako ostre (morda nikoli povsem niso bile), 
zamejujejo fabulativni odmik od preteklosti, ki avtorju/ici ni mogla biti dosto-
pna, vključevanje zgodovinskih dejstev, prepletanje zgodovine in fikcije, zgodo-
vinsko atmosfero ter uporaba popularnih pripovednih postopkov in motivov, 
ki jih literarna zgodovina pripisuje romantični dediščini. Vloga zgodovinskega 
romana v 20. in 21. stoletju predstavlja združitev raziskovanja, premišljenosti in 
hkrati zabave. Žanr je privlačen tako za avtorje, bralce kot tudi literarne zgodo-
vinarje. Med novejšimi pristopi k raziskovanju tega žanra so zagotovo ženske 
študije3, ki lahko v tem okviru v reprezentaciji zgodovine iščejo feministične 
smernice, preučujejo ženske podobe ali raziskujejo žensko kot pisateljico zgo-
dovinskih romanov.4 

Za najbolj plodovit pristop k feministični literarni vedi se je izkazal prav 
študij ženskih podob5, cilj katerega je dojeti proces branja kot komunikacije 

1 Clive Thomson, Mikhail Bakhtin and the Epistemology of Discourse, Volume 2 (Amsterdam–
Atlanta,1990), str. 31–32.

2 Nataša Bavec, Resnična zgodba (Ljubljana, 2009), str. 7 (dalje: Bavec, Resnična zgodba). 
3 Ženska literarna veda označuje raziskave o literaturi pisateljic, podobah ženskosti (tako v literarnih 

besedilih avtorjev kot avtoric) in teoretične študije o konceptih in problemih, ki se odpirajo, ko izho-
dišče raziskovanja predstavlja vprašanje, kako se v literarno delo vpisuje spolna razlika. Toril Moi, ena 
izmed predstavnic feministične literarne vede, hkrati izpostavlja, da osnovni namen ženskih študij ni 
zgolj literarnoveden, ampak je v veliki meri političen: patriarhalne prakse poskuša razgaliti, ne pa jih 
nadaljevati (Katja Mihurko Poniž, Labirinti ljubezni v slovenski književnosti od romantike do II. svetov-
ne vojne (Ljubljana, 2008), str. 88 (dalje: Mihurko Poniž, Labirinti ljubezni v slovenski književnosti…); 
Toril Moi, Politika spola/teksta (Ljubljana, 1999), str. 10 (dalje: Moi, Politika spola/teksta)). 

4 Tomo Virk, Moderne metode literarne vede in njihove filozofsko teoretske osnove (Ljubljana, 2003), 
str. 239–240.

5 Za osrednje pa tudi temeljno delo o študijah ženskih podob velja zbornik Images of Women in Fiction: 
Feminist Perspectives, ki je izšel leta 1972 v uredništvu Susan Koppelman Cornillon (Moi, Politika 
spola/teksta, str. 54).
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med življenjem avtorja/avtorice in življenjem bralke.6 Na Slovenskem je zgo-
dovinski žanr v veliki meri stimuliral pisateljice, že takoj po drugi svetovni vojni 
pa tudi danes. Feministične študije, ki so se posvečale tudi iskanju ''pozabljene 
polovice'', so prinesle nova spoznanja o ženskah na vseh področjih7, še posebej 
o ''vsakdanjih'' ženskah v zgodovini. Mnoge avtorice so z novimi zgodovinski-
mi spoznanji izkoristile priložnost in so podobe takih, (ne)vsakdanjih žensk, 
ki so v zgodovini svoj glas imele ali pa so ga krivično izgubile, vpletle v zgodbe. 
Zgodovinski čas, ki je bil do žensk še posebej krivičen, je bil čas reformacije in 
katoliške prenove (protireformacije) in je v zato v veliki meri vzpodbudil tudi 
slovenske pisateljice, da so ženskam tega časa (16. in 17. stoletja) ponudile ali 
obudile glas skozi zapisano zgodbo. 

Zgodovinski roman na Slovenskem

O teorijah zgodovinskega romana, njegovih tipologijah in protislovjih je bilo 
zapisanega že veliko in tako resnično ne velja za svežo temo razpravljanja, ven-
dar sta se na Slovenskem temu žanru najbolj posvetila Nataša Bavec, ki se v svoji 
znanstveni razpravi Resnična zgodba (2009) tematike zgodovinskega romana 
loti z vidika literarne teorije in zgodovine, Miran Hladnik, ki je v monografiji 
Slovenski zgodovinski roman (2009) opravil obsežno raziskavo značilnosti slo-
venskih literarnih del zgodovinskega žanra, ter Igor Grdina v preglednem član-
ku Zgodovinski roman v slovenski književnosti (2003).

V 19. in začetku 20. stoletja je imel zgodovinski roman na Slovenskem veli-
ko vlogo predvsem pri ustvarjanju kolektivnih predstav o preteklosti in je bil 
izredno politično angažiran. Poseben poudarek zgodovinskih poglavij v roma-
nih je predstavljal začetek ''domače'' zgodovine (npr. naselitev Slovanov v alp-
sko-jadranskem prostoru, življenje v Karantaniji, delovanje Cirila in Metoda), 
bralci pa so najpogosteje posegali (in še posegajo) po romanih o turških vpadih 
ob koncu srednjega veka, o vzponu in propadu Celjskih grofov, kmečkih upo-
rih, protestantsko-katoliških sporih ter razkolu liberalnega in ''klerikalnega'' 
tabora.8 Prvi slovenski zgodovinski roman Josipa Jurčiča (1844–1881), ki je bil 
občudovalec paradigme Walterja Scotta, z naslovom Ivan Erazem Tattenbach 
(1873), na primer govori o poskusu strmoglavljenja Habsburžanov z neuspe-

6 Moi, Politika spola/teksta, str. 51.
7 ''Žensko vprašanje'' danes ni več značilno samo za (post)feministično gibanje, ampak tudi za filozof-

ski, sociološki, antropološki, kulturološki in psihološki diskurz oz. njihovo zmes (Alojzija Zupan Sosič, 
Spolna identiteta in sodobni slovenski roman (Ljubljana, 2005), str. 94).

8 Igor Grdina, ''Zgodovinski roman v slovenski književnosti'', v: Mednarodni simpozij Obdobja 21, ur. 
Miran Hladnik in Gregor Kocijan (Ljubljana, 2003), str. 163 (dalje: Grdina, ''Zgodovinski roman v slo-
venski književnosti'').
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šnim pučem v 17. stoletju. Tri leta za Jurčičevim romanom je izšlo delo Zadnji 
dnevi v Ogleju (1980) Alojzija Carlija (1864–1891), ki tematizira vzpon krščan-
stva nad poganstvom in hunskim kraljem Atilo v 5. stoletju, šele leta 1906 pa 
je Fran Saleški Finžgar (1871–1962) izdal večkrat ponatisnjen in preveden 
roman Pod svobodnim soncem. V prvi polovici 20. stoletja so za vodilne pisce 
zgodovinskega žanra veljali Ivan Pregelj (Plebanus Joannes (1920)), Ivan Tav-
čar (1851–1923) z obsežnim romanom Izza kongresa iz leta 1908 in Visoško 
kroniko (1919), Fran Govekar (1871–1949) z romanom Svitanje (1921), Preži-
hov Voranc (1893–1950) (Požganica (1939) in Doberdob (1940)) in nenaza-
dnje Vladimir Bartol (1903–1967) z največkrat prevedenim slovenskim roma-
nom tistega časa Alamutom (1938).9

Kot piše Grdina, tudi med drugo svetovno vojno zgodovinski roman nika-
kor ni zamrl.10 S pripovedjo o davni preteklosti so pisatelji utrjevali zvestobo 
''slovenski deželi'' in s tem podpirali uporniško Osvobodilno fronto, npr. Janez 
Jalen (1891–1966) z Bobri (1943) in France Bevk (1890–1970) z romanom 
Umirajoči bog Triglav (1930).

Po drugi svetovni vojni zgodovinski teksti dolgo časa niso pridobili statusa 
zgodovinskega romana, saj se je politika tistega časa osredotočala predvsem 
na sedanjost in stremenje v prihodnost. V času socialistične Jugoslavije je drža-
va financirala zgolj leposlovje in prevode, preko katerih se je utrjevala pripa-
dnost jugoslovanski multietnični identiteti.11 Teksti, ki so tematizirali drugo 
svetovno vojno, niso bili deležni velike javne pozornosti (npr. Miško Kranjec 
(1908–1983): Za svetlimi obzorji) vse do začetka razpada komunističnega reži-
ma v Jugoslaviji,12 še manj pa je bila zanimiva prva svetovna vojna. Kljub temu je 
potrebno opozoriti, da pisanje o prvi svetovni vojni nikakor ni zamrlo. Obsežen 
roman Pavlihova kronika (1964) Juša Kozaka pripoveduje o veliki vojni, ki jo 
je sicer avtor sam doživel. Kljub temu pa sta časovna oddaljenost več desetletij 
od velike vojne in daljša pripovedna forma pisatelju omogočila prikazati širšo 
sliko vojne.13 Nenazadnje pa temo prve svetovne vojne vpeljuje tudi Stanko 
Majcen v svojih črticah in dramskih besedilih,14 priljubljena besedila pa so bila 
tudi dnevniški zapisi pisateljev (npr. Frana Milčinskega, slovenskega pisatelja, 
pesnika in dramatika, ki pripoveduje o začetnem navdušenju nad vojno, ki bi 

9 Grdina, ''Zgodovinski roman v slovenski književnosti'', str. 164–169.
10 Prav tam, str. 169.
11 Alojzija Zupan Sosič, Na pomolu sodobnosti ali o književnosti in romanu (Maribor, 2011), str. 95 (dalje: 

Zupan Sosič, Na pomolu sodobnosti ali o književnosti in romanu).
12 Grdina, ''Zgodovinski roman v slovenski književnosti'', str. 170.
13 Alenka Koron, ''Reprezentacije Velike vojne pri Jušu Kozaku'', Studia Historica Slovenica 15, št. 3 

(2015), str. 560.
14 Jožica Čeh Steger, ''Stanko Majcen in Velika vojna'', Studia Historica Slovenica 15, št. 3 (2015), str. 

569–574.
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se lahko pri mladih fantih izkazala za dobro odskočno desko v vojaški karieri, 
kasneje pa opisuje grozote na bojnih poljih. Hkrati taka besedila ponujajo odli-
čen vir za preučevanje življenja vojakov na bojiščih prve svetovne vojne).15

Na Slovenskem je zgodovinski roman dosegel dva vrhunca: najprej med 
letoma 1925 in 1935 ter drugega ob koncu sedemdesetih let, ko je na primer 
Drago Jančar (1948–) izdal Galjota (1978), Saša Vuga (1930–2016) iste-
ga leta trilogijo o poznem srednjem veku Erazem Predjamski idr. Slovenci so 
svoje predstave o preteklosti velikokrat oblikovali prav na podlagi leposlovja. 
Predvsem marsikatera literarizirana biografija (npr. velik del opusa Ilke Vašte 
(1891–1967) in Mimi Malenšek (1919–2012) je pripomogla k temu, da so se 
ljudje ''poučili'' o pomembnih zgodovinskih osebnostih.16

Zgodovinski roman se je ponovno razcvetel v drugi polovici osemdese-
tih let in se obdržal v devetdesetih, ko je prišlo tudi do ponatisa nekaterih sta-
rejših besedil, prevodov tujih zgodovinskih romanov ter prevodov nekaterih 
slovenskih zgodovinskih romanov.17 Če je literatura v osemdesetih še zmeraj 
ohranjala nacionalnoafirmativno poslanstvo, se je v devetdesetih premaknila 
v intimno vlogo. Število romanov na sploh se je v primerjavi z osemdesetimi 
potrojilo. Miran Hladnik ugotavlja, da je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja 
nastalo okoli 27 besedil, ki bi jih lahko umestili v žanr zgodovinskega romana, 
če ne štejemo ponatisov starejših romanov. Dodaja, da je produkcija zgodovin-
skih romanov v devetdesetih obsegala naslednje žanrske tipe: biografije zna-
menitih Slovencev, romane o ljubljanskem potresu, o skrivnostnih združbah, 
besedila na temo lokalne zgodovine, rodbinske sage in romane, ki so prepo-
znavni po jezikovnem in stilnem eksperimentu.18 Med pisatelji zgodovinskega 
romana, katerih delo obsega najširši opus, je po pregledu izdaj zgodovinskih 
romanov brezpogojno Ivan Sivec (1949). Med njegovimi zgodovinskimi roma-
ni, če naštejemo zgolj nekatere, so Triglavski kralj, Biseri bolečine, In večno bodo 
cvetele lipe, Krvava grajska svatba (1997) idr. Zgodovinski romani, ki so zazna-
movali devetdeseta leta, so še Galilejev lestenec (1997) Dušana Merca (1952), 
Kraljeva hči (1997) Igorja Škamperleta (1962), Somrak (1996) Vladimirja Kav-
čiča (1932), Slovenski orator dr. Janez Bleiweis (1990) Tite Kovač (1930–2016), 
Knjiga senc (1993) Zlate Vokač (1926–1995), Pesnikov nokturno (1992) Mimi 
Malenšek (1919–2012), Sij nad reko (1997) Frančka Štefanca, Prekmurska 

15 Več o tem: David Hazemali, ''The Battle of Galicia: The Disintegration of the Austro-Hungarian Land 
Forces on the Eastern Front in the First World War, With special Emphasis on the Role of the Graz's III 
Corps and Slovenian Soldiers'', Studia Historica Slovenica 17, št. 1 (2017), str. 161–196.

16 Grdina, ''Zgodovinski roman v slovenski književnosti'', str. 170.
17 Miran Hladnik, Slovenski zgodovinski roman (Ljubljana, 2009), str. 118 (dalje: Hladnik, Slovenski zgo-

dovinski roman).
18 Miran Hladnik, Slovenski zgodovinski roman danes, http://lit.ijs.si/zgr_dons.html, pridobljeno: 15. 8. 

2018). 
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zgodba (1997) Draga Kuharja (1954), Veliki voz (1992) Miloša Mikelna (1930–
2014), Pot v Trento (1994) Kajetana Koviča (1931–2014), postmoderni zgodo-
vinski roman Florjana Lipuša (1937) z naslovom Stesnitev (1995), Maranatha 
ali Leto 999 (1996) Alojza Rebule, Skarabej in vestalka (1997) Ferija Lainščka 
(1959), Na rožnatem hrbtu faronike Saše Vuga, največji pripovedni projekt, 
obsežna družinska saga Lipa zelenela je (1997–2000) Bogdana Novaka (1944) 
in drugi. 

V Sloveniji je po letu 2000 s potenco naraslo število romanov in literar-
nozgodovinskih prispevkov o njih, še posebej zgodovinskih romanov. Miran 
Hladnik v seznamu na koncu monografije Slovenski zgodovinski roman,19 nave-
de kar dvainštirideset različnih zgodovinskih romanov.20 Največ zgodovinskih 
romanov so zapisali že omenjeni Ivan Sivec, ki še zmeraj velja za najplodovitej-
šega pisca zgodovinskih romanov, Drago Jančar, ki se sicer ogiba žanrske ozna-
ke svojih romanov, Dušan Merc in Bogdan Novak. Zgodovinski roman tudi po 
letu 2010 še vedno ostaja živ žanr, nikakor še ni zamrl. Na literarnem panelu 
se pojavljajo tako novi pisci zgodovinskega romana kot tudi ponatisi starejših 
avtorjev. 

Vedno več je prisotnih tudi pisateljic, npr. Polona Škrinjar, Marija Mercina, 
Tanja Tuma, Mojca Kumerdej, Kristina Menih, omeniti pa moramo tudi antro-
pologinjo in pisateljico Svetlano Slapšak, ki je s svojim romanom Istomesečniki 
(2018) dogajanje postavila v devetdeseta leta na Balkan v času vojne, ki jo je 
avtorica sicer tudi sama izkusila,21 in ga težko umestimo v žanr zgodovinskega 
romana.

Za sodobni, post-postmodernistični tip literature je sicer značilen t. i. lite-
rarni eklekticizem, ki obsega zvrstni, vrstni, žanrski, stilni in oblikovni sinkreti-
zem.22 Tako je tudi za zgodovinski roman tega časa značilna spojitev več tipov 
romana v neko novo žanrsko celoto, ki pa še zmeraj ohranja prepoznavna 

19 Hladnik, Slovenski zgodovinski roman, str. 324–326.
20 Monografija Mirana Hladnika Slovenski zgodovinski roman je izšla leta 2009, zatorej seznam obsega 

zgodovinske romane, ki upoštevajo določila zgodovinskega romana in so izšli do leta izida. 
21 Nekateri teoretiki zagovarjajo dejstvo, da roman velja za zgodovinski, če je od dogodkov v romanu 

minilo vsaj 50 let, spet drugi zagovarjajo dobo petindvajsetih let (Lynda G. Adamson, World Historical 
Fiction : An Annotated Guide to Novels for Adults and Young Adults (Santa Barbara, 1999), str. 3)), vedno 
bolj pa se uveljavlja teorija (zagovarja jo npr. Walter Schiffels), da gre za zgodovinski roman takrat, ko 
se pripoved dogaja v času, ki se ga pisatelj še ni zavedal oz. izkusil. Besedilo bi torej bilo zgodovinski 
roman, tudi če govori o dogodkih, ki so komajda oddaljeni, le da poudarja časovno razliko med tre-
nutkom pripovedovanja in zgodovinskimi dogodki v zgodbi. Nekatere teorije, ki jih omenja Miran 
Hladnik, pa časovne teorije ne določajo z leti, temveč z zgodovinskim občutjem. Besedilo naj bi bilo 
zgodovinski roman tudi, če govori o časovno bližnjih dogodkih, vendar mora ozaveščati in poudarjati 
časovno razliko med trenutkom pripovedovanja in časom dogodkov ter graditi iz nje svoj temeljni 
učinek na bralca.

22 Zupan Sosič, Na pomolu sodobnosti ali o književnosti in romanu, str. 96–101.
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žanrska določila.23 Žanrska čistost zgodovinskega romana tako počasi ponika 
v preteklost, saj je rušenje kanonskih oblik že tipična lastnost sodobne litera-
ture.24 Žanri se namreč spreminjajo s privzemanjem in hibridizacijo konvencij 
drugih žanrov. Hladnik sodobni zgodovinski roman označi celo kot zmes zgo-
dovinskega romana 19. stoletja, detektivke in znanstvene fantastike.25 Tipični 
primer takega žanrskega sinkretizma je nagrajeni roman Mojce Kumerdej Kro-
nosova žetev (2016), ki bi ga lahko zaradi v besedilo vstavljenih esejističnih filo-
zofskih monologov, globokih verskih vprašanj ter vprašanj o smislu življenja in 
nenazadnje o vlogi ženske v svetu, ob zgodovinskem žanru brez težav označili 
za filozofski roman. 

Sodobne slovenske pisateljice zgodovinskega romana

Zgodovinski roman je že od nekdaj še posebej priljubljen pri ženski popula-
ciji, tako pri bralkah kot tudi ustvarjalkah zgodovinskega romana. Miran Hla-
dnik zapiše, da je zgodovinski žanr v preteklosti precej bolj stimuliral žensko 
ustvarjalnost kot konkurenčni žanri.26 Ob pregledu antologij, monografij in 
zbornikov pa ugotavljava, da slovenskim pisateljicam zgodovinskega romana 
ni posvečena pretirana pozornost. S sodobnimi ženskimi romanopiskami so 
se ukvarjale Silvija Borovnik, Katja Mihurko Poniž, Valerija Vendramin, Alojzija 
Zupan Sosič, Milena Mileva Blažič, Irena Avsenik Nabergoj idr.  

Pred letom 1945 so se na primer s kmečko povestjo, ki je bilo v slovenskem 
prostoru zelo priljubljena, ukvarjale le tri pisateljice, medtem ko je zgodovinski 
roman do danes napisalo kar triindvajset pisateljic. Kaj je razlog za to, da so se 
avtorice našle prav v zgodovinskem žanru? Miran Hladnik ugiba, da je v zgodo-
vinski povesti morda več uglednejših vlog za ženske osebe in je tako ustrezal 
ženskim socialnim ambicijam.27

Od leta 1945 pa do osamosvojitve Slovenije leta 1991 je število objav zgodo-
vinskega romana pri avtoricah močno naraslo. Največ zgodovinskih romanov 
so izdale Mimi Malenšek, Ilka Vašte, Mira Mihelič, Tita Kovač in Zora Piščanc. 

23 Alojzija Zupan Sosič, Zavetje zgodbe. Sodobni slovenski roman ob koncu stoletja (Ljubljana, 2003), str. 
99.

24 Nadežda Starikova, ''K vprašanju tipologije zgodovinskega romana'', Primerjalna književnost 23, št. 1 
(2000), str. 24.

25 Hladnik, Slovenski zgodovinski roman, str.43.
26 Prav tam, str. 237.
27 Hladnik, Slovenski zgodovinski roman, str. 240.
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Preglednica 1: Seznam avtoric slovenskega zgodovinskega romana po prvi svetovni vojni

Seznam avtoric slovenskega zgodovinskega romana po prvi svetovni vojni

Julija Bračič Katarina Marinčič

Ilka Vašte Valerija Skrinjar-Tvrz

Mimi Malenšek Ivanka Mestnik

Margareta Hess-Rak Evelina Umek

Tita Kovač Vilma Purič

Milena Mohorič Tina Kodre

Mira Mihelič Anna Wittula

Zora Piščanc Zlatka Rakovec-Felser

Zdenka Žebre Polona Škrinjar

Zlata Vokač Marija Mercina

Ivanka Čadež Tanja Tuma

Kristina Menih Mojca Kumerdej

Omeniti pa velja tudi Mileno Mohorič, ki sicer velja za eno najvidnejših 
ustvarjalk kratke proze, po njeni smrti pa je izšel tudi zgodovinski kmečki roman 
Hiša umirajočih (1975).28 Avtorice so si za dogajalni čas v svojih romanih v naj-
večji meri izbirale 19. stoletje, kjer so si za podžanr romana izbrale zgodovinski 
biografski roman oz. fikcionirano biografijo29 (npr. roman Ilke Vašte Izobčenec 
(1960), ki govori o Janezu Trdini, Najbogatejši Kranjec (1979) Tite Kovač, ki 
govori o Žigi Zoisu ali roman o Antonu Janši Zlati roj (1988) Mimi Malenšek). 
Tudi tematizacija prve svetovne vojne je bila izredno zanimiva za avtorice, saj 
je prav velika vojna na bojišča pripeljala tudi ženske v vlogi bolničark, zdravnic, 
novinark in celo kot vojakinj.30 Hkrati pa je prva svetovna vojna močno pose-
gla tudi v dinamiko družinskega vsakdana in razdelitve tradicionalnih vlog. Ob 

28 Jožica Čeh Steger, ''Literarne podobe poti v svobodo v taboriščni prozi Milene Mohorič in Branke 
Jurca'', Studia Historica Slovenica 16, št. 1 (2016), str. 167.

29 Fikcionirano biografijo (angl. fictionalized biography), ki tematizira življenje neke osebe na podlagi 
resničnih, preverjenih in raziskanih dejstev, je potrebno ločiti od fiktivne biografije (angl. Biographical 
fiction), ki pripoveduje o fiktivnem življenju izmišljene osebe. Ina Schabert opozarja, da je v 20. sto-
letju sicer skoraj nemogoče ločiti eno od drugega zaradi modernističnih pripovednih postopkov, 
ki ustvarjajo umetniško subjektivizirano resničnost, saj se v modernizmu fikcionalizirana biografija 
usmerja k analizi posameznikovega notranjega življenja (Bavec, Resnična zgodba, str. 26).

30 Katja Mihurko Poniž, ''Prva svetovna vojna v delih slovenskih književnic'', Studia Historica Slovenica 
15, št. 3 (2015), str. 578. Več o tem tudi: Maja Godina Golja, Vojne na Slovenskem: pričevanja, spomini, 
podobe (Ljubljana, 2012).
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odhodu moškega, torej glave družine v vojsko, je morala ženska poleg vloge 
gospodinje in matere prevzeti še celotno skrb za preživljanje družine in njene 
finančne preskrbe.31 Tako ženske v zgodovini prvič resnično zavzamejo mesto 
dejavnega zgodovinskega subjekta. Dogajalni čas, ki je prav buril domišljijo slo-
venskih avtoric, je zgodnji novi vek (15., 16. in začetek 17. stoletja),32 pri čemer 
so literarno dogajanje v ta čas postavile npr. Ilka Vašte, Mimi Malenšek, Zlata 
Vokač, Tita Kovač, Zora Piščanc, Zlatka Rakovec-Felser in Mojca Kumerdej. V 
novejši slovenski prozi se Slovenke kot avtorice romana izrazito pojavijo zlasti 
v obdobju na prelomu tisočletja, tj. po letu 1980.33 

Daleč najplodovitejša avtorica zgodovinskega romana je nedvomno Mimi 
Malenšek (1919–2012), ki jo po številu izdanih zgodovinskih romanov pre-
kaša zgolj Ivan Sivec, so pa njegovi romani krajši.34 Izdala je štirinajst obse-
žnih zgodovinskih, biografskih ter vojnih romanov. Ob njihovem pisanju se 
je zavzeto poglabljala v zgodovinske študije.35 V njih se je posvečala različnim 
zgodovinskim tematikam in bržkone skoraj vsem obdobjem slovenske zgodo-
vine od časa Karantanije v Bratstvu (1957), pokristjanjevanju v romanu Črtomir 
in Bogomila (1959) pa do reformacije in protireformacije (roman o Trubarju z 
naslovom Plamenica (1957), Tomažu Hrenu v romanu Inkvizitor (1964) in o 
Gallusu v Poslušaj, zemlja (1968)), 19. stoletja (npr. leta 1970 je na primer izšla 
biografija Dragotina Ketteja in Aleksandra Murna z naslovom Pojoči labodi, ki 
je eden najdaljših romanov, njen zadnji roman Pesnikov nokturno (1992) pa 
govori o Francetu Prešernu; v čas industrializacije pa je umestila roman Vigenjci 
(1957) in njegovo nadaljevanje Skobci nad dolino (1985) ter Purgarji (1987)). 
Druga svetovna vojna se je dotaknila tudi Mimi Malenšek. V ta dogajalni čas 
je postavila romane Daj mi roko, pomlad (1957), V življenje (1948) in Temna 
stran meseca (1960), ki vključuje poglede na vojno s strani domobrancev, kar 
je bilo za čas, ko je roman izšel, resnično pogumno. Kljub temu (ali pa morda 
prav zato) je bil roman ob izidu takoj razprodan. Na temo druge svetovne vojne 
je nastala tudi obsežna trilogija Sonce je obstalo (1976), za katero je prejela 
Župančičevo nagrado.36

Zelo brana so bila tudi dela Mire Mihelič (1912–1985), predvsem zgodo-

31 Kornelija Ajlec, ''Sistem državnih preživnin in pokojnin za družine vojakov (1914–1918)'', Studia 
Historica Slovenica 16, št. 1 (2016), str. 110.

32 Več o slovenskih avtoricah, ki so dogajalni čas postavile v obdobje zgodnjega novega veka, v nasle-
dnjem poglavju.

33 Silvija Borovnik, ''Sodobne slovenske romanopiske'', v: Mednarodni simpozij Obdobja 21: Slovenski 
roman, ur. Miran Hladnik in Gregor Kocijan (Ljubljana, 2003), str. 99.

34 Hladnik, Slovenski zgodovinski roman, str. 242–243.
35 Silvija Borovnik, Pišejo ženske drugače? O ženskah kot o pisateljicah in literarnih likih (Ljubljana, 

1995), str. 79 (dalje: Borovnik, Pišejo ženske drugače?).
36 Meta Kušar, "Meta Kušar z Mimi Malenšek", Sodobnost 27, št. 9 (2008), str. 1200.
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vinska romana, Tujec v Emoni (1978), ki je postavljen v 4. stoletje v antično Lju-
bljano ter Cesta dveh cesarjev (1981), ki se navezuje na ljubljanski kongres leta 
1821. Borovnikova opozarja, da se Miheličeva v svojih delih izkazuje kot prva 
nadaljevalka feminističnih idej z začetka 20. stoletja, predvsem zaradi proble-
matizirane razlike med moško in žensko perspektivo ter ženskih likov, ki so pri 
njej prvič umetniško razviti.37 

Obsežni opus ima tudi Ilka Vašte (1891–1967), ki je bila kot pisateljica veli-
kokrat premalo upoštevana. Njena dela so bila zelo brana. Veljala je za zelo pri-
ljubljeno avtorico. Napisala je kar 16 knjig, med katerimi se v več kot polovici 
ukvarja s slovensko zgodovinsko tematiko. Njeno najbolj znano in vsaj štirikrat 
ponatisnjeno delo je Roman o Prešernu iz leta 1937, ki ga je izdala v samozalož-
bi. Pozornost je pritegnila tudi s svojimi zadnjimi tremi zgodovinskimi romani, 
ki v središče dogajanja postavljajo njeno rodno Novo mesto v času reformacije 
in protireformacije, z naslovi Upor (1950), Gričarji (1956) in Izobčenec (1957). 
Še posebej zanimiv je roman Gričarji, ki govori o novomeški družini. Avtorica 
v roman vpleta preverjene zgodovinske dogodke (npr. nastanek prvih sloven-
skih knjig, čas katoliške prenove idr.), osebe (Gričarjevi, Primož Trubar, baron 
Ungnad idr.) in celo zgodovinske ilustracije. Ilka Vašte ne sodi med sodobne 
pisateljice zgodovinskega romana, vendar njenega obsežnega opusa del z zgo-
dovinsko tematiko ne smemo prezreti, nenazadnje je roman Gričarji napisan 
kot napreden, družbenokritični zgodovinski roman. 

V pričujočem prispevku bi bilo prav zaradi obravnave ženske v zgodovini 
vredno omeniti tudi dela novinarke, pisateljice in publicistke Milene Miklavčič 
(1952), ki se v svojih delih prav tako dotika medčloveških odnosov, vprašanja 
ženskosti, spolnosti in nenazadnje preteklosti. Zbrane resnične zgodbe žensk 
o spolnosti in partnerskih odnosih nasploh v prvi polovici 20. stoletja v knji-
gah Ogenj, rit in kače niso za igrače (2013) ter njenem drugem delu Ogenj, rit 
in kače niso za igrače: Babice hčere in vnukinje (2017) ponujajo nov pogled v 
razmišljanje žensk pred prvo svetovno vojno, med obema vojnama in po drugi 
svetovni vojni, njihove izkušnje v partnerskih odnosih v zvezi s spolnostjo, spo-
štovanjem, odnosom družbe in cerkve, o tem, kako malo informacij so imeli o 
npr. spolnosti, o katerih zdaj redno poročajo in izobražujejo skoraj vse (ženske) 
revije in svetovni splet. Kljub temu da sta knjigi zapisani delno v obliki zgodb 
in pripovedi ter obravnavata tudi zgodovino tistega časa, gre za pričevanjski 
prispevek, ki nedvomno pripomore k razumevanju vsakdanjega življenja v pre-
teklosti, ne ustreza pa določilom za umestitev v žanr romana. 

V letih od 1990 do 2010, ki velja za čas sodobne slovenske književnosti,38 

37 Borovnik, Pišejo ženske drugače?, str. 232.
38 Tako ga namreč poimenuje Alojzija Zupan Sosič v delu Na pomolu sodobnosti ali o književnosti in 

romanu (str. 93).
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zgodovinski žanr tudi pri slovenskih avtoricah ni zamrl. Med letoma 1993, ko 
je Zlata Vokač izdala drugi del Marpurgov (1985), Knjigo senc, in 2002, ko je 
Valerija Skrinjar-Tvrz izdala roman o prvi svetovni vojni z naslovom Bosna in 
Soča (2002), ni izšel noben zgodovinski roman, ki bi ga napisala pisateljica. 
Zgodovinski roman je (do leta 2018) izdalo 14 avtoric:39 Mimi Malenšek, Zlata 
Vokač, Valerija Skrinjar-Tvrz, Ivanka Mestnik, Evelna Umek, Vilma Purić, Anna 
Wittula, Tina Kodre, Zlatka Rakovec-Felser, Polona Škrinjar, Marija Mercina, 
Tanja Tuma, Mojca Kumerdej in Kristina Menih. 

Sodobne slovenske avtorice zgodovinskega romana so za dogajalni čas v 
največji meri izbirale 19. in 20. stoletje. Še posebej priljubljeno je bilo literarno 
obdobje slovenske romantike (npr. Pesnikov nokturno (1992)) in predmarčne 
doba (npr. Strojarska hiša (2011) Anne Wittula). V čas prve svetovne vojne sta 
postavljena romane Valerije Skrinjar-Tvrz z romanom Bosna in soča (2002) in 
Po sledeh fate morgane (2008) Eveline Umek, pri čemer gre za biografijo Marice 
Nadlišek Bartol). Dogajanje je v drugo svetovno vojno postavljeno v romanih 
Burjin čas (2009) Vilme Purič ter roman Tanje Tuma, z naslovom Češnje bele in 
rdeče (2015).

Reformacija in protireformacija v romanih pisateljic po 1945

Zgodovinsko obdobje, ki se je prav tako zdelo izjemno privlačno za pisanje 
zgodovinskega romana, je pri slovenskih pisateljicah čas turških vpadov, pred-
vsem pa gibanja reformacije in protireformacije, torej doba od konca 15. do 
začetka 17. stoletja. Morda prav zato, ker ta čas ponuja možnosti za odkrivanje 
ženskega glasu, ki je bil v tistem času razen redkih izjem zelo tih ali pa hitro uti-
šan, še posebej v za ženske krutem času reformacije in protireformacije.

Reformacija, gibanje, katerega cilj je bil preureditev rimskokatoliške cer-
kve, je na Slovenskem začela odmevati hitro po tem, ko je vzniknila drugod po 
Evropi v začetku 16. stoletja, razmahnila pa se je po letu 1530, ko so k novi veri 
začeli pristopati zemljiški gospodje, z njimi pa tudi njihovi podložniki.40 Za 16. 
stoletje v zgodovini raziskovalci ugotavljajo, da so dogodki kar prehitevali eden 
drugega, tak je bilo tudi na Slovenskem. Na slovenskih tleh je versko življenje 
v krizo zapadlo že v 15. stoletju, opomoglo si ni niti ob ustanovitvi ljubljanske 

39 Seznam vseh slovenskih pisateljic, ki so zgodovinski roman izdale po koncu druge svetovne vojne, se 
nahaja v prilogi. Pri sestavljanju seznama mi je bila v pomoč monografija Mirana Hladnika Slovenski 
zgodovinski roman, ki v svojem seznamu navaja pisatelje in pisateljice od 19. stoletja pa do leta 2009, 
ko je monografija izšla, ter podatkovna spletna baza avtorjev romanov (https://www.slov.si/iskalni-
ki), z navedenimi podatki do leta 2013. V veliko pomoč mi je bil tudi spletni iskalnik portala Bukla 
(www.bukla.si), ki vsebuje na novo izdano leposlovje, strokovno literaturo in revije. 

40 Metka Fujs, Ženske in reformacija (Murska Sobota, 2017), str. 11 (dalje: Fujs, Ženske in reformacija).
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škofije leta 1461. Še posebej pa so versko življenje razburkale luteranske ideje.41 
Učenje branja in pisanja rojakov je bila odgovornost, ki jo je po vzoru Martina 
Luthra v slovenskih deželah nase prevzel Primož Trubar (1508–1586), ki nam 
je z Abecednikom in Katekizmom dal prvi tiskani knjigi v slovenskem jeziku. 
Trubarjev program izobraževanja je pomemben tudi, ker je poudarjal, da izo-
braževanje vseh pomeni tudi šolanje deklet.42 Sicer pa vloga žensk ni bila glav-
na tema reformacije, ko so predvsem izstopale teološke debate. Ni odpravila 
podrejene vloge žensk v odnosu do moških, tako kot ni odpravila tradicionalne 
delitve vlog med moškimi in ženskami. Ženski sta bili namenjeni predvsem dve 
vlogi: vloga žene in matere, zavezane možu, ali redovnice, zavezane samosta-
nu.43 

Življenje preproste ženske sredi 16. stoletja v razmahu reformacije na Slo-
venskem tematizira pisateljica Zora Piščanc, ki v romanu Pastirica Urška (1979) 
pripoveduje o zgodovinski osebnosti Urški Ferligoj, ki se ji na Skalnici – Sveti 
Gori prikazala Marija, ki ji je naročila, naj v njeno čast tam sezidajo cerkev. Urška 
je predstavljena kot preprosta, plaha, celo krhka deklica, ki ji pogum vliva zgolj 
videnje Marije. Njeno pričevanje in prepričevanje o zidavi cerkva v vasi naleti 
na posmeh in ostro kritiko. Kljub temu da jo celo zaprejo v ječo, pa kot zvesto 
krščansko dekle svoje zgodbe ne zanika. S tem nas spomni na ženski lik Ivane 
Orleanske, prav tako kmečkega sramežljivega in pobožnega dekleta, ki naj bi se 
ji prikazale podobe sv. Mihaela, sv. Katarine in sv. Margarete, po njihovem naro-
čilu pa naj bi Francijo osvobodila Angležev. Njena junaška zgodba o tem, kako 
je vodila vojake za osvoboditev Orleansa, se sicer težko primerja z Urškino željo 
po zidavi cerkve, vendar je tudi Ivanina usoda, sežig na grmadi zaradi krivover-
stva in čarovništva, nasilnejša od Urškine, ki je domnevno mirno umrla, čeprav 
v zelo rosnih letih. Obema je uspelo izpolniti nalogo, izrečeno s strani višje sile, 
in obe v krščanskem svetu veljata za mučenici in junakinji tistega časa. Urško je 
pisateljica predstavila kot precej krhko, naravno bistro dekle, ki pokaže veliko 
poguma in odločnosti. Kljub nasprotovanju mogočnežev dosledno izpolnju-
je Marijino naročilo. Hkrati je avtorica Urško obdržala v človeških mejah, ni je 
idealizirala preko mere; ostala je skromna pastirica, dobra in pridna, vendar z 
vsemi človeškimi lastnostmi, kot so strah, skrb, žalost in veselje in bolehnost. 
Šele Marijino naročilo jo spremeni v tem, da ga hoče na vsak način uresničiti. A 
tudi tedaj ne dela nič takega, kar bi šlo preko njenih človeških moči. Sezidava 
cerkve na Skalnici je resnični zgodovinski dogodek. Cerkev je bila posvečena 

41 Jože Mlinarič, ''Cerkev na Slovenskem v srednjem veku'', v: Zgodovina Cerkve na Slovenskem (Celje, 
1991); Tone Ravnikar, ''Borba za cerkev Matere Božje v Velenju v 16. stoletju'', Studia Historica 
Slovenica 17, št. 1 (2017), str. 48–49.

42 Fujs, Ženske in reformacija, str. 11.
43 Prav tam, str. 15.
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12. oktobra 1544. Od leta 1565 so cerkev upravljali frančiškani. Tudi cerkev, ki 
so jo zgradili po Urškinem naročilu, je čakala težka usoda: na ukaz cesarja Jože-
fa II., ki je imel ljudsko pobožnost za vraževerje, so jo leta 1785/86 oplenili in 
skoraj do tal porušili.44 Zora Piščanc v svojem romanu uspešno prepleta znana 
dejstva o sredini 16. stoletja in v zgodbo vdihuje duh tistega časa (npr. prekup-
čevalca s platnom, ki omenja Trubarja in skuša vaščane ogreti s protestantiz-
mom, množica tlačanov, ki opravljajo tlako za izkoriščevalske fevdalne gospo-
darje – in se pripravljajo za upor idr.). 

Deklica Urška je tudi eden glavnih likov romana Gričarji Ilke Vašte, ki je s 
čutno pripovedjo, polno zgodovinskih informacij in zanimivih dejstev, v tem 
romanu prikazala življenje protestantov in kruto, agresivno katolizacijo, ki je 
presekala kulturni vzpon Slovencev. Roman temelji na resničnih zgodovinskih 
dejstvih, ki jih je avtorica izjemno natančno preučila in v zanimivo zgodbo 
vpletla zgodovinske osebnosti (grofa Ungnada, Primoža Trubarja, omenja tudi 
Martina Luthra, Volbenga Neffa – opata v Kostanjevici, trgovca Luko Cveklja 
in mnoge druge) in zgodovinske prelomne dogodke, npr. nevarnost Turkov 
in njihovih vpadov, Trubarjeva pridiganja, posredno omenja tudi dogajanje na 
habsburškem dvoru, upor katoličanov nad protestanti idr.). Avtorica je pokaza-
la izjemno poznavanje zgodovinskih dogodkov 16. stoletja. Knjigo je opremila s 
slikami in ilustracijami, ki jih v pripombah k slikam tudi razloži. Roman je hkra-
ti opremljen z natančnimi letnicami na začetku skoraj vsakega poglavja, tako 
da bralec dobi časovno orientacijo. Natančno in pisano je opredeljen tudi kraj 
dogajanja, v glavnem Novo mesto in njegova okolica. V veliki meri se roman 
suče okoli družine Gričarjev, hkrati pa se plete tudi zgodba o Primožu Trubar-
ju, nastajanju prvih slovenskih knjig in nasilnem zatrtju reformacije v deželah 
Spodnje in Notranje Avstrije. Delo sloni na številnih preverljivih zgodovinskih 
virih, napisano pa je z velikim smislom za fabuliranje, tako da je zanimivo še 
danes. Njegova funkcija ni le literarna, temveč tudi splošno izobraževalna.45

44 Franci Petrič, Slovenske božje poti (Ljubljana, 2008), str. 235.
45 Silvija Borovnik, ''Reformacija v zgodovinskem romanu Ilke Vašte Gričarji'', v: 500 let reformacije: 

Zbornik povzetkov, ur. Marko Jesenšek (Maribor, 2017), str. 13.
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O ''središčni osebnosti'' slovenske reformacije, Primožu Trubarju, pripove-
duje tudi biografski roman Plamenica (1957), ki ga je avtorica Mimi Malenšek 
razdelila na tri dele. V prvem opisuje Trubarjevo otroštvo in zgodnje izobraže-
vanje v šoli, v drugem duhovniško službovanje in v tretjem nastanek njegovih 
knjig in boj za slovensko knjigo in slovensko protestantsko cerkveno organi-
zacijo. V prvi vrsti se osredotoča predvsem na Trubarjev notranji boj in osebno 
rast. V roman je Malenškova vključila obsežno zgodovinsko in literarnozgo-
dovinsko gradivo o dogodkih 16. stoletja na Slovenskem in v Evropi. Trubar-
ja je avtorica opisala kot vztrajnega, potrpežljivega, pogumnega, marljivega in 
nekoliko rustikalnega protestantskega aktivista, ki ga zaradi zavesti o moralni 
gnilobi papeštva in katoliške cerkve in zaradi domoljubne kranjske in primarne 
slovenske zavesti prešine spoznanje, da mora pomagati svojemu, v temi tavajo-
čemu ljudstvu. Zaradi obsežnega študija obravnavanega zgodovinskega časa je 
Mimi Malenšek uspelo s kulturnozgodovinskega vidika ujeti duh Trubarjevega 
časa. Kljub obsežni uporabi zgodovinskega gradiva pa roman ne izgublja literar-
ne estetskosti. Niko Grafenauer (2008) je v spremni besedi k ponatisu romana 
zapisal, da je v besedilu prišla do izraza avtoričina moč vživljanja v določen čas 
in okolje, s katerim zapolnjuje vrzeli, ki nastajajo zaradi skopega zgodovinskega 
gradiva. V šestnajsto stoletje je postavljen tudi njen roman Inkvizitor (1964), 
roman o protireformaciji in Tomažu Hrenu ter njegovih učiteljih Sebastjanu 
Krelju in Gregorju Žitniku. Avtorica se poslužuje tehnike realističnega gledanja 
od zunaj, pri čemer jo pritegne vse materialno, spoznavno in realno. V okviru 
tega rešuje tudi moralna in eksistencialna vprašanja človeka preteklosti (Tomaž 
Hren) in sedanjosti. Za roman je značilno ostro in natančno opazovanje okolja, 
v katerem se gibljejo književne osebe in močno razgibana svariteljska fantazija, 
ki vodi dogajanje. V romanu pride do izraza predvsem pisateljičina posebna 
moč vživljanja v določen čas (16. stoletje) in okolje. Zanimivost romana sta 
arhaiziran jezik in natančno popisana materialna kultura 16. stoletja.46 

Po letu 1979, ko je Zora Piščanc izdala Pastirico Urško, o obdobju reforma-
cije ali protireformacije do devetdesetih let ni izšel noben roman. V sodobni 
slovenski književnosti (po 1990) o času od konca 15. stoletja pa do zgodnjega 
17. stoletja govorijo trije romani. Roman Zlate Vokač Knjiga senc (1993), ki pri-
poveduje o dogodkih od leta 1496 do 1497, ko so bili Judje izgnani iz Maribora, 
z nagrado Prešernovega sklada nagrajeni roman Kronosova žetev (2016) Mojce 
Kumerdej ter Vražja Liza (2017) Zlatke Rakovec Felser. Slednja se sicer 15. sto-
letja loteva tudi v romanu Na valovih sreče in pogube (2012), ki pripoveduje o 
eni najpomembnejših ženskih zgodovinskih osebnosti na Slovenskem, kraljici 
Barbari Celjski, ženi kralja Sigismunda Luksemburškega, okronani ogrski, nem-

46 Jože Koruza, Slovenska književnost 1945–1965 (Ljubljana, 1967), str. 106.
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ški in češki kraljici. Ženski iz bogate plemiške družine pa se posveti tudi Polo-
na Škrinjar z romanom Agneza Ortenburška: Grofica s pustega Gradu (2013). 
Slednja bralcu predstavlja tako zgodovinske dogodke kot vsakdanje življenje 
v začetku 15. stoletja ter življenje plemstva na gradu v Radovljici. Vse skupaj 
poveže v zanimivo ljubezensko zgodbo, ki se plete med Agnezo, Hansom 
Ungnadom in Friderikom III. Ortenburškim. 

Preglednica 2: Zgodovinski romani slovenskih avtoric, ki dogajalni čas postavljajo v 15., 16. in 17. stoletje

Preglednica zgodovinskih romanov slovenskih avtoric, ki dogajalni čas postavljajo v 15., 
16. in 17. stoletje

Ilka Vašte, Gričarji (Novo mesto, 1956)

Mimi Malenšek, Plamenica: Roman o Trubarju (Koper, 1957)

Mimi Malenšek, Poslušaj, zemlja (Koper, 1968)

Zora Piščanc, Pastirica Urška (Gorica, 1979)

Zlata Vokač, Marpurgi (Maribor, 1985)

Zlata Vokač, Knjiga senc (Maribor, 1993)

Zlatka Rakovec-Felser, Na valovih sreče in pogube (Maribor, 2013)

Polona Škrinjar, Agneza Ortenburška (Ljubljana, 2013)

Mojca Kumerdej, Kronosova žetev (Ljubljana, 2016)

Zlatka Rakovec-Felser,Vražja Liza (Maribor, 2017)

V romanih Polone Škrinjar in Zlatke Rakovec-Felser je v ospredju življenje 
samosvojih, pogumnih žensk, ki so se s svojim značajem in iznajdljivostjo kljub 
patriarhalni družbi, ki je usmerjala vsako žensko pot, v zgodovino zapisale kot 
ženske, ki so spremenile tok zgodovinskega dogajanja in okoli katerih so se 
prav zaradi tega spletali različni miti, zaradi katerih so vsakršne zgodbe o njih 
toliko bolj privlačne.

Ženski liki v izbranih sodobnih zgodovinskih romanih
 

Za najbolj plodovit pristop k feministični literarni vedi se je izkazal študij žen-
skih podob, cilj katerega je dojeti proces branja kot komunikacije med življe-
njem avtorja/avtorice in življenjem bralke. Glavna ugotovitev raziskovalk,47 ki 

47 Za osredje pa tudi temeljno delo o študijah ženskih podob velja zbornik Images of Women in Fiction: 
Feminist Perspectives, ki je izšel leta 1972 v uredništvu Susan Koppelman Cornillon (Moi, Politika 
spola/teksta, str. 54).
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so se s tem pristopom ukvarjale, je, da so bile v književnosti 20. stoletja ustvar-
jene predvsem neresnične podobe ženskih likov.48 Katja Mihurko Poniž, ki se 
je v monografiji Labirinti ljubezni v slovenski književnosti od romantike do II. 
svetovne vojne ukvarjala s temo ljubezni v literarnih besedilih slovenskih pesnic 
in pisateljic, trdi, da so reprezentacije ženskosti skrite v ravnanjih moških likov, 
saj skozi njihova dejanja in pogled na svet odkrivamo odnos do ženskosti, kar 
je značilno celo za tista besedila, v katerih je ženski lik na prvi pogled osrednji. 
Velikokrat so natančnejše analize pri tem pokazale, da so osrednji ženski liki 
zgolj zrcalo, v katerem se odslikavajo dvomi in strahovi moških likov.49 Pri pisa-
teljicah, ki so v zgodbe vpletale pomembne ženske like, je tok dogajanja prav 
zaradi ženskih odločitev spremenjen. Sodobne pisateljice so v literaturo prine-
sle novo analizo ženskih vzorcev obnašanja, razgalile nove, prej neobdelane 
teme, ki jih ženske bolje ubesedujejo, saj jih jemljejo za svoje.

V naslednjih analiziranih romanih igrajo ženske pomembno ali ključ-
no vlogo, ne le za razplet zgodbe, ampak za usmerjanje zgodovinskega toka. 
Gre tako za reprezentacije pomembnih, naprednih žensk, ki so presegale svoj 
čas, in žensk, vdanih v usodo in kruti čas zatiranja. Tako spoznamo Šariko in 
njeno mater Dino, ki je vodila svojo obrt – sirarno, baronico Elizabeto Katari-
no, poznavalko gospodarskih in političnih razmer, in na drugi strani vsakdanje 
slovenske ženske brez imen, zeliščarke, označene za čarovnice, gospodarice, 
ki jim je bila hitro odvzeta posest, vdove, obsojene kot morilke. V analizira-
nih romanih ob zgodbah, prepletenih z zgodovinskimi dogodki, spoznavamo 
''pozabljeno'' polovico zgodovine.

Emancipirana poslovna ženska v romanu Zlate Vokač Knjiga senc

Zlata Vokač je pisateljica in zelo dobra poznavalka zgodovinskega gradiva, še 
posebej o srednjem veku, ki jo je zanimal že v rani mladosti in ga je več let štu-
dijsko preučevala in raziskovala. Predvsem jo je pritegnila Duhovna zgodovina 
Judov v Evropi Simona Dubnova, ki večkrat omeni mesto Maribor (Marpurg), 
napredno mesto, trgovinsko stičišče, ki je imelo vedno odprto vrata za begunce 
iz drugih dežel. Prav to je bilo odločilno, da je začela pisati roman Marpurgi 50 in 
nato njegovo nadaljevanje Knjigo senc. 

Če se v Marpurgih zgodba vrti okoli dveh moških likov, učitelja doktor-
ja Hannesa Waldnerja in pesnika Mathiasa od leta 1455 do 1456, Knjiga senc 

48 Moi, Politika spola/teksta, str. 54–56.
49 Katja Mihurko Poniž, Labirinti ljubezni v slovenski književnosti od romantike do II. svetovne vojne 

(Ljubljana, 2008), str. 2 (dalje: Mihurko Poniž, Labirinti ljubezni v slovenski književnosti).
50 Janez Švajncer, ''Zlata Medic-Vokač'', Sodobnost 43, št. 6–7 (1995), str. 598.
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za središčni lik postavi žensko, Saro oz. Šariko. Dogajanje zajema čas njenega 
otroštva in vse do leta 1496 (letnica, s katero se roman pravzaprav začne, a 
se v obliki retrospektive zgodba odvija prej). Vokačeva je v romanu potrdila 
svoje globoko poznavanje obravnavane tematike v obdobju srednjega veka ter 
utripa evropskih razmer v političnem in gospodarskem smislu. Bila je izredno 
pozorna na poslikave z judovskimi in alkimističnimi simboli, ki so se ji zdeli 
zanimivi predvsem, ker so se ukvarjali s poručevanjem človeške duše.51 Posve-
tila se je tudi raziskovanju judovske skupnosti v Mariboru, ki je bila izjemna, 
saj se Judje v Mariboru niso želeli pokristjaniti. Od izgona Judov leta 1967 se 

51 Silvija Borovnik, ''Podobe Maribora v literaturi,'' Studia Historica Slovenica 2, št. 2 (2002), str. 259. 

Zlata Vokač (1926–
1995) (maribor-
pohorje.si)
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Judje niso vrnili vse do 19. stoletja. Takrat so znova postali aktivni na gospodar-
skem področju, zlasti v tekstilni industriji. Pa vendar so že leta 1882 z Linškim 
programom, ki ga je pripravil Georg Ritter von Schonerer, radikalno omejili 
pravice in vpliv prebivalcem judovskega rodu.52 Avtorica je dobro preučila tudi 
razmere znotraj judovske skupnosti, njihova družinska in poslovna razmerja. 
Tako je lahko glavno literarno osebo in hkrati pripovedovalko zgodbe pred-
stavila kredibilno in povsem zgodovinsko verjetno. Že v Marpurgih je v zgodbo 
vpletena gospodinja Dina, ki je Šariko posvojila. Dina brez dvoma predstavlja 
primer zgodnje emancipacije žensk, ki niso nikoli niti pomislile, da so v poslov-
nem svetu manj vredne od moških.53 Dina suvereno in dobro vodi svoj posel – 
uspešno mariborsko sirarno, kjer proizvajajo posebno vrsto sira, vodi finance in 
gospodinji tudi doma. Dina je odločna poslovna ženska, ki celo zaposluje svoje 
ljudi, ne da bi nad njo stal moški ali dvomil o njenih odločitvah. Ureja finance 
in najema ljudi. 

Mati Dina se je po ves dan pehala za posli: jezdila je ali se vozila v Kamnico, daleč 
za mestno obzidje, kjer je ceh sirarjev. Ustavila se je v naši trgovini v mestu in 
poleg tega vodila še denarne posle.54

 Kaj takega je bilo za tisti čas izredno napredno in skoraj nepredstavljivo. 
Pa vendar je Vokačeva po natančnih zgodovinskih študijah ugotovila, da je v 
judovski skupnosti ženska iz bogate družine takšno vlogo lahko imela. Dinina 
odločnost se pokaže tudi pri vzgajanju Šarike, ki jo je posvojila in ji pomagala 
izoblikovati se. Vzgojila jo je v prav tako odločen karakter, razgledano in inte-
ligentno dekle, ki zna misliti s svojo glavo, saj tudi vztraja pri njenem izobraže-
vanju. Ko dr. Hannes, domnevni skrivni sin same Barbare Celjske, k Dini pripe-
lje učitelja Jakoba iz Bohemije, ki je ''nekje iz Zgornjih nemških dežel pobegnil 
pred nekakšno osebo nesrečo,''55 se Dina izjemno razveseli možnosti, da bo 
poučeval njeno deklico Saro, in je celo vzhičena, da je v njihovi hiši učitelj. 

Če spada Dina med ženski lik emancipirank, bi njena posvojenka Šarika 
po Katji Mihurko Poniž spadala v tematski sklop ''ukročenih trmoglavk''.56 Lik 
Šarike je predstavljen kot radovedno, vedoželjno dekletce, ki je imelo velik dar 

52 Francis Carten, Faschismus in Österreich. Von Schönerer zu Hitler (München, 1978), str. 10–11; 
Gregor Jenuš, '''Ljubi Bog, kako varovati, česar ni; saj vendar pri vseh koncih in krajih sili v Mariboru 
slovenski značaj na dan!': Johann Schmiderer – zadnji mariborski župan avstrijske dobe'', Studia 
Historica Slovenica 17, št. 3 (2017), str. 902–903. 

53 Silvija Borovnik, Književne študije: O vlogi ženske v slovenski književnosti, o sodobni prozi in o sloven-
ski književnosti v Avstriji (Maribor, 2012), str. 117.

54 Zlata Vokač, Knjiga senc (Maribor, 1993), str. 34 (dalje: Vokač, Knjiga senc). 
55 Vokač, Knjiga senc, str. 33.
56 Mihurko Poniž, Labirinti ljubezni v slovenski književnosti, str. 77.
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opazovanja in je ob učiteljevi pomoči hitro usvojilo potrebna znanja. Zveda-
vost jo je spremljala celo tedaj, ko je Jakob iz Bohemije še ni naučil brati in pisa-
ti. ''Poučevanje v učiteljevi sobi se je vrstilo dan za dnem. Od prvega trenutka 
sem vpijala vase vsako besedo, ki sem jo slišala.''57 Tako se je Šarika razvijala v 
deklico odprtega uma in širokega znanja, hkrati pa je bila skromna in zvesta 
svojim prijateljem, mami ter judovski skupnosti. Ob slednjem pa njena zgodba 
vendarle ni bila povsem srečna. Šarika se je zaradi materinega dogovora morala 
poročiti z Davidom Seldmanom, sicer dobrim možem, vendar ne njeno veli-
ko ljubeznijo. Njeno srce je namreč pripadalo lepemu Eliju Kamnu iz neugle-
dne judovske družine, ki v skupnosti ni bila cenjena. Po nekaj srečanjih in celo 
poskusu pobega je mati z žalostnim srcem veliko ljubezen prekinila. Šarika je 
tako hkrati zatrla svojo ljubezen do Elija, ugodila materi zavoljo družine in se 
razumno odločila za drugačno pot, ki bo pomagala predvsem poslom v njeni 
družini. Zaradi zvestobe svoji družini in skupnosti se je vdala v usodo, ko je 
poslušala glas svojega zelo ostrega razuma. 

Svojo ljubezen do Maribora in hkrati uporništvo pokažejo ženske tudi, ko 
cesar Maksimilijan I. 18. marca 1946 izda odlok, da morajo do 6. januarja 1947. 
leta vsi Judje zapustiti štajersko deželo. 

Siromašna Mirašim /…/ je razširila roke nad svojimi štirimi otroki /…/ stisnila jih je 
k sebi, dvignila glavo v kljubovalno držo in obstala nepremična kot kip.58

Tudi Šarika se je uprla izgonu. Ni želela zapustiti svojega doma in tako se je 
odločila, da bo sprejela krst. Znova je morala zatreti ljubezen, tokrat do svoje 
vere, in poslušati glas razuma. Tako kot obžalovanje in žalost za Elijem jo je tudi 
v tem primeru peklila krivda. ''Boj med dolžnostjo in udobjem je bil že zdavnaj 
izbojevan. Vendar je, kot kaže, ostala krivda.''59 

Vloga ženske v Knjigi senc je izredno pomembna in tudi izpostavljena. Žen-
ske v romanu so tiste, ki s pridnostjo in voljo usmerjajo življenje. O vlogi žensk 
v zgodovinskih romanih Zlate Vokač je pisala tudi Borovnikova v Pišejo ženske 
drugače?:

 
V zgodovinskem trenutku, ki hoče postaviti na kocko življenje, katerega glasnice 
in zaščitnice so že po svoji biološki funkciji, pa nočejo tvegati, ker bi s tem zaigrale 
svojo edino in največjo vrednoto. Namesto za zunanjo se odločijo za notranjo 
svobodo.60 

57 Vokač, Knjiga senc, str. 36.
58 Prav tam, str. 12.
59 Prav tam, str. 14.
60 Borovnik, Pišejo ženske drugače?, str. 177.
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Utišan ženski glas upora v romanu Mojce Kumerdej Kronosova žetev

Mojca Kumerdej, ki je za filozofski zgodovinski roman Kronosova žetev leta 
2017 prejela nagrado Prešernovega sklada, velja za avtorico literarnih del, ki 
se osredotočajo na posameznikovo identiteto in na meje njegove svobodne 
izbire v okvirih družbenih odnosov. Tudi pri zgodovinskem romanu Kronoso-
va žetev je tako. Avtorica je v intervjuju za časnik Večer novinarki Petri Vidali 
pojasnila, da ni želela napisati žanrsko historičnega romana, ampak sodoben 
roman s ciklično strukturo.61 Kljub temu pa je uspešno prepletla fiktivno, a na 
zgodovinskih podatkih temelječo zgodbo o boju za prevlado med protestant-
skimi deželnimi stanovi in katoliško habsburško oblastjo v 16. stoletju, ki ji je 
izkušenjsko nedostopen. Se pa v zgodbi pojavi tudi časovni preskok oz. vizija, 
ko sredi idilične pokrajine 16. stoletja knezoškof Wolfgang zagleda svetlolaso 
moderno žensko, ki se ji je pokvaril avtomobil. Ali ko v poglavju vsevedni pri-
povedovalec (iz prihodnosti oz. bralčeve sedanjosti) začne razglabljati o švicar-
skem raziskovalnem centru Cern. S takimi pripovednimi postopki je Kumerde-
jeva vzpostavila vzporednice med tedanjim in današnjim svetom. Velikokrat je 
namignila, da smo ljudje danes le potomci svojih prednikov. 

Zdaj, ljudstvo, ste zakoračili v nekaj, čemur se reče vladavina kapitala, ko fevdalci 
izgubljajo moč. O tem se vam trenutno kaj dosti še ne sanja in bo več jasno v 
prihodnosti, saj je treba povleči še nekaj radikalnih potez, vključno z nekaj rev-
olucijami …62 

S satiričnimi elementi v filozofskih dialogih skozi zgodovinsko optiko je 
nagovorila današnji čas, pri čemer je izpostavila, kako je posameznikova oseb-
na korist, ki je bila zamaskirana v nelogične in nerazumske določbe, prizadela 
marsikatero nedolžno življenje tako v preteklosti kot tudi danes. Kljub temu 
je v zgodbi ohranila duh tedanjega časa, pri čemer je opozorila predvsem na 
krutost tistega časa. S prikazom zgodovinskih dejstev in dokumentov je poka-
zala na pokvarjenost in skorumpiranost takratnih cerkvenih oblasti in visoke 
družbe, ki se je na vsakem koraku z vsemi sredstvi pripravljena boriti za ohra-
nitev svojih položajev in privilegijev. V roman je vključila resnične zgodovinske 
osebe in dejanske slovenske kraje, tudi sam proces rekatolizacije je natančno 
opisala in vpletla v zgodbo. Še posebej nazorno in z namerno ravnodušnostjo 
so bili vključeni procesi in obtožbe proti ženskam, ki so bile označene in obso-
jene kot čarovnice. 

61 Petra Vidali, ''Resnica vznikne, ko zmanjka besed. Intervju z Mojco Kumerdej'', Večer, 30. 1. 2017, 
https://www.vecer.com/resnica-vznikne-ko-zmanjka-besed-6247876, pridobljeno: 8. 8. 2018. 

62 Mojca Kumerdej, Kronosova žetev (Ljubljana, 2016), str. 192 (dalje: Kumerdej, Kronosova žetev).
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Ženskam, ki jih okolje ni moglo razumeti, ker so se izmikale splošnim pred-
stavam, so ljudstvu dajali za vzgled pri njihovi veliki igri discipliniranja in ustra-
hovanja. Že povsem na začetku romana se srečamo z dekletom, ki jo je izkori-
stil poročen moški, ko pa je zanosila, jo je prepustil sami sebi. Družina se je je 
sramovala, oče jo je pretepel. Z nezakonskim otrokom je bila njena prihodnost 
grdo začrtana. Vendar se je mlado, bistro dekle odločilo, da ne bo žrtev zlorabe 
in posledic ne bo sprejelo za usodo: ''Bolj ko razmišljam, vse bolj sem prepriča-
na, da ni nujno, da se pohlevno predam, saj mi lahko to, kar se kaže kot usoda, 
ni usojeno, in je moja usoda, da stvari preobrnem tako, da bo zame in pamža 
najbolje.''63 Pred spanjem kuje kruto, a spretno zastavljeno maščevanje, s kate-
rim bi oblast in ljudstvo prepričala o svoji pobožnosti, vsi, ki so ji hoteli slabo, 
pa bi plačali z življenjem. Kako se je zgodba mladega nosečega dekleta končala, 
ne izvemo. 

Osrednji del romana predstavlja prav dogajanje na sodišču v procesu proti 
čarovnicam. Konec 15. stoletja je cerkev odobrila objavo knjige Malleus male-

63 Kumerdej, Kronosova žetev, str. 20.

Mojca Kumerdej je 
za roman Kronosova 
žetev leta 2017 
prejela nagrado 
Prešernovega sklada, 
foto: Jože Suhadolnik 
(www.delo.si)
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ficarum, poznano kot Kladivo čarovnic, dominikanskih duhovnikov Heinricha 
Kramerja in Jacoba Sprengerja, ki je veljala kot pravna sodna podlaga za prega-
njanje čarovnic.64 Na udaru so bile predvsem zdravilke in babice, ki so znale pre-
prečiti zanositev kot tudi prekiniti nosečnost. Velikokrat pa so se na procesih 
našle tudi druge ženske, ki so nekako izstopale iz družbe. To so bile velikokrat 
inteligentne, napredne ženske, največkrat neporočene, vdove ali seksualno 
zelo aktivne. Take, ki družbi niso bile povšeči – tako moškim kot tudi ženskam. 
Velikokrat se je pokazalo, da znajo biti ženske do žensk še bolj krute kot moški. 
Pri tem se spomnimo na roman – metaforo Filio ni doma (1990) Berte Boetu, 
kjer so ženske paznice predstavljene kot še bolj krute do drugih žensk kot 
moški. Eden izmed ženskih likov brez imena v Kronosovi žetvi, ki je bila obso-
jena kot čarovnica, je vdova, ki je za pomoč na svoji kmetiji, ki jo je takrat celo 
lahko podedovala, najela dva mlada fanta za pomoč pri delu. S pridnim delom 
je imela tudi bogati pridelek. Ker je dobro poznala blagodejne učinke rastlin, je 
znala pozdraviti marsikatero blažjo bolezen, izdelovala pa je tudi kreme, ki so 
njeno kožo ohranjale mladostno, iz kamnov in rastlin je znala izdelati barvo za 
lase ipd. Bila je torej iznajdljiva, inteligentna, imela pa je tudi poslovno žilico. 
To ji je ljudstvo zavidalo, zato so jo najprej obtožili prešuštva z obema mladima 
fantoma, nato pa so jo obtožili čarovništva. Navajali so, da izgleda premlada, da 
se po moževi smrti ni ponovno poročila, vse to pa naj bi izhajalo iz tega, da je 
sklenila pakt s hudičem. Obsodili so jo čarovništva, ji na mučenju polomili ude 
in ker ni priznala čarovništva, so opravili še zadnji test z vodo:

Izmučeni in iznakaženi so okoli vratu ovesili kamniti križ in jo prek mostu potis-
nili v reko po naslednji logiki zdrave pameti: če je kriva, se bo s kamnom okoli 
vratu potopila. V nasprotnem primeru pa je to dokaz, da so na delu nadnaravne 
sile.65

Mojca Kumerdej je dobro ponazorila tudi razmišljanje o ženskah tistega 
časa v naslednjem citatu: 

nekaj pa plemenitemu ljudstvu vendarle ni ušlo: grajska gospodična je veliko, 
zelo veliko preveč razmišljala. In zelo verjetno so ji /…/ počili možgani, ki so 
manjši in lažji od moških in tudi bolj razredčene mase, niso narejeni za težka 
razmišljanja …66 

V Kronosovi žetvi ženski liki kljub temu da ne predstavljajo glavnega lika, 

64 Lewinsohn R. Morus, Zgodovina seksualnosti (Ljubljana, 1961), str. 128.
65 Kumerdej, Kronosova žetev, str. 51.
66 Prav tam, str. 205.
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usmerjajo dogajanje. Avtorica je ženske like uporabila za prikaz krutosti tistega 
časa, hkrati pa je želela z notranjimi monologi in s prikazi razmišljanja napre-
dnih, inteligentnih žensk, ki so si želele sprememb, opozoriti na krivico, ki se je 
''pozabljeni polovici'' dogajala skozi stoletja. Ženski liki so kljub tem krivicam 
(ali pa prav zaradi njih) hoteli usodo vzeti v svoje roke, spremeniti tok življenja 
in se upirati. Na žalost je bil v tistem času zaradi osebnih koristi Cerkve ženski 
glas upora največkrat grobo utišan.

Borka za ženske pravice v romanu Zlatke Rakovec-Felser Vražja Liza

Zlatka Rakovec-Felser je specialistka klinične psihologije in predava zdravstve-
no psihologijo na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru. Njeno poznavanje 
človeške psihe in ljubiteljsko tudi zgodovine in umetnostne zgodovine, hkrati 
pa njen talent za pisanje zgodb, sta ji prišla še kako prav pri izdaji do zdaj dveh 
zgodovinskih romanov. Leta 2013 je izdala Na valovih sreče in pogube, roman, 
ki govori o Barbari Celjski. Lik te izjemne ženske, ki se je rodila na slovenskih 
tleh in bila kot petnajstletna okronana za ogrsko, nemško in češko kraljico, je 
avtorica poskušala približati bralcu kot del skupne, slovenske narodne identi-
tete. Da je lik zgodovinske ženske uspešno prikazala, je avtorica preučila malo-
številne in neenovite zgodovinske vire. Nepopolne podatke je avtorica posku-
šala zapolniti s psihološkimi predvidevanji in nenazadnje z domišljijo. Za miti 
(Črna ženska, vampirka), ki so jih o njenem življenju spletli njej nenaklonjeni 
sodobniki, je avtorica počasi odkrivala osebnost, kakršna bi Barbara lahko bila 
v resničnem življenju. Pred bralcem se je torej znašel lik ženske, ki jo je navdih-
nila življenjska radost. V strašni želji uveljaviti svojo voljo in politična prepriča-
nja je postala žrtev spletk, ki jih je pravzaprav tudi sama ustvarjala.67

Če so ženski liki Mojce Kumerdej predstavljali vsakdanje ženske iz kmečke-
ga okolja, se Zlatka Rakovec-Felser tako v romanu o Barbari Celjski kot v Vražji 
Lizi, romanu o Elizabeti Katarini Galler, posveti plemkinjam in življenju žensk 
na dvoru. Ta položaj po zgodovinskih pričevanjih ni pomenil več svobode pri 
odločanju, kvečjemu velikokrat celo manj. 

Elizabeta Katarina (1606–1672), ki je bila trikrat poročena: s Hansom 
Viljemom, Detlefom Kapllom in Hansom Rudolfom Stadlom, je izstopajoča 
zgodovinska osebnost, ki si je sama zagotovila, da ne bo pozabljena. Z gradnjo 
Riegersburga, najmogočnejše protiturške utrdbe na vzhodni meji cesarstva, si 
je pravzaprav postavila spomenik, ki ga ni mogoče spregledati. Z vklesanimi 
napisi si je zagotovila, da bo identiteta graditeljice še dolgo nesporna. O Eliza-

67 Zlatka Rakovec-Felser, Na valovih sreče in pogube: Barbara Celjska (Maribor, 2013), str. 7–14.
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beti lahko dosti izvemo iz dobro dokumentiranih dogodkov iz njenega življe-
nja. Josef von Hammer-Purgstall ji je celo posvetil knjigo Die Gallerin auf der 
Rieggersburg (1849) in vsebino podprl z nekaterimi zgodovinskimi dokumen-
ti, Elizabetinem portretom in litografijami nagrobnikov in radgonske cerkve.68 
Tako je avtorica lahko o njenem nenavadnem značaju izvedela dovolj, da je 
napisala zanimivo, zgodovinsko zgodbo o ženski, ki se je borila in si izborila 
svoj prav. V marsičem je bila precej pred časom. S svojo sposobnostjo, z dobro 
organizacijo in gospodarnostjo je prekašala mnoge može, kar so ji v tistih časih, 
ki niso bili naklonjeni njej podobnim ženskam z ostrim umom in osebnim šar-
mom, prej očitali. Polastiti pa so se seveda želeli njenega imetja. 

Vse to je Zlatka Rakovec-Felser v romanu upoštevala. Elizabeto je prikazala 
kot sicer ljubečo in pozorno žensko, ki pa se je zavedala svoje sposobnosti in je 
to izkoristila ne glede na pričakovanja svojih mož. 

To je torej ta ženska. Elizabeta Katarina, rojena Welchsler, prvič poročena Galler, 
zdaj pa po drugem možu gospa Kapell. Ženska, ki so ji njeni ljudje, ko je pogovor 
nanesel nanjo, pravili kar Gallerica ali še pogosteje vražja Liza. Sijočih sinjih oči 
sredi obraza, z visokim čelom, pordelih lic in temno kostanjevih las, spetih ob 
straneh v kodre, je v modri šelesteči obleki, z nizom belih biserov okrog golega 
vratu stala pred njima in brez besed zrla vanju. Navkljub svoji ženstveni pojavi 
je vzbujala vtis osebe, ki ne le, da natanko ve, kaj hoče, ampak si zna to z vso 
odločnostjo tudi izboriti.69

Elizabeta se je gospodarjenju in grajenju znamenite trdnjave tako odločno 
zavezala tudi zaradi osebne nesreče. Njen prvi mož Hans Viljem se za politiko 
in gospodarske zadeve ali posestva ni kaj dosti zanimal, od Elizabete je priča-
koval predvsem to, da mu bo dala naslednika, kar se po žalostnih ponesrečenih 
poskusih in splavih ni zgodilo, rodila je hčerko Regino Katarino. Svojo ljube-
zen je usmerila v delo: ''Redkokatero žensko njenega časa bi zanimali zapisi o 
gospodarjenju s posestvi, a njo so. Vedno bolj. Je slutila, kaj jo čaka ali pa si je z 
novimi zanimanji in znanji sama utirala pot, po kateri je stopala poslej?''70 

Elizabeta Katarina je šla še posebej v nos duhovniku Stroblu, ki je ves čas 
omenjal njeno povzpetniško naravo in častihlepnost, vendar mu ni ostala dol-
žna. Ni pustila, da bi jo blatil in tudi je sama spletkarila proti njemu ter ga obso-
dila razmerja s svojo kuharico. 

Elizabeta je izkoristila vse možnosti, da si upornega župnika pokori in da ta 

68 Zlatka Rakovec-Felser, Vražja Liza (Maribor, 2017), str. 7–8 (dalje: Rakovec-Felser, Vražja Liza).
69 Rakovec-Felser, Vražja Liza, str. 90.
70 Prav tam, str. 50.
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prizna njeno nadvlado. V svoji užaljenosti se ni obotavljala pritožiti se cesarju na 
Dunaj. In ne zaman. Uspelo ji je, kar si je zamislila. Cesar je razsodil v njeno korist 
/…/ Naglo je zapustil župnišče, iz katerega se je kar osem dolgih let upiral ženski z 
vrha skalnate gmote nad sabo.71 

71 Prav tam, str. 69.

Naslovnica romana 
Vražja Liza pisateljice 
Zlatke Rakovec-Felser
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Glavni lik, Elizabeta je torej prikazana kot poslovna, močna in sposobna 
ženska, manj pa kot mati, žena in ljubimka. V ospredju je njena odločna in stro-
ga narava. Elizabeta je za tretji zakon s Hansom Rudolfom Stadlom celo vlo-
žila zahtevo za razvezo in se tudi ločila. Tako je lahko namreč njen vnuk (sin 
Regine Katarine) postal njen neposredni dedič. Regini Katarini je mati sama 
izbrala moža predvsem iz poslovnih razlogov in koristi. Tudi v tem se kaže 
njena odločnost in neizprosnost. Spominja tudi na Marijo Terezijo, prav tako 
eno najpomembnejših žensk, še posebej za slovensko zgodovino, ki je ob možu 
vzela vajeti v svoje roke in sama (kasneje pa s sinom) vladala cesarstvu, svoje 
otroke pa preskrbela s porokami pomembnežev – s čimer si je priskrbela tudi 
pomembna zavezništva in ozemlja. 

Zlatka Rakovec-Felser je prikazala tako Elizabetine notranje monologe, 
opisala pa jo je tudi s perspektive druge ženske – Ane, ki prihaja iz sodobnega 
sveta. Skupaj s partnerjem Janom, ki je dober poznavalec zgodovine, po nekem 
naključju preskočita časovni okvir in se znajdeta v 17. stoletju na Elizabetinem 
dvoru v Feldbachu, Elizabeta pa ju zamenja za svoja znanca. Vpleteta se v dvor-
ne spletke in ko zanju postane prenevarno, zbežita in se znova vrneta v sodobni 
čas. Skozi njune oči tudi izvemo, kako se je Elizabetina zgodba končala. Lika iz 
sodobnosti je avtorica vpletla iz podobnih razlogov kot Mojca Kumerdej v Kro-
nosovi žetvi – da bi pokazala na vzporednice s sodobnim svetom. 

Baronica Elizabeta Katarina je bila torej ena redkih štajerskih plemkinj, ki 
je odločno poskrbela za trajen spomin. Zlatka Rakovec-Felser jo je v svojem 
romanu prikazala kot sposobno, odločno, razgledano, inteligentno žensko, ki 
se je lahko vzporejala s katerimkoli moškim tistega časa. Upirala se je sistemu, 
ki je bil krivičen do žensk, in zaradi svojega položaja in osebnosti tudi uspela v 
svojih ambicijah in ciljih.

Sklep

Zgodovinski roman je bil eden najbolj priljubljenih žanrov vse od svoje-
ga nastanka. Že od nekdaj je bil posebej popularen tako pri bralkah kot tudi 
ustvarjalkah bolj kot kateri drugi žanr. Pri pisateljicah je bil morda tako prilju-
bljen, ker je ponujal več možnosti za uglednejše ženske vloge in je tako ustrezal 
ženskim socialnim ambicijam. Za priljubljenega pri pisateljicah velja še danes. 
Sodobna slovenska književnost (po letu 1990) beleži kar triindvajset zgodovin-
skih romanov, ki so jih napisale ženske.72 Dogajanje v romanih so postavljale 

72 Pregled je narejen na podlagi pregledanih podatkovnih baz avtorjev romanov (https://www.slov.si/
iskalniki), spletnega portala Bukla, ki vsebuje na novo izdano leposlovje, strokovno literaturo in revije 
ter seznama, ki ga je v monografiji Slovenski zgodovinski roman pripravil Miran Hladnik.
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v različna zgodovinska obdobja, najraje v devetnajsto stoletje, saj gre namreč 
velikokrat za biografije znanih slovenskih osebnosti tistega časa, in 16. ter 17. 
stoletje. Slednje sta zaznamovala gibanja reformacije in protireformacije. Gre 
za čas, ko je bil ženski glas pretih ali pa povsem utišan. Priložnost, da so ženske 
svoj glas znova dobile, so izkoristile sodobne slovenske pisateljice, ki so žen-
skam v zgodovinskih pripovedih podelile ključne vloge za usmerjanje dogaja-
nja. V sodobni slovenski književnosti so dogajanje v romanih v čas reformaci-
je in protireformacije postavile tri pisateljice: Zlata Vokač s Knjigo senc, Mojca 
Kumerdej z romanom Kronosova žetev in Zlatka Rakovec-Felser z Vražjo Lizo. 
Ženski liki analiziranih romanov reprezentirajo pomembne, napredne ženske, 
ki so s svojo drugačnostjo, ostrim razumom in drugačnim mišljenjem izstopale. 
Velikokrat so bile prav zato utišane, kot na primer vsakdanje ženske, zeliščarke, 
kmetovalke in obtožene čarovnice v Kronosovi žetvi. Včasih so lahko izkoristile 
svoj prodorni razum in poznavanje gospodarskih in političnih razmer za vlada-
nje, kot na primer Elizabeta Katarina v romanu Vražja Liza. Nemalokrat pa so 
se preprosto vdale v usodo, saj so se morale žrtvovati za družino, moža ali sku-
pnost, v kateri so živele, kot je to storila Šarika v Knjigi senc. Ženska vloga v času 
reformacije in protireformacije je bila namreč omejena. Kljub očitnim sposob-
nostim in dejstvu, da so v ospredje reformacijskega in protireformacijskega 
gibanja želele stopiti mnoge ženske, neenakost med moškimi in ženskami še 
zdaleč ni bila presežena. Njihov vpliv je bil odvisen od konkretnih patriarhalnih 
razmer v družini in državi. S sodobnimi zgodovinskimi romani, pri katerih so 
pisateljice natančno preučile zgodovinsko gradivo, pa so ženske iz preteklosti 
znova dobile svoj glas.



A. Šela, S. Borovnik: Ženski liki sodobnih slovenskih pisateljic ...

584

Ana Šela

THE FEMALE FIGURE IN SELECTED CONTEMPORARY SLOVENIAN 
HISTORICAL NOVELS BY FEMALE AUTHORS

SUMMARY

The purpose of this paper is to present how contemporary Slovenian female 
writers of historical fiction portrayed women of the 15th, 16th, and 17th century 
in selected novels. The historical novel consists of a complete interweaving of 
fiction and historical facts, which gives the reader not only reading pleasure but 
also brings a certain historical period closer to him. At the same time, it is also 
a challenge for authors, who need to carefully examine historical sources, to 
pay attention to the historical authenticity of their plots, which is a precondi-
tion of the historical novel. With the advent of feminist studies and the search 
for a "female historical voice", a considerable amount of literary texts have 
been written which use new sources and findings to create new historical sto-
ries about the "forgotten half". Particularly creative were the Slovenian female 
writers, whose publishing of historical novels have grown considerably after 
the Second World War. In contemporary Slovenian literature (after 1990), the 
female writers of historical novels set the plots of their novels in different his-
torical periods. The female characters that appear in said novels are particularly 
exposed in the historical fiction of the periods of the Reformation and Coun-
ter-Reformation. It was a time when the female voice did not matter much, if 
at all. The Slovenian female writers of historical fiction that set their novels in 
said periods have put women in the foreground, pointed to the injustice they 
had been exposed to, and depicted female characters that resisted such a social 
system. In the modern Slovenian literature, three female writers dealt with the 
historical fiction set in the Reformation and Counter-Reformation periods: 
Zlata Vokač with Knjigo senc, Mojca Kumerdej with Kronosova žetev and Zlatka 
Rakovec-Felser with Vražja Liza.

For the analysis and interpretation of selected historical texts, the femi-
nist literary method was used, which included the study of feminine images 
and characters in literary texts. With the methodology used, it is evident that 
female characters in selected historical novels represent important, progressive 
women who, with their distinctiveness, sharp intellect and different thinking 
stood out in history. It is evident that Zlatka Rakovec-Felser, Mojca Kumerdej 
and Zlata Vokač have carefully studied historical sources and thus created a 
very authentic historical narrative that is intertwined with fiction and at the 
same time includes such important historical events as actual historical per-
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sonalities. Female characters are presented in a completely probable and cred-
ible manner, which is reinforced by the added literature and sources outlined 
at the end of the novel, which can be confirmed using the historical method.

The role of women during the Reformation and Counter-Reformation was 
limited. Despite their obvious traits and the fact that many women wanted to 
step into the forefront of the Reformation and Counter-Reform movement, 
the inequalities between men and women were profound. Historical novels of 
selected contemporary Slovenian female writers depict the historical periods 
of the 15th, 16th, and early 17th centuries with historical authenticity. At the same 
time, they brought to the forefront the forgotten voices of women, both actual 
historical personalities and everyday "women with no names", thus preserving 
the memory thereof.
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