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Pogovor z Matejo Gomboc, 
profesorico, pisateljico 
in prevajalko

Mateja Gomboc je iskriva in srčna 
profesorica slovenskega jezika na 

Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani, 
sodelavka revije Mavrica, avtorica učbeni-
kov in jezikovnih vadnic. Pri založbi Dru-
žina bo pravkar izšla njena druga knjiga 
za otroke Polonca, majhna in velika. Njena 
prva, Matic in Meta vsepovsod, je letos jese-
ni izšla tudi na Hrvaškem. Spomladi je iz 
italijanščine prevedla mladinski roman 
Kaj sploh veš o ljubezni. 

Z Matejo Gomboc smo se pogovarjali 
o njeni ljubezni do slovenskega jezika 
in knjig.

Ste profesorica slovenskega jezi-
ka, pisateljica, prevajalka, žena in 
mama treh deklet. Kako usklajujete 
vse te vloge? 
Delam po vrsti. Pri vprašanju je sicer 

postavljeno na zadnje mesto, da sem žena 

in mama. Pri meni ni tako. Vsako jutro 
znova se Bogu zahvalim, da sem del neke 
družine. To je tista življenjska vloga, v ka-
teri sem celovita in ki se prepleta tudi v 
vseh drugih. Vendar imam rada vse, kar 
počnem. Rada sem žena in mama, rada 
sem profesorica slovenščine na škofijski 
gimnaziji v Šentvidu, rada delam pri Ma-
vrici, rada pišem, tako učbenike kot zgod-
be. Morda veliko vlog, a vse so del mene. 
Ko je njihov čas, se vsaki od njih posvetim. 

Časa, ki nam je dan, je ogromno. Samo 
izkoristiti ga moramo, ga napolniti s svojo 
prisotnostjo. Pa gre. 

Jasno je, da imate radi slovenski je-
zik in knjige. Kako je v vas zrasla ta 
ljubezen?
To je res ljubezen, že od otroštva, ko 

sem veliko časa živela v zamejstvu, v So-
vodnjah ob Soči, in občudovala trmasto 

pripadnost slovenščini znotraj italijan-
skega prostora. Ne vem, kdaj sem se prvič 
začudila nad lepoto slovenskega jezika. 
Zakaj imamo samo štiri oblike za čas in 
nešteto odtenkov nedovršnosti? In dvoji-
na … Nujno nam je poudariti, da sva bila 
samo midva, ko sva si šepetala … Postavite 
to v množino. Izgubi moč in intimo. Slo-
venski jezik je čudovit, tudi tujci ga obču-
dujejo. In mi, Slovenci, smo nanj ponosni. 
Upam, da to svojo ljubezen razdajam tudi 
učencem.  

Kakšne učbenike pišete? 
To so učbeniki, priročniki in delovni 

zvezki za slovenski jezik v srednji šoli. 
Začelo se je pred leti, ker sem svojim dija-
kom hotela pojasniti zapletena slovnična 
pravila na preprost način. To je moja naj-
večja želja: da bi jezika ne dojemali kot 
nekaj zoprnega, ampak kot skrivnost, ki 

»Ko beremo, 
potujemo po 
svetovih«
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