
TEMATIKA PESMI LJUBEZENSKA  BIVANJSKA DRUŽBENO-KRITIČNA 
IMPRESIJA IZ NARAVE 
(drevesa, ptice,trta) 

teme do osebe: spomini:  razdrta družba v povezavi z umetnikom 

- podteme     - srečna/izpolnjena:     - ob slovesu  lažna oblast letni časi/čas/minevanje 

 podpodteme  čas mineva, ljubezen ostane     - na otroštvo/starše zatiranje pesnikov - pričakovanje pomladi 

 
ko se najdeta     - na otroka in njuno otroštvo (sin) ironija: sončni zahod 

 
 negativna slutnja/spoznanje 

očitki sebi zaradi napake, občutek 
krivde     - kritika družbe 

 - žalost 

() - tema se pojavi samo v 
1 pesmi - nesrečna: minevanje časa (dneva/leta):     - grška mitološka bitja 

 - upanje 

 

 neuspešnost/neizpolnitev 
pričakovanj     - minevanje življenja    - sramota zaradi poraza s tujci 

prispodoba ljubezni  

 

 prizadetost zaradi dejanja 
LS/2.Os     - prinaša upanje,  sprti Slovenci 

 

   hrepenenje, ki ne obeta izpolnitve      -strah (pred smrtjo/beg) (nasilje nad ženskami) 

 

 

 zaradi 
nerazumevanja/oddaljitve/spori/
molk      - spremembe (teroristični napad na USA) 

 

 

 iskanje drug drugega/ljubezni 
(lahko je srečno)     - smrt/pozaba  (Vietnam) 

 

 
- erotika:     - potrebno je užiti življenje/hitro mine 

 
 

   erotični akt 
     
    žalost/bolečina: 

 

 

 
 vabilo naslovljeno na 2. os    - izguba otroka: 

 

 

 
 neuresničena  občutek krivde 

 

 

 
 erotično hrepenenje 

 jeza na Boga, v katerega sicer 
ne verjame 

 

 

 
 erotika, ki posreduje potomstvo 

 sprijaznjenost z 
bolečino/upanje 

 

 

  - strah pred ljubeznijo     - vojna:    

 
        - strah pred izgubo drage/samoto  izguba prijateljev 

 

 

 
    - dvom v ljubezen  smrt/trpljenje 

 

 



 
   opevanje ženske/njene lepote   

 

 

  upanje/vera v ljubezen 
 izkušnja vojne v 

mladosti/izgubljeno otroštvo   

 

  ironija do ljubezni     - izguba staršev*    

  ljubezen in njeni učinki: slutnja nesreče/strah/smrti (bližnjih)     

      -zatočišče/ smisel/razlog za življenje 
otopelost/pasivnost/ujetost v ritual 
vsakdana/ sprijaznjenost z usodo   

 

 
    - vsemogočnost ljubezni (svoboda ženske od konvencionalnosti) 

 

 

      - nepredvidljivost ljubezni, tveganje avtorefleksija    

 
dopolnjevanje partnerjev v ljubezni     - notranji boji 

 

 

 
staršev do otrok:    - spomini 

 

 

       - o hčerki  iskanje smisla/cilja/sebe    

      - o sinu     - ironija    

      - izražena skozi bolečino*/skrbjo     -razklanost v sebi    

 
    - ponos     - poslušati glas srca 

 

 

 
 otrok do staršev/(brata); spoštovanje  samota/osamljenost 

 

 

 
do zemlje/ domoljubje/Kras/naroda:  ironija  

 

 

      - povezano z izgubo otroštva    - do sebe (nesrečen, ker je srečen)    

      - ponos    - biblijska    

 
   -kritika naroda  vračanje v preteklost/otroštvo/domov 

 

 

 
  - hiša očetova 

 beseda/jezik* (narava, erotika, 
ljubezen, minevanje, iskanje/blodnja, 
bolečina, hči) 

 

 

  
 

hvaležnost:    

  
 

     - za življenje    

  

vitalizem - volja/upanje do 
življenja/dogajanja/upora/iskanja 
novih poti 

 

 

 
     

boj med življenjem in smrtjo/upanjem 
in obupom 

 

 

 
     usoda: 

 

 



  
    - upiranje 

 

 

  
    - obupovanje 

 

 

  
potovanje 

 

 

  
počitek/nesmisel truda 

 

 

  
dvom - vase, v življenje, ljubezen 

 

 

  
sanje 

 

 

  
  - upajoče 

 

 

  
  - smrt 

 

 

  
pesmi prijateljem (ob bolezni, smrti) 

 

 



TEMATIKA SONETOV LJUBEZENSKA BIVANJSKA DRUŽBENO-KRITIČNA  DRUGO 

teme  do otrok:  o sinu:  preganjanje pesnikov *domovina  DOMOVINSKA 

podteme  - sina  - spomin: 
 jeza, upor gospodi, ki zatira 
svobodomiselnost 

 strah za domovino; je dovolj 
domača 

 podpodteme  - hčere  na razigrano otroštvo 
 ne upamo se boriti za svojo pot - 
znamo le zameriti in biti nezvesti 

 domovina je ostala čista, kljub 
izdajalcem * preganjanje 
pesnikov 

   do očeta *spomin (dom, Kras) 

 politično 
dejavnost/zanos/spoznan
ja    NARAVA/impresije 

   do žene: (dvoedina) 
 na darovanje kože 

nekemu aktivistu    jesen; gozdovi, trta, sadovi 

  
 - skupaj je življenje lepše/bitke lažje; 
skupaj zmoreta vse  - skrb/ponos *ljubezen   

 (metafora narave kot zapeljive 
ženske; tudi pomlad kot ženska) 

   - ljubezen se ne stara/ne mine 
 - povezanost med očetom in 
sinom, kljub njunim različnostim     

   - erotika, akt/spomin na erotiko; akt  - bolečina/jeza ob izgubi   

 SKLOP PESMI O MESTIH - 
opesnjujejo tudi druge teme - 
večinoma ljubezenske: 

  
 združitev kot nekaj 

mističnega,čudežnega  o hčeri:    PARIZ - mesto sanj in spoznanj 

   neskončna ljubezen/večnost 

 - brezupno upanje v življenje - 
spodbujanje umirajoče hčere, ki je 
že zdavnaj izgubila upanje v Ž   

 ŠANGHAJ - prevelike množice 
ljudi; kako bi tam preživela njuna 
ljubezen 

  
 - strah pred izgubo žene/smrtjo-kdo bo 
prvi; kaj bo z njuno ljubeznijo po smrti  - bolečina ob njenem umiranju   

 AVSTRALIJA - puščava v kateri 
manjka njuna oaza ljubezni 

  
 ženi: naj ne žaluje za njim in naj 

ga ne pozabi  - hčerin obup/umik v samoto   
 PRAGA - most; drago vabi naj 
prespi pri njem 

  
 - oddaljevanje - skupaj, a vse bolj sama 
(ironija)  rod:   

 LJUBLJANA - mesto, kjer sta se 
našla 

   tavanje v krogu  - povezanost rodu   
 PONIKVE - v prazni hiši je ona 
spet ustvarila dom, oazo ljubezni 

  
 - naključje, da sta se našla, doživela 
erotiko in staranje 

 - dedovanje preteklosti iz roda v 
rod   

 BENETKE - njeno mesto - o 
ženini neomajni ljubezni do 
njega in vero vanj 

  
 - erotika traja celo leto *motiv letnih 
časov 

 -rod je pretrgana veriga, vsak 
potomec ima svojo pot   

 PIZA - stolp, ki ne pade - upor 
osebni krizi 

   - hrepenenje po dragi/erotično   retrospektiva/spomini:     



   - izpoved ljubezni do žene  - na erotiko*     

  
 - dopolnjevanje drug drugega v ljubezni, 
erotiki  - življenjske bitke     

   - opevanje ženine lepote  - spomini na očeta/dom     

   - združenost  v ljubezni *motiv objema  iskanje smisla/cilja/sebe:     

  
 - prekipevajoča ljubezen( primera z 
jezerom polnim vode, ki se še toči)  - ga ne najdemo/obupovanje     

   hvalnica ljubezni/učinki ljubezni:  - ali ga je sploh smiselno iskati     

   - ljubezen je mogočna, a tudi nevarna  - neodločenost     

  
 - ljubezen (L) je smisel - človek brez L, je 
človek brez identitete  - kdo smo v majhnosti sveta     

   - L kot odrešiteljica  življenje:     

   - L je čudež / oaza / sreča  - upanje v Ž     

   - bolečina v L je najhujša  - Ž ima vzpone in padce     

   - L je igra na vse ali nič  - avtorefleksija življenja:     

   upanje v ljubezen 
 je bilo Ž uspešno /je kaj 

dosegel     

  

 ljubezen, upanje, dvom-ki prečiščuje L so 
edini čudež, varna točka, varno 
tavanje/iskanje v življenju 

 ironija - življenje je NIČ, 
človek JE ???     

  
 

 ironična AR Ž; 
kljubovanje, upiranje 
življenju, bitka s samim 
sabo     

     bojevanje proti sebi/svetu:     

    
 - ne more spremeniti sveta - je le 
en sam iz množice     

    
 - potrebno se je boriti; mir brez 
boja ne obstaja     

    
 - vedno se bojujemo za nekaj - ali 
je človek kdaj presegel te boje     

     melanholija/malodušje:     

     - zaradi vremena     



    
 - izgublja upanje nad seboj, 
verjame samo še v ljubezen     

     slutnja bližajoče se smrti:     

     - njegove     

     -sinove     

    
 - hčerine 
     

    
 v spomin pokojnim prijateljem 
*bolečina     

    
 bolečina/žalost ob izgubi 
bližnjega/prijateljev     

     minevanje časa *staranje     

    
 želja po vrnitvi v preteklost/ lepe 
čase     

     hvalnica domu/vasi (Ponikve)     

     ostarelost/staranje     

     pasivnost zaradi bolečine      

    
 vitalizem/akcija/boj/ volja do 
življenja     

    
 ironija do sveta - vse gre po istem 
vzorcu     

     beseda:     

     - nima več moči     

     - iskanje navdiha/besed za pesem     

     - ljubezen     

     - prekine tišino     

    

filozofsko vprašanje o času - 
presega ga samo njuna dvoedina 
ljubezen     

    
 vsak mora hoditi po svoji poti, 
četudi ne ve, kakšna bo     

     nesmiselno lovljenje časa     



 

 

    
 vse je ustvarjeno po človeški 
meri     

     tišina/samota     

     nasprotja:     

     - starši dobri - on grešnik     

    
 - žena: mir, urejenost - on: kaos, 
boj     


