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Taja Kramberger
Vsakdanji pogovori
Center za slovensko književnost, zbirka Aleph, Ljubljana 2006, 14 evrov.

T aja Kramberger (1970) je pesnica, znanstveni-
ca, prevajalka in esejistka. Vsakdanji pogovori
so njena šesta knjiga poezije in kot beremo v

knjigi, so pesmi iz pričujoče knjige nastajale med le-
toma 2002 in 2006, predvsem pa v letu 2005, ko je
bila avtorica prejemnica štipendije za vrhunske
ustvarjalce ministrstva za kulturo, in pa v letu 2006.
Končna redakcija zbirke je bila narejena v Strugi,
malenkostne spremembe in dopolnitve pa dodane v
Jurmali in Rigi ter v Kopru. Približno tako je geograf-
sko označena tudi poezija v knjigi, ki niha od razpo-
loženjske, razmišljujoče pa do angažirane, kritične do slovenske druž-
bene in politične stvarnosti, pa tudi do slovenske intelektualne scene.
V. P. S.

Pier Paolo Pasolini
Amado mio
Prevedel Milan Štefe, Škuc, zbirka Lambda, Ljubljana 2006, 14 evrov.

K njiga prinaša dva kratka romana slavnega ita-
lijanskega filmarja in literata Piera Paola Pa-
solinija (1922–1975), katerega življenje, pred-

vsem pa smrt še vedno razburjata italijansko jav-
nost. Prevajalec Milan Štefe pravi, da veljata roma-
na Nečistovanja in Amado mio za nedokončani de-
li, ki sta izšli šele posthumno. Gre za zelo intimni
deli, narejeni na podlagi Pasolinijevih dnevniških
zapiskov. Obsegata njegovo furlansko obdobje, se
pravi čas okoli konca druge svetovne vojne, ko so
prišli v javnost prvi Pasolinijevi »erotični škandali«,
ki so nato vodili v njegov umik v Rim. Edina temati-
ka romanov je homoseksualni eros oziroma eksplozija zatrte čutnosti,
pa tudi za »abstraktni, večni trenutek čiste želje« ... V. P. S.

Friedrich Hölderlin
Pozne Himne
KUD Logos, knjižna zbirka Poezije, prevedel, opombe in spremno besedo
napisal Vid Snoj, Ljubljana 2006, 24,62 evra.

Nemški pesnik Hölderlin (1770–1843) je v slo-
venščini navzoč od leta 1978, ko je izbor iz
njegove poezije opravil Niko Grafenauer.

Sprejemali smo ga hkrati z recepcijo Heideggra in
njegove tematizacije »pesništva v ubožnem svetu«.
Zdaj je Vid Snoj prevedel (samo) njegove himne, ki
jih je pesnik začel pisati po letu 1800 (z naslovom
Pozne himne so izšle daleč po pesnikovi smrti, leta
1916 in imele velik vpliv); v njih je skoncentrirana tožba zaradi izgube
»nekdanje sijoče zemeljske podobe« (Snoj). Gre za »nedokončan, v več
različicah posameznih pesnitev in celo verzov razpršen dosežek Höl-
derlinovega pesništva«. Kot vemo, je temu kratkemu intenzivnemu
obdobju sledilo skoraj štiridesetletno pesnikovo ždenje v duhovni te-
mi. Tudi za Snoja je, kot za Heideggra, to »največji pesnik zgodovine
Zahoda«. Ob dejstvu, da imamo zdaj v slovenščini kompletirano za-
dnje poglavje velikega Hölderlinovega pesništva, je vrednost sloven-
ske izdaje Poznih himen tudi v tem, da je tako rekoč vsaka himna ali
njena različica (Patmos ima na primer štiri) – vseh enot je dvaindvajset
(ob vsaki je ponatisnjen izvirnik) – dobila temeljito karakterizacijo
(ozadje in variantnost) v Snojevih opombah; ob sicer skromni spremni
besedi. P. K.

Anna Gavalda
Samo skupaj, nič drugega
Prevod Alenka Moder Saje, zbirka Bestseller, Učila, Tržič 2007, 18,74 evra.

K njiga Samo skupaj, nič drugega francoske pi-
sateljice Anne Gavalda je roman posvečen
osamljenosti sodobnega človeka, ki pa je, kot

se izkaže, »ozdravljiva bolezen«. Nadarjena slikarka
Camille počasi izginja, skoraj nič ne je, ponoči dela
kot čistilka in živi v majhni podstrešni sobi. Neke
mrzle noči jo v zadnjem trenutku reši njen sosed,
Philibert de La Durbelliere, plašni potomec stare
plemiške družine, ki se v sodobnem svetu ne znajde
najbolje. Philibert naseli Camille v svojem ogro-
mnem stanovanju, kjer že stanuje Franck, mlad ku-
har, ki cele dneve dela, preklinja in skrbi za svojo babico Paulette. Vsi
štirje so drugačni, neprilagojeni, a morda bi se skupaj lažje soočili s sve-
tom. Njihove želje so skromne, njihova sreča pa preprosta. Dovolj jim
je, da so preprosto skupaj in si tako nekako ustvarijo nekaj, kar deluje
kot družina. Roman Samo skupaj, nič drugega je izšel že v 30 državah.
Z. M.

Edward Foster
Kar naj bi on vedel
Izbral Brane Mozetič, prevedli Brane Mozetič, Elizabeta Žargi in Iztok
Osojnik, Škuc/Lambda, Ljubljana 2007, 10 evrov.

Edward Foster je ameriški pesnik, esejist, preva-
jalec in urednik. V Sloveniji smo ga spoznali na
Vilenici, kjer je gostoval leta 2004. Doktoriral

je na Columbia University in dela kot profesor an-
gleške književnosti v New Jerseyju, kot gostujoči
profesor pa je predaval že marsikje po svetu, med
drugim tudi pri nas. Poleg ostalega izdaja pesniško
revijo Talisman in vodi istoimensko založbo ter or-
ganizira številne literarne projekte. Fosterjeva poe-
zija izvira iz želje, ki je že po naravi nezadovoljiva,
zato se obrne k intelektualni lepoti in nam niza konkretne ter herme-
tične podobe, urejene v nadzirani pisavi, uravnoteženi, elegantni in za-
držani, v kateri zunanjo lepoto vselej prekaša notranja, duhovna. Nje-
gova kontemplativna poezija nadaljuje tradicijo pesnikov ameriške
vzhodne obale v postmoderni maniri, je zapisano na platnicah knjige.
V. P. S.

Ernest Ružič
Pesem črnih mlak
Franc Franc, zbirka Med Rabo in Muro, Murska Sobota 2006, 9 evrov.

Ernest Ružič je začel svojo literarno pot v šestde-
setih s poezijo, sledil je dve desetletji trajajoč li-
terarni molk, konec devetdesetih pa je literarno

kariero nadaljeval z poezijo in pripovedno prozo.
Povest Pesem črnih mlak je umeščena v skrajni se-
vernovzhodni del slovenskega naselitvenega pro-
stora, najtančneje v Porabje. Sledimo slikarju An-
dražu, ki med pripravami samostojne slikarske raz-
stave razmišlja o ljubezni do treh žensk. Odloča se
med strastno ljubimko, zobozdravnico Vesno, mla-
do novinarko Laro ter pravnico Gajo, umirjeno in razsodno prijateljico.
Končna odločitev se zgodi v mističnih Črnih mlakah, ta kraj pa s tem tu-
di postane središčna prispodoba Andraževega ljubezenskega iskanja.
Knjiga je razdeljena na 50 kratkih poglavij, njena zanimivost pa je, da so
uvodi v posamezna poglavja napisani v porabskem narečju. V. P. S.

Goran Gluvić
Blejsko potrkavanje
Franc-Franc, zbirka Križpotja, Murska Sobota, 14,61 evra.

Gluvićev najnovejši roman je obračun z našo
polpreteklo zgodovino. Govora je o ostare-
lem upokojenem častniku JLA, ki še vedno

ohranja obred gledanja televizijskih dnevnikih, ob
tem pa bemti čez demokracijo in novimi časi. Tudi
svoje tri otroke vzgaja v starem duhu, po vojaško,
vendar pa mu vzgoja ne gre od rok ravno tako, kot bi
si želel. Njegovi otroci so vpeti v današnji čas in se
vsak po svoje spopadajo z življenjem oziroma kot bi
rekli v žargonu JLA – hvataju krivine. Urednik Mi-
lan Vincetič obljublja, da se roman bere na dah, saj
ga med drugim odlikujeta sočen humor in poseben
metajezik. Sestavil ga je iz realnih dejstev in fiktivnih domislic, nima
pa avtobiografskih elementov. Gluvić je humorne epizode sestavil v
mozaično pripoved. Tekst kar sam od sebe kliče po filmski realizaciji,
pravi urednik Vincetič. V. P. S.

Iz tiskarne

Ilustrirani roman
Umberto Eco
Skrivnostni plamen kraljice
Loane, ilustrirani roman
Prevedel Vasja Bratina, Mladinska
knjiga 2006 (zbirka Roman)

Popularna kultura
kot muzej
Lucija Stepančič

V sa čast. S prevodi leposlov-
nih del Umberta Eca smo
po dolgih letih končno na

tekočem. Po Kraljici Loani, njego-
vem najnovejšem romanu, manj-
ka le še Otok prejšnjega dne, ki pa
ga ga prevajalec Vasja Bratina,
(prevedel je prav vse Ecovo lepo-
slovje razen Imena rože) že pripra-
vlja. Omembe vredna je tudi zuna-
nja podoba knjige, ki jo je prispe-
val Pavle Učakar. Že po zanesenja-
štvu, s katerim so vsi, ki so imeli
opravka z izidom tega prevoda,
opravili svoje delo, lahko sklepa-
mo, da gre za vse kaj več kot le za
dolg do velike mednarodne zvez-
de.

Umberto Eco v svojem najno-
vejšem romanu ostaja solidna
bralska naložba. Profesor, ki slovi
po neulovljivosti, bralca tudi to-
krat povsem izšarmira. Pri čemer
pa vendarle pazi, da sta avtorski in
bralski užitek v ravnovesju – tako
kot sam niti najmanj ne skriva za-
dovoljstva nad razkazovanjem
znanja, izkušenj in stila, zna prav
tako poskrbeti, da bralec od same-

ga občudova-
nja ne zakinka.
Tako bo tudi to
pot, čeprav je s
preverjenimi
aduti svoje pi-
sateljske teh-
nike pristal na
najbolj krh-
kem terenu
doslej. Name-
sto v erudicijo,

se odpravi naravnost v osrčje svo-
je in vsakogaršnje ranljivosti. In
kot da večne teme staranja, mine-
vanja, izgube in brezupnega hre-
penenja ne bi zadostovale, se pri-
takne še politično obarvana trav-
ma: soočenje s fašistično preteklo-
stjo svojega (italijanskega) naro-
da. Skoraj neizogibno, bi lahko re-
kli glede na avtorjevo letnico roj-
stva (1932).

Umberto Eco je v svojo verzijo
Iskanja izgubljenega časa zaoral z
izvrstnim potujitvenim učinkom.
Roman se prične z izgubo spomi-
na, ki po preživeti kapi prizadene
še ne šestdesetletnega Giambatti-
sta Bodonija (dogajanje je posta-
vljeno v leto 1991). Pri uglajenem,
razgledanem, bistrem in dokaj
premožnem gospodu Bodoniju,
lastniku uglednega antikvariata,
je prizadeta le ena vrsta spomina,
in sicer čustveni, osebni spomin.
Podobno kot angleški pacient iz
znanega Ondaatjevega romana, se
lahko spominja vsega, kar je kdaj
prebral, ne spominja pa se svojega
imena. V iskanju izgubljenih ob-
čutkov in preteklosti, dobesedno
po sledovih samega sebe, odpotuje
v svojo podeželsko hišo, na staro

posestvo svoje družine, kjer ga na
podstrešju pričakajo kupi časopi-
sov, revij, romanov in stripov iz
tridesetih in štiridesetih let dvaj-
setega stoletja. Nesrečnik poskuša
svoje otroštvo obuditi iz popular-
nega tiska, ki ga je v rosnih letih na
debelo požiral. Čisto idilo pa skali-
jo najdbe, ki razkrijejo širše, vojno
ozadje njegovega otroštva in odra-
ščanja. »In jaz, kako sem doživljal
to shizofreno Italijo? Sem verjel v
zmago, imel rad dučeja, si želel
umreti zanj? ... Sem tudi jaz para-
diral v uniformi po ulicah mesta?
Sem si želel iti v Rim in postati he-
roj?«

Eco je z neslavnim poglavjem
italijanske zgodovine opravil v sti-
lu Roberta Benignija, se pravi be-
nigno: s črnosrajčniki obračuna v
komedijantskem prizoru, vre-
dnem filmske upodobitve. Mali
Bodoni kot balila, pripadnik faši-
stične mladine, ne vzbudi niti pro-
mil vsega zgražanja, ki ga je lani s
priznanjem svoje vojne zablode
vzbudil Grass – sicer pa to niti ni

bil namen. Eca, ki vseskozi simpa-
tizira z levico, smo Slovenci lahko
veseli ne glede na lasten politični
predznak: knjiga je v izvirniku iz-
šla leta 2004, se pravi Berlusconiju
v brk.

Čustvenost in nostalgija, ki ob
diskretni polemični noti prevla-
dujeta v tem romanu sta se delno
napovedali že v Foucaultovem ni-
halu. Elegični, resignirani toni pa
se to pot skrivajo za živopisnim
razkošjem starih ilustracij, s kate-
rimi je Eco prepredel svoje pisa-
nje. Tu najdemo prastare številke
revij Corriere dei Piccoli, Giornal-
le illustrato dei Viaggi, zbrana dela
Emilia Salgarija s Sandokanom na
čelu ... Pred bralcem se zvrsti mi-
mohod celotnega stripovskega
Olimpa, pravcato zmagoslavje tri-
vialne literature, obilje starih re-
klam, popevčic, karikatur in pro-
pagandnega gradiva. Kolikšen del
zavesti pravzaprav ni drugega, kot
vsedlina množičnega tiska? Kralji-
ca Loana (junakinja najbolj za lase
privlečenega šunda) nas prepriča,
da precejšen. Skrb zbujajoči poda-
tek pa vendar ostaja v senci poseb-
ne topline, ki jo očitno premore
zgolj kič. Ecov muzej popularne
kulture je naravnost ganljiv v svoji
zastarelosti in bo, tako smo lahko
prepričani, zanimal vse generaci-
je, ne le Ecove. Mimogrede pa se
lahko tudi vprašamo, če bodo tudi
naši vnuki in pravnuki vse, kar nas
danes obdaja v obliki modne ten-
dence, opazovali s pomilovalnimi
nasmehi kot nekaj smešno zasta-
relega, v najboljšem primeru no-
stalgičnega.

Ocene in vpogledi

Umberto Eco
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Ob zaprti knjigi
Razsodnost in pristranost

Voščene lutke,
seanse in mi
Tadej Zupančič

So vprašanja in so vprašanja. »Kaj je duša?« je
vsekakor eno izmed bolj zanimivih. »Kaj je
duh?« je podobno zanimivo. Marina Warner v
knjigi Phantasmagoria (Oxford University
Press, Oxford 2006), intrigantni študiji pojav-
nih oblik nadnaravnega v kulturi in umetnosti,
suvereno odgovarja na obe. »Duša« je »večja od

'razuma' in povzema celotno, nedojemljivo organizacijsko načelo
človeškega bitja, vključno s tistimi deli, ki ostajajo skrivnostni«, »duh«
pa »nas poganja, ko ni čisto jasno, kaj naj bi načelo življenja sploh bi-
lo«. Kar pomeni, da gre predvsem za praktičnost. Čeprav se je od raz-
svetljenstva naprej zelo lahko odpovedati bogu, se nam lahko še ve-
dno zdi, da je človeško bitje več kot zgolj zelo zapleten stroj. Pri tem pa
je prišlo do zanimivega paradoksa: modernost ni na noben način
ustavila iskanja duha ter želje, da bi pojasnili njegovo skrivnostnost.
Ravno narobe: zanimanje za vse vrste duha je še bolj intenzivno, kot
je bilo kdajkoli od 17. stoletja, ko se je, tako Warnerjeva, začela »mo-
derna fuzija znanosti, psihologije in metafizike«. (Podnaslov knjige je
pomenljivo sočen – Prikazovanje duhov, metafore, mediji ter 21. stole-
tje.)

Vsi deli knjige – Vosek, Zrak, Oblaki, Svetloba, Senca, Ogledalo, Du-
hovi, Eter, Ektoplazma in Film – se občutljivo zlijejo v zgodovino kul-
ture, ki ni toga in kronološka, ampak igriv kompendij, poln presene-
tljivih preskokov in fantastičnih asociacij. Warnerjeva se je lotila vse-
ga, od vremenoslovja v 17. stoletju, nemih filmov, angelov, duhov, po-
smrtnih mask in Damiena Hirsta pa do »pionirskega reformistične-
ga« papeža Benedikta XIV. (ki se je lotil tudi čaščenja prednikov), psi-
hopatskih medijev, vil, etra, Rorschachovih pack, neoplatonističnih
demonov, zombijev, obnove Harryja Potterja in feniksovega reda,
Slavoja Žižka ter Harolda Pinterja, ki je v zahvalnem govoru ob pode-
litvi Nobelove nagrade svojo metodo dela opisal kot »skoraj haluci-
natorično«.

O naslovnem fenomenu, namreč fantazmagoriji – iluzionističnih
predstavah, v katerih so s projekcijami slik, ogledali, svetlobo, senca-
mi in mehaničnimi lutkami producirali vsakršne prikazni – je posve-
čen del Senca. »Zadovoljen sem samo, če si moji gledalci, prestrašeni
in tresoči, z rokami zatiskajo oči, ker se bojijo duhov in hudičev, ki se
jim približujejo,« je v svoji avtobiografiji pojasnil Etienne-Gaspard
Robertson, belgijski fizik in najbolj znani iluzionistični impresarij ko-
nec 18. in v prvi polovici 19. stoletja. V njegovih fantazmagorijah, ki
so pognale iz camere obscure in lanterne magice, so med drugimi na-
stopali Meduzina glava, Banquov duh, krvaveča nuna iz Lindenbur-
ga ter »animirana« verzija Fuselijeve slike Nočna mora. Danes se
nam to seveda lahko zdi obešenjaški okultizem, vendar pa gre za ne-
kaj drugega: ker »vsaka tehnologija že predstavlja svojega nasledni-
ka«, kot je zapisal Walter Benjamin, je šokantni »realizem« fantaz-
magorij napovedal izum fotografije in filma. Warnerjevo ob tem sicer
zanima še nekaj drugega. »Robertson in njegovi kolegi so igro senc
raziskovali zato, da so občinstvo navduševali s srhom in grozo. Igra
senc pa je lahko spodbudila tudi melanholijo in refleksijo; prav v ča-
su, ko so artisti svojo spretnost širili z vedno novimi iluzijami, je senca
za umetnike postala glavno orodje za izražanje odsotnosti, izgube in
spomina.«

Od Descartesa do Prousta je bil razum kot igra svetlobe in senc,
znanost in specialni efekti pa so – kot tisti pregovorni gliha – vedno
sodili skupaj. Tehnologija je medtem občutno spremenila naše razu-
mevanje samih sebe. Če je bil Narcisov problem v tem, da nekako ni
vedel, da se je zaljubil vase, so zdaj stvari postavljene na glavo: »Dan-
danes se poznamo predvsem tako, da pogled kamere projiciramo va-
se.« Ali prav to potem poganja obsedenost s slavo in prepričanje, da
nisi resnična osebnost, dokler se ne pojaviš na televiziji? Pa bodo za
vse, ki ne bodo prišli v hišo Big Brotherja, dovolj varnostne kamere na
ulicah?

Phantasmagoria je tudi zato lahko zelo različna stvar za različne
ljudi. Za nekatere je lahko knjiga o življenju mrtvih: na filmu, v vosku
in v ektoplazmi, torej snovi, iz katere naj bi bili duhovi. Za druge je
verjetno knjiga o dolgih sencah, medijih, romantičnih vampirjih ter
znanstveni fantastiki. Za tretje pa je morda knjiga o neujemljivih be-
sedah, o iluzijah ter o metaforah, s katerimi polnimo astralna telesa.

Podlistek
Jezikovnopolitične stiske 5

Kakšne lastnosti mora imeti mednarodni jezik?
Tomaž Longyka

“ Najstna hčerka Anja je vsa iz sebe pritekla s
spletno novico, da bruseljska delniška družba
Evrovizija seli svoj sedež na angleški glasbeni otok
Wight in da se bo odslej imenovala Anglovizija – kar
pomeni: pogled na Evropsko unijo z najljubše
perspektive. Povod za selitev je bila odločitev
Francozov, da kot devetnajsta evropska država svojo
evrovizijsko pesem (Ljubezen po francosko) zapojejo
po najljubše. ”
Jezik je dialektično protislo-

ven pojav: je most in je zid.
Združuje pripadnike istega
naroda, s tem pa obenem lo-
čuje ta narod od drugih naro-

dov. (Aleksandr Dmitrijevič Duli-
čenko, eden vodilnih sodobnih ru-
skih interlingvistov)

Novica
Šušlja se celo, da bodo Angleži

že prav kmalu odkupili vse institu-
cije EU z večjezičnostjo vred in jih
prenesli v London. V zameno bo-
do nam kontinentalnim Evropej-
cem dali v najem svoj najljubši je-
zik za 999 let. Če ga bomo po meto-
di mreženja oddajali naprej po
svetu v podnajem, ga bomo lahko
zastonj obdržali za vselej. Večje-
zičnost bodo pokopali. Žarni po-
greb bodo iz praktičnih in piete-
tnih razlogov izvedli v torek, 1.
aprila prihodnje leto. Dotlej bo
upepeljena Večjezičnost v odprti
žari brezplačno na ogled ob nogah
kipa Jima Hendrixa na otoku
Wight. Pogodba o tem je tik pred
podpisom.

Tale se pa heca, porečete. Morda
datum pogreba ni ravno najpri-
mernejši, ker namiguje, da se opi-
sano pravzaprav ne bo zgodilo,

oziroma vsaj ne takrat. Vseeno se
motite. Prisežem, da je vest res
nična. Sicer je ugledna časopisna
priloga, kot so Književni listi, goto-
vo ne bi objavila!

Ali nam ta predaprilska domisli-
ca lahko pomeni kaj več kot zgolj
razvedrilo? V vsaki šali je vsaj zrno
resnice. Skrbi me na primer, ali je
najljubši jezik, ki se nam navidez
podarjeno obeta v rabo kot edini
zveličavni mednarodni jezik, res
pravi jezik za mednarodno spora-
zumevanje. Morda bi ga bilo pa
vseeno treba pred uporabo preiz-
kusiti? Dajmo, storimo to, da bo-
mo potem mirni. Toda kje naj
izvemo za pogoje, katere mora iz-
polnjevati mednarodni jezik, da bi
lahko dostojno igral svojo vlogo?

Interlingvistika
Odgovore na to vprašanje mora-

mo poiskati pri specialistih, ki se
ukvarjajo s posebno vejo jeziko-
slovja, z interlingvistiko. Predmet
te vede je preučevanje in načrtova-
nje jezikov, ki se uporabljajo za
mednarodno sporazumevanje,
mednarodna jezikovna politika in
uporaba ter obnašanje jezikov v
mednarodnem jezikovnem stiku
nasploh. Ker nam prostor ne dovo-
ljuje, da bi interlingvistiko podrob-

neje predstavili, bomo kar takoj
prešli k stvari. Danes si bomo ogle-
dali lastnosti, ki jih mora imeti je-
zik, če hoče igrati vlogo mednaro-
dnega jezika, prihodnjo sredo pa
bomo preizkusili, ali najljubši jezik
ustreza ugotovljenim pogojem.

Interlingvisti si niso enotni glede
vseh potrebnih lastnosti mednaro-
dnega jezika (MJ). Prikaz, ki bo sle-
dil, je kombinacija stališč več avtor-
jev, med katerimi sem se najbolj na-
slonil na naslednje: Daniela Wegge
(1985), Tazio Carlevaro (1993), Hel-
mar Frank (1993) in Vera Barando-
vská (1995). Lastnosti bodo naštete
v poljubnem, toda vendarle nekako
logičnem zaporedju.

Politična sprejemljivost
in nevtralnost

Izbira MJ ne sme povzročiti, da
bi kaka jezikovna skupnost zaradi
tega imela kakršnekoli (sociolo-
ške, politične, psihološke, eko-
nomske in druge ) prednosti pred
drugimi. Izbrani jezik prav tako ne
sme škodljivo vplivati na razvoj
kateregakoli drugega jezika (a). To
mora biti nevtralen jezik, za kate-
rim ne stoji nobena politična, eko-
nomska ali demografska moč, ki bi
kaki jezikovni skupnosti ali državi
prinesla kakršnekoli privilegije
(b). Še več: ta jezik mora biti ga-
rant in simbol enakopravnosti
vseh jezikov in vseh kultur (c). In
ne nazadnje: MJ mora biti tak, da
ga bodo ljudje povsod po svetu
lahko vzljubili (č).

Ekonomska uresničljivost
Stroški uvajanja MJ kot drugega

človekovega jezika (učbeniki, slo-
varji, literatura, priročniki, uspo-
sabljanje učiteljev MJ in drugo) ne
smejo biti previsoki.

Pedagoška ustreznost
MJ mora biti lahko in hitro nau-

čljiv. Sposobnost pasivnega razu-
mevanja (branje in poslušanje) in
aktivne uporabe (pisanje in govor-
jenje) mora biti dosegljiva po krat-
kotrajnem učenju (a). Ne sme biti
problem v kratkem času usposobi-
ti dovolj učiteljev MJ (b). Znanje
MJ naj bi znatno olajšalo učenje
drugih jezikov, tudi maternega (c).
Po možnosti naj bo na razpolago
čimveč književnosti v MJ (č).

Primernost za
sporazumevanje med ljudmi

Slovnične sestavine MJ morajo
biti jasno razpoznavne. Na prvi po-
gled mora biti za vsako besedo ja-
sno: ali imamo pred seboj pridev-
nik, samostalnik, glagol, prislov itd;
ali gre za ednino ali za množino; ali
je glagol v sedanjem, preteklem ali
prihodnjem času, ali gre za pogoj-
nik, za pretekli, sedanji ali priho-
dnji deležnik in tako naprej (a). MJ
se mora izogibati dvoumnosti, zato
naj vsebuje čim manj takih besed,
ki pomenijo različne stvari (b) in
čim manj besed, ki imajo enak po-
men (c). Obenem pa mora MJ omo-
gočati dovolj bogato pomensko ni-
ansiranje pri rabi jezika (č).

Primernost za
računalniško obdelavo

MJ mora biti primeren za kodi-
ranje (a). Slovnica mora omogoča-
ti računalniške analize brez doda-
tnih programov (b).

Primernost za prevajanje
Zaradi svoje strukture in drugih

lastnosti mora biti MJ primernejši
za prevajanje - klasično in strojno -
kot drugi jeziki.

Estetska sprejemljivost
Zapis in, zlasti, zven mednaro-

dnega jezika naj bi bila čim prije-
tnejša, da bi ga ljudje imeli radi tu-
di po tej plati (a). Primeren naj bi
bil tudi za pisanje literature, proze
in poezije. Omogočati bi moral ri-
manje, besedne igre in podobno
(b).

Jezikovna primernost
v ožjem smislu

Na splošno bi mednarodni jezik
moral biti jasen (a), karseda logi-
čen (b) in po možnosti brez izjem
(c). Četrto splošno načelo, ki bi ga
MJ nujno moral upoštevati, pa je
načelo potrebnosti in zadostno-
sti (to pomeni, da ne vsebuje niče-
sar, kar ni potrebno, in da ima vse-
ga v zadostni meri) (č). Pisava naj
bo latinska (d). Pravopis mora biti
fonetičen, po pravilu ena črka, en
glas (e). Pravorečje: izgovarjava
mora biti enostavna in lahka (f).
Glasov naj bo čim manj, vendar to-
liko, kot je potrebno (g). Čim manj
sme tudi biti glasov, ki jih ne po-
znajo vsi živi jeziki (h). Besedni
poudarek naj bo enostaven, jasen
in brez izjem (vse besede se nagla-
šajo na istem zlogu, recimo pred-
zadnjem)(i). Besednjak medna-
rodnega jezika mora biti majhen,
zato pa morajo bogat sistem pred-
pon in pripon ter enostavna pravi-
la za njihovo uporabo omogočati
neomejeno tvorbo izvedenih, se-
stavljenih in novih besed ter, seve-
da, razvijanje strokovnih termino-
logij (j). Besede, besedne oblike,
izvedenke in sestavljene besede se
v MJ tvorijo tako, da se posamezni
deli (koreni besed, pripone, pred-
pone, obrazila itd.) pri tem ne
spreminjajo, kot je to običajno pri
mnogih jezikih, recimo indoe-

vropskih, temveč se samo dodaja-
jo. Človek, ki uporablja mednaro-
dni jezik, naj bi v slovarju našel sa-
mo osnovne oblike besed, vse dru-
go bo s pomočjo omenjenih eno-
stavnih pravil sproti naredil sam.
Tako postane zavesten soustvarja-
lec svojega jezika (k). Samostal-
nik: Naj ima čim manj sklonov.
Najbolj smotrno je imeti dva, ki bi
ju lahko imenovali imenovalnik
in tožilnik (l). Odnos med oseb-
kom in predmetom urejajo pre-
dlogi, ki se vsi vežejo z imenoval-
nikom.Kadar pa se po predmetu
vprašamo: koga ali kaj – takrat je
tat v tožilniku. Obstoj tožilnika je
nujno potreben, ker nam omogoča
svoboden besedni red, ki naj bi
bil ena od glavnih odlik mednaro-
dnega jezika. Če tožilnika ne bi bi-
lo, bi imeli vezan besedni red, ka-
kršnega imajo mnogi znani sve-
tovni jeziki, ki so v tem pogledu
precej okorni (m). Množina naj bo
enostavna, enaka pri vseh samo-
stalnikih (n). Pridevnik: Ni razli-
kovanja po spolu (o). Stopnjeva-
nje je enotno; pred pridevnik se
postavijo posebne členice, ki po-
menijo »bolj, najbolj, manj, naj-
manj« (p). Pridevnik naj se ujema
s samostalnikom v sklonu in števi-
lu (r ). Števniki: naj temeljijo na
doslednem decimalnem sistemu
(s). Člen: naj bo brezspolen. Spol
živih bitij se označuje z dodatnimi
besedicami, predponami ali pripo-
nami (š). Nedoločnega člena ni (t).

Do prihodnje srede vam želim
obilo užitka pri ogledovanju zna-
čilnosti dobrega mednarodnega
jezika. Takrat pa bomo skupaj ugo-
tavljali, v kolikšni meri se najljubši
jezik poda v pravkar opisani okvir
mednarodnega jezika.

Afganistančanke si ogledujejo knjige na sejmu, ki ga je prejšnji teden ob dnevu žena v Kabulu pripravila misija Združenih narodov. Morda nikjer drugje
ženske tako zelo ne rabijo dneva, ki bi sploh opozarjal na njihov obstoj, kot v Afganistanu: resničnost milijonov tamkajšnjih žensk ni nič kaj rožnata
– dve od petih afganistanskih porok sta prisilni, 45 odstotkov žensk pa se poroči do osemnajstega leta, je opozorilo afganistansko ministrstvo za žen-
ske zadeve. AP
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