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Kukuruc: Pozdravljeni! Hvala, da ste si vzeli čas,
da se srečamo tukaj v Pragi. Zakaj ste izbrali za
to naše srečanje ravno mesto stoterih stolpov?

Niso stoteri stolpi !, ki me vežejo na to mesto,
ampak številni spomini, saj sem tukaj preživela
srečne trenutke. Med drugim se mi je tukaj rodila
prva hči, Vladoša.

Curukuk: Ali ste rojeni tukaj v Pragi ali pa vas je
življenjska pot zanesla pozneje v ta kraj?

Ne, rojena sem 22. aprila 1878 v Ljubljani, kjer sem
leta 1893 v uršulinski šoli končala tudi šolanje. V
Ljubljani se je začelo tudi moje literarno ustvar‐
janje. 

Kukuruc: Leta 1904 ste v  Ljubljanskem zvonu v
„Pismih“ objavili  naslednje vrs!ce: „Tako je bilo
moje življenje takrat in jaz sem si neprestano
želela ven v svet, kjer bi bilo drugače, bolj lepo
in veselo. Kakor da bi bila lačna življenja in
sveta, mi je bilo, srce so mi s!skale želje in oči
so vedno hrepenele, hrepenele v daljo preko
hribov v široki svet . . .“ 

Odraščala sem med ljudmi, resnimi, malobesed‐
nimi, ki se niso šalili in smejali. Njihovo življenje je
bilo trdo, polno razočaranj, in zato niso nič več sa ‐
njarili, upali in pričakovali. Jaz pa sem sanjala vse
dni, za vsak hip svojega življenja sem imela pri‐
pravljenih sto sreč in lepot. 
Sem v  Prago sem se preselila leta
1900, še preden sem zapisala te
spomine na otroštvo. Tudi med bi‐
vanjem v Pragi sem objavljala. 

Curukuk: V mislih imate svojo
zbirko čr!c „Misterij žene“, a
ne? Tam ste v uvodu zapisali:
„Ne vse in ne za vse – ali nekaj
strani ženske duše in ženske
osode sem poskušala napisa!
za nekatere.“

Nisem pričakovala, da bi me vsi razumeli, a hotela
sem nakaza! usodo ženske v času ob prelomu sto‐
letja. 

Kukuruc: Katere teme so se vam zdele tako po‐
membne, da se o njih govori v javnos!?

Posvečala sem se temam, ki se do!kajo ženskih
vprašanj. Ženska je večinoma tudi glavna junakinja
mojih del, največkrat nastopa kot ma!. Mo!voma
nosečnos! in rojevanja sem posvečala posebno po‐
zornost.  V  Misteriju žene sem se posve!la odnosu
ženske do lastnega telesa in do spolnos!. 

Curukuk: Je kaj bridkos!, ki ste jo začu!li v le!h
odraščanja, ostalo tudi na vaši nadaljnji živ ljenj ‐
ski po!?

Depresije, mučne misli in razne bolezni so nekaj,
kar me je spremljalo tudi pozneje, ko sem živela,
prevajala  in ustvarjala v Zagrebu. Posebno me je
prizadela smrt hčerke Vladoše. 

Kukuruc: Če danes slišimo vaše ime, vas po‐
vežemo predvsem s feminis!čno ak!vnostjo.
Kaj je bilo za vas res pomembno?

Moja imena so raznolika. Če boste kje naleteli na
imena, kot so Kveder‐Jelovšek, Dimitrije Gvozdano‐
vic,  Kopriva, Milena, Modroslava, Zofija, Poluks,
Grabovska in Janja Legat – to vse sem jaz. Po‐

membno mi je bilo predvsem lite‐
rarno ustvarjanje. Hotela pa sem
opozori! tudi na položaj ženske, saj
je ta vplival tudi name, in ni mi
vedno uspelo, da bi se poču!la
srečno in izpolnjeno.

Curukuk: Hvala za pogovor. Go‐
tovo so iz pogovora z vami ugoto‐
vili tudi bralci Mladega roda, kdo
ste.

v pogovoru s pisateljico in novinarko

_ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ Viri: h)ps://sl.wikipedia.org, Zo*a Kveder:
Misterij žene (1900), Pisma (Ljubljanski zvon, 1904)
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dimnikar krojač državni uradnik

pevec

smetar

sta!s!k

pek

gradbeni tehnik

menih

poli!k

inženir strojništva

letalec

vojak

založnik

fizik

meteorolog

arhitekt
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Obkroži pravilno žensko obliko. V spodnjo razpredelnico vnesi črke pred oznako.
Rešitev ! pove, ali je tvoja izbira prava.b

t    arhitektka
s   arhitek!nja
i    arhitek!ca

p   dimnikarka
o   dimnikarica
ž   dimnikarinja

š   pevkinja
k  pevkica
j   pevka

e   smetarka
f   smetarica
z   smetarkarica

p  sta!s!čarka
o   sta!s!karica
b  sta!s!karinja

c   pekarka
r   pekovka
l   pekarica

s   gradbena tehtnica
r    gradbena tehnakinja
a   gradbena tehnica

DO PRAVE BESEDE 

lovec

p lovkinja
u lovečica
v lovka

l krojačinja
e krojačevka
i šivilja

t  menihinja
m menihka
l  nuna

n  poli!čarka
j   poli!karica
h  poli!kinja

a  inženirka strojništva
r   inžinerkinja strojništva
k   inžinerkarica strojništva

r   letalka
d  letarka
s   letarica

t   vojakica
e  vojakinja
z   vojakerka

generalni konzul

š   generalna konzulka
p  generalna konzulkinja
m generalna konzularica

n   državna uradničarka
v   državna uradinja
i    državna uradnica

t    založnica
e   založarka
f    založkinja

g  fizikologinja
e  fizičarka
k  fizikinja

d   meteorologičarka
a   metereologica
v   meteorologinja

_ _  _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _.
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