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Z obravnavanim stilemom ni vse tako preprosto, kakor pravi avtor gornjega
prispevka. Po gradivu v Inštitutu za slovenski jezik se kaže v nekako takihle obrisih.
Zveza ena stran — druga stran j e bila zapisana oz. rabljena v čisti krajevnoprislovni vlogi že sredi prejšnjega stoletja in se tako uporablja še danes. Ker je bila višava

na era plati posebno strma, ni tamkaj nihče kvišku plezati mogel. Na drugi strani je
bil grič bolj planoten (Trdina). Na eno stran Tolminske so bregovi, na drugi Soča teče
po ravnini (Gradnik). Prehod v le delno krajevnoprislovno funkcijo nakazujeta Cankar
in Zupančič: Je že taka božja volja, da so na eni strani premožni, na drugi pa siromašni
ljudje. — Prijatelj! to je beseda vseh besed! On, ti — in na drugi strani — magari ves
svet. Iz najnovejšega časa so zgledi za že delno preneseno krajevnoprislovno rabo: Kose
je namreč v sholastiki stara silogistika preživela.. . sta njeno mesto zavzeli na eni plati
matematika, na drugi pa eksperiment
in izkustvo (F. Jerman). To pomeni, da j e temeljna
zveza trdno zakoreninjena in da ima zato vse pogoje za prenose.
Iz te osnove, lahko pa seveda tudi pod vplivom sosednjih jezikov, j e prišlo do
poudamoprislovne rabe, ki jo poznajo že Cigale, Pleteršnik in Slovenski pravopis, če
prav ima slovenščina za ta namen kajpak tudi druge izrazne možnosti (od pa, ki se.zdi
Gregorčiču edino primeren, do zvez deloma — deloma, nekaj — nekaj, tako — kakor,
sicer — vendar ipd.). Torej ne gre za kalk iz zadnjega časa, ampak za pomensko dokaj
natančno določljiv in že dolgo ter na široko znan stilem, ki ga nikakor ne kaže pre
ganjati, zlasti ne v znanstvenem in publicističnem jeziku.
Prva naloga te prislovne zveze j e , da poudarja dvojnost in različnost nasprotja,
ki ga nakazujeta ustrezni parni sestavini: Kmetje so se vil po eni plati močno bali,
po drugi pa tudi veselili (Trdina). Zelo primerna j e zveza tudi tedaj, če hoče avtor
že z napovednim stavkom opozoriti na izrazito dvojnost: Omenil sem, da gre pri tem
sodelovanju
za medsebojno
oplajanje, ker so koristi za oba partnerja na dlani: po eni
plati se proizvodnja
bogati z uporabo rezultatov znanstvenega
dela v svojem
razvoju,
po drugi plati pa dobiva znanost nove pobude za svoj razvoj z izkušnjami iz
proizvodnje
(B. Vrčon). Mogoča j e tudi dodatna ločno-vezalna funkcija: Na slovensko narodno vpra
šanje je torej treba gledati z dveh zrelišč: v njegovi mednarodni
povezanosti
na eni
in v razmerju s stopnjo razvoja njegovih notranjih gibalnih sil na drugi strani (Kardelj).
Zlasti pa j e neobhodna ta prislovna zveza takrat, ko obstoji prva enota bolj zapletene
stavčne zgradbe iz več delov in v nji začetek prislovne zveze olajšuje bralcu prehod
na drugo enoto ter istočasno odpravlja dvoumnost: Zatirani narodi vzhodne Evrope so
se v drugi polovici XIX. stoletja utrdili in privedli na eni strani do razpada
avstroogrske monarhije ter do osnovanja novih nacionalnih
in mnogonacionalnih
držav, na
drugi strani pa so postali zaveznik ruske revolucije (Kardelj).
Druga njena naloga j e , da sicer še nakazuje dvojnost, vendar tudi nasploh ome
juje veljavnost postavljene trditve ali vsaj preprečuje prevelik poudarek na prvi enoti
stavčne zgradbe, pa naj gre za konkretno ali preneseno rabo. Navadno se doda v tem
primeru prvemu členu zveze še kak prislov ali veznik: Vendar je imela tudi bolečina
dvoje lic in samo eno je bolelo. Druga plat se je pa veselila in okušala včasih
veliko
slast in blaženost (D. Lokar). Ce z ene plati ni moči biti svetovnozgodovinski
pesnik
brez velikega naravnega genija, tedaj z druge plati časih tudi z velikim genijem ni moči
biti svetovnozgodovinski
pesnik (Ziherl). V zadnji stopnji j e dvojnost samo še zunanja,
navidezna: Don Kihota so na poti po eni plati trle hude skrbi, po drugi plati pa je bil
ves vesel (Leben). Tokrat avtor nikakor noče poudariti prve enote, saj se povečini z
njo tudi idejno strinja ali pa ve, da v prvi trditvi ni bistvo zadeve: Po tej strani je
ta ustanova izrazito dobrodelnega
značaja. In tudi po tej, da najdejo v njej
zatočišče
nezakonske
matere, sicer prepuščene
same sebi. Toda kakor se družba rada bahari s
svojim smislom za dobrodelno ravnanje, tako skuša po drugi strani vsako tako svoje
dejanje zasukati sebi v korist (F. Kozak).
Bolj spotakljiva se zdi na prvi pogled zelo razširjena eliptična raba tega stilema,
tj. ohranitev samo njenega drugega dela. Vendar ima tudi ta oblika stilno vrednost,
če se pomensko uvršča bodisi v prvo kategorijo (bolj redko) bodisi v drugo (zelo po
gosto), zlasti če se nadomesti prvi člen zveze z ustreznim veznikom ali drugim prislo
vom (npr. če, čeprav, kakor, sicer): Tu izdelujejo
najslabši neulchätelski
sir v vsem
okrožju, po drugi strani pa je tod poljedelstvo
druga stvar (V. Levstik). Ce se bomo pri
tem za hip navidez nekoliko odmaknili od našega osrednjega predmeta, pa bomo po
drugi plati prispevali marsikaj važnega k razjasnitvi literarnih razmer ob nastopu mo-^
derne (Ocvirk). Bolj redki so primeri, ko j e le iz vsebine mogoče razbrati smiselno'
nasprotje med okrnjenim prorekom in v celoti izpeljanim porekom: Od ljudstva
se
moramo učiti, kakor zopet z druge strani moramo podučevati ljudstvo (F. Levstik). Kaj
je torej bolj naravnega, nego da je Poljak mislil, ko je videl, kako nevarno je začeto

