
Alojz Rebula

VOTEL JE KRAS 
1. Življenje in delo avtorja. 
Pisal je novele, opisuje posebno kraške vasi ob morju ter obravnava težave in bridkosti vaščanov; ne omejuje se samo na 
mladi rod, temveč opisuje tudi starejšo generacijo; učinkovito opisuje naravo, loti se pa tudi snovi iz angloameriške 
okupacije in problematike sodobne inteligence na kraškem ozemlju; hodil je v italijanske šole, čeprav se hoče naučiti 
slovensko, vprašanje narodnosti (!); je zamejski pisatelj 

2. Zgodovinsko ozadje nastanka novele, kje in kdaj izide? 
Po 2.sv.vojni; Po rapalski pogodbi so po 1.sv.vojni Julijsko krajino priključili k Italiji. Slovensko prebivalstvo na tem 
področju je bilo podvrženo grobemu fašističnemu asimilacijskem pritisku. Leta 1945 naša vojska zasede Trst in njegovo 
okolico in na zahtevo zaveznikov se mora umakniti, zavezniki se bojijo ruskega vpliva in ko vojsko umaknejo iz teh 
predelov, pod Italijo ostanejo Videmska pokrajina, Kanalska dolina, Beneška Slovenija, del Goriške in Tržaške pokrajine. 
S členom 21 pa ustanovijo t.i. STO (Svobodno Tržaško ozemlje). Z Morganovo črto ga razdelijo na coni A in B. Cona A 
pripada angloameriški upravi, cona B pa jugoslovanski upravi. V coni A ostane slovensko prebivalstvo, nastanejo 
politični in gospodarski problemi; leta 1954 podpišejo londonski sporozum, Jugoslovanska armada dobi cono B, Trst pa 
ostane pod cono A. 
Novela izide leta 1951 v Razgledih, leta 1956 pa v Vinograd rimske cesarice.S 

3. Zvrstna oznaka (tip novele – argumentiraj)! 
To je psihološka novela (moderna zgradba, ni časovnega zaporedja, asociacije, polpremi govor) – absurdno gledanje na 
svet, glavna oseba se pred nami razvija, najde smisel svojega obstoja, na koncu odide. 

4. Pojasni naslov novele! 
Pojasnjuje njeno notranjo votlost, praznost; počuti se prazno, ampak njena votlost se spreminja skozi vso novelo (Kras je 
najprej votel [pust- bivanjski brezup], potem pa čedalje lepši [osmišljanje], čuti pripadnost slovenstvu odhod – vdaja). 
Sorodnosti: Canus- Tujec (iskanje bivanjskega smisla) 

5. Kakšna je zunanja zgradba besedila? Navedi posamezne motive (glavne). 
Novela je sestavljena iz 11 poglavij (poglavja so pisana v obliki dnevnika, čas in kraj nista navedena; zapisovanje traja od
septembra do junija – eno šolsko leto), poglavja niso kronološko zaporejena, zapis nastaja na podlagi njenih asociacij; 
dogajanja so vezana večinoma na nedelje, ko A.G. ostaja sama na Krasu. 
Motivi: votlost (prihod na Kras), utesnjenost, Pepa, Jožko, Giordano (čakanje), narava (postane mit, navdušuje jo), dvomi
v ljubezen do Giordana, grafološki izpis, krutost staršev, najde svojo nacionalno identiteto, Ada (sorodnost z Jožkom), 
spomin na srečenje z Giordanom, njeno slovo, težave (ki jih taji), spoznanje identitete 

september, 
oktober 

1. prihod na kras (asociacija na pokopališče, ni morja, utesnjenost) 
2. življenje pri Pepi, njeno pripovedovanje o možu spoznamo preko 
pripovedovanja A.G. (do nje nezaupljiva) 
3. Jožko- preveč moralizatorski, njen prehod (odprtost), vojskovanje (tujstvo) 

november 

4. čakanje na Giordana- odhod k Jožku, erotičnost (v njej), slovenstvo (v njem) 
5. spoznanje praznosti, življenjske lepote narave (odkrije), klic po ljubezni 
dvojini 
6. dvom v ljubezen do Giordana, ali je prava ali obstaja še drugačna vrsta 
ljubezni 
7. Analiza- grafološki izpis (pošlje zarad iskanja identitete), predstavitev 
Giordana staršem, manjšinski kompleks (klub notranjemu osmišljanju)- 
pobeg iz kavarne pred Italijanskem profesorju, narodna pripadnost – spor z 
Giordanom 

februar, 
marec 

8. služba v Comu (Giordano) – čuti zraščenost s Krasom (najde nacionalno 
identiteto) 
9. Ada- seznani jo z Jožkom, začutita sorodnost 
10. Prvo srečanje z Giordanom, ponovni besedni spor z njim, Jožka dokončno 
vzljubi 
11. Pomlad – ima identiteto, a pristane na asimilacijo (nacionalnost proda, 
žrtvuje se za lagodje) 

6. Kakšna je notranja zgradba (trikotnik)? 

7. Vzporedi razmišljanje A.G. in narave! 



Na začetku je A.G. prazna in prav tako narava. Kras je istoveten z njeno notranjostjo; najprej nima odnosa do narave, 
potem pa ji jo Jožko (3.poglavje) približa. V 4.poglavju se narava ne vklučuje. 5.poglavje opisuje njeno prebujanje, oris . 
Narava je najbolj izrazita na koncu (11.poglavje)- A.G. je čustveno prebujena, Jožko najde sorodno dušo v Adi. Ko 
odhaja, je kraški svet živ, zelen. 

8. Kje se pojavi motiv otrok, kakšno vlogo opravlja, kakšen odnos ima do ljudi in zakaj pošlje pismo h grafologu? 
Motiv otrok se pojavi v prvem in zadnjem poglavju. Na začetku otrok ne sprejme, na koncu pa v njih vidi nacionalno 
pripadnost. Pojem otrok ima simbolno vrednost (vkoreninjenost – nacionalnost).
Odnos do ljudi je hladen, ciničen, piker (izvira iz njenega lastnega nezadovoljstva) 

9. Kako dejanski dogajalni čas vpliva na pripovednega? 
Dejanski čas je čas delitve na A in B cono (leto 51,52), ko je slovenstvo pod hudim pritiskom (nacionalna osveščenost). 
Oba časa sta povezana, se prepletata, prvi vpliva na dogajanje v celoti. 

10. Kakšna vrsta ljubezni se v noveli pojavlja? Kakšno je avtorjevo stališče do te problematike? 
Ljubezen do domovine (Jožko), telesna ljubezen (A.G., Giordano), duhovna ljubezen (Jožko do A.G.), telesna, duhovna 
ljubezen (Ada, Jožko), neresna ljubezen (Pepa do moža), materinske ljubezni ne zasledimo.
Avtorjevo stališče: ljubezen je možna samo med nacionalno enakima partnerjema. 

11. Analiziraj odnose: A.G.-Giordano, A.G.-Jožko, A.G.-Pepa, A.G.-starši in Ada-Jožko 
A.G.-Giordano; ona se z njim kratkočas, on goji do nje pristno ljubezen, ona se mu posmehuje (brki), kasneje se z 
njim prepira o nacionalnosti
A.G.-Jožko; on njo ljubi, ona ga postopoma vzljubi (odnos nabit z nacionalnostjo z njegove strani) 
A.G.-Pepa; Pepa je odkrita, radovedna, to moti A.G., ki ji zato ne zaupa 
A.G.-starši; nedružinski odnos, hladen, nečloveški, prednost pustijo lagodju, zanemarijo medsebojno spoštvanje 
Ada-Jožko; edini pristen odnos, najdeta duhovno in telesno sožitje, popoln par 

12. Kakšna je notranja rast / padec te mlade intulektualke? Kje se zgodita preloma? 
Postopoma pridobiva odnos do Krasa in nacionalnosti (Giordanu očita "mi-vi" ). Njen padec je Jožkova zavrnitev – 
pristop v asimilacijo, odhod (postane Italijanka). 

13. Kako se razvija njena nacionalna osveščenost, kolikokrat svoje slovenstvo zataji? 
Njena osveščenost se razvija počasi, votlost zapolnjuje s pomočjo narave in slovenstva (Cankarjeve knjige); idealizem- 
Jožko, njen propad. 
Slovenstvo zataji: 
- pobegne iz gostilne pred učiteljem matematike 
- hodi z Italijanom, bere italijanske knjige, revijo Grazzia 
- odhod v Italijo 
14. Čigava resnica na koncu zmaga; presodi, zakaj se A.G. odloči za poroko? 
Na koncu zmaga Jožkova resnica; to pove s priliko (parabolo).
Poroka- izhod v sili (koristnost, mož je premožen in jo ljubi). 

15. Označi tip pripovdovalca, zakaj se avtor odloči zanj? 
Pripovedovalec je prvoosebni, ženska; na tak način lahko bolj avtentično izpove svojo notranjost, neposredno 
izpovedovanje.

16. Kateri slogovni postopki se v delu pojavljajo? 
- pripovedovanje, osnovni postopek 
- opisovaje, Pepa 
- orisovanje, narava in Kras (čustva!) 
- premi govor (pogovori med Pepo, Jožkom) 
- polpremi govor (povzemanje Pepinega pripovedovanja), modernost novele 
- dialoga je najmanj 

17. Poišči povezavo z novelo Debeluška: 
- zgodovinske podobnosti 
Obe deli opisujeta stališče do nacionalnosti, ki je v takem času na preizkušnji. Gre za čas po vojni (okupacija, odnos do 
tujcev)
- vzporednico Giordanu 
Pruski častnik (vztrajen, druge nacionalnosti, ne upošteva ženskih želja, oba dobita žensko, ki jo hočeta)



- vzporednico A.G. 
Debeluška (A.G.začuti nacionalnost, Debeluška jo že ima, obe sta močni, obe se vdata v usodo)
- vzporednico Pepi. Podrobnosti argumentiraj! 
Ga. Loiseau (obe imate vse pod seboj in točno vesta, pri čemu sta, vtikata se v zasebnost drugih, odnos do moža – pri 
obeh)

18. Kakšna je vloga narave v obeh delih? 
Narava pomaga slikati vzdušje; je prispodoba za notranjost A.G.

19. Kakšno družbeno okolje je v obeh prisotno? 
V obeh je prisotno meščansko in malomeščansko prebivalstvo. 

20. Ali si takšna konca pričakoval? 
NE! 

21. Literarno obdobje (delo in avtor): sodobna slovenska književnost 
Smer: 
- realizem (stari, klasični) – Jurčičev, Tavčarjev tip – snov vzeta iz vsakdanjega življenja, neolepšana) 
- + elementi eksistencializma (iskanje jaza v absurdnem svetu) 
- + elementi ekspresionizma (vztrajanje pri slovenstvu, Jožko –vztrajanje pri nacionalizmu, bodočnost 
slovenstva) 
- + elementi nove romantike (impresionizem, simbolika, erotika) 


