
Vitomil Zupan: Menuet za kitaro

Življenjepis:
Vitomil Zupan se je  rodil 18. januarja 1914 v Ljubljani. Po končani gimnaziji
leta  1932 je  opravljal  različne  poklice  (mornar  v  angleški  mornarici,  pleskar  v
Franciji, boksar, učitelj smučanja) in veliko potoval. Vrsto svojih del je objavljal
pod  različnimi  psevdonimi,  nekaj  časa  pod  znanim  psevdonimom  Langus.
Sodeloval je z levim krilom Sokola (telovadno gibanje slovanskih narodov). Po
okupaciji  se  je  pridružil  Osvobodilni  fronti,  1942  je  bil  v  taboriščih  Čiginj  in
Gonars, leto kasneje jeseni pa je odšel v partizane. Po koncu vojne se je zaposlil na

Radiu Ljubljana. Leta 1948 je bil Vitomil
Zupan  aretiran in  na  montiranem
procesu  obsojen  na  18  let  zapora,  med
drugim  zaradi  ''vohunstva,  poskusa
posilstva,  nemorale  in  izdaje  domovine''.
V  zaporu  je  preživel  7  let.  1958  je
diplomiral in postal  gradbeni inženir,  ves
ta  čas  pa  je  deloval  kot  svobodni
književnik  (pripovednik,  dramatik  in
esejist).  V svojem življenju  je  prejel  dve
Prešernovi  nagradi  za  življenjsko  delo.
Umrl je 14. 5. 1987 v Ljubljani.

Menuet za kitaro
Roman  je  izšel  leta  1975.  Je
(avto)biografski,  saj  se  Zupan  skrije  za  ''prepisovalca''  zapisov
domnevnega neznanca, s čimer želi ublažiti avtobiografskost prvoosebne
pripovedi.  Za  glavnega  junaka  v  romanu,  Jakoba  Berganta,  lahko
sklepamo,  da gre za avtorja  romana.  Začetni  prihod v partizane  bi  bil
lahko uvod v avtobiografsko beleženje  dogodkov, v spominski roman.
Menuet  za  kitaro  pa  je  vendarle  nastal  po  vojni,  in  sicer  kar  30  let
pozneje,  se pravi da ni spominski roman, je pa vsekakor  zgodovinski,
vojni in modernistični.

Tematike romana: 

VSEBINA ROMANA:
V romanu se prepletata dve zgodbi
– prva prikazuje dogajanje v času
druge  svetovne  vojne  (med  1943
in  1945),  druga  pa  govori  o
turističnem  potovanju  po  Španiji
leta 1973. Nekdanji partizan Berk
(Jakob Bergant) se v začetku 70-ih
let  mudi  v  Španiji  in  se  tam
seznani  z  Nemcem  Josephom
Bitterjem,  ki  je  bil  med  II.  sv.
vojno oficir nemške vojske na tleh
nekdanje Jugoslavije. Berk, ki zelo
dobro  obvlada  nemščino,  mu  ne
pove,  da  prihaja  iz  Jugoslavije.
Pogovarjata  se  o  vojni,
Napoleonu, tovarištvu,  časti. 

Berku  pa  se  vrača  spomin  v  leta
okupacije  in  partizanstva.  V
partizane  je  odšel  po  kapitulaciji
Italije leta 1943. Berk je pogumen
partizan,  hkrati  pa  tudi  izrazit
anarhist  in  svobodnjak.  Zavoljo
teh  lastnosti  doživlja  tudi  osebne
zaplete  in  nevšečnosti.  Vojni  čas
nam prikazuje avtor skozi Berkova
osebna  doživetja.  V  zvezi  z
umikom  in  begom  partizanov  pa
nam  prikazuje  izenačenost  med
partizani, ko velja samo še njihova
osebna  človeška  vrednost.  Tu  se
Berk naveže na soborca Antona, s
katerim  se  prebije  skozi  obroč.
Kasneje  je  Anton  premeščen
drugam.  Ob  koncu  vojne,  ko
nastopi  svoboda,  se  spet  srečata.
Ko sedita v družbi partizanov in se
veselita srečnega konca, pa Anton
omahne s prestreljenimi  prsmi.  V
spodnji  izbi   nekdo  udari  z
brzostrelko  ob  tla,  rafal   prebije
leseni strop in ubije Antona.

BIVANJSKA TEMATIKA:
Izraža  se  po  večini  skozi
Berkovega razmišljanja o
svojem položaju  v  družbi,
svetu,  med  partizani.  O
človekovem bivanju in po-
ložaju razmišljata tudi An-
ton in Bitter, običajno le za
okrepitev  Berkovih  razmi-
šljanj ali za izhodišče izra-
žanja  nasprotnega  pogleda
in prepričanj.

VOJNA TEMATIKA:
To je  prevladujoča tematika romana,
saj je v ospredju vojno dogajanje med
drugo svetovno vojno. Vojno dogajanje
se sicer prepleta z dogajanjem v Španiji
30 let po koncu vojne, toda prevladuje
vojno,  saj  zajema  kar  85  odstotkov
celotnega dela.

TEMATIKA SPOLNOSTI:
Spolnost je v Zupanovih romanih 
stalnica. V romanu se pojavlja le v 
neposrednem vojnem dogajanju, v 
Španiji je ne zasledimo.



Motiv  menueta  za  kitaro:
Motiv  menueta  za  kitaro  se
pojavlja skozi cel roman in v obeh
– vojnih in španskih – dogajanjih.
Pojavlja  se  v  različnih  oblikah,
deluje  pa  kot  nekaj  nadrealnega,
neresničnega.  Podobno  kot
spolnost  pomeni  odrešitev  v
vojnem  času,  beg iz  zunanjega
sveta  v  estetiko  in  umetnost.
Njegovi funkciji sta torej predvsem
povezovanje  delov  v  celoto  in
lirizacija  besedila.  Menuet  se
pojavlja  v  več  oblikah,  najočit-
nejša je delitev na glasbeno delo in
ples.

Zgradba in modernistični slog romana:
Menuet za kitaro se deli zunanje kot tudi notranje:
Po zunanji zgradbi je zgrajen iz osmih poglavij. Na začetku vsakega
poglavja je niz citatov, ki se nanašajo na vojno kot glavno temo romana.
Vzeti so iz izjav znanih oseb, književnih del, citatov filozofov, književnikov
in iz Svetega pisma. Vsi citati uvajajo poglavje in se tematsko povezujejo z
nadaljevanjem.

Po notranji zgradbi pa je roman deljen na dve časovni in prostorski ravni.
Daljši del obsega vojno dogajanje na slovenskih tleh v oktobru in novembru
leta 1943, drugi, krajši del pa se dogaja 30 let pozneje na Španskem otoku
Majorka.
Roman je  poseben po svojem    modernističnem slogu  .   Zgodba  je  razbita,
nesklenjena, nejasna podoba stvarnega sveta. Časovne perspektive se mešajo
med seboj –  simultanost časa (Berk pripoveduje zgodbo v dveh časovnih
obdobjih).  Kronološkega  zaporedja  ni.  Pripoved  izhaja  iz  toka  zavesti
posameznik  oseb.  Svet  spoznavamo  skozi  zavest  literarnega  junaka
(Berkov pogled na svet: temačen, krut); iz tega sledi, da je pripovedovalec prvoosebni. Pri tem se pojavi refleksija,
kar je  odsev človekove duševnosti, gre za poglabljanje v svoj duhovni svet in razmišljanje. V modernem romanu
Menuet za kitaro se prepletajo različni jeziki (slovenski,  hrvaški,  nemški, francoski,  španski),  različni tipi pisave,
pisatelj uporabi tudi dramatski zapis pogovora, vključene so pesmi, napisi s plakatov … Jezik je pesniški (Ena sama
senca nas je v tisti zlokobni tihoti, ki bobni nekje na obodih…) kot tudi pogovorni. Zupan v Menuetu za kitaro uporabi
celo bohoričico. Menjavajo se tudi različni pripovedni postopki. Zgodba romana ne teče urejeno, torej poglavja niso
zgrajena tako, da bi bil najprej opisan vojni del, nato pa dogajanje v Španiji. Zgodba skače od druge svetovne vojne do
turističnega potovanja in nazaj. Vedno se začne s vojnim delom, s katerim se tudi večinoma konča, a ne nujno (npr. 6.
poglavje). Povezovalni motiv obeh dogajalnih prostorov in časov je Menuet za kitaro v A-duru.

Ideje romana:
''VAŽNO JE PRITI  NA GRIČ''     (nekaj  časa  neuradni  naslov  romana):  vojna  največkrat  ni  boj
različnih ideologij kot se kaže navzven, ampak boj za preživetje, ki ga večini vsili manjšina. Menuet
za kitaro izreka resnico o poti vsakega za samim seboj. Dosežena je poetizacija človekove usode.
''NASVIDENJE V NASLEDNJI VOJNI''     se navezuje na prejšnjo misel, kajti v človeku je vedno
nekaj, kar ga sili v takšno dejanje - volja po moči, oblasti, denarju.  V individualističnem romanu
Menuet za kitaro se problematizira vprašanje krivde, možna je samo osebna interpretacija zgodovine.
Vojni čas se obsoja, pacifistične misli so skrite v razmišljanjih glavnih oseb. Anton to opredeli  z
njegovimi poslednjimi besedami Berku (''Nasvidenje v naslednji vojni'').
Jakob Bergant Berk se je med partizane vključil predvsem iz svoje proste dobre volje, noseč sabo
svojo individualnost, ki se ji ni hotel odreči, zato pa se je zapletal v različne nesporazume in konflikte
z okolico in s samim seboj. Kljub temu pa skozi celoten roman ostaja individualist.
Boj  za  individualno,  s  političnimi  ideologijami  neobremenjeno  misel,  ki  se  sicer  podreja
neposredni skupni akciji, a želi priti iz nje enako samosvoja in samostojna, kot je bila prej ("A zakaj
ne bi  moral  ostati,  kakor sem? Čisto možno je,  da počiva v meni nekaj  liberalizma, morda celo
anarhizma, a škodljiv ne bom nikoli; do zadnjega dne vojne bom počel vse, kakor je treba.").
Okolica neprenehoma ogroža ideološko nezavezanost in samosvojost.
Berk dokazuje, da hrabrost in bojna morala nista vezani na zunanje ideologije, a da okolici to ni
dovolj. Življenjska sila se kaže v akciji in opazovanju sebe v njej.  Berk išče v vsakemu dogodku
smisel.
''A zdaj nosim vso odgovornost za to, kar sem, kjer sem,''     pravi Berk ob iztekanju njegove partizanske
poti, kar seveda ni odgovorno do zunanjih akcij in ideologij, temveč odgovornost do samega sebe..
Odgovornost svoji individualnosti, ki je s stališča urejene in usmerjene skupnosti problematična, se
prav s to problematičnostjo in samosvojostjo kaže kot edina sprejemljiva možnost preživetja.
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