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Alma Maksimilijana Karlin v slovenskem literarnem kanonu in kulturni dediščini 

Almo Ido Vilibaldo Maksimilijano Karlin v slovenski kulturni in etnični prostor intenzivneje 

uvrščamo šele zadnjih dvajset let, prej pa je v Sloveniji nismo poznali, saj kot pisateljica in 

popotnica ni bila »Slovenka«. Večina njenih del je namreč napisanih v nemščini; prav tako pa 

jih je največ napisala v tujini, torej imamo opravka z nereflektiranim nacionalizmom, oprtim 

na jezikovno izključevalnost. Že kot otrok je bila nekaj posebnega, ko je odrasla, pa se je to 

odražalo še na več načinov. Med študijem po različnih evropskih državah se je namreč 

odločila prepotovati svet in rodno Celje je zapustila za kar osem let. S književnim 

ustvarjanjem se je sicer ukvarjala že prej, po povratku s potovanja pa je začela pisati tudi 

daljše romane in potopise, ki so za Slovence ostali neodkriti in necenjeni do začetka 

devetdesetih let prejšnjega stoletja. Zaradi posebne življenske zgodbe in predvsem zaradi 

modernega načina pisanja, je njena popularnost zato zrasla šele v zadnjih nekaj letih, od kar jo 

priznavamo tudi v slovenski literarni kanon. 

 

Ključne besede: Alma Karlin, literarni kanon, kulturna dediščina, kozmopolitizem. 

 

Alma Maksimilijana Karlin in slovenian literary canon and cultural heritage 

Alma Ida Vilibalda Maksimilijana Karlin more intensively belongs into the slovenian cultural 

and ethnic space for the last twenty years. We haven't recognised her in Slovenia before, 

because as a writer and as a traveler she wasn't »Slovenian«. Most of her literary works were 

written in German language; also most of them were written in foreign countries, so that 

means we are dealing with unreflected nationalism which is based on linguistic exclusion. She 

was something special already as a child, but as an adult she reflected this specificity even 

more. While studying throughout different european countries she decided to travel the world 

and left her hometown Celje for long eight years. She was writing also before, but afer she 

came back from the trip around the world, she started to write longer novels and travelogues, 

which remained unexplored and underappreciated for Slovenians untill mid-nineties. Due to 

extraordinary story of her life and mainly due to the modern way of writing, her popularity 

has grown only recently, since we also recognise her in Slovenian literary canon. 

 

Key words: Alma Karlin, literary canon, cultural heritage, cosmopolitism. 
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1 UVOD 

 

»Nisem prerok. Moja naloga je ustvarjanje oken tam, kjer so bili nekoč zidovi.«  

                                                                                                                    (M. Foucault) 

Podobno nalogo kot Foucault imajo, ali pa vsaj čutijo, da imajo, mnogi literarni, pa tudi drugi 

kulturni umetniki. Odpirati nov pogled v nekaj, česar ljudje prej niso poznali. Kljub temu da 

smo v današnji družbi še vedno malo ksenofobni, etnocentristični in tudi narcisistični, pa nas 

vedno večkrat premaga pristna radovednost. Prav zaradi te zvedavosti in radovednosti se 

postmoderna družba tudi razvija in na novo ustvarja. Prav tako je z literaturo. Najbolj brano in 

cenjeno gradivo je vedno tisto, ki je drugačno in nekaj posebnega, nekaj novega. Seveda pod 

najbolj kanonizirane sodijo tudi klasike Shakespeara in Goetheja, Jane Austen in Tolstoja ter 

vse do Freuda, Kafke in Nerude. Gledano z drugega zornega kota pa je ta zahodni kanon bolj 

ali manj individualističen saj, kot pravi Bloom, »se v kanon lahko prebiješ le z estetsko 

močjo, ki jo v prvi vrsti sestavlja posebna zmes: obvladanje figurativnega jezika, izvirnost, 

spoznavna moč, vednost, bujno izražanje« (Bloom 2003). Pri slovenskem literarnem kanonu 

pa je zgodba nekoliko drugačna, saj smo bili dolgo podvrženi tistemu, kar Rupel označi kot 

»slovenski kulturni sindrom« (Rupel 1976). Gre za koncepcijo, v kateri smo Slovenci tako 

zelo zavezani svojim kanoničnim normam, da smo znotraj geografskih meja svoj čas zapirali 

tudi literaturo.  

Alma Maksimilijana Karlin (1889–1950) je s svojo, za tisti čas, zelo izstopajočo življenjsko 

zgodbo kršila vse takratne družbene norme. Rojena je bila v nemško-slovenskem Celju, kjer 

so bili Slovenci še vedno podrejeni narod, zato je bil njen primarni jezik izražanja nemški. 

Ker se je že kot otrok počutila nezaželeno (rodila se je ostarelima staršema, z več telesnimi 

hibami), jo je vedno vleklo drugam: stran od bližnjih, stran od domačega Celja. Po 

opravljenem šolanju, ki ga je kombinirala z raznimi rehabilitacijami in terapijami, se je z 

devetnajstimi leti odpravila v tujino, kjer je nadaljevala študij jezikov. Kot pravi sama, je 

»šele v Londonu postala človek« (Karlin 2010, 131); tam je tudi diplomirala iz osmih 

svetovnih jezikov, individualno pa se jih je naučila čez deset (med drugim tudi sanskrta in 

mandarinščine). Študijsko potovanje se je, zaradi prve svetovne vojne in tem povezanih 

razlogov, zaključilo v Skandinaviji, od koder se je z idejo o potovanju po svetu vrnila nazaj v 

Celje. Leta 1919 se je tako sama z minimalno prtljago odpravila na pot okoli sveta (ki naj bi 

po načrtih trajala tri leta, zavlekla pa se je v dolgih osem), na kateri je spoznala nove kulture, 

ljudi, kraje, predvsem pa nov slog življenja in mišljenja. O teh spoznanjih in doživetjih je 
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pisala v večini svojih del, ki so bolj ali manj opremljena tudi z dejanskim etnografskim delom, 

skicami in drugimi prilogami, poznejša pa tudi s pridihom mistike in teozofije. Kljub temu da 

ji ob vrnitvi domov ni bilo lahko, med drugim je bila tudi na seznamu za Dachau, pa je v 

Celju oziroma na Pečovniku zaradi bolezni ostala do svoje smrti leta 1950. 

Tako kot Foucault je tudi Alma Karlin Celjanom hotela odstreti okna s pogledom na nov svet, 

njihova ušesa pa so bila na začetku za to gluha. Gluha so bila tudi ušesa Slovencev, ki 

Alminega kozmopolitskega glasu niso slišala do konca šestdesetih; samo na eno uho pa smo 

ga poslušali do začetka devetdesetih. Od takrat naprej pa se Almi posvečajo ne samo etnologi, 

antropologi, literarni kritiki in drugi znanstveni kadri, temveč tudi vsakdanji »amaterski« 

bralci. Največja težava je bila za Slovence predvsem Almina nemščina, saj je skoraj vsa dela 

napisala v tem jeziku in so bila šele pozneje prevedena v slovenščino (in druge jezike). Zaradi 

prej omenjenega sindroma Alma nekako ni sodila v slovenski kulturni kanon: prvič, po 

mojem mnenju je to tudi eden od glavnih razlogov, je pisala v nemščini; drugič, je kot ženska 

v 20. stoletju sama prepotovala svet; in tretjič, je o tem svojem potovanju, novih spoznanjih in 

religijah hotela predavati že tako razdeljenim Slovencem. Po osamosvojitvi pa je ta sindrom 

oslabel in literarne meje Slovenije so se odprle tudi za Almo Karlin.   

V diplomski nalogi se bom poskušala analitično in kritično soočiti z razlogi in vzroki, zaradi 

katerih delo Alme Karlin zgodovinsko ni bilo »prepuščeno« v slovensko kulturno dediščino, 

medtem ko v sodobnem času narašča »priljubljenost« njenih literarnih del, pa tudi njene 

osebnosti. Da bi to razumeli, je treba najprej poznati Almino življenjsko zgodbo, zaradi katere 

je postala človek, kakršna je bila, in zaradi katere so njena dela tako edinstvena. 

Raziskovalno vprašanje se torej osredotoča na dva dela, najprej na razliko med literarnim 

nacionalizmom in osebnim kozmpolitizmom do mere, do katere se ta razlika utelesi v delih 

Alme Karlin, nato pa na razliko med ožje dojetim literarnim kanonom (jezik) in širše dojeto 

kulturno dediščino (kolektivno izkustvo). Vse to pa bom poskušala počasi dokazovati skozi 

pregled življenja in izbranih del Alme Karlin.  
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2 ŽIVLJENJE 

 

Leto 1889 sta zaznamovala dva pomembna dogodka, ki sta imela zelo velik vpliv, če že ne na 

ves svet, pa vsaj na Evropo. Od maja do novembra je potekala svetovna razstava oziroma 

Expo v Parizu, katerega ključni in vodilni »igralec« je bil Eifflov stolp; bliže na avstro-

ogrskem območju pa je odmevala afera Mayerling, v kateri je umrl avstro-ogrski 

prestolonaslednik. Politično in kulturno sfero so zaznamovali razni novi patenti, arhitekturni 

viški in intelektualna združenja. Pestro aktualno dogajanje je Evropejcem tako širilo zavest, 

ne samo nacionalno, predvsem tisto drugo, kozmopolitsko, svetovljansko. V tem času je 

ozemlje današnje Slovenije pripadalo Avstro-Ogrski, natančneje eni od njenih dežel – deželi 

Kranjski, kjer pa se je že kar nekaj desetletij govorilo o Programu zedinjene Slovenije. Kljub 

še drugim podobnim programom in pobudam pa je bil nemški jezik, jezik politike in prava, 

zato je bila slovenščina, še posebej med meščanstvom, redka.  

V tak svet se je, 12. oktobra istega leta, v slovensko-nemškem Celju rodila tudi Alma Ida 

Vilibalda Maksimilijana Karlin. Rojena kot prvi in edini otrok staršema, ki sta bila v letih tudi 

glede na sodobne trende – Jakobu, upokojenemu majorju avstrijske vojske, in Vilibaldi, 

učiteljici, je bila že pred rojstvom deležna posmeha in graje. Zaradi prej omenjenega kulturno-

političnega razloga so zato tudi pri Karlinovih govorili nemško ne glede na številne slovenske 

sorodnike. Ker pa je bila Vilibalda Miheljak več kot štirideset let učiteljica v nemški šoli, ni 

niti najmanjšega vprašanja, zakaj je bila nemščina prvi jezik za pogovor in izražanje. 

»Kje je mali Maksimilijan?« (Karlin 2010, 7) 

Že takoj ob rojstvu je bila Alma nekaj posebnega. Rodila se je namreč na pol paralizirana, 

njene obrazne nepravilnosti pa so v zdravstveni diagnostiki takrat nakazovale na duševno 

zaostalost, doživela naj ne bi niti prvega rojstnega dne. Njena mati Vilibalda je ta nepopolni 

videz sprejemala z grozo in sramoto, zaradi katere jo je hotela poslati tudi na tvegane in drage 

operacije, kar pa oče Jakob ni dopustil. Njene tako imenovane hibe, kot so štrleča ušesa, 

prevelik razmik med očmi, nesimetričnost ramen in krivo hrbtenico, je torej njena mati na 

vsak način hotela zakriti, s tem pa tudi poniževala ter zanemarjala lastno hčer – »Tako sem se 

pogosto sprehajala skozi temačne stare prostore s pokritimi očmi in ušesi, z rokami, 

prekrižanimi na hrbtu, da bi imela lepo držo, in pod strogim poveljem, da naj obračam stopala 

navzven« (Karlin 2010, 11). Najbrž je bil to poglavitni razlog, poleg Vilibaldinega 

favoriziranja poklica pred družino, da mati in hči nista razvili normalnega in zdravega odnosa. 
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In ker je bila po Alminih besedah »etika izključena, videz odločilnega pomena, mnenje 

soljudi pa edina pot do blaženosti«, se je Alma s tem učila tudi konstruktivnega mišljenja, 

sploh konstruktivne kritike, s katero je uspela obrniti materin odnos v nekaj dobrega in 

uporabnega (Trnovec 2011, 10–11). Je pa zato Alma imela veliko boljši odnos s svojim 

»ostarelim« očetom, katerega vzgojni načrti se vsekakor niso prekrivali z materinimi. Oče je 

namreč Almo poskušal okrepiti telesno in duševno, zato je z njo ravnal bolj kot z dečkom, 

bodočim vojakom kot deklico. Zaradi podobnosti v značaju, predvsem v iskanju individualnih 

poti, se je ob očetu Almina identiteta in sploh socializacija odvijala v pravi smeri do njegove 

smrti leta 1898, ko se je Alma zaprla vase in vsak občutek manjvrednosti pozneje prelila na 

papir; kajti takrat »se je končala sočnost njenega bivanja« (Karlin 2010, 17). Kot lahko 

preberemo v njenem avtobiografskem delu Sama (Karlin 2010), se je od vseh ljudi iz njene 

mladosti najbolj navezala na Mimi, varuško oziroma bolje rečeno družabnico, ki je imela 

zaradi podobnosti v okusu in bližine v starosti (Alma se je večino časa družila s »priletnimi« 

ljudmi) na Almo tudi največji vpliv, bila je njena socialna »mama«. Glede na tovrstne 

družinske odnose je popolnoma normalno, da otrok vzpostavi distanco do družine in vsega 

povezanega z domom. Že kot majhna je imela za vsa nestrinjanja in nezadovoljive argumente 

pripravljen odgovor, da bo odšla v Ameriko, kjer nikogar ne pozna. 

»Učila sem se, sanjarila in brala, medtem ko so ob meni ljudje živeli.« (Karlin 2010, 122) 

Zaradi težav pri gibanju se je Alma učila najprej doma, šele v tretjem razredu se je pridružila 

dekliški šoli v Celju, ki jo je pridno in brez težav izdelovala. Zaradi ortopedskih težav je 

morala na zahtevno in boleče zdravljenje najprej v Gradec, nato pa za daljši čas v Ljubljano. 

Tam si je krajšala čas z učenjem tujih jezikov in raziskovanjem okolice od Ljubljanske kotline 

do Gorenjskega konca, kljub temu da jo je od vaj in telovadbe bolelo celo telo in predvsem 

duša, »ki se je tedaj naučila sovražiti« (Karlin 2010, 70). Zanimanje za tuje jezike ji je v 

največji meri spodbudilo potovanje po Dalmaciji in Hercegovini, na katero sta z mamo odšli 

po očetovi smrti, začela pa je z osnovami latinščine in francoščine pri še ne desetih letih. 

Zanimanje za jezike je bila edina stvar, v kateri jo je mati od vsega začetka podpirala in ji 

pomagala. Tudi po končanih terapijah, med katerimi je imela dovolj časa za študij, se je Alma 

še naprej zanimala za jezike, s poudarkom na francoščini in angleščini, za kateri je v letih 

1907 in 1908 v Gorici tudi opravila državne izpite in postala sposobna učiteljevanja. Med 

bivanjem na Primorskem, ko se je pripravljala na te izpite, pa so se zgodili nekateri dogodki, 

ki so Almo za vselej spremenili, saj se je po tem odrekla ljubezni, tisti pravi romantični 

ljubezni, o kateri je kot otrok sanjala, a nikoli v resnici začutila (Karlin 2010, 117–127). Ne 
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glede na to, da se ti dogodki niti niso vezali neposredno nanjo, je čutila, da ne bo nikoli 

sposobna brezpogojno ljubiti sočloveka. Tako melanholična in vdana v usodo je Alma 

dopolnila osemnajst let, kar ji je omogočilo svoboden odhod v svet. 

Samostojne poti se je lotila šele pozneje, ko sta se z materjo vrnili iz potovanja po zahodni 

Evropi, na katerem sta obiskali vse pomembnejše prestolnice od Benetk, Pariza, Londona, 

Bruslja in Frankfurta, po katerih se je Alma sprehajala z mislijo na literarne umetnike, o 

katerih je brala med študijem. Kljub temu da se mati in drugi sorodniki niso strinjali z 

življenjskim slogom, ki ga je izbrala, pa se je Alma odločila poiskati službo v Londonu, v 

katerega se je zaljubila na prvi pogled in »kjer je spet postala človek« (Karlin 2010, 131). Po 

vrnitvi v Celje namreč ni imela nobene povezave s krajem več, nobenega veselja, nobenih 

prijateljev, zato se je odločila, da gre »tako daleč, da mi niti človek niti mnenje ne bosta 

mogla slediti« (Karlin 2010, 134). Po zelo kratkem obdobju poučevanja v Celju, katerega cilj 

je bila bolj finančna osamosvojitev kot kaj drugega, se je naposled, brez večjih nesporazumov 

z materjo, konec leta 1908 podala v »prostovoljno izgnanstvo« (Karlin 2010, 136). 

»Šele v Londonu sem spet postala človek.« (Karlin 2010, 131) 

Prvo srečanje z Londonom je bilo za Almo čudovita izkušnja, drugi obisk in iskanje službe pa 

je bilo nekaj povsem drugega. Že samo vlažno in sivo okolje, ter »prav tak britanski 

karakter«, so pomenili kar precejšnje breme za mlado nemško govorečo Avstrijko, ki je poleg 

tega še fizično manj prilagojena. Prvo službo je dobila, tudi zaradi minimalnega znanja 

slovenščine, pod pogojem, da se udeleži šole za tajnice, kjer je pridobila vrline strojepisja in 

stenografije, kar je bilo nepogrešljivo v njeni poznejši pisateljski karieri. Načeloma je vedno 

delala v vsaj dveh jezikovnih šolah, ki so ji plačevale ravno toliko, da je plačala prevoz in 

malico, so ji pa s tem nudile neizmerne izkušnje in nova poznanstva, ki so ji pozneje olajšala 

tudi potovanja po svetu. Kljub temu da se o njenem bivanju v Londonu, predvsem pa krajšem 

obisku v Parizu, ve bolj malo, saj je nekaj njenih avtobiografskih zapisov izgubljenih ali se 

celo ne ujemajo z uradnimi listinami, pa vemo, da je bilo njeno življenje bolj životarjenje, saj 

je z delom na jezikovnih šolah na začetku zaslužila zelo malo. Ker pa je bila zelo vešča 

samokontrole, je namesto toplega obroka na dan denar raje privarčevala in si kupila učne ure 

jezika, ki ga še ni znala. Zaradi tako napornega življenja naj bi na neki točki razmišljala celo o 

samomoru, ki pa ga je zaradi obiskov ali nenavadno pozitivnih in svetlih dni večkrat tudi 

prestavila (Karlin 2010, 190–203). Med bivanjem v Veliki Britaniji in skozi spoznavanje 

različnih ljudi se je tako naučila več kot deset različnih jezikov, vključno s sanskrtom in 
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perzijskim jezikom. Ker je študirala zase, bila zaposlena na prevajalskem uradu in hkrati tujce 

poučevala predvsem angleščine, je svoje znanje izpopolnjevala predvsem v nočnih urah.  

Odločila se je, da bo koristno izpolnila vsak trenutek svojega življenja. Ob ponedeljkih 

se je učila norveščino, ob torkih francoščino, ob sredah angleščino in latinščino, ob 

četrtkih danščino, ob petkih najprej italijanščino in nato še švedščino, ob sobotah je 

obiskovala svoje azijske prijatelje v Hayesu, ob nedeljah dopoldne pa ure španščine in 

zvečer še ruščine. Ob ponedeljkih je po uri norveščine šla še na Fellows Road na ure 

sanskrta, vsako jutro pa se je poleg tega na pamet naučila po eno pesem vselej v 

jeziku, ki ga je imela tisti dan. (Teozofija v Sloveniji: Alma Maksimilijana Karlin 

2011) 

Jezik je kraljevski vhod v kulturo, kot pravi Sapirjeva teza, ki jo je tudi Alma Karlin dodobra 

spoznala in razumela, saj se skozi jezik definirajo tako stvari in dejstva, ki obstajajo, kot tudi 

pomembnost določenih odnosov in opozicij v sami kulturi, o čemer bom pisala pozneje 

(Godina 1998). Skozi učenje vzhodnih jezikov, perzijskega, mandarinskega se je Alma 

namreč navdušila tudi nad vzhodnjaškimi ideologijami – teozofijo, ezoteriko in mistiko, s 

čimer se je v večjem obsegu ukvarjala predvsem v zadnjih letih svojega življenja. Spoznala se 

je tako z indijsko Mahabharato kot tudi s Konfucijem in Budo ter drugimi pomembnejšimi 

predstavniki vzhodne misli. »In skrivnostni Vzhod je gospodovalno iztegoval roko proti 

meni« (Karlin 2010, 152). 

V letih bivanja v Londonu, ter tudi krajših obiskih v Parizu, je spoznavala tudi čustvene 

razsežnosti življenja, saj se je zagrela za kar nekaj predvsem eksotičnih moških, pri katerih pa 

jo je vedno nekaj zmotilo. S Kitajcem Hsi Sing Jung Lungom se je celo zaročila, ga pripeljala 

celo k materi v Celje na obisk pa niti ne iz ljubezni, ampak bolj zaradi potrebe po 

življenjskem tovarišu. To zaroko je pozneje razdrla, ker da »prostorska prisotnost nekega 

človeka še ne ubije brezmejne osamljenosti« (Karlin 2010, 208). Ugotovila je namreč, da je 

lahko osamljena tudi v družbi in da ni partner tisto, kar ji manjka do izpopolnitve.  

Z učenjem jezikov, izredno samokontrolo in odprtim umom se je borila proti osamljenosti in 

žalosti svojega življenja, predvsem sivega otroštva, ki jo je zaznamovalo za vse življenje 

(kljub temu da ni verjela v teorije, ki poudarjajo, da vse travme izvirajo iz otroških let). Ob 

vsem tem učenju se je odločila »izgubljeni čas« (torej čas, ki ga je posvetila razmišljanju o 

nepomembnih stvareh in ljudeh) nameniti tudi zdravem prehranjevanju, kar je vključevalo 

predvsem tople obroke, ki si jih je sicer redko privoščila. Drugačen slog življenja in mišljenja 
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se je poznal tako pri delu z ljudmi kot tudi pri delu s samo s sabo, saj je zaradi boljšega 

fizičnega počutja začela spet z veseljem srkati novo znanje. Pomladi leta 1914 je na Society 

of Arts, ki je že takrat organizirala komisijske izpite za državljane, doštudirala osem jezikov, 

vseh osem z odliko. Šele takrat je Alma izgubila občutek manjvrednosti, saj je ugotovila, da 

se »njena moč začenja tam, kjer se pri drugih ženskah konča« (Trnovec 2011, 21). 

Samozavestna je postala kljub dejstvu, da kot tujka v Angliji ni bila deležna nagrade za 

tovrstni študijski uspeh. 

Kmalu po tistem, ko je Alma diplomirala v Londonu, pa je na drugem koncu Evrope, v 

Sarajevu, prišlo do spleta dogodkov, ki so neposredno vodili v prvo svetovno vojno. Prva 

vojna, v katero je bila vpletena velika večina oziroma bolje rečeno skoraj vse evropske 

države, je potekala na diagonali med antantnimi silami, h katerim je spadala Velika Britanija 

in centralnimi silami, med katerimi je bila Avstro-Ogrska. Spodbudila je tudi politično 

zanimanje migrantov oziroma izseljencev, saj se je politična napetost neposredno širila na 

družbeno platformo, kar je bilo eksistencialnega pomena. Alma je bila zaradi vojnega stanja v 

Londonu nezaželena, saj je imela državljanstvo sovražne države in je zbežala oziroma zaradi 

duševnega miru bolj prostovoljno odšla v Skandinavijo. Leta 1931, ko je pisala svojo 

avtobiografijo (Karlin 2010), je bila mnenja, da so ob atentatu oziroma vojnih napovedih 

zatajile vse institucije, ki bi bile dejansko zmožne ustaviti ali pa vsaj omiliti vojno, zato se je 

bližal propad obljubljenega in kulturno najbolj izobraženega, pa vendar v tistem času 

množično hipnotiziranega zahodnega sveta. 

»Do sem si prišla!« (Karlin 2010, 245)  

Kot »alien enemy« se je prek poznanstev iz mornarske cerkve v Londonu s tovorno ladjo 

odpravila na dolgo in težko pot proti Skandinaviji, nevtralnem območju, kjer pa je sicer 

neizmerno uživala. V avtobiografiji celo pravi, da je bilo po vsej verjetnosti to njeno 

»najmirnejše leto v življenju« (Karlin 2010, 252). Nekaj časa je bivala na severu Norveške, v 

Bergnu, nato pa v Stockholmu, kjer se je odločila za pisateljsko in popotniško kariero (za 

katero jo je, po ugibanjih, v največji meri spodbudila kulturna in rasna pisanost evropskih 

prestolnic, sploh Londona). V Kristianii, današnjem Oslu, je tako začela pisati svoj prvi 

roman Moj mali Kitajec, ki je že kar jasno nakazoval njeno željo po potovanju po svetu (izšel 

je šele leta 1921, ko je bila Alma že na poti) ter osvetljeval na novo odkriti talent v risanju. V 

Skandinaviji je ostala tri dolga leta, skozi katera se je še vedno prebijala s plačo učiteljice 

tujih jezikov ter s pisanjem prispevkov in člankov za razne časopise, pri čemer je bilo 
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»tipkarsko« znanje iz Londona nepogrešljivo (Trnovec 2011, 22–23). Med bivanjem na 

Švedskem se je Alma tudi prvič srečala z ljudstvom, ki je bolj ali manj še živelo po izročilu 

svojih prednikov, z Laponci. V delu Sama (Karlin 2010) tako z antropološko natančnostjo 

opisuje svoj obisk laponskega naselja, z vsemi vtisi, vonji, barvami in ljudskimi običaji vred. 

Švedska pa ji, zaradi mraza in neprimernih oblačil med obiskom, vendarle ni bila tako ljuba 

kot Norveška. Zaradi pomanjkanja je spet začela študirati in poučevati, medtem pa prodajala 

razne osebne stvari, predvsem nakit, ob tem pa spet pozabila na svoje zdravje. Kljub temu da 

je v Skandinaviji, po opisih sodeč, neizmerno uživala in obiskala vse mogoče kraje, pa je 

njeno »pisateljsko avro« preveč motilo drugačno nordijsko leto: pol leta zime in teme, ter pol 

leta poletja in svetlobe. Življenje v Skandinaviji pa je Almo pripeljalo tudi do spoznanja, da 

so njena potovanja ter učenje in pisanje med seboj neločljivo povezana in nekako tvorijo ta 

ustvarjalni navdih, ki ga je v otroških letih iskala predvsem v domišljiji (Karlin 2010). 

»… sem se odločila vdati maminim prošnjam in se vrniti domov.«        (Karlin 2010, 278) 

Ko so se vojne razmere umirile, se je, predvsem zaradi dolgotrajne bolezni, ki jo je izčrpala 

tako finančno kot fizično in duševno, ter na prošnjo svoje matere, po desetih letih vrnila nazaj 

v Celje. Po mučni poti prek Nemčije, kjer se je srečala z najtemnejšim obrazom vojne, se je 

šele zavedala, kako zelo si želi oditi v svet, predvsem na vzhod, razširiti svoje znanje, ga 

osvežiti in ga pozneje, najpomembnejše, deliti naprej. »Angleži so imeli Kiplinga, Haggarda, 

Roberta Louisa Stevensona; storila bi vse, da bi svojemu narodu dala nekoga podobnega« 

(Karlin 2010, 282). V Celju je, spet bolj zaradi denarja, kot zaradi veselja, odprla jezikovno 

šolo, v katero se je prijavilo toliko učencev, da je imela predavanja tudi ob nedeljah. Pri 

skupnih urah se je trudila pomešati tako Slovence kot Nemce, pri čemer so mogla politična 

vprašanja ostati tabu, kar pa je pripeljalo do raznih anonimnih pa tudi javnih kritik. Alma se je 

aktivno pripravljala na pot okoli sveta z učenjem geografije, biologije, botanike, pa tudi s 

slikanjem in risanjem. Sestavila je desetjezični slovar, kratke opombe za na pot, v katerem je 

bila tudi slovenščina, ki pa je bila od vseh jezikov najmanj razčlenjena in verjetno tudi 

najmanj uporabna. S trdim delom in pridnim učenjem je v pol leta zaslužila dovolj denarja, da 

si je kupila pisalni stroj »eriko«, ki jo je spremljal do konca njenega »kolumbovskega« 

življenja. 

»Zato razkrivam tisto, o čemer bi veliko raje molčala.« (Karlin 2010, 4) 

O tragičnem otroštvu in mladosti pripoveduje v svoji avtobiografski knjigi z naslovom Sama: 

iz otroštva in mladosti, kjer bolj podrobno nakaže razvoj refleksije in kozmopolitanske želje. 
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Alma je bila zaradi svojih nazorov zelo poseben človek, poln navideznih in resničnih 

nasprotij. Hkrati je bila nečimrna in se je ogromno fotografirala ter, kadar je lahko, kupovala 

modna oblačila, po drugi strani pa ji je bilo popolnoma vseeno, kaj si o njej mislijo drugi 

ljudje in sploh ni gledala na svoj zunanji videz. Slednje je najbrž posledica rekla, ki ga je v 

otroštvu slišala neštetokrat: »kaj si bodo pa mislili drugi ljudje«. Prav tako je izjemno rada 

bila sama, hkrati pa je človeka, ki ga je spustila blizu, cenila in bila do njega zelo dobra, kljub 

temu da je ljubila na daleč, na »indijsko razdaljo« ali drugače: imela bi sestro, mati in soproga 

– le v drugi hiši. (Karlin 2010). Kljub temu da je cenila moške in jih občudovala, predvsem 

njihovo inteligenco, pa je zaradi svoje aseksualnosti svoje zveze po hitrem postopku, takoj ko 

so moški želeli dotika, tudi zaključila. Prav tako je zanimiv Almin odnos do žensk, saj je bila 

v poznejšem obdobju nedokazano lezbijka in naj bi imela ljubezenski odnos s Theo, ki ji je 

bila, po njenih besedah, bolj sestra in sorodna duša, kljub temu da je v tem odnosu imela 

Alma brez dvoma dominanten položaj (Trnovec 2011, 53). V njenem pisanju se prav zato 

odraža tudi močan feministični duh, ki ga v večini primerov Alma prikrije skozi sarkazem. 

Tako obdela vse od božjih zapovedi, kako »si ne smeš želeti vola, osla svojega bližnjega«, ter 

do tega, kako »ženska ne more in ne sme biti gostja v lastnem domu«. Dominanten položaj 

pa, kot pravi sama, izhaja iz dejstva, da ni tip človeka, ki bi bil pripravljen iti čez nekaj, kar 

mu ne ugaja, za voljo drugega, za kar je iskati razlog v trmoglavosti in težkem otroštvu in kar 

kot posledico nosi dolgočasno in revno ljubezensko življenje (Karlin 2010). Skozi celotno 

otroštvo se ji je zdelo, da jo Bog oziroma življenje kaznuje, v zrelejšem obdobju pa se je celo 

zahvaljevala za vse, tudi najhujše izkušnje, ki jih je doživela, saj je skozi to postala to, kar je, 

to, kar hoče biti. In ker je »v svojem življenju spoznala le malo ljubezni, a človeške dobrote v 

izobilju«, je hotela to dobro vračati nazaj tudi s tem, da je zastonj poučevala željne znanja 

brez denarja (Karlin 2010, 255). Njen nauk v življenju je bil enostaven in pristen, kljub temu 

da je zaradi pomanjkanja denarja in lakote večkrat tudi hudo zbolela – »bistvo življenja ni lov 

na denar, temveč uživanje, delo in deljenje« (Karlin 2010, 291). Nekakšna zmes različnih 

teoretskih nazorov iz različnih zgodovinskih območij in različnih geografskih točk. 

»Saj nočem iti. Vendar moram. Nekaj v meni me priganja in ne bom našla miru, če ne 

bom sledila temu vzgibu.« (Karlin 2010, 307) 

24. novembra leta 1919 se je Alma z manjšo vsoto denarja, ki ga je zaslužila s poučevanjem, 

pisalnim strojem in slovarjem ter poslednjim besedam materi »Potem boš imela tehten razlog, 

da si ponosna name!« (Karlin 2010, 307), odpravila na pot, kljub preprekam, ki jih je 

predstavljala končujoča se vojna. Alma Karlin ni bila prva ženska, ki je prepotovala svet, je 
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pa zelo mogoče, da je bila prva ženska, ki je prepotovala svet brez spremstva in se med tem 

preživljala z lastnim delom. Barbara Trnovec v knjigi Kolumbova hči (Trnovec 2011) potegne 

kar nekaj paralel med Almo Karlin in slavno nemško svetovno popotnico Ido Pfeiffer, ki je 

skoraj stoletje prej prepotovala svet in se prav tako kot Alma srečala s »kvazi« ljudožerskimi 

ljudstvi; obe popotnici pa naj bi največji vzor seveda videli v slavnem Krištofu Kolumbu, od 

kjer tudi naslov omenjene knjige (Trnovec 2011, 26). Zaradi povojnega obdobja in splošnega 

sovraštva do Nemčije in nemško govorečih je imela veliko težav z vizumi, pri čemer jo je 

reševalo tudi državljanstvo mlade SHS. Najprej ji je vizum ponudila in odobrila Japonska, 

ampak se je zaradi finančno ugodnejših kart iz Genove prek Gibraltarja najprej odpravila »čez 

lužo« v Južno Ameriko, prek otokov, Venezuele in Kolumbije v Peru. Kot ena redkih belk se 

je tudi tam srečala z neprijetnimi in grozljivimi okoliščinami, kot so ropi, skorajšnja posilstva 

in rasizem. Kljub velikemu številu učencev in dobremu zaslužku je »deželo zločincev« po kar 

hitrem postopku zapustila. Iz neprijetnega Peruja ji je, oropani in brez vere v človeško 

dobroto, uspelo uiti v Panamo, kjer se je zaposlila kot prva sodna tolmačka v uradu za 

Panamski prekop. Seveda pa to ni bila prva in edina zaposlitev, saj se je zaradi neznosnega 

pomanjkanja bila prisiljena polaščati tudi služb, ki jih načeloma ni opravljala, za pomoč je 

zaprosila celo na Rdečem križu. Ko se je v uradu le prebila do sodnega tolmačenja, pa se je 

počasi postavila na noge in si uredila misli. Med tem je spoznala ogromno ljudi, ki so ji 

pozneje izdatno pomagali pri poti naprej po svetu in končno je začela uživati v novem okolju. 

Tam je ostala do začetka leta 1921, ko si je nabrala dovolj denarja za pot naprej na sever, čez 

srednjo Ameriko ter pozneje v Združene države Amerike, kjer je obiskala predvsem zahodno 

obalo, s San Franciscom in Los Angelesom. »Grem v'meriko!« (Karlin 2010, 10), kot je 

govorila, ko je bila še majhna. Na neki način je bila Amerika Almi obljubljena dežela, po 

prihodu tja pa je bila precej razočarana. Pa niti ne toliko nad samim naravnim okoljem kot nad 

družbo, saj so bili tamkajšnji prebivalci »brez duhovne globine, brez osnovne olike, sploh pa 

brez čuta za druge ljudi« (Karlin, 2006). Iz Amerike se z ladjo, na kateri je doživela eno 

največjih ponižanj v življenju, saj so s potniki v tretjem razredu, kjer je bila tudi Alma, ravnali 

izredno nehumano, odpravila na Havaje (Trnovec 2011, 33). Na Havajih se je prvič ustavila 

za nekaj časa, preučevala tamkajšnjo floro in favno, se urila v risanju in slikanju ter med tem 

intenzivno sodelovala z osrednjim muzejem v glavnem mestu. V tem času je v Dresdnu izšel 

tudi njen prvi roman, ki ji ga je mati poslala kar v Honolulu (Karlin 2010). 

Več kot leto dni po odhodu iz Celja je končno prišel čas za težko pričakovano pot na 

Japonsko, kjer je, po njenih zapisih predvsem v delu Pod košatim drevesom (Karlin, 2002), 
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preživela najlepše trenutke celotnega potovanja. Z japonsko kulturo se je poistovetila do te 

mere, da naj bi v zadnjih letih tudi doma v Celju nosila kimono in izvajala duhovne vaje 

(Trnovec 2011, 34). V Tokiu je dobila službo na nemškem veleposlaništvu, ki ji je bolj ali 

manj služila kot izhodiščna točka za potovanja po zelo širokem območju Japonske, po morjih 

ter predvsem hribovitih območjih, v katerih je lahko raziskovala starodavne religijske, 

teozofske in filozofske preužitke oziroma »kulturne ostanke« (Godina 1998). Delo na 

veleposlaništvu ji je prav tako kot tisto v Panami ponudilo ogromno novih in pomembnih 

poznanstev, ki jih je Alma gojila še vse življenje. Japonska se ji je še posebej zasidrala v srce 

predvsem zato, ker je po tolikih letih in razmišljanju o Aziji, po toliko znancih in prijateljih iz 

tega dela sveta, končno prišla v stik s pristno naravo in družbo, ki se popolnoma razlikuje od 

evropske. Takrat naj bi si Alma kupila celo fotoaparat, ki pa ga v poznejših zapisih ne omeni 

nikoli več, prav tako ga niso našli v njeni zapuščini. V času potovanja po Daljnem vzhodu, 

Japonski, Kitajski, Koreji, Mandžuriji ter Tajvanu se je posvetila predvsem eksistencialnim 

vprašanjem, filozofskim razmišljanjem, zanimale pa so jo tudi mitske pripovedi in legende 

tistih krajev, ki o kulturi in družbi povedo največ.  

V letih 1923 in 1926 je Alma Karlin »obredla« skoraj vse do takrat znano območje na 

Daljnem vzhodu: iz Hongkonga čez Borneo, Manillo in Celebes je potovala v avstralski mesti 

Adelaido in Sydney. Tam je presunjena in navdušena, da obstajajo članki, ki opisujejo njeno 

pot okoli sveta in nekaj njenih postankov, kar je bil tudi razlog, da so jo povabili tudi na 

različna javna predavanja, ki so ji vsaj malo izboljšala njen finančni položaj (Trnovec 2011, 

37). Iz Avstralije je nadaljevala pot na Novo Zelandijo in čez otoke Melanezije, Nove 

Kaledonije in Salomonove otoke proti Novi Gvineji. Na tej poti je zbolela tudi za takrat težko 

ozdravljivo malarijo, zaradi katere se je že dogovorila za postopke v primeru njene smrti. 

Alma je s pomočjo raznih misijonov in drugih humanitarnih institucij in posameznikov, ne 

glede na njeno že primarno slabo medicinsko prognozo, bolezen tudi premagala. Pot je 

nadaljevala na Novi Gvineji, kjer je obiskala kraje, ki so bili takrat znani le peščici 

zahodnjaških raziskovalcev, srečala se je tako rekoč z originalnim in edinstvenim 

antropološkim predmetom, »primitivno družbo«, ki jo je malo pred tem raziskoval tudi 

antropološki klasik Malinowski, na delih katerega je zrastla sodobna antropologija (Godina, 

1998). Med potovanjem po redko poseljenih otokih je spet spoznala kompatibilnega moškega 

sogovornika, ki ga je morala, tako kot vse druge prej, tudi kmalu zapustiti, saj se je v 

septembru 1926 odpravljala dalje na Javo, kjer je spet doživela razočaranje in pomanjkanje. 

Šele v Singapurju je spet normalno zaživela, dobila pravo delo in s tem denar, s katerim je 
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poplačala nastale dolgove in nadaljevala pot naprej v Indijo in Pakistan (Trnovec 2011, 30–

45). 

»Bilo je, kot da bi se kdo odpeljal na luno in prinesel nazaj kamen, ki ga lahko najde ob 

vsaki reki.« (Karlin 1996, 382) 

Konec leta 1927 je v pakistanski Karači, ki je danes z več kot 18 milijoni prebivalcev med 

največjimi mesti na svetu, dobila pismo svoje matere, ki ji je sporočala, da je na smrtni 

postelji. Prek bližnjega vzhoda – Jemna, Sudana, Egipta – se je po najhitrejši možni poti 

domov v Celje najverjetneje vrnila 28. decembra 1927. Pot okoli sveta je tako trajala trikrat 

dlje od načrtovanih treh let. A kljub temu da je bila tako dolgo odsotna, je bila nad vrnitvijo 

domov v Celje k materi razočarana. Tudi na smrtni postelji Alma in njena mati nista mogli 

vzpostaviti normalnega pogovora, kaj šele družinskega odnosa. Vilibalda je umrla, preden je 

uspela izvedeti za hčerine podvige in padce, ki jih je doživela na poti okoli sveta – »umrla je 

brez, da bi me spoznala« (Karlin 2010). Najslikovitejši opis potovanja Alma poda v svojem 

tridelnem potopisu, ki je sestavljen iz knjig Samotno potovanje, Doživeti svet ter Urok 

Južnega morja, ki so tudi njeno najpomembnejše in najvidnejše delo. Potovanje po svetu je 

Almino življenje tako zaznamovalo, da je še dolgo po vrnitvi v Celje razlagala in 

pripovedovala o raznovrstnih dogodivščinah, ki so se ji v teh osmih letih pripetile, sploh pa o 

novih spoznanjih in filozofijah, s katerimi se je ob tem srečala, ter o bridkostih, ki jih je 

doživela. Kot pravi sama: » da je bila najbolj nedvoumna in morda celo edina pridobitev te 

dolge in trpke vožnje odkritje same sebe. In to je ne nazadnje tudi namen tega zemeljskega 

življenja« (Karlin 2010, 306). 

Po smrti svoje matere je Alma ostala sama v hiši staršev v Celju. Tam je v naslednjih letih 

uredila ves material, ki ga je prinesla iz potovanj – zapiske, zgodbe, slike, skice –, urejala je 

celo herbarij ter vodila natančno zgodovinsko socialno, do neke mere tudi politično analizo 

obiskanih krajev. Pri družbenih problemih jo je najbolj zanimal položaj ženske v svetu, njeno 

izobraževanje, samostojnost ter neodvisnost, kar pa je bilo v večini preučevanih primerov 

seveda povezano s kulturno transmisijo vrednot, mitov ter družbeno zaželenih vedenj. 

Zanimivo se ji je zdelo še posebno dejstvo, s katerim se je srečala že v Skandinaviji, in sicer, 

da imajo lahko tudi ženske volilno pravico, brez vsakršnega problema (Karlin 2010, 257). Pri 

raziskovanju emancipacije žensk se je srečala tako z okultizmom, misticizmom in tudi s 

kontemplacijo, čemur se je bolj posvetila proti koncu svojega življenja. Začela je pisati 

potopisne in tudi mistične članke za različne revije angleškega, predvsem pa nemškega 
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jezikovnega področja, s čimer se je tudi (stežka) preživljala, kljub temu da so ji uredništva 

poplačala dolgove ter je bilo za njena predavanja in knjige zanimanje vedno večje. Ob 

izdajanju svojih knjig, predvsem na skandinavskih in nemških tleh, pa je Alma Karlin svoja 

doživetja in mišljenja z ljudmi delila tudi na predavanjih po vsem svetu, tudi v Sloveniji, 

sploh v rodnem Celju.  

Leta 1932 je po radijski oddaji, kjer je predavala o svojem popotovanju okoli sveta, dobila 

pismo, ki ji ga je poslala Thea Schreiber Gammelin, skoraj dvajset let mlajša nemška slikarka 

in novinarka, ki ji je bilo Almino »predavanje« zelo všeč. To prijateljstvo je najprej 

»uspevalo« skozi pisma in krajše obiske (Thea je Almo predstavila tudi prvi ženski Nobelovi 

nagrajenki za književnost Selmi Lagerlöf), sčasoma pa sta postali nerazdružljivi, zato se je 

Thea leta 1933 kot Almina osebna tajnica za stalno naselila v Celju, kjer je živela do svoje 

smrti leta 1988. V letu 1937 sta Alma in Thea pod »okrilje« za nekaj časa vzeli nemškega 

novinarja Bonsacka, ki ga je Hitler iskal zaradi atentata. Prek znancev in drugih zvez sta 

novinarja spravili na Češko, zaradi česar so v nemško govorečem prostoru prepovedali 

Almine knjige (glede na to, da so skoraj vse Almine knjige izdane najprej ali pa tudi v 

nemščini, je prodaja knjig drastično upadla). Nekaj let pozneje, v začetku leta 1941, ob 

zasedbi Jugoslavije, jo je gestapo napotil proti Dachauu, nazadnje pa je pristala v mariborski 

kasarni, kjer so ji »zarubili« vse njeno imetje (Karlin 2007, 15). Prek Theiinih zvez na 

nemških tleh ji je uspelo uiti in se pridružiti partizanom. Iz partizanskih časov je tako 

poznanih več Alminih zgodb, ki jih je povečini spisala šele v Dalmaciji, od koder se je vrnila 

po koncu vojne; napisala pa naj bi, skupaj z Ano Štrbenk, tudi svojo edino slovensko pesem 

Lepa si, slovenska zemlja (Jezernik 2009, 14). 

Po vojni, ko je Almino zdravje že tako pehalo, pa sta se bili s Theo prisiljeni tudi preseliti na 

hrib Pečovnik pri Celju, saj sta ostali brez vsega – brez vile, dohodka in vsakršne možnosti za 

delo. Kljub hudi bolezni pa nikoli ni nehala pisati in se ukvarjati s teozofijo – verjela je 

namreč v reinkarnacijo, v naslednjem življenju pa si je želela postati »ptica, da bi lahko 

potovala« (Trnovec 2011, 62). Alma je zaradi raka in ali tuberkuloze umrla 14. januarja leta 

1950. Dva dni pozneje so jo pokopali na Svetini pri Celju, kjer so skoraj štirideset let pozneje 

pokopali tudi Theo.  
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3 LITERARNA DELA 

 

Alma je pisala vse do skrajnega konca življenja, tudi oporoko je spisala bolj v obliki 

literarnega dela kot pa »pravnomočnega« akta, v kolikšni meri je to oporoka takrat sploh bila. 

Pisala je že od zgodnjega otroštva, najprej pesmi o varuški Mimi, nato pa so sledila šolska 

ljubezenska pisma Edgarju, ki mu je svojo gorečo ljubezen izpovedovala kar nekaj let, dokler 

ni ugotovila, da se je Edgar rodil v glavah njenih sošolcev (Trnovec 2011, 49). Takrat je sicer 

za nekaj časa prekinila s pisanjem pisem in pesmi, se ji je pa zato spremenil pogled na svet in 

ljudi, kar pa ji je dalo nov pogon in »material« za nadaljnje ustvarjanje, ne pisem, ampak 

poskusov literarnih del. S pisanjem se je ukvarjala pravzaprav vse življenje, zato ni nič 

čudnega, da je izoblikovala čisto poseben slog in pristop k sami naraciji. Ni pomembno, 

kakšno obliko dela je pisala, naj bo to roman ali potopis, vedno je v ospredje dogajanja 

postavila človeka in skozi tega raziskovala najsi bo to kulturni vzorec, uganka ali gozdna 

potka, ki vodi globoko v gozd. Prav zaradi te osredotočenosti na subjekt in pripovedovanje v 

prvi osebi imajo njena dela tudi etnološki in etnografski značaj. Značilni za Almin jezik so 

predvsem ironija, cinizem in zelo slikovite metafore. Slednje so značilne za potopisno 

trilogijo, o čemer bom pisala pozneje.  

Objava njenih prvih pesmi se je začela šele med njenim bivanjem v Londonu, leta 1918 pa je 

bilo v Leipzigu izdano njeno prvo delo Die Kringhauser. Prve odzive je dočakala na Havajih, 

ko je izšel njen prvi roman Moj mali Kitajec; tja pa je prejela tudi ugodne recenzije za to 

knjigo ter bila prvič tudi intervjuvana za nemški Star Bulletin (Jezernik 2009, 57). Za pozno 

objavo prvih del pa je krivo predvsem vojno stanje na območju današnje Slovenije, saj je bilo 

težko voditi korespondenco s tujimi založniki in časopisi, predvsem nemškimi in avstrijskimi. 

V desetih letih po vrnitvi s potovanja je Alma izdala večino romanov, potopisov in drugih del 

pri založbah v različnih evropskih državah (predvsem na nemško govorečem trgu).   

Almino literarno zapuščino tako sestavlja več kot sto različnih del, od skic, novel, romanov, 

dram pa tudi drugih manj literarnih zvrsti, kot so herbariji, pisma bralcev, notni zapisi in 

podobno. Njene knjige so se za tisti čas prodajale odlično ne glede na to, da so jih na 

nemškem področju v določenem obdobju tudi prepovedali. Za časa svojega življenja je tako 

izdala 22 knjig, danes pa v slovenskih knjižnicah najdemo več kot 50 literarnih del Alme 

Karlin, število pa tudi, hkrati z zanimanjem zanjo, narašča. 



20 
 

Malomeščani (1918) 

 

Prvo delo Die Kringhauser (Malomeščani), drama v treh dejanjih, je delo, ob omembi 

katerega je Almo prevzel sram. Dramo je namreč spisala na potovanju po Skandinaviji. Ker 

takrat še ni bila vešča vseh pisateljskih tehnik in etik, se je ujela v najnevarnejšo past. Pisala je 

o sebi, lastnih izkušnjah, pri čemer pa še ni znala obdržati razdalje do oseb in dogodkov iz 

svojega življenja. Ob izdaji so se tako številni sorodniki, znanci in materini prijatelji v zgodbi 

prepoznali. Alma je doživela »dež ognja in žvepla«; končal se je s socialno izolacijo oziroma 

»blaženim mirom«, ki ga je v pripravah na potovanje tako zelo potrebovala. Izdajo tega dela 

je močno obžalovala, kot tudi dejstvo, da je v delu prizadela in užalila marsikoga, ki tega ni 

bil vreden (Karlin 2010, 286–290). 

Moj mali Kitajec (1921) 

 

Prav dan, ko je dobila ponudbo za izdajo romana Moj mali Kitajec (ki je bil opremljen s 

skicami Seebacherja, njenega učitelja slikanja), pravi sama, je bil eden najsrečnejših dni, kljub 

temu da ji je mama grozila s skokom v Savinjo, če bo delo zares izdano – »bodo ljudje zares 

verjeli, da si bila poročena s Kitajcem« (Karlin 2010, 303). Roman je napisan v prvi osebi, 

torej potovanje iz domače dežele v London, kjer se Katherine, glavna oseba, vsaj na začetku, 

sooča s popolnoma isto zgodbo, kot se je Alma; vse od prevajanja, učenje najprej enega 

Kitajca, potem drugega, razmišljanje o samomoru, ter na koncu privolitev v poroko. Alma je 

v resnici poroko odpovedala, v romanu pa se par poroči in preseli na Kitajsko, kjer se 

Katherine sreča z neodobravanjem rasno mešanih parov in zarot njegovih sorodnikov, po 

umoru sinčka pa se vrne nazaj v Evropo. Je imela Alma mogoče take pomisleke, ko je 

odpovedala poroko z »gospodom H«? Jo je bilo strah odziva njegove matere nanjo in njeno 

poreklo? Je bila to posledica materinega perfekcionizma? Možnosti je ogromno. 

Samotno potovanje, Urok Južnega morja, Doživeti svet (1929–1931) 

 

Tisto pravo pisateljsko »slavo«, ki si je je Alma želela, pa so ji prinesla šele potopisna dela, 

prvi, Samotno potovanje, je izšel že leta 1929, torej že dobro leto po tem, ko se je Alma vrnila 

iz potovanja. V prvem delu te potopisne trilogije Alma opisuje svoje potovanje do bivanja na 

otočju Fidži, na katerega se je odpravila iz Avstralije. Knjiga pa ni samo potopisna, temveč 

tudi precej izpovedna, saj se pisateljica sem ter tja obregne tudi ob svoja čustva, saj tudi sama 

pove, da bo poudarjala predvsem »osebne izkušnje«, zaradi katerih je knjiga dobila podnaslov 
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Tragedija ženske. Knjiga je zaradi zanimanja izšla v več nakladah, hkrati, ko sta bila 

napovedana tudi že drugi in tretji del, Urok Južnega morja ter Doživeti svet, ki sta izšla do leta 

1931. V letu 1932 pa vsi trije deli izidejo tudi v skupni izdaji z naslovom Doživeti in pretrpeti 

svet.  

V delu Mistika Južnega morja, ki je v nemščini izšlo leta 1931, sicer ne sodi v potopisno 

trilogijo, se pa nanjo neposredno navezuje, se Alma Karlin tako po predmetu opazovanja kot 

tudi načinu raziskovanja zelo približa antropologiji oziroma natančneje etnologiji. Gre namreč 

za precizne opise in orise verovanj, običajev, ter predvsem za obrede prehoda (rojstvo, smrt, 

poroka ipd.) v Mikroneziji in Polineziji. V tem delu je kot ena prvih sledila antropologinji 

Margaret Mead pri raziskovanju razlik med spoloma. 

Kot že rečeno, so vsaj za prvi del trilogije, torej za Samotno potovanje, značilne zelo slikovite 

metafore. Nekako skozi besedilo lahko začutimo, da se je Alma ob spominih na te dogodke 

precej zabavala. Naj jih naštejem le nekaj, ki so me najbolj nasmejale: »[…] molela je noge 

navzgor, kot bi bile žrtvene palice […]« (Karlin 2006, 34); »Moje tri, kot uvelo listje rumene 

gospodinje, ki jih je življenje premikastilo, kot jesenski veter premikasti listje […]« (Karlin 

2006, 85); »Vame sta zasanjano in brez veselja strmela dva nezabeljena krompirja […]« 

(Karlin 2006, 155); »Med Južno Ameriko in Japonsko leži velikanska tonska lestvica kulture 

[…]« (Karlin 2006, 266). Prav tako ji ne zmanjka humorja in cinizma, saj pravi, da so jo 

»izkušnje prepričale, da je devica človeška zvrst, ki je menda izumrla že v predzgodovinskih 

časih« (Karlin 2006, 128) ter da je spoznala moškega, »ki bi mu bil Tutankamon lahko 

sodobnik (Karlin 2006, 74). Kljub temu da je posebna metaforika značilna za večino njenih 

del, pa se v Samotnem potovanju Alma zares sprosti in si »da duška«.   

Ta trilogija je Almo »uvrstila« med svetovno znane popotnike in potopisce, saj so dela 

prevedena v več jezikov (angleščino, finščino in slovenščino), zato se je odpravila na 

»turnejo« po Evropi, kjer je javno prebirala in predavala o svojem delu, za kar je prejela 

ogromno pohval in pisem oboževalcev (Karlin 2006, 428). V slovenščino je bil prvi del 

trilogije preveden šele konec šestdesetih, drugi pa šele v sredini devetdesetih let. Takrat jo je 

slovenski prostor končno začel sprejemati, jo preučevati in vključevati v literarni sistem.  
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Svetlikanje v mraku (1933) 

 

Z romanom Svetlikanje v mraku (Windlichter des Todes v izvirniku) pa se je približala tudi 

Nobelovi nagradi. Predlagala jo je znanka, Selma Lagerlöf, o kateri je že bilo govora (ta 

predlog seveda ni bil uraden, je bil pa naveden v odprtem pismu). Nad romanom je bila 

navdušena predvsem zaradi dejstva, da je ob vsebinski zgodbi, ki natančno opisuje Tajsko in 

tamkajšnje običaje, pisateljica izpostavila predvsem socialne probleme družbe na Tajskem 

tistega časa – še posebej problem rasno mešanih porok in emancipacijo spolov. Mogoče se v 

tem delu še najbolj izrazito vidi Almin feministični pogled na svet. 

Isolanthis (1936) 

 

Najvidnejše izdano delo z duhovno vsebino je po vsej verjetnosti Isolanthis iz leta 1936, kjer 

Karlinova opisuje predvsem kulturne in umetniške vidike najzgodnejših visoko razvitih 

civilizacij, kot je Atlantida. Alma se je s teozofijo srečala že v času študija v tujini in se 

pridružila kar nekaj teozofskim društvom po svetu, s katerimi je stike vzdrževala vse 

življenje. Kljub temu da je bil njen življenjski moto teozofsko naravnan, še preden se je 

srečala s samim znanjem, pa se je teozofiji posvetila šele v zadnjih letih življenja. Ker se je 

trudila izstopati in premagovati ovire lastnega telesa in okolja ter svoje literarno ustvarjanje 

dojemala kot duhovno usodo, je Alma Karlin tudi ena največjih predstavnic teozofije v 

Sloveniji. 

V romanu Isolanthis opisuje življenje v stari, a izjemno razviti Atlantidi, potek tamkajšnjega 

življenja, politike in kulture ter poznejši propad civilizacije. Dogajanje v Pozejdoniji oziroma 

Atlantidi je nekakšno sodelovanje politike in duhovnosti, saj mora kralj vladati tudi v skladu z 

duhovi in se z njimi posvetovati. Do zloma civilizacije tako pride zaradi človeške narave – 

nevoščljivosti, ljubezni, sovraštva in ne nazadnje predvsem zaradi zlomljenih src. V 

Isolanthis, atlantidsko princeso, so se namreč zaljubili vsi pomembnejši možje v deželi, kar je 

počasi povzročilo zmedo, umore in izgnanstva. Ker je bilo duhovom ukazano ter njihovo moč 

skušano obrniti proti človeštvu, izbruhneta vulkana Speči in Molčečnež, zaradi česar se je 

potopila tudi Atlantida. Alma se skozi zgodbo tako drži teozofske misli in poudarja moč 

človekovega uma in intuicije kot tistega temeljnega elementa posameznikovega življenja. 
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Pod košatim očesom (1938) 

 

Pri publiki prav tako pa tudi pri literarnih kritikih so bile zelo priljubljene tudi Almine krajše 

novele, predvsem tiste, ki so nastale med bivanjem na Kitajskem in Japonskem – Pod košatim 

očesom, Zmaji in duhovi sta najbolj znani tovrstni deli. Glede na to, da je bila Azija veliki cilj 

Alminega potovanja, se je tam tudi najdlje (tokrat po lastni volji in ne zaradi birokratskih ali 

drugih težav) zadržala. Preučevala je samo naravo, predvsem pa ljudi in njihovo kulturo, 

njihovo duhovno in literarno dediščino. Za to v teh novelah pogosto najdemo tudi azijske mite 

in pripovedke, ki jih je poskušala približati ljudem, ki so od teh kultur oddaljeni.  

Manj vidna so Almina pozneje izdana dela, kot je na primer Malik (1932), ki pa so bila bolj 

duhovno in mistično obarvana, zato je sama predvidevala, da je nepriljubljenost predvsem v 

nerazumevanju prebranega. Cel kup njenih del pa še vedno ostaja v rokopisu, oziroma bolje 

rečeno v tipkopisu, večina so tista kasnejša dela z duhovno, teozofsko vsebino (Jezernik 2009, 

142–146). 

Moji izgubljeni topoli (2007) 

 

Precej vidna je tudi Almina knjiga Moji izgubljeni topoli s podnaslovom Spomini na drugo 

svetovno vojno, ki je v slovenščini izšla leta 2007 s pomočjo arhivov in dodatkov Muzeja 

novejše zgodovine v Celju. Ta opisuje predvsem krajše zgodbe, ki jih je Alma pisala v času, 

ko je bila pri partizanih, v času »izgnanstva« v Dalmaciji. Pri tem delu je zanimivo predvsem 

dejstvo, da se je v tistem času Alma prvič in zadnjič srečala in ukvarjala s Slovenci in samo 

Slovenci, kjer je govorila in tudi mislila v slovenščini, in ne, njej primarni, nemščini (Kregar v 

Karlin 2007). Ko se je pridružila partizanom, je namreč zavrnila delo v propagandi, ki so ga 

načeloma ponudili literatom in drugim »pomembnežem«, zato je doživela partizansko 

izkušnjo v prvi vrsti, s popolnimi in zgolj slovenskimi neznanci, s katerimi so si delili 

življenjske zgodbe. Pa vendar je delo še vseeno napisala v svojem »domačem« jeziku, torej 

nemščini. Po vsej verjetnosti se ni mogla izogniti občutka nepopolnosti ob misli, da bi vse 

svoje občutke in doživetja morala napisati v slovenščini, ki pa ji literarno ni bila najbolj blizu. 

Kot pravi sama, je »poezija drug jezik« (Karlin 2010, 312), s čimer je najverjetneje mislila, da 

za ustvarjanje literarnega dela potrebuješ nekaj več kot osnovno znanje jezika in nekaj 

besednega zaklada. Zato tudi pri delu, ki sicer govori o Slovencih, ni nenavadna izbira 
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nemščina, saj se o tako čustveno nabitih izkušnjah človek lahko popolnoma izrazi le v svojem 

primarnem jeziku.  

 

Sama: iz otroštva in mladosti (2010) 

 

Iz nedelje v nedeljo brez pogovorov, brez stika z drugim človekom, brez kakršnegakoli 

mirovanja v razmišljanju, razen v zabrisanem svetu svojih sanj – saj ne vem, na kaj 

naj pomislim, da me ne bi navdajalo z žalostjo? Na svoje bojevito otroštvo, ortopedski 

sanatorij, izdajo ali tisoč ponižanj? H komu naj se zatečem z vsem svojim srcem? K 

nobeni človeški duši, da, niti k bogu ne, ker – ali ni nad mojim klavrnim življenjem z 

mrzlimi črkami usode zapisal »SAMA«? (Knjigarna Sanje, 2010)  

V zadnjem času najvidnejše delo, pri nas izdano leta 2010, pa je njeno avtobiografsko delo z 

naslovom Sama: iz otroštva in mladosti, kjer Alma pozorneje opisuje svoje odnose z ljudmi, 

svoje refleksije, ki jih oblikuje že od zgodnjega otroštva. Je njeno prvo delo, ki je bilo izdano 

najprej v slovenščini, pozneje pa prevedeno v druge jezike, zato je nekaj posebnega za 

slovenski literarni prostor, mogoče se je s tem delom še najbolj zasidrala v slovensko literarno 

sceno. Iz avtobiografije spoznamo Almo z njenega lastnega vidika, njenih besed; »obračuna« 

s svojo preteklostjo, od rojstva, oziroma od konstruktivnega spomina na otroštvo ter do 

odhoda na potovanje po svetu. Tako spoznamo njeno življenje z materjo in očetom v Celju, 

zdravljenje, njeno šolanje v celjski dekliški šoli, vse do dela v Londonu, bega na sever, v 

Skandinavijo, ter pozneje vrnitev nazaj v rodni kraj. V delu opisuje tudi svoje želje, nova 

znanja in spoznanja, prepričanja in razočaranja, predvsem pa svoj lastni in edinstveni pogled 

na svet in ljudi, ki so jo obkrožali.  

Skozi njene refleksije lahko razberemo tudi nenapisano – frustracije, ki izvirajo iz otroštva, ter 

nenehno potrebo po dokazovanju. Dokazovanju sami sebi in ne drugim. Nenehna težnja po 

doseganju več kot zmore telo, doseganje teozofske Edine substance. Skozi to knjigo, kot je 

želela poudariti tudi avtorica sama, bralec spozna, kako pomembno je, da si odprt do novih 

stvari in da je potrebno te stvari tudi razumeti od znotraj navzven, ter kako zelo potrebno je 

odrekanje na poti do življenjskega cilja.  
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4 SLOVENSKI KULTURNI SPOMIN 

 

… jaz sem človek brez naroda. V teh mesecih se mi je razodelo, da bom za Slovence 

vedno tujka in da drugače ne more biti. Moja materinščina je nemščina, trideset let 

sem bila Avstrijka. (…) Tudi mednje ne sodim. Zdaj sem samo še državljanka sveta. 

Vse moje dejanje in nehanje mora služiti človeštvu. (Karlin v Jezernik 2009) 

V zvezi z Almo Karlin in njeno, slovensko in osebno, identiteto obstaja ogromno mitov, 

izmišljotin ter napačno tolmačenih podatkov in miselnih konstruktov. Že samo pojava, njena 

drugačnost, domnevno (nedokazano) sorodstvo z Gianom Rinaldom Carlijem, italijanskim 

ekonomistom in zgodovinarjem, homoseksualnost v povezavi s sovraštvom do moških in 

sploh njeno nemško ali slovensko poreklo – vse to so misteriji Alminega življenja, ki se bodo, 

upajmo, čim prej razkrili. 

Kot že zgoraj omenjeno, sta bila Almina starša nagnjena k nemščini in nemškemu poreklu, 

kar pa ni nujno rečeno, da sta na slovensko identiteto popolnoma pozabila. Almina mati 

Vilibalda naj bi pred stopnjevanjem socialnih razmer v industrijsko naprednem Celju v tistem 

času prisegala na materinščino, torej slovenščino, ter jo celo vadila in učila v gledališču. Te 

spremembe pa so prinesle predvsem socialne razmere v takrat nemškem Celju, saj je bila za 

Almino mater šola edini vir samostojnosti v tistem času (poročila in rodila je precej pozno, še 

za današnji čas). Sčasoma je zaradi tem podobnim razlogom začela tudi svoje ime pisati v 

nemški obliki, torej Wilibalda. O tej napetosti med nemško in slovensko »sekundarno« 

identiteto piše tudi Alma v svoji avtobiografiji, kjer še posebej omenja, kakšna je bila njihova 

navada neizobešanja zastav, ne ene ne druge (kot statusnega simbola, še bolj pa zaradi 

Alminih tet, ene slovenske Celjanke, druge nemške). Že Vilibalda je bila zelo pragmatična 

ženska, ki je pazila tudi na to, s katerimi otroki iz katerega družbenega sloja se je Alma igrala. 

Še bolj pa je njena »nemškost« prišla do izraza ob poroki z upokojenim majorjem avstro-

ogrske vojske. Kljub temu da je ta zatrjeval, da »avstrijski oficir nima narodnosti! Njegovo 

življenje pripada cesarju in domovini«, je po Alminih besedah strogo obsojal rasno in 

nacionalno sovražnost, ki je bila tisti čas prisotna v Celju (Karlin 2010, 41). Neki poseben 

odnos do domovine oziroma naroda je tako izoblikovala tudi Alma sama. 

Celo v hiši moje slovenske tete so z menoj govorili nemško, zato mi ne smete očitati 

moje pripadnosti nemškemu narodu in naravnega dejstva, da sem rezultat svojih 
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raziskovanj in dosežke na področju literature v prvi vrsti namenila temu narodu. 

Človek je sad svoje vzgoje. (Trnovec 2011, 8) 

Zanimivo je torej že samo dejstvo, da sta tako mati kot pozneje tudi hči ločevali med 

»slovensko« in »nemško« teto, kar izraža kar precejšnji rasizem, kljub temu pa tega Alma v 

svojih delih ne počne, ni več ločevanja med »nami« in »njimi«. Alma v avtobiografiji celo 

prizna, da jim »je to diplomatsko, a slabotno sedenje na dveh stolih nakopalo veliko 

sovražnikov in nobenih prijateljev« (Karlin 2010, 45). Prav tako jo je mati naučila, da njene 

družabnice in varuške Mimi ni treba ubogati, saj je slovenskega rodu, ter je tako podrejena 

njim, je manjvredna. Glede na to, da se torej nacionalna zavest izoblikuje na temeljih 

primarne socializacije, torej na temeljih naučenega jezika, priučene kulture, ki pa jo pogojuje 

gospodarska povezanost, ni popolnoma nič čudnega, da je Alma izoblikovala nemško 

identiteto in tudi nemško nacionalno zavest. 

Nacionalna identiteta 

 

Pri iskanju te določene nemške identitete v njenih delih pa naletimo na praznino, saj se sama 

tudi v avtobiografiji redko kdaj izrecno izjavi za državljanko Nemčije oziroma Slovenije. Če 

samo literarni kanon, jezik pisanja, tako določa tudi identiteto, je Alma Karlin brez dvoma 

tudi v literarnih delih nacionalno usmerjena. Če pa zraven prištejemo še njeno kozmopolitsko 

osebnost, pa je to nekaj drugega, kot bom omenila tudi pozneje, je sama namreč razvila zelo 

poseben odnos do nacionalnih identitet, med katerimi je izbirala glede na trenutno situacijo. 

Večkrat tako naletimo na izjavljanje pripadnosti svetu in vsakem posameznem kraju, na 

katerega ima pisateljica spomin, in manj na samo nemškost oziroma nenemškost. Alma se je 

tudi zavedala, da je bila zaradi jezika in izražanja omejena v drugih jezikih, saj se posameznik 

lahko popolnoma iskreno in brez jezikovnih zagat izraža samo v svojem lastnem jeziku ne 

glede na to, koliko drugih jezikov tudi tekoče bere in govori. Zato na nekaterih točkah enači 

tudi nacionalno identiteto z literarnim kanonom. Tu pa na neki način naletimo na standardno 

disperzijo ega v literarnem delu, kot ga poimenujeta tako Foucault kot tudi Barthes, ko 

govorita o avtorski funkciji oziroma smrti avtorja (Foucault in Barthes v Sodobna literarna 

teorija 1995). 

Kljub temu da z materjo nista razvili normalnega ali vsaj pričakovanega odnosa mati-hči, kot 

je sama zapisala v avtobiografiji, pa je očitno Alma ogromno stvari podedovala po materi 

oziroma se od nje ogromno naučila. Ena od takih stvari je tudi ta pragmatičnost pri 
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upravljanju z nacionalno identiteto. Prav tako, kot je počela njena mati, ki je slovenščino 

nadomestila z nemščino, ker ji je ta omogočala boljše samostojno življenje kot učiteljici, je 

tudi Alma počela podobno. Večino njenega življenja se je torej predstavljala in izjavljala za 

Nemko z nemško nacionalno identiteto. Po vrnitvi v Celje in med drugo svetovno vojno pa je 

Alma pristopila k slovenskim partizanom in NOB. V Potrdilu o prijavi se je Alma Karlin 

namreč izjavila za Jugoslovanko oziroma Slovenko. Tukaj pa se nacionalna identiteta, spet 

zaradi »ugodnosti«, ki jih ta prinaša, zamenja. Tako je očitno upravljala z nacionalnimi 

identitetami na način, ki je bil zanjo najugodnejši, zato se mi zdi, da na samo nacionalnost ni 

bila preveč navezana. Zanimivo je namreč tudi to, da se v času študija v Londonu, torej v času 

prve svetovne vojne, ko so bili prebivalci Avstro-Ogrske »nezaželeni« in je morala zaradi 

tega tudi bežati na sever, ni tej nacionalni identiteti odpovedala – »nikakor se nisem 

navduševala nad patriotizmom […] vendar sem bila jezikovno zelo navezana na nemški 

narod« (Karlin 2010, 229). Zato mislim, da je bila Alma Karlin, ki je bila zaradi vzgoje 

»Nemka«, toliko bolj vezana na prostor in okolje, v katerem je odraščala in živela, kot na sam 

nacionalni okvir, ki mu je ta geografski prostor tudi pripadal. Sama tudi obsoja prvo svetovno 

vojno, da je »nastala zaradi sovraštva, žalost moje prve mladosti je izvirala iz nacionalnega 

nasprotja, vse zlo na svetu je v prvi vrsti izviralo le iz globoke nevednosti« (Karlin 2010, 

283). Zato se je tudi trudila, vsaj po vrnitvi v Celje, ne biti preveč slovenska in ne preveč 

nemška, združiti svoje učence v eno skupino, ne v dve nacionalni. In prav tako, kot ugotavlja, 

po vojni kar na enkrat ni bilo tistega strogega ločevanja med nami in vami ne glede na to, da 

je ogromno Nemcev pravzaprav moralo zapustiti Celje. Skozi razmišljanje, branje in 

opazovanje sveta okoli sebe je tako ugotovila, da je nacionalna pripadnost bolj temeljila na 

politiki, valuti in gospodarstvu ter da ni bila edina, ki je bila navezana le na kraj svojega 

rojstva in otroštva, ne pa na državo, kamor ta kraj spada. 

Nemščina kot materni jezik 

 

Če se vrnemo nazaj k Sapirju in pomembnosti jezika pri sami kulturi in nacionalni identiteti, 

se lahko naslonimo tudi na Kocbeka, ki pravi, da »je jezik pogled na svet« (Debeljak 1998, 

22). Materni jezik namreč ustvarja neko posebno metafizično perspektivo na svet, ki jo 

posameznik pridobi skozi primarno socializacijo. Posameznik objektivno tako vidi skozi 

prizmo vnaprej »družbeno konstruirane realnosti«, kot temu pravita Berger in Luckmann, zato 

je to (»objektivno«) dvakrat prečiščeno in prek Pomembnih Drugih tudi že subjektivizirano, 

kar pomeni, da smo naučeni že »prilagojenih« konstruktov naših staršev, vzgojiteljev (Berger 
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in Luckmann, 1988). Zato je jezik primarne socializacije izrednega pomena pri poznejšem 

oblikovanju nacionalne zavesti in percepcije miselnih konstruktov; zato tudi Karlinova pravi, 

da je »človek sad svoje vzgoje« (Karlin 2010). Če smo vzgojeni v nekem jeziku, tako v tem 

jeziku tudi razmišljamo in povezujemo, zato Almi ne moremo očitati »nemškosti« in pisanja v 

nemščini kot slabosti ali kot pravi Wittgenstein: »[…] meje jezika so hkrati tudi meje 

simbolnega, zgodovinskega in družbenega sveta« (Debeljak 1998, 71).  

Če pogledamo iz popolnoma tehnične plati, je nemščina za pisanje v takratnem obdobju tudi 

mnogo bolj »dobičkonosen«, praktičen jezik, saj je nemško bralo neprimerno več ljudi kot 

slovensko. Namreč »nacionalni okvir slovenske literarne (in kulturne) tradicije je na 

samoumevno celovit način razumljiv le Slovencem samim« (Debeljak 1998, 70). Ne 

pozabimo pa tudi na dejstvo, da je pisala tudi v drugih jezikih, kar zadeva članke in eseje, ki 

jih je oddajala med potjo po svetu, veliko tudi v angleščini. Ne glede na ta praktična dejstva 

pa se tudi literarni kritiki strinjajo, da se pisateljev jezik in sredstva izražanja neposredno 

navezujejo in so zaznamovana z različnimi zgodovinskimi ideologijami, ki tudi določajo 

interpretacijo realnosti, kar pa seveda ni odvisno zgolj od pisatelja samega, ampak tudi od 

zgodovinske situacije, v kateri je delo nastalo (Eagleton 2010). Zgodovinska situacija Almi 

tako na neki način niti »ni dovolila« predrugačenja jezika in stila pisanja, kar se več kot očitno 

kaže tudi v, že vnaprej ideološki zaznamovanosti, izbiri oblike njenih del – pisala je romane, 

črtice, eseje in potopise, ki pa so bili zmeraj subjektivno naravnani.  

Alma: Kolumbova hči 

 

Pa vendar se je, kljub nemški nacionalni identiteti, Alma v svojih delih bolj izražala kot 

»državljanka sveta«. Pa je mogoče v tolikšni meri zatreti lokalno, nacionalno izkustvo in 

ponotranjiti tako imenovano kozmopolitsko identiteto? Najprej naj se oprem na Debeljakovo 

pojmovanje nacionalne kulture kot vira kozmopolitizma (Debeljak 1998, 42). Tu gre za 

»pogled od daleč«, ki posamezniku nudi »dober razgled« na svojo lastno kulturo, na njeno 

zgodovino, dosežke in mogočo prihodnost. Reifikacija in poblagovljenje sta se namreč 

prenesla tudi na samo družbo, v kateri živimo, saj nam je znana in samoumevna. Zato večkrat 

vidimo lastno kulturo kot manjvredno tistim drugačnim, drugim, tujim in, najpomembnejše, 

nam novim; vidimo pa jo precej drugače, ko jo gledamo od daleč, ko jo razlagamo in 

primerjamo s tujimi kulturami. Nacionalna kultura ne nazadnje temelji najprej na pojmu 

diference, diference oziroma razdalje od drugih in drugačnih, zato je tudi nacionalna identiteta 

temu primerno spremenljiva. Kulturni kozmopolitizem tako, v nasprotju z 
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internacionalizmom, črpa iz lokalnega izkustva, nacionalne identitete (Debeljak 1998). Ob 

tem pa sta nacionalna in kozmopolitska identiteta nasprotni že v dejstvu, da je prva zelo 

stabilna in enotna, temelji na emocionalni navezanosti, druga pa, kot že rečeno, ni homogena, 

gre za več različnih segmentov identitete (in izbiranje med njimi), ki pa so usmerjeni v 

individuum in jutri, v prihodnost. Kozmopolitizem tako od posameznika zahteva, da se zave 

»prisotnosti v svetu« in nujnosti v sodelovanju in vživljanju v ljudi po celem svetu (Debeljak 

2003). To slednje Almi ni bil problem, že sama je ugotovila, da čim je znala jezik države, v 

katero je prišla, so se ji ljudje lažje odprli, lažje se je z njimi povezala. Literarno delo, pa tudi 

vsakodnevna občutja je načeloma možno popolnoma spodobno in zadovoljivo prevesti v 

druge jezike, kar pa se razlikuje od materinščine, pa je tisti občutek, ki ga dobimo hkrati z 

nacionalno kulturno identiteto (Debeljak 1998, 92). Kljub temu da je imela nemški potni list, 

pa je, vsaj med vojno, uspešno menjavala nacionalne identitete na podlagi najbolj »koristne« 

v tistem trenutku. Zato mislim, da se Alma Karlin popolnoma prilega prej opisanemu okviru 

kozmopolitizma, kljub temu da je nacionalna identiteta nemška, lokalno izkustvo pa se veže 

na nemško-slovensko Celje.  

Če že govorimo o jezikovni izključenosti iz literarnega kanona, česar je bila Alma deležna 

zaradi svoje »nemškosti«, pa poglejmo še nekaj drugih primerov, pri katerih pa jezik ni bil 

problem. Janez Vajkard Valvasor, recimo, je Slavo vojvodine Kranjske, enega za narod 

najpomembnejših besedil, spisal v nemščini, da bi svoj narod lahko predstavil več bralcem. 

Ne glede na to, da je živel dve stoletji pred Almo Karlin, so se že takrat zavedali »problema« 

jezika, pa vendar je Slava vojvodine Kranjske še danes eno najbolj »slovenskih« del. Če pod 

tem potegnemo črto, je najpomembnejše dejstvo, ki delo uvršča v slovenski literarni kanon 

kljub nemščini, ogromno gradiva o samem slovenskem jeziku, njegovih različicah in 

posebnostih, nošah ter slovenskih običajih, torej Valvasorjevo etnografsko in geografsko delo. 

Ampak tudi, kot sam avtor pravi, je bil kranjski, slovenski jezik rezerviran za kmete in druge 

preproste ljudi, nemščina pa za bolj izobražene. V tem primeru gre za povezovanje teme in 

motiva literarnega dela s kulturnim spominom in družbenim diskurzom, ki nam je posredovan 

že prej (Juvan 2005), tudi zato se, recimo, Almina dela niso »prijela« – bila so drugačna od 

slovenskega izročila. 

Kar zadeva krog bralcev na slovenskih tleh, je Valvasor imel precej podobno situacijo kot 

Karlinova, zato ni čudno, da sta se je lotila na podoben način – nemščina pomeni več bralcev, 

več bralcev pomeni več znanja in več znanja pomeni potrebo po novih tovrstnih delih. 

Teoretska usmeritev torej omogoča lažje pisanje v »posvojenem« tujem jeziku, kar so nam 
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dokazali tudi že Lukacs, Mannheim, Nabokov, Ionesco in številni drugi, ki so pisali v drugem 

jeziku, pri nas pa tudi Ivan Cankar, Anton Tomaž Linhart z dramo Miss Jenny Love, pa tudi 

Matija Čop in France Prešeren (slednji pa se je iz kritičnih pogledov na nemško gospostvo v 

literarnem ustvarjanju nemščini sicer odpovedal). Kozmopolitska dvojezičnost, predvsem 

vzhodnih literarnih umetnikov, je torej bolj pravilo kot izjema, saj ne glede na vse ostale 

dejavnike, razkriva mehanizme vpetosti v širši medkulturni kontekst, pri čemer pa so 

slovenski literati v manjšem zaostanku (Debeljak 1998, 180–184). 

Literarni kanon in kulturna dediščina 

 

Če se zdaj osredotočimo še na razliko med literarnim kanonom in kulturno dediščino. 

Kulturna dediščina je vse snovno in nesnovno, ki tvori zgodovinski dokaz za obstoj neke 

družbe in kulture. Deluje na osnovi kolektivnega izkustva, kar pomeni, da se oblikuje prek 

transmisije in komunikacije, v katero so vključeni vsi pripadniki družbe, oziroma v našem 

primeru države. Razlika med literarnim kanonom in kulturno dediščino je predvsem v tem, da 

je literarni kanon stabilnejši in recimo temu bolj nadzorovan. Kulturna dediščina pa je bolj 

»ljudska«, zato pa tudi širša in bolj pestra. Če torej poskušamo Almo Karlin vnesti v 

katerokoli od teh dveh »strani«, bo literarni kanon, se mi zdi, nekakšna podmnožica kulturne 

dediščine. V kulturno dediščino je Alma Karlin spadala prej kot v literarni kanon, saj je veliko 

ljudi Almo osebno poznalo, bralo njena dela in spremljalo njeno življenje, še veliko prej, 

preden so to storili najprej antropologi v šestdesetih ter pozneje založniki in drugi literarni 

»delavci« v devetdesetih. 

Literarni kanon tako omogoča, da določena literarna dela iz preteklosti beremo še danes, jih 

citiramo ter konstruktivno preoblikujemo. »Kanon je torej reprezentativna paradigma 

literarnega diskurza, ki nastaja zaradi selekcijskega delovanja izvedencev in »navadnih« 

bralcev« (Juvan 2005, 392). V literarni kanon tako ne sodijo zgolj najbolj znanstveno 

revolucijska  dela ali enciklopedije; vanj prav tako sodijo najbolj brane knjige, ki jih berejo 

najbolj navadni ljudje – šolarji, gospodinje, upokojenci … Kanon pa se potem reproducira in 

ohranja prek šolskega kurikuluma in kulturnih ustanov, kot so knjižnice in knjigarne. Da pa le 

niso vsa popularna dela v literarnem kanonu, pa nam kaže dejstvo, da so kanonična dela 

predvsem tista, ki so vzorna in ponotranjijo družbene norme in vrednote. Zato recimo v 

kurikulumih ni niti Prešernovih nemških ali obscenih pesmi, pa hrvaških del Zofke Kveder ali 

nemških del Alme Karlin (Juvan 2005).  
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»Eden izmed znakov izvirnosti, ki lahko pridobi književnemu delu kanonični status, je 

nenavadnost, ki je bodisi nikoli povsem ne asimiliramo ali pa postane tako samoumevna, da 

njenih posebnosti ne moremo več videti« (Bloom 2003, 11). Po tem uvrščanju bi se Almina 

dela uvrščala v prvo možnost, saj so bila za čas izdaj nekaj popolnoma drugačnega od vsega 

drugega, kar je na območju Slovenije nastalo do takrat in prav v tem obdobju. Razlog, da pa 

nobeno od del ni bilo kanonizirano, pa je predvsem že omenjeno, da niso ravno podpirale 

družbenih norm in vrednot takratne družbe. Ženska sama po svetu v takratnem času? Ne, saj 

kot piše sama v avtobiografiji, se ženske takrat v javnosti niti niso smele prikazati same, kaj 

šele, da bi se nekaj let nevrnile in nato navdušeno pisale o drugačnosti in duhovnosti drugih 

kultur (Karlin 2010). Drug razlog pa je že prevečkrat omenjena izključenost iz literarnega 

kanona na podlagi jezika. 

Prav tako pa ima pri uvrščanju v literarni kanon posebno mesto tudi nekaj, kar sama 

imenujem »bralska socializacija«. Slog in jezik pisanja, pa tudi način pristopa k problemu ter 

sama struktura besedil so odvisni od samih izkušenj posameznika kot bralca. Če bo v otroštvu 

oziroma v času šolanja bral v določenem jeziku, se učil v določenem jeziku, bo ta jezik postal 

njegov primarni jezik izražanja. Prav tako je s samim slogom pisanja, ki ga nekako povzame 

po avtorjih, ki so mu najbolj všeč in se v njihovo pisavo najlaže vživi. Na tej osnovi se 

ustvarja tudi nacionalni literarni kanon, ki temelji na delih, ki oblikujejo norme in vrednote 

neke družbe, s tem pa ta literarni kanon vpliva nazaj na družbo in jo oblikuje v smiselno 

povezano celoto.  

Literarna dela se ne vključujejo v tradicijo zaradi nekakšnega mističnega kolektivnega 

nezavednega, ki bi ga določala biologija ali rasa ali spol, pač pa zato, ker pisatelji 

berejo druge pisatelje in postavijo svojo reprezentacijo izkušnje v modele jezika, ki so 

jih večinoma zagotovili drugi pisatelji, ki se jim čutijo blizu. Prav v tem procesu 

literarne revizije, ki se obširno kaže v samih tekstih – v formalnih odmevih, 

preoblikovanih metaforah in celo v parodiji –, se tradicija pojavlja in opredeljuje. 

(Henry Louis Gates v Sodobna literarna teorija 1995, 194) 
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5 SODOBNA POPULARNOST IN JAVNA ZAVEST 

 

Ob spoznanju, da Almo Karlin odkrivamo tako pozno, se pojavlja tudi zavest o vzpostavljanju 

nacionalne kolektivne identitete skozi intelektualne akcije in tokove, ki, poleg športnih 

dogodkov seveda, najučinkoviteje nosi slovenstvo čez meje, po svetu. Mogoče tudi zato danes 

tako radi poudarjamo, da je bila Alma Karlin Slovenka in ne Nemka, kljub temu da je pisala v 

drugih jezikih in zelo malo v slovenščini. Pa vseeno je veliko del nastalo tudi na slovenskih 

tleh, tukaj je imela tudi ogromno predavanj, ne nazadnje je tukaj tudi pokopana. Zanimivo je, 

da se prepoznavnost vsako leto veča, kljub temu da že nekaj časa nismo imeli novega 

prevoda. Je pa zelo veliko izdaj drugega gradiva, ki govori o Almi in za Almo. In mogoče 

prav zato, ker se je zanimanje za Almo preneslo iz strogo literarne cone v druge kulturne in 

tudi duhovne, dobivamo Slovenci o njej vedno polnejšo in bolj slovensko podobo.  

Almo Karlin smo Slovenci zares odkrili šele s prevodom Samotnega potovanja (1969), 

zanimanje zanjo pa je zraslo predvsem v zadnjih desetih ali dvajsetih letih, ko so začele 

množično izhajati v slovenščini preostale njene knjige, njene biografije in opusi njenega 

literarnega dela. Po preboju prvega prevoda v sedemdesetih se torej poznavanje Alme Karlin 

počasi, a vztrajno veča, začne se s krajšimi recenzijami člankov in del, pozneje tudi z daljšimi 

članki o Almi. Zdi se, kot da so se Slovenci začeli zanimati za Almo in njena dela šele po 

spoznanju, da je bila pred drugo svetovno vojno predlagana (še enkrat, predlog je bil 

neuraden) za Nobelovo nagrado, kar pomeni, da jo poznajo tudi drugje po svetu. Šele takrat 

so spoznali, da je treba za konstruktivno kritiko poznati nekaj več kot le dejstvo, da pisateljuje 

v nemščini. Kajti kot pravi Foucault, »avtorjevo ime nam omogoča, da zberemo določeno 

število tekstov, jih omejimo, nekatera od njih izpostavimo in primerjamo z drugimi. Poleg 

tega se med samimi teksti vzpostavi odnos« (Foucault v Sodobna literarna teorija 1995, 29). 

Čim smo poznali vsaj košček Almine zgodbe, so tudi njena dela pridobila določeno težo in 

pomen. In ker kolektivni spomin ustvarja »skupni simbolni svet smisla« (Juvan 2005, 387), se 

s tem Alma počasi uvršča tudi v simbolno kulturno dediščino Slovenk in Slovencev.  

K Almini neprepoznavnosti in zanikanju na slovenskem prostoru pa je pripomogla tudi 

»miselnost« in usmerjenost takratnih slovenskih medijev, saj njenim delom niso posvečali 

nobene pozornosti. Zaradi njene popularnosti med »navadnimi ljudmi« se ni ne Ljubljanskem 

zvonu, ne Domu in svetu ter drugim zdelo vredno pisati o njej – »Predsodek, da je ženska in, 

še huje, Slovenka, ki piše v nemščini […], jo je med slovenskim občestvom za desetletja 
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»zakopal« (Karlin 2006, 428). Tudi ob prvi izdaji Samotnega potovanja v slovenščino, ki je 

sicer izšla v vsebinsko krajši različici, so poročevalci branje seveda priporočali, pričakovali pa 

so predvsem »žensko bralstvo«, po vsej verjetnosti zaradi modernega in »ženskega« načina 

pisanja. 

V osemdesetih se počasi razvija to raziskovanje Alminega opusa, še posebej pa tudi 

antropološki in filozofski aspekti njenih del ter njena izjemna življenjska zgodba. Posebno 

mesto pri, recimo temu, ozaveščanju Slovencev, o Almi Karlin, pa imajo gledališke igre in 

filmi. Z začetkom v sredini devetdesetih je o Almi nastalo več filmov in gledaliških iger – leta 

2009 je bil posnet tudi izjemen dokumentarec o Alminem življenju s preprostim naslovom 

Samotno potovanje z Veroniko Drolc v glavni vlogi, leta 1995 pa je v monodrami na 

gledaliških odrih Almo odigrala Polona Vetrih. Alma si je leta 1996 priborila tudi mesto v 

leksikonu slovenske književnosti in od takrat je tudi »uradno« slovenska književnica. Nekako 

je bilo treba počakati na to, da so Almo odkrili režiserji ter na napredek v kulturnih in ženskih 

študijah na Slovenskem. 

Almina zapuščina 

 

Ko so Almo v začetku leta 1950 pokopali na Svetini, je njeno zapuščino prevzela Thea, ki je 

na Pečovniku živela še skoraj štirideset let, do svoje smrti leta 1988. Najrazličnejše predmete, 

skice, rokopise in druge Almine »najpomembnejše« stvari je še nekaj časa pustila tako, kot so 

ostale, kar je ljudem približalo tudi njun slog življenja. Thea je o njunem skupnem življenju in 

prijateljstvu napisala tudi knjigo s pomenljivim naslovom Dvoje življenj – en cilj. Thea 

pozneje večino Almine zapuščine podari Pokrajinskemu muzeju v Celju, kjer je še danes 

stalna spominska razstava. V lanskem letu pa so se v prav tem muzeju odločili, da nam Almo 

Karlin predstavijo še na drug način. Ne kot slavno Celjanko, niti ne kot pisateljico ali 

popotnico, ampak kot »bitje ženskega spola«. Na tej osnovi je nastala razstava z naslovom 

Poti, ki nam poskuša prikazati Almo tudi kot eno od prvih, če ne celo prvo žensko, ki je sama 

prepotovala svet (Pokrajinski muzej Celje: Alma M. Karlin – Poti). Ob spoznanju, da je Alma 

Karlin torej vedno bolj »slovenska«, pa spet gre za pomen kolektivnega izkustva, ki ga ta 

porast »gradiva« o njej tudi prinaša. S tem kolektivnim poznavanjem, ki ga, mimogrede, 

danes prenašajo tudi v osnovnih in srednjih šolah, pa se na novo ustvarja kulturna dediščina, 

ki pa je temeljnega pomena za ohranjanje statusa Alme Karlin.  
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Delu in življenju Alme Karlin se torej posvečajo razne knjižnice in literarne ustanove, 

predavanja o njej pripravljajo tudi v Društvu za kontemplativne študije (kjer se posvečajo 

njenim poznejšim literarnim delom), predvsem pa nam Almo poskušajo predstaviti v 

Pokrajinskem muzeju v Celju, kjer imajo pripravljeno tudi stalno zbirko Alminih predmetov, 

ki jim jih je po Almini smrti podarila tudi Thea. V zbirki je poleg etnoloških predmetov tudi 

precej predmetov, ki sodijo bolj k biologiji, kot so školjke, ribe in semena raznih rastlin; 

zbirka pa se začne šele s prihodom na Japonsko, saj pred tem Alma ni bila ne finančno ne 

fizično sposobna. Zbirka se tako nekako sklada z Alminim življenjem na poti, več kot je imela 

časa in denarja – več gradiva je prinesla nazaj domov. Prav ta muzej je sodeloval z Osrednjo 

knjižnico Celje, skupaj pa jim je uspelo postaviti temelje Alminega virtualnega domovanja, ki 

je odličen za tiste, ki se z Almo šele spoznavajo. V Celju, največ pa v omenjenih ustanovah, 

večkrat letno prirejajo tudi predavanja na temo Alminega življenja in dela, na katerih 

predavajo največji slovenski poznavalci Alme Karlin – Marijan Pušavec, Barbara Trnovec, 

Mateja Ajdnik Korošec in drugi. Kljub temu da zbirka v Pokrajinskem muzeju zajema 

ogromno raznovrstnih predmetov, pa je Almina zapuščina razdeljena med različne ustanove 

in zasebnike, kar nam nekako onemogoča celovit vpogled v njeno zelo bogato življenjsko 

zgodbo; za boljše razumevanje nje in njenega sveta pa se tako trudi ogromno ljudi, ki je njen 

potencial ugledalo že dolgo nazaj. 

Feminizem in ženske študije 

 

Ena pomembnejših lastnosti Alme Karlin, zaradi katere jo danes pozna vedno več ljudi, pa je 

tudi njen blagi, ali pa tudi ne tako blagi, feminizem, ki spet pridobiva na svoji moči tako v 

coni literarne kritike kot tudi v širši družbeno-politični coni. Po revolucionarnem letu 1968 so 

se ženske začele z literaturo in tudi literarno kritiko ukvarjati nekoliko drugače, kot so to 

počele prej. Na začetku feminističnih gibanj se je več ali manj govorilo o emancipaciji, 

segregaciji in mitih ter stereotipih o ženskah. Poznejša dela pa so se oziroma se še vedno 

nanašajo tudi na različne položaje žensk v različnih nacionalnih tradicijah, ki se dotikajo tudi 

predvsem rase in lezbičnih študij. To »poznejše obdobje« se je v ZDA recimo začelo v 

začetku sedemdesetih, v Angliji in Franciji pa nekoliko pozneje, saj naj v Evropi ne bi bilo 

tako hudih spolnih razlik (Showalter v Sodobna literarna teorija 1995, 177–201). Alma Karlin 

pa je o statusu in položaju žensk, odnosu do žensk govorila že veliko prej. Ob potovanju po 

svetu, predvsem po obisku Polinezije in Mikronezije, se je začela zanimati za status ženske v 

družbi, o čemer tudi piše v svojih delih Urok Južnega morja ter v poznejšem Svetlikanje v 
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mraku. O razlikah med nacionalnimi definicijami položaja ženske v družbi pa je začela 

razmišljati že ob skorajšnji poroki, ko se je soočila s prvim večjim kulturnim šokom – kaj če 

je kitajska tašča in tast ne bi sprejela? Kaj če kitajska družba ne bi razumela njenega načina 

življenja? O teh strahovih piše v svoji avtobiografiji in nekateri poznavalci pravijo, da zna biti 

to tudi razlog, da je razdrla zaroko (Trnovec 2011). S feminizmom pa pride tudi ženska 

estetika oziroma ženska pisava, ki je kar precej vidna v literarni kritiki, pa vendar so koncepti 

ženskega pisanja zgolj latentni in v upadanju. Ženska pisava naj bi bila drugačna, kar je 

empirično sicer nedokazano, od tiste klasično patriarhalne predvsem zaradi specifičnega 

ženskega zavedanja in intuicije, zato je tudi potrebno razlikovanje in ločevanje. Kot so za to 

žensko estetiko značilne Monique Wittig, Elaine Showalter, Shoshanna Felman ali pa tudi 

Virginija Woolf in Simone de Beauvoir, je značilna tudi Alma Karlin. Kolikokrat v svojih 

delih, največ pa v svoji avtobiografiji, govori o svojih občutkih, predvidevanjih in intuiciji. Že 

samo to, da je že v otroštvu čutila, da je potovanje po svetu njena »življenjska naloga«, ki ji je 

pravzaprav odprla nov pogled na svet, in predvsem, da je o tem pisala na neki poseben 

zanesenjaški način. Po drugi strani pa jo med »feministke« uvršča tudi dejstvo, da je po 

obtožbah, da sta s Theo lezbijki, začela zagovarjati tudi pravice istospolno usmerjenih in o 

tem tudi javno predavala.  

Slovenski kulturni sindrom 

 

»Delajmo tam, kjer moremo, na polji literarnem,« je pred dobrimi sto leti spisal že Jurčič. 

Slovenci smo bili tako dolgo namreč »manj vreden« narod, da niti nismo uspeli formulirati 

vseh družbeno-političnih institucij, zato smo vse revolucionarne ideje poskušali posredovati 

skozi kulturne kanale. Slovenski kulturni sindrom. Gre za posebno značilnost v kulturi, 

predvsem pa v literaturi, ki je posledica zgodovinsko-političnega položaja države, zaradi 

katerega smo še danes občutljivi, kaj in kdo pripada v naš literarni kanon ter kulturno 

dediščino (Rupel 1976, 97). Literatura je namreč po tej koncepciji bila tista, ki je združevala 

slovenski narod, Slovence, ki so še vedno bivali znotraj druge države. Zato niti ni čudno, da 

še najbolj od vseh literarnih kanonov, bežimo od nemškega oziroma germanskega. Alma je 

bila mogoče zato še dodatno zapostavljena, ker je bila »Nemka«, ker je pisala v nemščini in 

tam tudi izdajala svoje knjige. V devetdesetih pa, ko se je tudi Slovenija postavila na svoje 

noge, se mi zdi, da je ta slovenski kulturni sindrom izgubil svoj pomen, saj smo Slovenci 

»prerasli« ta občutek manjvrednosti in na neki način odpustili vsem, ki so po zaslužek, 
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izobraževanje in drugo hodili k severnim sosedom. S tem smo nekako odprli tudi literarne 

meje, v katerih okvir od takrat sodi tudi Alma Karlin.  

Javna, kolektivna zavest deluje po načelu spomina. Tako kot spomin posameznika ima tudi 

kolektivni identitetno funkcijo, ki pa deluje tudi prek literature, ki je eden od njenih medijev. 

Skozi literarna dela se namreč izražajo pretekla dogajanja, mišljenja in občutenja. Literarni 

kanon tako »prek družbenih mehanizmov zagotavlja trajnost reprezentativnih idej in 

predstav« (Juvan 2005, 379). S tem literarni kanon nekako povezuje kulturni in zgodovinski 

spomin, na katerem se gradi tudi identiteta posameznika, kar je še en razlog, da je Alma 

razvila nekakšno multiplo identiteto in še en razlog, zakaj je v kulturnem spominu Slovencev 

do nedavnega še ni bilo. Ker je ni bilo v literarnem kanonu, je ni bilo tudi v družbenem 

kulturnem spominu in predvsem nasprotno, kar pa se počasi spreminja. Ko so njena dela in 

življenjsko zgodbo uvedli v redni šolski kurikulum, se je tudi Alma Karlin usidrala v 

kolektivni spomin Slovencev. 
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6 SKLEP 

 

Slovenka ali Nemka, Alma Karlin danes vsekakor sodi v slovenski literarni kanon in tudi v 

kulturno dediščino. Kljub temu da smo jo odkrili šele v mlajših letih Slovenije, pa smo ji zdaj, 

ko je država tudi polnoletna, podelili prav »kraljevski vhod v kulturo«, kakršna je, ironično, 

Sapirjeva definicija jezika (Godina 1998). Poleg Prešerna, Tavčarja in mogoče še nekaj 

drugih literatov, ne vem, če je še kdo postal tako »razvpit«, da so o njem snemali filme, pisali 

dramska besedila ter pripravljali toliko razstav in drugih dogodkov kot o Almi Karlin v 

zadnjih dvajsetih letih. Kljub temu da se je izdaja njenih del nekoliko ustavila, pa ljudje še 

vedno z velikim veseljem posežejo po njenih delih. Če navedem samo en primer, imajo za 

njeno avtobiografijo Sama v moji najbližji knjižnici še vedno čakalni seznam (knjiga je bila 

izdana pred štirimi leti).  

Cilj moje diplomske naloge je bil poiskati vzroke in razloge, zaradi katerih Alme tako dolgo 

nismo pripuščali v literarni kanon in kulturno dediščino Slovenk in Slovencev; teh bi lahko 

našli še veliko več, kot jih je opisanih v tem delu, pa vendar so tu izbrani tisti najbolj ključni 

za razumevanje celotne slike. Eden od pomembnejših dejavnikov je njen kozmopolitizem, 

njeno svetovljanstvo, ki se je izražalo tako v slogu življenja kot tudi načinu pisanja – zato si je 

Alma tudi rekla »kolumbova hči«. Mnogi so ji očitali izbor takšnega sloga življenja, saj se v 

njenem času to ni spodobilo, sploh pa ne za ženske; danes pa je zelo drugače, saj je 

»wanderlust« nekaj popolnoma normalnega. Po drugi strani pa je njen literarni nacionalizem 

oziroma njena literarna »nemškost« spet postavila neke pregrade med njo in Slovenci. Ne 

glede na to, da se dobesedno malokrat izreče za Nemko, pa je Alma Karlin več kot polovico 

svojega življenja potovala z nemškim potnim listom, prevajala v nemščino in iz nemščine v 

druge jezike, slovensko pa je znala zelo malo (sicer pa, pri poliglotih je »zelo malo« precej 

širok spekter). Ne nazadnje pa je jezik pisanja tisti poglavitni razlog, ki Almi ni omogočil 

dostopa do slovenskega bralstva in s tem kulturne dediščine.  

Tudi v zadnjih letih življenja na Pečovniku Alme večina Slovencev ni poznala; tisti, ki pa so 

jo, pa so vedeli povedati, da je bila zares nekaj posebnega – majhno, tiho bitje, izpod rok 

katerega pa so nastala tako energije in slikovitosti polna besedila. Za časa življenja ji tako ni 

uspelo živeti od pisateljevanja tako kot večini slovenskim pisateljem ne. Pozneje, ko pa smo 

»odprli« literarne meje in njena dela začeli prevajati, pa se je ogromno ljudi poistovetilo z 

njenimi zgodbami in občutji, kar je prispevalo levji delež pri njeni priljubljenosti v zadnjih 



38 
 

desetih letih (kljub temu da je ta priljubljenost zrasla na nepreverjenih in po večini 

neresničnih stereotipih, o katerih je bilo govora).  

Zdaj, ko je Alma Karlin uradno in trdno na slovenskem literarnem zemljevidu, pa njena 

priljubljenost lahko le še raste. Vedno več bo ljudi, ki jih bo pritegnil njen način pisanja, ali pa 

mogoče tematika njenega pisanja. Vedno več bo antropologov, ki bodo začeli raziskovati 

njena dela, ki bodo mogoče nekega dne pripomogla k boljšemu razumevanju kakšne arhaične 

družbe. Vedno več bo teozofov, ki bodo razumeli njena poznejša dela v drugi, religiozni, pa 

hkrati znanstveni luči. Skratka, vedno več ljudi bo, ki bodo v Almi našli vzor in navdih. Ne 

nazadnje je poleg Milanke Lange Lipovec, ki je konec devetdesetih izdala izjemen prvi del 

trilogije z naslovom Morje in ljubezen, ena redkih slovenskih potopisk. Hkrati je ena prvih, če 

ne celo kar prva ženska, ki je sama, brez spremstva moškega, prepotovala svet. In še bi lahko 

naštevali. Tudi meni je Alma prek svojih del namreč odprla enega tistih Foucaultevih oken, s 

pogledom na nekaj novega in nekaj še ne poznanega. Naj še zaključim s citatom, tokrat 

Alminim …   

                  »Življenje je« navsezadnje »raziskovanje še neznanega«. 

(A. Karlin) 
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